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Phantom B612 Super

De Phantom-Serie nevelspuit wordt 
aangedreven door de Whirlwind ventilator. 
Dit unieke lucht ondersteuningssysteem 
regelt, in tegenstelling tot de bestaande 
machines, maximale luchtondersteuning.

Door de laag-volume-bespuitingstechniek, 
de verdeling van de elektrostatisch geladen 
spuitvloeistof over de boven- en onderzijde 
van de bladeren en het doelgericht spuiten 
worden de spuitmiddelen efficiënt 
toegepast. Hiermee wordt emissie beperkt 
tegen een gunstige kosten verhouding.  

Voordeel: Vroegtijdig toepasbaar, alleen
persoonlijke bescherming nodig tijdens het
mengen. 1 bespuiting kan voldoende zijn.

Toepassing: Schimmel en insecten-
bestrijding in hoge gewassen.

Product kenmerken

Martignani Phantom M612 Super

• Polyethyleentank 600 liter
• Schoonwater reinigingstank 40 liter 
• Handwastank 15 Liter
• RVS Cenrifugaalpomp
• RVS zeefbak en menginrichting
• Roering hydraulisch 
• Gegalvaniseerd frame  
• Gedragen frame
• Kruiskoppelingsas Walterscheid 
• Hydraulisch draaibare ventilator
• Hydraulisch richtbaar kanon
• Electrostaat

• Spuitbereik horizotaal  35 / 45 meter
• Vermogen 90 Pk. / 67,1 Kw

www.spuitdoppen.nl , e-mail: info@spuitdoppen.nl

QuickTime™ en een
TIFF (ongecomprimeerd)-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.
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Manufacturer of

Crop Protection Technology

Ph
an

to
m

 B
-6

12
Su

pe
r

Phantom B612 Super

De Phantom-Serie nevelspuit wordt 
aangedreven door de Whirlwind ventilator. 
Dit unieke lucht ondersteuningssysteem 
regelt, in tegenstelling tot de bestaande 
machines, maximale luchtondersteuning.

Door de laag-volume-bespuitingstechniek, 
de verdeling van de elektrostatisch geladen 
spuitvloeistof over de boven- en onderzijde 
van de bladeren en het doelgericht spuiten 
worden de spuitmiddelen efficiënt 
toegepast. Hiermee wordt emissie beperkt 
tegen een gunstige kosten verhouding.  

Voordeel: Vroegtijdig toepasbaar, alleen
persoonlijke bescherming nodig tijdens het
mengen. 1 bespuiting kan voldoende zijn.

Toepassing: Schimmel en insecten-
bestrijding in hoge gewassen.

Product kenmerken

Martignani Phantom M612 Super

• Polyethyleentank 600 liter
• Schoonwater reinigingstank 40 liter 
• Handwastank 15 Liter
• RVS Cenrifugaalpomp
• RVS zeefbak en menginrichting
• Roering hydraulisch 
• Gegalvaniseerd frame  
• Gedragen frame
• Kruiskoppelingsas Walterscheid 
• Hydraulisch draaibare ventilator
• Hydraulisch richtbaar kanon
• Electrostaat

• Spuitbereik horizotaal  35 / 45 meter
• Vermogen 90 Pk. / 67,1 Kw

www.spuitdoppen.nl , e-mail: info@spuitdoppen.nl

QuickTime™ en een
TIFF (ongecomprimeerd)-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.


