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JMB-M-WK+

PRODUCTKENMERKEN

De JMB-M-WK+ is een milieuvriendelijke mos- en 
onkruidbestrijder op trailer, die eveneens kan dienen 
als hogedrukreiniger. Door gebruik te maken van de 
heetwatertechniek worden onkruid en mos op een 
effectieve manier bestreden, zonder pesticiden. 

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

De trailer is zo opgebouwd dat er 2 mensen gelijktijdig 
mee kunnen werken. Tijdens de werkzaamheden moet 
de beschermkap verplicht gesloten blijven. Dit komt ten 
goede aan de levensduur van de machine en zorgt ervoor 
dat er zeer weinig geluidsproductie is (> 85 dB). Nieuw en 
vooruitstrevend is de de digitale bediening met joystick.

PRODUCTSPECIFICATIES

 • Modern & aerodynamisch design  →  minder luchtweerstand
 • Nieuwe digitale bediening met joystick:

 • 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.

 • Uitgebreide opbergmogelijkheden: vier lanshouders onder de kap en twee extra lanshouders aan de buitenkant
 • Gegalvaniseerde geremde trailer met steunpoot en neuswiel met rotatiegegoten polyethyleen behuizing (lichtgewicht)
 • Versterkt neuswiel met rubberen band

Modern design

TC-systeem

5 jaar garantie!

Hoogwaardige 
materialen

Greenboiler

12u gebruik

Radiale hogedruk-
pomp

Digitale display met 
joystick bediening

Warmtewisselaar

Track & trace sys-
teem (optie)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Industriële watergekoelde 3-cilinder-dieselmotor (18,9 
kW) met extra voorverwarming van het aanvoerwater (via 
warmtewisselaar) wat 15 % brandstofbesparend is.

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

• Hoogtechnologisch verwarmingssysteem:
• 110 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%- 18% 

brandstofbesparing
• Lage CO2 uitstoot
• Lage onderhoudskosten

• 110 kW GreenBoiler + 20 kW warmtewisselaar = 130 kW 
verwarmingscapaciteit

• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en 
RVS kleppen

• Bedrijfsspanning 12 V voor elektronische sturing en 
branderketel

• Past automatisch het toerental aan naargelang hogedruk/
WK-functie (onkruidbestrijdingsfunctie)

• Automatische toerental regeling en gaat na 30 s over op 
stationair

• Ingebouwde watertank 450 l
• Traploze druk- en debietregeling d.m.v. elektronische 

toerentalregeling
• Ontlasting van de druk tot 10 bar bij gesloten pistool
• Anti-Kalk-systeem met niveaubewaking
• Automatisch voorgloeien
• Voorbereid op speciaal gedempte as (in regel met de 

Duitse wetgeving)

UITVOERINGEN

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEKSTANDAARD UITRUSTING
Code Artikelomschrijving
1.230.200 Meerprijs tarpaulin afdekzeil

code Leverbaar in verschillende kleuruitvoeringen

1.230.240 Lichtpakket JMB-M: werklamp + zwaailamp via joystick elektro-
nisch te activeren

1.230.150 Meerprijs voor track & trace systeem (JMB-M)

1.890.000 Jaarabonnement voor de activatie van de optie Track & Trace

code beschrijving bar l/h °C kW kW l l mm Kg

1.130.545 JMB-M-WK+ 250/25 TG <30 (WK-function) / 
250 (HP)

960 (WK-function) / 
1500 (HP)

99 (on surface) (WK-function) 
/ 30-100 (HP) 11,9 110 80 450 3500 x 1750 x160 1050 65

Code Artikelomschrijving
code 2x DiBO RVS slanghaspels

code 2x 25m hogedrukslang 3/8” met hittebescherming

1.216.729.xxxxx Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling 
(≤ 250 bar)

1.230.296 25 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbestrij-
ding. (Nota: 2 stuks bij JMB-M-WK+)

1.230.300 50 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbe-
strijding

1.643.014 Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar 
pistool

1.230.312 2x set grote, afneembare wielen

1.840.030 Veiligheid : Set hittebestendige handschoenen

1.230.290 Transferpomp JMB-M-WK+

1.230.296 1.230.312 WK-lans1.230.300


