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ECO WEEDKILLER

STAMA Eco Weedkiller Garden
EL
OPV EKTRISK
ARM
NING

Eco Weedkiller Garden er verdens første
ukrudtsbekæmpelsesenhed med 100°C varmt vand, som
er specielt designet til nem og sikker individuel brug. Hvis
du er træt af at bekæmpe ukrudt med manuelt arbejde,
eller ikke ønsker at belaste din have med giftstoffer, er
dette det perfekte match for dig.
Efter behandlingen vil planterne være helt døde i løbet af
1-2 uger, og kan nemt fjernes f.eks. med fejning, eller ved
at lade det naturligt blive ført tilbage til naturen.
Kernen er lavet af rustfrit stål, hvilket garanterer en lang
levetid.
Eco Weedkiller Garden varmtvandsapparat er baseret på
nøjagtig samme princip som de professionelle modeller,
det vil sige 100°C varmt vand. Selve enheden er meget
enkel at betjene - du fylder den bare med koldt eller
varmt vand fra hanen eller evt. solopvarmet regnvand. Jo
varmere vand der påfyldes, jo kortere opvarmningstid.
GARDEN 3 kW
STRØMFORSYNING
DIMENSIONER (L x B x H)
VÆGT (tom)
VÆGT (fuld)
KAPACITET VANDTANK
BEHANDLINGSSLANGE
OPVARMNINGSTID

16 A/230 V, 3000 W
400 x 400 x 1180 mm
26 kg
51 kg
25 l
3 m slange
20-90 minutter

STAMA Eco Weedkiller Pro
Eco Weedkiller Pro er en multifunktionel
varmtvandsanordning med kemikaliefri
ukrudtsbekæmpelsesfunktionen,
foruden en effektiv og alsidig
varmtvandshøjtryksrenser.

PRO 10 & PRO 20 DUAL

DIMENSIONER (L x B x H)
KAPACITET BRÆNDSTOF
KAPACITET VANDTANK
STØJNIVEAU

Hatz-dieselmotor 9,3 kW Cat
højtrykspumpe, maksimalt tryk 150 bar
1870 x 1250 x 1200 mm
90 l
310 l (ekstra tank som tilbehør)
89 dB

PRO 10

PRO 20 DUAL

1
Dieselbrændstofvarmer 93 kW
Vandforbrug:
10 l/min (99-101°C)
Højtryksrens og desinfektion:
150 bar, 15 l/min (70-75°C)
530 kg
920 kg
1 x 80 m behandlingsslange
20 m påfyldningsslange

2
2 x Dieselbrændstofvarmer 93 kW
Vandforbrug:
2 x 10 l/min (99-101°C)
Højtryksrens og desinfektion:
150 bar, 15 l/min (70-75°C)
610 kg
1000 kg
2 x 80 m behandlingsslange
20 m påfyldningsslange

STRØMFORSYNING

ANTAL BRUGERE
STRØMFORSYNING
FORBRUG

VÆGT (tom)
VÆGT (fyldt m vand og diesel)
SLANGERÆKKEVIDDE

STAMA Eco Weedkiller Pro SP
Eco Weedkiller Pro SP-serien er baseret på
dosisopvarmning, og er beregnet til behandling af
flere små overflader.
Pro SP-enheden giver mulighed for at udføre
et ubegrænset antal meget korte behandlinger,
mens temperaturen på vandet holdes jævn.
Enheden holder på varmen i mindst otte timer
og behøver ikke at være tilsluttet el-net eller
vandforsyning under brug.
Pro SP er næsten lydløs i drift, kun sus fra dysen
fortæller brugeren, at vandet er varmt nok til
ukrudtsbekæmpelse og er et fremragende valg til
steder, hvor støj kan være forstyrrende.
Selve enheden er meget enkel at betjene - du
fylder den bare med koldt eller varmt vand
fra hanen eller evt. solopvarmet regnvand.
Jo varmere vand der påfyldes, jo kortere
opvarmningstid.

EL
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NING

STRØM
SPØNDING
VANDFORBRUG
AUTOMATISK SLANGEOPRUL
MAKS. DRIFTSTRYK
KAPACITET VANDTANK
VÆGT (tom)
VÆGT (fuld)
DIMENSIONER (L x B x H)
MAKS. TEMPERATUR AF VAND
OPVARMNINGSTID
IP-KLASSIFICERING

PRO 3SP

PRO 6SP

3 kW/10 kW
230 V/400 V - 50 Hz/ 12 V
ca. 6 l/min (l00°C)
18 m
3 bar
300 I
300 kg
600 kg
125 x 100 x 105 cm
+109°C
Op til 3½ time
IP44

10 kW
400 V - 50 Hz/ 12 V
ca. 6 l/min (l00°C)
18 m
3 bar
600 I
450 kg
1050 kg
1900 x 1000 x 1050 mm
+109°C
Op til 7 timer
IP44

STAMA Eco Weedkiller Mover
STAMA Eco Weedkiller Mover er en elektrisk drevet vogn,
som kan bruges til transport af ECO Weedkiller
Pro-modellerne.
Den er som standard udstyret med kraftig elmotor og
magnetbremser, samt store punkteringsfrie skumfyldte
dæk, for behagelig transport på ujævne overflader.
Det ergonomiske styrehåndtag har nem betjening for
styring af kørsel, frem/tilbage, samt nødstop.
Den indbyggede batterioplader gør genopladning nem
fra 230v strømforsyning.
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STAMA Eco Weedkiller Mover
HASTIGHED
KAPACITET
TRACTION
HJUL
LAD DIMENSIONER (L x B x H)
TOTAL LÆNGDE
VÆGT
MOTOR
STYRING
ARBEJDSTID

2 variable hastigheder op til 4 og 6 km/t
1.400 kg
Stop og start på en 6 graders stigning
Punkteringsfri, skumfyldte dæk
1600 x 800 x 550 mm
2950 mm
250 kg
1500 watt
På alle 4 hjul
5 timers kontinuerlig kørsel

Hvad er STAMA Eco Weedkiller?

SIKKER
Eco Weedkiller
er miljøvenlig, og
beskadiger ikke
den behandlede
overflade

VANDBASERET
Ingen giftstoffer
brugt - kun
almindeligt vand
som aktivt stof

LET AT BRUGE
Der kræves
ingen særlig
uddannelse,
tilladelser eller
licenser

BYGGET TIL AT
HOLDE
Let at
vedligeholde
og originale
reservedele til
rådighed

DESIGNET I
FINLAND
Sammen med
studerende og
eksperter

Drevet af 100°C varmt vand
Effekten af varmt vand i ukrudtsbekæmpelse er baseret på
en pludselig bølge af termisk energi, som skader plantevæv.

1
Alt du behøver er
vand

2
Apparatet opvarmer
vandet til 100°C

3
Påfør vandet på
planterne

4
Fjern de døde
planter efter behov

5
Gentag 3-4
gange årligt for at
ødelægge rødderne
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