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Milieuvriendelijke brandstof voor bos- en tuinbouw :

ATTIS 2-TAKT en ATTIS 4-TAKT

Geleverd op pallet van 640 liter - 32 bussen van 5 liter
of

vaten van 200 liter

Attis 2T is de ideale brandstof voor alle 2-takt motoren zoals:
- Kettingzagen -
- 2-takt maaiers
- slijpmachines
- heggenscharen
- bromfietsen enz.

Attis 4T is de ideale brandstof voor alle 4-takt motoren zoals:
- karts
- grasmaaiers
- generatoren
- tweewielers
- sneeuwfrezen enz



Voordelen voor mens en milieu:

- Attis is alkylaatbenzine dat veel minder schadelijke stoffen bevat dan gewone benzine:       
  geen benzeen en arm aan aromaten en zwavel. Dit is gezonder voor uw machine maar   
  ook voor uzelf en voor het milieu. 
- Lager brandstofverbruik
- Nagenoeg geur- en rookvrije verbranding. Geen hinderlijke en ongezonde geur noch rook                   
  tijdens gebruik.

Voordelen voor de motor:

- Lager verbruik 
- Optimale smering 
- Zuivere verbranding dus weinig aanslag in de motor
- Minder slijtage dus minder onderhoudskosten en een langere levensduur        
- Beter koud startgedrag. 
- Het vlampunt van Attis is -18°C
- Conform de Zweedse standaard SS 15 54 61



LAKES MOBIELE AIRCO 9000 BTU of 12000 BTU

Hoe groot is de ruimte die je wilt verkoelen?
Een mobiele airco kan in principe maar 1 ruimte koelen. Voor je overgaat tot aanschaf van een mobiele 
airco bepaal je hoe groot (in m³) de ruimte is die je wilt verkoelen. Op basis daarvan maak je een selec-
tie van de meest geschikte modellen voor jou. Een mobiele airco brengt lucht in beweging. Hoe hoger de 
luchtverplaatsing per uur, hoe meer lucht er wordt verplaatst en hoe effectiever de verkoeling.

Het koelvermogen van een mobiele airco wordt gemeten in BTU of in watt. Een indicatie: je hebt zo'n 136 
BTU of 40 watt koelvermogen per m³ nodig. Let op: als de ruimte slecht geïsoleerd is en/of grote ramen 
heeft, dan is het aan te raden om een mobiele airco te kiezen met een hoger koelvermogen

PATRIOT20
Model         25C3A
Capaciteit   9000 Btu
Spanning       220-240V
Koelcapaciteit        2900W
Geluid           <55dB
Koelvloeistof          R410A/370g
Gewicht            23,5 kg
Ruimte  +/- 75m³



FINDER21
Model           35C3A
Capaciteit            12000Btu
Spanning      220-240V
Koelcapaciteit               3500W
Geluid            <55dB
Koelvloeistof          R410A/580g
Gewicht            30  kg

FINDER21
Model            35C3A
Capaciteit            12000Btu
Spanning       220-240V
Koelcapaciteit          3500W
Geluid            <55dB
Koelvloeistof            R410A/580g
Gewicht             30  kg
Ruimte   +/- 90 m³



BLUE BELLE BBG 
THERMO ON/OFF
Vermogen = 4200 Watt 
Gas type: Propaan / Butaan

Toch een koele lente of zomer dan zijn dit de bijverwarmingen op gas.



Burny 8300 Black : 
15 Kg Propaan/Butaan.
Automatische Piezo-ontsteking  
CO2 melding 
6 wielen -  3-standen regelbaar (1,4-4,2kW)
Afmetingen (ø x H)43cm x 75,7cm

Burny 8500 Inox : idem 8300



Burny 2380 
12 kW 
Telescopische paal (voor transport) van 
228 naar 154 cm
Inclusief wieltjes 
15 Kg Propaan/Butaan
Maximaal gasverbruik: 870g/uur. 

Burny 2980 
13 kW
Telescopische paal (voor transport) van 
228 naar 154 cm
Inclusief wieltjes 
15 Kg Propaan/Butaan.
Maximaal gasverbruik: 870g/uur. 



Burny 2300 
zwart of zilver gelakt
12 kW 
Exclusief wieltjes 
15 Kg Propaan/Butaan.



Overzicht andere modellen gasvuurtjes :
BLUE BELLE    CAMILLA    BLUE BELLE CHIC

Overzicht pelletkachels. Meer info www.wickcompany.com
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