
WeedKiLLER

De DiBO WeedKiLLER is een multifunctionele onkruid- en mosbestrijder. 

De machine maakt gebruik van heetwatertechniek om onkruid en mosgroei op een eff ectieve en milieuvriendelijke 
wijze te bestrijden. De DiBO WeedKiLLER is zo gebouwd dat er twee mensen gelijktijdig mee kunnen werken. 

Iedereen kent de hardnekkigheid van onkruid. Door onkruid te besproeien met kokend heet water van maar liefst 
99 graden Celsius wordt niet alleen het onkruid direct gedood, ook dringt het water door naar de wortel en worden 
de zaden aangetast. Omdat het onkruid niet meer in staat is om te bloeien en zich verder te verspreiden, ontstaat er 
een preventieve werking en blijft het onkruid steeds langer weg. In de meeste gevallen zijn drie behandelingen per 
jaar voldoende om onkruid tegen te gaan. Dit is afh ankelijk van het soort onkruid en de weersomstandigheden bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden. 

HOE WERKT HET?

Contact : Harrie Plasmans, info@weedkiller.nl - T. 0031 (0)6 230 543 21
Postbus : De Wijer 19, 5527 EA Hapert (NL)

VOOR NA VOOR/NA

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

De DiBO WeedKiLLER is opgebouwd op een trailer en bevat standaard een watertank van 450 liter. Ook is de WeedKiL-
LER voorzien van een plunjerpomp met een maximale capaciteit van 25 liter per minuut. De pomp wordt aangedreven 
door een 3 cilinder 19,5 KW dieselmotor, die maximaal belast mag worden met een toerental van 3600 toeren per minuut.

 
Om het geluidsniveau en het brandstofverbruik tot een minimum te beperken, wordt het aantal toeren afgesteld 
op 2000 toeren per minuut. Er blijft dan nog voldoende capaciteit over (zo’n 10 liter per minuut per persoon) om 
met twee personen gelijktijdig te kunnen werken. 

DiBO WeedKiLLER >>> BESTRIJDT MEER DAN ONKRUID ALLEEN...



MILIEUVRIENDELIJK én EFFECTIEF  

Vandaag de dag wordt er veel belang gehecht aan het behoud van het milieu. Het gebruik van pesticiden om onkruid te 
bestrijden wordt steeds vaker vanuit de overheid aan banden gelegd. Er zijn verschillende alternatieven om onkruid te 
bestrijden zonder pesticiden, maar het meest effectief is door middel van heet water. Dit is gebleken uit een onderzoek 
van de Universiteit van Kopenhagen. 

Daarnaast is de DiBO GreenBoiler zeer energiezuinig. Zo wordt de branderketel gebruikt voor de opwarming van het 
water tot 99 graden Celsius aan de nozzle. Deze high-tech branderketel heeft een brandstofbesparing van 18% in ver-
gelijking met de conventionele branderketels. Verder geeft het een lage CO2-uitstoot en heeft het een hoog rendement 
van minimaal 92%. En ook de dieselmotor met ecologische warmtewisselaar werkt energiebesparend. Omdat het water 
wordt voorverwarmd levert dit een extra brandstofbesparing op van wel 15%.

De voordelen van de DiBO WeedKiLLER:

• Minimale milieubelasting.
• In te zetten voor de bestrijding op elke ondergrond.
• Zeer effectief! Over het algemeen zijn drie behandelingen per jaar voldoende. Het aantal behandelingen is 

afhankelijk van de looptijd van het seizoen en de hardnekkigheid van het onkruid. 
• De machine bestrijdt nagenoeg alle soorten onkruid.

MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR

Naast de functie van onkruidbestrijder, kan de DiBO WeedKiLLER ook ingezet worden als hogedrukreiniger voor allerlei  
reinigingsklussen. De machine heeft dan een maximale capaciteit van 25 liter per minuut, bij een druk van 250 bar.  
Tevens kan deze machine gebruikt worden als rioolreiniger of als wegdekreiniger om oliesporen te verwijderen.

WeedKiLLER

Het bedieningspaneel van de trailer bevindt zich aan de achterzijde. De machines bevatten twee RVS haspels, elk voor-
zien van een 25 meter lange slang met pistool en sproeitoebehoren.

In de trailer zit tevens een 12 volt zelfaanzuigend pompje, dat kan aangesloten worden op een externe tank van bijvoor-
beeld 1000 liter, die u meeneemt in het trekkende voertuig. Zo creëert u een totale watervoorraad van 1450 liter. 

Milieuvriendelijk Bodem- 
geschiktheid

Geluidsoverlast Gebruiks- 
vriendelijkheid

Ondergrond- 
beschadiging

Gebruiks-
frequentie

Pesticiden elke bodem  
chemicaliën

tast omliggende 
planten ook aan

2 tot 3x/jaar

Machinaal
niet voor zachte 

bodems
geluid en stof

agressief voor de 
ondergrond
>>> slijtage 4 tot 8x/jaar

Afbranden
niet voor brand-

bare bodems
hitte en rook

beschadigt 
aangrenzende 

planten 4 tot 8x/jaar

Hete lucht
niet voor brand-

bare bodems
hitte

beschadigt 
aangrenzende 

planten 4 tot 8x/jaar

WeedKiLLER
elke bodem zeer precies 2 tot 3x/jaar
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