Wave zelfrijdende heetwatermachine
Selectief onkruid koken
Machine in 8 woorden
Onkruid bestrijden door
selectief doseren van heet water.

Profiel
Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding op
verhardingen zijn niet altijd succesvol; vaak te arbeidsintensief en mede daardoor te duur. Dit is niet het geval
met de vernieuwde Wave van Front2Front: een zelfrijdende heetwatermachine die onkruid selectief bestrijdt
met heet water. De Wave is overigens ontwikkeld en
gebouwd door Van de Haar Groep uit Wekerom.
Meest opvallend
De Wave is een wendbare fabriek op wielen met een
grote capaciteit. Alles wordt elektronisch geregeld.
Kokend water komt alleen daar waar onkruid staat
via bijna 80 klepjes die elk apart worden aangestuurd.
Dit bespaart water, arbeid en energie.

Bruto-adviesprijs
De Wave is niet te koop,
je kunt hem wel huren. Kostprijs
varieert van 18 tot 30 eurocent
per m2, dit is onder andere
afhankelijk van beeldkwaliteit
en onkruidbezetting.

Uitvoering
Vorig jaar was de Wave er ook al. Voor dit seizoen is
echter de aansturing en vooral de bak met detectie sensoren verbeterd. Hierdoor kan er sneller gewerkt worden met minder water. Bij een gemiddeld kwaliteitsbeeld van onkruid zijn snelheden tot 3 km/h mogelijk.
Het voertuig is een knikgestuurde Holder C2.42 met een
Kubota dieselmotor van 31 kW (42 pk). Deze is slechts
120 cm breed en heeft een hydrostaat die 40 km/h kan.
Hierop is de heet water techniek gebouwd. Achterop zit
een watertank van 1.000 l, een waterpomp, twee filters
en drie ketels. In de front hangen twee warmwater
hogedrukvaten die continu kokend water rondpompen
langs 80 sproeiklepjes in de ‘spuit’bak. Vijf sensoren
voorop de bak herkennen de onkruid-plantjes en sturen
de kleppen per sectie aan. Dit gebeurt snelheidsafhankelijk via een sensorwiel. Elke plantje krijgt meer keren
een dosis heet water dat diep in de wortelhals doordringt. Het plantje krimpt daarbij in, net zoals koken
van spinazie, waardoor er weinig volume achterblijft.
Dood onkruid opruimen hoeft dus niet. Op de bak
zit een side-shift voor 30 cm naar links en rechts.
Er zijn inmiddels al zeven machines gebouwd voor
Front2Front. Dit is een samenwerking van vier bedrijven:
Dar uit Nijmegen, Omrin uit Leeuwarden, Irado uit
Schiedam en Van de Haar Groep uit Wekerom.
Wat tegenvalt
Met een volle watertank kun je 1 tot 1,5 uur werken
waardoor je dus 6 à 7 keer op een dag moet bijvullen.
Probleem kan dan de waterlogistiek zijn. Er moet
voldoende goed oppervlaktewater in de buurt zijn die
onttrokken mag worden. Ook kan kalkaanslag in de
ketels problemen geven bij kalkrijk water. Hier wordt
aan gewerkt.
Wat levert het op?
De capaciteit van de Wave is hoog. In een gemiddelde
wijk kan er 1 tot 2 ha per dag behandeld worden.
Gemiddeld zijn 2 à 3 behandelingen per jaar voldoende.
De kosten zijn lager dan bij andere alternatieve
onkruidbestrijdingsmethoden volgens de ontwikkelaars.
Obstakels zoals lantaarnpalen moet je nog wel later
handmatig bijwerken. Dit kan overigens ook
incidenteel met de Wave. Hij is wendbaar en smal
zodat je bijna overal goed bij kan komen. De machine
werkt ook goed op halfverhardingen.
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Motorvermogen: 31 kW (42 pk)
Werkbreedte: 120 tot 150 cm
Capaciteit: tot 2,0 ha/dag
Inhoud watertank: 1.000 l
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De Wave bestrijdt onkruid op verhardingen selectief met heet water. Hierbij herkennen sensoren onkruidplantjes die vervolgens apart een dosis heet water krijgen.
De Wave gebruikt gewoon oppervlaktewater (1). Twee filters reinigen het water voordat h
het in de tank komt. In drie branders met 40 m spiraal waterleiding, een soort HR-ketels,
wordt het water verwarmt door dieselontbranding (2). De afgifte van heet water is snelheeidsafhankelijk. Rijsnelheid meten gaat via een sensorwiel (3). Opvallend is de constructie,
bij achteruitrijden klapt het wieltje omhoog en geeft zo geen problemen. Op de monitorr in de cabine is alles bij te houden, ook storingen worden er op aangegeven (4).
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