
Atomizador ULV

Oatomizador para batatas e frutos daMAFEX baseia-se na tecnologia ULV (Ultra
Low Volume), através da qual a quantidade de aplicação necessária pode ser
significativamente reduzida, sempre com uma ótima distribuição das
substâncias ativas, com gotículas de dimensão uniforme. É aplicado há vários
anos especialmente para melhor proteger as colheitas de batatas com
antigermicidas e fungicidas, bem como os frutos com cera e fungicidas.
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Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH
Vierlander Straße 11a · D-21502 Geesthacht, Germany

phone: +49 (0)4152 / 8459-0 · fax -11
mantis@mantis-ulv.eu · www.mantis-ulv.eu

Contato

Potato / FruitPotato / Fruit

UNIDADE DO INJETOR
Injetor rotativo BL
Tamanho aprox. das gotículas
40 micrômetros
Largura e profundidade de
pulverização, até 80 cm

UNIDADE DE COMANDO:
• Visor grande
• Teclado de membrana à prova
de pó e água

• Preparação totalmente
automática do sistema

• Regulação da quantidade
• Monitoramento dos injetores
• Opcional: controle do fluxo
• Função de alarme

UNIDADE DA BOMBA
(incl. unidade de alimentação)

a)Bomba de tubo flexível de
reduzida manutenção

b)Caixa com unidade de
alimentação (tensão de entrada
110-230 Volt, tensão de saída
15,6 Volt)

c)Bomba automática de injeção
com reservatório

d)Reservatório de 10 litros para
o preparado a aplicar

e)Suporte em aço inoxidável
para unidade da bomba

Atomizador para
batatas MAFEX / frutos MAFEX
Número de injetores por sistema: 1-4
Capacidade da bomba por injetor:3-220 ml/min
Proteção padrão contra salpicos: 80 x 80 cm
(para 1 injetor) ou 80 x 120 cm (para 2 injetores)
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Funcionamento do processo MAFEX
Para combater os agentes patogênicos é imprescindível
o umedecimento completo da área dos tubérculos.
As partículas de substâncias ativas devem cobrir a
superfície à menor distância possível. Para conseguir
esta distribuição uniforme, a quantidade de preparado
disponibilizada deve ser dividida numa grandemultipli-
cidade de gotículas de tamanho uniforme.

Através de força centrífuga e utilizando um disco de
rotação especialmente desenvolvido, o aparelho MAFEX
cria aprox. 30 milhões de gotículas a partir de 1 ml de
líquido. As gotículas são depositadas uniformemente na
superfície das batatas ou dos frutos através da corrente
de ar vertical criada pelo disco de rotação, da força
centrífuga bem como domovimento rotativo e de queda.
Assim se consegue uma boa eficácia.

Uma moderna unidade de comando possibilita a prepa-
ração automática do sistema, ou seja, a verificação de
todas as funções, bem como o transporte do líquido até
ao injetor antes de iniciar a aplicação. A quantidade
pretendida pode ser regulada na unidade de comando.
Durante a operação, é monitorado o funcionamento do
injetor e dispara uma função de alarme no caso de
falhas. É opcionalmente disponibilizado um controle do
fluxo.

Possibilidades de aplicação
No geral, pode ser qualquer líquido com o aparelho
MAFEX. O mais comum é o tratamento líquido de
batatas com mordentes, fungicidas e antigermicidas
(por ex. Fungazil® 100 SL, GRO-STOP® Basis e NeoNet®
Start) bem como o tratamento de frutos cítricos e outros
com diversos tipos de ceras e fungicidas. Também é
possível a utilização de água com oMAFEX para assentar
as poeiras

A montagem dos injetores é efetuada, no exemplo das
batatas, na máquina de revolver a terra, na máquina de
encher caixas ou na cinta transportadora, preferencial-
mente sobre um desnível. No caso dos frutos, os injeto-
res sãomontados, por exemplo, sobre amesa de seleção.
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