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MANKAR® ULV
purškimo sistemos
(2-9 psl.)

MAFEX®
Smulkialašė purškimo įranga
(10-11 psl.)

ROTOFIX®
Aplinkai saugi piktžolių
naikinimo technologija
(12-13 psl.)

ROFA®
Insekticidų ULV (ultra mažo
kiekio) purkštuvas
(14-15 psl.)

Platintojas Lietuvoje:

MANKAR® ULV (labai mažo kiekio) purškimo sistemos
Didžiausias efektyvumas profesionaliam herbicidų išpurškimui
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Patentuota technologija
Neskiesti herbicidai, purškimas be slėgio
Ypač mažos herbicidų normos, minimali nutekėjimo
rizika – mažas poveikis
aplinkai
Patogus naudoti
Sukelia mažai triukšmo
Platus modelių ir purškimo
pločio asortimentas

MANKAR® ULV purškimo sistemos
Pagrindiniai privalumai
Patentuota technologija

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.

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.

Labai patogus naudoti

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!

Mažas keliamas triukšmas

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

Maitinamas baterija

Nereikalingas vanduo herbicido skiedimui

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.
®

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.

MANKAR® ULV (labai mažo kiekio) purškimo sistemos
Didžiausias efektyvumas profesionaliam herbicidų išpurškimui

Naudojimo sritys

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

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

Reguliuojamas purškimo plotis

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

PATE
TECH NTUOTA
NOLO
GIJA

Segmentinis sukimasis – kaip
jis veikia

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.

Purškimo modelis
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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.

cm

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.

MANKAR®-CARRY

MANKAR®-ROLL

MICRO-MANTRA (MC 10)

MANKAR-P (MR 10)

Purškimo plotis

20 cm

Purškimo plotis

30 arba 50 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

500 ml

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

2,500 – 5000 m²

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

2,9 kg

Svoris

12 kg

Darbo laikas

16 val.

Darbo laikas

16 val.

MINI-MANTRA (MC 20)

MANKAR-L (MR 20L)

Purškimo plotis

10-30 cm

Purškimo plotis

30 arba 50 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

500 ml

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

2,500 – 5000 m²

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

2,9 kg

Svoris

14 kg

Darbo laikas

16 val.

Darbo laikas

16 val.

MINI-MANTRA PLUS (MC 30)

MANKAR-110 P (MR 30)

Purškimo plotis

15-45 cm

Purškimo plotis

70 arba 110 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

500 ml

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

2,500 – 5000 m²

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

2,9 kg

Svoris

16 kg

Darbo laikas

16 val.

Darbo laikas

8 val.

MANKAR 110 SELECT-EL (MR 40)

MANTRA (MC 40)
Purškimo plotis

30 arba 50 cm

Purškimo plotis

70 arba 110 cm

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Bakelio talpa

1000 ml

Bakelio talpa

1000 ml

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Padengiamas plotas

5000 – 10000 m²

Svoris

6,8 kg

Svoris

18,5 kg

Darbo laikas

16 val.

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

Priekyje arba gale montuojami modeliai

VARIMANT-1 (MDFB 10)

FLEXOMANT-4 (MDB 40)
Purškimo plotis

2x40 + 1x70-110 cm

Purškimo plotis

1x36 /40 cm

Purkštukų skaičius

4 vnt.

Purkštukų skaičius

1 vnt.

Bakelio talpa

2x6000 ml

Bakelio talpa

6000 ml

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Svoris

81,0 kg

Svoris

34,0 kg

Purkštuvo šoninis valdymas

150 - 190 cm

Purkštuvo šoninis valdymas

55 - 80 cm

VARIMANT-2 (MDFB 20)

Prikabinami modeliai

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)
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

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)
TRAMUS (MDB 70)

Purškimo plotis

2x26 cm

Purkštukų skaičius

42 vnt.

Purškimo plotis

70-100 cm

Bakelio talpa

2x6000 ml

Purkštukų skaičius

2 vnt.

Padengiamas plotas

60000 – 120000 m²

Bakelio talpa

6000 ml

Svoris

80,0 kg

Padengiamas plotas

30000 – 60000 m²

Purkštuvo šoninis valdymas

Svoris

25,0 kg

190 - 290 cm /
250 – 350 cm

MAFEX®
Smulkialašė purškimo įranga

Sėklinė medžiaga apipurškiama dygimą stabdančiais
pesticidais.

Struktūrinis MAFEX įrenginio
išdėstymas

Smulkialašė purškimo įranga –
neskiestų pesticidų išpurškimui

BESISUKANTIS PURKŠTUKAS
GS tipo, pramoninis modelis.
Disko greitis – 17,000 apsisukimų per minutę. Sukuriamų lašelių dydis yra maždaug 40 mikrometrų.

Šis MAFEX įrenginys yra pagrįstas ULV technologija
(ULV = Labai mažas kiekis), kuri išsiskiria labai mažu skysčio sunaudojimu. Sistema, visame pasaulyje, yra naudojama jau daugelį metų, ypač bulvių auginimo srityje.

POMPA
Dozavimo pompa be vožtuvo,
taip pat plovimo reagento pompa, preparato talpos laikiklis.

Optimalus reagento pasiskirstymas su vienodo dydžio
lašeliais – žemos pulsacijos
pompos ir besisukančių
purkštukų dėka.

Apipurkšti, padengti sėklas beicu prieš sodinimą/sėją
Saugant nuo puvinių
Neleisti sėklinei medžiagai sudygti

Kaip veikia MAFEX procesas
Tolygus šakniavaisių, šakniagumbių padengimas
beicu, insekticidu yra būtinas kovoje su ligomis ir
kenkėjais. Atskiros pesticidų dalelės turi padengti
paviršių tam tikru atstumu. Norint pasiekti tokį tolygų pasiskirstymą, tam tikras preparato kiekis turi būti
išpurkštas kaip daugybė vienodo dydžio lašelių.

Paviršiaus vaizdas

Įrenginiai yra įvairaus našumo

Įrenginio tipas
40
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ULV - SPRÜHGERÄTE GmbH

80

GS besisukantis
purkštukas

70

Purškimo
apsaugos
matmenys

MAFEX 2 – 20 ml

1 purkštukas

80x80 cm

MAFEX 20 – 90 ml

1 purkštukas

80x80 cm

MAFEX 20 – 90 ml

2 purkštukai

120x80 cm

MAFEX 30 – 160 ml

1 purkštukas

80x80 cm

MAFEX 30 – 160 ml

2 purkštukai

120x80 cm

MAFEX 40 – 240 ml

1 purkštukas

80x80 cm

MAFEX 40 – 240 ml

2 purkštukai

120x80 cm

MAFEX 75 – 500 ml

2 purkštukai

120x80 cm
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MAITINIMO BLOKAS SU REGULIATORIUMI

Purškiama migla

GS
purkštukų
skaičius

90

Papildoma nauda naudojant
įrenginį padengiančių reagentų purškimui ar dulkių
surišimui rūšiavimo metu.

Bulvių apdorojimas ant konvejerio (purkštukai yra po purškimo apsauga)

0

Lengvai montuojamas ant
vagotuvų, dėžinio tipo pildytuvų ar konvejerių diržų.

Naudojamas visame pasaulyje,
daugiau nei 30 metų

MAFEX įrenginyje, maždaug 30
milijonų lašelių yra sukuriama iš
vieno mililitro skysčio – naudojant centrifugos jėgą ir specialiai
sukurtą besisukantį diską – Europos patento Nr. EP 82/00041.
Lašeliai yra vienodai paskirstomi
ant šakniavaisių paviršiaus naudojant vertikalią oro srovę, kurią
sukuria besisukantis diskas, taip
pat sunkio jėga ir besisukančios
ir krentančios bulvės.

30

Saugu.
Patikima.
Taupu.

230 – 18 voltų transformatorius, alternatyviai su 400 – 18 voltų.
Pasirinkimo mygtukas skirtas pompos dozavimo tūriui.
Įjungimo/ išjungimo jungiklis. Nuspaudžiamas mygtukas skirtas
purškimui.

Visas pajėgumas
per minutę

Atidžiai perskaitykite preparatų naudojimo instrukcijas, taip
pat įrenginio naudojimo instrukcijas ir jų laikykitės.

ROTOFIX®
Aplinkai saugi piktžolių naikinimo technologija

Sisteminis pikžolių apdorojimas iki
pat šaknų, nepaliečiant žemės

Išnaikinkite piktžoles iki pat
šaknų!
Aplinkai saugi piktžolių naikinimo technologija

Herbicido-vandens darbiniu tirpalu yra purškiama
per purkštukus, elektra varomo, lygiai besisukančio
volo. Besisukantis volas herbicidu apdoroja piktžolių
lapus. Vedančių ratukų dėka, jis neturi jokio sąlyčio
su žeme; aukštis yra reguliuojamas ir taip yra užtikrinama, kad tik nepageidautinas piktžolių aukštis liečiasi su veikliąja medžiaga ir piktžolės sunaikinamos
iki šaknų sistemos. Herbicido veikimas prasideda po
kelių dienų. Tada nudžiūvusios žolės gali būti lengvai
nuvalomos kastuvu ar šlavimo mašina. Rotofix® yra
stumiamas ranka ir yra beveik tokio pačio dydžio,
kaip ir įprasta žoliapjovė. Ji transportuojama ir su ja
dirbama panašiu būdu.

Efektyvus “žalias “ piktžolių
naikinimo būdas esant kietiems paviršiams ir naudojant Roundup®

Pagrindiniai privalumai
Gali būti naudojamas ant
kietų paviršių
Aktyvus herbicidas pasiekia tik lapus – ne žemę
Sunaikinama piktžolių
šaknų sistema
Su įrenginiu labai lengva
dirbti
Jokio triukšmo ar kvapo
Gali būti naudojamas
vėjuotomis dienomis,
ko įprastinis purškimas
daryti negali

Iš purkštuko

ant volo
į lapus

į šaknis
judėjimo kryptis

purkštukai
korpusas

sukimosi

Vokietijoje, Rotofix® Federalinis biologinis institutas (BBA) pripažino ir patvirtino piktžolių naikinimo technologiją keliuose ir skveruose.
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Rotofix įrenginys buvo
specialiai sukurtas kietiems
paviršiams, tokiems kaip
skaldos danga, šaligatviai,
plytelėmis grįsti takai ir
skverai. Įrenginys leidžia
tikslingą Roundup® naudojimą (veiklioji medžiaga: glifosatas), neužteršiant dirvos,
naudojant naują technologiją, tokią kaip besisukantis
volas. Tai, skirtingai nuo
tradicinių purškimo sistemų,
neleidžia herbicidui pasiekti
žemės ar patekti į vandens
šaltinius. Priešingai mechaniniams ir terminiams žolių
naikinimo metodams, piktžolės yra sunaikinamos iki
pat šaknų ir neatauga.

putų daviklis

®

lietimo
kraštas
volas
dangtis

Yra keletas atsargumo priemonių garantuojančių
kad herbicidas nepasieks žemės. Korpusas apsaugo nuo nutekėjimo ir daviklis kontroliuoja drėgmę
ant volo ir apsaugo nuo herbicido lašėjimo ant žemės. Jei reikia išnaikinti žoles tik ant vienos siauros
juostos, tada gali būti naudojamas dalinio pločio jungiklis. Aktyvus herbicidas yra greitai absorbuojamas
augalų ir greitai susigeria.
Plotas stipriai apaugęs piktžolėmis prieš
apdorojimą

Tas pats plotas jį ap- Plotas, kastuvu nuvadorojus su Rotofix®,
lius nudžiūvusias žopo 12 dienų
les

Naudojimas
Rotofix® yra išskirtinai skirtas naudojimui tik su 10% herbicido tirpalo. Prašome atkreipti dėmesį į instrukcijas kurios yra pridedamos prie kiekvieno Rotofix® įrenginio!

Techniniai duomenys
Darbinis plotis:

60 cm

Darbinis aukštis:

1 – 25 cm

Talpa, bakas:

12 litrų

Baterija:

Želės tipo baterija, 16 A, įkraunama

Svoris:

38 kg (tuščias)

Svarbi informacija
Yra skirtingi Roundup® produktai, su skirtingomis
glifosato koncentracijomis ir formulėmis. Tik tie
Roundup® produktai, kurie yra skirti šiam įrenginiui,
gali būti naudojami. Reikia atkreipti dėmesį į šių produktų instrukcijas (įskaitant įsipareigojimus), taip pat
į nuo šalies priklausančius įstatymus ir reglamentus
skirtus herbicidų naudojimui.
Pasirinkite saugius produktus. Mes rekomenduojame skiesti 1 litrą Roundup® 9 litruose vandens kad
gautųsi 10 % tirpalas. Visada skaitykite instrukcijas
ir rekomendacijas naudodami augalų apsaugos produktus.
Naudokite pesticidus saugiai, visada atidžiai perskaitykite ant etiketės esančią informaciją.

ROFA®
Insekticidų ULV (labai mažo kiekio) purkštuvas

Skirtas kovai su vabzdžiais
fermose, sandėliuose,
gamybinėse patalpose.
Tinka oro drėkinimui,
dezinfekcijai.

Šis procesas yra sėkminga
vabzdžių kontrolės ateitis!

Musės, tarakonai ir uodai yra pagrindiniai kenkėjai
fermose, kadangi jie platina ligas ir nešioja virusus.
Jie vargina galvijus, viščiukus ir kiaules, trukdo normaliam veisimosi ir penėjimosi procesui.
Naudojant šį ROFA gaminį, kenkėjai yra sunaikinami efektyviai ir veiksmingai.

Mažesnis insekticidų sunaudojimas
Fermai, kurios plotas yra 500 m2, yra sunaudojama tik 50 – 80 ml preparato.

Taupo pinigus: mažas insekticidų sunaudojimas.

1 mililitras preparato, besisukantis dideliu greičiu,
maždaug 12,000 apsisukimų per minutę, sukuria 45
milijonus lašelių, kurie tolygiai pasklinda patalpoje.
Todėl insekticidų kiekio sunaudojimas yra žymiai
mažesnis.

Taupo laiką: didelis našumas.
Mažas svoris, lengva dirbti.

Mažiau laiko

Universalus naudojimas.

500 m2 plotui, reikia tik 5 – 7 minučių!
Dėl greito sukimosi ir žemyn pučiančio ventiliatoriaus, terpė yra vienodai paskirstoma – iki 7 metrų
plotyje. Įprastai eikite centriniu praėjimu ir purkškite
gardus iš pradžių vienoje, paskui kitoje pusėje.
Nereikia gaišti laiko paruošimui, kadangi preparatas
yra naudojamas neskiestas.

Techniniai duomenys

ULV besisukantis purkštukas sukuria mikroskopiškai mažus
lašelius, kurie ore išbūna keletą minučių ir labai lėtai nusileidžia
ant paviršių. Pastovus vabzdžių skraidymas leidžia naikinimo
procesą atlikti sėkmingai, ką sunku pasiekti kitais purškimo
procesais. Lašelių dydis yra toks, kad jų negalima būtų iškvėpti
(maždaug 35 μ = 0.035 mm).

Bako talpa:

500 ml

Svoris:

2.4 (tuščio įrenginio svoris)

Maitinimas:

įkraunama baterija

Veikimo laikas:

maždaug 60 minučių

Lengvas valdymas
Su ROFA įrenginiu yra nepaprastai lengva dirbti:
pripildykite įrenginį preparatu, įjunkite. Nustatykite
automatinio stabdymo vožtuvą į mėlyną padėtį
(skraidančiams vabzdžiams).... ir galite pradėti. Be
to, ROFA sveria tik 2,4 kg, plius mažas neskiesto
preparato kiekis.

Įvairiapusis naudojimas
Ši nauja technologija buvo sėkmingai išbandyta su
aplinkai nepavojingais, biologiškai suyrančiais preparatais – atliekant ilgalaikius praktinius bandymus
Federaliniame sveikatos biure, Berlyne. Pavyzdžiui,
natūralus skaistenio ekstraktas buvo naudotas
kovai su tarakonais maisto pramonėje ir taip pat
išbandytas su skraidančiais vabzdžiais fermose.
Veikli medžiaga išsiskiria greitu, labai aukštu naikinimo koeficientu ir labai ekonomišku preparato
sunaudojimu.
Naudojant preparatą, reikia laikytis gamintojo nurodymų.

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)

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

