
LAST VAN  
ONKRUID?



WEEDHEATER  
BIEDT DE UITKOMST

Door de toenemende vraag naar milieuvriendelijke be-
strijding van onkruid en de strenger wordende regelge-
ving, is de Weedheater hete lucht machine de uitkomst. 
Een machine die na jaren van ontwikkelen en testen 
door mensen uit de “groene” branche de markt betreed.  
 
Op zichzelf staand is het verdelgen van onkruid midels 
hete lucht niet revolutionair. Wat de Weedheater wel revo-
lutionair maakt, is dat hij universeel toepasbaar is, naar ca-
paciteit zeer weinig brandstof verbruikt, in vele breedtes 
leverbaar is, eenvoudig in gebruik, nihil onderhoud nodig 
heeft en onderdelen makkelijk vervangbaar zijn. Verder is 
hij inzetbaar op alle soorten bestrating en halfverhardin-
gen door zijn geringe gewicht.

Het is Weedheater gelukt een krachtige machine te ont-
wikkelen welke een hoog rendement heeft qua verdelging 
en verbruik. Doordat de machine universeel toepasbaar 
is, is ook uw investering gering. De Weedheater is in vele 
breedtes leverbaar van 50 cm tot 4 mtr. De kleinste hete 
lucht machine kan aan een twee-assig voertuig beves-
tigd worden met een maximale breedte van 120cm. Voor 
de overige afmetingen zijn de mogelijkheden eindeloos. 
Denk daarbij ook aan side shift en variabele breedtes.  

Bent u benieuwd naar de werkwijze van de Weedheater? 
Vraag vrijblijvend een demo presentatie aan.



Specificaties

Breedte 15 cm

Verbruik 1,5 kg per uur

Gewicht

Capaciteit

60 kg

500 m2 / uur

Roetuitstoot

Brandstof 

Luchttemperatuur

Nihil

Propaan / LPG

300 °C

De complete Weedheater Hand ET 5 set bestaat uit:  
- 5 meter slang   
- Handunit 80 mm met piezo ontsteking

Geheel gemonteerd geleverd. 
Gasflessen worden niet meegeleverd. 

ET 5 WEEDHEATER HAND ET 5



WEEDHEATER HAND ET10

Specificaties

Breedte 10 cm

Verbruik 1,5 kg per uur

Gewicht 72 kg

Roetuitstoot

Brandstof 

Luchttemperatuur

Nihil

Propaan / LPG

300 °C

Weedheater Hand ET 10  is een complete unit die u handmatig 
voort beweegd door middel van duwen of trekken. 
De driewieler rijdt soepel en het voorste wiel kan geblokkeerd 
worden.

De complete set bestaat uit:  
✓ 5 meter slang   
✓ Honda Gx 120 met compressor
✓ Lucht ketel, 24 liter 
✓ Handunit met piezo ontsteking

Geheel gemonteerd geleverd. 
Gasflessen worden niet meegeleverd. 

ET 10



WEEDHEATER ET 20

Specificaties

Breedte 20 cm

Verbruik

Roetuitstoot

1,5 kg per uur

Nihil

Gewicht

Gasreductie

Capaciteit

80 kg

40%

1000 m² / uur

Brandstof

Luchttemperatuur

LPG

300 °C

ET 20

Veilig, efficiënt en milieuvriendelijke technieken zorgen voor gifvrije 
en goedkope hete lucht onkruidbestrijding

De ET 20 is een complete unit die op uw eigen quad gemonteerd 
kan worden in onze werkplaats in Goes.



WEEDHEATER ET 60

Weedheater presenteert de ET 60 onkruidbrander.  
Waardoor je tot wel 3250 m2 kunt verwerken in een uur. Daar-
naast verbruikt deze machine zeer weinig gas per m2 en is 
daardoor zeer zuinig. 

SPECIFICATIES

Werk breedte 60 cm

Verbruik 10-20 kg / 10.000 m2

Gewicht

Capaciteit

Voortstuwing

Werksnelheid

66 kg

3250 m2 / uur

Handmatig

4 km/h

Afmeting

Brandstof 

(l) 175 cm (b) 65 cm (h) 110 cm

LPG

ET 60



Specificaties

Breedte 65 cm

Verbruik 10 - 20 kg / 10.000 m2

Gewicht

Capaciteit

85 kg

4000 m2 / uur

Roetuitstoot

Rijsnelheid

Brandstof 

Luchttemperatuur

Voortstuwing

Nihil

3 - 6 km/h

Propaan / LPG*

300 °C

Automatisch

ET 65 WEEDHEATER ET 65

Weedheater presenteert de ET 65, automatisch aangedreven 
waardoor je tot wel 4000 m2 kunt verwerken in een uur. Met een 
bereik van 65 cm is deze machine ideaal voor te gebruiken voor 
kleine straten en fietspaden.



WEEDHEATER ETB 90

De ETB 90 is volledig naar wens en behoefte in te stellen. De 
borstel kan tot wel 180 graden draaien en ook de borstel kop is 
tijdens het gebruik makkelijk te bedienen en kan ten opzichte 
van de verharding in verschillende hoeken worden ingesteld.

Specificaties

Borsteldiameter 90 cm

Gewicht 147 kg

Benodigde oliestroom 

Min. – max. oliedruk

20 – 60 liter / minuut

180 – 250 bar

Benodigde dubb. hydr. functies 3

ETB 90



WEEDHEATER ET 100

Specificaties

Breedte 100 cm

Verbruik 6 kg per uur

Gewicht

Capaciteit

Werksnelheid

Gasreductie

180 kg

4000 m2 / uur

4 km/h

40%

Afmeting

Roetuitstoot

Brandstof 

Luchttemperatuur

(l) 130 cm (b) 100 cm (h) 50 cm

Nihil

LPG

400 °C 

De Weedheater ET 100 wordt standaard geleverd met een vast 
wielstel en vlakke aanbouwplaat. 
Gasflessen worden niet meegeleverd. 

ET 100



STIGA TITAN

SPECIFICATIES

Breedte 100 cm

Verbruik 6 kg per uur

Gewicht

Capaciteit

Werksnelheid

Gasreductie

180 kg

4000 m2 / uur

4 km/h

40%

Afmeting

Roetuitstoot

Brandstof 

Luchttemperatuur

(l) 130 cm (b) 100 cm (h) 50 cm

Nihil

LPG

400 °C 

STIGA

De Stiga Titan is uniek in wendbaarheid en kan liefst 30° roteren. 
Minimale CO2 uitstoot en de meest efficiënte en veiligste 
technieken.



www.weedheater.com  -  tel. 0113 27 17 11  -  Albert Plesmanweg 5, 4462 GC Goes 

VOORDELEN  
WEEDHEATER

Gifvrij
Goedkoop
Energiezuinig 
Universeel toepasbaar
Geen schade aan bestrating
Beste prijs/kwaliteit 
Geen brandgevaar 
Minimale hergroei
Lage CO2 uitstoot


