
ET8 ECOFIPS: 3-I-1 MULTITALENT TIL OVERFLADEBEHANDLING

EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG 
OVERFLADEVEDLIGEHOLDELSE



Anvend ELMOTherm®-processen til at fjerne ukrudt, vilde urter, alger og mos på brolagte 

overflader, skrånende overflader, vandbundne stier osv. Processen med varmtvandsskum 

hjælper dig også med at fjerne egeprocessionsmøl, bekæmpe Hercules-buske og meget 

mere.

OVERFLADEVEDLIGEHOLDELSE MED 
ELMOTHERM®-PROCESSEN

UDVALG AF MULIGE ANVENDELSER

STOL PÅ RIGTIGE RESULTATER!
Sammenligning: Overflader før og efter behandling 

med ELMOTherm®-processen
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  Brostenslagte områder  

  Desinfektion og rengøring 
 af overflader, gademøbler og lignende.  

  Grus- og 
 skærvearealer 

  Egeprocessionsmøl   Vandforbundne 
 veje 

  Privatboliger    Hercules-buske  



SÅDAN FUNGERER ELMOTHERM® PROCESSEN

Næsten kogende vand (> 95 
°C) bliver hældt på de over-
flader som skal behandles, 
uden tryk.

1 Det biologisk nedbrydelige 
varmtvandsskum der anvendes, 
isoleres: Det varme vand har 
en lang og effektiv effekt på 
ukrudtet.

2 Dermed ødelægges 
proteinstrukturen nede i 
rødderne, og endda i de 
mindste frø - hvilket betyder, 
at ukrudtet dør.

3

ELMOTherm®-
processen 
i videoen

Vi har ukrudtet under kontrol, uden brug af gift - og det kan du også: ELMO er markedsføren-

de inden for våd fjernelse af termisk ukrudt, og har i mere end 20 år været din partner for en 

miljøvenlig og effektiv overfladevedligeholdelse.

Vores ELMOTherm®-proces, den eneste varme skumproces på markedet, er effektiv mod 

ukrudt, vilde urter, alger, mos ... og har bevist sig på over millioner af kvadratmeter gennem 

mange år!  

LØSNINGER TIL DIN ØKOLOGISKE 
+ EFFEKTIVE OVERFLADEVEDLIGEHOLDELSE

Vi har udviklet ELMOTherm®-processen som et økologisk + økonomisk 

bæredygtigt system: Sammenlignet med en konventionel varmvands-

proces, fordobler vores varmtvandsproces med varmt skum arbejdsha-

stigheden. 

Med ELMOTherm®-processen sparer du personale- og driftsomkostnin-

ger, reducerer applikationscyklusser og CO2-emissioner og sparer penge 

- til ethvert brug!
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DIMENSIONER 

Bredde 65 cm

Højde 80 cm

Dybde 155 cm

VÆGT 131 kg (uden driftsmiddel)

FORBRUG 

Brændselsolie/diesel 3,5 - 4,2 l/h

Elmo Foam® 0-2 l/h

Vand 6,2 l/min

Rengøring 0-2 l/h

OVERFLADE 80-350 m2/h

BRÆNDSTOFTANK 20 liter

alle tekniske angivelser i dette katalog er standardværdier.
De kan afvige lidt, pga. den individuelle fremstilling af maskinen.

ET8 ECOFIPS



SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

• Pulverlakeret ramme
• Førsteklasses vandpumpe
• Temperaturvisning
• Temperatur begrænsningstermostat
• Driftstimetæller
• Varmolie- eller oliebeholder
• Beholder med skummiddel Elmo Foam®  
     eller kalkbeskyttelse 
• Skumdyse med skiftehoved, bredde 18 cm
• 15 m slangetrommel med håndgreb

SPECIALUDSTYR

• Slangeforlænger med hurtig lukning,
     mulige længder: 10 m, 20 m, 30 m 
     (muligt med en maksimal længde på op til 50 meter)
• Specialdyse, spids til specialdyse 
• Dysehoved med valse

PÅKRÆVET TILSLUTNING

•  Vandtilslutning (gaRDENa®) 
•  230 V strømforsyning

  

3-I-1 MULTITALENT 
TIL OVERFLADEBEHANDLING

Slangetrommel  
med håndgreb

15 m varmtvandsslan-
ge med  
slangebeskyttelse

Tilslutning til forskellige 
anvendelses- og plejedyser 
med hurtig lukning



3-I-1 MULTITALENT 
TIL OVERFLADEBEHANDLING

kan anvendes i hårdt ter-
ræn takket være 
robuste løbehjul

Skumdyse til 
ukrudtsbekæmpelse

Stabil 
stålrørsramme

Førsteklasses 
metalhus  
for maksimal sikkerhed

GARDENA®-kompatibel 
koldtvandsforbindelse 

med vandfilter

Holder til skum-, 
rengørings- eller afkalkningsmid-

delbeholder

Automatisk  
temperaturregulering



TILBEHØR

EKSTRA, FOR AT OPNÅ MERE

Børstedyse 
240 mm bred med 60 mm lange børster, 
til rengøring af biler, både, markiser, 
havemøbler, osv.

Skumdyse
180 mm bredde til ukrudtshåndtering på 
veje, pladser, grus og skærvearealer, osv.

Trykdyse
til rengøring af terrasser, stenflader, 
bygninger, osv.

EPS-dyse  
12 cm bred med returløbsbeskyttelse, 
dysen kan udtrækkes fra 2,3 op til 3,8 
meter, til behandling af træer der er 
angrebet af egeprocessionsmøl
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Lang staudespids
440 mm lang indstikingsenhed, til at 
fjerne stauder med dybe rødder, f.eks. 
bjørneklo

Kort staudespids 
240 mm lang indstikingsenhed, til at fjer-
ne stauder med korte rødder

15 m lang varmtvandsslange med 

slangebeskyttelse, kan forlænges op 

til 50 m

Udskiftningshoved til dyse med 
eller uden valse

Udskiftningshoved til dyse, beet
80 x 100 mm
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ELMOTherm® er et mærke tilhørende ELMO GMBH
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AT GØRE MERE ER LET!

Stol på ydelsen: Vores multifunktionelle enheder har en ydeevne på op til 3.000 

m2 i timen, og dækker en lang række applikationer med et omfattende udvalg af 

tilbehør. Vi udvikler individuelle løsninger som specialsystemer!

Økologisk + økonomisk effektiv overfladevedligeholdelse

Høj effektivitet takket være varmtvandsskum

Tilladelsesfri i henhold til PflSchG og USchadG

Inkluderet på FiBL-udstyrslisten 

til det økologiske landbrug i Tyskland

DINE FORDELE MED ELMOTHERM®-PROCESSEN!

ANMOD OM DIT PERSONLIGE TILBUD NU:

BPK MASKINER 
Kalenderparken 42 

9270 Klarup

Danmark

Tel: +45 (0) 20 77 40 00

E-Mail: bruno@bpkmaskiner.dk

www.bpkmaskiner.dk

B P K Maskiner

Kalenderparken 42
9270 Klarup
Danmark

Mobil +45 20774000
bruno@bpkmaskiner.dk

www.bpkmaskiner.dk

ELMO GMBH
am Stadtwalde 15
48432 Rheine
Tyskland

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

VI ER DEN OFFICIELLE PARTNER FOR


