
AIR AllTrec 

Combinati e E-Variator

Emissiearm onkruidbeheer
Een volledig emissievrije elektrisch werkend werk-

tuigendrager en de hetelucht E-Variator onkruid-

bestrijder, een perfect sti lle combinati e!
De AllTrec met zijn capaciteiten en fl exibele inzetmoge-
lijkheden dé oplossing voor de emissievrije stadskern.

De machine is fl uistersti l, heeft  geen uitstoot, een lange 
acti eradius (in deze combinati e maar liefst 2 volle 
werkdagen zonder tussenti jds opladen) en ook nog 
eens lage verbruiks- en onderhoudskosten. Uiterst 

wendbaar met een “Easy does it” gebruikersgemak.

Prestati eladder en fi scaal voordeel
Met dit elektrische voertuig kun je heel wat punten 

scoren op de CO2-prestati eladder. En er zijn fi scale 
voordelen bij aanschaf. Wegens het lage energiever-

bruik zijn de kosten per draaiuur vele malen lager dan 

dieselapparaten. Met zo’n 3000 acculadingen en 15.000 

draaiuren zitt en we op hetzelfde niveau van de nieuw-
ste generati e elektrische personenauto’s. 
Kortom: Concurrenti evoordeel bij opdrachtgevers

Basismachine AllTrec werktuigendrager
●    100% elektrische werktuigdrager

●    48VDC accu LifePO4 (20kWh | 30 kWh)
●    Diverse accupakkett en leverbaar
●    Onboard lader

●    Laadmodule voor laadpaal beschikbaar

●    Transportsnelheid 0 -20km/h
●    Geen kenteken benodigd

Maten en gewichten werktuigdrager

Lengte (L) 2280 mm

Breedte (B) 1000 mm

Hoogte (H) 2200 mm

Wielbasis 1500 mm

Gewicht 1015 Kg (afh ankelijk van accu)

Hefvermogen fronthef 500 Kg

Spoorbreedte (S) 1100-1200 mm

Technische gegevens Air E-Variator

Werkbreedte 100 cm

Werksnelheid 1.5 – 4 km/ uur

Brandstof Propaan / LPG

Eigen gewicht Ca. 220 kg

Hydrauliek 30 l/min

Gasverbruik 2,5 kg/ uur

Capaciteit 2500 m2 / uur

Co2 Producti e 9,5 kg/ uur

LOW NOISE 100% ELECTRICZERO EMISSIONS LOW MAINTENANCE LOW OPERATING COSTS



WeedControl Greentrac

Roetvrij en fl exibel
Zowel de werktuigendrager als het aanbouwwerktuig 

de Air Variator zijn volledig werkend op LPG. Hierdoor 

voldoet de machine aan alle milieu eisen en scoort 

deze combinati e uitzonderlijk hoog op de Co2 prestati e 
ladder. De Greentrac werkt met het unieke hete lucht 

circulati e systeem met een automati sche regeling van 
380˚C. Door niet conti nu op vol vermogen te hoeven 
branden vindt een gasreducti e tot wel 60% plaats. Met 
een totale breedte van slechts 1 meter en een zeer laag 

eigen gewicht is het mogelijk om op zelfs de kleinste 

paden en stoepen te kunnen werken.

Met behulp van de variabele luchtstroom links en rechts, 

kunnen hoeken en kanten eenvoudig meegenomen wor-

den ti jdens het werk. Zo wordt een extra bijwerkronde 
langs gevelhoeken of stoepranden bespaard.

Basismachine Greentrac werktuigendrager
●    30 pk 3 cyl. Kubota motor LPG 

●    Luxe volglas cabine met zeer laag geluidsniveau 
75Db(A)

●    Airco / Radio CD opti oneel
●    Lucht geveerde stoel

●    Hydrostati sche vierwielaandrijving
●    Transportsnelheid 0 -24 km/h
●    100% Roetvrij
●    0% Co2 producti e
●    Geen kenteken benodigd

Maten en gewichten werktuigdrager

Lengte 2750 mm

Breedte 1050 mm

Hoogte 1990 mm

Gewicht 1120 Kg

Hefvermogen fronthef 400 Kg

Draaicirkel 870 mm

WeedControl Air Variator
●    Gesloten brander systeem met warmteterugwinning

●    Gasreducti e van maar liefst 60%
●    Zeer gering brandgevaar

●    Hete lucht circulati e, automati sche temperatuur 
regeling van 380˚C

●    Electrische ontsteking en gasafsluiti ng
●    Side shift  2x 17.5 cm
●    Regelbare luchtstroom; links, rechts of in de 

lengterichti ng
●    Gas in dampvorm

Technische gegevens Air Variator 100 

Werkbreedte 100 cm

Werksnelheid 1.5 – 4 km/ uur

Brandstof Propaan / LPG

Eigen gewicht Ca. 220 kg

Hydrauliek 30 l/min

Gasverbruik 2,5 kg/ uur

Capaciteit 2500 m2 / uur

Co2 Producti e 9,5 kg/ uur

Milieuvriendelijk
Onkruidbeheer

WeedControl B.V.
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zet en drukfouten voorbehouden


