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Jo Beau MM1000L
stoomonkruidbestrijder
Jo Beau Products uit Sint-Michiels (B) lanceert de Italiaanse stoomonkruidbestrijder MM1000L in de Benelux.
Deze machine verdelgt onkruid op elke ondergrond en is ook als hogedrukreiniger of ‘gieter’ te gebruiken.

D

e stoomonkruidbestrijder is autonoom en kun je op een aanhanger of pick-up plaatsen middels
vier hijsogen of een vorklift. Hij bestaat uit

Jo Beau MM1000L
Afmetingen lxbxh

210 x 102 x 160 cm

Watertank
Dieselverbruik brander
Dieseltank
Max. temperatuur
Drukregelaar
Gewicht leeg
Gewicht vol
Waterverbruik onkruid
Waterverbruik reiniger
Prijs

1.000 l
5 l/h
45 l
140 °C
20 tot 80 bar
470 kg
1.600 kg
2-8 l/min
15 l/min
21.000-25.000 euro

een watertank van 1.000 liter, brander,
stroomgenerator, hogedrukreiniger en twee
Inox veerhaspels. Er kunnen twee gebruikers mee werken via twee lansen met elk
een 9 meter lange en hittebestendige slang.
De brander met geleidingsdraad kan het
water tot 140 graden Celsius verwarmen
voor onkruidbestrijding. De temperatuur uit
de spuitlans is dan zo’n 110 tot 125 graden,
de druk 20 bar. Op maximum verbruikt hij
5 liter diesel per uur. Door de 45 liter grote
dieseltank kun je dus minstens 8 uur werken.
Wel is dan de watertank een keer leeg
gegaan. Het waterverbruik bij onkruidbestrijding is namelijk 2 tot 8 l/min. Bij
continu gebruik is de tank in zo’n 3 uur
leeg. Aan de spuitlans kan een aluminium
stoomklok en een 40 cm brede stoombuis
met vier sproeiers. Hiermee kun je op harde
ondergronden, zoals voetpaden, opritten,

parkeerplaatsen, maar ook op zachte ondergrond rond bomen, hagen of bloemenperken het onkruid verdelgen. De stroom voor
de bediening en brander komt van een uitneembare generator met een Subara EX21
benzinemotor van 7 pk. Deze levert 230
volt, 3.200 kW en kun je ook voor andere
doeleinden gebruiken.

Andere mogelijkheden
Je kunt de machine ook als hogedrukreiniger gebruiken. Hiervoor hoef je alleen
de temperatuur op 80 graden te zetten en
de druk op 80 bar. Het waterverbruik is dan
15 l/min. Met bijgeleverde hogedrukpistolen
kun je dan wagens, gebouwen en met de
rotatieborstel ook verkeersborden reinigen.
Zet je de brander uit en de druk op 0 bar
dan kun je ook planten water geven.

Tuin en Park Techniek ■ oktober 2009

41

