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USUWANIE CHWASTÓW
GORĄCĄ WODĄ
Metoda Heatweed®



METODA HEATWEED® 
Udowodniono, że jest to najbardziej efektywna pod
względem kosztów i wydajna metoda usuwania
chwastów bez użycia chemikaliów

DLACZEGO GORĄCA WODA?

CZY ZABIJA NASIONA? JAK CZĘSTO TRZEBA POWTARZAĆ ZABIEG?

WIĘCEJ INFO ONLINE! Odwiedź naszą stronę www.integra.gd.pl i skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

 OKREŚLONE CIEPŁO 
KL/KG•K 

PRZEWODNICTWO TERMICZNE 
W/M•K 

GĘSTOŚĆ TERMICZNA 
KJ/KG 

GORĄCE POWIETRZE (100°C, 1 
BAR) 

1.01 0.030 101 

 
WODA (100°C, 1 BAR) 4.18 0.682 418 

 
PARA (100°C , 1 BAR) 2.08 0.025 2674 

 

Ponieważ przenosi dużo energii (dostar-
czonej przez ciepło) i odpowiednio 
transportuje tę energię tak, by syste-
matycznie oddziaływać na korzenie 
rośliny. Badania wykonane na Uniwer-
sytecie w Gent pokazują, że gorąca 
woda przenosi  23-27 więcej energii niż 
gorące powietrze czy para wodna. 
Dzięki temu gorąca woda to najlepsza 
alternatywa w uzyskiwaniu pożądanych 
rezultatów w walce z chwastami.
 

Wnioski ze stadium wykonanego przez  C. de Cauwer (Uniwersyter w  Gent)

 

PRZED ZASTOSOWANIEM NATYCHMIAST PO ZASTOSOWANIU 3 DNI PO ZASTOSOWANIU

Nasiona są bardziej słabe w zetknięciu z 
gorącem, kiedy mają wykiełkować. 
Niektóre nasiona giną łatwo, innych 
prawie nie da się unicestwić.  Chwasty 
roczne i kilkuletnie w pierwszym roku 
można zabić tylko stosując  Heatweed. 
Zniszczenie system korzeniowego rośliny 
kilkuletniej jak mlecz w drugim roku 
zawsze wymaga więcej niż jednego 
zastosowania – ma to miejsce w 
przypadku wszystkich metod termicz-
nych .

Metoda Heatweed®   nie przynosi 
żadnego efektu na głębokości większej, 
niż  2-3 mm poniżej powierzchni. Ozna-
cza to, że nie ma praktycznie żadnego 
wpływu na organizmy i robaki żyjące pod 
powierzchnią – oprócz korzeni rośliny. 

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Kopenhadze pokazują, że oczyszczanie 
gorącą wodą daje najmniejsze pokrycie powierzchni chwastami, nawet przy małej 
częstotliwości powtarzania zabiegów.

Gorąca woda: tylko 4 razy

LICZBA ZABIEGÓW NA SEZON

WEED DENSITY MEASURED THROUGHOUT THE SEASON

GĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHWASTÓW ZMIERZONA PODCZAS SEZONU
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DLACZEGO WŁAŚCIWA TEMPERATURA JEST TAK WAŻNA?

DLACZEGO HEATWEED®?

Systematyczne rezultaty działania na korzenie osiąga się przy temperaturze wody 
w stanie ciekłym dokładnie 106ºC, przy 98-99ºC w pierwszym kontakcie z 
roślinami. Jeżeli temperatura będzie nierówna lub niewystarczająco wysoka, 
efekt będzie nierównomierny lub nie będzie go wcale.

Metoda Heatweed® daje efekt w postaci dłuższego czasu odrastania i lepszego 
oczyszczania z chwastów, przy niższym koszcie całkowitym za metr kwadratowy 
oczyszczonej powierzchni w porównaniu z innymi metodami, w których nie jest 
stosowana chemia.

Heatweed posiada ponad 35 lat doświadczenia w usuwaniu chwastów i jest 
jedną z najbardziej innowacyjnych firm w branży. Konstrukcja i funkcjonalność 
naszych maszyn i lanc wynika z naszej wiedzy i praktyki.
Staramy się dokumentować nasze wyniki i uzyskiwać najlepsze wartości dla 
naszych klientów. Z tego powodu inwestujemy dużo środków i czasu w badania 
i rozwój produktów.
 

BARDZO PROFESJONALNE CZYSZC-
ZENIE POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Maszyny  Heatweed® zostały skonstruowane w celu 
usuwania chwastów, ale sa również doskonałe do 
czyszczenia elewacji, ławek, znaków czy nagrobków. 
Wysoka i stabilna temperatura wody zapewnia delikat-
ne i wydajne czyszczenie, krótki czas schnięcia i 
mniejsze zużycie wody w porównaniu z innymi maszy-
nami czyszczącymi gorącą wodą. 

Przyjazna dla środowiska
Brak chemikaliów

Najniższy koszt na m2
Najniższy całkowity koszt eksploatacji

100% gorącej wody
Optymalizacja mocy i przepływu

Niskie zużycie paliwa
  

Klasa najniższych emisji CO2

Aktywna Regulacja Temperatury
Bardzo dokładna temperatura

Wysoka wydajność
Niezmiennie doskonałe efekty

w usuwaniu chwastów

Niskie zużycie wody
Można wykorzystywać wodę

powierzchniową

Łatwa, intuicyjna obsługa
Wysoki standard BHP

 
Niski poziom hałasu

Nigdy powyżej 85 dB

Może pracować przy
każdej pogodzie

Przez cały sezon
 

 
                                                            

Inne opcje z użyciem wody dają pare
wodna = brak efektów/ niestabilne efekty

Metoda Heatweed daje
stabilną temperaturę

Między 57 a 95 stopni nie ma efektów
systematycznych = korzenie nie giną   

Poniżej 57 stopni = brak działania na chwasty  

99,6ºC

98ºC

57ºC



Heatweed Mini 2.1 jest kompaktowa i lekka, oraz posiada tę samą zaawan-
sowaną technologię, jak wszystkie pozostałe maszyny  Heatweed, a jej 
wydajność jest nawet wyższa niż w przypadku większości maszyn tego rozmia-
ru. Maszyna idealnie nadaje się do pracy w mniejszych obszarach i miejscach 
niedostępnych dla przyczepy czy samochodu. Mieści się w windzie, więc można 
zabrać ją na taras znajdujący się na dachu budynku.

Elastyczną maszynę Mini można podłączyć bezpośrednio do źródła wody i 
gniazda  230 V. Maszyna generuje bardzo niski poziom hałasu  (68 dB),  niski 
poziom emisji spalin i zużywa mało wody. Jest łatwa w obsłudze, mocna i nieza-
wodna.  Po ustawieniu funkcji czyszczenia maszyna idealnie sprawdza się jako 
myjka wysokociśnieniowa czyszcząca gorącą wodą, usuwając brud i rośliny z 
łatwością, bez użycia chemikaliów. Ciśnienie regulowane od 50 do 100 bar przy 
temperaturze do 85°C.
 

Tarasów na dachach i podwórek 
Przedszkoli i placów zabaw
Szkółek roślin i ogrodów w marketach
Przystanków autobusowych i obszarów w 
pobliżu komunikacji miejskiej
Miejsc niedaleko szpitali i budynków 
użyteczności publicznej
Klombów i ogrodów
Prywatnych posesji i obszarów zielonych    
spółdzielni mieszkaniowych 
Zatłoczonych miejsc publicznych
Miejsc trudno dostępnych, wokół ławek i 
koszy na śmieci.

IDEALNA DO:MAŁA MASZYNA ELEKTRYCZNA

Przyjazna dla środowiska
Brak chemikaliów

Najniższy koszt na m2
Najniższy całkowity koszt eksploatacji

100% gorącej wody
Optymalizacja mocy i przepływu

Niskie zużycie paliwa
  

Klasa najniższych emisji CO2

Aktywna Regulacja Temperatury
Bardzo dokładna temperatura

Wysoka wydajność
Niezmiennie doskonałe efekty

w usuwaniu chwastów

Niskie zużycie wody
Można wykorzystywać wodę

powierzchniową

Łatwa, intuicyjna obsługa
Wysoki standard BHP

 
Niski poziom hałasu

Nigdy powyżej 85 dB

Może pracować przy
każdej pogodzie

Przez cały sezon
 

 
                                                            

WYDAJNOŚĆ: 1200-1700 m2/dzień
Do 20 hektarów/sezon

MINI 2.1
HEATWEED



DLACZEGO MINI 2.1?
100% wody bez żadnych dodatków, oprócz płynu zapobiegają-
cemu kamieniowi (produkt naturalny) 

Aktywna Regulacja Temperatury Heatweed zapewnia bardzo 
dużą dokładność temperatury wody (+/- 0.1 oC) i równomierne 
rezultaty w usuwaniu chwastów 

Szybka i łatwa w uruchomieniu

Wysoka precyzja działania dzięki lekkim, ergonomicznym lancom 
ręcznym 

Można dotrzeć również do niedostępnych obszarów – dociera do  
45 metrów

Niski poziom hałasu i emisji (< EURO6), może być używana w 
zatłoczonych miejscach

Bezpieczna maszyna – brak ryzyka pożaru

Brak uszkodzeń nawierzchni,  infrastruktury ulicznej czy 
prywatnego mienia

Może pracować przez cały sezon przy jakiejkolwiek pogodzie

Łatwo się ładuje, rozładowuje i przewozi za pomocą wideł 
paletowych

Idealne urządzenie do czyszczenia terenów miejskich

Wiele elastycznych możliwości transportu

2 lata gwarancji Heatweed 

OPCJE:

Przyczepa Heatweed (zwykłe uprawnienia do prowadzenia 
samochodu)
Zbiornik wody 300 lub 1,000 litrów
Rozwinięcie węża 15 m (razem do 45 metrów)
16 cm lanca do chwastów
20 cm lanca do chwastów z kołami lub bez
Lanca do czyszczenia ze szczotką
Zestaw filtrów do używania wody powierzchniowej
Pakiet mobilny z kołami, drążkiem do pchania i hamulcami

WYPOSAŻENIE:

12 cm lanca do chwastów, 6 cm lanca do
chwastów i lanca myjąca pod wysokim ciśnieniem
15 metrowy wąż do wody z bębnem ze stali nierdzewnej,
do montażu z tyłu 
Cyfrowy wyświetlacz dotykowy 

Dostarczanie wody bezpośrednio z węża lub zbiornika 
o opcjonalnych wymiarach

Można podłączyć bezpośrednio  do gniazda 230 V

Doskonały w wąskich  przestrzeniach, łatwy 
w transporcie

Palnik: Diesel / Silnik: Elektryczny

Aktywna Regulacja Temperatury

Bardzo niski poziom hałasu (68 dB)

SPECYFIKACJA
Wydajność dzienna: 1200-1700 m2/dziennie*

Wydajność roczna: do 20 hektarów/sezon**

Współczynnik wydajności: 20/6

Zużycie wody przy zwalczaniu chwastów(max):
6 litrów/min

Ciśnienie wody przy zwalczaniu chwastów: 0.1 bar

Temperatura wody kierowanej na roślinę przy 
zwalczaniu chwastów: 99°C

Zużycie wody w trybie czyszczenia (max): 7 
litrów/min

Ciśnienie wody w trybie czyszczenia: 50 -100 bar

Temperatura wody w trybie czyszczenia:
Regulowana od 80 do 100°C

Pojemność zbiornika wody: 500 litrów

Wymiary zbiornika wody (dł x szer x wys):
840 x 700 x 1060 mm

Silnik napędowy: Elektryczny 230 V lub generator 
zewnętrzny

Palnik: Diesel/Aspen D Biodiesel

Liczba palników: 1 sztuka

Pojemność zbiornika paliwa dla palnika: 18 litrów

Klasa emisji: < EURO6

Poziom hałasu 1 m z maszyny: < 68 dB

Kolor: RAL 6010, RAL 9003

Wymiary maszyny (dł x szer x wys):
1000 x 515 x 830 mm

Masa (netto): 150 kg

*Realne dane empiryczne dla klientów 
**Częstotliwość prac 3 razy / sezon



WYDAJNOŚĆ: 2000-3000 m2/dzień
Do 34 hektarów/sezon

Maszyna MiD 3.0 to rozwiązanie ekologiczne i optymalne pod względem 
kosztów, które wykorzystuje do maksimum działanie gorącej wody. Konstruk-
cja, której podstawą jest funkcjonalność, sprawia, że maszyna jest łatwa w 
obsłudze i nie wymaga dużo konserwacji. Jest ona idealna do pracy na 
powierzchniach średniej wielkości i doskonale sprawdza się w miastach, 
firmach zajmujących się utrzymaniem czystości, spółdzielniach mieszkaniowych 
i cmentarzach.

Dzięki najnowocześniejszej technologii, optymalizacji przepływu i Regulacji 
Aktywnej Temperatury Heatweed (ATR), MiD 3.0 wytwarza mniej spalin, 
zużywa mniej wody i paliwa. Po ustawieniu funkcji mycia, maszyna może służyć 
jako myjka wysokociśnieniowa czyszcząca gorącą wodą, która z łatwością 
usunie brud i roślinność bez użycia chemikaliów
 

MiD 3.0
HEATWEED

Przedszkoli i placów zabaw
Parków, ogrodów i terenów zielonych
Klombów i żywopłotów z podłożem z kory 
Skwerów i ulic
Przystanków autobusowych i miejsc w 
pobliżu transportu publicznego
Usuwania inwazyjnych gatunków 
Oczyszczania znaków ulicznych, ławek i 
podobnych obiektów

IDEALNA DLA:
NOWA ODSŁONA JEDNEJ Z WIODĄCYCH W EUROPIE
MASZYN DO USUWANIA CHWASTÓW GORĄCĄ WODĄ

Standardowy zbiornik wody 500 l

Konstrukcja podporządkowana funkcjonalności

Łatwość obsługi

Palnik: Diesel / Aspen D Biodiesel 

Aktywna Regulacja Temperatury

Bardzo niski poziom hałasu (82 dB)



DLACZEGO MiD 3.0?
100% wody bez żadnych dodatków, oprócz płynu zapobiegają-
cemu kamieniowi (produkt naturalny) 

Aktywna Regulacja Temperatury Heatweed zapewnia bardzo 
dużą dokładność temperatury wody (+/- 0.1 oC) i równomierne 
rezultaty w usuwaniu chwastów 

Konstrukcja podporządkowana funkcjonalności ułatwia obsługę, 
serwisowanie i konserwację

Optymalizacja mocy i przepływu: lepsza wydajność przy 
mniejszym zużyciu wody

Precyzyjne działanie dzięki lekkim, ergonomicznym lancom 
ręcznym

Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc – dociera do 45 
metrów

Niski poziom hałasu i emisji (< EURO6), można pracować w 
zatłoczonych miejscach

Niezawodna, bezpieczna maszyna – brak ryzyka pożaru

Brak uszkodzeń powierzchni, infrastruktury ulicznej czy prywat-
nej własności 

Może pracować przez cały sezon, w dowolnych warunkach
 
Łatwa w przenoszeniu za pomocą wideł na palety, można ją 
ławo umieszczać na platformach przyczep

Nie wymaga zewnętrznego generatora

Idealne rozwiązanie do czyszczenia terenów miejskich

Przykrycie wykonane z materiału nadającego się do recyklingu
 
Może służyć do walki z Inwazyjnymi Gatunkami (ISRP)

2 lata gwarancji Heatweed

OPCJE:

Przyczepa Heatweed (zwykłe uprawnienia do prowadzenia 
samochodu)
Zbiornik wody 1000 litrów
Lanca do chwastów  30 cm bez kół
Rama Combi do traktora
Standardowa rama Combi 
Zbiornik wody 500 lub 1000 litrów
30 m wąż do wody na zintegrowanym bębnie 
Przedłużenie węża 15 m (max 45 m)

WYPOSAŻENIE:

16 cm lanca do chwastów, 20 cm lanca do chwastów
z kołami, lanca myjąca pod wysokim ciśnieniem
Intuicyjny, kodowany kolorami wyświetlacz
Zintegrowany wąż do wody na bębnie
Specjalnie otwory do pasów transportowych

Standardowy zbiornik wody 500 l

Konstrukcja podporządkowana funkcjonalności

Łatwość obsługi

Palnik: Diesel / Aspen D Biodiesel 

Aktywna Regulacja Temperatury

Bardzo niski poziom hałasu (82 dB)

SPECYFIKACJA
Wydajność dzienna: 2000-3000 m2/dziennie*

Wydajność roczna: do 34 hektarów/sezon**

Zużycie wody przy zwalczaniu chwastów: 8-10 
litrów/min (średnio 9 litrów)

Ciśnienie wody przy zwalczaniu chwastów: 0.1 bar

Temperatura wody kierowanej na roślinę przy 
zwalczaniu chwastów: 99°C

Zużycie wody w trybie czyszczenia (max): 10 
litrów/min

Ciśnienie wody w trybie czyszczenia: 50 bar

Temperatura wody w trybie czyszczenia: Gorąca i 
zimna

Pojemność zbiornika wody: 500 litrów

Wymiary zbiornika wody (dł x szer x wys): 840 x 
700 x 1060 mm

Paliwo silnika: Benzyna

Paliwo palnika: Diesel/Aspen D Biodiesel

Liczba palników: 1 zestaw o mocy podgrzewania 70 
kW Pojemność zbiornika paliwa dla palnika: 40 
litrów

Klasa emisji: < EURO6

Poziom hałasu 1 m z maszyny: < 82 dB

Kolor: RAL 6010, RAL 9003

Wymiary maszyny (dł x szer x wys): 1000 x 800 x 
1200 mm

Masa (netto): 270 kg

*Realne dane empiryczne dla klientów 
**Częstotliwość prac 3 razy /sezon



WYDAJNOŚĆ: 2000-2800 m2/dzień
Do 34 hektarów/sezon

Heatweed Multi S to wielofunkcyjna, łatwa w użyciu maszyna, zalecana do 
pracy w małych gminach, firmach zajmujących się czyszczeniem, spółdzielniach 
mieszkaniowych i na cmentarzach .  Maska przyczepy wykonana jest z wytrzy-
małego materiału, odpornego na promieniowanie UV i mającego bardzo duże 
właściwości wygłuszające, dzięki czemu może być używana w tak trudnych 
miejscach, jak szpitale czy szkoły. Ta innowacyjna ma intuicyjne, cyfrowe stero-
wanie za pomocą joysticka i swoje własne źródło zasilania, do użytku tam, 
gdzie nie ma zewnętrznego zasilania. Międzystopniowy wymiennik ciepła 
sprawia, że zużycie paliwa i emisje spalin są minimalne. Heatweed Multi S 
sprawdza się doskonale jako myjka wysokociśnieniowa, jak również jako 
przyjazna środowisku maszyna usuwająca chwasty. Dzięki ciśnieniu do 200 bar 
i temperaturze do 100 °C szybko rozpuszcza brud i roślinność – bez potrzeby 
używania chemikaliów.
 

MULTI S
HEATWEED

Przedszkoli i placów zabaw
Parków i niewielkich terenów zielonych
Klombów i żywopłotów z podłożem z kory 
Klombów i ogrodów
Stadionów i boisk ze sztucznego torfu
Skwerów, przystanków autobusowych
i ulic
Do prac polegających na czyszczeniu

IDEALNA DLA:ULTRA KOMPAKTOWA MASZYNA WIELOFUNKCYJNA

Zintegrowany zbiornik wody 200 l

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa

Łatwa w obsłudze, transporcie i przechowywaniu

Diesel, 12 V

Aktywna Regulacja Temperatury

Bardzo niski poziom hałasu (85 dB)



2 x bęben do węża ze stali nierdzewnej i wąż 
wysokociśnieniowy 25 HP z ochroną przeciw 
przegrzaniu
20 cm  lanca do usuwania chwastów, lanca do 
czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
Konsola operatora z cyfrowym wyświetlaczem i 
joystickiem
Zintegrowana pompa ssąca do dostarczania wody 
z innego zbiornika 
Hamulec najazdowy dla przyczepy
 

DLACZEGO MULTI S?
100% wody bez żadnych dodatków, oprócz płynu zapobiegają-
cemu kamieniowi (produkt naturalny) 

Aktywna Regulacja Temperatury Heatweed zapewnia bardzo 
dużą dokładność temperatury wody (+/- 0.1 oC) i równomierne 
rezultaty w usuwaniu chwastów 

Szybka i łatwa w uruchamianiu, informacyjny wyświetlacz i 
wskaźniki poziomów 

Wysoka precyzja działania dzięki lekkim, ergonomicznym lancom 
ręcznym 

Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc – dociera do 40 
metrów

Niski poziom hałasu i emisji,  może pracować również w 
zatłoczonych miejscach

Bezpieczna maszyna – brak ryzyka pożaru i Wartość P-Zero 
Valve (maszyna przełączy się na obwód bezprzewodowy po 
zamknięciu pistoletu zabezpieczającego/ brak ciśnienia w wężu)

Wbudowany pod maską schowek na lance

Aerodynamiczna konstrukcja w celu zmniejszenia oporu 
powietrza i zużycia paliwa 

Brak uszkodzeń powierzchni, infrastruktury ulicznej czy prywat-
nej własności

Może pracować przez cały sezon, w dowolnych warunkach 
pogodowych

Opcjonalny system  Track&Trace, który śledzi lokalizację, 
godziny pracy i więcej

Napięcie robocze 12 V do zespołu sterowania elektronicznego i 
zespołu podgrzewacza palnika 

Łatwa w transporcie, oś przygotowana do 100 km/h

Automatyczna kontrola prędkości (wyłączenie po 30 s z powodu 
prędkości jałowej)

Oszczędzający paliwo Zielony Podgrzewacz 70 kW oraz 20 kW 
międzystopniowy wymiennik ciepła zwiększa wydajność

2 lata gwarancji Heatweed

OPCJE:

40-metrowy wąż do wody
Lampa robocza
Sygnalizacja obrotowa/ światło ostrzegawcze
System Track & Trace, który śledzi historię lokalizacji i godziny pracy 
Pokrowiec /Przykrycie ochronne
Odpowiednia kolorystyka obudowy, dobrana  na  życzenie

WYPOSAŻENIE:

Zintegrowany zbiornik wody 200 l

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa

Łatwa w obsłudze, transporcie i przechowywaniu

Diesel, 12 V

Aktywna Regulacja Temperatury

Bardzo niski poziom hałasu (85 dB)

SPECYFIKACJA
Wydajność dzienna: 2000-2800 m2/dziennie*

Wydajność roczna: do 34 hektarów/sezon**

Współczynnik wydajności: 34/10

Zużycie wody przy zwalczaniu chwastów(max): 10 
litrów/minutę 

Ciśnienie wody przy zwalczaniu chwastów: 0.2 bar

Temperatura wody kierowanej na roślinę przy 
zwalczaniu chwastów: 99°C

Zużycie wody w trybie czyszczenia (max): 18 
litrów/min

Ciśnienie wody w trybie czyszczenia: do 200 bar

Temperatura wody w trybie czyszczenia:
Regulowana

Pojemność zbiornika wody: 200 litrów, zintegrowany

Silnik napędowy: Diesel / Palnik: Diesel

Liczba palników: 1 zespół, wydajność cieplna 90 kW  
(70 kW Zielony Podgrzewacz+ 20 kW 
międzystopniowa wymiana ciepła)

Pojemność zbiornika paliwa do palnika: 50 litrów

Poziom hałasu 1 m od maszyny: <85 dB

Klasa emisji: < EURO6

Kolor: Biała i szara obudowa

Wymiary maszyny (dł. x szer. X wys.):
2665 x 1559 x 1354 mm
        
Masa (netto): 740 kg 

*Realne dane empiryczne dla klientów 
**Częstotliwość prac 3 razy /sezon



WYDAJNOŚĆ: 3000-4500 m2/dzień
Do 54 hektarów/sezon

Heatweed Multi M to wszechstronna i przyjazna dla użytkownika maszyna, 
do utrzymywania większych powierzchni w czystości i usuwania z nich chwa-
stów.  Nie dość, że jest to profesjonalna maszyna do usuwania chwastów, 
Multi M jest również bardzo wydajna do czyszczenia.  Dzięki ciśnieniu 250 i 
wysokiej temperaturze z łatwością usuwa brud i roślinność, bez konieczności 
używania chemikaliów. Dzięki temu Multi M nadaje się doskonale do pracy 
również poza sezonem usuwania chwastów.

Maska przyczepy jest wykonana z dwóch warstw materiału odpornego na 
uderzenia i promieniowanie UV, obracanego odlewu polietylenu – jest to bardzo 
wygłuszający materiał, dzięki czemu maszyna może pracować w trudnych 
miejscach, takich, jak szpitale i szkoły. Ta innowacyjna ma intuicyjne, cyfrowe 
sterowanie za pomocą joysticka i swoje własne źródło zasilania, do użytku tam, 
gdzie nie ma zewnętrznego zasilania. Międzystopniowy wymiennik ciepła 
sprawia, że zużycie paliwa i emisje spalin są minimalne

MULTI M
HEATWEED

Dwóch operatorów
Czyszczenia i usuwania graffiti 
Parków i większych terenów zielonych
Żywopłotów z podłożem z kory i klombów
Na stadionach i boiskach ze sztucznym 
torfem
Na skwerach i ulicach

IDEALNA DLA:MASZYNA WIELOFUNKCYJNA DLA DWÓCH OPERATORÓW

Zintegrowany zbiornik wody 450 l

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa,
usuwająca graffiti

Łatwa w obsłudze, dla dwóch osób

Diesel, 12 V

Aktywna Regulacja Temperatury

Bardzo niski poziom hałasu (<85 dB)



2 x bęben do węża ze stali nierdzewnej i wąż 
wysokociśnieniowy 25 HP z ochroną przeciw 
przegrzaniu
2 x 20 lanca do usuwania chwastów z kołami, 30 
cm lanca do usuwania chwastów z kołami i lanca 
czyszcząca pod wysokim ciśnieniem 
Konsola operatora z cyfrowym wyświetlaczem
i joystickiem
Zintegrowana pompa ssąca do dostarczania wody 
z innego zbiornika 
Automatyczna kontrola prędkości
(wyłączenie po 30 s )
Hamulec najazdowy na przyczepie
Silnik Kohler/Lomabrdi 18.9 kW

DLACZEGO MULTI M?
100% wody bez żadnych dodatków, oprócz płynu zapobiegają-
cemu kamieniowi (produkt naturalny) 

Szybka i łatwa w uruchamianiu, informacyjny wyświetlacz i 
wskaźniki poziomów 

Wysoka precyzja działania dzięki lekkim, ergonomicznym lancom 
ręcznym 

Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc – dociera do 40 
metrów

Niski poziom hałasu i emisji,  może pracować również w 
zatłoczonych miejscach

Bezpieczna maszyna – brak ryzyka pożaru i Zawór P-Zero   
(maszyna przełączy się na obwód bezprzewodowy po zamknię-
ciu pistoletu zabezpieczającego/ brak ciśnienia w wężu)

Wbudowany pod maską schowek na lance

Aerodynamiczna konstrukcja w celu zmniejszenia oporu 
powietrza i zużycia paliwa 

Brak uszkodzeń powierzchni, infrastruktury ulicznej czy prywat-
nej własności

Może pracować przez cały sezon, w dowolnych warunkach 
pogodowych

Opcjonalny system  Track&Trace, który śledzi lokalizację, 
godziny pracy i więcej

Napięcie robocze 12 V do zespołu sterowania elektronicznego i 
zespołu podgrzewacza palnika 

Łatwa w transporcie, przygotowana dla specjalnie wyściełanej 
osi

Automatyczna kontrola prędkości (wyłączenie po 30 s z powodu 
prędkości jałowej)

Oszczędzający paliwo Zielony Podgrzewacz 1100 kW oraz 20 kW 
międzystopniowy wymiennik ciepła zwiększa wydajność 

Bardzo profesjonalna maszyna czyszcząca

2 lata gwarancji Heatweed 

OPCJE:

40-metrowy wąż do wody
Lampa robocza
Sygnalizacja obrotowa / światło ostrzegawcze
System Track & Trace, który śledzi historię lokalizacji i godziny pracy 
Pokrowiec / Przykrycie ochronne
Odpowiednia kolorystyka obudowy, dobrana na życzenie

WYPOSAŻENIE:

Zintegrowany zbiornik wody 450 l

Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa,
usuwająca graffiti

Łatwa w obsłudze, dla dwóch osób

Diesel, 12 V

Aktywna Regulacja Temperatury

Bardzo niski poziom hałasu (<85 dB)

SPECYFIKACJA
Wydajność dzienna: 3000-4500 m2/dziennie*

Wydajność roczna: do 54 hektarów/sezon**

Współczynnik wydajności: 54/16

Zużycie wody przy zwalczaniu chwastów(max):
16 litrów/minutę (2x8) 

Ciśnienie wody przy zwalczaniu chwastów: 0.2 bar

Temperatura wody kierowanej na roślinę przy 
zwalczaniu chwastów: 99°C

Zużycie wody w trybie czyszczenia (max):
25 litrów/min

Ciśnienie wody w trybie czyszczenia: do 250 bar

Temperatura wody w trybie czyszczenia:
Regulowana

Pojemność zbiornika wody: 450 litrów, zintegrowany

Silnik napędowy: Diesel / Palnik: Diesel

Liczba palników: 1 zespół z 130 kW wydajność 
cieplna (110 kW Zielony Podgrzewacz
+ 20 kW Międzystopniowa wymiana ciepła)

Pojemność zbiornika paliwa do palnika: 85 litrów

Poziom hałasu 1 m od maszyny: <85 dB

Klasa emisji: < EURO6

Kolor: Biała i szara obudowa

Wymiary maszyny (dł. x szer. X wys.):
3500 x 1750 x 1600 mm

Masa (netto): 1050 kg

*Realne dane empiryczne dla klientów 
**Częstotliwość prac 3 razy /sezon



Siedziba firmy:

81-061 Gdynia,
ul. Hutnicza 20
tel./fax: +48 58 699 39 00
e-mail: info@integra.gd.pl

Oddział Katowice:

40-750 Katowice,
ul. Boya-Żeleńskiego 110A
tel.: +48 32 254 75 13
fax: +48 32 254 75 12
e-mail: info.katowice@integra.gd.pl

Oddział Marki:

05-270 Marki,
ul. Gen. Sowińskiego 43G
tel./fax: +48 58 699 39 00
e-mail: info.marki@integra.gd.pl

METODA HEATWEED® wykorzystuje energię z gorącej 
wody w unikalny sposób i przenika głęboko, dosłownie tam, 
gdzie zakorzeniony jest problem. Dzięki temuz trzeba wyko-
nywać mniej zabiegów i zmniejsza się całkowity koszt!

PORÓWNANIE NAJPOPULARNIEJSZYCH METOD BEZ HERBICYDÓW

MASZYNY DO WSZELKIEGO RODZAJU POWIERZCHNI
Od małych i wszechstronych po najbardziej wydajne maszyny na rynku.
Seria profesjonalna Heatweed® obejmuje maszyny sterowane z pojazdu i ręcznie.

WPŁYW NA
ŚRODOWISKO

POWIERZCHNIA

ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO

HAŁAS

ŁATWOŚĆ
STOSOWANIA

OTOCZENIE

ZUŻYCIE ENERGII

DZIAŁANIE

EFEKTYWNOŚĆ

POZOSTAŁE
INFORMACJE/KOSZT

PIANKA MECHANICZNA WYPALANIE GORĄCE POWIETRZE METODA
HEATWEED

MYJKI 
WYSOKOCIŚNIENIOWE

X Bardzo wysoki z 
powodu użycia oleju 
palmowego lub awokado

√ Średni √ Średni √ Wysoki √ Średni √ Niski

√ Dowolna powierzchnia X Nie na powierzchniach 
porowatych lub miękkich

X Nie na powierzchniach 
łatwopalnych

X Nie na powierzchniach 
łatwopalnych

X Często powoduje uszkodzenia 
powierzchni

√ Dowolna powierzchnia

√ Strój ochronny nie jest 
potrzebny

X Potrzebna ochrona 
uszu i przed pyłem

X Potrzebna odzież 
ochronna przeciw 
wysokiej temperaturze

X Potrzebna odzież ochronna 
przeciw wysokiej 
temperaturze

X Wysokie ciśnienie pociąga za 
sobą ryzyko poparzeń operatora 
Słaba ekonomia

√ Nie potrzeba żadnego 
stroju ochronnego

√ Mało hałasu X Wysoki poziom hałasu √ Mało hałasu √ Mało hałasu X Wysoki poziom hałasu √ Mało hałasu

√ Odpowiednia do prac 
wykończeniowych za 
pomocą lancy ręcznej

X Nieodpowiednia do 
prac wokół słupów 
latarni i przeszkód

X Mniej odpowiednia do 
prac wokół słupów 
latarni i przeszkód

X Mniej odpowiednia do prac 
wokół słupów latarni i 
przeszkód

X Niska wydajność, rozbryzgi 
żwiru i piasku na pozostałe 
powierzchnie

√ Odpowiednia do prac 
wykończeniowych za 
pomocą lancy ręcznej.
Może pracować cały 
sezon.

√ Bezpośrednie 
usuwanie chwastów bez 
uszkodzeń otoczenia

X Niepożądane zużycie 
nawierzchni, pozostałości 
cząstek metali i plamy 
rdzy 

X Niepożądane 
uszkodzenia sąsiadującej 
zieleni 

X Niepożądane uszkodzenia 
sąsiadującej zieleni 

X Niepożądane uszkodzenia 
sąsiadującej zieleni z powodu 
zbyt dużej ilości wody na m2

√ Bezpośrednie 
usuwanie chwastów bez 
uszkodzeń otoczenia

√ Niskie X Wyższe niż 
Heatweed®

X O wiele wyższe niż 
HeatWeed®

X O wiele wyższe niż 
HeatWeed®

X Wysokie. Słabe wykorzystanie 
energii i wody 3-5 l wody na m2

√ Niskie

√ Zabija rośliny jak i 
korzenie

X Kosi to, co na 
powierzchni – szybkie 
odrastanie

X Uszkadza to, co na 
powierzchni. Brak 
wpływu na korzenie

X Uszkadza to, co na 
powierzchni. Brak wpływu 
na korzenie

X Zabija liście. Może zabić 
korzenie, jeśli temperatura jest 
prawidłowa, ale rezultat jest 
nierówny

√ Niskie

√ Wysoka (2 do 4 
zabiegów rocznie)

X Niska (5 do 10 
zabiegów rocznie)

X Niska (4 do 8 zabiegów 
rocznie)

X Niska (5 do 10 zabiegów 
rocznie)

X Bardzo nierówna temperatura. 
Wymaga większej ilości 
zabiegów

√ Wysoka (2 do 4 
zabiegów rocznie)

X Wysoki, zupełnie 
niepotrzebny koszt 
środka pieniącego

X Wymaga zamiatania po 
wykonaniu pracy

X Nie można używać przy 
suchej pogodzie

X Nie można używać przy 
ekstremalnej suszy

X To nie jest maszyna do 
usuwania chwastów. Niska 
wydajność, dużo uszkodzeń i 
większy koszt.

√ Skuteczne usuwanie 
chwastów. Mało 
konserwacji. Najdłuższy 
czas odrastania. Łatwa w 
obsłudze

Mini 2.1
1200-1700
m2/dziennie

MiD 3.0
2000-3000
m2/dziennie

Multi S
2000-2800
m2/dziennie

Multi M
3000-4500
m2/dziennie

XL 60
6000-10000
m2/dziennie

XL 140
6000-10000
m2/dziennie

Sensor 2.0
17000-35000
m2/dziennie


