Onkruid bedwingen op
moeilijk bereikbare plekken
Weedheater ET65 geschikt voor nabewerking van verharding
Met de warme en natte weersomstandigheden van de afgelopen maanden schiet het onkruid als paddenstoelen uit de grond, vaak geconcentreerd op
en rond lastig bereikbare plekken als stoepranden, middenbermen en varkensruggen. Weedheater Benelux toont op GroenTechniek Holland oplossingen voor deze moeilijk bereikbare plekken.
Auteur: Kelly Kuenen

In het onlangs geopende experience center in Goes,
waar bezoekers de machines ook ter plekke kunnen testen, rijden ze regelmatig voor het gebouw
langs: de compacte modellen van Weedheater.
Met de verrijdbare handverdelgers of verdelgers
op quad kan onkruid worden op moeilijk bereikbare plekken gericht worden gedood. Het model
Weedheater ET65 is in het bijzonder geschikt voor
nabehandeling van die plekken waar het onkruid
weer snel omhoog kan schieten.
Klein formaat, groot oppervlak
Met de compacte breedte van 65 centimeter is dit
model geschikt voor gebruik op moeilijke plekken zoals het trottoir. Aan de voorkant van de
automatisch voortbewogen handkar is een kap
gemonteerd met een lengtebereik van 1 tot 1,5
meter. Het heteluchtkanon zorgt ervoor dat er
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een luchtstroom van 300 graden richting de kap
stroomt, die het onkruid en onzichtbare onkruidzaden verdelgt. Een zijschild zorgt ervoor dat strak
langs de kanten kan worden gewerkt.

De kap aan de voorkant van
de handkar heeft een lengtebereik van 1 tot 1,5 meter

In zekere zin bevindt model ET65 zich daarmee
tussen de handapparaten en aanbouwwerktuigen
in. Opkomende onkruiden hoeven niet – zoals bij
een handlans – per ‘plukje’ te worden bewerkt. Het
compacte formaat maakt dat het apparaat ingezet
kan worden op plekken waar een werktuigdrager
niet kan komen. Een werksnelheid van 3 tot 6 kilometer per uur zorgt tegelijkertijd dat relatief grote
oppervlaktes snel bewerkt kunnen worden.
Herintroductie van Stiga
Uiteraard kan op sommige plekken efficiënter
gewerkt worden met een werktuigdrager met aan-
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Weedheater ET65

Stiga-werktuigdrager

In 2016 bracht Weedheater
het merk Stiga opnieuw op
de markt
bouw. Behalve met het ‘huismerk’ is Weedheater
op GroenTechniek Holland aanwezig met Stiga.
Deze fabrikant produceert hoofdzakelijk maaimachines, veelal voor de particuliere markt. Het
merk staat dan ook bekend om zijn apparatuur die
vooral door consumenten, maar niet door professionals wordt gebruikt. Daar moet verandering in
komen met de (her)introductie van het merk door
Weedheater in 2016.

tevens inzetbaar voor borstelwerkzaamheden in
het voor- en naseizoen.
Wagenaar: ‘De apparaten zijn eenvoudig in bediening en onderhoud, hebben geen ingewikkelde
elektronica, zijn stevig en betaalbaar, terwijl ze niet
inleveren op kwaliteit.’ De Stiga is geschikt om de
aanbouwwerktuigen van Weedheater te dragen, al
zijn ook andere combinaties mogelijk.

Het onderstel van de Stiga Titan wordt in de standaarduitvoering naar Nederland gehaald en in
de werkplaats van Weedheater aangepast voor
toepassing in het openbaar groen. Daar wordt het
voorzien van grotere wielen, een langzame daalfunctie en gewichtsoverdracht tussen machine en
aanbouw. Volgens Lowi Wagenaar van Weedheater
maakt dit alles de machine multifunctioneel en

Huren
De onkruidverdelgers van de Weedheater-range
zijn verkrijgbaar met een werkbreedte van 0,5 tot 4
meter. Ze werken alle met stralingswarmte als hete
lucht, waardoor de machine niet in contact komt
met het onkruid. Om de pieken in onkruidgroei op
te vangen, biedt Weedheater ook de mogelijkheid
de machines te huren.

Weedheater is op GroenTechniek Holland
aanwezig in stand 5.29.
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