
  
 

 

 

Verkorte gebruikers handleiding 
Heatweed Mid Series 22/8 

 

De werking, de bediening en het onderhoud van de Heatweed Mid Series 22/8 is 
opgenomen in de oorspronkelijke handleiding van de fabrikant. De inhoud hiervan moet 

bij de gebruiker van de Heatweed Mid Series 22/8 bekend zijn. 

 
Starten van de Heatweed Mid Series 22/8: 

• Benzinetoevoer openen en eventueel choke gebruiken, contactsleutel omdraaien 
met brander schakelaar op ‘uit’. Zodra de motor loopt contactsleutel weer loslaten. 

• Wanneer er geen water in het systeem zit of de tank volledig leeg is geweest, kan 
het voorkomen dat men meermaals moet starten.  

• Handgreep ergolans indrukken en brander inschakelen (als er geen water 
uitstroomt gaat de brander niet aan). 

• Waterdruk onkruidbestrijding tussen de 25 en 35 bar (in te stellen op het gehoor). 
Bij reinigingswerk de drukmeter op maximaal 50 bar instellen.  

 
Onkruid bestrijden: 

• Houd de handgreep ingedrukt tot er kokend water uitkomt (na ca. 3 minuten). Dit 
is te herkennen aan een licht borrelend en sissend geluid; 

• Wanneer het water te heet wordt (dit herken je aan veel damp en aan- en uit 
schakelende brander om oververhitting te voorkomen) moet de druk met de 
drukregelingsknop licht verhoogd worden. De druk zolang verhogen tot de 
brander bij ingedrukte handgreep continu blijft branden; 

• Tijdens de onkruidbestrijding dient vermeden te worden dat de brander aan - en 
uitschakelt door het steeds weer indrukken en loslaten van de handgreep van de 
handlans. Als de machine kokend water afgeeft, dient zoveel mogelijk 
onafgebroken gewerkt te worden;  

• Dit is zeer belangrijk om een optimaal effect te hebben op het onkruid door het 
vermijden van temperatuurschommelingen! Bestrijd dus uitsluitend wanneer het 
water er licht borrelend en sissend uitvloeit. 

• Wanneer er na 3 minuten nog steeds geen kokend water uitvloeit, moet de druk 
licht verlaagd worden.   
Doe dit tot het water er licht borrelend en sissend uitvloeit (Dit kan bijvoorbeeld 
voorkomen na reinigingswerk met 50 bar werkdruk). 

 

Spuit nooit het water richting mensen of dieren. 
Dit kan ernstige brandwonden als gevolg hebben. Wees 

bedacht op hete delen van de machine zoals slangen, spuitgarnituur en motordelen. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

Uitschakelen van de Heatweed Mid Series 22/8: 
• Brander eerst uitschakelen; aanbevolen wordt daarna het water te laten doorlopen 

(handgreep ingedrukt te houden) tot het uitstromend water is afgekoeld; 
• Daarna contact uitzetten; 
• Wanneer de watertoevoer geblokkeerd is of de tank leeg is, gaat de motor van zelf 

uit. 
• Brandstofkraan verbrandingsmotor dicht zetten. 

 
Maak voor het wisselen van spuitgarnituur of het plegen van onderhoud de machine 
drukloos en laat deze afkoelen. Drukloos maken doet u door de handlans in te drukken 
met een uitgeschakelde machine. Laat het hete water en stoom ontsnappen. Voor 
onderhoud, reparatie en levering van onderdelen zoals kalkbindmiddel kunt u contact 
opnemen met Lecoba BV via het nummer 040-2051838. 
 
AANDACHTSPUNTEN HEATWEED INSTALLATIE: 
 
Veiligheid: 

• Het water dat uit de lans komt is heet! Gebruik altijd geschikte handschoenen. 
• Ook koppelingen en slangen kunnen heet worden! Gebruik altijd geschikte 

handschoenen. 
• Houd er rekening mee (vooral in de bochten) dat de watertank topzwaar is! 
• Zet in geval van storing de machine direct uit en neem contact op met Lecoba BV. 
• Lees ook het stukje veiligheid in de handleiding van de fabrikant aandachtig door.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
Dagelijkse controles en onderhoudslijst Heatweed Mid serie: 
 
Omschrijving Gecontroleerd en 

goedbevonden 
Opmerking 

Controleer alle slangen op 
beschadiging of breuken. 

  

Controleer of er geen 
waterlekkages aanwezig 
zijn. 

  

Reinig het waterfilter.   
Controleer het Haarpro 
kalkbindmiddel op verbruik 
en of er nog voldoende 
aanwezig is. 

 Verbruik is te zien door met 
pen een niveaustreepje op 
de klakbinder kan te zetten. 
Te verkrijgen bij Lecoba BV 

Controleer het oliepeil van 
de hogedrukpomp en de 
tandwielkast. 

 80w90 

Controleer het 
motoroliepeil van de 
verbrandingsmotor. 

 10w30 

Controleer het luchtfilter en 
indien nodig reinigen. 

  

Controleer de riemspanning 
van de v-snaar. 

  

Controleer de 
motorsteunen op 
beschadiging en 
bevestiging. 

  

Controleer of er voldoende 
brandstof aanwezig is. 

 Diesel voor de brander en 
Euro 95 voor de 
verbrandingsmotor 

Controleer de 
brandstoffilter op 
vervuiling. Indien nodig 
vervangen. 

  

Controleer of de machine 
onderhoud nodig 
heeft.(urenteller en 
onderhoudssticker) 

 Zie tekst hieronder. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

Onderhoud: 
• Kijk bij hoeveel draaiuren de machine onderhoud nodig heeft(zie 

onderhoudssticker). Houd de urenteller in de gaten om te weten wanneer de 
onderhoudsinterval is verstreken. Neem contact op met Lecoba als de machine 
bijna aan zijn onderhoudsbeurt toe is. Door blijven draaien met de machine als de 
onderhoudsinterval is verstreken kan leiden tot schade aan de machine! 

 


