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"Na Weedingtech preocupamo-nos 
profundamente com o mundo em que 
vivemos. É um lugar lindo e a única 
casa que temos. Acreditamos que 
temos de trabalhar para o proteger. 

"Foi por isso que desenvolvemos a Foamstream, 
a tecnologia de controlo de ervas daninhas sem 
herbicidas líder mundial, para que possamos 
reduzir a utilização de herbicidas e, assim, 
proteger o nosso planeta.
 
"A legislação sobre herbicidas e a opinião pública 
estão a mudar. Mais do que nunca, as pessoas 
querem reduzir a utilização de herbicidas 
sempre que possível. Na verdade, acreditamos 
que, num futuro próximo, os herbicidas serão 
banidos em muitos, se não em todos os lugares 
públicos. Reconhecemos que isto obrigará 
a mudanças nas organizações. Desenvolvemos 
a Foamstream para ajudar essas organizações, 
muitas das quais já nos orgulhamos de ter 
como clientes, a operar essa mudança, 
garantindo uma alternativa sem herbicidas que 
lhe ofereça resultados igualmente satisfatórios. 
Entendemos que a eficácia da Foamstream por 
si só não é suficiente, pelo que tratámos também 
de assegurar que fosse economicamente viável, 
para que possamos ajudar as organizações a 
adotá-la com mais facilidade.

"Ao usar a Foamstream, pode controlar 
a vegetação indesejada de forma económica, 
eficiente e segura, independentemente das 
suas credenciais ambientais e da legislação 
em vigor. E a Foamstream permite-lhe fazer 
muito mais, desde a remoção de pastilha 
elástica até à limpeza das ruas, lavagens 
à pressão e trabalhos gerais de higienização. 
A Foamstream tornou-se num sistema 
de gestão de espaços verdes e urbanos 
altamente versátil.
 
"Teríamos muito gosto em ajudá-lo a aderir. 
Se o fizer, poderá contar com o nosso apoio 
em todas as etapas do processo. Para tal, 
continuaremos a fornecer os melhores 
sistemas de controlo de ervas daninhas livres 
de herbicidas no mercado, que também podem 
ser usados para tarefas gerais de espaços 
verdes e higienização dos espaços urbanos, 
garantindo sempre que as suas necessidades 
são a essência de tudo o que fazemos".
 
Leo de Montaignac CEO da Weedingtech
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O QUE É A FOAMSTREAM?
Foamstream é a solução mais avançada 
para controlar a vegetação indesejada 
sem herbicidas, incluindo ervas daninhas, 
musgo e algas. O processo patenteado 
de baixa pressão combina água quente 
e uma espuma biodegradável, produzida a 
partir de óleos vegetais e açúcares naturais, 
o que a torna segura para utilização perto 
de pessoas, animais e em ambientes delicados. 
Com os nossos conjuntos de lanças, também 
pode ser usada para a remoção de pastilha 
elástica, lavagens à pressão e trabalhos gerais 
de higienização, tornando-se num sistema 
de gestão de espaços verdes e urbanos 
completo e altamente eficaz.

Com o compromisso de garantir que 
fornecemos os produtos mais seguros 
e ecológicos que pudermos aos nossos 
clientes, as nossas espumas foram aprovadas 
para utilização como produto orgânico, não 
tóxico e seguro pelas seguintes entidades.

+ US EPA (Agência Federal, EUA) 

+ Health Canada (Canadá)

+ CDPR (Califórnia, EUA)

+ Kemi (Suécia)

+ Departamento de Agricultura  
 (Washington, EUA)

+ Departamento de Proteção Ambiental  
 (Nova Iorque, EUA)

+ REACH (UK)

Estamos atualmente em processo de aprovação 
também noutros países. 

COMO FUNCIONA?
O ingrediente ativo do processo é o calor 
da água quente. A espuma atua simplesmente 
como uma manta isolante sobre a água quente, 
garantindo que o calor não se perde para 
a atmosfera.

Usando a maquinaria líder do setor, 
a Foamstream é aplicada na vegetação 
a baixa pressão e pode ser usada com 
quaisquer condições climatéricas. Logo que 
atinge a vegetação e a cobre, a espuma cria 
uma manta térmica sobre a vegetação e a água. 

POR QUE É TÃO EFICAZ?
Assim como o telhado da sua casa, a espuma 
impede que o calor da água quente seja 
libertado para a atmosfera, conservando-o 
e diretamente na planta durante um longo 
período de tempo. Isto permite que funcione 
da maneira mais eficaz possível. 

O calor penetra na camada exterior lustrosa 
da folha, percorre o caule e chega às raízes, 
matando ou danificando gravemente a planta.

Quanto mais tempo uma planta é mantida na 
zona de morte (temperaturas acima de 57oC), 
maior a eficácia do calor para matar a planta. 
Ao criar uma camada de isolamento sobre 
a água, a Foamstream permite que o calor 
da água quente seja conservado na zona 
de morte durante mais tempo do que com 
qualquer outro método térmico alternativo.
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O QUE SIGNIFICA ISTO?
A Foamstream oferece a maneira mais 
eficaz de matar a vegetação indesejada, 
sendo portanto necessários menos ciclos 
de tratamento por ano em comparação com 
qualquer outro método térmico alternativo 
de controlo de ervas daninhas. Ao necessitar 
de menos ciclos de tratamento, é preciso 
menos mão-de-obra ao longo do ano, 
reduzindo os custos gerais para os clientes.

Além de matar a planta, a Foamstream também 
esteriliza as sementes e os esporos que 
ainda não germinaram, ajudando a reduzir 
o crescimento futuro das ervas daninhas.

Combinando o método mais eficaz, o menor 
número de ciclos de tratamento por ano e 
a capacidade de esterilizar sementes e esporos, 
a Foamstream oferece aos clientes o menor 
custo de propriedade e custos operacionais 
na área dos produtos sem herbicidas. Como a 
Foamstream também pode ser usada em muitas 
outras aplicações, além do simples controlo 
de ervas daninhas, há vantagens comerciais 
altamente atraentes na utilização desta 
tecnologia em vez das alternativas disponíveis.

A QUEM SE DESTINA?
A Foamstream é ideal para qualquer empresa, 
empreiteiro, município ou organização que 
procure reduzir o uso de herbicidas nas 
suas práticas e substituí-lo pela alternativa 
mais económica e eficiente. É também para 
qualquer organização que precise de realizar 
uma ampla gama de trabalhos de gestão de 
espaços verdes e urbanos, incluindo a gestão 
de superfícies artificiais.

Pode ser usada com segurança em espaços 
públicos, locais de serviços públicos ou 
em qualquer espaço que exija um método 
de tratamento ecológico que não represente 
qualquer ameaça para as pessoas, os animais, 
o ambiente ou o operador.
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COMO FUNCIONA A FOAMSTREAM QUANDO É APLICADA NA PLANTA

FOAMSTREAM MANTÉM NORMALMENTE AS TEMPERATURAS DA ZONA DE MORTE DURANTE 6 VEZES MAIS TEMPO 
DO QUE OUTRAS ALTERNATIVAS
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CICLOS DE TRATAMENTO SEM HERBICIDAS - FOAMSTREAM EM COMPARAÇÃO COM AS ALTERNATIVAS

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS
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1. MENOR CUSTO TOTAL 
DE PROPRIEDADE 
DE ALTERNATIVAS 
SEM HERBICIDAS

Porquê? 

+  Sendo a tecnologia mais eficiente no mercado, 
a Foamstream garante a necessidade 
de menos ciclos de tratamento do que 
qualquer  outro método sem herbicidas. 

+  A Foamstream reduz o crescimento ao longo do 
tempo esterilizando as sementes e os esporos. 

+  A multifuncionalidade das máquinas significa 
que os custos são diluídos por várias áreas, 
do tratamento da vegetação indesejada a todos 
os aspetos da higienização das ruas, incluindo 
a remoção de pastilha elástica e as lavagens 
à pressão.

Ao investir na 
nossa tecnologia, 
obterá as seguintes 
vantagens:

2. ECONOMIA DE MÃO-DE-OBRA 
MANUAL EM COMPARAÇÃO COM 
OS MÉTODOS DE CONTROLO 
TRADICIONAIS

Porquê? 

+  A Foamstream pode ser usada com 
quaisquer condições climatéricas e em todas 
as superfícies, permitindo o eficaz planeamento 
e alocação dos recursos de mão-de-obra, 
evitando tempos de inatividade dispendiosos.

+  A Foamstream requer consideravelmente menos 
tratamentos por ano do que outros métodos 
tradicionais, como o corte da vegetação.

+  A Foamstream elimina a necessidade de 
certificação contínua do operador, a utilização 
de roupas de proteção completas e formação 
especializada, ajudando a reduzir os custos 
adicionais associados aos métodos 
tradicionais de controlo.

3. SEGURO PARA AS PESSOAS 
(INCLUINDO OS OPERADORES), 
OS ANIMAIS E O MEIO AMBIENTE 

Porquê? 

+  A Foamstream é uma solução 
ecologicamente correta, o que significa 
que pode ser utilizada em qualquer lugar 
sem restrições. 

+  A nossa espuma Foamstream é uma mistura 
de óleos vegetais e açúcares naturais 
biodegradáveis, sendo portanto segura 
para utilizar perto de pessoas, animais, 
ecossistemas delicados e cursos de água.

+  A Foamstream elimina quaisquer riscos 
associados com a utilização de produtos 
químicos ou práticas de remoção manual, 
como o corte da vegetação.

4. UM FORNECEDOR EMPENHADO E 
ESTÁVEL, FOCADO NO CLIENTE

Porquê? 

+  A estabilidade financeira resultante 
do financiamento seguro significa que 
a Weedingtech estará aqui a longo prazo, 
para o ajudar, agora e no futuro. 

+  Construímos relacionamentos de longo prazo 
com os nossos clientes garantindo que estamos 
sempre presentes para os apoiar. Os nossos 
clientes estão no centro de tudo o que fazemos.

+  Apesar de operar num mercado relativamente 
novo, a Weedingtech tornou-se líder indisputada 
no setor dos sistemas sem herbicidas desde o 
seu início. Tornou-se num fornecedor fiável para 
uma rede global de utilizadores, que comprovam 
a sua eficácia e aprovam a sua tecnologia.

5. OFERECE UMA SOLUÇÃO SEGURA, 
EFICAZ E VIÁVEL PARA RESOLVER OS 
DESAFIOS DA SUA ORGANIZAÇÃO

Porquê?

+  Com uma legislação em constante evolução 
e uma crescente pressão pública, resolvemos 
os seus desafios durante o processo 
de se adaptar e distanciar dos métodos 
tradicionais de gestão de espaços verdes 
e urbanos. Para tal, disponibilizamos a solução 
mais económica, eficiente e ambientalmente 
correta para as tarefas de controlo 
e higienização da vegetação, incluindo 
limpeza de ruas, remoção de pastilha elástica 
e lavagens à pressão.



INOVAÇÃO NO SETOR
Empenhados em oferecer aos clientes 
tecnologia que vá para além dos setores 
municipal e dos serviços públicos, trabalhamos 
constantemente com o foco na nossa inovação 
seguinte. A agricultura é um foco importante 
para o futuro. À medida que as proibições 
legislativas evoluem ano após ano, 
compreendemos a necessidade de oferecer 
as melhores soluções para todas as áreas do 
setor agrícola, como a horticultura e a viticultura.

INOVAÇÃO NOS DADOS
A Internet das coisas (IoT), uma característica 
fundamental em toda a nossa gama de 
produtos, permite aos nossos clientes 
terem uma visão mais abrangente das 
suas máquinas e atividades operacionais. 
O desbloqueio destes dados permite aos 
clientes avaliarem com precisão o custo 
das operações e minimizarem o tempo 
de inatividade, aumentando a eficiência 
operacional. Além disso, a IoT fornece 
informações preventivas sobre a manutenção 
e o funcionamento do sistema, garantindo 
que os clientes rentabilizam ao máximo 
os seus ativos.

INOVAÇÃO AMBIENTAL
Empenhados em reduzir o impacto 
ambiental da nossa tecnologia sempre que 
possível, concentramo-nos na incorporação 
de inovações de ponta nas nossas máquinas 
para nos conseguirmos afastar dos 
combustíveis fósseis e avançarmos para 
fontes energéticas mais sustentáveis.

A inovação abrange três áreas principais:
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Para nos mantermos fiéis aos nossos 
clientes e cumprirmos a nossa promessa 
para com eles, o nosso modelo de negócio 
assenta em quatro pilares - Inovação, 
Fabrico, Fornecimento e Apoio ao cliente - 
todos eles centrados no cliente.

INOVAR
A inovação está presente em tudo o que 
fazemos. A nossa equipa interna de investigação 
e desenvolvimento, de nível internacional, 
desafia constantemente os limites. Isso permite-
nos continuar à frente dos nossos concorrentes, 
garantindo que a nossa tecnologia fornece 
aos nossos clientes a melhor funcionalidade 
possível, independentemente do setor 
em que operam. 

Seja a desenvolver tecnologia pioneira líder 
do setor ou a investigar fontes de combustível 

mais limpas, na Weedingtech temos por objetivo 
oferecer aos nossos clientes máquinas que lhes 
garantem a maior rentabilidade. A incorporação 
de tecnologia inovadora, como a Internet das 
coisas, permite-nos disponibilizar aos nossos 
clientes dados valiosos sobre as suas máquinas 
e operações. Esforçamo-nos por facilitar 
as decisões de compra criando a tecnologia 
líder do setor e o máximo desempenho, 
oferecendo sempre resultados incomparáveis.
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FABRICO
Enquanto fabricantes, é fundamental ouvirmos 
os nossos clientes para conceber e construir 
produtos que satisfaçam as suas necessidades 
e resolvam os seus desafios. Ao fazê-lo, 
cumprimos a promessa para com o cliente: 
fornecer a solução mais viável e económica 
do mercado para as tarefas de controlo 
e higienização de vegetação. Fabricamos 
a tecnologia líder do setor recorrendo 
aos componentes da mais alta qualidade 
e estabelecendo parcerias com os principais 
fabricantes que aderem aos mais altos padrões 
e controlos de qualidade. A nossa produção 
é feita em vários locais em vários países, 
garantindo uma cadeia de abastecimento 
robusta que entrega sempre a peça certa, 
no lugar certo, no momento certo.

Cadeia de abastecimento: graças 
ao estabelecimento de parcerias com os 
melhores fabricantes, garantimos a entrega 
consistente de produtos finais de alta qualidade, 
permitindo que os nossos clientes obtenham 
os melhores resultados com as suas máquinas 
durante a vida útil do produto. 

A nossa cadeia de abastecimento global dá-nos 
uma flexibilidade escalável para satisfazer as 
exigências crescentes dos clientes e garante 
a rastreabilidade completa dos processos 
à medida que a nossa base de clientes 
aumenta em todo o mundo.

ABASTECIMENTO
A nossa rede global de clientes e distribuidores 
é reveladora da nossa tecnologia. 
Quer procuremos uma solução de controlo 
de ervas daninhas para si ou uma resposta 
a desafios da limpeza urbana na Nova Zelândia 
ou em Nova Iorque, temos uma excelente 
rede de parceiros com distribuidores de topo 
em todo o mundo, como Toro, John Deere 
e Promodis, entre outros, que o podem ajudar 
a tomar a decisão correta com base nas suas 
necessidades. Sabemos que um produto 
de nível internacional deve ser sustentado 

por um conhecimento profundo e experiência 
do setor e da tecnologia, além de um desejo 
partilhado de fornecer a maquinaria líder 
do setor e resolver os desafios dos clientes.

Reconhecemos que o orçamento é uma parte 
importante de qualquer processo de tomada 
de decisão. Para tornar os nossos produtos 
e parceiros o mais acessíveis possível, temos 
uma variedade de pacotes financeiros para 
o ajudar a aderir à nossa tecnologia de ponta. 



APOIO AO CLIENTE
Apoio ao cliente e serviço excecionais são 
dois dos principais atributos que diferenciam 
as empresas dos seus concorrentes. 
A parceria com distribuidores de topo garante 
aos nossos clientes sempre o melhor serviço 
e apoio após a venda e a certeza de que 
continuarão a estar no centro da nossa 
atividade. Só estabelecemos parcerias com 
distribuidores que sabemos que cumprirão 
a nossa promessa de um apoio ágil ao cliente 
em momentos críticos, garantindo que 
este não perde tempo ou dinheiro à espera 
que os problemas sejam resolvidos 
ou que as peças sejam fornecidas.

Na Weedingtech, temos um cuidado especial para garantir que recebe um apoio direto 
pós-venda de primeira classe, nosso ou da nossa rede global de parceiros de distribuição.

Qualidade de serviço superior - 
todos os engenheiros de serviço 
são especialistas em eletricidade 
e mecânica das máquinas 
da Weedingtech. 

Garantia de 12 meses para 
as peças e  mão-de-obra.

Apoio de primeira linha - 
disponibilizado  por telefone.

Formação regular e materiais 
de formação de nível internacional - 
formação no local e um portfólio de 
vídeos e manuais online para o orientar 
na utilização da nossa tecnologia. 

Apoio de segunda linha - um 
engenheiro será enviado 
ao local se a situação não puder 
ser resolvida pelo telefone. 

Engenheiros de manutenção 
específicos por região 
dedicados às suas máquinas.

Como cliente final, pode esperar 
o seguinte apoio dos nossos parceiros 
de distribuição:

+  Profundo conhecimento do setor 
e do produto

+ Apoio de primeira linha e na estrada 

+ Formação de primeiro nível

+  Stock e envio rápido das peças 
mais requisitadas

+  Preocupação constante de ouvir 
e satisfazer as suas necessidades
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COM QUEM TRABALHAMOS
Trabalhamos com uma rede diversificada de organizações 
em todo o mundo, desde parceiros de distribuição 
de topo, até empresas de serviços públicos, municípios, 
empreiteiros e particulares.

Eis algumas das empresas com que trabalhamos:
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Davide Siviero
Fundador e Diretor da Siviero Davide & C. Sas. 
Itália 

"Andávamos ansiosos para encontrar 
uma alternativa ecológica  ao glifosato, 
quando descobrimos a Foamstream, 
que veio trazer um enorme sucesso 
em termos da nossa imagem e 
das exigências do trabalho .

Os resultados foram surpreendentes!

Ao contrário dos tratamentos químicos, 
o efeito foi  visível quase de imediato, 
e foram precisos  menos tratamentos, 
visto que o crescimento de novas ervas 

daninhas foi drasticamente reduzido.

Além disso, sendo segura a utilização por 
todos os  operadores em qualquer área 
pública, a Foamstream tem-nos dado uma 
enorme vantagem na alocação e procura 
de mão-de-obra. Isto poupou-nos tempo 
e dinheiro. 

"Estamos muito satisfeitos com 
a Weedingtech e planeamos expandir 
a frota, satisfazendo cada vez mais 
as solicitações dos clientes".

M. Lemire
MD da Lemire Greenspace 
França 

“A Foamstream é sem dúvida o método 
alternativo mais eficaz de controlo de ervas 
daninhas, matando 95% das ervas daninhas 
na  primeira aplicação, em comparação 
com os 50-60% quando se usa água quente".

Norman Parent
COO da GRM Inc. 
Canadá 

“Estamos sempre à procura de produtos 
inovadores e revolucionários para oferecer 
aos nossos clientes alternativas às práticas 
tradicionais. A Foamstream é exatamente 
isso, proporcionando uma melhor experiência 
de cliente e um método mais seguro 
de manuseamento de ervas daninhas sem 
a utilização de herbicidas tradicionais. Testámos 
muitos produtos, incluindo as máquinas a vapor, 
mas achámos que este é o meio mais eficaz de 
tratar as ervas daninhas e que acaba por reduzir 
o tempo de aplicação e os ciclos de tratamento".

Len Gregory
Coproprietário da Turf Star-Western. 
EUA (Costa Ocidental)

“A Turf Star-Western tem um grande interesse 
em oferecer soluções ambientalmente benignas 
para os desafios da manutenção de terrenos. 
Acreditamos que a Weedingtech está 
na vanguarda deste movimento sem herbicidas, 
oferecendo uma solução viável com o seu 
processo de espuma de água quente patenteado 
e amigo do ambiente, a Foamstream".

Jordi Senmartí e Mireia Serra
Diretores da Vicreu-Senplag. 
Espanha

“A Weedingtech é a melhor alternativa sem 
herbicidas aos produtos químicos para as zonas 
verdes e exige menos ciclos de tratamento 
anuais do que qualquer outro método alternativo 
que considerámos, incluindo a água quente. 
Com três aplicações por ano, a cobertura 
de ervas daninhas foi drasticamente reduzida 
nas áreas tratadas. A Weedingtech é uma 
parceira brilhante com um excelente apoio 
pós-venda e valorizamos muito a investigação 
e desenvolvimento contínuos que desenvolve".

Alfred Delloiacono
Chief Equipment Inc. 
EUA (Costa Oriental)

“A cidade e o estado de Nova Iorque têm uma 
consciência ambiental extremamente forte 
e tomam grandes precauções para proteger 
os parques, as escolas privadas e públicas, 
as áreas municipais e as universidades. 
Desde que representamos a Weedingtech aqui 
em Nova Iorque, a receção tem sido enorme 
e o potencial infinito. A Foamstream está a ganhar 
rapidamente uma grande popularidade, graças 
à sua abordagem sem herbicidas para eliminar 
ervas daninhas, juntamente com a funcionalidade 
adicional para tarefas de higienização, como 
limpeza de ruas e remoção de pastilha elástica. 
Ser amiga das pessoas e dos animais, reduzindo 
também os custos, faz dela uma solução 
verdadeiramente vantajosa durante todo o ano. ”

TESTEMUNHOS DE CLIENTES Terry Burns
Gestor de contacto sénior da Idverde. 
Reino Unido 

“Desde que utilizamos a Foamstream, reduzimos 
todos os problemas de saúde e de segurança 
do corte e da laboriosa remoção manual 
das ervas daninhas que tínhamos de fazer 
anteriormente. Mudou a forma como removemos 
as ervas daninhas das superfícies macias 
e dos parques infantis da nossa cidade sem 
precisarmos de utilizar herbicidas. É limpo e fácil 
de usar e permite-nos alocar adequadamente 
a mão-de-obra, ajudando-nos a economizar 
75% do tempo de trabalho usado nos anteriores 
métodos de controlo de ervas daninhas".
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Medidas das máquinas
Altura 1200  mm 

Largura  1000  mm 

Largura + tanque integrado 1260  mm 

Profundidade 800  mm 

Profundidade + tanque integrado 1110  mm 

Peso da unidade vazia 240  kg 

Peso da unidade cheia 270  kg 

Gerador Gerador de inversor de onda 

senoidal pura alimentado a GLP 

230 V 50 Hz 

Caldeira 48 kWh alimentado a gasóleo, 

230 V 50 Hz com bomba de 

duas fases, bobina de aço 

inoxidável de 200  bar  (1/2"). 

Peso da lança 2,5  kg 

Comprimento da mangueira 30  m 

Medições de funcionamento

Temperatura interna de funcionamento 98  °C 

Temperatura de funcionamento na lança 98  °C 

Corte de temperatura excessiva 120  °C 

Pressão no arranque 30 bar 

Pressão na lança 12  bar 

Válvula de descompressão 35  bar

Caudal na lança (por minuto) 7  L  

Nível de ruído em funcionamento (1 m) 77 dB

Nível de ruído em funcionamento (5 m) 68 dB

Medições dos consumíveis

Capacidade  do tanque de propano Opcional 

Capacidade do tanque de gasóleo 35 L 

Gerador / bomba de óleo SAE 5W40 

Capacidade do gerador de óleo 0,6 L 

Capacidade da bomba de óleo 0,3 L

Capacidade do tanque de água 270 L 

Capacidade do tanque de espuma 15  L 

Atestador de espuma - peso bruto 26  kg 

Peso da capacidade de espuma 25  kg 

Temperatura de armazenamento de 

espuma exigida 

5-40 °C 

Débito por hora: 100% de cobertura

Baixa densidade de vegetação 420 m2

Alta densidade de vegetação 280 m2

A Foamstream M600 é de menor dimensão, 
mais compacta e mais leve do que o modelo 
M1200, sendo adequada para a montagem 
em vários veículos, incluindo uma variedade 
de UTV. Com um caudal de sete litros por 
minuto, a M600 é particularmente adequada 
para trabalhos de menor escala e áreas 
mais difíceis de alcançar em áreas urbanas 
e rurais. Alimentada a propano para ajudar 
a reduzir o ruído e as emissões de carbono. 
Também inclui funcionalidades adicionais 
para a higienização, limpeza de ruas, 
remoção de pastilhas elásticas e lavagens 
à pressão.
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A NOSSA MAQUINARIA



Medidas das máquinas
Altura  1200 mm

Largura 1206 mm

Profundidade 1250 mm

Profundidade + tanque padrão 2120 mm

Peso da unidade vazia 326 kg

Peso da unidade cheia 400 kg

Gerador Hatz 1B30 EPA Tier 4/CARB 

230 V 60 Hz 6 kVA

Caldeira 95 kWh alimentado 
a gasóleo, 230V 50 Hz 
com bomba de duas fases, 
bobina de aço inoxidável de 
200 bar (1/2”).

Peso da lança 2,5 kg

Comprimento da mangueira 30 m

Medições de funcionamento

Temperatura interna de funcionamento 98  °C 

Temperatura de funcionamento na lança 98  °C 

Corte de temperatura excessiva 120  °C 

Pressão no arranque 30 bar

Pressão na lança 12 bar

Válvula de descompressão 35 bar

Caudal na lança (por minuto) 12 L

Nível de ruído em funcionamento (1 m) 95 dB

Nível de ruído em funcionamento (5 m) 82 dB

Medições dos consumíveis
Capacidade completa do tanque - gasóleo 52 L

Gerador/bomba de óleo SAE 5W40 

Capacidade do gerador de óleo 1,2 L

Capacidade da bomba de óleo 0,3 L

Capacidade do tanque de água 780 L

Capacidade do tanque de espuma 22 L

Peso bruto do atestador de espuma 26 kg

Peso da capacidade de espuma 25 kg

Temperatura de armazenamento de espuma 

exigida 

5-40 °C 

Débito por hora: 100% de cobertura

Baixa densidade de vegetação 700 m2

Alta densidade de vegetação 420 m2

A Foamstream M1200 foi concebida com um 
alto desempenho em mente, proporcionando 
ao proprietário um custo de operação inferior 
ao da M600. Debita um caudal de 12 litros 
por minuto e uma velocidade de tratamento 
mais rápida do que a M600 e também 
vem de fábrica com maior capacidade 
de água. Particularmente adequada para 
o tratamento rápido e eficiente de grandes 
áreas abertas em ambientes urbanos e rurais, 
quando o tempo de tratamento é um fator 
fundamental. Pode ser montada numa pick-
up, camioneta de caixa aberta ou reboque. 
Também inclui funcionalidades adicionais 
para a higienização, limpeza de ruas, 
remoção de pastilhas elásticas e lavagens 
à pressão.
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Vantagens e características  + Dimensões compactas para caber numa variedade 
de veículos - 1260 x 1110 mm
 + Baixo nível de emissão de ruído – 68 dB
 + Alimentada a propano 
 + Opções de lança permutáveis

 + Menor custo de operação
 + Velocidade de tratamento mais rápida
 + Opções de mangueira de longo alcance (30 a 90 m)
 + Opções de lança permutáveis 

Veículos adequados UTV, pick-up, reboque. Todos os veículos comerciais de caixa aberta, pick-up, reboque.

Ambientes de tratamento Ambientes urbanos 
Caminhos, pátios, estacionamentos, calçadas, 
margens de rios.

Ambientes rurais 
Ciclovias, caminhos, paredões, bosques, jardins.

Ambientes urbanos 
Parques, campos desportivos, grandes áreas pavimentadas, 
instituições educacionais, áreas comuns, áreas de lazer, beiras 
de lagos, jardins zoológicos.

Ambientes rurais 
Propriedades privadas, passarelas, cais, parques, calçadas, 
florestas, passeios, parques de vida selvagem.

Caudal por minuto 7 litros 12 litros

Débito por hora: 100% de cobertura Baixa densidade de vegetação 
420 m2 – pátios, estacionamentos, áreas pavimentadas, 
praias, passeios ribeirinhos.

Alta densidade de vegetação 
280 m2 – caminhos, ciclovias, caminhos de pedestres, 
áreas de brita.

Baixa densidade de vegetação 
700 m2 – áreas pavimentadas, parques, espaços abertos, 
áreas comuns, praças urbanas.

Alta densidade de vegetação 
420 m2 – margens de lagoas, parques infantis, campos 
desportivos, áreas de lazer, passadiços.
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M600 ou M1200 
QUAL É A MÁQUINA 
CERTA PARA SI?

Temos uma extensa gama de configurações do tanque de água para satisfazer as suas necessidades. Para mais informações sobre 
toda a gama de opções, contacte-nos.

Configurações do tanque de água



ESPUMAS
A parte crucial do nosso processo patenteado 
Foamstream são as nossas espumas. 
São produzidas a partir de óleos vegetais 
e açúcares naturais. Disponibilizamos 
duas misturas de espuma.
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A nossa mistura de espuma 
à base de azeite.

A nossa mistura de espuma original, produzida 
a partir de uma combinação de ingredientes, 

incluindo trigo, milho, óleo de coco, óleo 
de colza e batatas.
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DO SOLO PARA O SOLO 

O CICLO DE VIDA DA FOAMSTREAM

UMA SOLUÇÃO SEGURA E SUSTENTÁVEL PARA UM MUNDO MAIS VERDE. TMWTMW

A Foamstream é combinada 
com água quente e aplicada 
nas ervas daninhas usando 

a nossa maquinaria líder 
do setor. O processo cobre 
as sementes e os esporos 

circundantes, esterilizando-os.

A espuma forma uma manta térmica sobre 
a água quente e a erva daninha, garantindo que 

a temperatura da água se mantém na zona de morte 
(acima de 57°C) durante um longo período de tempo.

O calor penetra na camada exterior 
lustrosa da folha, percorre o caule e chega 

às raízes, matando ou danificando 
gravemente a planta.

As nossas matérias-primas são colhidas e os óleos vegetais e açúcares 
naturais são extraídos para criar a nossa mistura Foamstream.

Milho
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Mistura
Engarrafamento

A erva daninha 
morre e os seus 

nutrientes voltam 
ao solo.

Colheita
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Além da nossa gama de lanças, dispomos ainda de uma gama de extras opcionais que podem ser adicionados à sua máquina.  

Para mais informações sobre toda a gama de acessórios da Weedingtech, contacte-nos. 

A nossa gama de lança Foamstream Clean foi 
desenvolvida com este objetivo em mente. 
Para garantir que as suas máquinas possam 
ser usadas além da estação tradicional para 
o controlo da vegetação, concebemos outras 
lanças destinadas a todos os tipos de tarefas 
de higienização, como limpeza de ruas, 
remoção de pastilha elástica e lavagens 
à pressão. Concebidas ergonomicamente com 
o utilizador final em mente, possuem cabeças 
permutáveis de ligação rápida para trocar 
de lança de forma simples e rápida.

Tendo os nossos clientes como a nossa preocupação 
principal, esforçamo-nos continuamente para 
que a nossa tecnologia ofereça um valor adicional. 
Certificamo-nos de que os clientes tiram o máximo 
partido das suas máquinas, desenvolvendo uma linha 
de produtos que ajude no maior número possível 
de tarefas de gestão de espaços verdes e urbanos.

AS VANTAGENS DO USO DA FOAMSTREAM 
COMO SOLUÇÃO DE LIMPEZA:
Ao contrário das lavadoras de alta pressão, 
que danificam frequentemente as superfícies, 
a Foamstream elimina os riscos associados aos 
sistemas convencionais de alta pressão, oferecendo 
os mesmos resultados a uma pressão mais baixa. 

A funcionalidade durante todo o ano da Foamstream 
permite que a utilize para muito mais funções do que 
a simples limpeza. Como também pode ser utilizada 
para o controlo de vegetação, o investimento 
pode ser partilhado entre vários departamentos 
da sua organização.



FUNCIONALIDADE DA FOAMSTREAM 
DURANTE TODO O ANO

Controlo de 
plantas daninhas

Controlo 
de musgo

Limpeza de ruas, 
higienização 

e remoção de 
pastilha elástica
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Janeiro Dezembro

Março

Março

Setembro

Setembro

Junho

Junho

Hemisfério 
Norte

Hemisfério 
Sul



Burleys - parte do grupo TCL



Foram envidados todos os esforços para garantir que as informações contidas neste folheto estão atualizadas no momento da impressão. Dada a natureza da nossa constante 
inovação, direcionada para as exigências dos nossos clientes, os dados das especificações podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio. Contacte o seu distribuidor 
para confirmar a exatidão de todos os dados.

www.weedingtech.com

Para obter mais informações sobre a tecnologia 
mais avançada na gestão de espaços verdes e 
urbanos e os benefícios que ela pode trazer à  
sua organização, contacte-nos.

WeedingTech

@WeedingTech

@weedingtech

www.linkedin.com/company/
weeding-technologies-limited

Weedingtech Ltd 
Unit 2 – Westpoint Trading Estate 
Alliance Road 
London W3 0RA, Reino Unido

+44 203 909 0050


