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MARKEDETS MEST EFFEKTIVE UGRESSMASKIN

HEATWEED SENSOR 400/34
KAPASITET | 17 000 – 30 000 m2/dag

DEN MEST LØNNSOMME OG INNOVATIVE LØSNINGEN

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

Verdenspatentert sensorteknologi gjør Heatweed Sensor 400/34
til markedets mest kostnadseffektive høykapasitetsmaskin for
ugressbekjempelse. Sensor 400/34 har et svært lavt energi- og
vannforbruk, og tilsvarende lavt utslipp av avgasser.

•

I parker og grøntanlegg

•

I drikkevannsområder

•

Langs fortauskanter og på gangveier

Sensor 400/34 kan monteres på ulike redskapsbærere. Maskinen
leveres med håndholdt ugresslanse og 800 liters vanntank.

•

Langs landeveier og motorveier

•

På kirkegårder

•

På sportsarenaer og kunstgressbaner

•

På flyplasser og i industriområder

•

På torg, i handlegater og bysentrum

•

Til alle typer underlag der der ugress
vokser og man kan kjøre redskapsbærere

For entrepenører og kommuner (fra ca. 20 000 innbyggere) er
dette den dokumentert billigste måten å bekjempe ugress på målt
pr. m2 behandlet areal. Heatweed bistår gjerne med nøkkeltall og
utregninger av anbud.
FLEST KVADRATMETER BEHANDLET AREAL
OG MINST ENERGIBRUK PR. LITER VANN!

ORIGINALEN | INNOVATØREN | MARKEDSLEDEREN

Miljøvennlige, effektive og økonomiske maskiner spesielt utviklet
for profesjonell ugressbekjempelse med varmtvann.
Se referanser på vår nettside.
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HEATWEED SENSOR 400/34
•

Mye mer økonomisk vann- og energiforbruk med patentert
sensorstyrt ugressbekjempelse (dokumentert over 70%)

•

Helautomatisk dosering kun på planter - uavhengig av
kjørehastighet!

•

100 % vann uten tilsetninger, kun kalkfjerner (naturprodukt)

•

Automatisk temperaturstyring (+/- 0,4oC) gir stabil temperatur
på vannet og jevnt resultat på ugresset

•

Lavt vannforbruk pr. m2 gir sjeldnere behov for vannpåfylling
og mer tid til ugressbekjempelse

•

Vanskelig tilgjengelige områder kan behandles med håndlansen

•

Solid, driftsikker og værbestandig

•

Kan brukes hele sesongen, i all slags vær

•

Bekvem, trygg og enkel betjening i kabin

•

Mulighet for innebygget filtersystem for bruk av overflatevann

•

Ingen skader på veidekker, offentlige møbler el. privat eiendom

•

Monteres på / fjernes fra redskapsbærer på 30 min

•

Mulighet for personlig rådgivning og opplæring

•

Heatweed-hjelpetjeneste: Åpen brukerstøtte på telefon

STANDARDSPESIFIKASJONER
Kapasitet: 17500–30000 m2/dag (400 hektar/sesong)*
Drift/oppvarming: Hydraulisk,/Diesel el. Aspen D Biodiesel
Arbeidsbredde: 1,60 meter
Doseringssystem: 2 rekker m/15 ventiler fordelt på 4
uavhengige seksjoner
Trykk ugressbekjempelse: 0,1 bar
Hastighet ved ugressbekjempelse: 3-5 km/t
Transporthastighet: 25–40 km/t avhengig av redskapsbærer
Driftshastighet 100% ugressdekke: 0,5 km/t
Driftshastighet 1lite ugress: 5,0 km/t
Brenner: 2 stk (diesel)
Kapasitet brennertank: 120 liter
Utslippsklasse: > EURO6
Vanntankkapasitet: 800 liter
Standardfarge på bakre holder: RAL 9006
Utstyr:
•

Håndholdt ugresslanse m/ 12 m vannslange på trommel

•

Ryggekamera

•

Sidedyser og sideforskyvning 60 cm til høyre

•

Innebygget suge- og filtersystem til overflatevann

EKSTRAUTSTYR / TILVALG

HEATWEED®-METODEN
Innovativ og miljøvennlig ugressbekjempelse med varmt vann!
Heatweed®-metoden er dokumenterbar, velprøvd og sikker.
Metoden oppnår systemisk effekt på røttene til planten slik at
det blir behov for færre behandlinger.
Sammenlignet med andre kjemikaliefrie løsninger gir Heatweed®- metoden best resultat på ugresset, lengst tilbakeveksttid
og mest lønnsom drift - dokumentert. Vi kan henvise til mange
hundre førnøyde kunder i Skandinavia!

•

120 cm doseringssystem

•

GPS-integrering

•

500 el.1100 liter vanntank

•

Montert på redskapsbærer, f.eks. Holder C250

* Reelle erfaringstall målt hos kunder
Behandlingsfrekvens 3 ganger/sesong

@heatweed
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HEATWEED®-METODEN | MEST EFFEKTIVE KJEMIKALIEFRIE METODE

HEATWEED®-METODEN: Dokumentert beste kjemikaliefrie metode
FINN DIN LOKALE FORHANDLER PÅ HEATWEED.COM

Med forbehold om trykkfeil og endringer

