VITRA HOTWATER M:I
MILJØRIGTIG UKRUDTSBEKÆMPELSE

Miljøvenlig
bekæmpelse
UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN BRUG AF GIFT

VITRA
HOTWATER M:I

Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift

Ingen Brandfare
Bekæmpelse - kun med varmt vand

Lavt Vandforbrug
Vandforbrug på kun 9 liter/minuttet

En stærk dansk familie..

VITRA HOTWATER M:I
Med Vitra Hotwater M:1 får du miljørigtig og effektiv bekæmpelse af ukrudt udelukkende - ved brug af vand, opvarmet
til 120°C. Netop da der udelukkende benyttes varmtvand er processen både miljørigtig og helt uden brandfare. Vandet
opvarmes med en kraftig og meget støjsvag brænder og ved hjælp af et patenteret keddelsystem elimineres utilsigtede
temperatursvingninger effektivt, så der altid sikres en ensartet fremløbstemperatur og derved altid opnås en ensartet
og optimal ukrudts bekæmpelse. Systemet betjenes let og enkelt fra den elektroniskestyring i kabinen.
Den sektionsopdelte frontenhed er udstyret med hydraulisk sideforskydning, så der kan bekæmpes både på-og helt
ind til kantsten. Systemet er også udstyret med håndlanse og 10 meter automatisk slangeopruller, så der også
kan bekæmpes hvor hvor det ikke er muligt med frontenheden, fx under bænke og på trapper.
Lavt vandforbrug

Ingen åben ild = Ingen brandfare

Sektionsopdelt frontenhed m. sidedysse

Elektronisk styring

Bekæmpelse uden brug af gift

Håndlanse med 10 m. aut. slangeopruller

Frontenheden er sektionsopdelt og
med hydraulisk sideforskydning.
Systemet er udstyret med håndlanse
og 10 m. automatisk slangeopruller.

Hotwater fronten er sektionsopdelt hvilket gør det muligt at
bekæmpe både på- og helt ind til fx kantsten

Med den elektroniske styring sikres fuldt overblik direkte fra
kabinen og giver let betjening af alle systemets funktioner

VITRA HOTWATER M:1
Arbejdstemperatur:

0-120 °C

Vandkapacitet:

500 liter

Vandforbrug:

9 liter/min.

Dieselkapacitet:

33 liter

Hydraulik oliemængde

25 liter/min.

Højde:

1350 mm.

Brede:

980 mm.

Længde:

1400 mm.

Vægt:

250 kg. (Uden vand)

For yderligere data, se venligst prislisten.
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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.

Det patenteret keddelsystem eliminere effektivt utilsigtede
temperatursvingninger og sikrer en ensartet bekæmpelse

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

