
best available technology

 
herbicídmi alebo 
bio-herbicídmi

MANTIS ULV® ponúka profesionálne riešenia na kontrolu buriny pre širokú škálu oblastí a priestorov, ako napríklad: 

Pravý postrekovací systém, pre každú metódu!

uu cesty, chodníky 
uu parky a záhrady

Ako aj v ďaľších oblastiach, ako sú lesné škôlky, ovocné sady, vinice, a iné radové pestovanie.

uu športoviská
uu priemyselné priestory

uu cintoríny
uu  solárne parky

Ničenie burín
Na poľnohospodárskej aj 
nepoľnohospodárskej pôde



Carry  
Ľahké, ergonomické modely MANKAR-HQ sú 
veľmi vhodné, pokiaľ ide o maximálnu flexibi-
litu. Napr. v kvetinových záhonoch a kríkoch. 
Aplikačná dávka sa nastavuje pomocou dávko-
vacieho  ventilu.  Tryska  sa  aktivuje  stlačením 
tlačidla, takže môžete sprej použiť len v prípade 
potreby. K dispozícii sú šírky sprejov 12-45 cm, 
ktoré sú na niektorých modeloch rôzne nasta-
venia.

Roll  
Náradie MANKAR-TWO a -ONE je ideálne pre 
malé a stredne veľké plochy, napr. v záhradách 
a cintorínoch a ľahko sa prepravujú autom. Čer-
padlo poháňané kolesami zaručuje presné dáv-
kovanie závislé od dráhy. Voliteľne je k dispo-
zícii funkcia „výber“, ktorá v prípade potreby 
preruší postrek. Flexibilné šírky postreku sú k 
dispozícii od 25 do 110 cm, s výložníkom alebo 
bez výložníka.

Drive
Zariadenia pre predné alebo zadné upevnenie 
a pre pripojenie sú určené pre veľké plochy. 
Napr. v parkoch a na športoviskách. V závis-
losti od modelu a nosného systému môžu byť 
prispôsobené  širokému  spektru  vozidiel  pre 
rôzne  postreky  a  pracovnú  šírku  pre  takmer 
každú aplikáciu.

MANKAR® Carry

Až 50 % úspora herbicídu vďaka technológii ULV 
Na poľnohospodárskej aj nepľnohospodárskej * je použitie herbicídov v určitých prípadoch zmysluplné a je možné.

Rozprašovače MANKAR ULV sú založené na technike „Ultra Low Volume“, čiže rozprašujú „veľmi malé množstvo“ neriedených her-
bicídov alebo zmesí herbicídov vertikálne so segmentovanou rotačnou tryskou bez tlaku.

MANKAR® výhody
uu Minimálne použitie herbicídov
uu  Minimalne riziko úletu, optimálna ochrana
uu  Nízka hmotnosť, jednoduchá obsluha,

uu  Napájanie z dobíjateľnej batérie alebo 

uu  Optimálne použitie v širokej škále prostredí 

MANKAR ® Modely 

HERBICÍDNE ULV-ROZPRAŠOVAČE

MANKAR® Drive

palubného napájacieho zdroja,
nízka spotreba energie

minimálny čas



S nami nájdete to správne riešenie!

Profesionálna postrekovacia technika od MANTIS ULV® 

Mantis má viac ako 40 rokov skúseností s vývojom, výrobou a distribúciou rozprašovacích systémov pre širokú škálu aplikácií. Najvyššia 
účinnosť pri aplikácii kvapalných prípravkov, užívateľská prívetivosť a najlepšia kvalita výsledkov sú vždy v centre pozornosti.

Okrem zariadení pre ničenie buriny, Mantis rovnako ponúka MAFEX ® ULV postrek na ochranu plodín (napr. u zemiakov, ovocia a 
siláž), Rofa striekacie zariadenie na kontrolu hmyzu a dezinfekciu, ako aj rôznych postrekovacích sprejových systémov MANTIS ULV® 
a komponentov pre zdravotníctvo a priemyselné odvetvia betonárskeho priemyslu alebo spracovanie potravín.

Ako odborník na kontrolu burín, Mantis ponúka postrekovacie systémy pre herbicídy a bioherbicídy.

 

Výhody našich inovatívnych  
Flex rozprašovačmi
Optimálne na kontrolu buriny 
s variabilnou pracovnou šírkou 

uu V prípade kontaktu s prekážkami, ako napr napríklad okolie 
lavičiek  a stromov 

uu  Nastaviteľná maximálna šírka spreja
uu   Možnosť fixácie šírky postreku
uu  Tri základné striekacie šírky: 25, 40 alebo 55 cm 
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* Dodržujte platné zákony o používaní herbicídu.

Výhradný distribútor pre SR:
SEEDSTAR spol. s r.o.
Prevádzka: Štrkovec 6, 
Šoporňa - Štrkovec, 925 52
www.seedstar.sk
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