HEAT

2019

Möjligheternas maskiner i över 30 år!

MILJÖVÄNLIG OGRÄSBEKÄMPNING
med 100% vatten!

K-Heat Maxi • K-Heat Maxi Plus • K-Heat Compact • K-Heat tillbehör
Vi tillverkar även K-Heat helt efter kundens önskemål!
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k-heat ogräsbekämpning med 100% vatten, miljövänligt och effektivt!
en nyhet från

Vagnsteknik i Karlshamn AB
Besöksadress Munkahus Industriområde, 374 31 Karlshamn
Tel växel 0454-841 64 • Mobil 0705-82 65 97
E-mail info@k-vagnen.com
1
Besök gärna vår hemsida www.k-vagnen.com.
GPS adress: Koppargränden 1
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Behov skapar lösningar, det var så det började år 1986.
Då såg den första vagnen dagens ljus och sedan har det bara rullat på med vagnar, gravlådor, lövsugar, frontlastarcontainers, specialvagnar, lastväxlare och senaste åren K-Heat ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten.
I vår verkstad i Karlshamn tillverkas allt vi erbjuder våra kunder; vi svetsar, bockar plåt, svarvar, fräser, lackerar,
monterar m.m.
Vagnarna finns från nettolast 500 kg upp till 11 000 kg både i utförande som trevägstipp, bakåttipp eller som högtippande. Vi tillverkar även specialvagnar efter kundens egna önskemål. Alla våra produkter är CE-godkända.

Vi har nu även prislistan på vår hemsida som går att ladda ner!
Användarnamn och lösenord: 84164
Karlshamn 2019-03-01
Våra öppettider är mån-fre 07.00-16.30.
Leveranstid enligt överenskommelse.
Vissa vagnsmodeller lagerförs ej, kontakta oss för besked om leveranstider.

Försäljningsvillkor:
Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) exkl. moms, emballage (pallar, kragar mm) och frakt.
Den här prislistan annulerar alla föregående prislistor och kan ändras utan särskilt meddelande.

Betalningsvillkor:
Leveransvillkor:
Prislista gilltig t.o.m:
Returer:

Dröjmålsränta:
Garanti:

Reklamationer:

30 dagar netto efter godkänd kreditprövning.
Frakt tillkommer på samtliga produkter om inte kund hämtar själv.
Tillsvidare.
Returer godkänns enbart om de i förväg accepterats av oss.
Vi förbehåller oss rätten att avräkna 15% av nettovärdet i ersättning
för hanterings- & faktureringskostnader. Returfrakten skall betalas
av avsändaren.
Ränta (f. n. referensränta +8 procentenheter) och lagstadgad
påminnelseavgift debiteras från förfallodagen till dess att betalningen
kommit oss tillhanda.
Varje produkt garanteras fri från felaktigheter i tillverkning och
material. Om vår undersökning visar att sådan varit behäftad med
felaktigheter, vilka faller under ovanstående garanti, kommer vi att
ersätta den med en ny i förhållande till den tjänst den lämnat, men
under förutsättning att varan inte är äldre än 2 år från inköpsdatum.
Kostnader för frakter, montering eller andra utgifter för ändringar
ersätts dock inte av oss.
Vid eventuell reklamation av vara ber vi Er att kontakta oss för tillvägagångssätt,
före jobb utförs på produkten!

Våra produkter kommer alltid färdigmonterade, provkörda och klara för leverans.
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K-Heat Maxi 9/110
Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplett maskin monterad på en galvaniserad
plattform. För montering på lastbilsflak, släp, traktorvagn mm.

Artikelnummer KH-M9110
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek - finns under tillval
Mått, plattform, LxBxH 2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Vikt 370 kg torr
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning
Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)

10 L dunk för bensin, 10 L dunk för diesel
Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C

Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling

Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag

Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
Nyhet! Miljövänlig motor

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
OBS! Elstart kommer bli som standard sommaren 2019
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K-Heat Maxi 9/110
Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplett maskin på galvaniserad plattform
monterad på Fogelsta boggisläp

Artikelnummer KH-M9110S
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek - finns under tillval
Mått, plattform, LxBxH 2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Mått, bilsläp, LxBxH 2500mm x 1500mm x 380mm
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning
Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)

Fogelsta boggisläp - Totalvikt 1300kg
Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C

Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling

Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
10l dunk för bensin, 10l dunk för diesel
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag

Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
Nyhet! Miljövänlig motor

*Maskinen på bilden är extrautrustad
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Maxi 9/110
Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplett maskin på galvaniserad plattform
monterad på en Fogelsta enkelaxlad bilsläp

Artikelnummer KH-M9110SB
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 450 liter
Mått, plattform, LxBxH 2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Mått, bilsläp, LxBxH 2700mm x 1380mm x 380mm
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning
Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)

Fogelsta enkelaxlad bilsläp - Totalvikt 1250kg
Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C

Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling

Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
10l dunk för bensin, 10l dunk för diesel
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag

Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
Nyhet! Miljövänlig motor

Extrautrustad med glasfiberkåpa
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Maxi 9/110 Tillval
Tillval, reservdelar & tillbehör
Art.No
KH-01

Tillval, reservdelar, vattentankar
Elstart inkl. batteri monterad

KH-02 Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform
KH-03

ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett,
12v elstyrning med batteri monterad på vagnen

KH-04 Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara - mellanpris
KH-05 K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål
KH-06 K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål
KH-07 Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt
KH-08 Svängbar slangvinda 3/8" 30m, proffsvinda i stål med slangstyrning mellanpris mot 20m original vinda, Slim-Line

KH-09 Fast slangvinda 3/8" 40m, proffsvinda i stål med slangstyrning mellanpris mot 20m original vinda, Slim-Line

KH-10
KH-11
KH-12
KH-300
KH-450
KH-600
KH-1000

Extra 3/8" slang 10m
Extra 3/8" slang 20m
Tvättborste, 1,6m skaft
Vattentank 300l, Lev. med anslutning.
L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka
Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm
Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm
Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg,
Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)

OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek

KH-13
KH-14 Verktygslåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt låsbart lock.
Monteras fram på chassibalk. 600mm x 400mm x 400mm

KH-16
KH-20
KH-18
KH-98
KH-73
KH-99
KH-100

Avkalkningsmedel 5l
Redskap mot Björnloka, rostfritt stål
Plastkåpa med gaskolvar för bilsläp - passar
perfekt till företagsloggor & reklam
Teleskoplans för högtryckstvättar
1800-5500 mm
30 m avloppsslang "ILLER"
Doserare 1L behållare - rengöring
Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2,
400mm, vikbar som monteras på baklämmen,
inkl. roterande LED varningsljus med 12 v batteri
och avstängning mm.
OBS! Bilder på alla delar & tillbehör finns på sidan 25-26

Standard på K-Heat Maxi, flödesreglering och tankgivare
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K-Heat Maxi Plus 15/160

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplett maskin på galvaniserad plattform för
montering på traktorvagn, lastbilsflak m.fl. 75% mer vattenmängd än de vanliga Maximodellerna!

Artikelnummer KH-15160
340 m2/tim
Bränsleförbrukning 2,15 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 900L/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 15 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 160 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek - finns under tillval
Mått, plattform, LxBxH 2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Vikt 420kg torr
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning
Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)

18 liters bränsletank
Digital temperaturstyrning
40 m Slim-Line fast 3/8" proffsslangvinda med slangstyrning
Elverk från Honda Power - 400V/230V, löstagbart

Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling

Elstart med batteri
Automatisk choke

Ogräsmunstycke med hjul 500mm , ställbart i höjdled- Rostfritt

Ogräsmunstycke, handburet 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 160 bar
Justerbart vattenflöde
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
40 m Slangvinda standard på Maxi plus

Kraftigare högtryckstvätt
till klottersanering och
taktvättning

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Maxi Plus 15/160
Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplett maskin monterad på Fogelsta bilsläp,
totalvikt 1300 kg. 75% mer vattenmängd än de vanliga Maxi-modellerna!

Artikelnummer KH-15160S
340 m2/tim
Bränsleförbrukning 2,15 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 900L/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 15 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 160 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek - finns under tillval
Mått, plattform, LxBxH 2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Mått, bilsläp, LxBxH 2500mm x 1500mm x 380mm
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning
Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)

Fogelsta boggisläp
Digital temperaturstyrning
40 m Slim-Line fast 3/8" proffsslangvinda - 400 bar

Elverk från Honda Power med 18 liters bränsletank - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling

Elstart med batteri
Automatisk choke

Ogräsmunstycke med hjul 500mm , ställbart i höjdled- Rostfritt

Ogräsmunstycke, handburet 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 160 bar
Justerbart vattenflöde
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
40 m Slangvinda standard på Maxi plus

Kraftigare högtryckstvätt
till klottersanering och
taktvättning,
komplettera med
kraftigare bilsläp och
större tank
Vagnen är extrautrustad med plastkåpa
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Maxi Plus 15/160 tillval
Tillval, reservdelar & tillbehör
Art.No

Tillval, reservdelar, vattentankar

KH-02 Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform
KH-03

ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett,
12v elstyrning med batteri monterad på vagnen

KH-04 Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara - mellanpris
KH-05 K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål
KH-06 K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål
KH-07 Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt
KH-12
KH-300

KH-450

KH-600

KH-1000

Tvättborste, 1,6m skaft

Vattentank 300l, Lev. med anslutning.
L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka
Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm
manlucka
Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm
manlucka
Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg,
380mm manlucka
Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)

OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek

KH-13
KH-14 Verktygslåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt låsbart lock.
Monteras fram på chassibalk. 600mm x 400mm x 400mm

KH-16
KH-20
KH-98
KH-73
KH-99
KH-100

KH-18

Avkalkningsmedel 5l
Redskap mot Björnloka, rostfritt stål
Teleskoplans för högtryckstvättar
1800-5500 mm
30 m avloppsslang "ILLER"
Doserare 1L behållare - rengöring
Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2,
400mm, vikbar som moteras på baklämmen, inkl.
roterande LED varningsljus med 12 v batteri och
avstängning mm.
Plastkåpa med gaskolvar för bilsläp
OBS! Bilder på alla delar & tillbehör finns på sidan 25-26

Större och bättre standardvattenfilter
Maxi / Maxi plus

Björnloka tas bort med KH-20
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K-Heat Compact PRO 9/110
Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin för eget
montage på exempelvis elbil, släpvagn, traktorvagn mm. Maskinen finns både med
förbränningsmotor samt eldrift. Compact-modellerna går ej att komplettera med
bevattningsutrustning.

Artikelnummer KH-C9110
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym Valfritt
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Vikt 230kg torr
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 300,450,600 eller 1000L
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad stålram
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / med elventilstyrning
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

OBS! På bild endast aggregatet - givetvis ingår valfri vattentank

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Compact PRO 9/110 El
Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin för eget
montage på exempelvis elbil, släpvagn, traktorvagn mm. Maskinen finns både med
förbränningsmotor samt eldrift. Compact-modellerna går ej att komplettera med
bevattningsutrustning.

Artikelnummer KH-C9110E
240 m2/tim
Bränsleförbrukning Eldrift 230V 10A
Bränsleförbrukning, brännare Eldrift 230V 10A
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 69 dB
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym Valfritt
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Vikt 215kg torr
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Galvaniserad stålram
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 300l, 450l, 600l eller 1000l

Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Tank utrustad med Gardena- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

OBS! På bild endast aggregatet - givetvis ingår valfri vattentank

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Compact PRO 9/110 för lastmaskiner
Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin monterad
på galvaniserad plattform för lastare. Plattformen kan enkelt placeras på
bilsläp eller lastflak.

Artikelnummer KH-C9110L
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 450 L, 600 L, 1000L
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Mått plattform, LxBxH 1460mm x 1300mm x 1100mm
Vikt/Totalvikt vattentank 450L/900kg, 600L/1200kg, 1000L/1600kg
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter

Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad stålram
Galvaniserad plattform i kraftig balkkonstruktion
Valfritt lastarfäste ex. Trima, Euro, stora BM-Avant.
Gaffeltunnlar sitter som standard
Avkalkningspump
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

Modellen kan även fås med 600- eller 1000 liters vattentank mot pristillägg
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Compact PRO 9/110 specialvagn

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin monterad
på specialvagn för ex. kompakttraktor, elbil mm. Vagnen är byggd med så låg vikt som möjligt
och med en viktfördelning som är anpassad för vattentanken och aggregatet.

Artikelnummer KH-C9110SP
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 450 L
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxB 2000mm x 1300mm
Vikt 1000 kg
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450 liter
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Ställbart drag, 4 höjder
Valfri draganordning: 50mm 3000kg kulhandske, 35mm eller 50mm dragögla

Vagnen lackeras i valfri kulör
Gräsdäck 23x10,5-12pr
12v LED-belysning
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

Vagnen kan även specialbyggas och anpassas efter kundens önskemål
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Compact PRO 9/110 specialvagn

Oräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin monterad på
specialvagn för bil mm. Vagnen är byggd med så låg vikt som möjligt och med en
viktfördelning som är anpassad för vattentanken och aggregatet.

Artikelnummer KH-C9110BS80
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 450 L
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxB 2000mm x 1260mm
Vikt 1000 kg
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 450 liter, grön färg
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Ställbart drag, 4 höjder
Valfri draganordning: 50mm 3000kg kulhandske, 35mm eller 50mm dragögla

Vagnen lackeras i valfri kulör
Gräsdäck 23x10,5-12pr
12v LED-belysning
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

Vagnarna är extrautrustade
Ny bilsläp 80km, specialframtagen för den som vill ha en smal
vagn och vill kunna köra 80km/h, totalvikt 1000kg
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K-Heat Compact PRO 9/110 på K-Vagnen

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin monterad
på en K-Vagnen 1600T3 tillsammans med en 600l vattentank, kombinationen gör att man
enkelt kan ta av aggregatet och tank för att sedan använda vagnen som en ren 3-vägstippad
vagn.

Artikelnummer KH-C9110KV
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 77 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 600 L
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxB 2000mm x 1250mm
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 600 liter, grön färg
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Ställbart drag, 4 höjder
Valfri draganordning: 50mm 3000kg kulhandske, 35mm eller 50mm dragögla

Vagnen lackeras i valfri kulör, chassi är galvaniserat
Gräsdäck 26x12-12pr
12v LED-belysning
3-vägs hydrauliskt tippad
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Compact PRO 9/110 Boggisläp

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin monterad
på Fogelsta boggisläp med 1300kg totalvikt

Artikelnummer KH-C9110FB
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 600 L
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxBxH 2500mm x 1500mm x 380mm
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 600 liter, grön färg
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

Modellen på bild är extrautrustad med plastkåpa
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Compact PRO 9/110 släp

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin monterad
på Fogelsta-släp med 1150kg totalvikt

Artikelnummer KH-C9110F
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 450 L
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxBxH 2700mm x 1380mm x 380mm
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 450 liter, grön färg
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Fogelsta släp, enkelaxlad - totalvikt 1150kg
Monterad på plattform för enkel av- & pålastning av aggregat/vattentank

Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

Vagnen på bilden är extrautrustad med glasfiberkåpa
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Compact PRO 9/110 plattform

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin monterad på galvaniserad
plattform för truckgafflar/gaffelstativ. Finns med 450, 600 eller 1000 liters vattentank. Perfekt anpassad för
eget montage på ex. lastbil, släp, skåpbil mm.

Artikelnummer KH-C9110-450
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 450 liter
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Mått plattform, LxBxH ** 1900x1200x1050

Standardutrustning

KH-C9110-600

KH-C9110-1000

240 m2/tim
1,6 l/tim
4,7 l/tim
520 l/tim
9 l/min
98 °C
96 dB
110 bar
Fritt flöde, 0,1 bar
70 ml/1000l vatten
600 liter
1900x1200x1050

240 m2/tim
1,6 l/tim
4,7 l/tim
520 l/tim
9 l/min
98 °C
96 dB
110 bar
Fritt flöde, 0,1 bar

70 ml/1000l
1000 liter

1900x1400x1100

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad plattform i balkkonstruktion för enkel av- & pålastning

Inkl. fästplattor
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

Maskinen på bilden är extrautrustad
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
**Mått angivelser är beräknade utan slangvinda
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K-Heat Compact PRO 9/110 till Stama eltruckar
Oräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett maskin monterad på
växelflak för Stama eltruckar. Passar Stama Multi & Stama Maxi

Artikelnummer KH-C9110ST
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 450 L
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad stålram runt aggregatet
Lackerat växelflak

4st löstagbara ben medföljer för att enkelt ställa av maskinen

Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare
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K-Heat Compact PRO H 15/110 till redskapsbärare
Oräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplett montage som kan anpassas till de
flesta modeller av redskapsbärare på marknaden - exempelvis till Belos 5080. I priset ingår montering på
respektive redskapsbärare samt ingående provkörningar.

Artikelnummer KH-C15110H
Bränsleförbrukning Enligt fordonets specifikationer
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 15 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 600 L eller valfri tankstorlek mot tillägg
Mått aggregat, LxBxH 960mm x 560mm x 855mm
Arbetsbredd 1000mm, 12 st dysor
Vikt 250 kg
Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C med snabbkoppling

Galvaniserad stålram runt aggregatet

Vattentank grön i kraftig PVC-plast 600 L monterad på huven baktill

Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar

75% mer vattenflöde än de vanliga K-Heat Compact modellerna
Hydraulisk sidoförskjutning av dysrampen på 450mm - höger sida

Hydrauldrift, 40 l/min 200 bar
12 st dysor varav 2 sidodysor för kantsten
Dubbla högtrycksventiler för justering mellan dysramp & sidodysa

4-punkts fäste / A-Ram / 3-punkt, mm

Snabbkopplingar mellan K-Heat och maskin gör det nu lätt att
plocka bort enheten / hydraulik-el-vatten

12v Ledbelysning på K-Heat bakre ram

Nyhet! Touchskärm PRO
Kontrollpanel i hytt

Vanliga tillval

Digital display för vattentemperatur
Brytare med 3 lägen display + brännare
Brytare med 3 lägen till magnetventil(dysramp & sidodysa)
Vattennivå varning
Fäste kontrollpanel
All reglering sker smidigt och lätt från förarplatsen i hytten
Elektronisk rundpumpning / förvärmare
12v Bevattningspump med 20m vinda
Markeringsskärm vikbar
Rotorjetmunstycke
Vattennivå varning
Varningsljus Led
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K-Heat Compact PRO H 15/110 till redskapsbärare
Tillval
Anpassning till annan typ av maskin, ex. Lundberg, Wille,
Volvo, Weidemann m. fl - Levereras med samma utrustning
som ovan men anpassas med olika typ av fästjärn, tank mm.
Offert kan skickas men vi kommer att behöva maskinen på
plats hos oss.
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K-Heat Compact PRO 9/110 Traktormontage
Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Traktormontage som passar på marknaden alla
frontlyftar, Bak finns 3-punktsfäste för exempelvis lastram med 600 L tank. Frontlyften har
snabbkopplingar till vatten, vilket gör det enkelt ställa av K-Heaten.

Artikelnummer KH--C9110JD
240 m2/tim
Bränsleförbrukning 1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare 4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck 520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten 9 l/min
Vattentemperatur, vid lans 98 °C
Ljudnivå 96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt 110 bar
Ogräsbekämpningstryck Fritt flöde 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning 70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym 450 L eller valfri mot tillägg
Mått aggregat, LxBxH 1170mm x 560mm x 855mm
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning

Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 450 liter, grön
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad stålram runt aggregatet
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Nyhet! Touchskärm PRO

Här monterad på John Deere 3720 med 600 L tank

23

K-Heat Compact Tillval
Tillval, reservdelar & tillbehör
Art.No

Tillval, reservdelar, vattentankar

Pris*

KH-02 Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform

ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett,
12v elstyrning med batteri monterad på vagnen
KH-100 Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2,
400mm, vikbar som moteras på baklämmen, inkl.
roterande LED varningsljus med 12 v batteri och
avstängning mm.
KH-03

KH-04 Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara - mellanpris
KH-05 K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål
KH-06 K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål
KH-07 Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt
KH-08 Slim-Line slangvinda 3/8" 30m, proffsvinda i stål med slangstyrning mellanpris mot 20m original vinda

KH-09 Slim-Line slangvinda 3/8" 40m, proffsvinda i stål med slangstyrning mellanpris mot 20m original vinda

KH-10
KH-11
KH-12
KH-300
KH-450

KH-600

KH-1000

Extra 3/8" slang 10m
Extra 3/8" slang 20m
Tvättborste, 1,6m skaft
Vattentank 300l, Lev. med anslutning.
L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka
Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm
manlucka
Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm
manlucka
Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena &
brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg,
380mm manlucka

OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek
OBS! Valfri
tankstorlek

KH-13 Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)
KH-14 Verktygslåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt låsbart lock.
Monteras fram på chassibalk. 600mm x 400mm x 400mm

KH-15 Plastkåpa med gaskolvar för Fogelsta boggisläp - passar
perfekt till företagsloggor & reklam
KH-16
KH-17
KH-20
KH-98
KH-73
KH-99
KH-101

Avkalkningsmedel 5l
Honda elverk till K-Heat Compact 9/110 El(För
körning där man inte har tillgång till ström)
Redskap mot Björnloka, rostfritt stål
Teleskoplans för högtryckstvättar
1800-5000 mm
30 m avloppsslang "ILLER"
Doserare 1L behållare - rengöring
12 v Vattenpump 24 l /min monterad med knapp
av och på mm. Har kompetterats till KH-02
OBS! Bilder på alla delar & tillbehör finns på sidan 25-26

Alla Compact Pro maskiner är utrustade med pekskärm
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KH-101

KH-03

KH-05

KH-06

KH-07

KH-08

KH-09

KH-10, KH-11

KH-300

KH-450

KH-600

KH-1000
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KH-12

KH-14

KH-15, 18

KH-16

redskap björnloka
honda elverk
KH-17

KH-101

t lans

30m iller

KH-98

KH-73

dosserare

markeringsskärm vikbar

KH-99

KH-02

KH-20

Björnloka tas bort med KH-20
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Hett vatten bekämpar
Blekinges björnlokor
Hetvatten fungerar som en effektiv metod mot björnloka. Det konstaterandet gör Andreas Nilsson på Blekinge Ogräsbekämpning AB i Karlshamn. I våras beslöt han investera i en hetvattenanläggning för att slippa tungarbetad gasolbränning och farliga gifter.

– Hetvatten är lika enkelt som
miljövänligt att använda med
en sådan här maskin på släpvagnen, säger Andreas och pekar
på sin nyförvärvade K-Heat. Arbetet går både fortare och lättare, och kunderna blir väldigt
glada för att miljön skonas.
Björnlokan är en så kallad invasiv art, som förökar sig själv
och tränger undan annan växtlighet. Plantan kan bli mer än
tre meter hög och bilda stora,
djungelliknande bestånd.
Det här har blivit ett problem, inte minst för Svevia, tidigare Vägverket, eftersom de
stora plantorna skymmer sikten
för trafiken.
Men Björnlokan låter sig inte
bekämpas så lätt. Plantan skjuter snabbt nya skott om stjäl-

mycket effektiv. Hela djungler
av björnlokor har vissnat ner på
några få dagar.
– Efter ett tag kommer nya
skott, men de blir bara halvmetern höga, säger Andreas. Efter
att ha bekämpat dessa på samma sätt återkommer bara små
skott från frön som klarat sig
undan hetvattnet. Nästa säsong
blir det nog betydligt enklare att
hålla björnlokan stången inom
de områden som bekämpats.
Det gäller att trötta ut den, så
försvinner den nog helt på sikt.

karna avverkas och förökar sig
med tusentals frön.

Ett rotprojekt…
Andreas Nilsson har jobbat professionellt med ogräsbekämpning i flera år, bland annat åt
Svevia. Björnlokorna utefter
vägarna var tidigare en svårknäckt nöt. Men sedan han började använda hetvattenaggregatet i våras har bestånden krympt
till ett minimum.
– Jag börjar med att begjuta
bladen med 98-gradigt vatten,
berättar han. De ändrar då färg
direkt och blir mörkgröna. Därefter angriper jag rotsystemet,
med hjälp av ett spjutliknande
specialverktyg som sticks ner i
jorden.
Den här metoden har visat sig

Slipper söka tillstånd
Naturligtvis är det inte bara
björnloka som kan bekämpas
med hetvatten. Metoden fungerar framgångsrikt på all oönskad växtlighet. Helt utan gifter!
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– Förr fick jag söka tillstånd
när ett område skulle ogräsrensas med hjälp av giftbesprutning, säger Andreas. Det var en
hantering som krävde noggrann
skyddsutrustning och sträng
kontroll, för att undvika läckage
till grundvatten, lekplatser och
andra känsliga miljöer. Numera behöver jag bara ett par rejäla handskar för att slippa bränna
mig på den skållheta vattenstrålen! Och det där med tillstånd
kan vi glömma – vattnet svalnar
snabbt och försvinner sedan ner
i marken.
Ryktet om den här miljövänliga metoden och de goda resultaten har spridit sig som en löpeld
i Blekinge.
– Tidigare jobbade jag mest
inom Karlshamns kommun, säger Andreas. Men nya kunder
strömmar till hela tiden, så nu
har jag utökat mitt arbetsområde till hela länet, och mer därtill.
Fortsätter det så här får jag nog
börja anställa!
n

Andreas Nilsson
på Blekinge Ogräsbekämpning ångrar inte
för ett ögonblick att
han investerade i en
hetvattenanläggning i våras. Sedan
dess går det lätt
att få bort all typ
av ogräs, utan att
miljön tar skada.
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K-vagnen Vagnsteknik AB blir miljövänligare
K-vagnen i Karlshamn rekommenderar alla
sina kunder att använda bränsle från Aspen.
Antingen det gäller bensin eller diesel.
– Motorerna i våra K-heat miljömaskiner klarar utmärkt att
drivas med det nya dieselbränslet Aspen D, säger Jörgen Ohlsson på K-vagnen. Bensinmotorerna som driver ångpannan
samt våra lövsugar går bra på
Aspen alkylatbensin. På köpet
får man renare avgaser och renare miljö.
Aspen alkylatbensin har funnits länge på marknaden som ett
miljövänligare alternativ till vanlig bensin. Aspen D, dieselbränslet, är däremot ganska nytt.
– Det är utvecklat för dem
som bryr sig om människa, maskin och miljö, enligt Claes Alin,
VD för Lantmännen Aspen. Det
här bränslet har flera fördelar,

fortsätter han. Aspen D är bättre för din arbets- och närmiljö.
Det är ett lagringsstabilt kvalitetsbränsle för säkrare drift, till
90 procent förnybart och ej klassat som miljöfarligt.
– De här egenskaperna värderas högt av våra kunder, tilllägger Claes Alin. Satsningen
ger dessutom våra användare
möjligheten att välja ett 90 procent förnybart bränsle ämnat för
mindre maskiner, där det idag
finns få eller inga förnybara alternativ.
Aspen D är en diesel som riktar sig främst till proffs som använder mindre maskiner, där
användaren i högre grad exponeras för bränsleångor, spill

Aspen D är dieselbränslet som markant
minskar halten av farliga utsläpp jämfört
vanlig diesel. Det nya
bränslet består till 90
procent av förnybara
komponenter.

och avgaser. Det nya bränslet
innehåller en betydande lägre
halt av farliga komponenter, vilket leder till skonsammare mil-

jö för användaren och deras
maskiner, samtidigt som detta
bränsle även bidrar till en bättre
när- och global miljö.

Ett stort urval av skåpsläp finns att tillgå med öppningsbara luckor på sidorna och dörrar baktill. Samtliga
K-Heat modeller kan anpassas till släpet. Flakmått och totalvikt utav släpvagn kan anpassas efter kundens
önskemål. Företagsloggor och reklam gör sig bra på skåpet.
Pris efter förfrågan!

6 grönytekontakt | december 2016
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Sölvesborgs kommun har satt miljön i focus

Sölvesborgs kommun har satsat på miljövänlig ogräsbekämpning med
vanligt vatten. Andreas Carlsson driftschef park och utemiljö
Sölvesborgs Kommun säger: ” ”Vi valde att köpa in ett eget
hetvattenaggregat i år för att ha en med resultatet. Fördelen med
hetvatten framför gasol och ogräsborste är att vattnet gör nytta även på
djupet. Jag tycker även återväxten av ogräset är betydligt mindre när vi
använder hetvatten. Min teori är att även ”fröbanken” som ligger i jorden
blir skållad och steriliserad av behandlingsmetoden.”
Vi på K-Vagnen har fått mycket beröm från föraren Anders Broberg som
kört maskinen vår, sommar och höst i år. Han säger att: ” Samtidigt som
vi bekämpar ogräset så tvättar vi parkbänkar, skyltar mm. KHeatmaskinen har väldigt många användningsområden” vidare säger
han att ” när vi kört inne i stadsdelen har flera personer kommit fram
och frågat vad vi lägger ut för medel. Vi svarar då att det är vanligt
vatten, vilket känns riktigt bra.”
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Vintertest ogräsbekämpningsmaskin K-Heat Maxi plus
För att visa effekten och den jämna temperaturen i vår K-Heat har vi gjort ett
vintertest med en K-Heat Maxi plus 15/160.
Vid det aktuella provtillfället var utomhustemperaturen -0 grader och det blåste
samt att det kom snöblandad nederbörd.
Vi rullade ut 40 meter slang och lät den ligga i både is, vatten och snö längs en
grusplan.
Temperaturen på vattnet som kom ut ur handtaget uppmättes till exakt 98.0
grader, vilket är den ultimata temperaturen för att bekämpa ogräs.
För att testet ska bli så trovärdigt och sakligt som möjligt användes en
ackrediterad ISO-kalibrerad temperaturmätare ifrån KIMO instrument AB.
(Kallibreringsdokument finns)
Resultatet blev således att vår svensktillverkade K-Heat levererar rätt temperatur
framme vid handtaget även under de hårdaste väderförhållanden.
Se testen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q2JnITzOLuQ
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Vanligt vatten sparar ryggarna
Ogräset på Krapperups stenlagda ytor tas bort med het vattenånga, en ny metod som gör
att parkarbetarna sparar tid och sina kroppar.

Parkarbetaren Mattias Svensson kör med hetvattenångaren över ogräset i
rosenträdgården på Krapperup. En helt giftfri och arbetsbesparande metod för att hålla
trädgårdsgångarna fina. Bild: Anders Malmberg
För en månad sedan lånade Krapperups slottsträdgård in en hetvattenångare för att testa
om den kunde vara ett bra alternativ för deras ogräsbekämpning på grusgångar och
stenlagda ytor.
– Jag trodde inte på det från början, det lät för bra för att vara sant. Men det funkar, säger
Mattias Svensson, parkarbetare på Krapperup.
Tidigare tog det fyra parkarbetare cirka fyra dagar att rensa trädgårdsgångarna i
rosenträdgården. Nu går det mycket fortare, en person gör det på kortare tid än en dag, på
cirka fem timmar.
– Innan låg vi på alla fyra och rensade med kniv mellan stenarna. Det var tidsödande och
det tog på kroppen. Det var inget man såg fram emot men man sov gott på natten efter en
sådan dag, säger Mattias Svensson.
Ogräset på Krapperups stenlagda ytor tas bort med het vattenånga, en ny metod som gör
att parkarbetarna sparar tid och sina kroppar
Från hetvattenångaren, som körs runt med ett arbetsfordon, kommer det 98 gradig
vattenånga ut ur munstycket med hjälp av självtryck. Ångan träffar ogräset som senare
vissnar.
– Det var lite halleluja moment när vi såg att det funkade, säger Georg Grundsten,
slottsträdgårdsmästare på Krapperup.
Han kollade med Statens fastighetsverk, som hela förra året använde metoden på
Halmstads slott, och fick det positiva resultatet bekräftat. Gyllenstiernska
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Krapperupsstiftelsen tog ett snabbt beslut om att köpa in hetvattenångare, en investering
på 140 000 kronor.

Rosorna har fått kakaoskal under sig. Bild: Anders Malmberg
Georg Grundsten har jämfört skötseln av rosorna under juni och juli i år med förra året,
många färre timmar har använts.
Skälet till det är till stor del hetvattenångaren, men en ännu större besparing i antalet
timmar har det blivit på grund av att kakaoskal lagts som marktäckare på jordytorna runt
rosorna. Det har minskat behovet av ogräsbekämpning från tre dagars jobb i veckan till en
dag.
– Två säsongsarbetare har sparats in i år. Vi ska göra en utvärdering efter året och se om
bemanningen ligger för tajt. Då får vi överväga att ta in en till, säger Georg Grundsten.
Mattias Svensson hittar lite mer ogräs mellan stenarna på gången i rosenträdgården och
kör igång hetvattenångaren igen.
– Jag som kan jämföra med att rensa ogräs mekaniskt, kan säga att det är som dag och natt.

Skribent: Anders Malmberg, Helsingborgs Dagblad
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Vi även utbildar i användandet av K-Heat

Andreas Nilsson instruerar Asarums församling vid leverans av ny fullutrustad K-Heat Maxi 9/110

K-Heat passar bra till elbilsekipage

Snyggt K-Heat bygge på Esagono ellastbil

K-Heat på Stama eltruck
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K-Heat redo för leverans inför säsongen 2019

Till hösten är det dags för lövupptagning, Vi har lösningen för dig!
Vi monterar K-Sugen på valfri vagn eller container!

K-Sugen monterad på K-Vagnen K-600 vagn med eltipp
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Snabba leveranser från
K-Vagnen i Karlshamn

Vi har alla slitdelar på lager för omgående leverans
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