Mid Series 22/8
Compacte handunit voor gerichte
onkruidbestrijding met 100% heet water.
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All things considered the best in weed control.
WAVE offers the best value
De WAVE machines zijn ontwikkeld voor onkruidbestrijding in de

verharde oppervlakten. Zelfs behandeling van kunstgras is mogelijk.

buiten ruimte. Door gebruik van heet water in combinatie met lage

Met de lage uitstroomdruk kan gericht, zonder schade, tot aan de

uitstroomdruk is WAVE geschikt voor alle verharde en half

gevel worden gewerkt.

Voordelen van de WAVE Mid Series 22/8

Standaardspecificaties

• Zeer nauwkeurige en constante temperatuurregeling (ca. 98ºC)

• Capaciteit: 22 ha per seizoen

• Ook inzetbaar voor hogedrukreiniging max 50 bar

• 1.250-2.500 m2 per dag

(bijv. muren, banken en kunstwerken)

• Duurzaam en outdoor proof
• Geen schuimadditief nodig (kostenbesparing)
• Geen overlast, beschadigingen en brandgevaar
• Ergonomische lichtgewicht handlans en slang
• Waterleidingaansluiting standaard
• Antikalk pomp ter voorkoming van kalkafzetting
• Makkelijk op en af te laden met heftruck
• Eigen energielevering (geen externe generator nodig)
• Gebruik oppervlaktewater mogelijk
• Onkruid blijft langer weg en wordt duurzaam teruggedrongen
doordat de plant uitgeput wordt

• 8 liter per minuut
• Aandrijving/verwarming: Benzine/diesel
• Werkdruk onkruidbestrijding: 0-2 bar
• Werkdruk reiniging: Traploos instelbaar tot maximaal 50 bar
• Watertemperatuur: Ca. 98ºC aan lans
• Brander: 1 (diesel)
• Elektrostart
• Tankinhoud brander: 30 liter
• Slang: 1 x 15 meter
• Inhoud watertank: Optioneel 500 of 1000 L
• Kleur: RAL 5010 (basis) en RAL 9006 (kap)
• Handlans: 16 cm heetwaterschoffel, 20 cm schoffel met wieltjes
• Afmetingen (l x b x h): 1050 x 800 x 1035 mm
• Geluidsreductie: Silent Editon (geluidsdemper en extra isolatie)
• Gewicht: 310 kg

Opties
• Haspel: 100ºC Celsius RVS haspel
• Oppervlaktewaterpomp: Wacker PG2 pomp incl. speciaal filter,
5 meter zuigslang met drijver
• Mobiliteit: Opbouw op ieder voertuig
• Watertank: Diverse mogelijkheden, bijv. 500 liter
l x b x h 840 x 700 x 1060 mm
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• Slangverlenging: Tot maximaal 45 meter
• Handlansen 16 en 20 cm heetwaterschoffel met of zonder wieltjes
• Reinigingslans

WAVE. All things considered, the best in weed control

