
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)


