Reinigingstechniek
Stadsreiniging
Watertechniek

Ecologische onkruidbestrijding
met ex tra voordelen
Duur zaam. Milieuvriendelijk. Multifunctioneel.

Drie taken één oplossing
Hako
exclusive

Met één druk op de knop wordt de weco onkruidbestrijder
een uiterst professionele hogedrukreiniger die ook na het
onkruidseizoen de beste reinigingsresultaten levert. Nog een
druk op de knop en hij kan ook worden gebruikt voor het
besproeien van planten. Dit betekent dat drie verschillende
toepassingen op dezelfde plaats in slechts één handeling
kunnen worden uitgevoerd. Dat bespaart tijd en geld!

Heet water
De effectieve, chemievrije
methode tegen onkruid
Wild onkruid kan niet alleen een probleem worden voor het visuele aanzicht, maar

Sterk tegen onkruid, vuil en droogte

ook voor de veiligheid. Daarom is onkruidbeheer een belangrijke taak voor gemeentelijke

Om aan de meest uiteenlopende eisen te kunnen voldoen, hebben weco-

overheden, groenaannemers en hoveniers. De onkruidbestrijding met heet water is eco-

machines een modulaire constructie en zijn ze verkrijgbaar in verschillende

logisch, duurzaam en economisch. Uitgerust met de krachtige apparaten uit de weco-

capaciteiten - van de lichte compacte versie tot de aanhangeroplossing

serie maken de Hako stadsreinigingsmachines moeiteloos gebruik van deze bijzonder

met een grote watertank. Voor grootschalige toepassingen in de stadsreini-

effectieve, chemievrije methode: omdat het effect al na de eerste toepassing zichtbaar

ging zijn ze optimaal afgestemd op de multifunctioneel inzetbare Citymaster

is, wordt de frequentie van verdere toepassingen verlaagd - en daarmee ook de kosten.

werktuigdragers en Multicar smalspoorvoertuigen van Hako.

Onkruidbestrijding met concept
Bedacht door weedconcept – ontwikkeld voor Hako:
Wanneer specialisten voor onkruidbestrijding samenwerken
met experts op het gebied van watertechniek, resulteert dat
in eersteklas apparatuur met bijkomende voordelen in het
beheer van de openbare ruimte. Een en ander wordt gecompleteerd door een uitstekende service en aantrekkelijke
financieringsalternatieven van één van de toonaangevende

• Eenvoudige omschakeling van onkruidbestrijding naar
hogedrukreiniging of laagdruk gietfunctie
• Modulair ontwerp voor de optimale combinatie van
machinegrootte en watertankvolume
• Ook geschikt voor gebruik in geluids- en geurgevoelige
omgevingen, zoals rond ziekenhuizen en scholen
• Kan op elke ondergrond worden gebruikt en er zijn geen wettelijke
voorschriften van toepassing

fabrikanten van reinigingsapparatuur.
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De basismodellen: weco S solo en weco M solo
Met een breedte van slechts 51 cm en een gewicht van 200 kg kan het weco S-model bijna overal worden
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ingezet. Met zijn smalle sproeilans maakt hij nauwkeurig werken mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen –bijvoorbeeld tussen bloembedden, afvalbakken of op smalle paden. Het model weco M met zijn grotere
watercapaciteit is bijzonder geschikt voor gebruik op grote oppervlakken. Aangezien de lans het water
breder verspreidt, kan in een vergelijkbare hoeveelheid tijd een aanzienlijk groter gebied worden behandeld.
Andere voordelen:
• Individuele configuraties van machinegrootte en inhoud watertank zijn mogelijk
• Kan worden gecombineerd met verschillende voertuigchassis
Display

• Inclusief smalle en brede lans, evenals hogedruk- en gietlans
• Optionele comfort en efficiency accessoires zoals een wortellans en uitbreidingsmodules
voor de inhoud van het waterreservoir zijn leverbaar

Het komt allemaal neer op de juiste temperatuur - de sleutel tot duurzaam succes

Intuïtief: Alle functies en de bedrijfsstatus kunnen worden afgelezen en ingesteld via het duidelijke touchscreen display.

Onkruidbestrijding met heet water is 25 keer effectiever dan hete
stoom of hete lucht - en veel energiezuiniger. Dit komt doordat het hete
water de installatie vrijwel zonder energieverlies verlaat.
Als de temperatuur ten minste 98 °C bedraagt, wordt het organisme
van de plant permanent beschadigd. Als gevolg daarvan groeit het
veel langzamer terug dan bij alternatieve thermische methoden of
sterft het zelfs helemaal af. Echter alleen als de watertemperatuur constant in het optimale bereik ligt. Om een bijzonder gelijkmatig
resultaat met een zo lang mogelijke werkingsduur te bereiken, zijn
alle weco-modellen uitgerust met een elektronische
temperatuurregeling (ETS).

De elektronische temperatuurregeling
(ETS) en alle andere functies van de
weco-modellen worden gevoed door
een speciaal ontwikkelde lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP-batterij). Alleen het
verwarmingselement heeft nog een dieselaandrijving nodig. Op die manier zijn
verontreinigende stoffen, alsmede stank

99,6 °C

98,6 °C
Instabiele temperaturen geven
geen of onregelmatige resultaten
Wortels sterven niet af tussen 57 °
C en 95 °C
57 °C
Temperaturen onder 57 °C hebben
geen effect
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Uniek licht en duurzaam: de
innovatieve LFP batterijaandrijving

het brandstofverbruik en de uitstoot van

De weedconcept-methode biedt
constante temperatuurstabiliteit
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en lawaai tot een minimum beperkt.

weco S solo

weco M solo

weco S solo

Onkruidbestrijding

Hogedrukreiniging

Sproeien en
gieten

weco M solo

Onkruidbestrijding-

Hogedrukreiniging

Sproeien en
gieten

Waterverbruik

6,5 l/min

8 l/min

8 – 10 l/min

Waterverbruik

10 l/min

13 l/min

10 – 13 l/min

Waterdruk bij lans

0,1 +/-bar

50 – 100 bar
(oneindig variabel)

Waterdruk bij lans

0,1 +/-bar

50 – 100 bar
(oneindig variabel)

Temperatuur
van het water

99 °C

50 – 100 °C
(oneindig variabel)

Temperatuur
van het water

99 °C

50 – 100 °C
(oneindig variabel)

Batterijduur

12 h – volledige 5 h – continue werking 12 h – volledige werkdag
werkdag

Batterijduur

8 h – volledige
werkdag

3 h – continue werking 8 h– volledige
werkdag

Verwarmingscapaciteit

42 kW

Verwarmingscapaciteit

73 kW

Grootte watertank

vanaf 350 liter (modulair uitbreidbaar)

Grootte watertank

vanaf 350 liter (modulair uitbreidbaar)

Afmeting (LxBxH)

510 x 750 x 650 mm

Afmeting (LxBxH)

550 x 1.000 x 750 mm

Leeggewicht incl. batterij 220 kg

Leeggewicht incl. batterij 370 kg

Geluidsniveau

< 58 db

Geluidsniveau

< 58 db

Systeemspanning

24 V DC

Systeemspanning

24 V DC

Dieselverbruik (voor het
verwarmingselement)

4,50 kg/h

Dieselverbruik (voor het
verwarmingselement)

6,0 kg/h

Inhoud dieseltank

22 Liter

Inhoud dieseltank

42 Liter
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Varianten voor meer efficiency en comfort
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Op het stabiele weco Go chassis laat de weco S zich uiterst soepel en eenvoudig manoeuvreren
– zelfs op ongelijke wegen, gazons, of halfverhardingen. De weco S T variant is een trailermodel
met geïntegreerde watertank en een in eigen beheer ontwikkelde geremde as. De vast op een

weco S skid 350

edelstalen tussenframe gemonteerde weco S skid 350 en de weco M skid 500 zijn zodanig

weco M skid 500

geconstrueerd dat ze eenvoudig op een dragend voertuig te plaatsen zijn en zich snel en com-

weco S skid 350

Onkruidbestrijding

Hogedrukreiniging

Sproeien en
gieten

weco M skid 500

Onkruidbestrijding

Hogedrukreiniging

Sproeien en
gieten

fortabel laten vervoeren tussen verschillende inzetgebieden. Het weco M skid 1000 model

Waterverbruik

6,5 l/min

8 l/min

8 – 10 l/min

Waterverbruik

10 l/min

13 l/min

10 – 13 l/min

Waterdruk bij lans

0,1 +/-bar

50 – 100 bar
(oneindig variabel)

Waterdruk bij lans

0,1 +/-bar

50 – 100 bar
(oneindig variabel)

Temperatuur
van het water

99 °C

50 – 100 °C
(oneindig variabel)

Temperatuur
van het water

99 °C

50 – 100 °C
(oneindig variabel)

Batterijduur

12 h – volledige 5 h – continue werking 12 h – vollewerkdag
dige werkdag

Batterijduur

8 h – volledige
werkdag

3 h – continue werking 8 h – volledige werkdag

Verwarmingscapaciteit

42 kW

Verwarmingscapaciteit

73 kW

Grootte watertank

350 Liter

Grootte watertank

500 Liter

Afmeting (LxBxH)

1.850 x 750 x 980 mm

Afmeting (LxBxH)

1.650 x 1.000 x 950 mm

beschikt over de grootste watertank – 1.000 Liter voor langdurige inzet.
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weco S Go

Leeggewicht incl. batterij 370 kg

Leeggewicht incl. batterij 450 kg

Geluidsniveau

< 58 db

Geluidsniveau

< 58 db

Systeemspanning

24 V DC

Systeemspanning

24 V DC

Dieselverbruik (voor het
verwarmingselement)

4,50 kg/h

Dieselverbruik (voor het
verwarmingselement)

6,0 kg/h

Inhoud dieseltank

22 Liter

Inhoud dieseltank

42 Liter

weco S T

weco S Go

Onkruidbestrijding

Hogedrukreiniging

Sproeien en
gieten

weco ST

Onkruidbestrijding

Hogedrukreiniging

Sproeien en
gieten

weco M skid 1000

Onkruidbestrijding

Hogedrukreiniging

Sproeien en
gieten

Waterverbruik

6,5 l/min

8 l/min

8 – 10 l/min

Waterverbruik

6,5 l/min

8 l/min

8 – 10 l/min

Waterverbruik

10 l/min

13 l/min

10 – 13 l/min

Waterdruk bij lans

0,1 +/-bar

50 – 100 bar
(oneindig variabel)

Waterdruk bij lans

0,1 +/-bar

50 – 100 bar
(oneindig variabel)

Waterdruk bij lans

0,1 +/-bar

50 – 100 bar
(oneindig variabel)

Temperatuur
van het water

99 °C

50 – 100 °C
(oneindig variabel)

Temperatuur
van het water

99 °C

50 – 100 °C
(oneindig variabel)

Temperatuur
van het water

99 °C

50 – 100 °C
(oneindig variabel)

Batterijduur

10 h – volledige 5 h – continue werking 12 h – vollewerkdag
dige werkdag

Batterijduur

12 h – volledige 5 h – continue werking 12 h – vollewerkdag
dige werkdag

Batterijduur

8 h – vvolledige 3 h – continue werking 8 h – vollediwerkdag
ge werkdag
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Verwarmingscapaciteit

42 kW

Verwarmingscapaciteit

42 kW

Verwarmingscapaciteit

73 kW

Grootte watertank

350 Liter

Grootte watertank

350 Liter

Grootte watertank

1000 Liter

Afmeting (LxBxH)

2.200 x 750 x 1.400 mm

Afmeting (LxBxH)

2.993 x 1.210 x 1.292 mm

Afmeting (LxBxH)

2.250 x 1.270 x 950 mm

e

Leeggewicht incl. batterij 370 kg

Leeggewicht incl. batterij 370 kg

Leeggewicht incl. batterij 550 kg

Geluidsniveau

< 58 db

Geluidsniveau

< 58 db

Geluidsniveau

< 58 db

Systeemspanning

24 V DC

Systeemspanning

24 V DC

Systeemspanning

24 V DC

Dieselverbruik (voor het
verwarmingselement)

4,50 kg/h

Dieselverbruik (voor het
verwarmingselement)

4,50 kg/h

Dieselverbruik (voor het
verwarmingselement)

6,0 kg/h

Inhoud dieseltank

22 Liter

Inhoud dieseltank

22 Liter

Inhoud dieseltank

42 Liter
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weco M skid 1000

7

Alles uit één bron - voor schone resultaten !

Meer dan een goed product
Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit. Voor ons betekent
dit ook dat wij altijd de optimale oplossing voor u en uw
toepassingsdoeleinden willen vinden. Bijvoorbeeld met
deskundig en specialistisch advies en met demonstraties direct bij u ter plaatse. Of met op maat gemaakte
financieringsalternatieven zoals huurkoop en leasing.
One for All – voor uw succes!
Echte kosteneffectiviteit wordt bereikt wanneer u een breed scala van toepassingen
met één apparaat kunt uitvoeren. Daarom zijn onze oplossingen altijd multifunctioneel.
En bij Hako krijgt u alle werktuigen en opbouwen uit één hand.
Volledige beschikbaarheid, volledige veiligheid
Opdat u te allen tijde op uw installatie kunt vertrouwen, staan wij voor u klaar met ons

Hako B.V.
Industrieweg 7
NL - 6673 DE ANDELST
Telefon: 0031-488-473333
Telefax: 0031-488-473334
info@hako.nl
www.hako.nl
Fouten en omissies uitgezonderd. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in vorm, kleur en in het belang van verdere technische ontwikkeling. Illustraties kunnen optionele uitrusting bevatten.

81- 5 0 -2 9 25

uitstekende service- en dealernetwerk. Wij zijn altijd dichtbij en staan snel voor u klaar!

