Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijders met heetwater

Benzinemotor - Openbare diensten
XAQ ECO 355 SILENC
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Motor
Pomp
Brander
Afmetingen
Gewicht

XAQ ECO 355 SILENC
€ 13.499
€ 11.156,20
Robin EX 17, 6 Pk, Geïsoleerd
Comet LW 3020G - 12 l/min
350.000 BTU/U - 370.00 kJ/u
(L x B x H) 102 x 58 x 140 cm
275 kg

Aandrijfunit
Subaru / Robin - Type EX 17 - vermogen 6 pk
4-takt motor, brandstof: benzine 95 of 98 oct.
Alternator 12 Volt gelijkspanning
Olieniveau beveiliging
Verwarmingsunit
Capaciteit: 350.000 BTU/u of 370.000 kJ/u
Verbranding: 376° C - 0 CO-uitstoot - 0 rook
Mazout verbruik: 5 à 6 liter/uur
Mazouttank: inhoud 30 liter - autonomie +/- 6 u
Brander op 12 Volt gelijkspanning
Drukveiligheid: overdrukveiligheidsklep
Temperatuur: regelbaar tot max. 140° C
Temperatuurregeling / waterdebiet
90° C bij 12 liter/min
102° C bij 10 liter/min
115° C bij 7 liter/min
125° C bij 5 l/min
140° C bij 2 à 3 liter/min
Pompunit
Comet hogedrukpomp met 3 ceramische zuigers
en behuizing in messing - Type LW 3020G
Drukregeling
Drukregelaar met by-pass
Traploos instelbare druk van 0 tot 30 bar
RVS manometer met duidelijke uitlezing
Spuitunit
Professionele manuele haspel met 15 meter hittebestendige
hogedrukdarm
Perfect beschermde darm tegen hitte, slijtage, schade of overrijdende
auto's
Standaard 1 hittebestendige stoomlans voorzien van volgende
toebehoren:
? enkele spuitkop
? spuitkop met 2 sproeiers
? ronde stoomklok en wielkar
Door het onkruid met heet water te bestrijden krijgt de plant een
thermische schok waardoor de cellen in de plant vernietigd worden. Het
effect is onmiddellijk zichtbaar en de plant sterft af na enkele dagen.
De ECO 355 SILENCE is voorzien van een volledige geluidsisolatie rond
de motor, het pompgedeelte en de brander.
Standaard uitgerust met professionele haspel met 15 meter
Invoerder / distributeur:
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hittebestendige darm en stoomlans met 2 verschillende sproeiers.
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XAQ ECO S PU-1000
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW
Motor
Pomp
Brander
Tankinhoud
Afmetingen
Gewicht

XAQ ECO S PU-1000
€ 15.999
€ 13.222,30
Robin EX 17, 6 Pk, Geïsoleerd
Cornet LWD3020G - 12 l/min
350.000 BTU/U
1.000 Liter
(L x B x H) 210 x 102 x 140 cm
Leeg 405 kg - Vol 1.450 kg

AQUACIDE ECO PU-1000L
Basismachine ECO 355 SILENCE gemonteerd op frame met watertank
van 1.000 lliter en is voorzien van een volledige geluidsisolatie rond de
motor, het pompgedeelte en de brander.
Specifieke kenmerken:
Standaard stoomlans met verschillende soorten sproeiers en manuele
oproller met 15 m darm
Watertank en frame
Sterke polyethyleen tank met een inhoud van 1.000 L
Duidelijke niveau aflezing
Montage op een robuust pick-up frame om te tillen met heftruck
Veiligheden
Veilige waterdichte behuizing
Aparte aan/uit schakelaar voor het brandergedeelte
Digitale urenteller
CE goedkeuring
Waterverbruik bij onkruidbestrijding
Het debiet is volledig afhankelijk van de gevraagde temperatuur en het
type sproeier die op de stoomlans gemonteerd wordt
Volgende sproeiers zijn standaard bijgeleverd:
type 6020 +/- 7 l/min - type 6510 +/- 4 l/min - type 6504 +/- 2 l/min
Voordelen ECO 355 SILENCE:
Door het onkruid met heet water te bestrijden krijgt de plant een
thermische schok waardoor de cellen in de plant vernietigd worden.
Het effect is onmiddellijk zichtbaar en de plant sterft af na enkele dagen.
Een milieuvriendelijke oplossing voor het bestrijden van onkruid
Conform met de wettelijke voorschriften
Oppervlakte is onmiddellijk terug herbruikbaar na bestrijding
Volledig veilig en zonder gevaar voor de omgeving
Geen speciale beschermingskledij of maskers nodig
Geen opleiding vereist voor het gebruik van de ECO 355
Te gebruiken onder alle weersomstandigheden (regen, wind,)
Gemakkelijk door één persoon te gebruiken
Zeer doeltreffend tegen al het zichtbare onkruid of mos
Door de afwezigheid van chemische produkten zijn er geen risico's aan
verbonden
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Basismachine - Openbare diensten
XAQ SK-4JET-2R
Model
Prijs incl. BTW
Prijs excl. BTW

XAQ SK-4JET-2R
€ 450
€ 371,90

Spuitboom op wielen en met 4 sproeiers

Invoerder / distributeur:
Vegemac
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