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K-Heat Eco Weedkiller Garden

K-Heat Eco Weedkiller Pro
Eco Weedkiller Pro är en 
multifunktionell varmvattenapparat med 
den kemikaliefria 
ogräsbekämpningsfunktionen, och en 
effektiv och mångsidig varmvatten-
högtryckstvätt.

Eco Weedkiller Garden är världens första 
ogräsbekämpningsenhet med 100°C varmt vatten, 
speciellt designad för enkel och säker individuell 
användning. Om du är trött på att bekämpa ogräs med 
manuellt arbete, eller inte vill belasta din trädgård med 
gifter, är detta den perfekta matchningen för dig.
Efter behandlingen kommer växterna att vara helt döda 
inom 1-2 veckor, och kan enkelt tas bort t.ex. med sotning, 
eller genom att låta den naturligt föras tillbaka till naturen. 
Kärnan är gjord av rostfritt stål, vilket garanterar en lång 
livslängd.
Eco Weedkiller Garden varmvattenberedare bygger på 
exakt samma princip som proffsmodellerna, dvs 100°C 
varmvatten. Själva enheten är väldigt enkel att använda – 
du fyller bara på med kallt eller varmt vatten från kranen 
eller ev. soluppvärmt regnvatten. Ju varmare vatten som 
fylls på, desto kortare uppvärmningstiden.

ELEKTRISK 
UPPVÄRNING

KH-PRO10 KH-PRO20DUAL
ANTAL ANVÄNDARE 1 2 
STRÖMFÖRSÖRJNING Dieselbränsleförvärmare 93 kW 2 x Dieselbränsleförvärmare 93 kW
FÖRBRUKNING Vattenförbrukning: Vattenförbrukning

10 l/min (99-101°C) 2 x 10 l/min (99-101°C)
Högtryckstvätt och desinfektion: Högtryckstvätt och desinfektion:
150 bar, 15 l/min (70-75°C) 150 bar, 15 l/min (70-75°C)

VIKT (tom) 530 kg 610 kg
VIKT (fylld medvatten & diesel) 920 kg 1000 kg
SLANGSORTIMENT 1 x 80 m behandlingsslang 2 x 80 m behandlingsslang

20 m påfyllningsslang 20 m påfyllningsslang

KH-GARDEN2KW
STRÖMFÖRSÖRJNING 10 A/230 V, 2000 W
MÅTT (L x B x H) 400 x 400 x 1180 mm
VIKT (tom) 26 kg
VIKT (full) 51 kg
VATTENTANKKAPACITET 25 l
BEHANDLINGSSLANG 3 m slang
UPPVÄRMINGSTID 20-90 minuter

KH-PRO10 & KH-PRO20DUAL

STRÖMFÖRSÖRJNING Hatz-dieselmotor 9,3 kW Cat 
högtryckspump, max. tryck 150 bar

DIMENSIONER (L x B x H) 1870 x 1250 x 1200 mm
BRÄNSLEKAPACITET 90 l
VATTENTANKKAPACITET 310 l (extra tank som tillbehör,1000-2000L)
LJUDNIVÅ 89 dB



K-Heat Eco Weedkiller Mover

K-Heat Eco Weedkiller Pro SP
Eco Weedkiller Pro SP-serien är baserad på 
dosuppvärmning, och är avsedd för behandling 
av flera små ytor.
Pro SP-enheten låter dig utföra ett obegränsat 
antal mycket korta behandlingar samtidigt som 
vattnets temperatur hålls konstant. Aggregatet 
behåller värmen i minst åtta timmar och behöver 
inte anslutas till elnätet eller vatten under 
användning.
Pro SP är nästan tyst i drift, bara susningen från 
munstycket talar om för användaren att vattnet är 
tillräckligt varmt för ogräsbekämpning. Den är ett 
utmärkt val för platser där buller kan vara 
störande.
Själva enheten är väldigt enkel att använda - du 
fyller den bara med kallt eller varmt vatten
från kranen eller ev. soluppvärmt regnvatten.
Ju varmare vatten som fylls på, desto kortare 
uppvärmningstid.

K-Heat Eco Weedkiller Mover är en eldriven vagn som
kan användas för att transportera ECO Weedkiller
Pro-modellerna.
Den är som standard utrustad med en kraftfull elmotor och
magnetbromsar, samt stora punkteringsfria skumfyllda
däck, för bekväm transport på ojämna underlag.
Det ergonomiska kontrollhandtaget har enkel manövrering
för att styra körning, framåt/bakåt och nödstopp.
Den inbyggda batteriladdaren gör laddningen enkel
från 230v strömförsörjning.

ELEKTRISK UPPVÄRMNIG

ELEKTRISK DRIFT

KH-PRO3SP KH-PRO6SP
STRöM 3 kW/10 kW 10 kW
SPÄNNING 230 V/400 V - 50 Hz/ 12 V 400 V - 50 Hz/ 12 V 
VATTENFÖRBRUKNING ca. 6 l/min (l00°C) ca. 6 l/min (l00°C)
AUTOMATISK SLANGVINDA 18 m 18 m
MAX. DRIFTSTRYCK 3 bar 3 bar 
VATTENTANKKAPACITET 300 I 600 I
VIKT (tom) 300 kg 450 kg
VIKT (full) 600 kg 1050 kg
MÅTT (L x B x H) 125 x 100 x 105 cm 1900 x 1000 x 1050 mm
MAX. VATTENTEMPERATUR
UPPVARMNINGSTID
IP-KLASSIFICERING

+109°C
Upp till 3½ timmar 
IP44

+109°C 
Upp till 7 timmar
IP44

KH-ECOWKM
HASTIGHET 2 variabla hastigheter upp till 4 och 6 km/t
KAPACITET 1.400 kg
TRACTION Stopp och start på en 6 graders stigning
HJUL Punkteringsfri, skumfyllda däck
LASTMÅTT (L x B x H) 1600 x 800 x 550 mm
TOTAL LÄNGD 2950 mm
VIKT 250 kg
MOTOR 1500 watt
STYRING På alla 4 hjulen
ARBETSTID 5 timmars kontinuerlig körning

               Elektrisk uppvärmning

Diesel = 0%
Bensin = 0%
Decibel = 0 DB



Koppargränden 1  
SE 374 31 Karlshamn
0454-84164
info@k-vagnen.com
www.k-vagnen.com

Drivs av 100°C varmvatten
Effekten av varmvatten är det ogräsbekämpningen bygger på 
 En plötslig våg av termisk energi som skadar växtvävnaden.

1
Allt du behöver 

är vatten

2
Apparaten värmer 
upp vattnet till 100°

3
Applicera 
vattnet på 
växterna

4
Ta bort de döda 
plantorna efter 

behov

5
Upprepa 3-4 

gånger om året för 
att döda rötterna

Återförsäljare:
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SÄKER
Eco Weedkiller 
är miljövänlig 

och skadar inte 
den behandlade 

ytan

VATTENBASERAD 
Inga gifter 

används - endast 
vanligt vatten 

som aktiv 
substans

LÄTT ATT 
ANVÄNDA 

Ingen speciell 
utbildning, 

tillstånd eller 
licenser krävs

BYGGD FÖR 
ATT HÅLLA

Lätt att 
underhålla och 

originalreservdel
ar finns

DESIGNAD I 
FINLAND 

Tillsammans 
med studenter 
och experter

Vad är K-Heat Eco Weedkiller?

Importör




