
ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER

• Kattoterassit ja takapihat

• Leikkipaikat ja lastentarhat

• Taimitarhat ja puutarhamyymälät

• Linja-autopysäkit

• Sairaala- ja toimistorakennusten pihat

• Kukkaistutukset ja puutarhat

• Kiinteistöyhtiöt ja yksityispihat

• Alueet, joilla liikkuu paljon ihmisiä

• Alueet, joille vaikea päästä esimerkiksi 
penkkien ja jäteastioiden vuoksi

heatweed.com/mini

HELPPO KULJETTAA, MONIKÄYTTÖINEN

Heatweed Mini 14/4 on suunniteltu pienikokoiseksi ja kevyeksi.  
Se soveltuu pienehköjen alueiden käsittelemiseen, joille ei pääse  
avolava-autolla.

Vakiovarusteina on rikkaruohojen torjuntasuuttimet, puhdistussuutin 
ja 500 litran vesisäiliö. Useita kuljetusvaihtoehtoja, kuten pieni sähkö-
ajoneuvo. Mahtuu hissiin!

Mini 14/4 voidaan yhdistää vedensyöttöön letkulla ja 230 voltin  
pistorasiaan. Tämä laite on erittäin hiljainen. Pakokaasupäästöt ja 
vedenkulutus jäävät vähäisiksi. Sitä on helppo käyttää.  
Se on toimintavarma ja säänkestävä.

YHDISTETTY RIKKARUOHOJEN TORJUNTALAITE JA PAINEPESURI

Heatweed Mid 14/4 soveltuu mainiosti julkisivujen, penkkien, jäteastioi-
den, valaisinpylväiden, monumenttien ja hautakivien puhdistamiseen. 
Painetta säädetään alueella 50–100 baaria. Veden lämpötila enintään  
85 °C.

HEATWEED MINI 14/4 
KEVYT JA PIENIKOKOINEN

KAPASITEETTI | 950-1250 m2/päivä

Heatweed Technologies AB | Tlf. +47 4806 8888 | info@heatweed.com

Ympeäristöstävällisiä, tehokkaita ja taloudellisia laitteita 
rikkaruohojen ammattimaiseen torjuntaan kuumalla vedellä.  
Yli 850 laitetta myyty Eurooppaan!

HEATWEED TECHNOLOGIES AB | HEATWEED.COM

ALKUPERÄINEN | INNOVOIJA | MARKKINAJOHTAJA

ENITEN KÄSITELTYJÄ NELIÖMETREJÄ JA PIENIN 
ENERGIANKULUTUS VESILITRAA KOHDEN!



HEATWEED MINI 14/4

• Pelkkää vettä, lisätty vain kalkinpoistoainetta (luonnontuote)
• Automaattinen lämpötilan säätö (+/- 0,4oC) pitää veden lämmön 

muuttumattomana ja varmistaa yhdenmukaiset rikkaruohojen 
torjuntatulokset.

• Vähäinen vedenkulutus neliömetriä kohden pidentää täyttöväle-
jä, joten rikkaruohojen torjuntaan jää enemmän aikaa.

• Käynnistys sujuu nopeasti ja helposti.
• Ergonomisia, kevyitä käsisuuttimia on helppo käyttää tarkasti.
• Myös vaikeapääsyiset alueet voidaan käsitellä, ulottuu jopa 45 

metrin päähän.
• Vankka, toimintavarma ja säänkestävä.
• Hiljainen, vähäiset päästöt (paras päästöluokka).
• Turvallinen, ei palovaaraa.
• Voidaan käyttää koko kauden ajan joka säällä.
• Säädettävä kalkinestoaineen pumppaus estää kerrostumien 

muodostumisen.
• Helppo kuormata, siirtää ja purkaa kuormasta haarukkatrukin 

avulla.
• Ulkoista generaattoria ei tarvita.
• Soveltuu erinomaisesti puhdistamiseen.
• Useita monikäyttöisiä kuljetusvaihtoehtoja

TEKNISET TIEDOT

Kapasiteetti: 950-1250 m2/päivä (14 hehtaaria/kausi)*  
Vedenkulutus rikkaruohojen torjunnassa: 6 litraa/minuutti
Paine rikkaruohojen torjunnassa: 0,1 baaria
Automaattinen lämpötilansäätö ja näyttö: 99 °C rikkaruohojen 
torjunnassa
Painepesu: Säädettävissä alueella 50–100 baaria 
Veden lämpötila puhdistettaessa: Säädettävissä 85 asteeseen 
saakka
Vesisäiliön tilavuus: 500 litraa 
Moottori: Sähkömoottori, 230 V 
Polttimien määrä: 1 kpl
Polttimien polttoaine: Diesel/Aspen D -biodiesel 
Polttimen polttoainesäiliön tilavuus: 18 litraa 
Päästöluokitus: > EURO6
Kalkinpoistojärjestelmä: Säädettävä annostelupumppu, 5 litraa
Väri: RAL 5010 (alusta) ja RAL 9006 (kori)
Letku: 1 x 15 metriä
Mitat (l x s x k): 1000 x 515 x 830 mm
Paino: 150 kg
Vakiosuuttimet: 12 cm leveä rikkaruohojen torjuntasuutin ja 
painepesusuutin

LISÄVARUSTEET/VALINNAISET
• Heatweed-lavavarustus (B-ajokortti)
• 300 tai 1000 litran vesisäiliö
• Jatkoletku 15 metriä (enintään 45 metriä)
• Letkukela, kiinnitetään takaosaan
• Rikkaruohojen torjuntasuutin, leveys 16 cm
• Rikkaruohojen torjuntasuutin pyörillä, leveys 20 cm
• Painepuhdistussuutin, varustettu harjalla
• Suodatinsarja pintaveden käyttämiseen

@heatweed D

HEATWEED®-METODEN: Dokumentert beste kjemikaliefrie metode
HEATWEED®-MENETELMÄ |  TEHOKKAIN KEMIKAALITON MENETELMÄ

ETSI LÄHIN JÄLLEENMYYJÄ OSOITTEESTA  HEATWEED.COM

Oikeus muutoksiin pidätetään. Emme vastaa painovirheistä.

*Todelliset asiakkaiden kokemuksiin ja mittauksiin 
perustuvat arvot 3 käyttökertaa kauden aikana

HEATWEED®-MENETELMÄ

Innovatiivista ja ympäristöystävällistä rikkaruohojen torjuntaa 
kuumalla vedellä!

Heatweed®-menetelmä on dokumentoidusti toimiva ja turvallinen. 
Menetelmän teho ulottuu kasvien juuriin saakka, joten käsittely-
kertoja tarvitaan vähemmän.

Heatweed®-menetelmä tepsii rikkaruohoihin dokumentoidusti 
tehokkaammin ja edullisemmin kuin muut kemikaalittomat ratkai-
sut. Rikkaruohot kasvavat takaisin hitaammin. Tämän vahvistavat 
sadat tyytyväiset asiakkaat Pohjoismaissa!


