Mini Series 11/4

onkruidbestrijding

MET 100%

HEET WATER

Beste prijs-kwaliteit
verhouding

Milieuvriendelijk
en duurzaam

Geschikt voor
alle verhardingen

onkruidbestrijding

Mini Series 11/4

MET 100%

HEET WATER

All things considered the best in weed control.
WAVE offers the best value
De WAVE machines zijn ontwikkeld voor onkruidbeheersing in de

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,

uitstroomdruk is WAVE geschikt voor alle verharde en halfverharde

tot aan de gevel worden gewerkt.

Voordelen van de WAVE Mini Series 11/4

Standaard specificaties

• Ontwikkeld voor onkruidbestrijding

• 4 - 5 liter per minuut

• Electronische temperatuur regeling (98˚ gr.)

• 11 ha per jaar

• Duurzaam en outdoorproof

• 600-900 m2 per dag

• Geen schuimadditief nodig (kosten besparing)

• Aandrijving / verwarming: 230V/diesel

• Geen brandgevaar

• Werkdruk onkruidbestrijding: 0 - 2 bar

• Geen overlast en beschadigingen aan verhardingen en straatmeubilair

• Watertemperatuur: circa 98˚graden Celsius aan de lans

• Ergonomisch en lichtgewicht handlans en slang

• Branders: 1 (diesel)

• Waterleiding aansluiting: standaard of zelfaanzuigend

• Tankinhoud branders: 20 liter

• Regelbare antikalkpomp ter voorkoming van kalkafzetting

• Watertank: optioneel

• Zeer compact en licht

• Temperatuurregeling: electronisch

• Vele transportmogelijkheden

• Kleur: Ral 5010 (basis), Ral 9006 (kap)

• Zeer omgevingsvriendelijk en geluidsarm (230 V)

• Slang: 1 x 10 meter

• Gebruik oppervlaktewater mogelijk

• Handlans: 12 cm heetwaterschoffel

• Gebruik onder beplanting en in boomspiegels mogelijk

• Oppervlaktewaterpomp: optioneel
• Mobiliteit: veel mogelijkheden
• Geluidsniveau: gering
• Slangverlenging: n.v.t.
• Antikalksysteem: instelbare doseerpomp
• Inhoud antikalkvloeistof voorraad: 5 liter
• Afmetingen (l*b*h): 900*500*600
• Gewicht: ca 100 kg
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WAVE. All things considered, the best in weed control

