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AIR 
Trailer Pack

effectief en multifunctioneel 

De AIR Trailer Pack werkt op basis van hete lucht turbulentie met hoge snelheid. Met een  eigen gewicht 
onder de 300Kg, op een basisframe met heftruck lepelopname is de installatie eenvoudig te transporteren. De 
luchtstroom is instelbaar tussen de 190°C en 290°C en is minstens zo effectief als gif of heet water, terwijl 
het risico op ontbranding verwaarloosbaar is.

De trailerpack is standaard uitgerust met één Air Handunit. Ook is het mogelijk om een tweede Air Handunit 
te plaatsen, waardoor de trailer pack geschikt is voor twee gebruikers tegelijkertijd. 

De werking van de Air serie gaat door middel van het verhitten. Door de kern van de plant te verhitten, stollen 
de eiwitten in de plant en springen de cellen kapot waarna de plant afsterft.
U kunt kiezen uit een enkelvoudige AIR Handunit of voor een AIR Handunit XL met dubbele kop. Deze bewerkt 
per beweging een groter oppervlak. 
De Air Trailer Pack is op diverse dragers te monteren, zoals een electrokar, transporter of een pick-up truck. 

De Weed Control AIR Trailer Pack bestrijdt onkruid middels hete lucht. Dankzij het 
multifunctionele basisframe kan de Trailer Pack geplaatst worden op bestaande 
voertuigen. Speciaal ontwikkeld voor het behandelen van onkruid op lastig bereikbare 
plaatsen, zoals langs wegranden, muren of bij obstakels. 

algemene kenmerken 

Luchttemperatuur  Instelbaar tussen  
  190°C en 290°C
Afmetingen in mm L x B x H 1650 x 900 x 1080 
Brandstof  LPG/Propaan
Verbruik bij 2 bar 15 Kw/XL 30 Kw 1.1/2.2 Kg/uur
Capaciteit 15 Kw/XL 30 Kw 700/1400 m2/uur
Gewicht vanaf  300 Kg
Motor  Honda GX160 
Roetuitstoot   Nihil 
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kenmerken

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

ƒ Veilig voor gebruiker en omgeving

ƒ Zeer laag gasverbruik

ƒ Geen brandgevaar

ƒ Geen schade aan bestrating en inzetbaar op halfverharding

ƒ Minimale hergroei door zaaddoding en 
 uitputting wortelstelsel

ƒ Geen roetuitstoot en CO2 uitstoot tot een minimum beperkt

Voor behandeling

Direct na behandeling

Dag na behandeling




