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ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

• I barnehager og på lekeplasser

• I parker og grøntområder

• I hekk med jorddekkeduk og barkflis 

• I blomsterbed og hager

• På sportsarenaer og kunstgressbaner

• På torg og i gatemiljø

• På bussholdeplasser

• Til bekjempelse av invaderende arter

• Til rengjøring

• På alle områder der ugress vokser

heatweed.com/mid

Miljøvennlige, effektive og økonomiske maskiner spesielt utviklet 
for profesjonell ugressbekjempelse med varmtvann.
Mer enn 850 maskiner solgt i Europa!

ØKONOMISK, EFFEKTIV OG FLEKSIBEL

Vår bestselger, Heatweed Mid 22/8, er en ugressmaskin spesielt ut-
viklet for kommuner, entreprenører, borettslag og kirkegårder, og er 
egnet for behandling av mellomstore områder.

Maskinen leveres som standard med to forskjellige ugresslanser, 
lanse til rengjøring og 500 liters vanntank. Kan flyttes med pallegaffel, 
og plasseres på lasteplan eller tilhenger.

Mid 22/8 har et svært lavt støynivå, lavt utslipp av avgasser og lavt 
vannforbruk. Maskinen er lett å bruke, driftssikker og værbestandig. 
Rask og enkel oppstart. Automatisk temperaturstyring.

UGRESSMASKIN OG HØYTRYKKSPYLER I ETT

Heatweed Mid 22/8 er spesielt utvilet som ugressmaskin, men er også 
meget godt egnet til rengjøring av fasader, benker, skilt og gravstener. 

Vannet holder svært høy og stabil temperatur noe som  gir rask  
tørketid, samt lavere vann- og energiforbruk enn varmtvannsvaskere. 
Den ekstremt høye varmen løser enklere opp alger, skitt og olje.

HEATWEED MID 22/8
ALL-ROUNDMASKINEN

KAPASITET | 1750–2500 m2/dag

HEATWEED TECHNOLOGIES AS | HEATWEED.COM

ORIGINALEN | INNOVATØREN | MARKEDSLEDEREN

FLEST KVADRATMETER BEHANDLET AREAL 
OG MINST ENERGIBRUK PR. LITER VANN!



HEATWEED®-METODEN: Dokumentert beste kjemikaliefrie metode

HEATWEED MID 22/8 

• 100 % vann uten kjemikalier, kun kalkfjerner (naturprodukt)
• Automatisk temperaturstyring gir stabil temperatur på vannet 

(+/- 0,4oC) og jevnt resultat på ugresset
• Lavt vannforbruk pr. m2 gir sjeldnere behov for vannpåfylling 

og mer tid til ugressbekjempelse 
• Rask og enkel oppstart
• Presis betjening  med ergonomiske, lette håndlanser
• Vanskelig tilgjengelige områder kan også behandles,                         

rekkevidde opptil 45 meter
• Solid og driftsikker maskin, med lave vedlikeholdskostnader
• Lavt støynivå og lite avgasser (beste utslippsklasse)
• Trygg maskin - ingen brannfare
• Kan brukes hele sesongen, i all slags vær
• Justerbar antikalkpumpe forhindrer avleiringer
• Enkel lasting, lossing og flytting med pallegaffel
• Ingen ekstern generator nødvendig
• Ekstremt godt egnet til rengjøring

STANDARDSPESIFIKASJONER

Kapasitet: 1750–2500 m2/dag (22 hektar/sesong)*
Vannforbruk ugressbekjempelse: 8 liter/minutt
Trykk ugressbekjempelse: 0,1 bar på ugresset
Automatisk temperaturstyring: 99°C på ugresset
Trykk rengjøring: Trinnløs justering opptil 50 bar 
Temperatur rengjøring: Ca. 85°C ved 50 bar / 100°C  ved 45 bar
Kapasitet vanntank: 500 liter (840 x 700 x 1 060 mm)
Drivstoff drift/motor: Bensin/Aspen 4 Alkylatbensin
Kapasitet tank drift/motor: 3 liter
Antall brennere: 1 stk
Drivstoff brenner: Diesel/Aspen D Biodiesel
Kapasitet tank brenner: 31 liter
Støynivå: 76 dB målt 1 m fra maskinen
Farge: RAL 5010 (base) og RAL 9006 (hus)
Slangetrommel (rustfritt stål): Automatisk, m/ 15 m slange
Slange: 1 x 15 m (totalt 30 m)
Mål (l x b x h): 1050 x 800 x 1035 mm
Vekt: 310 kg uten tank
Lanser standardpakke: 16 cm bred ugresslanse, 20 cm bred 
ugresslanse m/hjul, rengjøringslanse for høyt trykk

EKSTRAUTSTYR / TILVALG
• Tilpasset Heatweed-tilhenger (B-førerkort)
• Vanntank 300 liter, 1000 liter eller på forespørsel
• Forlengerslange 15 m (inntil 45 m)
• Rengjøringslanse med børste
• Filtersett for bruk av overflatevann
• Kombiramme til maskin og vanntank (500/1000 liter)

HEATWEED®-METODEN |  MEST EFFEKTIVE KJEMIKALIEFRIE METODE

FINN DIN LOKALE FORHANDLER PÅ HEATWEED.COM

@heatweed

HEATWEED®-METODEN 

Innovativ og miljøvennlig ugressbekjempelse med varmt vann! 
Heatweed®-metoden er dokumentert, velprøvd og sikker. 
Metoden oppnår systemisk effekt på røttene til planten slik at det 
blir behov for færre behandlinger.

Sammenlignet med andre kjemikaliefrie løsninger gir Heatweed®- 
metoden best resultat på ugresset, lengst tilbakeveksttid og mest 
lønnsom drift - dokumentert. Vi kan henvise til mange hundre 
fornøyde kunder i Skandinavia!

Med forbehold om trykkfeil og endringer. V1-2017

* Reelle erfaringstall målt hos 250 kunder
   Behandlingsfrekvens 3 ganger/sesong
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