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HW X2 är en ny generation av våra mobila värmekraftverk med över 200 kW, som levererar 
upp till 100 °C vätskeburen värme, med en verkningsgrad på 94%.

Tillsammans med CliWi, en unik hydronisk värmeteknik, gör detta en innovativ och miljövänlig 
värmelösning för värmebehandling vid skadedjursbekämpning.

HeatWork- och CliWi-skadedjursystem används för skadedjursproblem av flera ledande 
skadedjursbekämpningsföretag för utrotning av vägglöss, mjölkvalster, ctenolepisma och 
andra skadedjur. Resultaten är mycket tillfredsställande och systemet betraktas som en 
innovativ utveckling av ett växande problem.

Kunder som valde våra lösningar
Våra kunder använder våra system eftersom de är intresserade av 

hälsa, säkerhet och miljö - i kombination med kostnadsfördelar.

NEW!

Ett innovativt system för värmebehandling vid skadedjursbekämpning med miljö 
och ekonomi i fokus.

CliWi levererar en effektiv utrotningstemperatur på 50 till 60 grader Celsius.
Värmebehandling dödar alla stadier av målskadegörarens livscykel - eliminerar ägg,
larver, och vuxna insekter i en behandling.

Ökad flexibilitet, hög effektivitet och låg energiförbrukning minskar 
driftskostnaderna avsevärt. Metoden bränner inte skadligt damm
och partiklar och ger en bättre arbetsmiljö.

Double Power för skadedjursbekämpning
Det nya vätskeburna värmesystemet ger dig fördelarna!

Amsterdam: Värmebehandling vägglöss(exempel, 7 hotellrum behandlas samtidigt på bara 6 timmar)

Mauritius: Värmebehandling av skadedjur på hotell och villor

Tyskland: Värmebehandling flour mill (The food industry)

Användningsområden: 

Privata bostäder
Hotell och motell
Barer och restauranger
Anläggningar för bearbetning av livsmedel
Matbutiker
Kontor
Farmaceutiska anläggningar

Vad gör  

unikt?

• Två oberoende interna system i maskinen gör det möjligt att göra
flera jobb samtidigt

• Två oberoende temperaturzoner gör maskinen extremt flexibel
• Hög pump kapacitet - effektivare flöde
• Användarvänligt - alla kontroller på ett ställe
• Maskinen kan levereras med vatten- och eller glykolsystem

HW 103 
103 kW

kör upp till 8 CliWi-enheter

1150 kg
(exklusive diesel och generator)

1600 kg
(inklusive diesel och generator)

HW X2

206 kW

kör upp till 16 CliWi-enheter

1770 kg
(exklusive diesel)

2130 kg
(inklusive diesel)
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