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ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

• I parker og grøntanlegg

• I større borettslag og fellesarealer

• Langs fortauskanter og på gangveier

• På kirkegårder

• På sportsarenaer og kunstgressbaner

• På flyplasser og i industriområder

• På torg, i handlegater og bysentrum

• Til alle typer underlag der der ugress   
vokser og man kan kjøre redskapsbærere

Miljøvennlige, effektive og økonomiske maskiner spesielt utviklet 
for profesjonell ugressbekjempelse med varmtvann.
Se referanser på vår nettside.

HEATWEED TECHNOLOGIES AS | HEATWEED.COM

ORIGINALEN | INNOVATØREN | MARKEDSLEDEREN

HEATWEED XL 120/34
FOR STORE OMRÅDER

KAPASITET | 5000 - 10000 m2/dag

heatweed.com/xl

FLEKSIBEL OG ØKONOMISK

Heatweed XL 120/34 er et svært effektivt ugressaggregat med høy 
kapasitet, bregenet for store arealer. Enkel ventilstyring via elektrisk 
kontrollboks muliggjør målrettet behandling, noe som gir lavere 
vann- og energiforbruk og mindre utslipp av avgasser.

XL 120/34 kan monteres på flere ulike redskapsbærere. Maskinen 
leveres som standard med 140 cm bredt doseringssystem for front-
montering og med 800 liters vanntank.

DEKKER FLERE BEHOV

Heatweed XL 120/34 kan benyttes til rengjøring (tilvalg) der trykket 
kan justeres opptil 130 bar og vannets høye temperatur. Ved behov 
kan XL 120/34 oppgraderes til den enda mer kostnadseffektive 
Sensor 400/3 - med avansert, patentert sensorteknologi.



HEATWEED®-METODEN: Dokumentert beste kjemikaliefrie metode

HEATWEED XL 120/34

• 100 % vann uten tilsetninger, kun kalkfjerner (naturprodukt)
• Automatisk temperaturstyring (+/- 0,4oC) gir stabil temperatur 

på vannet og jevnt resultat på ugresset
• Lavt vannforbruk pr. m2  gir sjeldnere behov for vannpåfylling og 

mer tid til ugressbekjempelse
• Vanskelig tilgjengelige områder kan behandles med håndlansen
• Solid, driftsikker og værbestandig
• Kan brukes hele sesongen, i all slags vær
• Bekvem, trygg og enkel betjening i kabin
• Ikke behov for ekstra kosting/feiing etter bruk
• Mulighet for innebygget filtersystem for bruk av overflatevann
• Mulighet for montering av slangetrommel og håndlanse til bruk 

på trange områder
• Ingen skader på veidekker, offentlige møbler el. privat eiendom
• Kan oppgraderes til Heatweed Sensor 400/34
• Monteres på / fjernes fra redskapsbærer på 30 min
• Mulighet for personlig rådgivning og opplæring
• Heatweed-hjelpetjeneste: Åpen brukerstøtte på telefon

STANDARDSPESIFIKASJONER

Kapasitet: 5000 – 10000 m2/dag
Drift/oppvarming: Hydraulisk / Diesel  el. Aspen D Biodiesel
Arbeidsbredde: 1,40 meter 
Doseringssystem: 7 stk 20 cm brede uavhengige seksjoner,
Sidestilte vannstråler med høy kapasitet
Trykk ugressbekjempelse: 0,1 bar 
Transporthastighet: 25–40 km/t avhengig av redskapsbærer
Brenner: 2  stk (diesel)
Kapasitet brennertank: 105 liter
Utslippsklasse: > EURO6
Vanntankkapasitet: 800 liter
Standardfarge: RAL 9006
Utstyr: 
• Ryggekamera
• Sidejustering av frontaggregat (50-70 cm høyre/venstre)
• Slangetrommel med 12 m slange

EKSTRAUTSTYR / TILVALG
• 60 cm frontaggeregat
• 500 el. 1100 liter vanntank
• GPS-integrering
• Innebygget suge- og filtersystem til overflatevann
• Håndholdt ugresslanse med 4 el. 12 m slange på trommel
• Funksjon for rengjøring med trykk opptil 130 bar
• Montert på redskapsbærer, f.eks. Holder C250

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 dokumenterbar, 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 Heat-
weed®- metoden best resultat på ugresset, lengst tilbakeveksttid 
og mest lønnsom drift - dokumentert. Vi kan henvise til mange 
hundre førnøyde kunder i Skandinavia!

Med forbehold om trykkfeil og endringer

* Reelle erfaringstall målt hos kunder
   Behandlingsfrekvens 3 ganger/sesong

D


