
 

 

Behandeling van grote(ere) oppervlakten 
De machines van de F20 series zijn speciaal 
ontworpen voor de behandeling van grote 
oppervlakten. Het ontwerp van het ventilatorhuis is het 
resultaat van uitgebreid onderzoek op het gebied van 
aërodynamica. De vervaardiging van een speciale 
vormgeving van de zijde waar de lucht wordt 
aangezogen alsmede de conisch gevormde voorkant, 
heeft geresulteerd in een ontwerp waarbij een zeer 
krachtige luchtstroom kan worden gerealiseerd. 

 
 
 
Niet langer dan noodzakelijke blootstelling aan 
chemische (bestrijdings)middelen 
Een tijdschakelaar geeft u de mogelijkheid, om bij 
onbeheerde behandelingen, deze in te schakelen tot 
maximaal 12 uren, hetgeen tot gevolg heeft dat deze 
schakelaar u de mogelijkheid biedt de blootstelling aan 
deze stoffen tot een minimum te beperken.  
 
 

 
 
 

 

Grote betrouwbaarheid 
Bij de ontwikkeling van deze machines is rekening 
gehouden met het feit dat u zo weinig mogelijk 
onderhoud behoeft te doen aan technische onderdelen 
en constructies. Alle onderdelen, welke  
mogelijk in aanraking kunnen komen met chemische 
stoffen, zijn vervaardigd uit Polytheen en roestvast 
staal. Het onderstel is voorzien van een zinklaag ter 
preventie van roestvorming. 
 
Verrijdbaar of vaste standaard 
De WANJET F20 en F22 zijn voorzien van een vaste 
standaard, welke op de vloer, tafel of een verrijdbare 
wagen kunnen worden geplaatst. Indien u niet de 
beschikking hebt over het vorengenoemde, kunt u 
uitwijken naar de types F21 en F23; deze zijn mobiel 
en verplaatsbaar. 
 

Mengsysteem 
Alvorens een goede 
werking te hebben van de 
te vernevelen vloeistof is 
het belangrijk steeds een 
constante verhouding te 
vernevelen. De WANJET 
F20 en het type F21 
hebben een mengsysteem, 
welk wordt aangedreven 
door de luchtdruk van de 
“blower”. De types F22 en 
F23 zijn voorzien van een 
roerstaaf, welke elektrisch 
wordt aangedreven door de 
motor. 
 

 
 

Technische gegevens 

 F20 F21 F22 F23 
Fog capaciteit 0-8,5 l/u 0-8,5 l/u 0-8,5 l/u 0-8,5 l/u 
Bereik 60 m 60 m 60 m 60 m 
Voorraadvat 12 l 12 l 12 l 12 l 
Mengsysteem Lucht Lucht Motor Motor 
Luchtverplaatsin
g 

5400 m3/u 5400 m3/u 5400 m3/u 5400 m3/u 

Vermogen 
ventilator 

370 W 370 W 370 W 370 W 

Vermogen 
blower 

1000 W 1000 W 1000 W 1000 W 

Mobiliteit Standaard verrijdbaar Standaard verrijdbaar 
Verstelbare 
hoogte 

- 140-190cm -  140-190cm 

Afmetingen in 
cm 

110x60x8
8 

130x70x16
5 

110x60x8
8 

130x70x16
5 

Gewicht 30 kg 38 kg 34 kg 42 kg 
Getoonde foto’s betreffen F30 
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