VITRA HW100

VARMTVANDS BEKÆMPELSE AF UKRUDT

Miljøvenlig
Bekæmpelse

Monteret og læsset med 650
liter vand opnås en samlet
køreklar vægt for maskine
og anlæg på 2.800 kg med
skånsom fladetryk for
fortorve og stier.

VITRA
HW100

Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift

Ingen Brandfare
Bekæmpelse uden brug af åben ild

Hurtig Montering
Vitra hurtigskifte

En stærk dansk familie..

VITRA HW100
Vitra HW100, er det nyeste skud på stammen indenfor vor serie af redskaber til ukrudtsbekæmpelse.
Anlægget betjenes let fra kabinen og behandlingen er 100% computerstyret. Således indstiller chaufføren
blot vandmængden og spredebredde hvorefter den anbefalede kørselshastighed vises i displayet.
Det kraftige hed-vandsystem opvarmer vandet til 110°c og blancherer ukrudtet effektivt med 98° varmt
vand, hvilket opvarmer ukrudtet til min 75° således cellestrukturen i planten ødelægges og planten går ud.
Frontenheden er opbygget i rustfri stål og har 500 mm. hydraulisk sideforskydning samt mulighed for tilvalg
af sidebom til effektiv behandling af fx. kantsten. Fronten leder vandet ud med op til 25 l/min. og op til 5 bar.
Miljørigtig bekæmpelse

Mulighed for håndholdt lanse (Tilvalg)

Tankvolume på 650 ltr.

Ingen brandfare

Hydraulisk sideforskydning af front

Styring med 4,5” farvedisplay

Anlægget kan også benyttes til
diverse vandingsopgaver og kan
som tilvalg også udstyres med en
effektiv højtryks- og damprenser
for større renholdelsesopgaver.
HW100 (Vitra 2045/2050/2067)
HW100 kan som tilvalg udstyres med praktisk håndholdt lanse
med 15m. slange, til effektiv bekæmpelse i fx. kælderskakter

Mål:

Tank:

Front:

Ydelse:

Koldt Vand:

Varmt Vand:

Volume:

Tank:

Brændstof:

Højtryksrenser:

(Tilvalg)

Damprenser: (Tilvalg)
Håndlanse:

max.

70 l/min v. 50 bar

max.

25 l/min v. 95C° - 20 bar

650 ltr. Vand
30 ltr. Diesel
200 bar 18 l/min.
15 meter

Arbejdskapacitet:
Egenvægt:

719 x 1000 x 511 mm. (LxBxH)

200 bar 15 l/min

(Tilvalg)

Varmeydelse:
Styring af vandmængde, temperatur, og kørselshastighed
sker let og bekvemt fra styringens store farvedisplay

770 x 1131 x 1059 mm. (LxBxH)

110 kW (12V v. 250W)
(Teoretisk)

Tank:

Front:

1200 m2/timen
260 Kg.
95Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten

Miljøvenlig
Bekæmpelse
Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med specialuddandet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.
Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lande og der er således altid en
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.
Frontenheden leveres med hydraulisk sideforskydning og er
segmentopdelt i 2 x 50 cm. Som tilvalg fås sidebom

Din lokale Vitra forhandler:

Producent:
Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre
Tlf:
+45 7677 4477
Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk
Web: www.lindholdt-maskiner.dk

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk

