


Oliën
BIO WEED KILLER
Innovatieve onkruidbestrijding

•  Innovatieve totale onkruidbestrijding door 
gebruik van heetwater.

•  Bestrijding van onkruid en ongewenst gras 
met een duurzame en milieuvriendelijke 
methode zonder gebruik van schadelijke 
chemicaliën.

•  Resultaat is binnen 24 uur al zichtbaar.
•  Door regelmatige behandeling met de BWK,  

4-5 keer per seizoen, worden de wortels van 
het onkruid bestreden, zodat het komende 
jaar de wortelaangroei minimaal zal zijn en  
de behandeling eenvoudig en snel kan 
plaatsvinden.

•  De BWK heeft een gering waterverbruik van  
8 l/m en een elektrisch verbruik van 0,4 kW.

•  De hoogrendement brander, diesel gestookt, 
verwarmt het water tot de benodigde 
behandelingstemperatuur, waardoor snel 
gestart kan worden met de werkzaamheden.

•  De BWK kan worden gebruikt met 

behoeften voor precisie, hoge productiviteit 
of beide.

•  Standaard is de BWK voorzien van een 
ontkalkingsysteem om te voorkomen dat 
kalkafzetting ontstaat. Hierdoor wordt de 
gehele machine beschermd tegen 
verstopping.

•  De BWK is voorzien van een voor- en achter 
transportbeugel, om beschadiging tijdens 
transport te voorkomen.

•  De BWK is geschikt voor gebruik op 
verschillende oppervlakten zoals  
cement, asfalt, tegelvloeren,  
klinkerbestrating,  
onbegroeide terreinen, enz.

•  Laag geluidsniveau.
•  Eenvoudig in gebruik.

Standaard toebehoren  

Nr. Artikelnr. Omschrijving

1 01AC546 Spuitlans volledig geïsoleerd

2 01AC545 + 01AC54 Wielstel met sproeibeugel 500 mm

3 01AC398 Slang 10 meter 5/16  2 staal inlagen 

4 092P18 Antikalk vloeistof

5 RCVR00170 Slangkoppeling

6 RCVR00169 Kraankoppeling

Afmetingen

Afmetingen en gewicht

Model
A

mm
B

mm
C

mm
Netto

kg

BWK 450 990 620 940 140



Oliën
BIO WEED KILLER

Innovatieve onkruidbestrijding

Platte nozzle Sproeibeugel  
200 mm

Slanghaspel  
roestvrijstaal

Ontkalkingsmiddel  
1 liter / 10 liter

Verlengslang  
10 meter 5/16  
2 staal inlagen 

Verbindings-
koppeling voor 
verlengslang

01AC542
Artikelnr.: 
01AC543

Artikelnr.: 
01AC467

Artikelnr.: 
092P18: 1 liter
092P09: 10 liter

Artikelnr.: 
01AC398

Artikelnr.: 
13286

Behandeling Voor Na 24 uur

Model BWK 450

Artikelnr. 01BW01

Max. werkdruk 2 bar

Max. doorvoersnelheid 480 liter p/u

Pomp messing

Motortoerental 1.450 tpm

Opgenomen vermogen 0,4 kW

Electrische aansluitwaarde 230V - 1ph - 50Hz

Max. temperatuur 98ºC

Inhoud brandstof tank 35 liter

Inhoud antikalk tank 3 liter
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Uw dealer:

Importeur:

www.imbemacleton.nl
www.imbemacleton.be


