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EN BEDRE VERDEN

Hos WeedFighter er vi drevet af et ønske om at gøre en forskel og forandre verden til et bedre sted. 
Vi står bag udviklingen af en innovativ teknologi, der ændrer måden, man bekæmper ukrudt på. Glem 
pesticider og gasbrændere. WeedFighter er et bæredygtigt, mere effektivt og mere sikkert alternativ.

Og vi vil ikke nøjes! Med WeedFighters ukrudtsmaskiner er der plads til vild natur og biodiversitet. 
Men også til at løse udfordringen med at fjerne ukrudt på en miljøvenlig måde og dermed skabe 
tilgængelighed og tryghed for alle, der færdes langs gader og stræder. Cykelstien skal fortsat være 
fremkommelig for vores børn på vej til skole. Og fortovet jævnt for vores ældre på vej til købmanden.

WeedFighter er således sat i verden for at bygge bro mellem vision og metoder, der bidrager til at 
gøre kloden til et bedre, mere bæredygtigt sted, som vi med ro i sindet kan overdrage til kommende 
generationer.

WeedFighter ejes og drives af et konsortium bestående af private investorer, virksomheder og Hands-
on Mikrofonden.

WEEDFIGHTER PRO 

WeedFighter Pro er en nyudviklet, helt unik maskine, 
der fjerner ukrudt med damp, en specialudviklet accelerator
og mikrobølger. 

Med WeedFighter Pro er ukrudtsbekæm-
pelsen 100% pesticidfri. Ukrudtet udsæt-
tes først for damp. Dernæst behandles 
der med vand tilsat accelerator. Sidste led 
i processen er behandlingen med mikro-
bølger. 

Med en fremkørselshastighed på op til 5 
km/t er maskinen væsentligt hurtigere end fx 
gasbrændere. Og så er der ingen brandfare. 
WeedFighter Pro reducerer desuden ukrudtet 
efter færre behandlinger end andre kendte 
metoder. 

Maskinen monteres på en lille traktor eller red-
skabsbærer. Den fås også uden mikrobølgemodul.

MED
MIKROBØLGER



WEEDFIGHTER HANDI 

WeedFighter Handi er en mobil, manuelt betjent ukrudtsmaskine. Maskinen anvender en kombina-
tion af kogende vand og en biologisk nedbrydelig accelerator, som er specialudviklet til WeedFighter 
maskinerne. Ukrudtsbehandlingen er 100% pesticidfri. 

Ukrudtsbehandlingen foregår med en håndholdt lanse. Slange og lanse er koblet på maskinens varmt-
vandsanlæg, der er placeret i traileren eller boxen og rulles ud herfra. Accelerator doseres automatisk 
og præcist under vandpåfyldning.

WeedFighter Handi T er bygget op i en lukket 
trailer, der kobles på bil. Den fås med 750 kg 
trailer og 300 l vandtank eller 2.000 kg trailer og 
1.000 l vandtank.

WeedFighter Handi B er bygget op i en lukket 
box, og transporteres på ladbil el.lign. Den fås 
med en vandtank på enten 1.000 eller 600 l.
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         BOOK EN GRATIS DEMO 

VIL DU HA' EN
WEEDFIGHTER OPLEVELSE?

WeedFighter er en serie effektive ukrudts-
maskiner til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

Vil du prøve en WeedFighter maskine? 
Book en demo. Vi kommer forbi og viser 
dig, hvor let det er at fjerne ukrudtet.

WeedFighter ApS
Egeskovvej 10   DK-8700 Horsens

Tel +45 2212 4270    post@weedfighter.dk

Yding Smedie & Maskiner 
Egeskovvej 10   DK-8700 Horsens
Tel +45 75782230    info@ysm.dk

              

VI ARBEJDER FOR FNs 
BÆREDYGTIGHEDSMÅL

Når du bruger et WeedFighter-produkt, støt-
ter du aktivt og direkte 2 af de i alt 17 verdens-
mål. Med pesticidfri ukrudtsbekæmpelse og lavt 
energiforbrug er WeedFighter et klimavenligt og 
bæredygtigt alternativ til fx gasbrænding og sprøjt-
ning. 

RING PÅ +45 2212 4270

SKRIV EN MAIL: post@weedfighter.dk

EFFEKTIVITET

Med WeedFighter kan du nøjes med fær-
re behandlinger end med gasbrænder eller 
hedvandsanlæg.

AVANCERET TEKNOLOGI

WeedFighter accelerator er en ophavs-
retligt beskyttet komponent i WeedFigh-
ter-konceptet. Maskinerne er konstrueret 
efter særlige principper, der anvender 
acceleratoren på en unik måde.  

Når acceleratoren tilsættes og ukrudtet 
udsættes for mikrobølger, øges effekten 
markant.
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