VITRA HOTWATER M:II
KOMPAKT VARMTVANDS UKRUDTSBEKÆMPELSE

Miljøvenlig
bekæmpelse

STØJSVAG
KUN 29 DB

VITRA
HOTWATER M:II

Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift

Ingen Brandfare
Bekæmpelse - kun med varmt vand

Lavt Vandforbrug
Vandforbrug på kun 4 liter/minuttet

En stærk dansk familie..

VITRA HOTWATER M:II
Vitra Hotwater M:II giver dig den optimal frihed til effektiv og miljørigtig bekæmpelse af ukrudt.
Med integreret vandtank på 500 liter har du kapacitet til 1-2 timers uafbrudt arbejde og det indbyggede genopladelige batteri
har kapacitet til en hel arbejdsdag på blot én enkelt opladning. Anlægget har en kraftig og meget støjsvag brænder (kun 29 db)
og sikrer en stabil fremløbstemperatur, som opnås med et patenteret keddelsystem, hvilket giver en ensartet effektivitet eliminere
utilsigtede temperatursvingninger.
Systemet monteres hurtigt på lad eller trailer og med 2 lette tryk på touch skærmen er systemet klar til brug på kun ét minut
hvorefter ukrudtet behandles let og effektivt med 110° varm vand fra håndlansen med patenterede dyser som sikrer perfekt
dråbestørrelse med størst mulig effekt - Systemet har endda så høj en ydelse, at det som option kan monteres med to
arbejdsstationer, så det kan benyttes af flere personer på én gang.

Lav Co2 udledning

Ingen åben ild og ingen brandfare

Lang driftstid - 8 timer på én opladning

Elektronisk styring

Lavt vandforbrug - 4 liter/min

Til montering på lad eller trailer

Den kompakte opbygning gør at Vitra
Hotwater M:II let kan monteres på lad
eller trailer og med de indbyggede
gaffellommer, kan systemet let flyttes
rundt mellem forskellige enheder.

Systemet har stor kapacitet og kan som tilvalg monteres med
to slangeruller, så flere personer kan benytte det samtidig

HOTWATER M:II

Arbejdstemperatur:
Vandkapacitet:

500 liter

Vandforbrug:

Dieselkapacitet:

Driftstid pr. opladning:
Støjniveau:

4 liter/min.
33 liter
8 timer (Ladetid: 4 timer)
29 db.

Højde:

1350 mm.

Brede:

940 mm.

Længde:
Med den elektroniske styring opnås enkel og sikker betjening
og resterende batteri og diesel kapacitet kan overvåges

0-120 °C

1400 mm.

Vægt:

230 kg. (Uden vand)

Hotwater M:II kan også leveres m. 1000 liter tank.
For yderligere data, se venligst prislisten.

Miljøvenlig
bekæmpelse
UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN BRUG AF GIFT

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.

Systemet monteres på egnet lad eller trailer og kan som tilvalg
leveres med topmonteret svingarm til slangeaflastning.

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

