
Waarom de HEATWEED methode?
 

• De meest e!ectieve en energiezuinige methode voor niet chemische onkruidbestrijding.

• Beste prijs-kwaliteit verhouding.

• Milieuvriendelijk en duurzaam.

• Geschikt voor alle (half ) verhardingen, maar ook onder hagen, in boomspiegels, speeltuinen (antibacteriële werking) en kunstgrasvelden.

• Ook reinigingswerkzaamheden mogelijk, zoals bijvoorbeeld straatmeubilair of verkeersborden reinigen.

• Kent geen resistente onkruiden;  elke plant laat zich koken.

• De vrijkomende energie maakt de celstructuur van de plant kapot.

• Doodt de plant en put tevens de wortels uit.

• Hogere warmtegeleiding dan bij hete lucht, stoom of branden.

• Geen stofbelasting en er blijven geen staaldeeltjes achter.

• Werkt veilig en schadevrij, geen brandgevaar.

• Weinig plantresten door het verpulveren van de celstructuur.

Type machine

Aanhanger tbv HEATWEED

HEATWEED high

HEATWEED mid

HEATWEED mini

995,00275,00

1.450,00495,00150,00

575,00215,0080,00

LangerMaandWeekDag

€

€

€

€

€

€

€

3.250,00

Maatwerk

In overleg

In overleg

HUURPRIJZEN HEATWEED MACHINES:

- Bovengenoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. 

- Inclusief onderhoud, verzekering en kalkbindmiddel. 

- Diesel op eigen kosten. Diesel tarief bij aftanken door LeCoBa € 1,50 euro / per liter exclusief B.T.W. 

- De machines kunnen indien gewenst op locatie bezorgt worden en ook weer opgehaald.

   Tot een straal van 30 km vanaf onze vestiging bedragen de bezorgkosten € 17,00 exclusief B.T.W. 

   Vanaf 30 km zijn de haal- en bezorgkosten  op aanvraag.

- Vooraf reserveren is aan te raden i.v.m. het beperkt aantal machines en de grote hoeveelheid aanvragen.
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In overleg€€€

HEATWEED XL (op Multihog CX75) n.v.t. 2.200,00 Maatwerk€

Vat 500/1000 liter tbv HEATWEED

Generator tbv HEATWEED €

€

€

€

€

€

€

€ 18,757,50

47,5018,757,50

47,5018,757,50

3,00 In overleg

In overleg

In overleg

HEATWEED Sensor 2.0 (op Multihog CX75) n.v.t. € 3.450,00 Maatwerk In overleg

Mini Mid High

XL op Multihog CX75


