
FLAME Greenhouse

Onkruidbestrijding in de Tuinbouw 
Milieu- en prijsbewust schoonbranden en oppervlakte 
ontsmett en van grond en vloeren in kassen, is nu op 
snelle en eenvoudige wijze mogelijk. Universeel aan te 
bouwen aan bestaande werktuigendragers of tractoren. 
Eenvoudig te bevesti gen in de driepunts hefi nrichti ng. 
Voorzien van glijsloff en, die er voor zorgen dat de opti -
male werkhoogte bewaakt wordt. Een robuust gebouw-
de machine, welke jarenlang meegaat met minimale 
onderhoudskosten. 
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Werkbreedte 100 cm 150cm 175 cm

Capaciteit 2000m2/u 3000m2/u 3500m2/u

Werksnelheid 1,5-4km/u 1,5-4km/u 1,5-4km/u

Gasverbruik 5,4 kg/u 8,1 kg/u 9,5 kg/u

Co2 producti e 16 kg/u 24 kg/u 29 kg/u

Gewicht (Excl. Tank) 240 kg 280 kg 300 kg

Roetuitstoot Nihil Nihil Nihil

FLAME HANDUNITS
Voor de parti culier
Kleine handunits voor selecti ef bijwerken van onge-
wenste vegetati e. Eenvoudig te bedienen, goedkoop in 
aanschaf en uitermate eff ecti ef. 

6057.1850 FLAME Puntbrander 6057.1880 FLAME Jetbrander

6058.1950 FLAME 
Super handbrander

6059.0010 FLAME 
Powerjet Trolly

6059.0005 FLAME Powerjet 
168mm

6059.0006 FLAME 
Powerjet 100mm

6058.0000 FLAME Super Trolly
6060.0001 FLAME HB 
Powerbrander 60mm

6048.3150 Gaspatroon 
330 gram

Alle getoonde afb eeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen 
product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Uit getoonde afb eeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

WeedControl Flame serie
Gifvrij onkruid bestrijden met open vlam

WeedControl
Specialist in gifvrij onkruidbeheer

WeedControl B.V., uw specialist in 
gifvrij onkruidbeheer
Wij ontwikkelen machines op alle vlakken binnen de 
onkruidbestrijdingsbranche, zowel thermische- als me-
chanische technieken. Welk systeem van WeedControl 
u ook kiest, bij de ontwikkeling ervan is volledig reke-
ning gehouden met uw prakti jkwensen.
Machines die passen binnen het wett elijk kader, op-
lossingen bieden voor alle doelgroepen binnen onze 
samenleving. Machines die effi  ciënt én betaalbaar zijn. 
Machines die het milieu zo min mogelijk belasten en 
ook duurzaamheid staan bij WeedControl allen hoog in 
het vaandel.
Meer resultaat met minder middelen. Daar kunt u op 
vertrouwen.

De machines van WeedControl koopt u bij ons, of bij 
één van onze distributeurs. Die beschikken over de 
juiste kennis en ervaring voor advies, onderhoud en 
reparati e. U weet in ieder geval dat u niet alleen ver-
zekerd bent van de beste machines, maar ook van de 
beste dealers. Met hart voor uw belangen en die van 
uw opdrachtgevers.

Deugdelijke constructi es en slimme materiaalkeuzen 
beperken reparati es en onderhoud tot een minimum. 
Onze machines doen dus waarvoor u ze heeft  aange-
schaft : het bestrijden van onkruid.
Ondanks deze doordachte concepten kan het voorkomen 
dat u toch sti l komt te staan met uw machine, of simpel-
weg omdat uw machine een onderhoudsbeurt nodig 
heeft . Ook dan zijn wij u van dienst met onze volledig 
ingerichte servicewagens.

Wilt u aanvullende informati e van producten, of heeft  u 
overige vragen voor ons? Neem gerust contact met ons 
op, of bezoek ons in Waalwijk.

Stempel voor dealer:

Bovendien bent u bij ons aan het goede adres voor verkoop, 
onderhoud en reparati es van machines binnen de groentech-
niek en industrie sector (Bert van Loon Groentechniek B.V.)

WeedControl B.V.
Energieweg 9-11
5145 NW Waalwijk
The Netherlands
T 0416 54 07 18
www.weedcontrol.nl
info@weedcontrol.nl

zet en drukfouten 
voorbehouden

WeedControl
Specialist in gifvrij onkruidbeheer



WeedControl. De gifvrije aanpak 
van onkruid
WeedControl B.V. is hét adres voor al uw 
professionele onkruidbestrijdingsmachines. 
Wij zijn sinds 1998 beproefd gedreven in het 
vinden van creati eve, kostenbesparende en 
complete oplossingen binnen uw domein.
Onkruid groeit op plaatsen waar het niet thuishoort. 
Zonder de juiste maatregelen worden bestrati ngen, 
halfverhardingen en plantsoenen erdoor overwoekerd. 
Echter, de bestrijding van onkruid is vaak milieubelas-
tend en verre van eff ecti ef.

WeedControl pakt onkruid heel anders aan. Innovati ef, 
effi  ciënt en zonder gif. WeedControl is de Europese uit-
vinder en producent van onkruidbestrijdende machines 
voor terrein- en wegenbeheer. Onze eindklanten zijn 
onder meer gemeenten, aannemers en uitvoerders. 
Speciaal voor de tuinbouw ontwikkelen wij bovendien 
systemen voor het kiemvrij maken van teelaarde.

De duurzaamheid van WeedControl
WeedControl maakt geen gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Bovendien is de CO2-uitstoot 
ongekend laag dankzij energiebesparende maatregelen. 
Onze systemen zijn er op gericht om zo min mogelijk 
schade aan te brengen aan de omgeving.

De producti viteit van WeedControl
Met WeedControl brengt u de ontwikkeling van 
onkruid zo snel mogelijk tot sti lstand in zo weinig 
mogelijk handelingen. Daarmee wordt uw slagkracht 
dus aanmerkelijk vergroot.
WeedControl heeft  diverse technische principes 
toe gepast ter verbetering van uw producti viteit.

FLAME Serie
De FLAME serie bestrijdt onkruid middels openvlam. 
FLAME machines kunnen zowel op halfverharding als 
verharding worden ingezet.
Daarnaast zijn er in de FLAME lijn ook diverse produc-
ten te vinden welke in zijn te zett en voor ontsmetti  ng 
in de agrarische markt. Men kan dan denken aan tuin-
bouw, pluimveehouderijen en veeteelt. Deze kunnen 
zowel op verhard als onverhard terrein worden ingezet.

Werking open vlam:

Onbehandeld

Bewerkt, na 48 uur

Na 2 weken, 
schoongeveegd

FLAME 450 PRO (OP=OP)

Gunsti ge prijs / kwaliteit verhouding
De Flame 450 PRO is een handmati g voortbewogen 
onkruidbrander voor selecti ef branden van onkruid 
op middelgrote oppervlakten.
Door de gunsti ge prijs-/kwaliteit verhouding is deze 
machine ideaal voor de semi-professional en de 
parti culier. Minimale hergroei door zaaddoding en 
uitputti  ng van het wortelstelsel. Geen slijtage aan 
het verhardingsoppervlak.

Algemene kenmerken

FLAME 450 Pro

Werkbreedte 45 cm

Capaciteit 900 m²

Werktemperatuur 800 °C

Werksnelheid 1,5-4km/u

Gasverbruik 2,9 kg/u

Vermogen 35 kw

Roetuitstoot Nihil

FLAME 1000 Quadon

Populaire combinati e
De FLAME 1000 Quadon is een opbouw branderset 
voor een quad. Hierbij wordt het comfort en de snel-
heid van de quad gecombineerd met de eff ecti eve 
werking van onkruidbranden met open vlam. 
De branderbak is voorzien van een stralingsdeken met 
infrarood verhitti  ng, reduceer en branderautomaat 
met ionisati ebewaking en elektronische ontsteking 
op voertuig.
Voorzien van een 38L LPG gastank en een krachti ge HB 
Powerbrander (handbrander) wat het bijwerken op 
moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig maakt. 

Algemene kenmerken

FLAME 1000 Quadon

Werkbreedte 90 cm

Capaciteit 1500-2000 m²/u

Werktemperatuur 900°C-1100°C

Werksnelheid 1,5-4 km/u

Gasverbruik 5,5 kg/u

Transportsnelheid Tot 45km/u

Roetuitstoot Nihil

FLAME Select

Professionele selecti eve handbrander
Speciaal ontwikkeld voor de hovenier, uitstekend ge-
schikt voor kleine tot middelgrote parti culiere tuinen. 
De Flame Select serie is een professioneel handma-
ti g voortbewogen onkruidbrander voor het selecti ef 
branden van onkruid op kleine tot middelgrote (half) 
verhardingsoppervlakken oppervlakten. Zéér sti lle 
machine zonder enig motorgeluid. Wat als zeer pretti  g 
wordt ervaren.
Met de opti onele handlans zijn ook de lasti g bereikbare 
plaatsen zoals hoeken en kanten eenvoudig onkruidvrij 
te maken.

Algemene kenmerken

FLAME Select 350 Select 500 Select 750

Werkbreedte 35 cm 50 cm 75 cm

Capaciteit 1000 m² 1400 m² 2000 m²

Werktemperatuur 900-1100 °C 900-1100 °C 900-1100 °C

Werksnelheid 1,5-4km/u 1,5-4km/u 1,5-4km/u

Gasverbruik 1,1 kg/u 1,5 kg/u 2,2 kg/u

Co2 producti e 3,3 kg/u 4,4 kg/u 6,6 kg/u

Gewicht (exc. Tank) 55 kg 65 kg 75 kg

Roetuitstoot Nihil Nihil Nihil

FLAME City Basis

Onkruidbestrijding op (half) verharding
Ook de tuin- en landbouw is chemievrij onkruid te 
bestrijden. De Flame City Basis is dé machine voor 
chemievrij onkruidbeheer op (half) verhardingen. 
Universeel aan te bouwen aan bestaande werktuigen-
dragers of tractoren. Eenvoudig te bevesti gen in de 
driepunts hefi nrichti ng. 
Voorzien van loopwielen, die er voor zorgen dat de 
opti male werkhoogte bewaakt wordt. Een robuust 
gebouwde machine, welke jarenlang meegaat met 
minimale onderhoudskosten. 

Algemene kenmerken

FLAME City Basis 100 City Basis 150 City basis 175

Werkbreedte 100 cm 150cm 175 cm

Capaciteit 2000m2/u 3000m2/u 3500m2/u

Werktemperatuur 900-1100 °C 900-1100 °C 900-1100 °C

Werksnelheid 1,5-4km/u 1,5-4km/u 1,5-4km/u

Gasverbruik 5,4 kg/u 8,1 kg/u 9,5 kg/u

Co2 producti e 16 kg/u 24 kg/u 29 kg/u

Gewicht (exc. Tank) 240 kg 280 kg 300 kg

Roetuitstoot Nihil Nihil Nihil

www.weedcontrol.nl


