
SUOSITELLUT KÄYTTÖKOHTEET

• Puistot ja viheralueet

• Suuret kiinteistöyhtiöt ja virkistysalueet

• Käytävien reunat ja kävelytiet

• Hautausmaat

• Urheilu- ja keinonurmikentät

• Lentokentät ja teollisuusalueet

• Torit, kävelykadut ja kaupunkien 
keskustat

• Kaikki rikkaruohoja kasvavat alueet, 
joilla voidaan ajaa ajoneuvoilla

HEATWEED XL 120/34
LAAJOILLE ALUEILLE

KAPASITEETTI | 5000 - 10000 m2/päivä

heatweed.com/xl

MONIKÄYTTÖINEN JA TALOUDELLINEN

Heatweed XL 120/34 on erittäin tehokas ja suurikapasiteettinen rik-
karuohojen torjuntalaitteisto suuria alueita varten. Helppokäyttöinen 
venttiiliohjaus elektronisen ohjauskeskuksen avulla tekee mah-
dolliseksi määrätietoisen käsittelyn. Samalla vettä ja energiaa kuluu 
vähemmän ja pakokaasupäästöt jäävät pienemmiksi.

XL 120/34 voidaan asentaa useille erilaisille alustoille. Vakiovar-
usteina 140 cm leveä eteen kiinnitettävä annostelujärjestelmä ja 800 
litran vesisäiliö.

MONIIN TARPEISIIN

Heatweed XL 120/34 soveltuu puhdistamiseen lisävarusteiden avulla, 
koska vesi on kuumaa ja paineeksi voidaan säätää jopa 130 baaria. 
XL 120/34 voidaan päivittää vieläkin kustannustehokkaamman, kehit-
tyneen Sensor 400/3 patentoidun tunnistintekniikan avulla.

Heatweed Technologies AB | Tlf. +47 4806 8888 | info@heatweed.com

Ympeäristöstävällisiä, tehokkaita ja taloudellisia laitteita 
rikkaruohojen ammattimaiseen torjuntaan kuumalla vedellä.  
Yli 850 laitetta myyty Eurooppaan!

HEATWEED TECHNOLOGIES AB | HEATWEED.COM

ALKUPERÄINEN | INNOVOIJA | MARKKINAJOHTAJA



HEATWEED XL 120/34

• Pelkkää vettä, lisätty vain kalkinpoistoainetta (luonnontuote)
• Automaattinen lämpötilan säätö (+/- 0,4oC) pitää veden lämmön 

muuttumattomana ja varmistaa yhdenmukaiset rikkaruohojen 
torjuntatulokset.

• Vähäinen vedenkulutus neliömetriä kohden pidentää täyttövälejä, 
joten rikkaruohojen torjuntaan jää enemmän aikaa.

• Vaikeapääsyiset alueet voidaan käsitellä kädessä pidettävän suut-
timen avulla.

• Vankka, toimintavarma ja säänkestävä.
• Voidaan käyttää koko kauden ajan joka säällä.
• Mukava, turvallinen ja helppo käyttää ohjaamosta.
• Käyttämisen jälkeen ei tarvitse lakaista.
• Saatavana sisäinen suodatinjärjestelmä pintaveden käyttämiseen.
• Voidaan varustaa letkukelalla ja käsikäyttöisellä suuttimella ah-

taiden paikkojen käsittelemistä varten.
• Ei vaurioita katujen päällystystä, ulkokalusteita eikä yksityiso-

maisuutta.
• Voidaan päivittää Heatweed Sensor 400/34 -tunnistimella.
• Kiinnittäminen ajoneuvoon ja irrottaminen siitä sujuu 30 minuu-

tissa.
• Mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja koulutusta.
• Heatweed-neuvontapalvelu: Käyttäjätukea puhelimitse

TEKNISET TIEDOT

Kapasiteetti: 5 000–10 000 m2/päivä
Käyttö / veden kuumennus: Hydrauliikka, dieselpolttoaine tai 
Aspen D -biodieselpolttoaine
Työskentelyleveys: 1,40 metriä
Annostelujärjestelmä: Seitsemän 20 cm leveää toisistaan 
riippumatonta osaa, suuren kapasiteetin sivulle suuntautuvat 
vesisuihkut
Paine rikkaruohojen torjunnassa: 0,1 baaria
Kuljetusnopeus: 25–40 km/h ajoneuvon mukaan
Polttimet: 2 kpl (diesel)
Polttimiin polttoainetta syöttävän säiliön tilavuus: 105 
litraa
Päästöluokitus: > EURO6
Vesisäiliön kapasiteetti: 800 litraa
Vakioväri: RAL 9006
Varustus:
• Takakamera
• Etuyksikön säätö sivusuunnassa (50–70 cm oikealle/

vasemmalle)
• Letkukela ja 12 m letkua

LISÄVARUSTEET/VALINNAISET
• 60 cm:n etuyksikkö
• 500 tai 1 100 litran vesisäiliö
• GPS-integrointi
• Sisäinen imu- ja suodatusjärjestelmä pintaveden  
 käyttämiseksi
• Kädessä pidettävä rikkaruohojen torjuntasuutin ja  
 4 tai 12 m letkua kelalla
• Puhdistustoiminto enintään 130 baarin paineella
• Toimitus ajoneuvoon asennettuna, esim. Holder C250

@heatweed D

HEATWEED®-METODEN: Dokumentert beste kjemikaliefrie metode
HEATWEED®-MENETELMÄ |  TEHOKKAIN KEMIKAALITON MENETELMÄ

ETSI LÄHIN JÄLLEENMYYJÄ OSOITTEESTA  HEATWEED.COM

Oikeus muutoksiin pidätetään. Emme vastaa painovirheistä.

*Todelliset asiakkaiden kokemuksiin ja mittauksiin 
perustuvat arvot 3 käyttökertaa kauden aikana

HEATWEED®-MENETELMÄ

Innovatiivista ja ympäristöystävällistä rikkaruohojen torjuntaa 
kuumalla vedellä!
Heatweed®-menetelmä on dokumentoidusti toimiva ja turvallinen. 
Menetelmän teho ulottuu kasvien juuriin saakka, joten käsittely-
kertoja tarvitaan vähemmän.
Heatweed®-menetelmä tepsii rikkaruohoihin dokumentoidusti 
tehokkaammin ja edullisemmin kuin muut kemikaalittomat ratkai-
sut. Rikkaruohot kasvavat takaisin hitaammin. Tämän vahvistavat 
sadat tyytyväiset asiakkaat Pohjoismaissa!


