High Series 75/30
Professionele handunit voor gerichte
onkruidbestrijding met 100% heet water.
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Professionele handunit voor gerichte
onkruidbestrijding met 100% heet water.

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

uitstroomdruk is WAVE geschikt voor alle verharde en half

de gevel worden gewerkt.

Voordelen van de WAVE High Series 75/30

Standaardspecificaties

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

• Capaciteit: 75 ha per seizoen

• Ook inzetbaar voor hogedrukreiniging (bijv. muren, banken en kunstwerken)

• 30 liter per minuut

• Duurzaam en outdoor proof

• 2.750-5.500 m2 per dag

• Zeer compact gebouwd, plaatsing op vrijwel elk voertuig mogelijk

• Aandrijving/verwarming: Diesel

• Geen schuimadditief nodig (kostenbesparing)

• Werkdruk onkruidbestrijding 0-2 bar

• Geen overlast, beschadigingen en brandgevaar

• Werkdruk reiniging: Traploos instelbaar tot maximaal 90 bar

• Standaard uitgerust met twee handlansen t.b.v. dubbele bezetting
• Ergonomische, lichtgewicht handlansen en slangen
• Antikalkpomp ter voorkoming van kalkafzetting
• Makkelijk op en af te laden met heftruck
• Eigen energielevering d.m.v. dieselmotor (geen externe generator nodig)
• Gebruik oppervlaktewater mogelijk
• Onkruidbestrijding met hoge capaciteit met 100% heet water
• Digitale volautomatische temperatuur en drukinstelling
• 1 en 2 mans bediening mogelijk
• Onkruid blijft langer weg en wordt duurzaam teruggedrongen
doordat de plant uitgeput wordt

of 125 bar (optie)
• Watertemperatuur: Ca. 98ºC aan de lans
• Branders: 2 stuks (diesel)
• Tankinhoud branders: 80 liter
• Tankinhoud: Dieselmotor 40 liter
• Uitstootklasse van Kubota dieselmotor: STAGE IVb
• Uitstootklasse van HR verwarmingsketels : > EURO 6
• Inhoud watertank: Kunststof 1.000 liter, grotere en kleinere
tankvarianten naar wens te plaatsen
• Temperatuurregeling: Elektronisch (digitaal touchscreen)
• Kleur: RAL 5010 (basis) en RAL 9006 (kap)
• Slang: 2 x 15 meter (3 x 15 mtr verl. mogelijk)
• Slangverlenging: Tot maximaal 60 meter
• Heetwaterhaspels: 2 ingebouwde, RVS, 100ºC
• Handlans: 2 stuks met 20 cm heetwaterschoffel
• Gewicht: 585 kg
• Afmetingen (l x b x h): 1351 x 1001 x 1314 mm

Opties
• Oppervlaktewaterpomp: Wacker PG2 pomp incl. speciaal filter,
5 meter zuigslang met drijver
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info@waveonkruidbestrijding.nl • www.waveonkruidbestrijding.nl

• Handlansen: 20/40/80 cm heetwaterschoffel met wielen
• Reinigingslans met wasborstel
• Vuilfrees

WAVE. All things considered, the best in weed control

