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EFFICIËNT & DUURZAAM 
OPPERVLAKTEONDERHOUD



MEER BEREIKEN  
IS EENVOUDIG

ONZE MEER-IS-MINDER-WAARDEN: 

MINDER 

  WERKBELASTING

  PERSONEELSKOSTEN

  ENERGIEVERBRUIK

  WATERVERBUIK

  EMISSIE-UITSTOOT



HARTELIJK WELKOM BIJ ELMO:  

UW SPECIALIST IN ECOLOGISCHE OPPERVLAKKENBEHANDELING

Wij houden onkruid gifvrij onder controle: ELMO is al 20 jaar uw partner voor duurzaam 
onkruidbeheer en ecologische oppervlakkenbehandeling. Als ontwikkelaar, fabrikant 
en dienstverlener combineren we knowhow uit theorie en praktijk - en doen we u een 
allesomvattende aanbod voor uw oppervlakken!

• We kennen theorie en praktijk: De ELMOTherm®-heetwater-schuimmethode is 
al tientallen jaren beproefd en de effectiviteit ervan is al vele malen bewezen, zelfs 
in het kader van langetermijntests. Als onze klant profiteert u van deze kennis, 
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van concepten voor oppervlakkenbehandeling. 

• Wij ontwikkelen vanuit de praktijk voor de praktijk: Niet alleen onze 
klanten gebruiken ELMOTherm®-apparaten elke dag en in heel het land - de 
ELMOTherm®-productfamilie wordt ook voortdurend gebruikt door onze 
oppervlakkenbehandelaars. Onze praktische ervaring vloeit voort in verdere 
ontwikkelingen en optimalisaties. 

• Wij produceren standaard speciale oplossingen: ELMOTherm®-apparaten worden 
ontwikkeld en geproduceerd in onze fabriek in het Westfaalse Rheine. Dit stelt ons 
in staat om klantspecifieke vereisten flexibel te implementeren en de synergieën te 
gebruiken voor de ontwikkeling van individuele speciale oplossingen.

UW ELMO-TEAM

WIJ MAKEN UW OPPERVLAKKENBEHANDELING  

EFFICIËNT & DUURZAAM!
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Onkruid en wilde kruiden zijn planten, grassen en mossen die niet verbouwd of gecul-
tiveerd worden, maar voorkomen als begeleidende vegetatie. In de openbare ruimte 
en de landbouw zijn ze vaak ongewenst, niet alleen om esthetische redenen: Onkruid 
beschadigt wegen en wegen, verzwakt de structurele infrastructuur en verdringt ge-
wassen - met aanzienlijke economische gevolgen. We hebben er iets tegen: de ELMO-
Therm®-procedure, de enige heetwater-schuimmethode op de markt.

ELMOTHERM®-PROCEDURE

DIT IS HOE DE 
ELMOTHERM®-
PROCEDURE 
WERKT:

Bijna kokend heet water 
(> 95 °C) wordt zonder druk 
op de te behandelen opper-
vlakken aangebracht.

WIJ HOUDEN ONKRUID GIFVRIJ ONDER CONTROLE

1

4

ELMOTherm®-
procedure in de 

video
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DIT IS HOE DE 
ELMOTHERM®-
PROCEDURE 
WERKT:

Zo worden eiwitstructuren 
tot aan de wortels en zelfs de 
kleinste zaden duurzaam ver-
nietigd - het onkruid sterft af.

De biologisch afbreekbare laag 
heetschuim, die tijdens dezelfde 
procedure wordt aangebracht, 
isoleert: Het hete water werkt 
lang en intens in op het onkruid.

UW VOORDELEN IN DE ELMOTHERM®-PROCEDURE:

  Ecologisch + economisch efficiënt oppervlakteonderhoud

  Hoog rendement door heetwater-schuim

  Geen goedkeuring nodig volgens de wet gewasbescherming   

 en milieuschade

 Vermeld in de FiBL-bronnenlijst voor biologische landbouw 

 in Duitsland 

2 3

5
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VERTROUW OP ECHTE RESULTATEN!

In de eerste stap worden de werkelijke en gewenste staat 
van de te bewerken oppervlakken in kaart gebracht in de 
onkruidklassen, van VK1 (geen tot zeer lage aangroei) tot 
VK6 (zeer sterke aangroei).

Op basis hiervan kan een locatiespecifiek oppervlakkenbe-
handelingsconcept worden ontwikkeld waarin het aantal, 
de duur en de intensiteit van de toepassingen over meer-
dere jaren worden gedefinieerd. In de eerste jaren is het in 

Zo zien oppervlakken voor en na de behandeling met de oppervlaktevriendelijke ELMOTherm®-procedure uit:

de meeste gevallen nodig om verschillende toepassingen 
uit te voeren om het onkruid fundamenteel te onderdruk-
ken. In de daaropvolgende jaren neemt het aantal behan-
delingen dienovereenkomstig af.

Het oppervlakkenbehandelingsconcept helpt ook bij de 
keuze van het juiste ELMOTherm®-product, omdat de op-
pervlakprestaties grotendeels afhankelijk zijn van de mate 
van onkruid van het te behandelen oppervlak.

ONKRUIDBEHEER

  VOOR  

  VOOR  

  NA  

  NA  

ONKRUIDVERWIJDERING IN DE ELMOTHERM®-PROCEDURE

Onkruid moet duurzaam worden verzwakt, zodat het op lange termijn kan worden 
ingeperkt. ELMO heeft met de nat-thermische ELMOTherm®-procedure, de enige 
heetwater-schuimmethode op de markt, een efficiënte en duurzame oplossing voor de 
onkruidverwijdering ontwikkeld – en een systeem voor professioneel onkruidbeheer.
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ONKRUIDKLASSEN

 KLASSE 1  
 Geen tot zeer geringe aangroei  

 KLASSE 2  
 Zeer geringe tot geringe aangroei  

 KLASSE 3  
 Geringe tot matige aangroei  

 KLASSE 4  
 Matige tot sterke aangroei  

 KLASSE 5  
 Sterke tot zeer sterke aangroei  

 KLASSE 6  
 Zeer sterke aangroei  

ET3 VARIO

ET3 MOBILE

ET4 VARIO

ET2 VARIO ET2 COMPACT

ET1 COMPACT

1000 m2/h

1000 m2/h

650

650

350

350

450

450

250

250

100

100

80

80

0

0
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OPPERVLAKTEONDERHOUD IN DE ELMOTHERM®-PROCEDURE

De ELMOTherm®-procedure werkt tegen onkruid, wilde kruiden, algen of mos op op-
pervlakken van alle soorten en maten: van privéterrein tot kleine parkeerterreinen, van 
stadspark tot depot, van industriële fabriek tot luchthaven – zonder risico en zonder de 
omringende vegetatie te beïnvloeden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

De toepassing is universeel mogelijk op verharde opper-
vlakken, watergebonden paden en in ongelijke gebieden, 
bijvoorbeeld in bedden of op mulch.

De ELMOTherm®-procedure verdubbelt de werksnelheid 
vergeleken met een conventionele heetwater-metho-
de – en bespaart personeel- en bedrijfskosten, reduceert 
toepassingscycli en de CO2-uitstoot.  

De heetwater-schuimmethode heeft geen goedkeuring no-
dig volgens de wet gewasbescherming en milieuschade - in 
de hele toepassingsketen: Het ELMOTherm® Elmo Foam® 
is een plantensuikerschuim op basis van hernieuwbare 
grondstoffen, die 100 % biologisch afbreekbaar is en geen 
sporen nalaat. Het ELMOTherm®-schuim wordt vermeld in 
de bronnenlijst voor biologische landbouw in Duitsland.
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DE ELMOTHERM®-PROCEDURE WERKT ONDER MEER OP

  Bestratingen  

  Sportterreinen  

  Parken    Watergebonden  
  paden  

  Hellende oppervlakken  

  Boomstronken  

  Wegbeplanting   

  Geulen  

  Omheiningen  

  Kiezel- en 
  grindoppervlakken 

•  Bestratingen
•  Kiezel- en grindoppervlakken 
•  Watergebonden paden
•  Parken en beschermde gebieden
•  Hellende oppervlakken
•  Omheiningen
•  Militaire en civiele complexen
•  Wegen en vluchtheuvels

•  Boomstronken
•  Geulen
•  Sportterreinen
•  Luchthavens 
•  Spoorwegterreinen
•  Meerjarige planten
•  Begraafplaatsen
•  en veel meer

ONTDEK ANDERE MOGELIJKE TOEPASSINGEN OP DE VOLGENDE PAGINA!
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VERDERE TOEPASSINGSGEBIEDEN

BERENKLAUW (HERCULES-STRUIK)

De berenklauw is een invasieve plant, die zich al 
decennia in Duitsland verspreidt. Het sap van de 
berenklauw bevat de toxine furocoumarine, die, 
zelfs in kleine hoeveelheden, allergische reacties 
en brandwonden kan veroorzaken bij blootstel-
ling aan zonlicht. Met de meerjarigen-lans heeft 
ELMO een speciaal accessoire met doorsteekset 
ontwikkeld, waarmee de vegetatiekegel wordt 
vernietigd. Bovengrondse plantendelen kunnen 
in de betrouwbare ELMOTherm®-procedure 
onschadelijk worden gemaakt.

EIKENPROCESSIERUPS

Eikenprocessierupsen komen sinds enkele jaren 
vaker in grote populaties voor. Hun brandharen 
kunnen allergische schokken veroorzaken en 
blijven jarenlang giftig, bovendien brengen ze 
oude eiken in gevaar. In de ELMOTherm®-proce-
dure en met een speciaal ontwikkelde EPS-lans 
kunnen aangetaste bomen worden behandeld: 
Het tot 96°C hete water vernietigt het eiwitgif 
thaumetopoeïne, het hete schuim bindt de aller-
gene haren van de eikenprocessierups.  

  Reuzenberenklauw  

  Eikenprocessierups  
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>>> MEER ACCESSOIRES ZIJN TE VINDEN VANAF PAGINA 32

DESINFECTIE BUITENSHUIS

De kokend hete water-schuim-combinatie van 
de ELMOTherm®-procedure doodt bijna alle  
micro-organismen, inclusief bacteriën, schim-
mels en virussen. Het schuim verdwijnt na 
enkele minuten zonder residu - samen met het 
risico van smeerinfectie. Desinfectie is bijvoor-
beeld mogelijk op speelplaatsen (klimrekken, 
schommels, glijbanen …) en sportfaciliteiten, 
aan handrelingen of aan straat-meubilair zoals 
parkbanken of picknicktafels.

REINIGING VAN BIJNA ALLE OPPER-
VLAKKEN

In de hoge en lage drukprocessen is ELMO-
Therm®-apparatuur goed uitgerust voor de ef-
fectieve reiniging van vele oppervlakken. Naast 
bestratingen, bedrijfsterrreinen of voertuigen is 
ook de zachte reiniging van zandstenen sokkels, 
monumenten, houten paden, straatmeubilair, 
speelapparaten, etc., mogelijk. Naargelang de 
vervuiling en het oppervlak gebeurt de reiniging 
met koud of heet water en een adequate hoge 
druk-, lage druk- of borstellans. 

  Desinfectie en reiniging van   
  oppervlakken, straatmeubilair en co.  

  Reiniging van houten palissaden en     
  gevoelige oppervlakken   
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U hebt geen tijd voor onkruid? Wij hebben tijd: ELMO biedt gemeenten en steden, 
commerciële en industriële bedrijven, overheidsinstellingen en landbouwbedrijven het 
professionele onkruidbeheer en de oppervlakkenbehandeling aan als dienstverlening 
– van consulting tot planning, van implementatie tot monitoring. Wij zorgen voor uw 
onkruid in heel Europa!

OPPERVLAKKENBEHANDELING 
ALS DIENSTVERLENING
WIJ HOUDEN UW ONKRUID GIFVRIJ ONDER CONTROLE

WIJ ZORGEN  

VOOR UW ONKRUID!
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CONSULTING

ELMO begeleidt en adviseert bedrijven, ge-
meenten, steden en landbouwbedrijven over 
theoretische en praktische kwesties van on-
kruidbeheer. De consulting-services omvatten 
de strategische oriëntatie van het behandelcon-
cept, kosten- en batenanalyses en aanbevelin-
gen voor implementatie.

MONITORING

ELMO beoordeelt regelmatig de resultaten 
van onkruidbeheer om de duurzaamheid van 
oppervlakkenbehandeling te waarborgen. Als 
onderdeel van de monitoring worden de behan-
delde oppervlakken geanalyseerd en worden 
aanbevelingen gegeven voor het optimaliseren 
van de oppervlakkenbehandeling.

OPPERVLAKKENBEHANDE-
LINGSCONCEPT

ELMO ontwikkelt oppervlakkenbehandelingscon-
cepten als strategische basis voor onkruidverwij-
dering. Hierin worden de locatiespecifieke wer-
kelijke toestanden van oppervlakken vastgelegd. 
Op basis van een analyse worden aanbevelingen 
voor actie met betrekking tot het aantal, de 
duur, de intensiteit en het type oppervlakkenbe-
handeling afgeleid en worden succesindicatoren 
gedefinieerd.

ONKRUIDVERWIJDERING

ELMO neemt het hele behandelingsproces op 
gemeentelijk, stedelijk, particulier of landbouw-
oppervlakken over: Met een team van professi-
onele oppervlakkenbehandelaars wordt onkruid 
verwijderd met behulp van de beproefde ELMO-
Therm®-procedure en worden de oppervlakken 
indien gewenst mechanisch bewerkt.

WE NEMEN DE TIJD 

VOOR UW ONKRUID!

+49   (0)  59  71  -  63  36

OPPERVLAKKENBEHANDELING 
ALS DIENSTVERLENING
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Wij hebben oplossingen voor alle soorten oppervlakken: De producten van de 
ELMOTherm®-serie zijn robuuste en duurzame multifunctionele apparaten – ge-
construeerd voor het dagelijkse gebruik en „made in Germany“. Zes seriemodel-
len met een oppervlakprestatie van max. 3.000 vierkante meter per uur en een 
uitgebreid accessoirepakket dekken een groot deel van de toepassingsgebieden 
in het professionele onkruidbeheer.

SERIEMODELLEN

MEER BEREIKEN IS EENVOUDIG

ET3 MOBILE ET3 VARIO ET4 VARIO ET2 VARIO ET1 COMPACT ET2 COMPACT

Maten (L x B x H) 75 x 95 x 125 cm 395 x 185x 152 cm 340 x 178 x 170 cm 430 x 180 x 195 cm 55 x 123 x 110 cm 100 x 125 x 110 cm

Gewicht 150 kg 1350 kg 1800 kg 3000 kg 250 kg 440 kg

Waterreservoir - 800 liter 900 liter 1600 liter - -

Brandstofreservoir 20 liter 55 liter 55 liter 130 liter 55 liter 95 liter

PRESTATIES

Oppervlakprestatie 80-350 m2/h 80-450 m2/h 100-650 m2/h 250-1000 m2/h 100-650 m2/h 250-1000 m2/h

Watertemperatuur tot 98 °C tot 98 °C tot 98 °C tot 98 °C tot 98 °C tot 98 °C

VERBRUIK

Water 10 l/min 12 l/min 16 l/min 32 l/min (16 l/brander) 16 l/min 32 l/min (16 l/brander)

ELMO Foam® 1-3 l/h 1-3 l/h 1-3 l/h 1-4 l/h 1-3 l/h 1-4 l/h

Stookolie/diesel 4 l/h 5 l/h 7 l/h 7 l/h 7 l/h 7 l/h/Brander

Benzine - 2 l/h 2 l/h 2 l/h 2 l/h 3 l/h

FUNCTIES

Heet water

Heetwaterschuim

Hogedruk - optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel
De verbruiksgegevens werden gemiddeld over alle onkruidklassen, verschillende oppervlakgroottes en verschillende terreinkarakteristieken.
Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering. Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.



15WWW.ELMOTHERM.EU

 Comfortabel dank lichtgewicht-lansen en een-slang-systeem
 Hoge arbeidsveiligheid door geïntegreerde veiligheidssystemen

 Terugloopsysteem voor max. 60 % water- en energiebesparing
 Geoptimaliseerde regeltechniek voor constante watertemperatuur (+/- 1°C)

UW VOORDELEN MET DE ELMO PRODUCTFAMILIE

ET3 MOBILE ET3 VARIO ET4 VARIO ET2 VARIO ET1 COMPACT ET2 COMPACT

Maten (L x B x H) 75 x 95 x 125 cm 395 x 185x 152 cm 340 x 178 x 170 cm 430 x 180 x 195 cm 55 x 123 x 110 cm 100 x 125 x 110 cm

Gewicht 150 kg 1350 kg 1800 kg 3000 kg 250 kg 440 kg

Waterreservoir - 800 liter 900 liter 1600 liter - -

Brandstofreservoir 20 liter 55 liter 55 liter 130 liter 55 liter 95 liter

PRESTATIES

Oppervlakprestatie 80-350 m2/h 80-450 m2/h 100-650 m2/h 250-1000 m2/h 100-650 m2/h 250-1000 m2/h

Watertemperatuur tot 98 °C tot 98 °C tot 98 °C tot 98 °C tot 98 °C tot 98 °C

VERBRUIK

Water 10 l/min 12 l/min 16 l/min 32 l/min (16 l/brander) 16 l/min 32 l/min (16 l/brander)

ELMO Foam® 1-3 l/h 1-3 l/h 1-3 l/h 1-4 l/h 1-3 l/h 1-4 l/h

Stookolie/diesel 4 l/h 5 l/h 7 l/h 7 l/h 7 l/h 7 l/h/Brander

Benzine - 2 l/h 2 l/h 2 l/h 2 l/h 3 l/h

FUNCTIES

Heet water

Heetwaterschuim

Hogedruk - optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel
De verbruiksgegevens werden gemiddeld over alle onkruidklassen, verschillende oppervlakgroottes en verschillende terreinkarakteristieken.
Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering. Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.
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ET3 MOBILE

MATEN  

Breedte 75 cm

Hoogte 95 cm

Diepte 125 cm

GEWICHT 150 kg

VERBRUIK 

Stookolie/diesel 4 l/h

Elmo Foam® 1-3 l/h

Water 10 l/min

OPPERVLAKPRESTATIE 80-350 m2/h

BRANDSTOFRESERVOIR 20 liter

Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering.
Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.

ET3 MOBILE: DE COMPACTE
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SPECIFICATIES & UITRUSTING

• Gepoedercoat frame
• Waterpomp van hoge kwaliteit
• Temperatuurweergave
• Temperatuurbegrenzende thermostaat
• Bedrijfsurenteller
• Jerrycanhouder voor stookolie en schuimmiddel Elmo Foam®  

         en bescherming tegen kalkafzetting 
• Schuimlans met wisselkop, breedte 22 cm
• 20 m slang met slangbescherming op slanghouder

 

AANVULLENDE UITRUSTING

• Slanghaspel, handmatig
• Slangverlenging met snelsluitingen,
     mogelijke lengtes: 10 m, 20 m, 30 m 
     (tot een max. totaallengte van 50 meters mogelijk)
• Speciale lans, punt voor speciale lans 
• Lanskop met wielen
• Apparaat met hogedrukfunctie kan worden geleverd voor 
     gebruik als koud- en heetwater-hogedrukreiniger (380 V)

VEREISTE AANSLUITINGEN

•  Wateraansluiting (GARDENA®) 
• 230 V stroomaansluiting

  

>>> MEER ELMOTHERM-ACCESSOIRES ZIJN TE VINDEN VANAF PAGINA 32 
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ET3 VARIO

MATEN  

Lengte 395 cm

Breedte 185 cm

Hoogte 152 cm

TOEGELATEN GEWICHT 1350 kg

VERBRUIK 

Stookolie/diesel 5 l/h

Elmo Foam® 1-3 l/h

Water 12 l/min

Benzine 2 l/h

OPPERVLAKPRESTATIE 80-450 m2/h

BEDRIJFSMIDDELEN

Brandstofreservoir 55 liter

Waterreservoir 800 liter

Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering.
Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.

ET3 VARIO: DE LICHTE 



19WWW.ELMOTHERM.EU

SPECIFICATIES & UITRUSTING

• Onderhoudsvriendelijke composietbekleding
• Automatische regeling van de watertemperatuur
• Waterpomp van hoge kwaliteit 
• Elektronische apparaatbesturing
• Temperatuurweergave
• Temperatuurbegrenzende thermostaat
• Bedrijfsurenteller
• Emissiemonitoring
• Roestvrij stalen binnenmantel in de verbrandingskamer
• Generator
• Jerrycanhouder voor schuimmiddel Elmo Foam® en 
     antikalkmiddel
• Regelbare schuimtoevoer op basis van waterhardheid
• Complete aanhanger met goedkeuring als werkende machine  
     in Duitsland
• Schuimlans met wisselkop, breedte 26 cm
• 15 m toevoerslang op slanghaspel
• 20 m persslang met slangbescherming op slanghaspel  
     met kruk
• Uitgebreide opties voor het vullen van het reservoir

 

AANVULLENDE UITRUSTING

• Slangverlenging met snelsluitingen,  
     mogelijke lengtes: 10 m, 20 m, 30 m 
     (tot een max. totaallengte van 50 meter mogelijk)
• Speciale lans, punt voor speciale lans
• Wisselkop voor lansen 
• Apparaat met hogedrukfunctie kan worden geleverd voor  
     gebruik als koud- en heetwater-hogedrukreiniger (380 V)

VEREISTE AANSLUITINGEN

• Elektriciteit eventueel van huisaansluiting of generator te 
     gebruiken (230 V)
• Water eventueel uit de huisaansluiting (GARDENA®) of
     waterreservoir te gebruiken

>>> MEER ELMOTHERM-ACCESSOIRES ZIJN TE VINDEN VANAF PAGINA 32 
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ET4 VARIO

MATEN  

Lengte 340 cm

Breedte 178 cm

Hoogte 170 cm

TOEGELATEN GEWICHT 1800 kg

VERBRUIK 

Stookolie/diesel 7 l/h

Elmo Foam® 1-3 l/h

Water 16 l/min

Benzine 2 l/h

OPPERVLAKPRESTATIE 100-650 m2/h

BEDRIJFSMIDDELEN

Brandstofreservoir 55 liter

Waterreservoir 900 liter

Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering.
Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.

ET4 VARIO: DE MOBIELE 
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SPECIFICATIES & UITRUSTING

• Onderhoudsvriendelijke composietbekleding
• Automatische regeling van de watertemperatuur
• Waterpomp van hoge kwaliteit 
• Elektronische apparaatbesturing
• Temperatuurweergave
• Temperatuurbegrenzende thermostaat
• Bedrijfsurenteller
• Emissiemonitoring
• Roestvrij stalen binnenmantel in de verbrandingskamer
• Generator
• Jerrycanhouder voor schuimmiddel Elmo Foam® en 
     antikalkmiddel
• Regelbare schuimtoevoer op basis van waterhardheid
• Complete aanhanger met goedkeuring als werkende machine  
     in Duitsland
• Schuimlans met wisselkop, breedte 26 cm
• 15 m toevoerslang op slanghaspel
• 20 m persslang met slangbescherming op slanghaspel 
     met veerhaspel
• Uitgebreide opties voor het vullen van het reservoir

 

AANVULLENDE UITRUSTING

• Slangverlenging met snelsluitingen,  
     mogelijke lengtes: 10 m, 20 m, 30 m 
     (tot een max. totaallengte van 50 meter mogelijk)
• Speciale lans, punt voor speciale lans
• Wisselkop voor lansen 
• Apparaat met hogedrukfunctie kan worden geleverd voor 
     gebruik als koud- en heetwater-hogedrukreiniger (380 V)

VEREISTE AANSLUITINGEN

• Elektriciteit eventueel van huisaansluiting of generator te 
     gebruiken (230 V)
• Water eventueel uit de huisaansluiting (GARDENA®) of
     waterreservoir te gebruiken

>>> MEER ELMOTHERM-ACCESSOIRES ZIJN TE VINDEN VANAF PAGINA 32 
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ET2 VARIO

MATEN  

Lengte 430 cm

Breedte 180 cm

Hoogte 195 cm

TOEGELATEN GEWICHT 3000 kg

VERBRUIK 

Stookolie/diesel 14 l/h (7 l/Brander)

Elmo Foam® 1-4 l/h

Water 32 l/min (16 l/Brander)

Benzine 3,5 l/h

OPPERVLAKPRESTATIE 250-1000 m2/h

BEDRIJFSMIDDELEN

Brandstofreservoir 130 liter

Waterreservoir 1600 liter

Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering.
Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.

ET2 VARIO: DE MULTI 
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SPECIFICATIES & UITRUSTING

• Onderhoudsvriendelijke composietbekleding
• Automatische regeling van de watertemperatuur
• Waterpomp van hoge kwaliteit 
• Elektronische apparaatbesturing
• Temperatuurweergave
• Temperatuurbegrenzende thermostaat
• Bedrijfsurenteller
• Emissiemonitoring
• Roestvrij stalen binnenmantel in de verbrandingskamer
• Generator
• Jerrycanhouder voor schuimmiddel Elmo Foam® en 
     antikalkmiddel
• Regelbare schuimtoevoer op basis van waterhardheid
• Complete aanhanger met goedkeuring als werkende machine  
     in Duitsland
• 2 schuimlansen met wisselkop, breedte 26 cm
• 15 m toevoerslang op slanghaspel
• 20 m persslang met slangbescherming op slanghaspel 
     met veerhaspel
• Oppervlakkenlans, breedte 50 cm
• 30 m enkele persslang met slangbescherming 
• 30 m dubbele persslang met slangbescherming
• Uitgebreide opties voor het vullen van het reservoir

 

AANVULLENDE UITRUSTING

• Slangverlenging met snelsluitingen,  
     mogelijke lengtes: 10 m, 20 m, 30 m 
     (tot een max. totaallengte van 50 meter mogelijk)
• Speciale lans, punt voor speciale lans
• Wisselkop voor lansen 
• Apparaat met hogedrukfunctie kan worden geleverd voor 
     gebruik als koud- en heetwater-hogedrukreiniger (380 V)

VEREISTE AANSLUITINGEN

• Elektriciteit eventueel van huisaansluiting of generator te 
     gebruiken (230 V)
• Water eventueel uit de huisaansluiting (GARDENA®) of
     waterreservoir te gebruiken

>>> MEER ELMOTHERM-ACCESSOIRES ZIJN TE VINDEN VANAF PAGINA 32 



24 WWW.ELMOTHERM.EU

ET1 COMPACT SOLO WISSELBRUG

MATEN  

Breedte 55 cm 160 cm

Hoogte 123 cm 127 cm

Diepte 110 cm 110 cm

GEWICHT 250 kg 380 kg

VERBRUIK 

Stookolie/diesel 7 l/h 7 l/h

Elmo Foam® 1-3 l/h 1-3 l/h

Water 16 l/min 16 l/min

Benzine 3,5 l/h 3,5 l/h

OPPERVLAKPRESTATIE 100-650 m2/h 100 -650 m2/h

BRANDSTOFRESERVOIR 55 liter 55 liter

Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering.
Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.

ET1 COMPACT: 
DE DOENER
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SPECIFICATIES & UITRUSTING

• Gegalvaniseerd frame
• Gegalvaniseerde, gepoedercoate bekledingen
• Automatische regeling van de watertemperatuur
• Waterterugloopinrichting
• Waterpomp van hoge kwaliteit
• Elektronische apparaatbesturing
• Temperatuurweergave
• Temperatuurbegrenzende thermostaat
• Bedrijfsurenteller
• Emissiemonitoring
• Roestvrij stalen binnenmantel in de verbrandingskamer
• Generator
• Regelbare schuimtoevoer op basis van waterhardheid
• Schuimlans met wisselkop, breedte 26 cm
• 30 m persslang incl. slangbescherming en koppelingen 
• Jerrycanhouder voor schuimmiddel Elmo Foam® en  
 antikalkmiddel

 

AANVULLENDE UITRUSTING

• Slangverlenging met snelsluitingen,
 mogelijke lengtes: 10 m, 20 m, 30 m 
     (tot een max. totaallengte van 90 meter mogelijk)
• Slanghaspel met veerhaspel inclusief 20 m slang   
     met slangbescherming
• Speciale lans, punt voor speciale lans
• Wisselkop voor lansen
• Waterreservoir inclusief aansluitingen
• Apparaat met hogedrukfunctie kan worden geleverd voor 
     gebruik als koud- en heetwater-hogedrukreiniger

ET1-wisselbrug

>>> MEER ELMOTHERM-ACCESSOIRES ZIJN TE VINDEN VANAF PAGINA 32 
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ET2 COMPACT SOLO WISSELBRUG

MATEN  

Breedte 100 cm 200 cm

Hoogte 125 cm 130 cm

Diepte 105 cm 105 cm

GEWICHT 440 kg 530 kg

VERBRUIK 

Stookolie/diesel 14 l/h (7 l/Brander) 14 l/h (7 l/Brander)

Elmo Foam® 1-4 l/h 1-4 l/h

Water 32 l/min (16 l/Brander) 32 l/min (16 l/Brander)

Benzine 3,5 l/h 3,5 l/h

OPPERVLAKPRESTATIE 250-1000 m2/h 250-1000 m2/h

BRANDSTOFRESERVOIR 95 liter 95 liter

Alle technische gegevens in deze brochure zijn bij benadering.
Ze kunnen licht afwijken door de individuele productie van de machines.

ET2 COMPACT:  
DE DUBBELDOENER
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SPECIFICATIES & UITRUSTING

• Gegalvaniseerd frame
• Gegalvaniseerde, gepoedercoate bekledingen
• Automatische regeling van de watertemperatuur
• Waterpomp van hoge kwaliteit
• Elektronische apparaatbesturing
• Temperatuurweergave
• Temperatuurbegrenzende thermostaat
• Bedrijfsurenteller
• Emissiemonitoring
• Roestvrij stalen binnenmantel in de verbrandingskamer
• Generator
• Jerrycanhouder voor schuimmiddel Elmo Foam® en  
 antikalkmiddel
• Regelbare schuimtoevoer op basis van waterhardheid
• 2 schuimlansen met wisselkop, breedte 26 cm
• Dubbele lans, breedte 50 cm 
• 2 x 30 m enkele persslangen met slangbescherming
• 30 m dubbele persslang met slangbescherming

 

AANVULLENDE UITRUSTING

• Slangverlenging met snelsluitingen, 
    mogelijke lengtes: 10 m, 20 m, 30 m 
     (tot een max. totaallengte van 90 m mogelijk)
• Slanghaspel met veerhaspel inclusief 20 m slang 
     met slangbescherming
• Speciale lans, punt voor speciale lans
• Wisselkop voor lansen 
• Waterreservoir inclusief aansluitingen
• Apparaat met hogedrukfunctie kan worden geleverd voor 
     gebruik als koud- en heetwater-hogedrukreiniger

ET2-wisselbrugET2 COMPACT:  
DE DUBBELDOENER

>>> MEER ELMOTHERM-ACCESSOIRES ZIJN TE VINDEN VANAF PAGINA 32 
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DESIGN FREEZE & TESTS

Voordat de productie volgt een „Design Freeze“:  

Elk op maat gemaakt product van ELMO wordt 

getest volgens een gestandaardiseerde test-

procedure. Van prestatiesimulatie tot korte en 

lange termijnbelasting, alle meetgegevens wor-

den geanalyseerd en gedocumenteerd om de 

noodzakelijke optimalisatie van het ontwerp uit 

te voeren.

ONTWIKKELING & ONTWERP

In de ontwerpafdeling ontwikkelt ELMO elke 

speciale bestelling vanaf de basis: Klant- en 

ontwerptechnische vereisten worden samen-

gebracht, amaten, massa's, zwaartepunten en 

aansluitingen gedefinieerd, statica berekend en 

belastingsdiagrammen gemaakt. Van alle gege-

vens wordt een digitaal model gemaakt.

VRAAG & ADVIES

De basis van elke apparaatontwikkeling is goed 

advies. In het proces worden klantspecifieke uit-

dagingen en taken in onkruidbeheer en reiniging 

besproken, soorten oppervlakken en maten, 

gebruikersvereisten en compatibiliteit met een 

mogelijk bestaand voertuig- en apparatuurs-

park worden gedefinieerd en oplossingen wor-

den ontwikkeld.

We ontwerpen en ontwikkelen individuele producten in een speciale systeemcon-
structie die elke uitdaging aankunnen: Dit resulteert in ELMOTherm®-toepassingen 
die extreem licht of flexibel zijn, die zeer grote oppervlakken aankunnen of die op 
bestaande voertuigen kunnen worden gemonteerd.

SPECIALE SYSTEEMSERVICE

WIJ PRODUCEREN STANDAARD SPECIALE OPLOSSINGEN

3

2

1
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PRODUCTIE & 
KWALITEITSCONTROLE

De productie en assemblage van de appa-

ratuur vindt net als de ontwikkeling in de 

werkplaats van ELMO in Rheine in Westfalen 

plaats. Daarna ondergaat het apparaat een 

laatste kwaliteitscontrole met functionele 

test. In het proces worden meetgegevens op-

nieuw verzameld en worden de testwaarden 

gedocumenteerd.

LEVERING & TRAINING

Het ELMO-serviceteam levert elke nieuwe ont-

wikkeling persoonlijk - en in heel Duitsland! 

Ter plaatse volgt een veiligheidsinstructie. Bo-

vendien traint het serviceteam de klant en zijn 

personeel in het omgaan met de apparatuur en 

voor onderhoud.

PRODUCTIEVOORBEREIDING &
-VRIJGAVE

De geteste constructie wordt voorbereid voor 

productie: De ELMO-ontwikkelaars maken tech-

nische CAD-tekeningen en stellen stuklijsten, 

bouwspecificaties en specificaties samen. Vei-

ligheidsinformatie wordt samengesteld en de 

handleiding wordt ontwikkeld.

4

5

6
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SPECIAAL SYSTEEM ET6 D

WIJ ONTWIKKELEN STANDAARD SPECIALE OPLOSSINGEN:  

De ET6 D Compact Therm, als enkele en dubbele branderversie ontwikkelt voor de 
bouwwerven in een grote stad in West-Duitsland, is een wissellaadbakmodule voor 
gemeentelijke werktuigdragers. Met brede frontlans en flexibele handlans vereend de 
ET6 D een hoge oppervlakprestatie met bijzonder laag eigengewicht – en is de eerste 
keuze voor een efficiënte en tegelijkertijd oppervlaktevriendelijke onkruidverwijdering 
op gemeentelijke paden en oppervlakken.
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Flexibel: De ET6 D is klein, wendbaar en door 
de twee lansen (front- en handlans) klaar voor 
elk scenario voor stedelijke implementatie.

Zelfvoorzienend: De 800-liter-tank van de  
ET6 D kan door de stijgbuis ook buiten de 
bouwwerf worden gevuld.

Efficiënt: De 80 cm brede frontlans maxima-
liseert de oppervlakprestatie en is aan beide 
zijden zwenkbaar.

Smart: De modulaire wisselbrug garandeert 
korte ombouwtijden en een efficiënt gebruik 
van de apparatuur.

Intuïtief: De ELMOTherm®-procedure en de 
frontlans kunnen vanuit de cabine op afstand 
worden bediend.

GROOT IN DE DETAILS: PRODUCT-HIGHLIGHTS
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ACCESSOIRES

EXTRA'S OM MEER TE DOEN

ACCESSOIRES
ET1 

COMPACT
ET2 

COMPACT
ET2

VARIO
ET3

MOBILE
ET3

VARIO
ET4

VARIO

LANSEN
Schuimlans met wisselkop, breedte 22 cm • • • • • •

Schuimlans met wisselkop, breedte 26 cm • • • • •

Druklans • • • • • •

Hogedruklans (bij hogedrukoptie) • • • • •

Borstellans • • • • • •

Heklans • •

Dubbele lans, breedte 50 cm • •

EPS-lans, starre uitvoering • • • • • •

EPS-lans, starre uitvoering 
met 20 meter slang zonder slangbescherming

• • • • • •

EPS-lans, telescopeerbaar
Compleet pakket met 20 meter persslang

• • • • • •

Borstellans
240 mm breed met 60 mm lange bor-
stelharen, voor het reinigen van auto's, 
boten, markiezen, tuinmeubelen enz.

Schuimlans
afhankelijk van het apparaat 180 mm - 
360 mm breed, voor onkruidbeheer op 
wegen, pleinen, kiezel- en grindopper-
vlakken enz.

Hogedruklans
tot ca. 100 bar, voor het reinigen 
van terrassen, stenen oppervlakken, 
gebouwen enz.

Dubbele lans
510 mm breed, met wielen, voor on-
kruidbeheer van grote oppervlakken

EPS-lans  
12 cm breed met terugloopbeveiliging, 
lans uitschuifbaar op 2,3 meter tot 3,8 
meter, voor de behandeling van bomen 
aangetast met eikenprocessierupsen

1

2

3
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ACCESSOIRES
ET1 

COMPACT
ET2 

COMPACT
ET2

VARIO
ET3

MOBILE
ET3

VARIO
ET4

VARIO

WISSELKOPPEN
Bed • • • • • •

18 cm zonder wielen • • • • • •

22 cm zonder wielen / met wielen • • • • • •

26 cm zonder wielen / met wielen • • • • •

35 cm met wielen • • • •

Meerjarigen-lanspunt kort voor druklans • • • • • •

Meerjarigen-lanspunt lang voor druklans • • • • • •

Lansverlenging • • • • • •

ACCESSOIRES
ET1 

COMPACT
ET2 

COMPACT
ET2

VARIO
ET3

MOBILE
ET3

VARIO
ET4

VARIO

PERSSLANG
10 m, 15 m, 20 m, 30 m 
enkel incl. slangbescherming en koppelingen

• • • • • •

10 m, 20 m, 30 m
dubbel incl. slangbescherming en koppelingen

• •

20 m enkel zonder slangbescherming 
incl. koppelingen

• • • • • •

SLANGHASPEL

met veerhaspel incl. 20 m slang • • • • •

met kruk ET3 incl. 20 m slang • •   

BRANDSTOFFEN
ELMO Foam® 30 l

Antikalkconcentraat 20 l

Meerjarigen-lanspunt lang
440 mm lange doorsteekset, voor het 
verwijderen van meerjarige planten 
met diepe wortels, bijvoorbeeld  
reuzenberenklauw

Meerjarigen-lanspunt kort 
240 mm lange doorsteekset, voor 
het verwijderen van jonge meerjarige 
planten met korte wortels

Wisselkoppen 
met en zonder wielen

Wisselkop bed
80 x 100 mm

6

7

7

8
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ELMO FOAM®

  BIOLOGISCH 
  GEURLOOS  
  PLAKT NIET

Slangen & accessoires
Voor alle ELMOTherm®-apparatuur bieden we aanvullende en reserveslangen 
die compatibel zijn met elkaar. Onze originele slangen zijn temperatuurbesten-
dig, hebben een veiligheidsmantel en kunnen worden verwisseld of uitgebreid 
met snelsluitingen zonder gereedschap.
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Onze klantenservice in de fabriek zorgt 

ervoor dat uw ELMOTherm®-apparaat altijd 

klaar is voor gebruik.  

We werken ook graag individuele onder-

houdscontracten uit voor uw apparaat en 

adviseren u over apparatuurverzekeringen.

DE ELMO-SERVICEBELOFTE



VOOR WELKE UITDAGING STAAT U? 
Maak nu een afspraak voor advies via: 

Tel.: +49 (0) 5971 63 36

E-Mail: info@elmotherm.eu
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Wij adviseren u over de ELMOTherm®-procedure, de toe-
passingsgebieden, onze serieproducten en over de speciale 
systeemservice. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak 
voor consultatie en demonstratie met uw ELMO specialist - in 
heel Europa!

ELMO GMBH
Am Stadtwalde 15
48432 Rheine
Duitsland

Tel.: +49 (0)5971 – 63 36
Fax: +49 (0)5971 – 87 00 0
E-Mail: info@elmotherm.eu

ELMOTherm® is een merk van ELMO GMBH

VRAAG NU UW PERSOONLIJKE OFFERTE AAN:


