OGRÄSBEKÄMPNING OCH
SANERING MED HETVATTEN
Vi har lösningen! Miljövänlig
metod att bekämpa ogräs.
Vattentankar från 300 l upp till
4000 l. Vår ogräsbekämpning kan
kombineras med andra uppgifter
i det dagliga arbetet.

Nya K-HEAT 2015 har följande
uppdateringar som standard:
n Digital temperaturmätare
n Kalkpump med 5 l behållare
n Motortimräknare
n 400 volts elverk
n Kohler 14 hk motor
n Brandpostanslutning på vattentanken
n Rostfri kåpa med öppningsbart lock
över elverket
n Indikator/tom vattentank
n Galvaniserad monteringsram
n Lättåttkomligt vattenfilter

Fördelar med K-Heat som gör maskinen till en vinnare:
n Tryckmatning av högtryckspump (via påbyggd
pumpautomat) = bättre effekt/hållbarhet
n Maxtryck 110 bar vid 9 l/min = bra tvätteffekt
n Effektiv hetvattenpanna 88 kW = snabbare uppvärmning
av högtrycksvattnet
n Inbyggd pump för avkalkningsmedel, ett måste vid kalkrikt
vatten
n Digital temperaturstyrning av hetvatten = mer exakt
uttemperatur och tydlig temperaturvisning under drift
n Direktdriven högtryckspump (drivs av 3-fas elmotor) =
säkrare
n Lågt utmatningsflöde av vatten, 2 bar
n Separat elverk och hetvattenstvätt medger flexiblare
lösning vid eventuella problem

n Seriös elcentral, byggd enligt elstandard
n Kraftigt överdimensionerat elverk med 14 hk Kohler
industrimotor, max uttag 3-fas 6,5 kW (varierar med typ
”last”)
n Kraftig och värmetålig 3/8”, 315 bars högtrycksslang
(temporärt 150° Celsius)
n Högtryckshandtag med rostfri svivel, snabbkoppling mot
lans (ALTO-standard) snabbt byte av redskap, servogrepp
som kräver mindre kraft att hålla inne handtag
n Lättåtkomlig kontrollpanel för inställningar och servicearbete
n Indikator på vattentanken varnar innan vattnet är slut –
eliminerar torrkörning av pump
n K-Heat har låg ljudnivå så man kan arbeta tidiga morgnar
och sena kvällar bland bostäder och skolor m.m.

Varför betala mer än man behöver? K-Heat är det mest lönsamma valet för din investering!
Kontakta oss för demonstration av K-Heat i just ditt område! Vi har återförsäljare från söder till norr!
Vår hemsida uppdateras hela tiden. Där finns ett stort urval av produkter som passar just er.
www.k-vagnen.com

Hjulburet redskap

Ogräsbekämpning med 100% vatten!

2 bar
110 bar
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Högtrycksmunstycke/dubbel lans

Handburet redskap

STANDARDUTRUSTNING PÅ S

Kraftig 3/8
högtrycksslang,
315 bar, 150° C

Indikatorvarning
som stänger av
pumpen innan
vattnet tar slut

Kraftig högtryckstvätt
110 bar vid 9 l/min

Lättåtkomlig
kontrollpanel för
inställningar och
servicearbeten

Praktisk
redskapshållare
för 3 st redskap

Högtryckshandtag med
rostfri svirvel, snabbkoppling mot lans, alto
standard – snabbt och
säkert byte av redskap

K-Heat har låg ljudnivå

Separat elverk och hetvattentvätt medger en
flexiblare lösning – 400 V
elverk kan frånkopplas och
användas till andra uppdrag under vinterhalvåret

Direktdriven
högtryckspump
– säkrare drift

Rostfri kåpa med öppningsbart lock över elverket

Kohler 14 hk
motor/400 V

Galvad monteringsram för truckgafflar
Motortimräknare
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SVENSKTILLVERKADE K-HEAT
K-Heat är en väldigt lättkörd maskin. Det är enkelt att komma åt
de olika funktionerna, display, lätt att byta redskap, tanka m.m.

Digital temperaturmätare/
styrning av hetvatten

Kalkpump med 5 l
behållare/injektor
till vattnet

Extrautrustning till K-Heat:
n 10 meter extra slang
skarvas på originalslangen
med snabbkopplingar
n Tralltvätt/rostfri
n Extra 20 m slangvinda.
Dubbla 20 m vindor kan
användas samtidigt

Vattenfilter
lättåtkomligt

Första dagen

Tredje dagen
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MILJÖVÄNLIG OGRÄSBEKÄMPNING MED HETVATT
Nu finns det nya miljövänliga metoder att snabbt
och effektivt ta bort all oönskad växtlighet. Senaste tillskottet på marknaden heter K-Heat och
är en helsvensk konstruktion med rötter från Blekinge. Den verksamma beståndsdelen är – vanligt vatten.
– Det här är ett väldigt enkelt, snabbt och effektivt sätt att få bort oönskad växtlighet på
stenbelagda gångstråk och liknande platser, säger Johan Isberg, arbetsledare på kommunala C4
Teknik i Kristianstad.
Det var han som kom med idén att kombine-
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ra en högtryckstvätt med ett mobilt uppvärmningsaggregat för hetvatten. Johan vidarebefordrade sina tankar till Mikael Fransson och
Jörgen Olsson på K-vagnen. Mikael har ett stort
kunnande när det gäller hetvatten och maskiner
inom detta som han även tillverkar till andra stora företag i Sverige. Resultatet blev K-Heat, ett
kombiaggregat monterat på en släpvagn.
En snabbdusch med det 98-gradiga hetvattnet från munstycket räcker för att förvandla maskrosor till brunkål, enligt Johan. Gräs som
behandlats vissnar och blir höstgult på ett dygn.

– Hela växten dör, ända ner i roten, förklarar
Johan. Det är lätt att komma åt ogräset även under taggiga buskar.
Giftfritt
Vattenåtgången uppgår till maximalt nio liter per
minut under lågt tryck, 2 bar. Med vattentank
från 300 till 4 000 liter på flaket klarar man att åtgärda stora ytor på kort tid, innan det blir aktuellt med påfyllning från närmaste kran. Det varma vattnet svalnar snabbt och försvinner ner i
marken.

TEN

Ogräs som växer där det inte ska har i alla tider ställt till problem i offentliga utemiljöer som parker, kyrkogårdar och
bostadsområden. Bekämpning kostar både tid och pengar, inte minst sedan kemiska medel blivit otillåtna av miljöskäl.

– Det här är den bästa metoden vi testat, säger Johan. Round Up och andra växtgifter är sedan länge förbjudna i vår kommun, med tanke på
att hela staden vilar på en vattentäkt. Även skum
är otillåtet av samma skäl. Gasol är dyrt och kräver både utbildning och övervakning upp till ett
dygn efteråt för att inga bränder ska uppstå.
Per på Hörby kommun är av samma åsikt:
– Vi har också förbud mot giftanvändning i vår
kommun, berättar han.
Intresset för K-Heat är redan stort. Bara någon månad efter introduktionen har aggregat

sålts till kommuner, entreprenörer, Riksbyggen
och HSB-föreningar m.fl.
Stort intresse
Hans Cedergren, entreprenör i Vellinge kommun
som driver Thorslätt Produktions AB som jobbar med ogräsbekämpning åt många olika uppdragsgivare, är en av dem som tecknat sig för en
K-Heat.
– Vi hade planer på att köpa ett dubbelt så
dyrt aggregat av annat fabrikat, säger han.
Men det här fungerar lika bra – till halva priset!

Uppvärmningen av vattnet sker med en dieseldriven brännare, som drar 4-6 liter bränsle per
timme. Den 20 meter långa slangen på vindan
ger stor aktionsradie. Tre munstycken ingår, två
för ogräsbekämpning, ett för högtryckstvätt med
upp till 110 bar.
– De olika beståndsdelarna i aggregatet kan
lätt lyftas av så att släpvagnen eller flaket kan
användas till annat mellan ogräsbehandlingarna, förklarar Jörgen på K-vagnen, generalagent i
Norden för K-Heat.

K-Heat är det mest lönsamma valet för er investering!
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K-Heat monteras enkelt på 80 km bilsläp, K-vagnen traktorvagn, lastbil m.m.

Tekniska data K-Heat
Drift/uppvärmning:
Ogräsbekämpningstryck:
Vattenåtgång:
Rengöringstryck:
Vattentemperatur:
Brännare:
Brännaretank volym:
Vattentank:
Temperaturjustering:
Drift:
Uppvärmning:
Slang:
Dimensioner (LxBxH):
Spollansar 3 st:
Övrigt:
Totalvikt:

Diesel/bensin (2 st bränsledunkar ingår)
2 bar
9 liter/minut
Steglös justering till högst 110 bar
Ca 98 °C vid lansen
Dieselåtgång ca 4-6 liter/tim
24 liter
Standardutförande 600 liter
Digitalt
Bensindrivet elverk Kohler 14 hk 400 V
Hetvattentvätt Clena 110 bar vid maxtryck
20 meter spolslang på vinda
1350x1270x1350 mm, vikt 350 kg
2 st för ogräsbekämpning, 1 st till högtryckstvätt
Anpassad för olika transportmedel
K-Heat-aggregat med 600 l tank: 950 kg

K-vagnen har 30 års erfarenhet av rationella
maskiner till park, kommun, kyrka, golf,
bostadsbolag, flygplatser, skolor, entreprenad!
Munkahus industriområde
374 31 Karlshamn
Tel. 0454-841 64
Fax 0454-841 72
www.k-vagnen.com
info@k-vagnen.com

