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WAT WE DOEN?
Wij bieden de veilige, efficiënte en 
levensvatbare technologieën die nodig 
zijn voor een herbicidevrije wereld. 
NoLimit eco onkruidbestrijding is 
een niet-chemisch alternatief voor 
herbiciden.  Het is net zo efficiënt, 
maar niet giftig, niet-resterend en zeer 
gemakkelijk te gebruiken.
Chemische herbiciden waren een 
enorm succesverhaal in de 20e 
eeuw, waardoor de kosten werden 
verlaagd en de opbrengsten werden 
verhoogd. Maar er zijn nu heel 
goede redenen waarom alternatieve 
onkruidbestrijdingstechnologieën een 
belangrijke stap voorwaarts zijn, voor 
veel toepassingsgebieden.
De warmwater- en 
warmwaterstoomtechnologie maakt 
een milieuvriendelijke, kosteneffectieve 
onkruidbestrijding mogelijk om 
tegemoet te komen aan de behoeften 
van boeren, tuinarchitecten, 
dienstverleners en consumenten.  

NoLimit Eco Onkruidbestrijding



INFORMATIE
NoLimit Eco Weed Control is een innovatief, in Nederland gevestigd bedrijf 
dat gespecialiseerd is in niet-chemische onkruidbeheer oplossingen met 
behulp van geavanceerde technologieën. 
Oorspronkelijk ontwikkeld in Oostenrijk, richt de gepatenteerde technologie 
zich zowel op de scheuten als op de nog kritischer wortels van ongewenste 
planten. De flexibele, uitwisselbare applicators maken het mogelijk om het 
systeem te gebruiken in een reeks oppervlakken en segmenten, waaronder 
landbouw, consumentenmarkt en stedelijke gebieden.

ONZE MISSIE
Om de efficiënte, levensvatbare en noodzakelijke technologieën te bieden 
voor een herbicidevrije wereld.

TECHNOLOGIE
Ons machinepark werkt uitsluitend met een mix van warm water 
en warmwaterstoom.

Het systeem is uitsluitend opgebouwd op de eigenschappen van verwarmd 
water en is daarmee de meest duurzame en natuurlijke methode van 
onkruidbestrijding. Onze hete stroomgenerator verwarmt het water tot het 
een temperatuur bereikt van 130°C. De mix van hete stoom en water wordt 
via een speciale hittebestendige slang getransporteerd naar individueel 
geselecteerde apparatuur. Bij het verlaten van het mondstuk, het oppervlak en 
de omringende atmosfeer warmt het water op tot 100°C.  
Dit proces veroorzaakt een eiwitschok in de plant en vernietigt zo de celwand 
van de plant en bereikt ook zijn wortels diep in de grond. 
Vervolgens kan de plant het water niet meer opnemen, en verwelkt 
daardoor. Afhankelijk van het specifieke soort vegetatie en verschillende 
omgevingsinvloeden kunnen herhalingen van de operaties noodzakelijk zijn.

TOEPASSING
Onze modules worden voornamelijk gebruikt bij gemeentelijke en agrarische 
bedrijven. De machine is niet beperkt tot weersomstandigheden of 
oppervlakken.
De machine werkt met een 12 Volt batterij en wordt opgeladen door de
draaiende motor. Dit resulteert in een laag geluidsniveau rondom de 
gebruiker, omdat het voertuig wordt uitgeschakeld. Bovendien is het de 
enige machines op de markt waarmee u planten water kunt geven, wiet kunt 
verwijderen, en vervult zijn nut als een hogedrukreiniger in één.

“Volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bevatte 45% van 
alle geteste landbouwproducten een of meer residuen van bestrijdingsmiddelen 
in meetbare concentraties. “
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