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U.L,V. NEDIR;
U.L.V (Ultra LoW Volume) son derece ünce puskurtme Ekniği ile oluşturulan aerosol sisidür Haşereleri

yok etmede en aZ etken madde ile en üjstLjn. kahd' etkili, gerÇekÇive en ekonomik mijcadeleyi sağlar

U.L.V. (soğuk sisleme) iIe amaç: i|açh Suyu (SolüSyon) havada uzun sare kalacak şekilde partiküllere

bolerek hava ile temas siresini uzatüp, ilaQlamada kesin sonuca gitmektir. ilaç damlacüklan havada

ruzgann tesii ile yayüldüğündan, ruzgar İaktEru Enem kazanmaktadür' BI]Zgann durgun olduğu Sabah

erken ve akşam gLin batm yapülan ilaçlama. öZellikle uçan haŞerelerin havada yoğun olduğu saatlerdir

10-15 km. hzla yaplan ilaçlama idealdir. U.L.V sistemi bu değişik Eze iklerinden dolayl haşere ile

macadelenin yanmda, antiseptik Ve deodorant da atülmasüna mijsaade eder

Uçan ve yijrüyen haşereleri anünda etki|er, hüZla yok eder ve ç0k uzun süre etki gijcijnlj sljrdürijr. Tek

bi baŞlük (pijskürtme başlüğl min. ayarda 1.5, max. 20 ltlh sol|jsyon atar.
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HSC-1 00 ULV CIH AZt

IV]OTOR Vaguard,.14 hplçift si|lrldirJi . . l

4x1400 W Aliminyum IULV BAsLlĞl

YAKIT TANK KAPASITESI 16 lt.

YAKIT TUKETII\4I 1.8 7h

lLAÇ TANK KAPASITESl | 70 lt

ILAC TUKETIMI | 5-70 l/h (15-50 mic.)

FLAş0R TANKl | 10lt

irnç ronılıüınsvoııu I EC, SC, WP

POWER SPRAY (OPSIYONEL) 
I

AĞlRLlK l

NIçlN U.L'V'

3 U.L.V ilaçlama tekniği, dumanlama sistemine göre ilaÇ partikÜl-
lerinin havada çok uzun süre kalabilmesinden dolay çok daha fazla
randman vermektedir

.' U.L.V sistemi Dijünya Sağhk örgıta'niin onayladüğ. bi ilaQlama tekniğidir

J Çok daha az ilaçla daha çok alanın ilaçlanmag mümkijndür

J Mazotun, yan kanserojen etkisi ortadan kalkmanadır

'' Mazotun, ekonomik kljlfetini ortadan kaldürmaktadır

J Dumanlamada kapatülan kapü ve pencerelere, U'L.V. sisteminde
Iarhna bile vanlmadan içeri girerek iç nekanlannda sağhkh bir şekilde
i l açlan ması sağ lanab i l mekted i r
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