Vores basis: Vand
Et system for miljøskånende ukrudtsbekæmpelse mm.
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MISSION

Mange mennesker tror, at der
findes ting, som helt enkelt
ikke kan lade sig gøre, indtil
der kommer en, der ikke ved
det og ganske enkelt gør
det.
KECKEX

Først opstår opfindsomheden. Med denne som driften opstår hele
vort arbejde: Innovationen og produkterne fra KECKEX er for os en
nødvendig opfindelse, fordi de er et bidrag til ændringen til en mere
miljøskånende tænkemåde. Det gælder både for det kommunale,
det landbrugsmæssige og det private område. Dertil kommer, at
vi kender vore innovationer og produkter ud og ind. Vi har jo til
syvende og sidst opfundet dem! Derfor er vi altid ledsager og
konsulent, så vi kan finde de rigtige løsninger for vore kunder og
partnere med vores modulsystem.

Michael Keckeis
Direktør

3

S Y S TEM

Vore redskaber arbejder
udelukkende med en
kombination mellem varmt
vand og vanddamp.
KECKEX-METODEN

Bag KECKEX produkterne ligger et system, der udelukkende bygger på
varmt vands egenskaber. Dermed er vores metode den naturligste
variant af ukrudtsbekæmpelse, som findes: Et op til 130° c varmtvand/dampmix sørger for, at ukrudtet bliver bekæmpet både på de
bearbejdede overflader og i rodnettet. Da vores tilbehør er komplet
inddækket, bliver dampen lukket inde.
Derved opnås en atmosfære på over 100° C, hvorved vandet fra det
forlader dysen til det træffer jorden ikke kan afkøle. Varmen udløser et
proteinchock i planterne, der ødelægger cellevæggene. Efterfølgende
kan planterne ikke optage vand, hvorved de udtører. Alt efter vegetationensmængden kan det være nødvendigt med en gentagelse af
proceduren, indtil ukrudtet er endegyldigt slået ihjel.
ANVENDELSE

Vores moduler bruges fortrinsvis i de kommunale og landbrugsmæssige
områder. De kan bruges under alle vejrforhold og virker på alle underlag.
Vores maskiner drives af et 12 volts anlæg. Batterierne kan genoplades,
mens køretøjet er i drift.
Derved opnås, at der uden kørende køretøjsmotor, arbejdes med lav
støjudvikling. KECKEX er desuden det eneste system på markedet, der
kan klare ukrudtsbekæmpelse, plantevanding og højtryksrensning med eet
og samme anlæg.
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Et element:
Vand.
50 % damp virker på overfladen
50 % varmtvand virker i rodområdet

Skoldning af plantehalsen
Ødelæggelse af clorofylerne
Ødelæggelse af rodfibrene

KECKEX- METODEN ER DEN MEST
EFFEKTIVE METODE AT BEKÆMPE
UKRUDT PÅ PÅ EN NATURLIG MÅDE.
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MODULER

Vi har opdelt vore produkter i moduler, der gør det
muligt at sammensætte dem
på mange forskellige måder.
LØSNINGER

Næsten alle vore kunder vil integrere KECKEX-Systemet i
deres maskinpark. Vha. den modulære opbygning af vore
maskiner er det lige nøjagtigt vores styrke. Vi kan sammenkoble
alle kommunale køretøjer med vores system. Derfor udvikler vi
individuelle løsninger i vores fagteam, der kan løse enhver
opgave for vore kunder.

HOS OS BLIVER DE DIREKTE
RÅDGIVET AF OPFINDERNE . VI
GLÆDER OS TIL EN SAMTALE .
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Underbygning

Påbygning

Tilbehør

Deres løsning
7

WEEEDEX- 1 2 V

WEEDEX-12V

med optioner
Hjertet i vore maskiner er WEEDEX
modellerne. De fås i alle mulige varianter og kan kombineres med et hav
af tilbehør.

WEEDEX-12V
Drift

Elektrisk

Spænding

12 v

Vandpumpe

Selvsugende

Arbejdstryk

Maks. 5 – 6 bar

Brændstoftank

18 liter integreret

Brændstofforbrug ved konstant drift

7,5 l/time

Vandforbrug

8 – 10 l/min

Vand-damp-temperatur

maks. 130 °c

Betjeningsområde og styring

Analog

Egenvægt

105 kg

Grundmål uden påbygningsdele

L 61 cm / B 43 cm / H 86 cm

UNDERBYGNING
EFTER VALG
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KOMBINERET
MED
WEEDEX- 1 2 V

TILBEHØR
E FT E R LI ST E

KOMEX-JESPI-12V
Selvkørende og alsidig. Klarer det hele
selv.
Længde 240 cm /Bredde 80 cm / Højde130 cm
Vandtank 450 l / Egenvægt ca. 400 kg

KOMEX-12V-600

Praktisk og autonom.
Ramme for påbygning.
Længde 130 cm / Bredde 130 cm / Højde 135 cm
Vandtank 600 l / Egenvægt ca. 350 kg

KOMEX-FLEX-12V

Fleksibel og bevægelig. Vogn som en
mulighed.
Længde 90 cm / Bredde 70 cm / Højde 100 cm
Vandtank flexibel / Egenvægt ca. 200 kg

KOMEX-12V
Mobil und læssebar.
Påbygning på lad.
Længde 100 cm / Bredde 115 cm / Højde 150 cm
Vandtank 450 l / Egenvægt ca. 350 kg
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WEEEDEX- M 1 3

WEEDEX-M13

med optioner
Den ultimative variant af den nuværende WEEDEX-generation. Med sin
SPS- styring tilbyder M13 utroligt mange
muligheder for fjernbetjening og
serieforbindelser.
WEEDEX-M13
Drift

Elektrisk

Spænding

12 v

Vandpumpe

Selvsugende

Arbejdstryk

Maks. 6 – 8 bar

Brændstoftank

20 liter kanister

Brændstofforbrug ved konstant drift

9 l/time

Vandforbrug

11 – 13 l/min

Vand-damp-temperatur

max. 130 °c

Betjeningsområde og styring

Digitalt

Egenvægt

125 kg

Grundmål uden påbygningsdele

L 59 cm / B 40 cm / H 90 cm

VORE SÆT KAN BRUGES
OVERALT

FJERNBETJENING ER
MULIG
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KOMEX-FLEX-M13
Fleksibel og nem.
Fleksibel opbygning.
Længde 90 cm / Bredde 70 cm / Højde 100 cm
Vandtank fleksibel / Egenvægt ca. 220 kg

KOMEX-M13-600
Gennemprøvet og omfattende.
System på ramme.
Længde 130 cm / Bredde 130 cm / Højde 135 cm
Vandtank 600 l / Egenvægt ca. 350 kg

11

PÅBYGNINGSSÆT TYPE K O M E X - A B S

KOMEX-ABS- ...

og dit køretøj
Køretøjsmodulet med specielfremstillet underkonstruktion.
Med opmåling af Deres køretøj finder vi den passende model - også
med fjernstyring.

KOMEX-ABS-800

KOMEX-ABS-1600

Vandtank

800 l

1600 l

Egenvægt

470 kg

600 kg

Grundmål

L 190 cm / B 128 cm / H 100 cm

L 210 cm / B 145 cm / H 130 cm

Specialiteter

Påbygningsmuligheder for diverse køretøjer

TILBEHØR

I vores sortimentsliste findes det passende
tilbehør: Fra støtteben over bindepunkter til
fjernbetjeninger og adapterrammer.
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KOMPONENTER

WEEDEX- M

Grunelement med mulighed for udvidelse.
Standardmodul med talrige udbygningsmuligheder.

VANDTANK

Let og uigennemsigtig. Derfor ingen algedannelse. Kan fås i størrelserne 800 l og 1600 l.
Med niveauindikator.

SLANGERULLE, SLANGE

Stabil og med lang levetid. Tromlen er beregnet til
15 m slange. Kan fås i automatisk eller manuel
udførelse.

HØJTRYKSPUMPE OG / ELLER VANDPUMPE

Høj kvalitet og mangesidig. Pumpen er enten til
højtryksvaskning eller til vanding.

BATTERI OG LADEAPPARAT

Robust og kraftfuldt. Batteriet AGM 12v kommer i
sæt med det passende ladeapparat.

FRONTMONTERING

Variabel og med utallige muligheder. Vore hydrauliske
bæreenheder og de praktiske frontenheder findes på
side 19 i denne brochure.
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En ide:
Vand.

MODULERNE FRA KECKEX TILBYDER BÅDE EN NEM BETJENING OG
UTALLIGE INDSATSMULIGHEDER. VORES MODULER KAN BRUGES
UNDER ALLE VEJRBETINGELSER OG VIRKER PÅ ALLE UNDERLAG .

KOMEX-ABS med hydraulisk bæreenhed
Trägereinheit

KOMEX-M13-800
15

PÅBYGNINGSSÆT K O M E X - M 1 3

KOMEX-M13-800

meget fleksibel
Modulet med sine helt unikke
specialiteter. M13 kan for det
første deles, og for det andet råder
det over en fleksibel ramme.

KOMEX-M13-800
Vandtank

800 l

Egenvægt

450 kg

Grundmål

L 160 cm / B 135 cm / H 135 cm

Specialiteter

kan flyttes med gaffeltruck, kan udvides, delbar mm.

MULIGHED
FORUDVIDELSE AF
RAMME

16

MULIGHED FOR
FJERNSTYRING

KOMPONENTER

WEEDEX- M

Grundelement med mulighed for udvidelse.
Standardmodulet kan udvides med talrige
udbygningsmuligheder.

VANDTANK

Let og uigennemsigtig. Derfor ingen
algedannelse. Kan fås i størrelserne 800 l og
1600 l . Med niveauindikator.

SLANGERULLE, SLANGE

Stabil og med lang levetid. Tromlen er beregnet til
15 m slange. Kan fås i automatisk eller manuel udførelse.

BATTERI OG LADEAPPARAT

Robust og kraftfuldt. Batteriet AGM 12V kommer i
sæt med det passende ladeapparat.

3 - PUNKTSOPHÆNG MED ELLER UDEN STØTTEHJUL

Høj kvalitet og let at tilpasse. Denne udgave kan bruges
til køretøjer med hydraulik såvel i front som i bag.

TILBEHØR

Mangesidig og løsningsorienteret. I vores sortimentsliste
findes der passende tilbehør. Fra støtteben til bindepunkter,
fjernbetjeninger og adapterrammer.
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Tilbehør
Vores styrke: Kvalitetskomponenter i høj kvalitet, der er lette
at håndtere og altid er til at få
fat i. Bag KECKEX tilbehør står
innovation og præcision.
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PÅBYGNING I FRONT

KHT HYDRAULISK BÆREENHED

Tilpasset og fleksibel. Er beregnet til at
bære påbygningsredskaberne KRB-50, KFB100 og KFB-50.

KHT- 5 0 0 TELESKOPARM

Fleksibel og udskydelig. Er beregnet til at bære
påbygningsredskaberne KRB-50, KFB-100 og KFB-50.
Kan udvides med ekstra teleskopelement.

K R B -50 REDSKAB FOR FORTOVSKANT

Effektivt og tidsbesparende. Bekæmper ukrudt
på alle kanter ved fortove i een arbejdsgang.
Sidedyser kan fås som option.

KFB - 1 0 0 OG KFB - 5 0 OVERFLADEREDSKAB

Stort og effektivt. Bekæmper ukrudt på store
overflader. Ideelt for veje og fortove.

DER ER SØRGET FOR EN
KOMFORTABEL BETJENING AF
REDSKABERNE.
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HÅNDTILBEHØR

KHL - P LANSEPISTOL

Robust og handy.
Denne lanse har en
komfortabel
hurtigkobling.

DE HAR EN
LYSENDE IDE?
V I GI VE R D EM ET
FORSLAG !

KHL - M MESSINGBØRSTELANSE

Robust og grundig. En lanse for det grove.
Perfekt for fjernelse af tyggegummi og
rensning af forvitrede overflader.

KHL - DYSELANSE

Nem at arbejde med og samtidig skånende.
Denne lanse kan komme til på alle utilgængelige
steder og arbejder med en robust messingdyse.

KHL - CYLINDERLANSE

Effektiv og virkningsfuld. Cylinderformen sørger
for en jævn vandfordeling og er sammenlignelig
med et bruserhoved.

KHL - S SPYDLANSE

Giver ikke efter og er virksom i dybden. Jordspydet
er med sin længde på 21 cm ideelt for bearbejdning
af skræpper og planter med dybe rødder.

KHL - BJÆLKELANSE

Hurtig og stor. Med det 20 cm brede
mundstykke er lansen perfekt for svært
fremkommelige større steder.
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2 – DELT HÅNDLANSESÆT

3 – DELT HÅNDLANSE

L A N S E P I S T O L M ED

LAN S E P I S TOL MED BJÆLKE - , DYSER -

DYSER OG CYLINDERLANSE

OG OV E RF L AD E L A N S E

KHL - H HØJTRYKSLANSE

Kraftfuld og tilpasningsnem. Den ideelle lanse i
kombination med med en højtrykspumpe for den
kraftfulde indsats.

KHL - G VANDINGSLANSE

Effektiv og grundig. Lansehovedet har en
diemeter på 15 cm og er perfekt til at
koble til en vandpumpe.

KHL - OVERFLADELANSE

Stor og tidsbesparende. Med en lansestørrelse på
35 x 20 cm er dette den praktiske model for
behandling af større overflader.

KRBH KANTSTENSREDSKAB

Komfortabel og bevægelig. Denne lanse
tænker på hjørnerne og blev mest af alt
udviklet til arbejde på fortovskanter.

KFBH - 5 0 OVERFLADEREDSKAB

Grundigt og virksomt på overflader. Vores
største håndførte redskab måler 50 x 70 cm ved
damphovedet og er beregnet for middelstore
overflader.
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POTENTIALE

Et kig ind i
fremtiden
Udvidelse på alle
områder
KECKEX på jorden.
Arbejde i landbrug og på vingårde.

KECKEX på skinner
Arbejde på banestrækninger (På forsøgsbasis).
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KECKEX har mange
tilfredse kunder overalt i
verdenen.
Vores kompakte holdstruktur muliggør en
sammenhængende Know-How. Derfor
rådgiver vi helst direkte og uden omveje.
Vi glæder os til at høre fra Dem.
office@keckex.com
www.keckex.com

Vi lægger de aktuelle udvidelser og ideer
ud på de sociale netværk.

facebook.com/keckex
instagram.com/keckex_gmbh_
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KECKEX-metoden er den
mest effektive måde at
udrydde ukrudt naturligt
på.

IMPORTØR I DANMARK:

KECKEX GMBH
Austrasse 30, 6832 Sulz, Austria
Fax, Tel. +43 (0) 5522 24664
office@keckex.com

www.keckex.com

