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JMB-S-WK+

PRODUCTKENMERKEN

De JMB-S-WK+ is een compacte milieuvriendelijke mos- & 
onkruidbestrijder op trailer uitgerust met de meest moderne 
& groene technologieën. De machine kan eveneens ingezet 
worden als hogedrukreiniger (2 in 1). 
Ideaal voor reinigingswerkzaamheden, zelfs buiten het 
onkruidseizoen.
Met een DiBO pak je het probleem ‘grondig’ aan.
Door gebruik te maken van de warmwatertechniek worden 
onkruid en mos op een eff ectieve 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. 
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 intuïtieve 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.

• Dubbelwandige beschermkap in UV-bestendig rotatiegegoten polyethyleen → geluidsisolerend <85 dB
• Alle functionaliteiten nodig voor de werkzaamheden zijn verzameld aan de achterzijde van de machine, allen binnen 

handbereik
• Trailermodel is gebouwd op een gegalvaniseerde trailer met steunpoot en neuswiel
• Ultra compact en lichtgewicht <750 kg (geen speciaal rijbewijs vereist)

• USP 12
Modern design

Warmtewisselaar

Track & trace sys-
teem (optie)

Hoogwaardige 
materialen

TC-systeem

5 jaar garantie!

Radiale hogedruk-
pomp

Greenboiler

12u gebruik

Motorpompkoppe-
ling met reductie-
kast

Digitale display met 
joystick bediening

WEED CONTROL MACHINES Professional use - INTENSIVE



111.230.312 WK-lans1.228.298

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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

• 70 kW GreenBoiler + 20 kW warmtewisselaar = 90 kW 
verwarmingscapaciteit

• Watergekoelde industriële dieselmotor voorzien 
van warmtewisselaar t.b.v. voorwarming van het 
reinigingswater. Dit levert 15% brandstofbesparing op.

• Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en 
RVS kleppen

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

• Bedrijfsspanning 12 V voor zowel elektronische sturing als 
branderketel

• Uitwasbare waterfilter
• Anti-Kalk-systeem met niveaubewaking

• Droogloopbeveiliging op water- en brandstoftank
• Automatisch total-stopsysteem bij inactiviteit van 30 

minuten
• Automatisch voorgloeien
• Ingebouwde watertank 200 l 

(enkel bij "T", "TG" en "S" model)
• Ontlasting van de druk tot 10 bar bij gesloten pistool
• Elektronische druk- en debietregeling d.m.v. 

toerentalregeling
• Digitale controle en melding via display van:

• motorfuncties
• vlambewaking
• waterpeil 
• brandstofniveau

UITVOERINGEN

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK
Code Artikelomschrijving
1.228.240 Lichtpakket JMB-S: werklamp + zwaailamp via joystick elektro-

nisch te activeren
Leverbaar in verschillende kleuruitvoeringen

1.228.200 Meerprijs tarpaulin afdekzeil (S/S+)

1.228.150 Meerprijs track & trace systeem (JMB-S)

1.890.000 Jaarabonnement voor de activatie van de optie Track & Trace

STANDAARD UITRUSTING
Code Artikelomschrijving
1.216.729.xxxxx Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling 

(≤ 250 bar)
1.228.298 40 cm - RVS WK-lans met temperatuursticker voor onkruidbe-

strijding
1.643.014 Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar 

pistool
1.230.312 Een set grote afneembare wielen voor WK-lans

1.840.030 Veiligheid : Set hittebestendige handschoenen

1.228.290 Transferpomp JMB-S-WK+

1x 25m hogedrukslang 3/8” met hittebescherming

1x DiBO RVS slanghaspel

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

1.128.368 JMB-S-WK+ 200/18 TG < 30 (WK-function) / 
up to 200 (HP)

600 (WK-functi-
on) / 1080 (HP)

99° on surface (WK-function) / 
30 - 100 (HP) 11.7 70 50 200 2665x1559x1354 740 055


