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WeedPLUS® on lisävaruste jonka voimme  

rakentaa kaikkiin korkeapainepesukärryihimme. 

Käyttämällä WeedPLUS® toimintoa, rikkakasvien 

ravinnekulku estyy ja kasvi tuhoutuu.  

Korkeapainepesukärryssä WeedPLUS® -toimintoa 

voi käyttää samanaikaisesti kaksi käyttäjää.

Paras vaihtoehto
Rikkakasvien torjunta on WeedPLUS® : lla  

mahdollista missä vain. Laitteen mukana  

toimitettavalla erityisellä suihkusuuttimella on 

työskentely hyvin tarkkaa eikä tästä aiheudu 

haittaa muille kasveille. Työskentely tällä laitteella 

on 30% nopeampaa verrattuna muihin tapoihin. 

Tarvittavien käsittelyiden väli on pitkä koska  

käsittelyssä kuolevat myös rikkakasvin juuret. 

WeedPLUS® on sekä ympäristöystävällinen että 

taloudellinen ratkaisu.

Tarvitset vain vettä
Koska käyttäjäkohtainen tarvittavan veden 

määrä on niinkin alhainen kuin 5-6 litraa  

minuutissa, pystyy 1200 litran vesitankilla  

työskentelemään 4 tuntia. Vedenottojärjestelmän 

(pumppu / suodatin / imuletku) ansiosta säiliön 

täyttäminen on helppoa, mistä vain vettä saat.

Todistetusti tehokkain
Kööpenhaminan Yliopiston (Prof. P. Kristoffersen) suorittamien tutkimusten mukaan kuumalla vedellä toteutettu rikkakasvien torjunta 

on ollut selkeästi kaikkein tehokkain torjuntatapa.

Rikkaruohoja 
jalkakäytävällä

Rikkaruohot jalkakäytävällä
2 – 5 päivää käsittelyn jälkeen

Ohdake ennen käsittelyä Ohdake 2 – 5 päivää  
käsittelyn jälkeen
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Myynti & huolto:

Gebaseerd op onderzoek van: P. Kristoffersen, A.M. Rask & S.U. Larsen (Universiteit Kopenhagen)
Met heet water is met een lage behandelfrequentie het beste resultaat bereikt.
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Polttaminen

Kuuma ilma

Höyry

Kuuma vesi

Harjaus

Ei torjuntaa

Polttaminen

Kuuma ilma

Höyry

Kuuma vesi

Harjaus

Yhteenveto:
• Vain 4 käsittelyä vuodessa (vertaa esim. kuuman ilman ja polttamisen vaatimaan 8 käsittelykertaan)
• Prosentuaalisesti paljon vähemmän rikkaruohoja ympäri vuoden (verrattuna muihin torjunta tapoihin)

Tarvikkeet

Suihkusuutin Suihkusuutinputki pyörillä

Esittely ?
Mikäli tahdot nähdä TRAILERJETin, esittelemme laitetta  
mielellämme. Ota yhteyttä puh. +358 3 312 42 600

Leasingilla vai ostaa heti omaksi?
Voit ostaa laitteen heti omaksesi tai voit maksaa  
leasingilla kuukausittain. Annamme mielellämme leasing 
tarjouksen.

Huolto ja palvelu
Rakennamme TRAILERJETit niin, että ne tarvitsevat  
mahdollisimman vähän huoltoa. Käytämme laitteissamme 
yleisesti saatavilla olevia osia, mikä helpottaa huollon  
toteuttamista. Voit tuoda laitteesi meille huoltoon, tilata  
tarvittavat varaosat tai kutsua huollon paikan päälle.

Takuu
Laitteen takuu on 1 vuotta (2 vuoden takuu edellyttää 
huoltosopimuksen tekemistä). Ei koske kuluvia osia.

200 bar

21 L/min.

13/20 Kw

102 oC

110 Kw

60 L

200 L / 500 L (XL)

letku 45 metriä

letku 35 metriä

750 kg

Lisävaruste

Lisävaruste

350 bar

18 L/min.

20 Kw

102 oC

110 Kw

60 L

200 L / 500 L (XL)

letku 45 metriä

letku 35 metriä

750 kg

Lisävaruste

Lisävaruste

 

500 bar

21 L/min.

30 Kw

102 oC

110 Kw

130 L

200 L / 500 L (XL)

letku 45 metriä

letku 35 metriä

1.150 kg

Lisävaruste

Lisävaruste

Työpaine :

Virtaus :

Teho :

Automaattinen               
kierrosnopeuden säädin :

Max. veden lämpötila :

Max. lämmitysteho :

Polttoainetankki :

Vesitankki :

Rst korkeapainekela :

Rst matalapainekela :

Matalajännite 12 V :

Mitat :

Max. paino :

Saatavana myös ilman  
trailerirunkoa :

SteamPLUS® :

WeedPLUS® :

- -  ( P ) 3 0 0  x  ( L ) 1 7 0  x  ( K ) 1 5 0  c m  - -

350 bar

18 L/min.

26 Kw

102 oC

110 Kw

130 L

200 L / 500 L (XL)

letku 45 metriä

letku 35 metriä

1.000 kg

Lisävaruste

Lisävaruste

500 bar

15 L/min.

26 Kw

102 oC

110 Kw

130 L

200 L / 500 L (XL)

letku 45 metriä

letku 35 metriä

1.100 kg

Lisävaruste

Lisävaruste

TEKNISET TIEDOT : TrailerJet 200/21 TrailerJet 350/18L TrailerJet 350/18 TrailerJet 500/15 TrailerJet 500/21

t rai ler jet (XL)
korkeapainepesukärry

KAUHAKORVENKATU 25
33720 TAMPERE - FINLAND

Puh. +358 3 312 42 630
www.finfinet.fi



SteamPLUS® on vallankumouksellinen  

korkeapainehöyryjärjestelmä joka yhdistää 

ainutlaatuisella tavalla höyryn ja korkeapaineen 

tehokkuuden. Tämä mahtava toiminto on  

saatavana lisävarusteena. Sen käyttö on  

helppoa, vain painamalla nappia ohjaus 

paneelista, on toiminto päällä.

KUINKA SE TOIMII ?
Lämmittämällä vettä ja yhdistämällä sen 

korkeapaineeseen, saamme aikaan höyryä,  

jonka lämpötila on noin 200 °C (390 °F)  

lämmittimellä ja 150 °C (302 °F) suuttimella. 

Höyryn paineen voi säätää ohjauspaneelista 

portaattomasti aina 200 bar asti, mikä antaa 

mahdollisuuden puhdistaa ilman kemikaaleja. 

Koska höyry on hellävaraisempaa kuin  

korkeapainevesi, voidaan puhdistus suorittaa 

vaurioittamatta pintaa.

C (3) / M (95) / Y (97) / K (5)

C (100) / M (75) / Y (0) / K (0)

KÄYTÄNNÖSSÄ
SteamPLUS® tekee mahdottomasta mahdollista...

Graffitien poisto ilman kemikaaleja ;

Purukumin poisto viisi kertaa nopeammin  

kuin kemikaaleilla, jäädyttämällä tai  

tavallisella höyryllä ;

Puhdistus pintoja vahingoittamatta (höyryssä 

vähemmän iskuvoimaa kuin vedessä) ;

Maalin, pinnoituksen ym. poistoon ;

Desinfiointiin ja hajunpoistoon. 

Ympöristöystävällinen

Polttoainesäästöä jopa 35% ;

Veden säästöä jopa 60% ;

Ei tarvitse kemikaaleja ;

Alhaiset CO2 päästöt.

Julkisivujen puhdistus:  
pintaa vahingoittamatta ja ilman kemikaaleja

Teho ilman puhdistusaineita

Pinnan vaurioituminen

Energian kulutus

Veden kulutus

Meluhaitta

Fyysinen käyttötuntuma/rekyyli

(-35%)

(-60%)

(70 dBa)

Lämpötila suuttimessa

Lämpötila lämmittimessä

Vesi

Höyry

Työpaine

+/- 85 ºC

+/- 120 ºC

100% vettä

-

0 - 500 bar

+/- 102 ºC

+/- 140 ºC

95% vettä

5% höyryä

0 - 500 bar

+/- 150 ºC

+/- 180 ºC

15% vettä

85% höyryä

0 - 200 bar

TEKNISET TIEDOT KUUMAVESI SteamPLUS®KORKEAPAINE
KUUMAVESI

KÄYTÄNNÖSSÄ...

Graffitin poisto:
Ilman kemikaaleja

Purukumin poisto:
Vie vähemmän kuin 2 sekuntia

HÖYRYTOIMINTO

+/- 130 ºC

+/- 160 ºC

35% vettä

65% höyryä

0 - 30 bar

XX

 

X /

X / 

LISÄVARUSTE:
Korkeapainehöyrylaite

OHJAUSPANEELI
Yksinkertainen ja helppo käyttää

LETKUKELAT RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
Korkeapaineletku 45 metriä,
syöttöletku 35 metriä

VAHVA TERÄSRUNKO
Kaksinkertainen pulverimaalaus

VESITANKKI
Vetoisuus 200 / 500 litraa

POLTTOAINETANKKI
Vetoisuus 60 / 130 litraa

KORKEAPAINEPUMPPU
Speck

VESIJÄÄHDYTTEINEN DIESEL MOOTTORI
2/3/4/-sylinterinen diesel moottori raskaaseen  
käyttöön

ISKUNKESTÄVÄ POLYESTERI KUORI
Voidaan lisävarusteena toimittaa muissa  
RAL-väreissä

TOIMINNALLISTA YKSINKERTAISUUTTA
Trailerjet on Hollantilainen korkeapainepesurien  

taidonnäyte. Se on useiden vuosien tuotekehittelyn 

tulos, jossa yhdistyvät käytännöllisyys ja muotoilu. 

Vankka teräsrunko ja tarkoin valitut komponentit, 

kuten hidaskierroksinen vesijäähdytteinen diesel 

moottori sekä rosteriset letkukela ja lämmitin,  

tekevät TRAILERJETistä luotettavan kumppanin. 

Turhan elektroniikan sijaan laitteessa on käytetty 

laadukkaita mekaanisia ratkaisuja, jotka maksi-

moivat laitteen käytettävyyden ja minimoivat 

tekniset häiriöt. Tämän kaiken voimme tarjota sinulle 

parhaaseen mahdolliseen hinta/laatu suhteeseen !

YKSILÖLLISESTI VALMISTETTU...
Vakiomallin TRAILERJET voidaan muuntaa toiveidesi ja 

tarpeidesi mukaiseksi. Tuotteen eri versiot ja kattava 

lista lisävarusteita antavat meille mahdollisuuden 

toteuttaa toiveesi. Vaihtoehtoina on mm.  

SteamPLUS® korkeapaine/höyryjärjestelmä, integroitu 

generaattori, tasopesimiä... ja voitpa halutessasi 

valita vaikka trailerisi värinkin RAL-värikartasta...

  TrailerJet (XL)
Edistynyt muotoilu ja tekniikka

toimivaa yksinkertaisuutta

TRAILERIN DEMO VIDEO
Katso laite tominnassa (SteamPLUS® käytössä).  

Skannaa tämä QR-koodi tai mene sivulle:  

www.meclean.eu/praktijk

LISÄVARUSTE: GENERAATTORI
2x 240 V / 4 Kw

LÄMMITIN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ
Tehokas poltin / 110 Kw

C (3) / M (95) / Y (97) / K (5)

C (100) / M (75) / Y (0) / K (0)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
LISÄVARUSTE:
Ympäristöystävällinen rikkaruohon tuhoaja

LISÄVARUSTE: VEDENPEHMENNIN
(sisältää annostelupumpun ja säiliön)

KUUMAVESI SteamPLUS®KORKEAPAINE
KUUMAVESI

HÖYRYTOIMINTO

X

XX

X

XX

X

XX

X /  

XX

X

X

X

XX

C (3) / M (95) / Y (97) / K (5)

C (100) / M (75) / Y (0) / K (0)

ERILAISTEN PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILU:


