BioMant

Onkruidbestrijding
in de openbare ruimte
en op verhardingen
met heet water,
herbiciden of
bio-herbiciden

uitsysteem!

juiste sp
Voor elke methode het

MANTIS ULV ® biedt professionele oplossingen voor onkruidbestrijding in de openbare ruimte en op
verhardingen, zoals bijvoorbeeld:
uuWegen en pleinen

uuSportvelden

uuBegraafplaatsen

uuParken en tuinen

uuIndustriële complexen

uuRondom zonne-energie panelen

en vele andere toepassingsgebieden zoals boomkwekerijen, sierteelt, fruit- en groetenteelt en andere rijgewassen.

best available technology

ULV-SPUITSYSTEMEN MET HERBICIDE

Tot 50 % minder herbicide verbruik dankzij ULV-techniek
In de openbare ruimte en op verhardingen is het gebruik van herbicide veelal verboden. Er blijven echter uitzonderingen waar
chemische onkruidbestrijding de enige mogelijkheid is en daarom, in bepaalde gevallen, toegelaten is.*
ULV betekent „Ultra Laag Volume“, oftewel, „bijzonder kleine hoeveelheid“. Kernelement van alle MANKAR ® ULV-Spuitsystemen is de door Mantis gepatenteerde segment-rotatievernevelaar. Hiermee wordt herbicide of herbicidemengsels in heel
kleine, druppeltjes, onverdund en recht naar beneden gespoten, zodat u een optimale verdeling krijgt.

MANKAR ® Voordelen
uuMinimaal herbicide verbruik
uuMinimale drift voor een optimale bescherming
uuLichtgewicht, eenvoudig te bedienen en tijdbesparend
uuLaag energieverbruik, via oplaadbare accu of 12 V aansluiting van voertuig
uuVerschillende modellen, overal optimaal inzetbaar

MANKAR ® modellen
Carry
De lichtgewicht, ergonomische draagbare
MANKAR HQ modellen zijn ideaal als het gaat
om maximale flexibiliteit, in bijv. bloembedden of tussen planten en moeilijk bereikbare plaatsen. De dosering gebeurt via een
doseerventiel en door een eenvoudige aan/
uit schakelaar spuit men alleen daar waar het
nodig is. Er zijn spuitbreedtes van 12-45 cm,
bij sommige modellen zelfs instelbaar.

MANKAR® Carry

Roll
MANKAR-TWO en -ONE kruiwagen systemen
zijn perfect voor kleine tot middelgrote
oppervlakten, b.v. tuinen en begraafplaatsen
en zijn gemakkelijk te vervoeren achter in
de auto. Een wiel-aangedreven pomp garandeert een nauwkeurige en zuinige snelheid
onafhankelijke dosering. Bovendien kan
een optionele „Select“-functie het selectief
spuiten van herbicide regelen. Er zijn spuitbreedtes van 25 tot 110 cm, met of zonder
spuitarm verlengstuk.

Drive
Drive machines kunnen voor - of achter
een voertuig worden aangebouwd en zijn
ideaal voor grote oppervlakten zoals parken en sportvelden. Dankzij verschillende modellen, spuit- en werkbreedtes en aanbouw mogelijkheden kunnen de Drive machines overal optimaal worden ingezet.
*U dient de lokale wetgeving te respecteren.

MANKAR® Drive

BioMant Aqua

HEET WATER SPROEISYSTEMEN

Onkruidbestrijding met heet water
In de openbare ruimte en verhardingen, en overal waar het gebruik van herbiciden niet is toegestaan of ongewenst is, biedt
onkruidbestrijding met heet water een milieuvriendelijke en kostenbesparende oplossing. De BioMant Aqua machines vernietigen door middel van heet water (van 99,5 °C) de celstructuur van het onkruid zodat de plant verzwakt en afsterft.
Wetenschappelijk studies* tonen aan dat onkruidbestrijding met heet water een van de meest efficiënte, niet chemische
methodes is.
(*Bron: “Kristoffersen P., Rask A.M. & Larsen S.U. (2008). Non-chemical weed control on traffic islands: a comparison of the efficacy of five weed control techniques.” Weed Research 48, 124–130)
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Belangrijkste Voordelen
uuEffectiever, goedkoper en efficiënter dan andere niet-chemische methoden
uuEen grotere werksnelheid dankzij een hoog waterdebiet en stabiele temperatuur
uuBestrijdt ook mos en algen
uuGeen brandgevaar, geen schade aan bestrating en stad- of tuinmeubilair
uu2-in-1: onkruidbestrijding en hogedrukreiniging
uuGeruisloze en emissiearme techniek dankzij accu en LPG brander (afhankelijk van model)
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WS-I / WS-II
Voor gebruik op grote oppervlakten zijn de BioMant Aqua WS-I/II modellen optimaal. Ze zijn ontworpen als „all-in-one“ systeem, inclusief pompaandrijving,
waterverwarming en watervoorziening.
De WS-I/II modellen hebben een hoog waterdebiet van 15 of 30 l/min waardoor
een optimale werksnelheid gegarandeerd wordt. Het waterreservoir kan tevens
gevuld worden met oppervlaktewater door het gebruik van een extra pomp en
filter.
Voor het verwarmen van het water kunt u kiezen uit modellen op diesel of milieuvriendelijke lpg-verwarming.

WS-I

De watertemperatuur in andere heetwater onkruidbestrijding machines blijft vaak
niet stabiel, aldus is het effect op onkruid zeer variabel. De BioMant Aqua WS - I/ IImodellen zijn voorzien van een sensor gestuurd temperatuur controle systeem
(TCS), waardoor een constante watertemperatuur van 99,5 °C verzekerd wordt. Dit
houdt in sneller werken en met de beste resultaten.
De stroomverzorging en besturing van de pomp gebeurt, afhankelijk van het model,
met een accu, benzinemotor of door middel van een stroomaggregaat.

WS-II

WS-I modellen zijn uitgerust met één brander, en kunnen door één persoon
bediend worden. Een maximale sproeibreedte van 50 tot 70 cm levert een werkcapaciteit tot 2.000 m2/uur.
WS-II modellen hebben twee branders en een werkbreedte van 100 tot 130 cm
met een werkcapaciteit van maximaal 4.000 m2/h. Twee personen kunnen tegelijkertijd werken, ieder met een lans of sproeiwagentje.
WS-II

Alle modellen kunnen met 3-punt ophanging (cat 2), of met een speciaal montageframe worden uitgerust voor het aanbouwen aan bijvoorbeeld een tractor, werktuigtrekker, elektrisch voertuig, aanhangwagen of pick-up.

WS-Compact
Het compacte ontwerp van de BioMant Aqua
WS-Compact is ideaal voor gebruik in zowel tuinen
en op kleine oppervlakten, alsmede voor de behandeling van grotere terreinen. Een hoog debiet van
circa 9 liter per minuut zorgt voor een optimale
werksnelheid.
De WS-Compact kan worden aangesloten op een
waterleiding en stopcontact. De machine kan ook
op een aanhanger worden geplaatst, waardoor in
combinatie met een watertank en stroomaggregaat
onafhankelijk kan worden gewerkt

WS-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 WS-Mini weegt met 98 kilo minder dan de WS-Compact, 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.

BioMant Herbi
Voor biologische werkstoffen

SPROEISYSTEEM
Sproeisysteem met elektrische kruiwagen

Speciaal voor het spuiten van biologische bestrijdingsmiddelen en laag risicomiddelen, bijvoorbeeld
op basis van pelargoon- en of azijnzuur, alsmede
biologische plantversterkers.
De HQ-80 is een draagbare spuit met een 10 liter
tank en een speciaal roterende spuitkop die een rond
spuitbeeld met een diameter van 80 cm geeft.
De BioMant Herbi is als compleet systeem, met
elektrische kruiwagen, of als aanbouwsysteem voor
opbouw op allerlei voertuigen verkrijgbaar. Het systeem is uitgerust met onze bekende Flex-spuitschermen en geeft een spuitbeeld van 25 tot 110 cm
breed, naargelang het model.

HQ 80

Profiteer van onze innovatieve
Flex-spuitschermen
Optimaal voor onkruidbestrijding met
verschillende sproeibreedtes
uuBij aanraking met hindernissen, zoals stadsmeubilair,

klappen de schermen terug
uuVeersterkte van het klapmechanisme is instelbaar
uuDe spuitschermen kunnen ook worden vastgezet
uuDrie spuitbreedtes; 25, 40 of 55 cm (of veelvoud hiervan)

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 op maximale efficiëntie bij de toepassing van vloeibare preparaten, gebruiksvriendelijkheid en de beste kwaliteit van het behaalde eindresultaat.
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 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.

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

Hier vindt u de juiste oplossing!
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