
NYHED!
Dansk produceret kvalitet

• Opbygget på palleramme for let af - og påmontering
• 25 mtr. slangerulle med automatisk oprulning
• Vandforbrug 11 til 16 ltr. pr. minut
• Trinløs og justerbar vandmængde via lanse
• Kan bruges som højtryksrenser / algebekæmpelse– op til 250 Bar
• Tankkapacitet fra 300 til 600 ltr. (mængde kan øges efter ønske)
• Inkl. 2 lanser (1 stk. NO-Weed lanse for ukrudtsbekæmpelse + 1 Stk. arbejdslanse for højtryk og algebekæmpelse)
• Inkl. 4 dyser (2 for højtryk og 2 for algebekæmpelse)
• Mulighed for ”jet-fyldepumpe”  for hurtig selvfyldning af vand (600 ltr. fyldes fra ekstern vandkilde på 4-5 min.)
• Mulighed for montering af  ”frontmonteret spredebom” på MELEX  120 cm i 3 sektioner”
• Mulighed for udlægning af skum som tilvalg

Vejl. udsalgspris kr. 199.800,- excl. moms

Komplet NO-Weed anlæg

kr. 159.500,-    
excl. moms

INTRO
KAMPAGNEPRIS



EKSEMPLER PÅ NO-WEED BEHANDLINGSRESULTAT 
BARE EN UGE EFTER 1. BEHANDLING

El-arbejdsbiler 
til professionelle!

Siden 1991 har vi forsynet 
professionelle brugere med 
fleksible, pålidelige elektriske 
arbejdsbiler.
Nomaco er nordisk generalagent for Melex. I snart 30
år har vi arbejdet tæt sammen med fabrikken. Dette 
giver dig som kunde et køretøj udviklet til nordiske 
forhold og skræddersyet til dine specifikke krav. Vi
har samlet en masse erfaring og reservedele til alle de 
tusinder af køretøjer, vi har solgt gennem årene.

Vi kan love dig høj kvalitet, hurtige leverancer 
og et venligt svar!

Nomaco Danmark A/S
Tømmerupvej 3-11 - 2770 Kastrup
tlf.: +45 70 30 54 30
e-mail: mail@nomaco.dk
Web: nomaco.dk

Forhandler:
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Siden 1991 har vi 
forsynet professionelle 
brugere med fleksible, 
pålidelige elektriske 
arbejdsbiler

Nomaco er nordisk general-
agent for Melex. I snart 
30 år har vi arbejdet tæt 
sammen med fabrikken. 
Dette giver dig som kunde 
et køretøj udviklet til  
nordiske forhold og 
skræddersyet til dine 
specifikke krav. Vi har 
samlet en masse erfaring 
og reservedele til alle de 
tusinder af køretøjer, vi har 
solgt gennem årene.

Vi kan love dig høj
kvalitet, hurtige 
leverancer og et 
venligt svar!

Diesel forbrug : 9,5 Liter i timen

Benzin forbrug:     3 liter i timen

Dieseltank:           30 liter

Vægt :                  290kg

Længde: 150 cm

Bredde: 121 cm

Højde: 100 cm

TILVALG
Honda
Benzinmotor: 13 HK (21 HK)

TEKNISKE DATA

No-Weed teknik, med betjeningspanel,  
slangerulle, lanse, dyser og Hondamotor m.m.

Mulighed for tilvalg af special-
lanse med ”fliserenser” hoved.


