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Met WeedPLUS® heetwater onkruid bestrijdingstechniek wordt door middel van oververhitting
van het onkruidplantje, zonder gebruik van
spuitmiddelen en op een 100% milieuvriendelijke
wijze onkruid bestreden.

Het beste alternatief
Onkruid bestrijden met WeedPLUS® is overal
mogelijk. Met de diverse sproeiers is het mogelijk
om uiterst selectief te werken en is er geen nevenschade. Omdat de werksnelheid tot 30% hoger
ligt dan bij andere alternatieve onkruidbestrijdings-

Onkruid op trottoir

Onkruid op trottoir
en omdat tot 60% minder behandeabsoluut
de beste methoden
in onkruidbestrijding
2WAVE
dagen na
behandeling
®

lingen nodig zijn (zie schema) is WeedPLUS ook

• Beste prijs-kwaliteit verhouding
• Milieuvriendelijk en duurzaam

• Geschikt voor alle verhardingen

economisch
gezien
het beste alternatief.
• Werkt veilig
en schadevrij

Alleen water nodig

WAVE biedt de beste prijs-kwaliteit verhouding
WAVE is geschikt voor alle verhardingen
Door de dieptewerking van heetwater is de WAVE methode efficiënt
Door gebruik van heet water in combinatie met lage uitstroomdruk
en kan met relatief weinig behandelingen het hele jaar door een is WAVE geschikt voor alle verharde en halfverharde oppervlakken.
WaterDe
iswieldruk
overal
beschikbaar...
schoon, egaal straatbeeld worden bereikt. Voor een relatief lage prijs
van de opbouwmachines kan door middel van speciale
wordt een hoge kwaliteit geleverd.
banden worden verlaagd. Zelfs behandeling van kunstgras is mogelijk.

Omdat het waterverbruik per persoon tot slechts 4 L

WAVE is milieuvriendelijk en duurzaam
WAVE werkt
en schadevrij
per minuut
is te veilig
reduceren
is met een watertank
Heet water kan gericht worden aangebracht, heeft een hoge Met de lage uitstroomdruk kan gericht, zonder schade, tot aan de
van 2.000
en zonder
een zijsproeiers
werktijdmaken
tot het
warmtegeleiding en beschadigt ook de wortel van het onkruid.
gevel Lworden
gewerkt. bijvullen
De handbediende
Hierdoor is een gemiddelde behandelfrequentie van slechts 3 mogelijk onkruid langs gevels en in de goot te behandelen. Er
8
uur
mogelijk(!).
Met
de
“Water-intake
module”
tot 4 keer per jaar nodig. WAVE is de enige methode die onkruid
bestaat geen brandgevaar, geen stofbelasting en er blijven geen
daadwerkelijk terugdringt, zonder energie te verspillen.
staaldeeltjes achter.

Distel vóór behandeling

(pomp / filter / zuigslang) is de watertank overal

Distel 2 dagen na
behandeling

en op een uiterst eenvoudige manier bij te vullen.

Soortelijke warmte kJ/kg K
Hete lucht (100°C, 1 bar)

Aantoonbaar meest effectief
Water (100°C, 1 bar)

Warmtegeleidingcoefficient W/mK

Warmte‐inhoud kJ/kg
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Onkruid bestrijding met heet water is doorStoom
de (100°C
Universiteit
van Kopenhagen
(onderzoek van Prof.
en is
, 1 bar)
2.08
0.025P.Kristoffersen) onderzocht
2674
overduidelijk de meest effectieve alternatieve onkruidbestrijdingsmethode (zie schema). Na elke behandeling komt er minder
Heet water kan 23-27x meer energie overdragen in vergelijking met hete lucht en stoom. In combinatie met de sensortechniek wordt het

onkruid terug waardoor met slechts 3 of 4efficiëntst
behandelingen
jaar een
onkruidbestrijdingsbeleid
is te voeren (in tegenenergie gebruiktper
in vergelijking
met effectief
andere thermische
technieken.

Behandelfrequentie

stelling tot andere methoden waarbij tot zelfs 8 behandelingen noodzakelijk zijn).
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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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Specificaties
WeedPLUS® 130/10

WeedPLUS® 130/20

Geschikt voor werken met :

1 persoon

2 personen

Hogedrukreiniger functie :

ja

ja (2x)

Aantal (hogedruk)pompen :

1 (hogedruk)pomp

UNIEK!

2 (hogedruk)pompen

1 HR-branderketel (RVS/Inox)

UNIEK!

2 HR-branderketels (RVS/Inox)

Aantal branderketels :
Waterdebiet :

4-10 L/min.

2x 4-10 L/min.

98 ºC

98 ºC (2x)

Honda GX

Honda GX

optie

standaard

optie (zelfoprollend, 20 tot 50 meter)

optie (zelfoprollend, 20 tot 50 meter)

Hogedrukpistool, lans, spuitboom 40 cm

Hogedrukpistool, lans, spuitboom 40 cm

Watertemperatuur :
Motor :
Elektrische start :
Haspel :
Accessoires :
Watertank :

UNIEK!

optie (500 tot 2.000 L)

UNIEK!

optie (500 tot 2.000 L)

Anti-kalk systeem :

optie

optie

Vaste spuitbalk :

n.v.t.

optie

standaard

standaard

Hijsogen :
Hefkokers :
Extra 240V - 4Kw aansluiting :
Andere RAL-kleur :
Afmetingen :
Gewicht :

standaard

standaard
UNIEK!

standaard

UNIEK!

standaard

optie

optie

ca. (L)170 x (B)120 x (H)110 cm

ca. (L)170 x (B)135 x (H)110 cm

ca. 400 kg (lege tanks)

ca. 500 kg (lege tanks)

Snelle, professionele service...
Met vier eigen servicepunten en méér dan 100 meclean dealers
in Nederland en België garandeert meclean u een responstijd
van maximaal 8 uur. In de meeste gevallen is uw servicebehoefte
binnen enkele uren op te lossen (en indien noodzakelijk is een
vervangende machine beschikbaar).

Garantie
2 jaar volledige garantie (i.c.m. servicecontract).
10 jaar garantie op de hogedruk-pompkop.

Verkoop & service:
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