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HEATWEED®-METODEN
Den mest effektiva och kostnadseffektiva 
 kemikaliefria ogräsbekämpningslösningen
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SPECIFIK VÄRME kJ/kg•K VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA W/m•K ENERGITÄTHET kJ/kg

VATTEN (100°C, 1 BAR)

ÅNGA (100°C , 1 BAR)

VARM LUFT  (100°C, 1 BAR)

Tabell av C. de Cauwer (universitetet i Gent)
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Datum för ogräsmätning under säsongen Diagram av P. Kristoffersen, A. M. Rask och S.U. Larsen (Köpenhamns universitet)
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ENDAST FYRA GÅNGER PER SÄSONG
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ENDAST FYRA GÅNGER PER SÄSONG
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ENDAST FYRA GÅNGER PER SÄSONG

MER INFO ONLINE! Kolla in heatweed.com för att lära dig mer, hitta din lokala återförsäljare eller se alla våra maskiner.

FÖRE BEHANDLINGEN OMEDELBART EFTER BEHANDLING TRE DAGAR EFTER BEHANDLING

DÖDAR DET FRÖNA?
Frön är känsligare för värme när de ska gro. 
Vissa frön dör enkelt, medan andra nästan 
är omöjliga att döda. Ettåriga ogräs och 
perenner* under det första året dör av en 
Heatweed-behandling. För att förstöra rot- 
systemet för en perenn precis som en maskros 
under det andra året tar det alltid mer än en 
behandling - detta gäller för alla termiska 
metoder.

Heatweed metoden har ingen negativ effekt 
på organismer liv och insekter 2-3mm under 
ytan du behandlar, förutom den systemiska 
effekten på ogräset ner i roten. 

* Växter som lever flera år

VARFÖR VARMT VATTEN?
Eftersom det krävs mycket energi (som 
kommer från värmen) och rätt överföring av 
energin för att uppnå en systemisk effekt på 
växtens rötter.

Forskning gjord på universitetet i Gent styrker att 
varmt vatten överför 23–27 gånger mer energi 
än varm luft eller ånga. Detta gör varmt vatten 
till det bästa termiska alternativet för att få 
önskat resultat på ogräset.

HUR OFTA BEHÖVER JAG UPPREPA BEHANDLINGEN?
En studie som utfördes på Köpenhamns universitet kom fram till att behandling med varmt 
vatten ger lägst ogrästäckning – även med den lägsta behandlingsfrekvensen.

Diagram av P. Kristoffersen, A. M. Rask och S.U. Larsen (Köpenhamns universitet)

OGRÄSTÄTTHET MÅTT GENOM SÄSONGEN

ANTAL BEHANDLINGAR PR. SÄSONG 



99,6ºC

98ºC

57ºC

Instabil temperatur ger inga 
eller ojämna resultat

Heatweed®-metoden ger 
temperaturstabilitet

Mellan 57 och 95 °C 
dör inte rötterna

Temperaturer under 
57 °C har ingen effekt

VARFÖR ÄR EXAKT TEMPERATUR SÅ VIKTIG?

VARFÖR VÄLJA HEATWEED®?
Heatweed har mer än 35 års erfarenhet av ogräsbekämpning och 
strävar efter att leda innovationen på vårt område. Våra  maskiners 
och lansars design och funktion är följden av vår kunskap och 
 praktiska erfarenhet.

Vi är engagerade för att dokumentera resultatet och uppnå bäst 
värde för våra kunder. Därför lägger vi mycket resurser och tid på 
produktutveckling och forskning.

Den systemiska effekten på rötterna uppnås med flytande vatten i en temperatur 
på exakt 106 °C, på 98–99 °C när det träffar växterna. Om temperaturen varierar 
eller inte är tillräckligt hög kommer effekten att vara ojämn eller obefintlig. Med 
Heatweed®-metoden får du längst återväxttid och bäst ogräsresultat, till lägst 
totalkostnad per kvadratmeter behandlad yta.*

*Jämfört med andra kemikaliefria metoder

100% varmt vatten  
Optimerad kraft och flöde

Miljövänlig
Inga kemikalier

Aktiv temperaturreglering
Mycket exakt temperatur

Hög kapacitet
Utmärkta resultat på ogräs

Låg ljudnivå
Aldrig över 85 dB

Låg bränsleförbrukning
Lägst koldioxidutsläppsklass

Enkel intuitiv manövrering  
God arbetsmiljö  

Lägre vattenförbrukning
Kan använda ytvatten

Lägst m2-kostnad
Lägst total ägandekostnad

Alla väder, alla säsonger
Alla ytor

PROFESSIONELLA HÖGTRYCKSTVÄTTAR
Även om den professionella Heatweed®-serien har utvecklats specifikt 
för ogräsbekämpning, är de även utmärkta maskiner för rengöring. De 

garanterar  skonsam och effektiv rengöring, kort torktid och låg vatten-
förbrukning. Detta gör maskinerna perfekta för användning på fasader, 

bänkar, vägskyltar och gravstenar.  (Gäller inte Sensor).



KAPACITET: 1200-1700 m2/dag 
20 hektar per säsong

DEN LILLA, ELEKTRISKA MASKINEN  MED 
OBEGRÄNSADE TRANSPORT LÖSNINGAR
Heatweed Mini 2.1 är kompakt och lätt, med samma avancerade teknik som alla Heatweed- 
maskiner och högre kapacitet än de flesta maskiner av denna storlek. Maskinen är perfekt för att 
behandla mindre områden och platser som är svårtillgängliga med en släpvagn eller pickup.  
Den får plats i en hiss så du kan ta upp den till en takterrass. 

Flexibla Mini kan anslutas direkt till ett vattenutlopp och sättas i ett uttag på 230 V. Maskinen 
har en mycket låg ljudnivå (68 dB), låga avgasutsläpp och låg vattenförbrukning. Den är enkel 
att använda, pålitlig och robust. Inställd på rengöringsfunktionen fungerar maskinen perfekt 
som högtryckstvätt med varmt vatten för att ta bort smuts och alger enkelt utan att använda 
 kemikalier: Justerbart tryck från 50 till 80 bar med temperaturer upp till 100°C.

PERFEKT FÖR
• Takterrasser och gårdsplaner
• Lekplatser och förskolor
• Plantskolor och handelsträdgårdar
• Busshållplatser och rastplatser
• Utanför sjukhus och kontorsbyggnader
• Rabatter och trädgårdar
• Privata egendomar och grönområden i  
 bostadsrättsföreningar
• Offentliga platser med mycket  
 människor
• Svårtillgängliga områden, som runt   
 bänkar eller soptunnor



Ogräslans
• 12 cm
• 16 cm
• 20 cm

Ogräslans m/hjul
• 16 cm
• 20 cm

Vattentillförsel direkt genom slang 
eller genom tank av valfri storlek 

Kan anslutas direkt till 
ett uttag på 230 V

Utmärkt för trånga  utrymmen, 
enkel att transportera

Brännare: Diesel / Motor: Elektrisk 

Aktiv temperaturreglering

Mycket låg ljudnivå (68 dB)

SPECIFIKATIONER
Daglig kapacitet: 1200-1700 m2/dag*

Årlig kapacitet: Upp till 20 hektar/säsong**

Vattenförbrukning vid ogräsbekämpning (max.):  
6 liter/minut

Vattentryck vid ogräsbekämpning: 0.1 bar

Vattentemperatur på växten vid 
 ogräsbekämpning: 99°C

Vattenförbrukning i rengöringsläget (max.): 
7 liter/minut

Vattentryck i rengöringsläget:  
Justerbart 50 till 100 bar

Vattentemperatur i rengöringsläget: 
Justerbart 80 till 100°C

Vattentankens kapacitet: 500 liter

Vattentankens mått  (l x b x h):  
840 x 700 x 1060 mm

Maskinens drift:  
Elektrisk 230 V eller extern generator

Brännarens drift: Diesel/Aspen D Biodiesel

Antal brännare: 1 enhet

Kapacitet bränsletank för brännare: 18 liter

Utsläppsklass: <EURO6

Ljudnivå 1 m från maskinen: 68 dB

Färg: RAL 6010, RAL 9006

Maskinens mått (l x b x h):  
1000 x 515 x 830 mm

Vikt (netto): 150 kg

* Faktabaserade siffror för kunder 
** Behandlingsfrekvens 3 gånger/säsong

VARFÖR MINI 2.1?
• 100 % vatten utan tillsatser förutom avkalkningsmedel (naturlig produkt)

• Heatweeds aktiva temperaturreglering garanterar mycket exakt vattentemperatur  
 (+/-0,1 °C) och konsekventa ogräsbekämpningsresultat

• Snabb och enkel att starta. Digital pekskärm.

• Manövrering med hög precision tack vare lätta, ergonomiska handlansar

• Svårtillgängliga områden kan också behandlas – når upp till 45 meter

• Låg ljudnivå och låga utsläpp (><EURO6), kan användas i områden med mycket folk

• En säker maskin – ingen brandrisk

• Inga skador på ytor, offentliga möbler eller privat egendom

• Kan användas under hela säsongen i alla väder

• Enkel att lasta, lasta av och flytta med pallgafflar

• En perfekt rengöringsfunktion för stadsområden

• Många flexibla transportlösningar

• 2 års Heatweed-garanti

UTRUSTAD MED
• 12 cm ogräslans, 16 cm ogräslans med  
 hjul och högtryckstvättlans
• 15 meter vattenslang med slangrulle  
 i rostfritt stål för montering bak eller  
 på sidan.
• 500 liter vattentank
•   Bas/ram

Lansar för Mini 2.1:

TILLVAL
• Heatweed-släpvagn (B-körkort)
• Vattentank 300 eller 1000 liter
• Slangförlängning 15 m (upp till  
 45 meter totalt)
• Filtersats för att använda ytvatten
•  Kompakta transportlösningar på hjul   
 elektriskt drivna eller manuella

Tvättlans med borsteHögtryckstvättlans



EUROPAS LEDANDE OGRÄSMASKIN
 – I NYTT  UTFÖRANDE
MiD 3.0 är en hållbar och kostnadseffektiv lösning, som maximerar effekten av varmt vat-
ten. Den funktionsdrivna designen ger enkel manövrering och lite underhåll. Denna maskin är 
perfekt för att behandla medelstora områden och är ett måste för kommuner, entreprenörer, 
 bostadsrättsföreningar och kyrkogårdar.

Med den senaste tekniken, optimerat flöde och Heatweeds aktiva temperaturreglering (ATR) 
släpper MiD 3.0 ut mindre avgaser och använder mindre vatten och bränsle. Inställd på 
rengöringsfunktionen kan maskinen användas som högtryckstvätt med varmt vatten för att  
ta bort smuts och alger enkelt utan att använda kemikalier.

PERFEKT FÖR
• Förskolor och lekplatser

• Parker, trädgårdar och grönområden

• Rabatter och häckar med barkspån

• Torg och gator

• Busshållplatser och refuger

• För bekämpning av invasiva arter

• För rengöring av vägskyltar,  
 bänkar och liknande

Producerad i 
Skaninavien

KAPACITET: 2000-3000 m2/dag  
34 hektar per säsong



Ogräslans
• 20 cm
• 30 cm

Ogräslans m/hjul
• 20 cm
• 30 cm

NY Patenterad Broad Flow 
Ogräslans 45 cm

Tvättlans med borsteHögtryckstvättlans

Standardvattentank 500 liter

Europas ledande ogräs-
bekämpningsmaskin med 

Funktionsdriven design, 
enkel att manövrera

Diesel/Aspen D-biodiesel

Aktiv temperaturreglering (ATR)

Mycket låg ljudnivå (70 dB)

VARFÖR MiD 3.0?
• 100 % vatten utan tillsatser förutom avkalkningsmedel (naturlig produkt)

• Heatweeds aktiva temperaturreglering (ATR) garanterar mycket exakt vattentemperatur  
 (+/-0,1 °C) och konsekventa ogräsbekämpningsresultat

• Funktionsdriven design gör den enkel att manövrera, serva och underhålla.

•  Informativ, färgkodad digital display

• Optimerad kraft och flöde: Högre kapacitet med lägre vattenförbrukning

• Manövrering med hög precision tack vare lätta, ergonomiska handlansar

• Svårtillgängliga områden kan också behandlas – når upp till 45 meter

• Låg ljudnivå och låga utsläpp (< EURO6), kan användas i områden med mycket folk

• En pålitlig, säker maskin – ingen brandrisk

• Inga skador på ytor, offentliga möbler eller privat egendom

• Kan användas under hela säsongen i alla väder

• Lätt att flytta med pallgafflar och kan enkelt placeras på flak och släpvagnar

• Särskilt utformade spår för lastremmar

• Ingen extern generator krävs

• En perfekt rengöringsfunktion för stadsområden

• Hölje av återvinningsbart material

• Kan användas för att bekämpa invasiva arter (ISRP)

SPECIFIKATIONER
Daglig kapacitet: 2000-3000 m2/dag*

Årlig kapacitet: Upp till 34 hektar/säsong**

Vattenförbrukning vid ogräsbekämpning 
(max.): 8-10 liter/min (g.sn. 9 liter)

Vattentryck vid ogräsbekämpning: 0.1 bar

Vattentemperatur på växten vid 
 ogräsbekämpning: 99°C

Vattenförbrukning i rengöringsläget (max.): 
10 liter/minut

Vattentryck i rengöringsläget: 50 bar

Vattentemperatur i rengöringsläget:  
Varmt eller kallt vatten

Vattentankens kapacitet: 500 liter

Vattentankens mått (l x b x h):  
840 x 700 x 1060 mm

Maskinens drift: Bensin/Aspen 4T

Brännarens drift: Diesel/Aspen D Biodiesel

Antal brännare:  
1 enhet med 70 kW uppvärmningskapacitet 

Kapacitet bränsletank för brännare: 40 liter

Utsläppsklass: <EURO6

Ljudnivå 1 m från maskinen: <82 dB

Färg: RAL 6010, RAL 9006

Maskinens mått (l x b x h):  
1000 x 800 x 1220 mm

Vikt (netto):  270 kg

* Faktabaserade siffror för kunder 
** Behandlingsfrekvens 3 gånger/säsong

UTRUSTAD MED
• 20 cm ogräslans, 45 cm ogräslans  
 med hjul (NY), högtryckstvättlans
• 500 liter vattentank
• Integrerad slangrulle med 15 m  
 vattenslang 

Lansar för MiD 3.0:

TILLVAL
• Heatweed-släpvagn (B-körkort)
• Vattentank 1 000 liter
• Komibram standard för 500 eller  
 1000 liters tank
• Slangrulle med 30 m slang
•  15 m slangförlängningar (max 45 m)



DEN ULTRAKOMPAKTA ALLT-I-ETT-MASKINEN
Heatweed Multi S är en multifunktionell lösning som är lätt att använda och som 
 rekommenderas för små kommuner, entreprenörer, bostadsrättsföreningar och kyrkogårdar. 
Släpvagnens hölje är gjort av stöttåligt, UV-beständigt polyeten med dubbla väggar – ett 
mycket ljudisolerat material som möjliggör användning i känsliga områden, som sjukhus och 
skolor.  Denna innovativa maskin har en informativ digital manövrering med joystick och sin egen 
 strömkälla för användning på områden utan strömförsörjning. Värmeväxlare med mellankylning 
håller bränsleförbrukningen och avgasutsläppen till ett minimum.

Heatweed Multi S fungerar perfekt både som högtryckstvätt och som miljövänlig ogräs-
bekämpningsmaskin. Med ett tryck på upp till 200 bar och en temperatur på upp till 100 °C  
löser den snabbt upp smuts och alger – utan att behöva kemikalier.

PERFEKT FÖR

• Förskolor och lekplatser
• Parker och små grönområden
• Häckar med barkspån och rabatter
• Rabatter och trädgårdar
• Arenor och konstgräsplaner
• Torg, busshållplatser och gator
• För rengöring

KAPACITET: 2000-3200 m2/dag 
34 hektar per säsong



Ogräslans 
20 cm

Ogräslans  m/hjul 
30 cm

NY Patenterad 
Broad Flow 

ogräslans 45 cm

Tvättlans 
Dirt Blaster 

- extra kraftfull

Tvättlans med borsteHögtryckstvättlans

VARFÖR MULTI S?
• 100 % vatten utan tillsatser förutom avkalkningsmedel (naturlig produkt)

• Heatweeds aktiva temperaturreglering garanterar mycket exakt vattentemperatur  
 (+/-0,2 °C) och konsekventa ogräsbekämpningsresultat

• Snabb och enkel att starta, informativ display och nivåindikatorer

• Manövrering med hög precision tack vare lätta, ergonomiska handlansar

• Svårtillgängliga områden kan också behandlas – når upp till 40 meter

• Låg ljudnivå och låga utsläpp, kan användas i områden med mycket folk

• En säker maskin – ingen brandrisk och säkerhetsventil (maskinen växlar till en trycklös  
 krets vid stängning av säkerhetspistolen/inget tryck på HP-slangen)

• Inbyggt förvaringsutrymme för lansar under höljet. Kohler/Lombardi-motor 12,5 kW

• Aerodynamisk utformning för mindre luftmotstånd och lägre bränsleförbrukning

• Inga skador på ytor, offentliga möbler eller privat egendom

• Kan användas under hela säsongen i alla väder

• Tillvalet Track & Trace-system som spårar plats, arbetstid och mer

• 12 V driftspänning för den elektroniska styrenheten och brännarpannan

• Enkel att transportera, förberedd axel för upp till 100 km/h

• Automatisk varvtalsreglering (30 sekunder avstängningsfördröjning till tomgångsvarvtal)

• En mycket professionell rengöringslösning

• 2 års Heatweed-garanti

SPECIFIKATIONER
Daglig kapacitet: 2000-3200 m2/dag

Årlig kapacitet: Upp till 34 hektar/säsong**

Vattenförbrukning vid ogräsbekämpning 
(max.): 10 liter/minut

Vattentryck vid ogräsbekämpning: 0.2 bar

Vattentemperatur på växten vid 
 ogräsbekämpning: 99°C

Vattenförbrukning i rengöringsläget (max.): 
18 liter/minut

Vattentryck i rengöringsläget:  
Upp till 200 bar

Vattentemperatur i rengöringsläget:   
Justerbar 

Vattentankens kapacitet: 200 liter, integrerad 

Maskinens drift: Diesel 
Brännarens drift: Diesel

Antal brännare: 1 enhet med 90 kW  
upp värmningskapacitet (70 kW brännare + 20 
kW mellankylning)

Kapacitet bränsletank för brännare: 50 liter
Utsläppsklass: <EURO6

Ljudnivå 1 m från maskinen: 85 dB

Färg: Vitt eller orange hölje

Maskinens mått (l x b x h):  
2665 x 1559 x 1354 mm

Vikt (netto):  740 kg

* Faktabaserade siffror för kunder
** Behandlingsfrekvens 3 gånger/säsong

TILLVAL
• Byt till 40 meter slang

• Arbetslampa

• Track & Trace-system som spårar  
 platshistorik och arbetstid

• Anpassad färg på höljet på begäran
•   500 liter extern vattentank

UTRUSTAD MED

• Slangrullar av rostfritt stål med 25 m  
 HP-slang med värmeskydd
• 20 cm ogräslans, 45 cm ögräslans (NY)   
 och högtryckstvättlans
• 500 liter extern vattentank
• Integrerad sugpump för vattentillförsel  
 från en annan tank
• Roterande varningsljus

Lansar för Multi S:

Integrerad vattentank 200 liter  
+ 500 liter extern tank

Professionell högtryckstvätt

Enkel att manövrera, 
 transportera och förvara

Diesel, 12 V

Aktiv temperaturreglering (ATR)

Låg ljudnivå (< 85 dB)



KAPACITET: 3000-4500 m2/dag  
54 hektar per säsong

ALLT-I-ETT-MASKINEN FÖR TVÅ ANVÄNDARE
Heatweed Multi M är en mångsidig och användarvänlig lösning för att hålla större områden 
både rena och ogräsfria. Maskinen kan användas av en eller två användare, utan att äventyra 
 resultaten. Förutom att vara en professionell ogräsbekämpningsmaskin är Multi M en mycket 
effektiv rengöringsfunktion. Med ett tryck på upp till 250 bar och hög temperatur löser den 
enkelt upp smuts och alger – utan att använda kemikalier. Detta gör Multi M perfekt för arbete 
även utanför ogrässäsongen.

Släpvagnens hölje är gjort av stöttåligt och UV-beständigt, rotationsgjutet polyeten med  
dubbla väggar – ett mycket ljudisolerat material som möjliggör användning i känsliga 
 områden, som sjukhus och skolor. Denna innovativa maskin är utrustad med en  informativ 
digital  manövrering med joystick och sin egen strömkälla för användning på områden 
utan  strömförsörjning. Värmeväxlare med mellankylning håller bränsleförbrukningen och 
 avgasutsläppen till ett  minimum.

PERFEKT FÖR
• Två användare

• För rengöring och borttagning av  
 graffiti

• Parker och större grönområden

• Häckar med barkspån och rabatter

• På arenor och konstgräsplaner

• På torg och gator



Ogräslans 
20 cm

Ogräslans  m/hjul 
30 cm

NY Patenterad 
Broad Flow 

ogräslans 45 cm

Tvättlans 
Dirt Blaster 

- extra kraftfull

Tvättlans med borsteHögtryckstvättlans

VARFÖR MULTI M?
• 100 % vatten utan tillsatser förutom avkalkningsmedel (naturlig produkt)

• Heatweeds aktiva temperaturreglering garanterar mycket exakt vattentemperatur  
 (+/-0,2 °C) och konsekventa ogräsbekämpningsresultat

• Snabb och enkel att starta, informativ display och nivåindikatorer

• Manövrering med hög precision tack vare lätta, ergonomiska handlansar

• Svårtillgängliga områden kan också behandlas – når upp till 40 meter

• Låg ljudnivå och låga utsläpp, kan användas i områden med mycket folk

• En säker maskin – ingen brandrisk och säkerhetsventil (maskinen växlar till en trycklös  
 krets vid stängning av säkerhetspistolen/inget tryck på HP-slangen)

• Inbyggt förvaringsutrymme för lansar under höljet. Kohler/Lombardi-motor 12,5 kW

• Aerodynamisk utformning för mindre luftmotstånd och lägre bränsleförbrukning

• Inga skador på ytor, offentliga möbler eller privat egendom

• Kan användas under hela säsongen i alla väder

• Tillvalet Track & Trace-system som spårar plats, arbetstid och mer

• 12 V driftspänning för den elektroniska styrenheten och brännarpannan

• Enkel att transportera, förberedd axel för upp till 100 km/h

• Automatisk varvtalsreglering (30 sekunder avstängningsfördröjning till tomgångsvarvtal)

• En mycket professionell rengöringslösning

• 2 års Heatweed-garanti

Integrerad vattentank 450 liter + 
500 liter  extern tank

Professionell högtryckstvätt som 
till och med tar bort graffiti

Enkel att manövrera,  
för två användare

Diesel, 12 V

Aktiv temperaturreglering (ATR)

Låg ljudnivå (< 85 dB)

TILLVAL
• Byt till 40 meter slang

• Arbetslampa

• Track & Trace-system som spårar  
 platshistorik och arbetstid

• Anpassad färg på höljet på begäran
•   500 liter extern vattentank

UTRUSTAD MED

• 2 x Slangrullar av rostfritt stål med 25 m  
 HP-slang med värmeskydd
• 2 x 20 cm ogräslans, 45 cm ögräslans (NY)   
 och högtryckstvättlans
• 500 liter extern vattentank
• Integrerad sugpump för vattentillförsel  
 från en annan tank
• Roterande varningsljus

Lansar för Multi M:

SPECIFIKATIONER
Daglig kapacitet: 3000-4500 m2/dag*

Årlig kapacitet: Upp till 54 hektar/säsong**

Vattenförbrukning vid ogräsbekämpning 
(max.): 16 liter/minut (2x8)

Vattentryck vid ogräsbekämpning: 0.2 bar

Vattentemperatur på växten vid 
 ogräsbekämpning: 99 °C

Vattenförbrukning i rengöringsläget (max.): 
25 liter /minut

Vattentryck i rengöringsläget:  
Upp till 250 bar

Vattentemperatur i rengöringsläget: 
Justerbar

Vattentankens kapacitet: 450 liter, integrerad 

Maskinens drift: Diesel 
Brännarens drift: Diesel

Antal brännare: 1 enhet med 130 kW 
 uppvärmningskapacitet (110 kW brännare + 
20 kW mellankylning)

Kapacitet bränsletank för brännare: 85 liter

Utsläppsklass: <EURO6

Ljudnivå 1 m från maskinen: Under 85 dB

Färg: Vit och mörkgrå

Maskinens mått (l x b x h):  
3500 x 1750 x 1600 mm

Vikt (netto): 1050 kg

* Faktabaserade siffror för kunder
** Behandlingsfrekvens 3 gånger/säsong



60 cm 140 cm

Producerad i 
Skaninavien

KAPACITET : 6 000–10 000 m2/dag 
140 hektar per säsong

EKONOMISK OGRÄSMASKIN 
MED FLEXIBEL FRONT
Heatweed XL är en extremt effektiv lösning utformad för stora områden. Ventilstyrning som är enkel att 
använda gör riktad behandling möjlig. Detta innebär lägre vatten- och energiförbrukning och minskade 
avgasutsläpp. Heatweed hjälper gärna till med nyckeltal och anbudsberäkningar.

XL kan monteras på olika redskapsbärare och kan uppgraderas till Sensor 2.0 vid behov. Som tillval 
kan maskinen levereras med en rengöringsfunktion som varmvattentvätt. Detta alternativ möjliggör 
justerbart vattentryck upp till 120 bar. 

PERFEKT FÖR
• Områden med tät ogrästäckning
• Långa raka sträckor, som längs gator,  
 trottoarkanter och vägar
• Parker, kyrkogårdar och grönområden
• Stora bostadsrättsföreningar och 
 kommunala områden
• Arenor och konstgräsplaner
• Torg, affärsgator och stadskärnor



Kan monteras på olika redskäpsbärare. Visas här Wille med 140 cm.
Välj frontenhetens storlek enligt applikationen och kraven: 60 cm eller 140 cm.

VARFÖR XL?
• 100 % vatten utan tillsatser förutom avkalkningsmedel (naturlig produkt)

• Heatweeds aktiva temperaturreglering garanterar mycket exakt vattentemperatur

  (+/-0,6 °C) och konsekventa ogräsbekämpningsresultat

• Låg vattenförbrukning per kvadratmeter innebär att vattentanken behöver fyllas på mer sällan

• Svårtillgängliga områden kan behandlas med handlansar

• Robust, pålitlig och väderbeständig

• Lämplig för alla typer av ytor där ogräs växer, åtkomliga med en redskapsbärare

• Kan användas under hela säsongen i alla slags väder

• Bekväm, säker och enkel manövrering från hytten

• Inget behov av sopning efter användning

• Tillvalet integrerat filtersystem för användning med ytvatten

• XL kan uppgraderas till den ännu mer kostnadseffektiva Sensor

• Inga skador på vägytor och trottoarer

• Kan monteras på/tas bort från redskapshållare på 60 minuter

• Personliga råd och utbildningsprogram av Heatweed Academy

SPECIFIKATIONER
Daglig kapacitet: 6 000–10 000 m²/dag*
Årlig kapacitet: 147 hektar/säsong**
Vattenförbrukning vid ogräsbekämpning (max.): 
34 liter/minut

Vattentryck vid ogräsbekämpning: 0,2 bar
Vattentemperatur på växten vid 
ogräsbekämpning: 98–99,6 °C
Vattentryck i rengöringsläget:  120 bar
Vattentemperatur i rengöringsläget: 
upp till  90 °C

Drift/brännare: 
Hydraulisk/Diesel eller Aspen D-biodiesel
Brännare: 2 enheter
Brännartankens kapacitet: 105 liter
Vattentankens kapacitet: 800 liter
Arbetsbredd: 140 cm
Appliceringssystem:  
7 x 20 cm oberoende sektioner

Sidomunstycken: 
Munstycken med hög kapacitet på båda sidor

Transporthastighet:  
25–40 km/h beroende på använd redskapshållare

Drifthastighet 100 % ogrästäckning (min.):  
0,5 km/h  

Drifthastighet låg ogrästäckning: 
I genomsnitt 2–2,5 km/h (max 4,5 km/h)

Utsläppsklass: < EURO6 
Standardfärg: RAL 9006
Vikt uppvärmningsenhet (netto): 
580 kg (exkl. vatten och bränsle)

Vikt doseringsenhet (140 cm): 180 kg

* Faktabaserade siffror för kunder. 
** Behandlingsfrekvens 3 gånger/säsong.

UTRUSTAD MED
• 140 cm doserings-/frontenhet med sido 

 justering av doseringsenheten ((60 cm)

•  800 liter vattentank

• Backkamera

• Handhållen ogräslans med 4 m slang

•  Stödben för demontering

TILLVAL
• Byt til 60 cm snabbkörande 

 doseringsenhet  (max. 5,0 km/h)

• Vattentank 500 eller 1 150 liter

• • 15 m slang på rulle för handlans

• Funktion för rengöring med tryck 

 upp till 120 bar

•  Montering för rör på hydranter

• Ytvattenpump (inkl. slang och korg)

Standardvattentank 800 liter 

Välj mellan en frontenhet 
på 60 eller 140 cm

Diesel/Aspen D-biodiesel

Aktiv temperaturreglering

Mycket värde för pengarna 
och låga underhållskostnader

Alla väder, hela säsongen



120 cm 160 cm

Producerad i 
Skaninavien

KAPACITET: 20 000–35 000 m2/dag 
420 hektar per säsong

DEN MEST INNOVATIVA MASKINEN MED 
HÖGSTA KAPACITET PÅ MARKNADEN
Globalt patenterad sensorteknik gör Heatweed Sensor 2.0 till den mest kostnadseffektiva 
kemikaliefria ogräsbekämpningsmaskinen som finns. Den avancerade tekniken säkerställer 
lägsta möjliga vattenförbrukning – plus lika låg bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Sensor kan 
monteras på redskapsbärare av olika märken och manövreras med en digital display från hytten. 
Alla förare av Sensor utbildas och certifieras av Heatweed Academy.

För stora entreprenörer och lokala myndigheter med 20 000 eller fler invånare kan vi styrka med 
dokument att Sensor 2.0 erbjuder det billigaste sättet att bekämpa ogräs (per m² behandlat område) 
jämfört med liknande metoder. Heatweed hjälper gärna till med nyckeltal och anbudsberäkningar.

PERFEKT FÖR

• Områden med ojämn ogrästäckning  
 och gatstenar
• Parker, kyrkogårdar och grönområden
• Flygplatser och industriområden
• Längs trottoarkanter och på gångbanor
• Längs landsvägar och motorvägar
• Affärsgator och stadskärnor
• Skyddsområden för dricksvatten



heatweed.com/mid

Kan monteras på olika redskäpsbärare. 
Välj frontenhetens storlek enligt applikationen 
och kraven: 120 cm eller 160 cm.

Standardvattentank 800 liter 

Patenterad sensor = minimal 
användning av vatten och bränsle

Diesel/Aspen D-biodiesel

Aktiv temperaturreglering

Den lägsta kvadratmeter-
kostnaden på marknaden

Alla väder, hela säsongen

VARFÖR SENSOR 2.0?
• 100 % vatten utan tillsatser förutom avkalkningsmedel (naturlig produkt)

• Sensorbaserad ogräsbekämpning innebär mindre vattenförbrukning per m², 

 vilket betyder mindre frekvent påfyllning och mer tid för ogräsbekämpning

• Mindre vattenanvändning leder till lägre energiförbrukning och lägre utsläpp

• Heatweeds aktiva temperaturreglering garanterar mycket exakt vattentemperatur  

 (+/-0,6 °C) och konsekventa ogräsbekämpningsresultat

• Svårtillgängliga områden kan behandlas med handlansar

• Robust, pålitlig och väderbeständig

• Inga skador på vägytor och trottoarer

• Kan användas under hela säsongen i alla väder

• Bekväm, säker och enkel manövrering från hytten

• Tillvalet integrerat filtersystem för användning med ytvatten

• Kan monteras på/tas bort från redskapshållare på 60 minuter

• Personliga råd och utbildningsprogram av Heatweed Academy

SPECIFIKATIONER
Daglig kapacitet: 20 000–35 000 m²/dag*
Årlig kapacitet: 420 hektar/säsong**
Vattenförbrukning vid ogräsbekämpning (max.): 
34 liter/minut

Vattentryck vid ogräsbekämpning: 0,2 bar
Vattentemperatur på växten vid 
ogräsbekämpning: 98–99,6 °C
Vattentryck og temperatur i rengöringsläget: 
inget rengöringsläge

Drift/brännare:  
Hydraulisk/diesel eller Aspen D-biodiesel

Brännare: 2 enheter
Brännartankens kapacitet:105 liter
Vattentankens kapacitet: 800 liter
Arbetsbredd: 160 cm
Appliceringssystem:  
2 rader med 20 ventiler i 4 oberoende sektioner

Sidomunstycken: På båda sidor
Transporthastighet:  
25–40 km/h beroende på använd redskapshållare

Drifthastighet 100 % ogrästäckning (min.):  
0,5 km/h

Genomsnittlig behandlingshastighet: 3–5 km/h
Drifthastighet låg ogrästäckning: Max. 5 km/h
Utsläppsklass: < EURO6 
Standardfärg: RAL 9006
Vikt uppvärmningsenhet (netto): 
580 kg (exkl. vatten och bränsle)

Vikt doseringsenhet (160 cm): 295/340 kg

* Faktabaserade siffror för kunder. 
** Behandlingsfrekvens 3 gånger/säsong.

UTRUSTAD MED

• 160 cm frontenhet med patenterad 
 sensorteknik, sidojustering och sidodysor
• Handlans med 4 m slang
• Backkamera
• Stödben för demontering
• 800 liter vattentank

TILLVAL

• Byt till 120 cm frontenhet
• 500 eller 1150 liters vattentank
• Ytvattenspump (inkl. Slang och filter)
• Montering för stativrör på hydranter
• 15 m slang på rulle för handlans



MASKINER FÖR ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 – från små och mångsidiga maskiner till maskiner med den högsta kapaciteten på marknaden.
Den professionella Heatweed®-serien omfattar fordonsdrivna maskiner och handdrivna maskiner. 

Mini 2.1
1200-1700 m2/dag

MiD 3.0
2000-3000 m2/dag

Multi S
2000-3200 m2/dag

Multi M
3000-4500 m2/dag

Sensor 2.0
20 000-35 000  m2/dag

XL 1.0
6000-10 000 m2/dag

Med förbehåll för tryckfel och ändringar.
V2 -2019  SE

MEKANISK HEATWEED®-METODEN

MILJÖPÅVERKAN Måttlig √ Låg 

X Inga porösa eller 
mjuka ytor

√ Alla ytor 

X Hörsel- och 
dammskydd krävs

√ Inga skyddskläder krävs

X Hög bullernivå √ Lite buller

X Inte lämplig för 
användning runt 
lyktstolpar och hinder

√ Lämplig för förbättringar 
med handlans.
Kan användas alla säsonger.

X Oönskat slitage på 
vägbeläggning, rester av 
metallpartiklar och 
rostfläckar

√ Riktad ogräsbekämpning 
utan skada på omgivningarna

X Högre än Heatweed® √ Låg 

X Mejar ned bladverk, 
snabb återväxt

√ Dödar växten och rötterna

X Låg (5 till 10 
behandlingar per år)

√ Hög (2 till 4 behandlingar 
per år)

√

SKUM

X Mycket hög på grund av 
palmolja eller avokadoolja

√ Alla ytor

√ Inga skyddskläder 
krävs 
 

Lite buller

√  Lämplig för förbättringar 
med handlans 

√  Riktad ogräsbekämpning 
utan skada på 
omgivningarna

 

Låg

√ Dödar växten och 
rötterna

 

√

√

√ Hög (2 till 4 
behandlingar per år)
 

X  Hög kostnad för 
skummedel – onödigt

X Kräver sopning efteråt √ Inga resistenta ogräs. 
Lite underhåll. 
Långsammast återväxttid 
 

HÄLSA OCH 
SÄKERHET

BULLER

ANVÄNDBARHET

OMGIVNINGAR

ENERGIFÖRBRUKNING

AKTIVITETER

EFFEKTIVITET

DETALJER/KOSTNAD

BRÄNNING

Måttlig

X

X Skyddskläder krävs 
mot värme

Lite buller  

X Mindre lämplig för 
användning runt 
lyktstolpar och hinder

X Oönskad skada på 
angränsande grönska

X Mycket högre än 
Heatweed®  

X Skadar bladverket.
Ingen effekt på rötterna

X Låg (4 till 8 
behandlingar per år)

√

√

X Kan inte användas 
under extrem torka

Inga brandfarliga ytor

VARM LUFT

X Hög

X

X Skyddskläder krävs 
mot värme

Lite buller 

X Mindre lämplig för 
användning runt 
lyktstolpar och hinder

X Oönskad skada på 
angränsande grönska

X Mycket högre än 
Heatweed®  

X Skadar bladverket.
Ingen effekt på rötterna

X Låg (5 till 10 
behandlingar per år)

√

Kan inte användas 
under extrem torka

X

Inga brandfarliga ytor

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

√ Måttlig

X

X Högt tryck innebär risk för 
brännskador för användaren.
Dålig ekonomi.

Hög bullernivå

X Låg kapacitet, stänker grus 
och sand på andra ytor

X Oönskad skada på intilliggande 
växter på grund av för mycket 
vatten per kvadratmeter

X Hög. Dåligt utnyttjande av 
energi och vatten. 3–5 liter 
vatten per kvadratmeter

X Dödar bladen. Kan döda 
rötterna om temperaturen
är rätt, men resultatet är ojämnt.

X Mycket ojämn temperatur. 
Kräver fler behandlingar.

X

Inte en ogräsmaskin. 
Låg kapacitet, hög risk för 
skador och högre kostnad.

X

Orsakar ofta ytskadorYTA

JÄMFÖRELSE AV DE VANLIGASTE METODERNA FÖR KEMIKALIEFRI OGRÄSBEKÄMPNING

HEATWEED®-METODEN använder energin i varmt vatten på ett unikt sätt och går ända till roten till problemet – bokstavligt talat. Den avancerade 
varm vattentekniken som utvecklats av Heatweed uppnår  systemisk effekt på rötterna, vilket får växten att förstöras av sig själv med tiden.

Heatweed Technologies AB | |info@heatweed.com# heatweed
@heatweed

BEVISAT EFFEKTIV      |        INGA KEMIKALIER     |       LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING PÅ ALLA YTOR


