
Onkruidbestrijding 
met heet water 

De belangrijkste voordelen van BioMant: 

BioMant

uu Effectiever, goedkoper en efficiënter dan andere niet-chemische methoden

uu Zeer milieuvriendelijke warmte- en aandrijftechniek dus minimale luchtvervuiling 

uu Hogere werksnelheid dankzij hoog waterdebiet en ons TCS temperatuurregelsysteem

uu Geen brandgevaar en geen schade aan bestrating en straat- of tuinmeubilair  

uu 3-in-1: onkruidbestrijding, hogedrukreiniging en bestrijding van mos en algen

uu Verschillende aan- en opbouwmogelijkheden dankzij modulair concept

best available technology



HEIßWASSER-SPRÜHGERÄTEBioMant

BioMant-Compact  
Dankzij het compacte ontwerp en de innovatieve modulaire bouw, kan de veelzijdige BioMant Compact optimaal worden ingezet 
voor onkruidbestrijding in tuinen en op kleine oppervlakken, alsmede voor de behandeling van grotere terreinen. Het hoge 
waterdebiet van 9 liter per minuut zorgt voor een hoge werksnelheid.

Er zijn twee varianten beschikbaar:

uu BioMant-Compact EL met elektrische pomp, die op 230-volt moet worden aangesloten

uu BioMant-Compact BE met geïntegreerde benzinemotor om de pomp aan te drijven

Beide modellen zijn zelf-aanzuigend en kunnen ofwel op de normale watervoorziening worden aangesloten, ofwel worden 
gecombineerd met een externe tank, waardoor de machine autonoom kan worden ingezet.  

Een 3-punts ophanging om de machine voor of achter aan een tractor of ander voertuig te monteren, alsmede een gemakkelijk 
verrijdbaar onderstel met drie grote wielen voor mobiel gebruik zijn beschikbaar als extra modules. De modules zijn uitgerust 
met een SKID-frame voor transport en ongecompliceerde montage op trailers en laadruimten van voertuigen.

BioMant-Mini
Deze kleinste en zeer interessant geprijsde heet water machine is optimaal inzetbaar 
op kleine of moeilijk bereikbare plaatsen, waar een waterleiding en stroomaansluiting 
voorhanden is. 

Klein en flexibel: de BioMant-Mini weegt slechts 98 kilo, maar geeft toch een debiet 
van 8 l/min, daardoor is de WS-Mini bijzonder interessant voor groenvoorzieners en 
beheerders van terreinen rondom woningen, gebouwen en bedrijven.

Chemievrije onkruidbestrijding met heet water 
 
In de openbare ruimte en op verhardingen, alsmede in de biologische landbouw en overal waar het gebruik  van 
herbiciden niet toegestaan of gewenst is, biedt onkruidbestrijding met heet water een effectieve en economisch 
haalbare oplossing.

BioMant machines vernietigen door middel van heet water (99,5°C) de celstructuur van het onkruid. Daardoor  
sterft het bovengrondse deel af en bij meervoudige behandeling de hele plant. Deze zeer efficiënte techniek maakt het  
mogelijk onkruid op een effectieve, economische en milieuvriendelijke manier te bestrijden.

Wij bieden verschillende BioMant modellen aan voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. 



BioMant ONE | BioMant TWO
BioMant-ONE en BioMant-TWO-modellen zijn ideaal voor gebruik op grote oppervlakken. Ze zijn ontworpen als “all-in-one”-
systemen met een autonome water- en stroomvoorziening of voeding via het transportvoertuig. Dankzij het modulaire ontwerp 
is er een grote verscheidenheid aan modelvarianten en ontwerp-opties beschikbaar.

Profiteer van onze nieuwe aanbouw-sproeibalken 

uu gemakkelijke aan- en afbouw

uu vanuit het voertuig te bedienen

uu hydraulisch lateraal verstelbaar

uu sproeibreedte tot 100 cm, ook in gedeelten mogelijk

uu meer opties en aangepaste oplossingen op aanvraag

BioMant

Alle modellen kunnen worden uitgerust met verschillende spuitschermen en -armen (vast of flexibel) en bieden door hun  
optimale bouwwijze en geringe afmetingen een grote reeks aan opbouw mogelijkheden voor verschillende voertuigen; tractoren, 
werktuigdragers, elektrische voertuigen, aanhangwagens en/of pick-ups.

Waterverwarming
Naast diesel kunt u ook kiezen voor een milieuvriendelijk 
lpg-model met tot 70% minder CO2-uitstoot en bijna nul 
roet-emissie.

Watertoevoer
Dankzij het hoge waterdebiet (15 of 30 l /min) kan een hoge 
werksnelheid worden bereikt. Met een extra pomp en filter 
kan de watertank zelfs worden gevuld met oppervlakte- of 
regenwater. 

Pompaandrijving 
Met geintergeerd accu-pakket voor duidelijk minder geluids- 
overlast of met een aparte hydraulische of brandstof gene-
rator (op diesel, benzine of gas).

Temperature Control System (TCS)
Het sensorgestuurd temperatuurregelsysteem zorgt voor 
een constante stabiele watertemperatuur van 99,5° C,  
waardoor sneller gewerkt kan worden met gegarandeerd 
goed resultaat. 

BioMant-ONE

ONE-modellen zijn uitgerust met 
één brander en hebben een wa-
terdebiet van 15 l/min. Er kan 
door één persoon mee gewerkt 
worden en de machines heb-
ben een spuitbreedte van max.  
60 cm en een werkcapaciteit 
van maximaal 1800 m2/u.

BioMant-TWO = 2 x BioMant-ONE

TWO-modellen hebben 
twee branders en een  
waterdebiet van 30 l/min. 
De spuitbreedte is max. 
120 cm en de totate ca-
paciteit 3600 m2/u. Met 
een TWO kan met twee 
personen gewerkt worden.
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Bij ons vindt u de juiste oplossing! 

Professionele spuitapparatuur van Mantis ULV®

Mantis beschikt over meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en distributie van spuitsystemen voor de meest 
uiteenlopende toepassingen. De focus is altijd gericht op maximale efficiëntie bij de toepassing van vloeibare preparaten, 
gebruiksvriendelijkheid en de beste kwaliteit van het behaalde resultaat. 

Naast machines voor onkruidbestrijding, biedt Mantis ook de MAFEX® ULV spuit-installaties voor gewasbescherming (voor bijv. 
aardappelen, groenten/fruit en kuilvoer), Rofa sproeiers voor insectenbestrijding en ontsmetting, alsmede diverse MANTIS ULV ® 
spuitsystemen en componenten voor de gezondheidszorg en diverse industrieën zoals de beton- en voedingsindustrie. 

Als dé specialist in onkruidbestrijding biedt Mantis professionele spuitsystemen voor herbiciden, bio-herbiciden en heet water.  

Op onze website www.mantis-ulv.com vindt u meer informatie over onze producten en nieuwe ontwikkelingen. 
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BioMant

BioMant HEET WATER SPROEISYSTEMEN

Toepassingsgebieden
BioMant machines maken niet-chemische onkruidbestrijding mogelijk in bijvoorbeeld:  

uu Openbare ruimte en op verhardingen

uu Parken, tuinen en begraafplaatsen

uu Sportvelden en industriële terreinen

uu Rondom zonnepaneelparken 
 alsmede in de biologische land- en tuinbouw, boom- en fruitteelt en wijnbouw.


