
8 Wijzigingen voorbehouden

JMB-E-WK
De JMB-E-WK is een multifunctionele en milieuvriendelijke 
mos- en onkruidbestrijder die ook kan gebruikt worden 
als hogedrukreiniger. Deze compacte machine is niet 
afhankelijk van een stopcontact en kan dankzij de 
uitsparingen in het frame gemakkelijk met een heftruck 
in een bestelauto of trailer worden getild. Ook deze 
onkruidbestrijder werkt op basis van de heetwatertechniek, 
waarbij het heet water wordt gegenereerd door een 70 of 
110 kW DiBO GreenBoiler. 

Dankzij ons ingenieuze TC-systeem in de lagedrukfunctie 
(= WK-functie) levert de machine een constante 
watertemperatuur van 99° C tot op het oppervlak. 

De JMB-E-WK is ideaal voor de behandeling van kleinere 
oppervlakten, zoals onder meer terrassen, opritten, 
parkeerplaatsen en speelpleinen.

PRODUCTSPECIFICATIES

 • Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
 • Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, 

kleurecht, stoot- en krasvast
 • Nieuwe digitale bediening met joystick meegeleverd al losse kast met kabel voor zelfmontage:

 • Alles in één oogopslag zichtbaar. 
 • Eenvoudig instelbaar met een handigejoystick en makkelijk te bedienen met handschoenen.
 • Elektronisch instellen van temperatuur (exact & constant)
 • Elektronische sturing met manometer, urenteller, onderhoudsinfo, storingsmeldingen en servicefuncties die het →  

onderhoud vergemakkelijken
 • Het digitale display geeft continu de status van de machine weer en alarmmelding.

 • Speciale voorziening om de unit gemakkelijk te verplaatsen met heftruck 
 • Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk

PRODUCTKENMERKEN

 • USP 11U Modern design

Motorpompkoppe-
ling met reductie-
kast

5 jaar garantie!

Hoogwaardige 
materialen

TC-systeem

12u gebruik

Robuust frame

Greenboiler

Radiale hogedruk-
pomp

Digitale display met 
joystick bediening

WEED CONTROL MACHINES Professional use - INTENSIVE
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1.230.296 1.230.312WK-lans

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Hoogtechnologisch verwarmingssysteem:
• 70 of 110 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
• 18% brandstofbesparing
• Lage CO2 uitstoot
• Lage onderhoudskosten

• Bedrijfsspanning 12 V voor elektronische sturing en 
branderketel

• 1 uitvoering met elektrisch gestarte dieselmotor (type ED) 
en een 50 l brandstoftank voor motor + Greenboiler

• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers 
en RVS kleppen →  verlengde levensduur en minder 
geluidsproductie

• Motor/pompkoppeling d.m.v. reductiekast 

• Uitgerust met TC-systeem waarbij men in de WK-functie 
een constante watertemperatuur van 99 °C tot op de 
oppervlakte voor onkruidbestrijding

• Automatische luchtkoeling 
• Overhittingsbeveiliging voor motor
• Grofvuilfilter
• Manometer
• Trillingsdempers
• Automatisch stationair toerental → minder 

brandstofvebruik (*)
• Drukontlasting tot <25 bar bij gesloten pistool →   

veiligheid

OPTIONELE TOEBEHORENSTANDAARD UITRUSTING

UITVOERINGEN

code beschrijving bar l/u ° C kW kW l m mm kg

1.126.353 JMB-E-WK 200/15 <30 (WK) / 200 (HD) 600 (WK) / 900 (HD) 99° on surface (WK) 
/ 30 - 100 (HD) 7.5 70 50 20 1166 x 642 x 1120 365

1.126.354 JMB-E-WK 150/21 <30 (WK) / 150 (HD) 900 (WK) / 1260 (HD) 99° on surface (WK) 
/ 30 - 100 (HD) 7.5 110 50 20 1166 x 642 x 1120 450

Code Artikelomschrijving
1.644.052 Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling

1.643.014 Hogedrukpistool met swivel per lans  →  makkelijk manoeu-
vreerbaar pistool

1.840.030 Veiligheid : Set hittebestendige handschoenen

Code Artikelomschrijving
1.230.296 25 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbe-

strijding
1.230.297 35 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbe-

strijding
1.230.312 Een set grote afneembare wielen voor WK-lans


