VITRA GREEN STEAM
MILJØRIGTIG UKRUDTSBEKÆMPELSE

Miljøvenlig
bekæmpelse
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Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift

Ingen Brandfare
Bekæmpelse - kun med varmt vand

Lavt Vandforbrug

Vandforbrug på kun 8 liter/minuttet

En stærk dansk familie..

VITRA GREEN STEAM
Med Vitra Green Steam fås et kompakt og miljørigtige redskab til ukrudtsbekæmpelse, opbygget som en traditionel
hedvandsrenser, men med den forskel at Green Steam kan køre med 10 bars arbejdstryk og forsynes med kun 230V.
Systemet fungerer ved, at det varme vand fordeles over den uønskede plantevækst med dysebommen, hvor det bliver
til damp og opvarmer ukrudtet til minimum 75° C hvilket er nok til at plantecellerne sprænges og bevoksningen derved
ikke kan optage næring og går ud. som i løbet af kort tid vil begynde at visne.
Som bonus kan spredebommen udskiftet med højtrykslanse og ved brug af arbejdstryk på helt op til 100 bar kan
Vitra Green Steam, nu hurtigt og enkelt benyttes til rengøringsopgaver som traditionel hedvandsrenser.

Lav Co2 udledning

Stærk og kompakt opbygning

Tilsluttes 230V og alm. vandtilslutning

Ingen brandfare

Lavt vandforbrug - kun 8 liter/min

Ukrudtsbekæmpelse og hedvandsrenser i én

Vitra Green Stream er stærkt og kompakt
opbygget som en traditionel hedvandsrenser
og kan på få sekunder også omdannes fra
effektiv ukrudtsbekæmpelse til traditionel
hedvandsrenser med arbejdstryk på 100 bar.

Vitra Green Steam er utrolig enkel i drift og kan hurtig skiftes
fra ukrudtsbekæmpelse til traditionel hedvandsrenser

GREEN STEAM

Arbejdstemperatur:

Tryk - Ukrudtsbekæmpelse:
Tryk - Højtryksspuling:
Vandforbrug:

Strømforsyning:
Højde:

10 bar
100 bar
8 liter/min.
230 V
750 mm.

Brede:

580 mm.

Længde:

1000 mm.

Vægt:
Spredebommen er monteret med fire dysser, som sikrer en
ensartet bekæmpelse i hele sprederens arbejdsbrede

110 °C

105 kg. (Uden vand)

For yderligere data, se venligst prislisten.

Miljøvenlig
bekæmpelse
UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN BRUG AF GIFT

Vitra forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med specialuddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.
Vores forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Hele systemet kan forsynes fra en ubelastet 230V stikkontakt
og tilsluttes almindelig vandforsyning (Dog min. 8 liter/minuttet)

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

