
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  

 Professionell högtryckstvätt

Enkel att manövrera, 
 transportera och förvara

Diesel, 12 V

Aktiv temperaturreglering (ATR)

Låg ljudnivå (< 85 dB)


