
TEKNİK ÖZELLİKLER :

ULTRA FOGGER

Motor

Radyal Blower
Motor Benzin Tankı
Isıtma Kazanı Diesel Tankı
İlaçlama Formulasyon Tüke�mi
Elektrik
Isıtma Kazanı ve Sistemi
Uzaktan Kumanda

Etki Mesafesi

İlaçlama Başlığı
Ebatlar

Ağırlık
Diğerleri
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Briggs Stra�on 10 Hp. (Made in USA), Benzinli, 
Tek silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, OHV, İlk hareket marş motorundan,
10amp akü şarj alternatörü, Marş motoru ile çalış�rma ve ipli çalış�rma sistemi.
275m./sa. @2450 rpm/dk.
5.3 litre kapasite. 
60 litre kapasite. 
50 Litre-500 Litre / Saat. 10 ve 100 mikron arası ayarlanabilmektedir.
220v AC Elektrik üre�mi ile istenilen cihazlar porta�f olarak uygulama alanlarında çalış�rılabilir.  
Dizel yakıt ile beslenir ve 1000°C ‘ye dayanıklı 310s paslanmaz çelikten imal edilmiş�r. 
Sistem Ak�f Butonu, Motor Marş Butonu, Kazan Isıtma Butonu, İlaçlama Butonu,
Yüksek Hacim ve Düşük Hacim İlaçlama Seçenek Butonu
Çalışma Saa� Göstergesi, Kazan Sıcaklık Termometre Göstergesi, Elektrik Voltaj Gösgergesi.
5 metre uzunluğunda kablolu, 750 °C  sıcaklığa ulaşırsa otoma�k soğutma beyinli.
Ultra Fogger yüksek hacimli ilaçlama makinesi dakikada 12 dönüm alan kaplamaktadır. 
(Araç hızına ve Rüzgar hızına göre değişkenlik gösterebilir.)
İstenildiğinde 180° düz olarak kullanılabilir, istenildiğinde 90° yatay veya dikey döndürülebilir.
Uzunluk: Kısa başlık ile: 181 cm., 90° döndürme apara� bağlandığında 205 cm.
Başlıksız: 141 cm. Genişlik: 90 cm. (Güncel Pick-up araçlara uyumludur.)
220 Kg. (Boş ağırlık)
Bir sezonluk yedek parçaları ile ve esnek koruma kılı� ile birlikte teslim edilir.

Yüksek Hacimli Sıcak Sisleme
Dumanlama Makinesi
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 Araç üstüne monte edilen Global maks ULTRA FOGGER Yüksek Hacimli İlaçlama Dumanlama makinesi en kaliteli materyaller

kullanılarak, açık ve devasa büyük alanların ilaçlanmasında uzaktan kumandayla yönlendirilebilir şekilde dizayn edilmis�r.

Bu özellik makinenin araç kabininden operatör tara�ndan kolayca yöne�lebilmesini sağlar.

Geniş alanların ilaçlanmasında kullanılan en etkili ve en büyük ilaçlama makinesidir.
 Başlıca Kullanım alanları :

   Orman Zararlılarıyla Mücadele için yeşil alanların korunmasında.

   Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele için sivrisinek is�lalarına karşı Halk Sağlığı’nda.

   Tarım ürünlerinin korunması amacıyla, sabah erken vakitlerde oluşan DON’u duman ile yumuşa�p ve tarımsal ürünü koruması amacıyla.

   Yerlesim alanlarında hijyen ve halk sağlığı, vektör kontrol, sivrisinek, uçan ve sürünen haşerelerin yok edilmesinde görev alır.

   Kanalizasyonlar, oteller, eğlence parkları, golf sahaları, askeri alanlar, ta�l kamp ve köyleri, yesil alanlar ve ormanlar,

   bataklıklar, yazlık ve kışlık alanlarda.

   Belediye çevre sağlığı ve sokak ilaçlamalarında.

   Tarımsal ve kırsal alanlarda, ahırlar, ağıllar, tavuk çi�likleri, seralar ve bitkilerin korunmasında, ayrıca kışın seralarda an� freezer

   olarak da kullanılır.

  

İmalat ve isçilik hatalarına karşı 2 yıl garan�li , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garan�lidir.
Makinelerimiz Dünya Saglık Örgütü (WHO)’nun spesifikasyonuna uygun olarak üre�lmektedir.
Makine ile birlikte bir adet yedek parça, kullanma ve bakım kitapçığı teslim edilecek�r.
50 saat çalışma özelliğine sahip�r.
Motor 12v Dc şarj sistemine sahip olup elektronik şarj alternötürüne sahip�r ve ilk hareke�ni marş motorundan almaktadır.
Güncel pikap/kamyonet sını� araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.
Cihazın / makinenin üzeri dış hava koşullarından etkilenmemesi için koruyucu kılıf ile kapa�lır özelliktedir.
Şase vibrasyonu engelleyen kauçuk takozlar ile güçlendirilmiş�r.

www.globalmaks.comGLOBALMAKS LTD. ŞTİ.
Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

 Bornova / İzmir -  TURKEY
Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

GLOBALMAKS


	UltraFogger-1
	UltraFogger-2

