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Bréhat 

 

Onkruidbestrijdingsmachine en hogedrukreiniger met: 

- 1 of 2 aansluiting(en) voor onkruidbestrijding 
- 1 aansluiting voor hogedrukreiniging 
- Slanghaspel met 10 meter slang 
- Aftakasaangedreven pomp voor 

onkruidbestrijding en hogedrukreiniging (200 bar) 
- Geïntegreerde watertank van 500 of 1.000 liter 
- Modern design met polyester kap 
- Leeggewicht: 320kg (500 l.) of-360kg (1.000 kg) 
- Diverse opties mogelijk zoals aanhangwagens, 

brede onkruidlansen, waskit voor zonnepanelen, 
langere slangen en GPS 

Belle île 

 

Onkruidbestrijdingsmachine en hogedrukreiniger met: 

- 1 of 2 aansluiting(en) voor onkruidbestrijding 
- 1 aansluiting voor hogedrukreiniging 
- Slanghaspel met 10 meter slang voor 

onkruidbestrijding 
- Slanghaspel met 20 meter slang voor 

hogedrukreiniging 
- Geïntegreerde watertank van 600 of 1.000 liter 
- Elektrische pomp voor onkruidbestrijding 
- Hogedrukpomp aangedreven door elektrisch 

gestarte Honda GX benzinemotor 
- Modern design met sandwichpanelen 
- Leeggewicht: 600kg 
- Ook verkrijgbaar als containermodel 
- Diverse opties mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importeur voor Nederland: 

  

Onkruidbestrijding met heet water 



 

Oeliatec is een fabrikant van onkruidbestrijdingsmachines 
met heet water. Gevestigd vlakbij Rennes(F) heeft het 
bedrijf ruime ervaring kunnen opbouwen in Bretagne waar 
het gebruik van glyfosaat op verharding al sinds 2005 
verboden is. 

De voortdurende drive om betere technieken in te zetten in 
combinatie met een hoge afwerkingskwaliteit heeft het 
bedrijf in 12 jaar tijd gebracht waar ze nu staan: 
marktleider in Frankrijk. 

In elke machine van Oeliatec komen de basiswaarden van 
het bedrijf terug: 

- Gebruik van moderne en duurzame materialen 
waaronder roestvrij staal en composiet 

- Maximaliseren van de capaciteit door een zo hoog 
mogelijke watertemperatuur (sensorgecontroleerd) 

- Minimalieren van het energiegebruik dankzij de 
thermosferische sproeikop die een hele dunne 
waterfilm op de plant legt, waardoor afspoeling van 
heet water naar de bodem minimaal is 

- Minimaliseren van het geluidsniveau door zo veel 
mogelijk te werken met elektrische aandrijving 

- Minimaliseren van de uitstoot van roet en CO2 door 
te werken met computergestuurde modulerende 
dieselbranders 

- Gebruiksvriendelijke intuïtieve bediening voor een 
zo hoog mogelijk werkcomfort 

Oeliatec levert op alle machines 2 jaar garantie op 
onderdelen.

Hoëdic & Hoëdic CM 

 

Onkruidbestrijdingsmachine met: 

- 1 aansluiting voor onkruidbestrijding 
- 7 meter slang 
- Elektrisch aangedreven waterpomp (24V) 
- Geïntegreerde watertank van 300 liter 
- Capaciteit voor 8 uur autonoom werken 
- Extreem stil: 28 dB(A) bij de gebruiker 
- Modern design met polyester kap 
- Zeer compacte afmetingen, LxBxH: 

117 x 77 x 105 cm 
- Leeggewicht: 180 kg 
- Optioneel elektrisch aangedreven onderstel 

(model CM) 

Houat 

 

Onkruidbestrijdingsmachine met: 

- 1 of 2 aansluiting(en) voor onkruidbestrijding 
- Geïntegreerde slanghaspel met 10 meter slang 
- Elektrisch aangedreven waterpomp (24V) 
- Geïntegreerde watertank van 500 of 1.000 liter 
- Capaciteit voor 8 uur autonoom werken 
- Extreem stil: 29-32 dB(A) bij de gebruiker 
- Modern design met polyester kap 
- Leeggewicht: 230kg (500 l.) of-320kg (1.000 kg) 
- Diverse opties mogelijk zoals aanhangwagens, 

brede onkruidlansen, langere slangen en GPS 
 


