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VARIATOR
Miljøvenlig

Bekæmpelse uden brug af gift

Ingen Brandfare
Bekæmpelse - Kun med varm luft

Lavt Gasforbrug
Gasforbrug på kun 2,5 kg/timen

En stærk dansk familie..

VARIATOR
Variatoren arbejder med varm luft på 380° C og ingen direkte ild, hvilket minimerer brandfare. Ukrudtet varmes op til 75° C således
at plantecellerne ødelægges og planterne ikke kan optage vand og derved går ud. Dette styres med en plc computerstyring, som
betjenes let og effektivt med en Touch skærm. Anlægget arbejder fuldt variabelt fra 0-100% og er dermed istand til
at holde temperaturen konstant med et minimalt forbrug.
Variatoren recirkulerer op til 65% af den varme luft og sparer således ca 60% på gasforbruget sammenlignet
med andre ukrudtsbekæmpelsessystemer. Således er dette system den mest co² venlige ukrudtsbekæmpelse.
Variatoren er desuden udstyret med et effektivt KANTBRÆNDINGSSYSTEM!
Redskabet er udstyret med dyser i siderne. Herigennem kan op til 90 % af luften ledes ud til hhv.
venstre/højre side. Dyserne er placeret i ca 20cm. højde kan justeres til at blæse den varme luft
ud i en 45° vinkel. Denne enestående funktion fjerner effektivt ukrudt ind ved kantsten og mure.

Lav Co2 udledning

Styring med Touch-skærm

Hydraulisk sideforskydning til begge sider (option)

Effektiv kantbrænding

Arbejdsbrede på 100 cm.

Arbejdskapacitet på op til 3250 m2/timen

Den varme luft opvarmer plantecellerne til 75°,
hvorved cellerne i ukrudtet sprænges, således
planten ikke længere kan transportere vand fra
rødderne. Tank/ flasker er bagmonteret.
Sikrer god vægtfordeling samt optimalt udsyn!

Tousch skærmen i kabinen giver hurtigt overblik over
systemet og giver let kontrol af enheden.

VARIATOR 100
Arbejdsbrede:

1000 mm.

Arbejdstemperatur:

380°C

Gasforbrug:

2,5 Kg/t

Co2:

9,5 Kg/t

Kapacitet:

2500-3500 m2/t

For ydeligere data, se venligst prislisten

Den inovative sidebrænder, sikre effektiv bekæmpelse af
ukrudt op af fx. husvægge eller kantsten.

Miljøvenlig
Bekæmpelse
Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddandet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.
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.
Anlægget kan leveres med hydraulisk sideforskydning, som
giver mulighed for at sideforskyde 180 mm. til hver side

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

