
HW 103    
103 kW

kan drifte opp til 8 CliWi enheter

1150 kg
(ekskl diesel og aggregat)

1600 kg
(inkl diesel og aggregat

HW X2

206 kW

kan drifte opp til 16 CliWi enheter

1770 kg
(ekskl diesel)

2130 kg
(inkl diesel)

VS

HW X2 er en ny generasjon mobil varme enhet med over 200 kW, som leverer opp til 100°C 
væskebåren varme, med en virkningsgrad på 94%.

Sammen med CliWi, en unik væskebåren varmeteknologi utgjør dette en innovativ og 
miljøvennlig varmeløsning for varmebehandling innen skadedyrkontroll.

HeatWork og CliWi systemet er brukt til skadedyrproblemer av flere ledende skadedyrkontroll 
selskap – til både veggedyr, melbiller, skjeggkre og andre. Resultatene er svært tilfredstillende, 
og systemet er betegnet som en innovativ nyvinning til et økende problem.

Kunder som velger våre løsninger
Kundene våre bruker vårt system fordi de er opptatt av helse,
miljø og sikkerhet – kombinert med effekt og kostnadsfordeler.

NEW!

Økt fleksibilitet, høy effektivitet og lavt energiforbruk reduserer 
operasjonskostnader merkbart. Metoden brenner ikke 
helseskadelig støv/partikler, og gir et bedre arbeidsklima.

Double Power for for skadedyrkotroll
Det nye væskebårne varmesystemet gir deg fordelene!

Amsterdam: Varmebehandling av veggedyr (eksempel, 7 hotellrom behandlet samtidig på bare 6 timer)

Mauritius: Varmebehandling av skadedyr på hoteller og villaer

Tyskland: Varmebehandling av melbille (Næringsmiddelindustrien – kornmølle)

Bruksområder: 

Private hus
Hotell
Restauranter
Møller
Matproduksjon
Kontorer

Ideel for jevn luftbehandling

Ingen brann/eksplosjonsfare

Høy effekt – lav vekt – lavt lydnivå

100% miljøvennlig

Et innovativt system for varmebehandling innen skadedyrkontroll, med miljø
og økonomi i fokus.

CliWi leverer en effektiv temperatur på 50 til 60 grader. Varmebehandling dreper
alle nivåer av livssyklusen til skadedyret  – eliminerer egg, larve og voksen stadiet
til veggedyr i en behandling.

Hva gjør 

unik?

• To individuelle interne system i maskinen gjør det mulig å utføre
    flere type oppgaver på samme tid
• To individuelle temperatursoner gjør maskinen ekstremt fleksibel
• Høy pumpe kapasitet – økt flow
• Brukervennlig – all kontrollstyring på en plass
• Maskinen kan leveres som et vann- og glykol-system
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