
MiD 3.0
NAJLEPSZA W EUROPIE MASZYNA DO USUWANIA
CHWASTÓW ZA POMOCĄ GORĄCEJ WODY

Maszyna MiD 3.0 to rozwiązanie ekologiczne i optymalne pod względem kosztów, które wykorzystuje do maksimum 
działanie gorącej wody. Konstrukcja, 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.

IDEALNA DO: WYPOSAŻENIE: OPCJE:

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
Usuwania graffiti i plamy po oleju 
hydraulicznym 
 

20 cm lanca do chwastów, 45 cm 
Szeroka Lanca do chwastów z 
kołami, lanca czyszcząca pod 
wysokim ciśnieniem
Intuicyjny, kodowany kolorami 
wyświetlacz cyfrowy 
Zintegrowany wąż na bębnie 15 m
Zbiornik wody 500 litrów

 

Przyczepa Heatweed (regularne 
uprawnienia do prowadzenia 
pojazdów)
Zbiornik wody 1000 litrów
Standardowa rama Combi do 
zbiornika wody 500 lub 1000 litrów
30 m wąż do wody na zintegrowa-
nym bębnie 
Rozwinięcie węża 15 m (max 45 m)

 

Lanca do chwastów
20 cm
30 cm

Lanca do chwastów z kołami
20 cm
30 cm

Nowa opatentowana szeroka
lanca do chwastów 
45 cm

Lanca do mycia pod
wysokim ciśnieniem

Lanca do mycia
ze szczotką



SPECYFIKACJADLACZEGO MiD 3.0?
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

100% wody bez dodatków, oprócz płynu zapobiegającego 
kamieniowi (produkt naturalny)

Automatyczna Regulacja Temperatury Heatweed (ATR) zapew-
nia bardzo wysoką dokładność ustawienia temperatury (+/- 0.1 
oC) i równomierne usuwanie chwastów 

Funkcjonalna konstrukcja 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 
pogodowych

Łatwa w przenoszeniu za pomocą wideł do palet, 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)
np. Barszcz Sosnowskiego

2 lata gwarancji Heatweed 

Oferujemy:

   Sprzedaż: zamiatarek,
   śmieciarek, posypywarek, 
   pojazdów elektrycznych,
   Serwis: największa sieć
   stacjonarna
   i mobilna,
   Części zamienne,
   Doradztwo.

W naszej ofercie znajdą państwo 
całą gamę maszyn komunalnych, 
lotniskowych oraz urządzeń do 
kontroli bezpieczeństwa - 
zachęcamy do kontaktu.

Dbając o wszystkich naszych 
klientów serwisujemy i 
dostarczamy części zamienne do 
wszystkich sprzedawanych przez 
nas urządzeń oraz oferujemy 
najwyższy poziom obsługi 
posprzedażowej.

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


