IN ’T GROEN

het nieuws

Compacte Wave
handunit
Schoon en duurzaam onkruid bestrijden,
dat is wat Aardoom Hoveniers uit Ridder
kerk wil. De hovenier gaat dit doen met de
nieuwe compacte Wave Midseries. Dit is
een handunit om onkruid met heet water
te bestrijden op moeilijke, kleine terreinen.
Aardoom heeft vooral kleine projecten,
waaronder veel bedrijfsterreinen. Daar kan
een grote heetwatermachine niet komen.
Tot voor kort bestreden ze het onkruid
alleen met de rugspuit en een Mankar. Van
wege het gevraagde hoge kwaliteitsniveau
spuiten ze wel vier keer per jaar. Met de
compacte Wave verwacht Aardoom het
onkruid voor misschien wel dezelfde prijs te
kunnen bestrijden. Zeker als er een ronde
uitgespaard kan worden. De hovenier heeft
de Midserie nu nog op een aanhanger
staan. Het is de bedoeling om de heetwater
unit op een elektrische transporter te zetten.
Die is smaller, 120 cm breed, waardoor hij
overal kan komen. Met een Wacker pomp
en slangenset kan Aardoom in elke sloot
water tanken. Het slootwater wordt gefilterd.
Er zijn diverse losse watertanks en lanzen
te krijgen. Ook is er een waterleiding
aansluiting. Het waterverbruik is
7 l/min en de druk is maximaal 50 bar,
waardoor je de Wave handunit niet als echte
hogedrukreiniger kunt gebruiken. In tegen
stelling tot de grote Wave is de compacte
versie wel te koop. Met ergolans en 15 meter
slang is de prijs voor de 220 V versie 9.625
euro. Met benzinemotor is de prijs 10.625
euro en de dieselversie met silencepack
kost 13.625 euro.
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Wave Mid-Series
310 kg
80 cm
105 cm
98 °C
7 l/min
Divers, op maat
50 bar
Vanaf 9.625 euro
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