
best available technology

Najlepsza ochrona dla 
Twoich ziemniaków

Równomierne pokrycie powierzchni  
opryskiwanej
Optymalne rozpylanie substancji czynnej
Niska dawka stosowania

Technologia ULV czyli  „Ultra Niska Objętość” oznacza opryskiwanie z „bardzo małym wydatkiem preparatu”. 
Dzięki technologii Mantis ULV ® osiągasz optymalny wynik podczas oprysku przeciw

uu kiełkowaniu ziemniaków

oraz przykładowo przy zabezpieczaniu owoców za pomocą wosku i środków grzybobójczych!

uu zwalczania gnicia pozbiorowego uu odkażania przed wyładunkiem

Najwyższa jakość dzięki technologii ULV MAFEX® ! 



Optymalne rozpylanie substancji czynnej dzięki technologii 
oprysku ULV.
Opryskiwacze ULV MAFEX® wynaleziono w celu oszczędnej obróbki ziemniaków, owoców, kiszonki i innych płodów rolnych za pomocą 
substancji płynnych, dla zabezpieczenia ich oraz ulepszania ich jakości i trwałości pozbiorowej.

Podstawowe znaczenie dla działania urządzeń MAFEX® ma stworzona przez firmę Mantis ULV ® dysza obro-
towa. Wytwarza ona, dzięki obecności specjalnego dysku obrotowego z 1 ml substancji płynnej ok. 30 mln 
kropli, osadzających się równomiernie na powierzchni ziemniaków lub owoców. Dzięki temu istnieje możliwość 
znacznego zredukowania niezbędnej dawki stosowania, przy optymalnym rozpylaniu substancji czynnej. 

Generalnie rozpylać można każdą substancję płynną. Szeroko rozpowszechniona jest obróbka ziemniaków 
substancją płynną, przy użyciu środków ochrony roślin, środków grzybobójczych i chwastobójczych oraz 

obróbka owoców cytrusowych i innych za pomocą rozmaitych rodzajów wosków i fungicydów. Moż-
liwe jest także zastosowanie wody w celu wiązania pyłów. Elektroniczna jednostka sterująca odpo-

wiada za automatyczne przygotowanie systemu do działania, tzn. sprawdzenie wszystkich 
jego funkcji oraz doprowadzenie substancji płynnej do dyszy przed rozpoczęciem jej 

rozpylania. Żądana ilość preparatu ustalana jest za pomocą jednostki sterującej, 
a następnie transportowana przez zespół pomp do dysz. Podczas eksplo-
atacji funkcje dyszy podlegają nieustannej kontroli i w razie wystąpienia 
jakichkolwiek usterek włącza się alarm. Funkcja kontroli przepływu ofero-

wana jest opcjonalnie.

SYSTEM OPRYSKU ULV MAFEX® 

„To się przecież opłaca!“



Stół odbiorczy dostosowany do urządzeń MAFEX®  
uu Nadmiar preparatu zostaje przechwycony i przeznaczony ponownego  

wykorzystania
uu Stół, komora opryskiwacza oraz wały wykonane ze stali nierdzewnej
uu Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej
uu Podwozie na kółkach, z regulacją wysokości
uu Rynna wrzutowa i wyrzutowa
uu Długość 200 cm, szerokość 80 cm – inne wymiary na żądanie
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Komponenty MAFEX® 
 

Dysza obrotowa
Montażu urządzenia dokonuje się np. na opróżniaczu, napełniaczu kontenerów lub 
przenośniku taśmowym (przeważnie wraz ze stopniem uchylnym) lub ze stołem 
odbiorczym / sortowniczym.

uu Napięcie zasilania: 12-18 V
uu Prędkość obrotowa: 12 000-18 000 obr/min
uu Maksymalne natężenie przepływu 220 ml/min
uu Wielkość kropli: ok. 40 mikrometrów
uu Szerokość i głębokość oprysku: do 80 cm 

Jednostka sterująca
uu Pyłoszczelna i wodoszczelna klawiatura foliowa
uu W pełni zautomatyzowana funkcja przygotowania systemu do działania
uu Funkcja ustawiania ilości
uu Kontrola dyszy
uu Alarm
uu Opcjonalnie funkcja kontroli przepływu 

Zespół pomp
1. Łatwa w utrzymaniu pompa przewodowa
2. Obudowa z jednostką zasilającą (napięcie 230, 400 lub 110 V)
3. Automatyczna pompa płuczkowa ze zbiornikiem
4. Zbiornik o pojemności 10 lub 31 l na preparat do rozpylenia
5. Uchwyt do zespołu pomp ze stali nierdzewnej

Akcesoria opcjonalne
Ruchomy statyw 
uu Łatwy montaż urządzenia MAFEX®

uu Regulacja wysokości
uu Przenośny, elastyczny użytek
uu Niezależny od innych maszyn
uu  Do urządzeń MAFEX® z 1 lub 2 dyszami



www.mantis-ulv.com
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U nas znajdziesz najwłaściwsze rozwiązanie!

Profesjonalna technika oprysku ULV MANTIS ® 

Firma Mantis posiada ponad 40-letnie doświadczenie w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży systemów oprysku, przeznaczonych do 
najrozmaitszych obszarów zastosowania. Najwyższa efektywność zastosowania preparatów płynnych, przyjazność dla użytkownika oraz 
jak najlepsze wyniki to sprawy będące naszym stałym obszarem zainteresowania.

Oprócz systemów oprysku ULV-MAFEX®, przeznaczonych do ochrony płodów rolnych, np. ziemniaków, owoców i kiszonki firma Mantis 
oferuje  opryskiwacze Rofa, przeznaczone do zwalczania owadów i dezynfekcji oraz rozmaite systemy oprysku MANTIS ULV® i części do 
nich, przeznaczone dla sektora opieki zdrowotnej oraz sektorów przemysłowych, od przemysłu betoniarskiego do przemysłu przetwór-
stwa żywności. Jako grono specjalistów od zwalczania chwastów Mantis oferuje systemy oprysku ULV MANKAR® i urządzenia BioMant 
do niszczenia chwastów za pomocą herbicydów, bioherbicydów oraz wrzątku.

Na naszej stronie internetowej www.mantis-ulv.com informujemy o najnowocześniejszych produktach oraz rozwiązaniach

Skonfiguruj sam odpowiedni dla Ciebie system oprysku  
MAFEX® ULV przez Internet 
uu www.mantis-ulv.com/en/crop-protection/mafex-potato-fruit/product-configurator  

Technologia MAFEX® ULV  dostępna jest w  wielu różnych konfiguracjach:

uu Modele standardowe z 1-4 dysz, do oprysku o szerokości 80-240 cm
uu Wydajność oprysku stosownie do żądanej ilości preparatu na tonę towaru
uu oraz do wydajności Twojego układu opryskowego (mierzonej w t/godz.) 

Jednostka zasilająca dostosowana do napięcia wejściowego 230, 400 lub 110 V, wzgl.
uu Opcjonalnie: Funkcja kontroli przepływu z alarmem w razie wykrycia pustego zbiornika lub przerwy w przepływie

Wszystkie urządzenia MAFEX® wyposażone są w funkcję automatycznego wyłączania, automatycznego spłukiwania, 
służącą do oczyszczania dyszy oraz w wewnętrzną powłokę przeciwdziałającą znoszeniu oprysku.
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