
33Groen Techniek Holland

Onkruidbestrijders van Waterkracht zijn voorzien 
van een stabilisator die de temperatuur continu 
op 99°C houdt. De schoffels die gebruikt worden 
zijn uitgerust met een temperatuurindicator, zodat 
de operator weet wanneer de juiste temperatuur 
is bereikt en er aangevangen kan worden met de 
werkzaamheden. 

Door een slimme aanpassing in het verbrandings-
proces zijn alle onkruidbestrijders van Waterkracht 
GTL approved. Shell GTL Fuel verbrandt schoner 
dan conventionele diesel en produceert daardoor 
minder lokale uitstoot (stikstofoxiden, NOx, zwa-
veloxiden en SOx). Er is nagenoeg geen zichtbare 
rook (fijnstof ) en het is vrijwel reukloos.

WeedMaster S
Compacte, eenvoudig te bedienen onkruidbe-
strijder voor de prijsbewuste ondernemer. Met 
een aandrijfvermogen van slechts 400 watt is 
deze onkruidbestrijder aan te sluiten op ieder 
stroomnetwerk of op een kleine generator van 
slechts 1 kVA. Op moeilijk bereikbare plekken is de 

WeedMaster S door zijn compactheid (slechts 80 
kg) eenvoudig door één man van en op een aan-
hanger te rijden.

WeedMaster M
Robuuste, eenvoudig te bedienen onkruidbestrij-
der voor de intensieve gebruiker. De WeedMaster 
M is voorzien van een Honda-benzinemotor. 
Hierdoor is een externe generator overbodig. 
Daarnaast kan de Weedmaster M ook ingezet wor-
den als hogedrukreiniger (tot 50 bar).

WeedMaster L
Robuuste, eenvoudig te bedienen onkruidbestrij-
der geschikt voor twee personen. De WeedMaster L 
wordt aangedreven door een Kubota-dieselmotor. 
Daarnaast kan de Weedmaster L ook ingezet wor-
den als hogedrukreiniger (90, 125 of 200 bar).

WeedMaster TM 221
Trailermodel geschikt voor twee personen. 
Voorzien van 800 liter-watertank. Naast onkruid-
bestrijder is de TM221 ook een volwaardige hoge-

drukreiniger (200 bar), waarmee zonder chemie 
graffiti, verf, kauwgom, algen etc. verwijderd  
kunnen worden.

WeedMaster Vision
Laatste ontwikkeling op het gebied van de selec-
tieve onkruidbestrijding. Door cameratechniek 
toe te passen, wordt alleen kokend heet water 
gespoten op de ongewenste begroeiing. Door de 
enorme waterbesparing kunt u aanzienlijk meer 
productie maken. De WeedMaster Vision is op 
nagenoeg iedere werktuigdrager te bouwen.

Waterkracht presenteert haar nieuwe 
range onkruidbestrijders op basis  
van de unieke gepatenteerde Kokend  
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