BEST AVAILABLE TECHNOLOGY

MANKAR® ULV Purškimo sistemos
Didžiausias efektyvumas profesionaliam herbicidų išpurškimui
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■ Patentuota technologija
■ Neskiesti herbicidai,
purškimas be slėgio
■ Ypač mažas herbicidų

dozavimas, minimali nutekėjimo
rizika – mažas poveikis aplinkai
Patogus naudoti
Sukelia mažai triukšmo
Platus modelių ir purškimo
pločio asortimentas

■
■
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■ Maitinamas baterija
Platintojas Lietuvoje:

i
ia
al i.
i
ec u s,
sp škim atai
ra r s
i y ų pu lifo P® .
a
g
t
uk icid i su NDU
d
o rb u U
pr he ojim RO
i
ų
i
ūs kurt aud žiu
M u
n zd
s ka vy
n
Ti pa

Didžiausias efektyvumas profesionaliam herbicidų išpurškimui

Naudojimo sritys
Medelynuose, kalėdinių
eglučių plantacijose –
žolinės augalijos naikinimui aplink kalėdinius
medelius, miško sodmenis, krūmus ir kitus medelius.

MANKAR® ULV Purškimo sistemos
Pagrindiniai privalumai
Patentuota technologija

Labai patogus naudoti

Nereikalingas vanduo herbicido
skiedimui

Mažas keliamas triukšmas

MANKAR® taupo resursus. Nekenkia aplinkai, reikalauja
mažai pajamų. Hektarui sunaudojami tik 1 – 2 litrai herbicido, dėl specialios ULV (Ypač mažo tūrio) technologijos ir patentuotų besisukančių purkštukų. Įprastinės
sistemos, pavyzdžiui ant nugaros nešiojami purkštuvai,
sunaudoja daug daugiau herbicido tam pačiam plotui.

MANKAR® taupo laiką. Jokio bereikalingo darbo. Jūs
galite pradėti dirbti iš karto, nereikia maišyti su vandeniu,
kadangi daugumoje atvejų, herbicidai gali būti naudojami
neskiesti, taupomas laikas, kai darbas yra sustabdomas
pakartotiniam pripildymui.

Purškimas be slėgio

MANKAR® purškia ten, kur jūs norite, o ne kitur!
Purškiamas skystis su žemės paviršiumi sudaro 90°
kampą, todėl užtikrinamas maksimalus herbicido patekimas ant paviršiaus.

MANKAR® yra labai patogūs naudojimui. Gaminami
mažo svorio nešiojami modeliai sveriantys iki 2,9 kg,
MANKAR® įranga palengvina herbicidų purškimą.
Ergonomiškas dizainas sumažiną stresą naudotojo nugarai ir kūnui. Palyginimui, ant nugaros nešiojamas įprastas
purškimo įrenginys sveria 20 kg!

MANKAR® tyli alternatyva. Maloni aplinkai ir žmonių
nervinei sistemai – dėl tylaus veikimo.

Platus modelių ir purškimo pločio
asortimentas

MANKAR® lankstumas. Mūsų platus modelių ir purškimo
pločio asortimentas užtikrina, kad jūs rasite idealų
sprendimą savo poreikiams.

Maitinamas baterija

MANKAR® yra su įkraunamomis baterijomis. Daugiau
jokių susiraizgiusių kabelių. Visi elektriniai modeliai yra
su įkraunamomis baterijomis. Priklausomai nuo modelio,
įkrautos baterijos veikia 8 ar net 16 darbo valandų.

Žemės ūkyje, miškuose,
vynuogininkystėje, soduose, parkuose – žolinės
augalijos naikinimui aplink
bulves, braškes, vynuoges,
želdinius ir kt.

Viešosiose, komunalinėse
ir reakreacinėse vietose –
žolinės augalijos naikinimui šaligatviuose, aplink
sporto objektus, kapines,
ligonines, golfo laukus,
kempingų aikšteles, zoologijos soduose, tarp trinkelių, parodų centruose,
gatvių ir geležinkelių apsauginiuose ruožuose.

Besisukantis purkštukas – patentuota
Mantis sistema
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Specialiai sukurti Mantis, besisukantys purkštukai sukuria daug
lengvesnį ir efektyvesnį purškimą. Visos MANKAR® ULV purškimo
sistemos yra su šiais patentuotais purkštukais.

Reguliuojamas purškimo plotis

Segmentinis sukimasis – kaip
jis veikia

Purškimo modelis
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Standartinio lašelio dydžio dėka, mažo
herbicido kiekio visiškai pakanka
piktžolių sunaikinimui. Lašeliai yra
purškiami tik žemyn. To rezultatas –
purškimo zona yra pakankamai maža,
be to, efektyviai pašalina herbicidų
nutekėjimo galimybę. Purškimo plotis
gali būti reguliuojamas nuo 10 iki
55 centimetrų, tai leidžia pritaikyti
purškimą įvairiems augalams.
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MANKAR®-CARRY

MICRO-MANTRA (MC 10)
Purškimo plotis

20 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

500 ml

Padengiamas plotas

2,500 – 5000 m²

Svoris

2,9 kg

Darbo laikas

16 val.

MINI-MANTRA (MC 20)
Purškimo plotis

10-30 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

500 ml

Padengiamas plotas

2,500 – 5000 m²

Svoris

2,9 kg

Darbo laikas

16 val.

MINI-MANTRA PLUS (MC 30)
Purškimo plotis

15-45 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

500 ml

Padengiamas plotas

2,500 – 5000 m²

Svoris

2,9 kg

Darbo laikas

16 val.

MANTRA (MC 40)
Purškimo plotis

30 arba 50 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

6,8 kg

Darbo laikas

16 val.

MANKAR®-ROLL

MANKAR-P (MR 10)
Purškimo plotis

30 arba 50 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

12 kg

Darbo laikas

16 val.

MANKAR-L (MR 20L)
Purškimo plotis

30 arba 50 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

14 kg

Darbo laikas

16 val.

MANKAR-110 P (MR 30)
Purškimo plotis

70 arba 110 cm

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

16 kg

Darbo laikas

8 val.

MANKAR 110 SELECT-EL (MR 40)
Purškimo plotis

70 arba 110 cm

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

18,5 kg

Darbo laikas

8 val.

MANKAR-110 GP (MR 50)
Purškimo plotis

70 arba 110 cm

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

19,5 kg

Darbo laikas

8 val.

MANKAR®-DRIVE
Gale montuojami modeliai

FLEXOMANT-1 (MDB 10)
Purškimo plotis

1 x 40 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

6000 ml

Padengiamas plotas

30000 – 60000 m²

Svoris

50,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

70-180 cm

FLEXOMANT-2 (MDB 20)
Purškimo plotis

2x40 cm

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

2x6000 ml

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Svoris

71,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

140-360 cm

FLEXOMANT-3 (MDB 30)
Purškimo plotis

2x40 + 1x50 cm

Purkštukų skaičius

3 vnt.

Bakelio talpa

2x6000 ml

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Svoris

76,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

130 cm

FLEXOMANT-4 (MDB 40)
Purškimo plotis

2x40 + 1x70-110 cm

Purkštukų skaičius

4 vnt.

Bakelio talpa

2x6000 ml

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Svoris

81,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

150 - 190 cm

Prikabinami modeliai
TRAMA (MDB 60)
Purškimo plotis

70-110 cm

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

6000 ml

Padengiamas plotas

30000 – 60000 m²

Svoris

26,0 kg

TRAMUS (MDB 70)
Purškimo plotis

70-100 cm

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

6000 ml

Padengiamas plotas

30000 – 60000 m²

Svoris

25,0 kg

Priekyje arba gale montuojami modeliai

VARIMANT-1 (MDFB 10)
Purškimo plotis

1x36 /40 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

6000 ml

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Svoris

34,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

55 - 80 cm

VARIMANT-2 (MDFB 20)
Purškimo plotis

2x36 /40 cm

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

6000 ml

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Svoris

49,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

110 - 160 cm /
160 – 220 cm

VARIMANT-4 PLUS (MDFB 40)
Purškimo plotis

2x50 - 80 cm

Purkštukų skaičius

4 vnt.

Bakelio talpa

2x6000 ml

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Svoris

55,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

110 - 160 cm /
160 – 220 cm

VARIMANT WINNER TOP (MDFB50-2)
Purškimo plotis

2x26 cm

Purkštukų skaičius

42 vnt.

Bakelio talpa

2x6000 ml

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Svoris

80,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

190 - 290 cm /
250 – 350 cm

Informaciją suteiks ir purkštuvus įsigyti galėsite:
UAB Kemira GrowHow
Ateities 10,
LT-08303 Vilnius
Tel.: 8 5 2701187
Mob. tel. 8 699 41009
E-mail.: naujienos@kemira-growhow.com
www.kemira-growhow.lt

UAB Graderlitas
Smolensko g. 6-313;
LT-03201 Vilnius
Fax. 8-5 2432241
Mob. tel. 8 685 21688, 8 656 36295,
8 685 82778, 8 655 92501
E-mail.: info@graderlitas.lt
www.graderlitas.lt

Ką sako profesionalai:
Klientas iš Vokietijos:

“Mes naudojome MANKAR-P nuo 1994 metų, purkšdami daugiau nei 40 hektarų eglių
ir 3 hektarus šparagų. Pasiekti rezultatai buvo puikūs, su vienu litru ROUNDUP® hektarui. Su MANKAR-P yra labai lengva dirbti ir jis puikiai veikia net ant nelygaus žemės
paviršiaus.
Apibendrinant: su šiuo produktu jūs turėsite sprendimą, kuris užtikrina puikią
piktžolių kontrolę.”
Bernd Oelkers, Wenzendorf (Vokietija)

Klientas iš Olandijos:

“Elburgo Parkų ir sodų departamentas naudoja MANKAR® ULV purškimo sistemas jau
dešimt metų. Mes esame labai patenkinti. Mūsų pirmasis įrengimas, MINI-MANTRA,
buvo pirktas 1996 metais. Mes pamatėme jį parodoje ir įsigijome. Įrenginys yra su
originaliu varikliu ir baterija! Vėliau, didesnių plotų apdirbimui, mes nusipirkome MANKAR-110 P. Mašinos yra naudojamos piktžolių naikinimui kapinėse ir takeliuose, taip
pat tose vietose, kur sunku privažiuoti su sunkia įranga. Mes naudojame įrangą ne tik
Elburge, bet taip pat Harde, Doornspijk ir Hoge Enk. Mūsų kolektyvui patinka MANKAR® mašinos, kadangi jos veikia be vandens ir todėl yra lengvai valdomos. Jos labai
palengvina darbą. Su dviejomis mūsų purškimo mašinomis mes viską lengvai sutvarkome ir kurį laiką nesiruošiame pirkti kitos įrangos...”
F. v. d. Akker, Elburg (Olandija)

Klientas iš Italijos:

“Mes esame labai patenkinti dėl novatoriškos MINI-MANTRA PLUS ir MANKAR-110
GP įrangos. Mes naudojame jas mūsų medelyne ir jos yra puikios. Speciali MANKAR®
ULV purškimo sistema garantuoja pastovų dozavimą, nepriklausomai nuo važiavimo
greičio.
MANKAR® sistema sutaupo mums daugybę lėšų.”
Giuseppe Lucato, Lucato Giuseppe medelynas, Piombino Dese, Padua (Italija)

Specialūs produktai
MANKAR ULV purškimo sistemos taip pat yra
pritaikomos individualiam vartotojui (gaminamos
pagal užsakymą), pvz.: montavimui ant specialių
transporto priemonių.
®

Kita speciali purškimo įranga:
■ MAFEX – optimaliai derliaus apsaugai. Gali būti naudojama,
pavyzdžiui, saugykloje - apsaugant vaisius ir bulves nuo puvinių.
■ ROFA, efektyviai kovai su skraidančiais ir ropojančiais vabzdžiais
ir ore esančiomis bakterijomis.

Svarbi informacija: Pesticidai visada turi būti naudojami
pagal gamintojo pateiktas instrukcijas, jų naudojimo
paskirtį ir saugumą. MANKAR® nėra šios taisyklės išimtis.
MANTIS ULV-Sprühgeräte GmbH neprisiima jokios
atsakomybės už netinkamą pesticidų, naudojamų
MANKAR® produktuose, naudojimą.
Techninė informacija gali keistis be išankstinio pranešimo.

