NESBO HOT2O til effektiv bekæmpelse af ukrudt på en giftfri måde,
kun med varmt vand.
Let omstilling til rengøring med højtryk, blot ved udskiftning af lanse.
Generator med strømudtag.
Leveres standard med følgende 4 lanser:
1 stk. hjulbåret
1 stk. håndholdt
1 stk. dobbelt højtrykslanse
1 stk. håndholdt frit flow
Areal pr. time ca. 240 m2
EKSTRA TILBEHØR
K-race vaskehoved
340 mm standard lanse monteret med store hjul
Højtrykslanse med Turbo dyse
HOT2O Compact leveret for ramme montering på lad
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UKRUDTSBEKÆMPELSE
MED VARMT VAND

GIFTFRI UKRUDTSBEKÆMPELSE

UKRUDTBEKÆMPELSE MED NESBO HOT2O

NESBO HOT2O anvender hedvandsteknik til hurtig og effektiv bekæmpelse af ukrudt, mos og alger.
HOT2O har Honda benzinmotor til drift af generator. Vandet opvarmes til kogepunktet i oliefyrets
kedel og pumpes ud med højtrykspumpe.
HOT2O Compact modellen kan monteres på ladbil, trailer og elkøretøj.

Ukrudtsbekæmpelse med hedvand (ca. 98 grader
varmt vand) hører ligesom damp til blandt de
nyere bekæmpelsesmetoder. Hedvandsteknik kan
anvendes overalt og i hele vækstsæsonen.

Før

Let at anvende, da der ikke kan overbehandles.
HOT2O Compact Pro har 450-1000 liters
vandtank.
Generator med selvstart og 220 V
strømudtag.
Let omstilling til rengøring med højtryk
op til 110 bar.
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Vælg mellem de medfølgende lanser for præcis
dosering.

HVORFOR KAN UKRUDT BEKÆMPES MED
VARMT VAND?

1 time efter

Den primære virkning er, at planten svides/koges
gentagne gange og den dermed er tvungen til at
genetablere nye vækstblade. Det gør, at planten til
sidst bliver så udsultet, at den ikke har energi nok
til at gro.
Der kan anvendes genbrugsvand/regnvand.

Dagen efter
Vandtank volume

HOT2O Compact Pro nu med stor
touch-skærm.

Mål, platform, LxBxH
Kapacitet pr. time

450 L

600 L

1900x1200x1050

1,6 L/tim.

Brændstofforbr. brænder

4,7 L/tim.

Vandforbr. højtryk

520 L/tim.

Vandforbr. varmvand

9 L/min.

Vandtemp. ved lanse

98° C

Ukrudtsbekæmpningstryk
Afkalkningsmiddel,
forbrug

1900x1400x1100

240 m2/tim.

Brændstofforbr. motor

Rengøringstryk

1000 L

110 bar
Frit flow, 0,1 bar
140 ml/1000 L vand
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