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Mil ieu- en kostenbesparend   
   heetwater onkruidbestr i jden     

SPUITBALKEN, SPROEIKOPPEN EN SLANGEN
Naaste de standaard slang van 10 meter, lans met sproeikop 

Ø70mm en hogedruklans zijn andere accessoires leverbaar zoals:

• Slanghaspel

• Langere slang (max. 50 meter)

• Hand-spuitbalk (50 cm)

• Hand-spuitbalk op wielen (50 cm)

• Vaste spuitbalk (50 cm)

BETAALBAAR, EFFECTIEF EN COMPACT...
De WeedSOLUTION® Compact bespaart op milieu én kosten. 

De aantrekkelijke aanschafprijs en de uiterst lage kostprijs van 

€ 0,01- € 0,03 per m² per behandeling is spectaculair in vergelijking 

met alternatieven.

Door de compacte bouw is een WeedSOLUTION® Compact ideaal 

voor gebruik in kleinere tuinen. Maar met  een werkcapaciteit tot 

2000 m² is de WeedSOLUTION® Compact ook uiterst bruikbaar

voor het behandelen van grotere oppervlakken. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN...

Betaalbaar: voordeligste machine / methode

Stil: elektrische aandrijving (64 dBa)

Eenvoudig: met één knop te bedienen

2-in-1: onkruidbestrijden én hogedrukreinigen

Compact: makkelijk verrijden of verplaatsen

Geschikt: voldoet aan nieuwe wetgeving

Resultaat: binnen 2-5 dagen 

Effectief: slechts 3-4 behandelingen per jaar 

Efficiënt: behandelt tot 2000 m² per uur

HOE WERKT HEETWATER ONKRUIDBESTRIJDEN?
Door onkruid te besproeien met heetwater ( 99,5 °C ) wordt de

celstructuur vernietigd en wordt de plant tot in de wortel bestreden. 

Het hete water kan met een vaste spuitbalk (op een voertuig) of met 

de hand door middel van sproeilansen of handspuitbalk worden 

gesproeid. 

MEER WATER SPROEIEN BETEKENT SNELLER WERKEN
Een waterdebiet van 10 liter per persoon is het beste passend met 

betrekking tot werksnelheid en waterverbruik. Water is overal

 beschikbaar: drinkwater, putwater, bronwater, water uit de sloot 

of gracht… de watertank kan overal worden gevuld met een vulset 

(pomp + filter).

Onkruid op trottoir Onkruid op trottoir
2 - 5 dagen na behandeling

Distel vóór behandeling Distel 2 - 5 dagen na
behandeling

HEETWATER ONKRUIDBESTRIJDEN, HET BESTE ALTERNATIEF
De universiteiten van Gent (BE), Kopenhagen (DM) en de universiteit van Wageningen (NL) trekken unaniem de conclusie dat onkruid bestrijden 

met heetwater één van de meest effectieve methodes is. Zie grafiek (uit onderzoek van Prof. P. Kristoffersen / Universiteit van Kopenhagen):

Gebaseerd op onderzoek van: P. Kristoffersen, A.M. Rask & S.U. Larsen (Universiteit Kopenhagen)
Met heet water is met een lage behandelfrequentie het beste resultaat bereikt.
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Niet behandelde oppervlakte

Branden

Hete lucht

Stoom

Heet water

Borstelen

Conclusie:
• Slechts 4 behandelingen per jaar (t.o.v. 8 behandelingen bij hetelucht / branden)
• Substantieel lager onkruidpercentage gedurende het gehele jaar (t.o.v. alle andere methoden)

  WeedSOLUTION®
compact
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Verkoop & service:

GARANTIE
2 jaar volledige fabrieksgarantie, 
10 jaar garantie op pompkop.

Brander type :

Aandrijving :

Hogedrukreiniger functie :

Aantal pompen :

Aantal branders :

Vaste spuitbalk :

Slanghaspel :

Watertank :

Brandstoftank :

Anti-kalk systeem :

Hefkokers :

Hijsogen :

Bevestigingspunten laadbak :

Gewicht (+/- leeg) :

Afmetingen :

Geschikt voor werken met :

Werksnelheid :

Werkbreedte (max.) :

Aantal m2 per uur (max.) :

Watertemp. (aan nozzle) :

Waterdebiet :

Geluidsniveau :

Werkdruk onkruidbestrijden :

Werkdruk hogedrukreinigen :

TECHNISCHE GEGEVENS

HR (diesel)

elektrisch / 240V

ja

1

1

optie (50 cm)

optie (1)

optie (500 - 1000 ltr)

25 liter

ja (pomp / reservoir)

ja

ja

optie

130 kg

-- (L) 85 x (B) 65 x (H) 100 cm --

1 persoon

2 - 4 km/uur

50 cm

2000 m2/uur

99,5 ºC

10 ltr/min.

66 dBa

2 bar

130 bar

PRESTATIES

VERKOOP & SERVICE
Verkoop & service via lokale tuin & parkmachine 
specialisten. Er zijn meer dan 100 verkoop- & 
servicepunten in de EU.

green solutions by meclean

STANDAARD ACCESSOIRES

In Nederland ontwikkeld en geproduceerd door meclean.

Slang 10 meter 3/8”

Spuitpistool met KEW snelkoppeling

Spuitlans met KEW snelkoppeling + sproeikop ø70 mm

Hogedruklans met KEW snelkoppeling

WeedSOLUTION® Compact


