
ET8 ECOFIPS: 3-IN-1 ALLESKUNNER VOOR OPPERVLAKKENBEHANDELING

EFFICIËNT & DUURZAAM 
OPPERVLAKTEONDERHOUD



Gebruik de ELMOTherm®-procedure voor het verwijderen van onkruid, wilde kruiden, algen 

en mos op verharde oppervlakken, hellende oppervlakken, watergebonden paden, etc.  

De heetwater-heetschuimprocedure ondersteunt u ook bij het verwijderen van eikenpro-

cessierupsen, het bestrijden van de Reuzenberenklauw en nog veel meer.

OPPERVLAKTEONDERHOUD IN DE 
ELMOTHERM®-PROCEDURE

SELECTIE VAN MOGELIJKE TOEPASSINGEN

VERTROUW OP ECHTE RESULTATEN!
Vergelijk: Oppervlakken voor en na de behandeling 

in de ELMOTherm®-procedure
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  Bestratingen  

  Desinfectie en reiniging van   
  oppervlakken, straatmeubilair en co.  

  Kiezel- en 
  grindoppervlakken 

  Eikenprocessierups    Watergebonden 
  paden 

  Omheiningen    Reuzenberenklauw  



DIT IS HOE DE ELMOTHERM®-PROCEDURE WERKT

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

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

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

3

ELMOTherm®-
procedure 
in de video

We houden onkruid gifvrij onder controle - en dat kunt u ook: ELMO is marktleider voor 

nat-thermische onkruidverwijdering en uw partner voor de biologische + efficiënte oppervlakte-

onderhoud voor meer dan 20 jaar.

Onze ELMOTherm®-procedure, de enige heetwater-schuimmethode op de markt, werkt tegen 

onkruid, wilde kruiden, algen, mos ... en heeft zich gedurende vele jaren op een oppervlakte van 

miljoenen vierkante meters bewezen!  

OPLOSSINGEN VOOR UW BIOLOGISCHE 
+ EFFICIËNTE OPPERVLAKTEONDERHOUD

We hebben de ELMOTherm®-procedure als ecologisch + economisch 

duurzaam systeem ontwikkeld: Vergeleken met de conventionele heet-

water-methode verdubbelt onze heetwater-schuimmethode de werk-

snelheid. 

Met de ELMOTherm®-procedure bespaart u personeels- en bedrijfskos-

ten, reduceert toepassingscycli en de CO2-uitstoot en bespaart geld – bij 

elk gebruik!
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ET8 ECOFIPS

MATEN 

Breedte 65 cm

Hoogte 80 cm

Diepte 155 cm

GEWICHT 131 kg (zonder bedrijfsstoffen)

VERBRUIK 

stookolie/diesel 3,5 - 4,2 l/h

Elmo Foam® 0-2 l/h

Water 6,2 l/min

Reiniger 0-2 l/h

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.

ET8 ECOFIPS



SPECIFICATIES & UITRUSTING

• Gepoedercoat frame
• Waterpomp van hoge kwaliteit
• Temperatuurweergave
• Temperatuurbegrenzende thermostaat
• Bedrijfsurenteller
• stookolie of dieseltank
• Jerrycanhouder schuimmiddel Elmo Foam®  
     of bescherming tegen kalkafzetting 
• schuimlans met wisselkop, breedte 18 cm
• 15 m slanghaspel met kruk

AANVULLENDE UITRUSTING

• 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

VEREISTE AANSLUITINGEN

•  Wateraansluiting (GARDENA®) 
• 230V stroomaansluiting

  

Slanghaspel met kruk

15 m heetwaterslang 
met slangbescherming

Aansluiting voor verschillende 
toepassings- en behandelings-
lansen met snelsluiting



3-in-1 ALLESKUNNER 
VOOR OPPERVLAKKENBEHANDELING

Terreingeschikt dankzij 
robuuste luchtbanden

Schuimlans voor 
onkruidbestrijding

Stabiel stalen 
buisframe

Hoogwaardige metalen 
behuizing voor maximale 
veiligheid

GARDENA®-compatibele 
koudwateraansluiting 

met waterfilter

Houder voor schuim-, 
reiniger- of kalkvrije-reservoirs

Temperatuurregeling  
automatisch



ACCESSOIRES

EXTRA'S OM MEER TE DOEN

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

Schuimlans
180 mm breed, voor onkruidbeheer op 
wegen, pleinen, kiezel- en grindoppervlak-
ken enz.

Druklans
voor het reinigen van terrassen, stenen 
oppervlakken, gebouwen enz.

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
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Meerjarigen-lanspunt lang
440 mm lange doorsteekset, voor het ver-
wijderen 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

15 m lange heetwaterslang met slang-

bescherming, verlengbaar tot 50 m

Wisselkoppen met en zonder wielen

Wisselkop bed
80 x 100 mm
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NIEUW
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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:
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MEER BEREIKEN IS EENVOUDIG!
Vertrouw op prestaties: Onze multifunctionele apparaten hebben een oppervlak-

teprestatie van maximaal 3.000 m2 per uur en dekken een breed scala aan toe-

passingen af met een uitgebreid assortiment accessoires. Wij ontwikkelen indivi-

duele oplossingen als een speciaal systeem!

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

UW VOORDELEN IN DE ELMOTHERM®-PROCEDURE!


