INFRAWEEDER

INFRAWEEDER

Onkruid verwijderen met infrarood

Onkruid verwijderen met infrarood

De infraweeder is uitgerust met een keramische branderbodem
waardoor een optimaal, energie zuinige brander ontstaat. Door de
LADY in actie
infraroodstraling wordt het onkruid grondig vernietigd. Tevens voor
de omgeving veilig in gebruik, omdat geen openvlam aanwezig is.
Onkruidcellen barsten open
waardoor de plant afsterft.
JUNIOR BUTAAN
• Geschikt voor de professionele gebruiker
• Draagbare infraroodstraler
Infraweeder LADY
met 1.6 mtr slang
• G
 eschikt voor
• Flexibel inzetbaar op
particulier gebruik
talloze terreinen
• W
 ordt met 1
• Incl. aansteker
gasvulling geleverd
• P
 rettig werken zonder gif
• Incl. aansteker

De MASTER 510 is een infrarood brander met een van boven
afgesloten branderkast en in de onderzijde een keramisch element
met roosterafscherming. Hierdoor geen openvlam en geen hitteuitstraling naar boven en de zijkanten. De 510 straalt met 1000 °C
verticaal, hierdoor een zeer zuinige verbranding met een optimale warmtesturing. Zeer geschikt op paden, tussen rijen en andere toepassingen zoals op
begraafplaatsen - tennisbanen - klinkerwegen en gravel of grindpaden.

Infraweeder
MASTER 510 of R

MASTER 510 in actie

JUNIOR
BUTAAN

LADY
ECO PROPAAN
• Geschikt voor de professionele gebruiker
• Uitgerust met turbo
functie, extra luchttoevoer.
Hierdoor een efficiëntere
verbranding met 40% meer
capaciteit.
• Standaard met 5 mtr slang
• Incl. aansteker
• Meerprijs trolley,
handgetrokken

ECO PROPAAN in actie

Het resultaat

ECO
PROPAAN

Model
Afm. brander
Verbruik
Per kruik
LADY
85 x 170mm
125 g/h
3.5 uur
JUNIOR BUTAAN
200 x 300mm
505 g/h
6 uur
ECO PROPAAN
200 x 300mm
505 g/h
22 uur
* Lady gewicht met kruik andere types zonder kruik.
				
MEERPRIJS		
Gasfles 330 gr geschikt voor LADY
			
Trolley geschikt voor ECO PROPAAN		
Instelbaar ondersteuningswiel voor JUNIOR of ECO
tuin en park machine programma 2013

Gewicht
Capaciteit
1.7 kg*		
5 kg
100m2/u
6 kg
140m2/u
Speel in op de trend van een pesticide
vrij milieu van particulier tot
openbaargroen vraag een
vrijblijvende demonstratie aan.

Voor meer informatie zie: www.Lankhaartechniek.nl

Snelheidsregeling 510 R
• Z
 elfrijdende uitvoering
met elektrische wielaandrijving
• T
 raploze snelheidregeling
van 0 tot 3 km/u
• Voeding voor 12 Volt accu

Model
MASTER 510
MASTER 510 R

Afm. brander
510 x 600mm
510 x 600mm

Aandrijving 510 R
Speel in op de trend van een pesticide vrij milieu van particulier tot
openbaargroen vraag een vrijblijvende demonstratie aan.

Verbruik
1750 g/h
1750 g/h
tuin en park machine programma 2013

Per kruik
6 uur
6 uur

Gewicht
48 kg
58 kg

Capaciteit
500 m2/u
500 m2/u

Voor meer informatie zie: www.Lankhaartechniek.nl

MICHAELIS ONKRUIDBORSTELS

MICHAELIS ONKRUIDBORSTELS
KM 20
• Efficiënt en milieuvriendelijk onkruid en mos verwijderen
• Simpel en eenvoudig te bedienen
• Robuuste constructie
• Stalen borstel die in hoogte - van links naar rechts
verstelbaar en kantelbaar is
• Ook te leveren met nylonborstel om te dienen als veger
• Standaard met zijdelingse instelbare spatlap
• Werkbreedte ongeveer tussen 30 en 70 cm

ZELFRIJDEND
OF
DUWMODEL

KM 20 T

KM 20 H

KM 12 resultaat

KM 12 in actie

KM 20 in actie

De stalen borstelkop is
bij het model KM 20 H
hydraulisch van links naar rechts te bewegen en is tevens de borstelhoek
vanaf de tractor instelbaar.
De hoogte is door spindelinstelling regelbaar door een zwenkbaar volgwiel.
Borstel diameter van 70 cm, standaard met zijdelings instelbare spatlap.

KM 12
• Efficiënt en milieuvriendelijk
onkruid en mos verwijderen
• Simpel en eenvoudig te bedienen
• Robuuste constructie
• Zeer nauwkeurige borstelinstelling
• Wielen onafhankelijk met spindel instelbaar
• Hydrostatische aandrijving bij model S
• Watertank van 8 ltr tegen stof en slijtage

Type
KM 12
KM 12-S
MEERPRIJS
MI KM12-7
MI KM12-5
MI KM12-2

Motor
Honda GXV
Honda GXV

Verm.
5.5 pk
5.5 pk

KM 20 T is een economische versie gevoed door het tractor hydrauliek met een 40 cm side shift.
Borstelhoek mechanisch instelbaar door een spindel.
Bij bestelling zijn het toerental van de PTO, 540 - 1000 of 2000 tpm en draairichting belangrijk.
Daarnaast ook belangrijk of de machine voor of achter op de tractor gemonteerd wordt.

Aandrijving
Duwmodel
Hydrostatisch, zelfrijdend

Staalborstel niet gebundeld voor mos en licht onkruid
Staalborstel gebundeld voor het zwaardere werk
Kunststofborstel voor het reinigingswerk en sneeuwruimen

tuin en park machine programma 2013

Gew.
98 kg
110 kg
Speel in op de trend van een
pesticide vrij milieu van
particulier tot openbaargroen
vraag een vrijblijvende
demonstratie aan.

Voor meer informatie zie: www.Lankhaartechniek.nl

Type
Motor
Verm.
Aandrijving
KM 20 T
Tractor 	Min 15 tot 25 pk
Tractor hyd. min. 20 l/m
KM 20 T
zijdelingse uitslag vanuit het hart van tractor max: 1.165 mm
			
KM 20 H
Tractor	Min 15 tot 25 pk	Aftakas
KM 20 H
zijdelingse uitslag vanuit het hart van tractor max: 1.380 mm

Gew.
160 kg

205 kg

MEERPRIJS
A-Bok
Cat. 1 met A-bok uitgevoerd snelwisselbaar		
Speel in op de trend van een
Driepunts
Bevestiging door tractor driepunts armen		
pesticide vrij milieu van
Ventiel
Hydraulisch doseerventiel voor regeling borstelsnelheid		
particulier tot openbaargroen
MI KM12-1
Staalborstel niet gebundeld voor mos en licht onkruid
vraag een vrijblijvende
MI KM12-5
Staalborstel gebundeld voor het zwaardere werk		
demonstratie aan.
(borstel is excl. aankoppel adaptor)
tuin en park machine programma 2013

Voor meer informatie zie: www.Lankhaartechniek.nl

