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AIR 
Trolly Pack

Effectiviteit en duurzaamheid

Het systeem AIR werkt op basis van hete lucht turbulentie. Door het lage gewicht en de hoge wendbaarheid 
is de installatie multifunctioneel inzetbaar. De luchtstroom, welke instelbaar is tussen de 190°C en 290°C, is 
minstens zo effectief als gif of heet water terwijl het risico op ontbranding verwaarloosbaar is. 

Bij de ontwikkeling van de Air Trolly Pack is speciale aandacht besteed aan het bedieningsgemak en eenvoud. 
De handmatig voortbewogen unit is zeer gemakkelijk te bedienen en is voorzien van een duidelijke instructie 
met instructievideo, welke te bekijken is middels de QR-code die op de duwboom is bevestigd.

De werking van de Air serie gaat door middel van het verhitten van onkruid. Door de kern van de plant te 
verhitten, stollen de eiwitten in de plant en springen de cellen kapot waardoor de plant afsterft.

De Weed Control AIR Trolly Pack is speciaal ontwikkeld voor het bestrijden 
van onkruid op moeilijk bereikbare plaatsen. Juist rond palen, langs muren en 
wegranden, onder straatmeubilair en in smalle doorgangen en steegjes groeit het 
onkruid gestaag. De Air Trolly Pack is ideaal voor het behandelen van deze lastig 
bereikbare plaatsen. Ideaal voor binnensteden en voor het nabehandelen van grotere 
onkruidsbestrijdingsprojecten. 

algemene kenmerken 

Luchttemperatuur  Instelbaar tussen
   190°C en 290°C
Brandstof  LPG/Propaan
Verbruik bij 2 bar 15 Kw  1.1 Kg/uur
Capaciteit 15 Kw  700 m2/uur
Gewicht inclusief gastank 55 Kg
Motor  Honda GX120 met compressor
Roetuitstoot   Nihil 
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kenmerken

ƒ  Onkruidbestrijding met hetelucht turbulentie, 
 instelbaar van 190°C  tot 290°C

ƒ Inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen

ƒ Eenvoudige bediening 

ƒ Veilig voor gebruiker en omgeving

ƒ Zeer laag gasverbruik

ƒ Geen brandgevaar

ƒ Geen schade aan bestrating en inzetbaar op halfverharding

Voor behandeling

Direct na behandeling

Dag na behandeling




