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Professionele ULV-spuittechniek
Optimale verdeling van de werkzame stof
Veelzijdig inzetbaar

Mantis ULV-spuitsystemen (Ultra Low Volume) zorgen ervoor dat u uitstekende resultaten behaalt met 
slechts een minimale hoeveelheid vloeibaar product en op een groot aantal toepassingsgebieden, zoals:

uu Desinfectie bijvoorbeeld in restaurants, zwembaden en ziekenhuizen

uu  Verbetering en koeling van omgevingslucht in stallen en andere gebouwen

uu  Bestrijding van insecten in stallen, kassen, magazijnen en andere gebouwen

uu  Controle van schimmelinfecties bijvoorbeeld in het geval van plagen in kassen

ULV-spuitsystemen voor een uitstekend resultaat
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Hier 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 waaronder gewasbescherming, onkruidbestrijding en industriële toepassingen. Wij bieden hoog-
waardige spuitsystemen voor de meest efficiënte en gebruiksvriendelijke applicatie van vloeibare preparaten.

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

MANTIS ULV® spuitsystemen 
Ideaal voor stationaire installaties
Deze spuitsystemen bestaan uit één of meerdere ULV-rotatie vernevelaars met een bij-
passende pompeenheid, een afzonderlijke besturingseenheid of een connectiviteit met 
andere besturingssystemen en een tank voor de te spuiten vloeistof. De vernevelaars 
worden boven de te spuiten producten geïnstalleerd, alle andere componenten kunnen, 
afhankelijk van de omstandigheden, elders in de installatie worden geplaatst.

BEMA® handgedragen spuitapparaten 
Ideaal voor het spuiten van vloeistoffen op oppervlakken
De BEMA®-handgedragen spuitapparaten zijn bijzonder geschikt voor de flexibele inzet 
op kleinere oppervlakken. Er zijn modellen met korte of lange steel, met of zonder pomp 
en met 1 of 10-liter tank. De vernevelaar is zijdelings draaibaar, zodat zowel horizontale 
als verticale oppervlakken gemakkelijk kunnen worden besproeid.

ROFA sproeier
Optimaal voor het spuiten van vloeistoffen in de lucht 
Met de geïntegreerde ventilator van de ROFA machines kunnen de druppeltjes tot wel 
7m ver in de ruimte worden gespoten. De minuscule druppeltjes zweven minutenlang in 
de lucht en dalen slechts heel langzaam naar beneden en zorgen zo voor een maximaal 
effect van de verstoven vloeistof.
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Profiteer van onze innovatieve 
ULV-spuittechniek
Onze ULV-spuitsystemen produceren hele kleine druppeltjes van een gekozen (meestal onver-
dunde) vloeistof en verdelen deze gelijkmatig over een oppervlak of in de lucht. Voor een 
breed scala aan toepassingen bieden wij speciaal aangepaste spuiten en systemen.
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