
WeedSteam®

Werkbreedte 100 cm
Capaciteit            5000 m² bij 5 km/u
Gasverbruik      5,5 kg/u
Waterverbruik   max. 20 liter/u
Uitstromende lucht  780 Cº
Stralingswarmte   750 Cº
Stoom  ±180 Cº

Gassoort vloeibaar propaan/LPG
Gastanks   1x85 liter of 4x36 liter
Watertank 200 liter of 400 liter
Gewicht unit 318 kg
Geluidsniveau 72 dB
Transportsnelheid 40 km/u
Werksnelheid 1-5 km/u

Service en onderdelen
Bij ieder technisch product is technische ondersteuning van belang. Daarom staat de uitgebreide 
servicedienst van Jean Heybroek tot uw beschikking. Een eventueel afgesloten controle-overeen-
komst staat garant voor onbezorgd en probleemloos gebruik van uw WeedSteam. Onderdelen 
en slijtagedelen zijn aanwezig om de continuïteit van iedere WeedSteam te 
waarborgen. Indien een onderdeel onverhoopt niet voorradig is heeft de 
fabrikant een snelle uitlevering, zodat uw machine weer snel in bedrijf is.

WeedSteam technische specifi caties

Jean Heybroek bv

Wilgenkade 6, NL-3992 LL  Houten

Postbus 228, NL-3990 GA  Houten

T: 030 - 639 46 11   

E: info@jeanheybroek.com

www.jeanheybroek.com

Jean Heybroek BV (sinds 1900) is gespecialiseerd importeur 
van kwaliteitsmachines voor groen-, grond- en reinigings-
techniek. 
Jean Heybroek Groentechniek is distributeur van 
machines van gerenommeerde merken voor (professioneel)-
onderhoud van golfbanen, openbaar groen, recreatie- 
en sportterreinen en particuliere tuinen. Zoals diverse 
soorten maaimachines, kleine tuinmachines, tractoren, 
werktuigdragers, transportvoertuigen en beregenings-
installaties. 

Jean Heybroek Grondtechniek levert machines 
voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Bijvoor-
beeld horizontaal gestuurde boorinstallaties, boorvloei-
stofmeng- en recyclingsystemen, kabelzoekapparatuur, 
kettingsleuvengraafmachines en kabelploegen. 
Jean Heybroek Reinigingstechniek importeert 
hoogwaardige machines voor het onderhoud van vloeren
en transport. Het programma omvat o.a. loop- en zit-
veegmachines, loop- en zitschrobmachines, personen- en 
goederen transportvoertuigen. 

Specialist in kwaliteit...
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1-2-3 onkruid weg!

optie
Sideshift 
Met de optioneel verkrijgbare sideshift is het mogelijk om met de WeedSteam links- en rechts buiten de
breedte van de werktuigdrager te werken.

werktuigdrager
De WeedSteam komt het best tot zijn recht als hij gemonteerd is op een betrouwbare werktuigdrager. 
Zoals de LM Trac 336: een uitstekende multifunctionele machine welke voldoet aan alle eisen ten aan-
zien van prestatie en comfort. De LM Trac is ontwikkeld met een focus op gebruiksvriendelijkheid en is 
dus zeer makkelijk te bedienen. De lage exploitatiekosten door zuinig brandstofverbruik en minimaal 
onderhoud maken de aanschaf van de LM Trac 336 niet alleen een aantrekkelijke maar ook een duur-
zame investering. Vraag uw dealer om meer informatie!

 levert machines 

originele     onderdelen
 
=  langer     leven!

genuine parts     guarantee

www.jeanheybroek.com 
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een unieke methode

snel resultaat

beter werken met de 
1-2-3 WeedSteam:

veilig systeem

milieuvriendelijk 

energiezuinig

laag waterverbruik

duurzaam resultaat

lage exploitatiekosten

minimaal onderhoud

maximale prestaties

1-2-3 onkruid weg!

Geavanceerde brandertechnolo-
gie, gemonteerd op een comfor-
tabele werktuigdrager.

Effectieve methode door een 
combinatie van zeer hete lucht, 
infrarode straling en stoom. 

Minimaal onderhoud met maxi-
male prestaties. Een duurzame 
totaaloplossing.

De gebruiksvriendelijke WeedSteam is de ideale oplossing voor 
het beheersen van onkruid op (half)verhardingen. De 1-2-3 
combinatie van zeer hete lucht, infrarode straling en stoom 
pakt ongewenste vegetatie drastisch en effectief aan. Na een 
paar dagen is de gehele behandelde vegetatie verdord.

De WeedSteam bestaat uit een hete lucht/infrarood/stoomunit 
aan de voorzijde, en een combinatie van watertank en gas-
tank achterop een multifunctionele werktuigdrager. Met één 
gastank (inhoud 85 liter) en één watertank (inhoud 200 liter) 
kunt u zonder bij te vullen de hele dag doorwerken. In combi-

natie met het zeer lage energieverbruik maakt dit thermische 
onkruidbestrijding met de WeedSteam fi nancieel ook erg 
aantrekkelijk. Door het lage gewicht kan er (in tegenstelling tot 
andere machines) op ongelijke trottoirs en schelpen- en tegel-
paden gewerkt worden.  

Ook in het onderhoud is de WeedSteam zuinig: buiten het 
normale dagelijks onderhoud (waterfi lter controleren en sme-
ren) is éénmaal per jaar groot onderhoud voldoende. De solide 
constructie en de toepassing van hoogwaardige componenten 
staan borg voor een lange levensduur van de WeedSteam.

De WeedSteam: een geavanceerde thermische onkruidbestrijder, gemonteerd op 
een betrouwbare en comfortabele werktuigdrager. De snelle en effi ciënte oplos-
sing voor effectief en duurzaam onkruidbeheer.

1-2-3 klaar: zo werkt de WeedSteam
Vanuit een gesloten systeem wordt de 

vegetatie uitgedroogd door een wervelwind 

van hete lucht, daarna volgt er een dosis 

infrarode straling, en als laatste wordt het 

onkruid blootgesteld aan zeer hete stoom. 

Resultaat na enkele dagen. Na een paar uur is er al verkleuring zichtbaar en na een paar dagen is de 
gehele behandelde vegetatie verdord.

Een unieke combinatie van drie methodes in één machine. Gebruik 
van minder water, minder energie en een duurzaam resultaat ten 
opzichte van bestaande systemen waren de uitgangspunten bij de 
ontwikkeling van de unieke WeedSteam. De WeedSteam heeft zich 
inmiddels bewezen als een zeer betrouwbare thermische onkruid-
bestrijder. Door het unieke verbrandingsprincipe wordt een snel en 
duurzaam resultaat bereikt. De ongewenste vegetatie wordt blootge-
steld aan een 1-2-3 combinatie van hete lucht, infraroodstraling en 
stoom. De vrijgekomen energie vernietigt de celstructuur van de plant 

waardoor het onkruid verdort en de bovengrondse delen van de plant 
afsterven. Na elke behandeling raken ook de onkruidwortels verder 
uitgeput, het effectieve systeem pakt het onkruid duurzaam aan. Zo 
bereikt u met een minimaal aantal behandelingen een schoon, egaal 
straatbeeld. Het hele jaar door! 
De WeedSteam is een duurzame oplossing voor verantwoord on-
kruidbeheer op verhardingen. En daarmee ook de beste keus voor 
het milieu.

behandeld               niet behandeld

onkruidborstel 
Start het karwei met de onkruidborstelarm van LM 
Trac (optie). In combinatie met de WeedSteam een 
totaaloplossing voor duurzaam onkruidbeheer. 
U verwisselt de verschillende werktuigen in enkele 
minuten, zonder gebruik van gereedschap.


