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MARTIGNANI PHANTOM SUPERECOLOGY LUXOR permetezőgépek 

 

Telj: M-780 22LE benzin, 37LE diesel motor, M-612 50LE diesel motor, ventilátor légszállítás M-780: 9000 m³/h, M-612 

16.000 m³/h, 400l permetlé, 50l üzemanyag,50l rendszermosó, 25l kézmosó tartály, függ. szórás: M-780: 30m, M-612: 35-

40m, vízszintes szórás: M-780: 40m, M-612: 40-45m, 3 membrános 40l/min. 40bar szivattyú.  

 

A MARTIGNANI PHANTOM SUPERECOLOGY permetezőgépek sajátmotoros, kompakt kivitelüknek köszönhetően 
egyszerűen telepíthetők a méretüknek megfelelő teherautók platójára. Légporlasztásos rendszerüknek megfelelően apró, 
egységes cseppméretet képesek alkotni és egyenletes fedettségben, megfolyás nélkül a kívánt felületre juttatni a permetszert.  

Mind a mezőgazdaságban, mind kommunális célokra jól használhatók. Gyümölcs ültetvények, kertészeti kultúrák, fasorok, 

parkok növényvédelme, illetve fertőtlenítésre, rágcsálóirtásra, féregtelenítésre, szúnyogirtásra ajánljuk a SUPERE-

COLOGY LUXOR permetező berendezéséket. 
 

 
 

M-612 Luxor Diesel 50 LE   M-780 Luxor 

 

Alap felszereltség: 
• Elektromos távvezérlő egység 

• Radiál ventilátor, elektromos forgatással és végállás kapcsolóval (M-780 modell) 

• 90 ° hajlítással, vízszintesen 300-ban forgatható csuklós csődiffúzor hajtóművel és végállás kapcsolóval  
• Gyorstöltő készlet 
• Elektrosztatika 

 

Opcionálisan a motor kipufogójára csatlakoztatható melegköd generátor, amelynek segítségével hatékonyan fertőtleníthe-
tők a raktárak, magtárak, ipari csarnokok, nagyméretű silók és csatornahálózatok, valamint nagy területen irthatók szú-
nyogok. 

Műszaki adatok  
Típus M-780 LUXOR  M-612 LUXOR 

Cikkszám 092300501 092300701 0923009001 

Motor Briggs & Stratton Lombardini Lombardini LDW2204 DIESEL   

Teljesítmény 22 LE 37 LE 50 LE 

Üzem benzin diesel diesel 

Permetlétartály 400l 400l 

Függőleges szórás 30 m 35-40 m 

Vízszintes szórás 40 m 40-45 m 

Szivattyú 3 membrános (40 l/min, 40 bar) 
Diffúzor csuklós csődiffúzor csuklós csődiffúzor 
Rendszermosó tartály 50 l 

Kézmosó tartály 25 l 

Üres tömeg  480kg 530 kg 1100 kg 

Méretek 1600x950x1100 1600x950x1100 2150x956x1100 
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Kiegészítő berendezések 

 

Flexibilis és 300-ban forgatható csődiffúzor 
 

Flexibilis 90- ban mozgatható csődiffúzor 
 

Elektrosztatikus cseppfeltöltő egység 

 
 

 

 

U.L.V. rendszer, az ultra alacsony 

mennyiségű szerek kijuttatásához. 
Speciális porlasztófej, 30 literes szer-

tartállyal, nyitó-záró szeleppel. 
  

 
 

 

A melegköd generátor  
A motor kipufogójára csatlakoztatva. 20 lite-
res szertartállyal, MOPLEN hőálló tömlővel. 
Egyszerű, biztos és hatékony berendezés rak-
tárak, ipari csarnokok, nagyméretű silók és 
csatornahálózatok fertőtlenítésére (rágcsálóir-
tás, féregtelenítés). Csak a Phantom M-780 

típusokhoz csatlakoztatható. 
Vegyszeroldat kijuttatási teljesítmény: 3l/h 

Hatótávolság kb. 50m  
 

 

PHANTOM ECOLOGY széria kiegészítői 
Cikkszám Megnevezés 

0923109 Inox kipufogódob ködgenerátor nélkül M780 szériához 

0923110 Inox kipufogódob ködgenerátorral M780 szériához 

0923111 Teleszkópos támaszláb, 4 db, M-612 MAJOR-hoz 

0923113 Fix csődiffúzor M-780 modellekhez d.150mm 

0923114 Fix csődiffúzor M-612 modellekhez (50LE) d.280mm 

0923116 Fix csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával 
0923118 Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm 

0923119 Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-612 (50LE) d.280 mm 

0923121 Flexibilis csuklós 90° csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával 
09230126 Forgatható flexibilis csuklós csődiffúzor M-780 modellekhez d.150 mm ULV fúvókával 
0923134 Rádiós távirányító eszköz  
0923135 Mágneses villogó lámpa (pick-up járművekhez 12V gyorscsatlakozóval) 
0923136 LCD 5,6 Pal monitor egység (színes LCD 5,6 Pal monitor, hangszóró, IP65 színes kamera) 

0923137 éjszakai tartályvilágítás 

0923138 kézi tömlődob 40 m szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17 

0923140 kézi tömlődob 100 m szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17 

0923141 elektromos tömlődob 50 m kapcsolóval, szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17 

0923142 elektromos tömlődob 100 m kapcsolóval, szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17 

0923143 rugós önfeltekerős tömlődob 40 m, szórópisztollyal 10x18 mm 80bar-tól, d.17 

0923144 inox injektor 

 

 

A magasnyomású és a légporlasztásos permetezők szórásképének összehasonlítása 
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A hagyományos magasnyomású és 
légrásegítéses permetezési technoló-
giával elérhető fedettségek és csepp-

méretek nagy illetve kis folyadék-
mennyiséggel. 

A légporlasztásos rendszerrel, alacsony 

folyadékmennyiséggel elérhető fedett-
ség és cseppméret megoszlás. 

Az U.L.V. készlettel elérhető fedettség 
és cseppméret megoszlás. 

 

  

 

 

 

 

 
 


