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COMBI COMPACT PRO

VITRA 
COMBI COMPACT PRO

Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift

Lavt Gasforbrug
Gasforbrug på kun 2,5 kg/timen

INNOVATIV TERMISK UKRUDTSBEKÆMPELSE

Minimal Brandfare
Bekæmpelse uden brug af åben ild

Miljøvenlig 
Bekæmpelse

 FØR  EFTER



COMBI COMPACT PRO

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Med den innovative Combi Compact Pro bekæmpes uønsket bevoksning, let og miljørigtig, udelukkende ved brug af 
varm luft og uden brug af direkte ild, hvilket giver minimal brandfare. Den varme luft er 380° C og ukrudtet opvarmes 
til 75° C hvilket er nok til at plantecellerne sprænges og bevoksningen derved ikke kan optage næring og går ud.

Det smarte og kompakte design af Combi Compact gør bekæmpelse let, selv på smalle passager.
Med den spidse udformning er det endda muligt, helt bogstaveligt, at komme helt ud i hjørnerne!

Combi Compact recirkulerer store dele af den varme luft og sparer derved op til 50% på gasforbruget sammenlignet 
med lignende ukrudtsbrændere. Dette gør systemet til den mest co² venlige form for ukrudtsbekæmpelse.

Lav Co2 udledning

Minimal brandfare

Vitra‘s forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en 
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Systemet er med en egenvægt på kun
125 kg og en brede på kun 75 cm. den
mest kompakte ukrudtsbekæmpelses
løsning, til montage på redskabsbærer

Bekæmpelse helt ud i hjørnerne

Stor arbejdskapacitet (op til 2000 m2/t)

Hydraulisk vinkling til begge sider

Kompakt opbygning - kun 75 cm. bred

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

Model FH1500P
Længde: 700 mm.
Feje Brede: 1500 mm.
Total Brede: 1690 mm.
Højde: 650 mm.
Børste Diameter: 600 mm. (7”)
Egenvægt: 230 Kg.
For ydeligere data, se venligst prislisten

COMBI COMPACT PRO (RED3500)
Arbejdsbrede: 750 mm.
Arbejdstemperatur: 380°C
Gasforbrug: 2,5 Kg/t.
Co2 udledning: 8 Kg/t.
Kapacitet: 1000-2000 m2/t.
Egenvægt: 125 Kg.

For yderligere data, se venligst prislisten.

Den kompakte opbygning giver en egenbrede på kun 75 cm.
hvorved enheden kan komme ti l på meget smalle passager.

Med det svingbare brænderhovede er det muligt at
bekæmpe ukrudt helt ind i hjørner mellem fx. bygninger.

Enheden er hydraulisk svingbar ti l begge sider, hvilket
nemt og bekvemt styres direkte fra kabinen.

Miljøvenlig 
Bekæmpelse


