
Reinigen met voorsprong

De Weedblaster S is een onkruidbestrijder op basis van Kokende Heetwater Techniek©. 
Door de compacte en lichte constructie eenvoudig door 1 persoon te bedienen. 
Ook moeilijk bereikbare plaatsen zijn geen probleem. Met een vermogen van slechts 400 Watt kan de Weedblaster S 
op iedere lichtnet aansluiting aangesloten worden.
Slanglengtes tot 25 meter zijn geen probleem voor een goed resultaat.

Door gebruik te maken van slechts lage druk zowel voor verhardingen als half-verhardingen geschikt.

Weedblaster S
Professionele kokendheetwater onkruidbestrijder



Medium Soortelijke warmte 
Kj/kg*K

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
W/mK

Warmte inhoud 
Kj/kg

Water 100°C (1 bar) 4,18 0,682 418

Stoom 100°C (1 bar) 2,08 0,025 2674

Hoe werkt het

Milieuvriendelijk
Uitsluitend door met schoon Kokend Heetwater (98°C) de plant te besproeien wordt de celstructuur van de plant vernietigd en 
sterft af. Dit besproeien gebeurt met een lage uitstroomdruk (1,5 bar). Dit maakt de Weedblaster S geschikt voor alle verharde en 
halfverharde oppervlakken. Geen opspattend vuil als gevolg van hogedrukwater. Hierdoor kan tot aan de gevel schadevrij gewerkt 
worden zonder deze te vervuilen.

Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding
Water heeft een veel hogere warmtegeleiding (ca. 25x) dan stoom of hete lucht, zie tabel.
Door slechts 3 à 4 keer per seizoen het oppervlak te behandelen realiseert u het meest efficiënte resultaat tegen de beste prijs-/
kwaliteitverhouding.

Met Kokend Heetwater slechts 4 behandelingen 
per seizoen nodig.

Meetdata van de onkruiddruk. Kokend Heetwater geeft het beste resultaat.



Het resultaat

In de praktijk
Kijk op www.waterkracht.nl/weedblaster.aspx voor een praktijkdemonstratie. Of gebruik de QR code voor mobiel.

Enkele dagen na de behandelingVoor de behandeling



Milieuvriendelijke heetwater onkruidbestrijder. Geschikt voor de veeleisende, intensieve gebruiker. Eenvoudige bediening; water en 
stroom aansluiten, machine aanzetten en binnen 30 seconden start werkzaamheden.

 Antikalk doseerunit met vulopening op buitenzijde van machine. 
 Watertoevoer filter.
 Laagtoeren (1450 rpm) E-motor, onderhoudsvriendelijke schottenpomp met messing pompkop. 
 Temperatuur continue 98°C geschikt voor snelle onkruidbestrijding.
 Inclusief heetwater schoffel.
 Inclusief 10 meter werkslang.
 Separate tanks voor antikalkvloeistof (8 liter) en brandstof (18 liter).
 Geschikt voor de veeleisende, intensieve gebruiker.
 Laag waterverbruik.
 Laag energieverbruik (400 Watt - 2 Amp)
 Eenvoudige bediening. 0-1-2 Uit-Koud Water-Kokend Water
 Milieuvriendelijk onkruid bestrijden.

Weedblaster S

Pompdruk 15 bar
Werkdruk 1,5 bar
Wateropbrengst 300 l/u
Aansluitwaarde 400 Watt/230V/1-50Hz
Afmetingen LxBxH 85x52x71 cm
Gewicht 80 kg 

Optie’s:
 Verlengslang à 10 meter
 Antikalk vloeistof (verpakking 10 liter)
 Waterschoffel inclusief wielen

Technische gegevens

Waterkracht BV   Bezoekadres Markenweg 1, 7051 HS  Varsseveld   Postadres Postbus 65, 7050 AB  Varsseveld   
T +31 (0)315 25 81 81   F +31 (0)315 25 81 91   E info@waterkracht.nl   I www.waterkracht.nl   
Filiaal Bohrweg 33 (Industrieterrein Halfweg 2), Spijkenisse

Uw dealer:

Standaard schoffel

Optie schoffel met wielen


