
De FVX-Sprayer is een vaccinatiesprayer, het 
perfecte hulpmiddel voor snelle vaccinatie.
Draagbaar, lichtgewicht en snoerloos. Druppels 
worden elektrostatisch geladen waardoor er 
een compact spraybeeld ontstaat.

FVX-SPRAYER

Draagbaar40 - 120 μm.

De Synofog is speciaal ontworpen voor de 
verneveling van kiemremmers. Door het 
innovatieve ontwerp van de verwarmingskamer 
en de vloeistofinjectie, wordt de gebruikte energie 
efficiënt omzetten naar vernevelcapaciteit.

SYNOFOG

1 μm.10 – 30 liter/uur

Een krachtige afwisseling van water- en 
luchtpulsen zorgen voor een mechanische 
reiniging van uw leidingen. Zorg ook voor beter 
resultaat zonder gebruik van chemie. 
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De Cart Disinfection Station, is een compleet 
geautomatiseerde desinfectiesluis welke 
kruisbesmetting via uw plukkarren voorkomt. 
Door desinfectie met een droge nevel worden 
virussen, bacteriën of schimmels bestreden.

Volledig desinfectie in een 2 minuten cyclus.

CART DISINFECTION STATION

The Truck Desinfectie Unit is een geïntegreerd 
vernevelsysteem voor het desinfecteren van 
trailers met het gemak van één druk op de 
knop. De nevelkop gebruikt perslucht om een 
erg fijne en droge nevel te injecteren in de 
trailer. Ook verkrijgbaar: Wiel Desinfectie Unit.

TRUCK DESINFECTIE UNIT

40 m3 behandeld in 10 minuten

Vaste installatie5 - 10 μm.

Het electrische ULV coldfogger system is 
speciaal ontwikkeld voor het behandelen van 
objecten of ruimtes met een door u aan de 
nevel toegevoegd middel. 

COLDFOGGER
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DIVERSE APPARATUUR
Naast POWERFOGGERS, PULSFOGGERS en HALOFOGGERS. Bieden wij diverse 

andere vernevel- en hygiëneapparatuur aan. In diverse sectoren inzetbaar.

COLDFOGGING
Droge mist geeft het beste resultaat. Ontwikkeld om o.a. desinfectiemiddelen 

te vernevelen voor een   complete object- of oppervlaktebehandeling.

MARUYAMA MSB15LIDX, de meest complete 
rugspuit, is nu vernieuwd.
De elektrische pomp zorgt voor een constante 
druk, wat zorgt voor een mooi uniform 
spraybeeld met dezelfde druppelgroottes.

ELEKTRISCHE RUGSPUIT 

15 l Draagbaar100 - 120 μm.

Leidingen tot 1” en 500 meter lang

Afhankelijk van de (mogelijke) opties op uw toestel kan uw product er anders uitzien dan op de afbeeldingen in deze flyer.Accu * 
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PATENT AANGEVRAAGD



De Halofog is geschikt voor het vernevelen van 
temperatuurgevoelige desinfectiemiddelen 
en gewasbeschermingsmiddelen. Door het 
gebruik van perslucht zeer betrouwbaar en 
onderhoudsvriendelijk.

40-400 l/h 150+ m

HALOFOG

De Powerfogger TB60 Dubbel combineert een 
grote vernevelcapaciteit met een kwalitatieve 
druppelgrootte. LVM geschikt voor het 
behandelen van kassen tot 2 hectare met een 
uniforme nevel voor de beste resultaten.

30 l/u 2x50 m 60 l

POWERFOGGER TB60

20 l/h 30 m 60 l

POWERFOGGER V60/P60

De Turbofogger is een elektrisch vernevel-
apparaat. Door zijn handzame formaat en 
complete uitrusting in RVS en Viton is hij 
inzetbaar met praktisch alle vloeistoffen en in 
alle omstandigheden. Ook in kleine ruimtes.

Draagbaar1 - 20 l/h 6 l

TURBOFOGGER

De krachtpatser van de Powerfogger lijn. 
De vertrouwde techniek van de vacuümpomp 
wordt gecombineerd met een enorm krachtige 
ventilator die fijne nevel over een lengte van 
meer dan 100 meter kan verplaatsen.

40 l/u 150 m 100 l

POWERFOGGER 100

De beproefde halofog techniek nu ook in 
de aardappelbewaring. De energie van het 
persluchtsysteem wordt gebruikt om vloeistof 
via een sproeikop om te zetten in nevel. Uit te 
breiden mits voldoende persluchtcapaciteit.

20-60 l/h 15+ m

HALOFOG P9

Een veelzijdige en eenvoudig te bedienen 
vernevelaar. Door zijn krachtige luchtpomp 
geschikt om zowel 1 als 2 sproeikoppen van 
lucht te voorzien In de praktijk resulteert dit in 
het behandelen van 1000 tot 9000 m3 per uur.

35 l/u 80 m 60 l

POWERFOGGER 60

POWERFOGGER
De Powerfogger serie kenmerkt zich door een grote mate van 

automatisering. Je hoeft hem alleen maar op de juiste plek te zetten, op de 

knop te drukken en de machine doet de rest!

PULSFOG
De Pulsfog serie bestaat uit de meest krachtige thermische foggers.  

Deze machines kunnen veel liters per uur vernevelen. Ze zijn zeer geschikt 

voor grote ruimtes en voor gebruikers die snel hun werk willen doen.

HALOFOG
De Halofog heeft een enorme capaciteit, met behoud van een zeer kleine 

druppelgrootte. Volledig aanpasbaar naar uw wensen met een keuze uit 

tankinhoud, aantal nozzles, handmatige of automatische bediening.
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Rijdbaar tijdens 
foggen60 - 120 l/h 120 m

K40

Met een capaciteit die ligt tussen de 60 
(gewasbescherming) en de 120 (desinfectie) 
liter per uur, kunnen grote oppervlaktes binnen 
een korte tijd worden behandeld. Door zijn 
vermogen wordt zijn capaciteit gekoppeld aan 
een uniforme fijne nelvel die over een lengte 
van 120 meter kan worden verspreid.

1 - 25 l/h 30 m Draagbaar

Een populaire keuze voor pluimveehouders, 
gewasbescherming en ongediertebestrijding. 
Door zijn compacte formaat (draagbaar) kan hij 
op veel verschillende plaatsen worden ingezet. 
Met de optionele vlammenkop kunt u zelfs tot in 
de diepste groeven van de vloer branden. 

K10
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Ontwikkeld voor het vernevelen van desinfectie- 
middelen, ongediertebestrijding of probiotica 
in kleine compartimenten. 
De luchtpomp verspreidt nevel over meerdere 
compartimenten. Ook voor aardappelbewaring. 


