
اهلاتف: 482397 1885(0) 44+ 
enquires@micron.co.uk

www.microngroup.com

جهاز رش عىل البارد بسعة شديدة االخنفاض للتثبيت عىل السيارات النطاق اجلوي

ميثل جهاز Micron AU9000 اجليل األحدث من أجهزة الرش عىل البارد ذات السعة شديدة االخنفاض املخصصة للتثبيت عىل 
السيارات. وهو مممص ليتوافق مع أحدث املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت املرض، وهو جمهَّز بالعديد من املزيات التقنية 
املبتكرة اجلديدة. وتشمتل االستخدامات عىل ماكحفة ذبابة البعوض البالغة واآلفات املامثلة، فضال عن التطهري وماكحفة الرواحئ.

(WHOPES 2018) يتوافق مع أحدث املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت املرض
حتمك ممتّزي ودقيق يف جحم قطرات الرش

مناسب لالستخدام مع الرتكيبات التقليدية واملائية غري القابلة لالمزتاج وذات السعة شديدة االخنفاض
يساعد التصممي املبتكر لفوهة الرش الدواميَّة عىل إنتاج قطرات متحمكَّ هبا بدقة وباألجحام املثىل من أجل ماكحفة فعالة لآلفات 

و20 ميكروًنا لألجهزة املعمتدة عىل النفط وبني20 و25 ميكروًنا لألجهزة املعمتدة عىل املياه). (مبتوسط جحم قطر بني15

وميكن توجيه رأسني للرش توجًهيا مستقال بشلك أفيق ورأيس للحصول عىل عرض مسطٍح عريض وتوفري تغطية مثالية.
ة ذات الرتوس موجبة اإلزاحة املزّودة بوحدة حتمك إلكرتونية ومبفتاح ذي عرشة أوضاع عىل صندوق التحمك   إن املضخَّ

يف مقصورة القيادة (الاكبينة) تتيح إماكنية التحمك املمتّزي يف معدل التدفق 
حصان من إنتاج Brigss & Straton) عىل تشغيل منفاخ قوي  (وهو حمرك ربايع األشواط بقدرة 10 يعمل احملرك الصغري

3100 دورة يف الدقيقة). 180 م٣/ساعة وبرسعة (بسعة بقناة جانبية
يمتزيَّ بصغر احلجم وخفة الوزن

AU9000 إماكنية تثبيته عىل السيارات األصغر، وهو ما يقلل بشلك  يتيح احلجم الصغري والوزن اخلفيف جلهاز الرش عىل البارد
عام من التلكفة التشغيلية واسهتالك الوقود.

700 مم مبا ال يتضمن رؤوس الرش. مم واالرتفاع مم والعرض ٨٥٠ 880 الوزن: 140 جكم (أثناء خلو اخلزانات) األبعاد: الطول
تصممي متني وآمن

إن البناء الصلب للجهاز يضمن موثوقية تشغيله يف الظروف امليدانية الصعبة
يمت تضنيع مجيع األنابيب واملكونات املتصلة باملبيدات احلرشية من مواد مقاومة للكمياويات.

قفل أمان لتدفق السائل
يعمل مستشعر ضغط اهلواء عىل إيقاف مضخة املبيدات احلرشية يف حالة توقف احملرك أو تعطل املنفاخ.

هسولة التشغيل والصيانة
إن التصممي والبناء البسيط لألنمظة املياكنيكية والكهرباية يحمس بهسولة صيانهتا بدون احلاجة إىل أدوات خاصة.

منفاخ منخفض الطاقة يعمل بالطرد املركزي لهسولة الصيانة وتعزيز التحّمل واملتانة يف امليدان.
ال حاجة للزتييت.

سيور مزدوجة مضلَّعة (V) لتشغيل املفتاح من أجل حتقيق أقىص قدر من املوثوقية واهلدوء أثناء التشغيل. صوت منخفض جًدا.
قابض يعمل بالطرد املركزي لفصل املنفاخ أثناء تشغيل احملرك برسعة السكون ويعمل تلقائيا عند فتح دواسة احملرك من 

أجل الرش.
التحّمك عن بعد

السالمة  درجات  أقىص  مضان  أجل  من  تثبيت  وأجهزة  أدوات  ومجموعة  كهريب  حمرك  وتشغيل  بعد  عن  للتحمك  بوحدة  مزود 
لملشّغلني.

شديدة االخنفاض  بسعة AU9000 جهاز الرش عىل البارد
للتثبيت عىل الشاحنات

Growing through cooperation

WHOPES
compliant

اجلهة يه   ،Goizper Group من جزًءا  اآلن  أصبحت  اليت   ،Micron Sprayers Ltd تعترب
الرائدة عاملًيا يف التطبيق ذي السعة شديدة االخنفاض (ULV) لملاكحفة اجلوية واألرضية 
للبعوض. وباعتبارمه رواًدا يف جمال الرش ذي السعة شديدة االخنفاض (ULV) باستخدام 
املرذاذات الدوارة للتحمك الدقيق يف جحم القطرات، درجت الرشكة عىل تصنيع معدات 
التطبيق املتخصصة ملا يزيد عن ٦٠ عاًما من أجل استخدامها من قبل اإلدارات الصحية 
واملجاالت  احلكومية  غري  املنمظات  يمشل  مبا  الدولية،  واملنمظات  والبلديات  احلكومية 
الصناعية والرشاكء بالقطاع اخلاص العاملني يف تقدمي اخلدمات الصحية وإبادة البعوض. 
وتقدم الرشكة خربة ال مثيل هلا يف جمال املاكحفة اجلوية واألرضية للبعوض يف املساحات 
وُتستخدم  والطارئة،  املستوطنة  الناقالت  عرب  املنقولة  األمراض  ماكحفة  محلالت  الواسعة 

منتجاهتا عرب أحناء العامل يف العديد من محالت املاكحفة.

توفر اخلربة املجمعة داخل Goizper Group خدمة فريدة لملنمظات واجلهات املنفذة ملاكحفة البعوض يف أي ماكن يف العامل بفضل ماكتهبا اإلقلميية اليت تقع يف أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية وأمرياك اجلنوبية والوسىط والرشق األقىص وأفريقيا، واليت ميكهنا توفري ما ييل:

NORTH 

AMERICA

CENTRAL

AMERICA

BRAZIL

SPAIN

FRANCE

MIDDLE EAST

EAST AFRICA

WEST ASIA

ASIA PACIFIC

CENTRAL EUROPE

UK

RUSSIA

WEST 

AFRICA

اخلدمة العامليةتتاح قطع الغيار وامللحقاتالتدريب والدمع

امليكرونريي  AU4000 مرذاذ
ماكحفة  أجل  من  األدوار  متعددة  الطائرات  من  عدد  يف  امليكرونريية  AU4000 مرذاذات ُتستخدم 
البعوض البالغ. وتمتزي الوحدة بنظام كبح كهرومغناطييس من أجل إيقاف دوران املرذاذ عن ُبعد أثناء 
لًرتا / دقيقة (8 جالونات أمريكية/دقيقة)،  30 العمليات ذات الرحالت الطويلة. بسعة تدفق قصوى تبلغ
يعترب هذا املرذاذ مناسًبا للطائرات ذات األجنحة الثابتة اليت لدهيا سعة أكرب. حتدد إعدادات شفرة 
املرذاذة القابلة للتعديل رسعة الدوران، ومن مث جحم القطرة، والذي يرتاوح عادة بني 30 و45 ميكروًنا 
ملاكحفة البعوض البالغ. تزوَّد الوحدات بصاممات حفص ووحدات تقييد متغرية (VRU) من أجل تعديل 

التدفق، ومجموعة من مشابك التثبيت .

مرذاذ AU6539 امليكرونريي
3.0 لرتات/ 24 فولت بالطائرات. تبلغ سعة التدفق مرذاذ ُيشغل كهربائًيا ويعمل بتيار مسمتر
يف  إلكرتوين  حتمك  باستخدام  الوحدة  تشغيل  وميكن  أمرييك/الدقيقة)  جالون  0.8) الدقيقة 
الثابتة  األجنحة  ذات  والطائرات  املروحية  للطائرات  مناسب  القطرة.  جحم  لتحديد  الرسعة 
300 35 وحىت الستخدام مبيدات الريقات ومبيدات البعوض البالغ. يرتاوح جحم القطرة بني
ميكرون حسب رسعة دوران املرذاذ. يكمتل من خالل مصام حفص ومقيد للتدفق ومشبك تثبيت.

جحرية رش ميكرونريية 
190 لًرتا  جحرية الرش امليكرونريية يه عبارة عن وحدة قامئة بذاهتا حتتوي خزانات بسعة
(50 جالوًنا أمريكًيا)، ومضخة ومرذاذ ومقع تثبيت يمت تثبيته بإحاكم أسفل جناح الطائرات 

NATO الصلبة القياسية عىل  ذات األجنحة الثابتة املزودة بنقاط صلبة وأمعدة محولة حلوامل
مراكز مقاس ١٤ بوصة. يمت تثبيت مجيع أدوات التحمك يف مقصورة قيادة الطائرة مع 
شاشة عرض للتدفق وعدد الدورات يف الدقيقة. يمت استخدام جحريات الرش عىل نطاق 
واسع يف مجموعة متنوعة من الطائرات املخصصة إلبادة البعوض يف املساحات الواسعة.

AU5000 ميكرونريي مرذاذ
مرذاذ خفيف الوزن يعمل بالرياح ومزود بثالث شفرات مروحة وبسعة تدفق تبلغ ٢٣ لًرتا/
الدقيقة (٦ جالونات أمريكية/الدقيقة). يمت عادة تعيني رسعة الدوران حبيث تبلغ حوايل ٨٠٠

دورة يف الدقيقة وهو ما يؤدي إىل إنتاج قطرات ذات أجحام صغرية متساوية يف مجموعة 
ترتاوح بني ٣٥ و٥٠ ميكروًنا ملاكحفة البعوض البالغ وحوايل ٣٠٠٠ إىل ٤٠٠٠ دورة يف 

الدقيقة ملاكحفة يرقات البعوض بقطرات يرتاوح جحمها بني ١٠٠ و١٥٠ ميكروًنا.

VDCI، الواليات املتحدة األمريكية  الصورة مقدمة عىل سبيل املجاملة من

معدات  تصنيع  يف  الرائدة  العاملية  اجلهات  من  واحًدا   Goizper لدى  الرش  قسم  ُيعد 
الرش احملمولة ملجاالت الزراعة والصحة العامة واإلنشاءات والغذاء والسيارات وغريها من 

.IKو Interو Osatuو Matabi الصناعات وبعالمات جتارية عاملية رائدة تمشل مجموعة

خصيًصا من أجل احملرتفني القامئني  IK مت تصممي مجموعة ماكحفة ناقالت األمراض
ووزارات  الرائدة  العاملية  املؤسسات  بزتويد  بالفعل  الرشكة  وتقوم  البعوض،  مباكحفة 
الليمشانيات  وداء  الضنك  ومحى  لملالريا  املاكِحفة  الرش  بأدوات  احلكومية  الصحة 
العاملية  الصحة  منمظة  عىل  العمالء  ويشمتل  النواقل.  عرب  املنقولة  األخرى  واألمراض 
(WHO) واليونيسف (UNICEF) ومنمظة إنقاذ الطفل (Save the Children) ومنمظة األمم 

والواكلة   (Mentor Intitiative) مينتور  ومبادرة   (UN FAO) والزراعة  لألغذية  املتحدة 
ومراكز   (PAHO) األمريكية  للبلدان  الصحة  ومنمظة   (USAID) الدولية  للتمنية  األمريكية 
السيطرة عىل األمراض والوقاية مهنا (CDC) وغريها من املنمظات املشاركة يف تقدمي 

الرعاية الصحية يف بعض من أكرث بيائت العامل صعوبة. 

ماكحفة ناقالت األمراض

املعدات املهنية للصحة العامة 
وماكحفة اآلفات

اجلودة املعمتدة والضامن

اهلاتف: 000 786 943 34+ 
spraying@goizper.com
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جهاز رش عىل البارد بسعة شديدة االخنفاض للتثبيت عىل السيارات النطاق اجلوي

ميثل جهاز Micron AU9000 اجليل األحدث من أجهزة الرش عىل البارد ذات السعة شديدة االخنفاض املخصصة للتثبيت عىل 
السيارات. وهو مممص ليتوافق مع أحدث املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت املرض، وهو جمهَّز بالعديد من املزيات التقنية 
املبتكرة اجلديدة. وتشمتل االستخدامات عىل ماكحفة ذبابة البعوض البالغة واآلفات املامثلة، فضال عن التطهري وماكحفة الرواحئ.

(WHOPES 2018) يتوافق مع أحدث املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت املرض
حتمك ممتّزي ودقيق يف جحم قطرات الرش

مناسب لالستخدام مع الرتكيبات التقليدية واملائية غري القابلة لالمزتاج وذات السعة شديدة االخنفاض
يساعد التصممي املبتكر لفوهة الرش الدواميَّة عىل إنتاج قطرات متحمكَّ هبا بدقة وباألجحام املثىل من أجل ماكحفة فعالة لآلفات 

و20 ميكروًنا لألجهزة املعمتدة عىل النفط وبني20 و25 ميكروًنا لألجهزة املعمتدة عىل املياه). (مبتوسط جحم قطر بني15

وميكن توجيه رأسني للرش توجًهيا مستقال بشلك أفيق ورأيس للحصول عىل عرض مسطٍح عريض وتوفري تغطية مثالية.
ة ذات الرتوس موجبة اإلزاحة املزّودة بوحدة حتمك إلكرتونية ومبفتاح ذي عرشة أوضاع عىل صندوق التحمك   إن املضخَّ

يف مقصورة القيادة (الاكبينة) تتيح إماكنية التحمك املمتّزي يف معدل التدفق 
حصان من إنتاج Brigss & Straton) عىل تشغيل منفاخ قوي  (وهو حمرك ربايع األشواط بقدرة 10 يعمل احملرك الصغري

3100 دورة يف الدقيقة). 180 م٣/ساعة وبرسعة (بسعة بقناة جانبية
يمتزيَّ بصغر احلجم وخفة الوزن

AU9000 إماكنية تثبيته عىل السيارات األصغر، وهو ما يقلل بشلك  يتيح احلجم الصغري والوزن اخلفيف جلهاز الرش عىل البارد
عام من التلكفة التشغيلية واسهتالك الوقود.

700 مم مبا ال يتضمن رؤوس الرش. مم واالرتفاع مم والعرض ٨٥٠ 880 الوزن: 140 جكم (أثناء خلو اخلزانات) األبعاد: الطول
تصممي متني وآمن

إن البناء الصلب للجهاز يضمن موثوقية تشغيله يف الظروف امليدانية الصعبة
يمت تضنيع مجيع األنابيب واملكونات املتصلة باملبيدات احلرشية من مواد مقاومة للكمياويات.

قفل أمان لتدفق السائل
يعمل مستشعر ضغط اهلواء عىل إيقاف مضخة املبيدات احلرشية يف حالة توقف احملرك أو تعطل املنفاخ.

هسولة التشغيل والصيانة
إن التصممي والبناء البسيط لألنمظة املياكنيكية والكهرباية يحمس بهسولة صيانهتا بدون احلاجة إىل أدوات خاصة.

منفاخ منخفض الطاقة يعمل بالطرد املركزي لهسولة الصيانة وتعزيز التحّمل واملتانة يف امليدان.
ال حاجة للزتييت.

سيور مزدوجة مضلَّعة (V) لتشغيل املفتاح من أجل حتقيق أقىص قدر من املوثوقية واهلدوء أثناء التشغيل. صوت منخفض جًدا.
قابض يعمل بالطرد املركزي لفصل املنفاخ أثناء تشغيل احملرك برسعة السكون ويعمل تلقائيا عند فتح دواسة احملرك من 

أجل الرش.
التحّمك عن بعد

السالمة  درجات  أقىص  مضان  أجل  من  تثبيت  وأجهزة  أدوات  ومجموعة  كهريب  حمرك  وتشغيل  بعد  عن  للتحمك  بوحدة  مزود 
لملشّغلني.

شديدة االخنفاض  بسعة AU9000 جهاز الرش عىل البارد
للتثبيت عىل الشاحنات

Growing through cooperation

WHOPES
compliant

اجلهة يه   ،Goizper Group من جزًءا  اآلن  أصبحت  اليت   ،Micron Sprayers Ltd تعترب
الرائدة عاملًيا يف التطبيق ذي السعة شديدة االخنفاض (ULV) لملاكحفة اجلوية واألرضية 
للبعوض. وباعتبارمه رواًدا يف جمال الرش ذي السعة شديدة االخنفاض (ULV) باستخدام 
املرذاذات الدوارة للتحمك الدقيق يف جحم القطرات، درجت الرشكة عىل تصنيع معدات 
التطبيق املتخصصة ملا يزيد عن ٦٠ عاًما من أجل استخدامها من قبل اإلدارات الصحية 
واملجاالت  احلكومية  غري  املنمظات  يمشل  مبا  الدولية،  واملنمظات  والبلديات  احلكومية 
الصناعية والرشاكء بالقطاع اخلاص العاملني يف تقدمي اخلدمات الصحية وإبادة البعوض. 
وتقدم الرشكة خربة ال مثيل هلا يف جمال املاكحفة اجلوية واألرضية للبعوض يف املساحات 
وُتستخدم  والطارئة،  املستوطنة  الناقالت  عرب  املنقولة  األمراض  ماكحفة  محلالت  الواسعة 

منتجاهتا عرب أحناء العامل يف العديد من محالت املاكحفة.

توفر اخلربة املجمعة داخل Goizper Group خدمة فريدة لملنمظات واجلهات املنفذة ملاكحفة البعوض يف أي ماكن يف العامل بفضل ماكتهبا اإلقلميية اليت تقع يف أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية وأمرياك اجلنوبية والوسىط والرشق األقىص وأفريقيا، واليت ميكهنا توفري ما ييل:
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اخلدمة العامليةتتاح قطع الغيار وامللحقاتالتدريب والدمع

امليكرونريي  AU4000 مرذاذ
ماكحفة  أجل  من  األدوار  متعددة  الطائرات  من  عدد  يف  امليكرونريية  AU4000 مرذاذات ُتستخدم 
البعوض البالغ. وتمتزي الوحدة بنظام كبح كهرومغناطييس من أجل إيقاف دوران املرذاذ عن ُبعد أثناء 
لًرتا / دقيقة (8 جالونات أمريكية/دقيقة)،  30 العمليات ذات الرحالت الطويلة. بسعة تدفق قصوى تبلغ
يعترب هذا املرذاذ مناسًبا للطائرات ذات األجنحة الثابتة اليت لدهيا سعة أكرب. حتدد إعدادات شفرة 
املرذاذة القابلة للتعديل رسعة الدوران، ومن مث جحم القطرة، والذي يرتاوح عادة بني 30 و45 ميكروًنا 
ملاكحفة البعوض البالغ. تزوَّد الوحدات بصاممات حفص ووحدات تقييد متغرية (VRU) من أجل تعديل 

التدفق، ومجموعة من مشابك التثبيت .

مرذاذ AU6539 امليكرونريي
3.0 لرتات/ 24 فولت بالطائرات. تبلغ سعة التدفق مرذاذ ُيشغل كهربائًيا ويعمل بتيار مسمتر
يف  إلكرتوين  حتمك  باستخدام  الوحدة  تشغيل  وميكن  أمرييك/الدقيقة)  جالون  0.8) الدقيقة 
الثابتة  األجنحة  ذات  والطائرات  املروحية  للطائرات  مناسب  القطرة.  جحم  لتحديد  الرسعة 
300 35 وحىت الستخدام مبيدات الريقات ومبيدات البعوض البالغ. يرتاوح جحم القطرة بني
ميكرون حسب رسعة دوران املرذاذ. يكمتل من خالل مصام حفص ومقيد للتدفق ومشبك تثبيت.

جحرية رش ميكرونريية 
190 لًرتا  جحرية الرش امليكرونريية يه عبارة عن وحدة قامئة بذاهتا حتتوي خزانات بسعة
(50 جالوًنا أمريكًيا)، ومضخة ومرذاذ ومقع تثبيت يمت تثبيته بإحاكم أسفل جناح الطائرات 

NATO الصلبة القياسية عىل  ذات األجنحة الثابتة املزودة بنقاط صلبة وأمعدة محولة حلوامل
مراكز مقاس ١٤ بوصة. يمت تثبيت مجيع أدوات التحمك يف مقصورة قيادة الطائرة مع 
شاشة عرض للتدفق وعدد الدورات يف الدقيقة. يمت استخدام جحريات الرش عىل نطاق 
واسع يف مجموعة متنوعة من الطائرات املخصصة إلبادة البعوض يف املساحات الواسعة.

AU5000 ميكرونريي مرذاذ
مرذاذ خفيف الوزن يعمل بالرياح ومزود بثالث شفرات مروحة وبسعة تدفق تبلغ ٢٣ لًرتا/
الدقيقة (٦ جالونات أمريكية/الدقيقة). يمت عادة تعيني رسعة الدوران حبيث تبلغ حوايل ٨٠٠

دورة يف الدقيقة وهو ما يؤدي إىل إنتاج قطرات ذات أجحام صغرية متساوية يف مجموعة 
ترتاوح بني ٣٥ و٥٠ ميكروًنا ملاكحفة البعوض البالغ وحوايل ٣٠٠٠ إىل ٤٠٠٠ دورة يف 

الدقيقة ملاكحفة يرقات البعوض بقطرات يرتاوح جحمها بني ١٠٠ و١٥٠ ميكروًنا.

VDCI، الواليات املتحدة األمريكية  الصورة مقدمة عىل سبيل املجاملة من

معدات  تصنيع  يف  الرائدة  العاملية  اجلهات  من  واحًدا   Goizper لدى  الرش  قسم  ُيعد 
الرش احملمولة ملجاالت الزراعة والصحة العامة واإلنشاءات والغذاء والسيارات وغريها من 

.IKو Interو Osatuو Matabi الصناعات وبعالمات جتارية عاملية رائدة تمشل مجموعة

خصيًصا من أجل احملرتفني القامئني  IK مت تصممي مجموعة ماكحفة ناقالت األمراض
ووزارات  الرائدة  العاملية  املؤسسات  بزتويد  بالفعل  الرشكة  وتقوم  البعوض،  مباكحفة 
الليمشانيات  وداء  الضنك  ومحى  لملالريا  املاكِحفة  الرش  بأدوات  احلكومية  الصحة 
العاملية  الصحة  منمظة  عىل  العمالء  ويشمتل  النواقل.  عرب  املنقولة  األخرى  واألمراض 
(WHO) واليونيسف (UNICEF) ومنمظة إنقاذ الطفل (Save the Children) ومنمظة األمم 

والواكلة   (Mentor Intitiative) مينتور  ومبادرة   (UN FAO) والزراعة  لألغذية  املتحدة 
ومراكز   (PAHO) األمريكية  للبلدان  الصحة  ومنمظة   (USAID) الدولية  للتمنية  األمريكية 
السيطرة عىل األمراض والوقاية مهنا (CDC) وغريها من املنمظات املشاركة يف تقدمي 

الرعاية الصحية يف بعض من أكرث بيائت العامل صعوبة. 

ماكحفة ناقالت األمراض

املعدات املهنية للصحة العامة 
وماكحفة اآلفات

اجلودة املعمتدة والضامن

اهلاتف: 000 786 943 34+ 
spraying@goizper.com

www.goizper.com



أجهزة الرش املوضيع الداخيل

وCS14 من درجة عالية اجلودة من الفوالذ  Micron CS10 يمت تصنيع أجهزة الرش املضغوط
املقاوم للصدأ والنحاس، وقد مت تصمميها خصيًصا ليستخدمها املشغلون احملرتفون من أجل 

.(IRS) الرش املوضيع الداخيل

خزان من الفوالذ املقاوم للصدأ، مضخة أسطوانية، مقبض، ومعودوهيلك مصام للزناد. ·

إىل7 بار) مع مؤرش ألقىص ضغط للتشغيل. مقياس للضغط (0 ·

بار. 4.5 مصام ختفيف للضغط يمت ضبطه عند ·

VitonTM املقاومة لملواد الكمييائية وموانع الترسب الفلورية املتخصصة. مادة ·
·  فتحة تعبئة كبرية بغطاء من الفوالذ املقاوم للصدأ وقفل ملتٍو مزود بإماكنية ضبط درجة الشد.

·  متوافق متاًما مع معايري WHOPES 2018 (معمتد من مركز التنسيق لدى منمظة الصحة العاملية).

جهاز تعفري بالرش املضغوط

POLMAXجهاز تعفري جهاز تعفري 
POLMINOR

جهاز تعفري صغري
BAZOKA

CS14و CS10 مايكرون

أجهزة رش
ملاكحفة اآلفات والتعقمي 

أو جهاز رش بالضغط غري معدين يمت اعمتاده وفًقا ألحدث متطلبات منمظة الصحة العاملية 
الداخيل  املوضيع  للرش  خصيًصا  ومممص  األمراض  ناقالت  ماكحفة  ملعدات  املخصصة 
وماكحفة الريقات. جمهز بالعديد من املزيات التقنية الفريدة واملبتكرة اليت تقدم الفوائد التالية:

كفاءة األداء:
ثبات يف جحم السائل وجرعة املبيد احلرشي طوال معلية االستخدام.مزوَّد بصامم للتحمك يف 

رطًال للك بوصة مربعة). التدفق (1.50 بار / 22
خفيف ومرحي:

مضخة خفيفة (حوايل 3 جكم). ميكن محله عىل الظهر. 
مناسب للبيئة والصحة:

ميكرون). ال توجد ترسبات.  200 تقليل تعّرض املشغل لملبيد احلرشي (جحم القطرة أعىل من
مزوَّد بصامم أمان. 

هسولة االستخدام والصيانة:
بسيط للغاية وهسل االستخدام والتنظيف والصيانة. مجموعة الصيانة ومجيع األجزاء متاحة 

بهسولة يف متناول اليد.
متني وفريد من نوعه:

الصحة  منمظة  لدى  التنسيق  مركز  من  (معمتد   WHOPES 2010 معايري مع  متاًما  متوافق 
العاملية)

ممزيات فريدة، مصممة خصيًصا لتحسني ماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل. جمهز 
VITON. مقاوم للضغط والتآلك واألشعة فوق البنفجسية. مرحش للتعبئة. جلبة  بالاكمل حبلقات
وقاية للفوهة. خزان شفاف لهسولة قراءة احلجم. سناد للقدمني مدجم يف اخلزان. غطاء اكمل 

مزود مبرحش احتيايط، فوهات مروحة متساوية وفوهات ملاكحفة الريقات.

IK VECTOR CONTROL 10, 8 7.5 و

لالستخدام  مصممة  االستخدام.  وهسولة  واجلودة  األداء  من  عاٍل  مبستوى  تمتزي  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
االحرتايف مع أكرث املواد الكمييائية خطورة، ومناسبة لالستخدام يف ماكحفة اآلفات وتطبيقات الصحة العامة.

.  مصام تشغيل من الفوالذ املقاوم للصدأ ومزود بقفل أمان.
موقع خمصص لبطاقة تعريف املنتج. .

.  معود متديد هسل االستخدام.
قاعدة واسعة لتحقيق الثبات. .

.  نظام لربط إمداد اهلواء املضغوط من أجل ضغط اخلزان.
.  مقبض محل بقفل لوليب.

3 بار/43.5 رطل للك بوصة مربعة مع خيار إزالة الضغط. جتنب مالمسة الغازات. .  مصام أمان يمت ضبطه عند
.  خزان شفاف مزّود بتدّرج.

.  يشمتل حزام الكتف عىل مقبض للحمل.

IK MULTI PRO 12و IK MULTI PRO 9

وماكحفة  والتعقمي  اآلفات  ملاكحفة  املناسبة  واملضغوطة  احملمولة  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
البعوض، وتقدم أعىل معايري اجلودة واألداء.

عوامل  اخلرسانة،  التصاق  (موانع  ·البناء 
مقاومة املياه، عوامل املعاجلة، وغريها).

الرصف  (مساحات  االحرتايف  التنظيف   ·
اليحص، اجلرافييت، األرضيات). 

· ماكحفة اآلفات.

معاجلة األخشاب. ·

· احلد األقىص لضغط التشغيل 6 بار.
· مدى أكرب وإماكنية رش السوائل األكرث كثافة.

· خيار رش السوائل الساخنة.
· مقاومة فائقة لملذيبات واملشتقات البرتولية.

· موانع للترسب ومواد مقاومة للزيوت املعدنية والنباتية 
وعوامل املعاجلة واملنظفات املتعادلة.

· معود للوقوف وهسولة االستخدام، ويكون مبثابة مقبض 
أو قضيب محل أثناء تفريغ اخلزان.

6,10 لرت. IK METAL وIK INOX/SST سعة

أجهزة رش مصنَّعة من مواد مقاومة للكمياويات من أجل استخدامها مع منتجات ماكحفة اآلفات األكرث خطورة. 
ميكن استخدامها باملثل مع املذيبات القامئة عىل اهليدروكربون وزيوت التحشمي واملشتقات البرتولية. غري مناسبة 

لألمحاض.

معدات رش احرتافية من أجل ماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل.
املالريا، محى الضنك، زياك، شاغاس، الشيكونغونيا، داء الليشامنيات، امحلى الصفراء، داء الفيالريات المليف.

ملعظم  مقاومة  البالستيكية  واألجزاء  الربط  حلقات  مجيع    .
منتجات ماكحفة اآلفات.

.  مصام أمان مضبوط عند2.5 بار/ 36 رطل للك بوصة مربعة 
مع خيار إزالة الضغط.

.  فتحة واسعة لهسولة التعبئة والتنظيف.
.  خزان متني وشفاف ومزود بتدرجات.

جالون أمرييك. 0.26 .  القدرة املفيدة: ١ لرت /

الكمييائية  واملواد  اآلفات  ماكحفة  ملنتجات  مقاوم    .
األشد خطورة.

.  خزان شفاف سعة ١ لرت ومزّود بتدّرج.
.  موقع خمصص لبطاقة تعريف املنتج.

.  قاعدة واسعة لتعزيز الثبات.

جهاز رش عايل اجلودة يوفر تدفًقا ثابًتا جيًدا لضباب الرش مما يقلل من خماطر االنسداد. زجاجة سعة ٣ لرتات 
مزودة حبزام مما جيعله مثالًيا الستخدامه أثناء استخدام السالمل ويف املساحات العلوية الصغرية. 

جهاز تعفري محمول عىل الظهر بسعة ٩ لرتات يصلح ملجموعة 
واسعة من االستخدامات: بدًءا من منتجات ماكحفة المنل وحىت 
فتحة  وبه  خفيف  الكربيت.  عىل  احملتوية  الفطريات  مبيدات 
حمدد  عايل.  إنتاج  اإلغالق.  حممك  ترسب  ومانع  كبرية  تعبئة 
ووحدة  مرن  أنبوب  طريق  عن  اإلخراج  يمت  املحسوق.  جرعات 

ناثرة اجتاهية. 

٣ لرتات.  الطاقة التشغيلية:  ·
مرت. اخلرطوم: 1.2   ·

مصام إطالق للزناد – بالستيك عايل اجلودة.  ·
مس. 20 معود تعفري بطول  ·

مصام لتحرير الضغط.  ·

امللحقات املخصصة هلذا الطراز:
أمعدة متديد بطول مرت واحد ومرت ونصف من أجل املواقع العالية مثل أعشاش الدبابري والنحل.

اإلضافات
· أنبوب واحد صلب.

·  الطاقة التشغيلية: 9 لرتات
·  السعة اللرتيَّة اللكيَّة: 9 لرتات

·  أحزمة محل: نعم.
·  إماكنية امحلل عىل الظهر: نعم

مزدوجة) (محولة  لرت   2 سعة  تعفري  جهاز 
قابل  إخراج  وأنبوب  كبرية  تعبئة  فتحة  مع 
للتعديل. ثبات كبري ومقاعد للتحميل. نظام 

مضخة هواء "بسيط التأثري". 

· الطاقة التشغيلية: 2 لرت

·  السعة اللرتية اللكيَّة: 2 لرت

مكعب  مس   750 بقدرة يدوي  تعفري  جهاز   ·

مزود 
بأنبوب إخراج قابل للتعديل.

·  أداة فعالة لتوزيع اجلرعات.
·  هسولة اإلمساك.

750 مس مكعب. ·  الطاقة التشغيلية:
·  السعة اللرتيَّة اللكيَّة: 750 مس مكعب

WHOPES
compliant

هو جهاز رش احرتايف ُيستخدم للصحة العامة والتعقمي وماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل.  IK12 BS جهاز
إنه أحد أجهزة الرش األكرث شيوًعا يف التعقمي وماكحفة األمراض املنقولة بالفريوسات مبا يف ذلك اإليبوال والكولريا.

.  مجيع موانع الترسب واألجزاء البالستيكية مقاومة 
كمييائًيا ملنتجات ماكحفة اآلفات.

.  خزان شفاف مزّود بتدّرج.
.  تفكيك هسل بدون أداة للتنظيف والصيانة.

.  مقبض محل مزود مع محاالت للكتف.
.  مصام زند للقفل.

.  غطاء للخزان مع فتحة هتوية مانعة النساكب السوائل.
.  فتحة واسعة مزودة مبرحش لهسولة التعبئة والتنظيف.

IK MULTI 12 BSWHOPES
compliant

معدات محمولة ذات سعة شديدة االخنفاض

IK MULTI 1,5 IK MULTI TR 1

4 جالون أمرييك  15 لرت / جهاز رش محمول كهريب بسعة
مزود ببطارية ليثيوم طويلة العمر. متني وموثوق وآمن ومرحي 
لالرتداء. مثايل لعمليات التنظيف والتعقمي، فضًال عن ماكحفة 

اآلفات واألوبئة والفريوسات. 

.  بطارية ليثيوم 18 فولت طويلة العمر – تكيف إلعادة تعبئة 
اخلزان 21 مرة.

جالون (أمرييك)) لًرتا) / (83-47 315-180))

.  مجموعة عالية اجلودة قابلة للنقل مع ٤ فوهات خاصة 
لتحسني كفاءة العالجات يف مناطق العمل املختلفة 

(الداخلية واخلارجية).
.  حتمك إلكرتوين ثنايئ األوضاع من أجل احلصول عىل 

معلية رش متجانسة:
1: ماكحفة اآلفات. -الوضع

-الوضع 2: التنظيف والتعقمي.
.  معود من الفوالذ املقاوم للصدأ.

.  مقبض من الفوالذ املقاوم للصدأ.
.  خزان شفاف مع مؤرش لملستوى.

.  فتحة تعبئة واسعة.
.  مقبض للعمود.

.  أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل مع إغالق أمايم.

أجهزة التعفري

تستخدم مجموعة Microfog من أجهزة الرش احلرارية احملمولة من أجل اإلجراءات الروتينية ملاكحفة 
صورة  يف  احلرشية  املبيدات  لتوزيع  ناقل  زيت  باعتباره  الكريوسني  باستخدام  البالغ  والبعوض  الذباب 
يمت نرشها عرب تيارات اهلواء الخرتاق  VMD 5 و10 ميكرونات ضباب كثيف (ترتاوح جحم القطرة بني
Microfog يف صورة أربعة  األجشار والنباتات واملباين واملساحات املفتوحة. تتاح أجهزة الرش احلرارية

35 طراًزا قياسيا و9 طرز قصرية الطول لالستخدام يف املناطق الضيقة. طرز تتضمن

مصنوعة من  HDPE مع أحدث مواصفات منمظة الصحة العاملية وتقدم خبزانات Microfog تتوافق مجموعة
البالستيك أو الفوالذ املقاوم للصدأ من أجل احمللول والوقود.

فولت. يعمل احملرك احليث القوي واملتني بالتيار املرتدد عايل  240/220 خط من أجهزة الرش احملمولة ذات السعة شديدة االخنفاض واليت تعمل مبصدر طاقة ذي تيار مرتدد
دورة يف الدقيقة) واملروحة عىل تكوين قطرات صغرية جًدا، ترتاوح بني ١٥ و٣٠ ميكروًنا، باستخدام فوهة رأسية لقطع اهلواء. تبىق القطرات الدقيقة يف اهلواء لفرتة طويلة  الرسعة (35,000

من الزمن وتنترش عرب مساحة واسعة، مدفوعة بواسطة املخرج اهلوايئ القوي بالفوهة.

U260، فإننا نضيف أيًضا االستقاللية اليت حتققها بطاريته املصنوعة من الليثيوم- AIROSTAR: باإلضافة إىل ممزيات طراز

أيون، واليت تحمس لملستخدمني بالعمل يف املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا. تتاح بطاريات بديلة.

يمتزي الطرازU260بفوهة قابلة للمتديد تحمس لملشغل بتوجيه الضباب إىل املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا واحلصول عىل قدرة 
أكرب عىل املناورة. ويشهتر جهازا الرش االحرتافيان U240 وU260 يف املقام األول مبا ييل:

:U240/U260 ممزيات
• جودة املواد – املبيت مصنوع من بولميرات مقاومة للهب. 

• مقاومة األمحاض.
• قدرة عالية عىل املناورة – مزود باكبل بطول 5 أمتار.

• هسولة النقل واالستخدام بفضل األرشطة املضمنة.
• هسولة تعبئة وتنظيف خزان اخللط.

15 و30 ميكروًنا، مما حيقق التطبيقات ذات السعة شديدة االخنفاض. • جحم دقيق للقطرات يرتاوح بني
وهذا يحمس مبسافة طويلة وموحدة للضباب (12 مًرتا).

شديدة  سعة  ذي  رش  جهاز  إىل  قيايس  مبحرك  يعمل  الذي  الضباب  منفاخ  بتحويل   Micron AU8000 يف الدوار  املرذاذ  وحدة  تقوم 
االخنفاض من أجل استخدامه يف املنتجات املوضعية مثل مبيدات الريقات أو املبيدات احلرشية ملاكحفة يرقات البعوض والذباب يف مواقع 
نيف النفايات ومقالب اإلطارات وخنادق الترصيف والقنوات، فضال عن التطبيقات ذات املساحات الواسعة ألسطح املياه الراكدة اليت يتاكثر 
50 مًرتا مع أثناء الرياح السائدة  0.5 لرت/هكتار عىل مسافة تصل إىل فهيا البعوض. ميكن ألجهزة الرش أن تنرش خريط رش مبقدار

بأجحام قطرات متحمك فهيا بدقة من أجل وضعها بكفاءة عىل األسطح املسهتدفة. 

جهاز الرشMicron AU8000هو عبارة عن منفاخ ضبايب محمول يمتزي بالكفاءة وتقنية املرذاذ الدوار املطور يف األصل للطائرات الزراعية 
لتطبيقات الرش األريض.

يتألف جهاز الرش من منفاخ ضبايب قوي مزود مبرذاذ دوار من أجل مضان رش فعال وحتمك جيد يف جحم القطرات. وهو ما مينح تغطية 
.(ULV) وشديدة اخنفاض السعة (LV) ممتزية وقدرة عىل االخرتاق مبعدالت تطبيق منخفضة السعة

Micron AU8000 مثالًيا للحاالت اليت تكون  إن االنطالق اهلوايئ القوي حني ُيعزز بالتحمك اجليد يف جحم القطرة جيعل املنفاخ احملمول
فهيا دقة الرش والتغطية واالخرتاق أمًرا رضورًيا.

·   متوافق متاًما مع املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت األمراض.
·   نظام إشعال هسل البدء.

·   تصممي جديد لملدخل ونظام إشعال بالرشارة حيد من التدفق الفائض للوقود.
·   حتمك دقيق يف جحم القطرة.

·   نظام حقن فريد يقلل من التعرض للغازات الساخنة.
·   أنبوب رش قابل لالنعاكس للرتكيبات املعمتدة عىل النفط أو املياه.

·   مصام قطع تلقايئ لملحلول يف حاالت الطوارئ.

مجموعة أجهزة الرشMICROFOG احلرارية

خط أجهزة الرش اليدوية ذات السعة شديدة االخنفاض

منفاخMICRONAIR AU8000 يعمل مبحرك بسعة شديدة االخنفاض

WHOPES
compliant
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أجهزة الرش املوضيع الداخيل

وCS14 من درجة عالية اجلودة من الفوالذ  Micron CS10 يمت تصنيع أجهزة الرش املضغوط
املقاوم للصدأ والنحاس، وقد مت تصمميها خصيًصا ليستخدمها املشغلون احملرتفون من أجل 

.(IRS) الرش املوضيع الداخيل

خزان من الفوالذ املقاوم للصدأ، مضخة أسطوانية، مقبض، ومعودوهيلك مصام للزناد. ·

إىل7 بار) مع مؤرش ألقىص ضغط للتشغيل. مقياس للضغط (0 ·

بار. 4.5 مصام ختفيف للضغط يمت ضبطه عند ·

VitonTM املقاومة لملواد الكمييائية وموانع الترسب الفلورية املتخصصة. مادة ·
·  فتحة تعبئة كبرية بغطاء من الفوالذ املقاوم للصدأ وقفل ملتٍو مزود بإماكنية ضبط درجة الشد.

·  متوافق متاًما مع معايري WHOPES 2018 (معمتد من مركز التنسيق لدى منمظة الصحة العاملية).

جهاز تعفري بالرش املضغوط

POLMAXجهاز تعفري جهاز تعفري 
POLMINOR

جهاز تعفري صغري
BAZOKA

CS14و CS10 مايكرون

أجهزة رش
ملاكحفة اآلفات والتعقمي 

أو جهاز رش بالضغط غري معدين يمت اعمتاده وفًقا ألحدث متطلبات منمظة الصحة العاملية 
الداخيل  املوضيع  للرش  خصيًصا  ومممص  األمراض  ناقالت  ماكحفة  ملعدات  املخصصة 
وماكحفة الريقات. جمهز بالعديد من املزيات التقنية الفريدة واملبتكرة اليت تقدم الفوائد التالية:

كفاءة األداء:
ثبات يف جحم السائل وجرعة املبيد احلرشي طوال معلية االستخدام.مزوَّد بصامم للتحمك يف 

رطًال للك بوصة مربعة). التدفق (1.50 بار / 22
خفيف ومرحي:

مضخة خفيفة (حوايل 3 جكم). ميكن محله عىل الظهر. 
مناسب للبيئة والصحة:

ميكرون). ال توجد ترسبات.  200 تقليل تعّرض املشغل لملبيد احلرشي (جحم القطرة أعىل من
مزوَّد بصامم أمان. 

هسولة االستخدام والصيانة:
بسيط للغاية وهسل االستخدام والتنظيف والصيانة. مجموعة الصيانة ومجيع األجزاء متاحة 

بهسولة يف متناول اليد.
متني وفريد من نوعه:

الصحة  منمظة  لدى  التنسيق  مركز  من  (معمتد   WHOPES 2010 معايري مع  متاًما  متوافق 
العاملية)

ممزيات فريدة، مصممة خصيًصا لتحسني ماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل. جمهز 
VITON. مقاوم للضغط والتآلك واألشعة فوق البنفجسية. مرحش للتعبئة. جلبة  بالاكمل حبلقات
وقاية للفوهة. خزان شفاف لهسولة قراءة احلجم. سناد للقدمني مدجم يف اخلزان. غطاء اكمل 

مزود مبرحش احتيايط، فوهات مروحة متساوية وفوهات ملاكحفة الريقات.

IK VECTOR CONTROL 10, 8 7.5 و

لالستخدام  مصممة  االستخدام.  وهسولة  واجلودة  األداء  من  عاٍل  مبستوى  تمتزي  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
االحرتايف مع أكرث املواد الكمييائية خطورة، ومناسبة لالستخدام يف ماكحفة اآلفات وتطبيقات الصحة العامة.

.  مصام تشغيل من الفوالذ املقاوم للصدأ ومزود بقفل أمان.
موقع خمصص لبطاقة تعريف املنتج. .

.  معود متديد هسل االستخدام.
قاعدة واسعة لتحقيق الثبات. .

.  نظام لربط إمداد اهلواء املضغوط من أجل ضغط اخلزان.
.  مقبض محل بقفل لوليب.

3 بار/43.5 رطل للك بوصة مربعة مع خيار إزالة الضغط. جتنب مالمسة الغازات. .  مصام أمان يمت ضبطه عند
.  خزان شفاف مزّود بتدّرج.

.  يشمتل حزام الكتف عىل مقبض للحمل.

IK MULTI PRO 12و IK MULTI PRO 9

وماكحفة  والتعقمي  اآلفات  ملاكحفة  املناسبة  واملضغوطة  احملمولة  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
البعوض، وتقدم أعىل معايري اجلودة واألداء.

عوامل  اخلرسانة،  التصاق  (موانع  ·البناء 
مقاومة املياه، عوامل املعاجلة، وغريها).

الرصف  (مساحات  االحرتايف  التنظيف   ·
اليحص، اجلرافييت، األرضيات). 

· ماكحفة اآلفات.

معاجلة األخشاب. ·

· احلد األقىص لضغط التشغيل 6 بار.
· مدى أكرب وإماكنية رش السوائل األكرث كثافة.

· خيار رش السوائل الساخنة.
· مقاومة فائقة لملذيبات واملشتقات البرتولية.

· موانع للترسب ومواد مقاومة للزيوت املعدنية والنباتية 
وعوامل املعاجلة واملنظفات املتعادلة.

· معود للوقوف وهسولة االستخدام، ويكون مبثابة مقبض 
أو قضيب محل أثناء تفريغ اخلزان.

6,10 لرت. IK METAL وIK INOX/SST سعة

أجهزة رش مصنَّعة من مواد مقاومة للكمياويات من أجل استخدامها مع منتجات ماكحفة اآلفات األكرث خطورة. 
ميكن استخدامها باملثل مع املذيبات القامئة عىل اهليدروكربون وزيوت التحشمي واملشتقات البرتولية. غري مناسبة 

لألمحاض.

معدات رش احرتافية من أجل ماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل.
املالريا، محى الضنك، زياك، شاغاس، الشيكونغونيا، داء الليشامنيات، امحلى الصفراء، داء الفيالريات المليف.

ملعظم  مقاومة  البالستيكية  واألجزاء  الربط  حلقات  مجيع    .
منتجات ماكحفة اآلفات.

.  مصام أمان مضبوط عند2.5 بار/ 36 رطل للك بوصة مربعة 
مع خيار إزالة الضغط.

.  فتحة واسعة لهسولة التعبئة والتنظيف.
.  خزان متني وشفاف ومزود بتدرجات.

جالون أمرييك. 0.26 .  القدرة املفيدة: ١ لرت /

الكمييائية  واملواد  اآلفات  ماكحفة  ملنتجات  مقاوم    .
األشد خطورة.

.  خزان شفاف سعة ١ لرت ومزّود بتدّرج.
.  موقع خمصص لبطاقة تعريف املنتج.

.  قاعدة واسعة لتعزيز الثبات.

جهاز رش عايل اجلودة يوفر تدفًقا ثابًتا جيًدا لضباب الرش مما يقلل من خماطر االنسداد. زجاجة سعة ٣ لرتات 
مزودة حبزام مما جيعله مثالًيا الستخدامه أثناء استخدام السالمل ويف املساحات العلوية الصغرية. 

جهاز تعفري محمول عىل الظهر بسعة ٩ لرتات يصلح ملجموعة 
واسعة من االستخدامات: بدًءا من منتجات ماكحفة المنل وحىت 
فتحة  وبه  خفيف  الكربيت.  عىل  احملتوية  الفطريات  مبيدات 
حمدد  عايل.  إنتاج  اإلغالق.  حممك  ترسب  ومانع  كبرية  تعبئة 
ووحدة  مرن  أنبوب  طريق  عن  اإلخراج  يمت  املحسوق.  جرعات 

ناثرة اجتاهية. 

٣ لرتات.  الطاقة التشغيلية:  ·
مرت. اخلرطوم: 1.2   ·

مصام إطالق للزناد – بالستيك عايل اجلودة.  ·
مس. 20 معود تعفري بطول  ·

مصام لتحرير الضغط.  ·

امللحقات املخصصة هلذا الطراز:
أمعدة متديد بطول مرت واحد ومرت ونصف من أجل املواقع العالية مثل أعشاش الدبابري والنحل.

اإلضافات
· أنبوب واحد صلب.

·  الطاقة التشغيلية: 9 لرتات
·  السعة اللرتيَّة اللكيَّة: 9 لرتات

·  أحزمة محل: نعم.
·  إماكنية امحلل عىل الظهر: نعم

مزدوجة) (محولة  لرت   2 سعة  تعفري  جهاز 
قابل  إخراج  وأنبوب  كبرية  تعبئة  فتحة  مع 
للتعديل. ثبات كبري ومقاعد للتحميل. نظام 

مضخة هواء "بسيط التأثري". 

· الطاقة التشغيلية: 2 لرت

·  السعة اللرتية اللكيَّة: 2 لرت

مكعب  مس   750 بقدرة يدوي  تعفري  جهاز   ·

مزود 
بأنبوب إخراج قابل للتعديل.

·  أداة فعالة لتوزيع اجلرعات.
·  هسولة اإلمساك.

750 مس مكعب. ·  الطاقة التشغيلية:
·  السعة اللرتيَّة اللكيَّة: 750 مس مكعب

WHOPES
compliant

هو جهاز رش احرتايف ُيستخدم للصحة العامة والتعقمي وماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل.  IK12 BS جهاز
إنه أحد أجهزة الرش األكرث شيوًعا يف التعقمي وماكحفة األمراض املنقولة بالفريوسات مبا يف ذلك اإليبوال والكولريا.

.  مجيع موانع الترسب واألجزاء البالستيكية مقاومة 
كمييائًيا ملنتجات ماكحفة اآلفات.

.  خزان شفاف مزّود بتدّرج.
.  تفكيك هسل بدون أداة للتنظيف والصيانة.

.  مقبض محل مزود مع محاالت للكتف.
.  مصام زند للقفل.

.  غطاء للخزان مع فتحة هتوية مانعة النساكب السوائل.
.  فتحة واسعة مزودة مبرحش لهسولة التعبئة والتنظيف.

IK MULTI 12 BSWHOPES
compliant

معدات محمولة ذات سعة شديدة االخنفاض

IK MULTI 1,5 IK MULTI TR 1

4 جالون أمرييك  15 لرت / جهاز رش محمول كهريب بسعة
مزود ببطارية ليثيوم طويلة العمر. متني وموثوق وآمن ومرحي 
لالرتداء. مثايل لعمليات التنظيف والتعقمي، فضًال عن ماكحفة 

اآلفات واألوبئة والفريوسات. 

.  بطارية ليثيوم 18 فولت طويلة العمر – تكيف إلعادة تعبئة 
اخلزان 21 مرة.

جالون (أمرييك)) لًرتا) / (83-47 315-180))

.  مجموعة عالية اجلودة قابلة للنقل مع ٤ فوهات خاصة 
لتحسني كفاءة العالجات يف مناطق العمل املختلفة 

(الداخلية واخلارجية).
.  حتمك إلكرتوين ثنايئ األوضاع من أجل احلصول عىل 

معلية رش متجانسة:
1: ماكحفة اآلفات. -الوضع

-الوضع 2: التنظيف والتعقمي.
.  معود من الفوالذ املقاوم للصدأ.

.  مقبض من الفوالذ املقاوم للصدأ.
.  خزان شفاف مع مؤرش لملستوى.

.  فتحة تعبئة واسعة.
.  مقبض للعمود.

.  أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل مع إغالق أمايم.

أجهزة التعفري

تستخدم مجموعة Microfog من أجهزة الرش احلرارية احملمولة من أجل اإلجراءات الروتينية ملاكحفة 
صورة  يف  احلرشية  املبيدات  لتوزيع  ناقل  زيت  باعتباره  الكريوسني  باستخدام  البالغ  والبعوض  الذباب 
يمت نرشها عرب تيارات اهلواء الخرتاق  VMD 5 و10 ميكرونات ضباب كثيف (ترتاوح جحم القطرة بني
Microfog يف صورة أربعة  األجشار والنباتات واملباين واملساحات املفتوحة. تتاح أجهزة الرش احلرارية

35 طراًزا قياسيا و9 طرز قصرية الطول لالستخدام يف املناطق الضيقة. طرز تتضمن

مصنوعة من  HDPE مع أحدث مواصفات منمظة الصحة العاملية وتقدم خبزانات Microfog تتوافق مجموعة
البالستيك أو الفوالذ املقاوم للصدأ من أجل احمللول والوقود.

فولت. يعمل احملرك احليث القوي واملتني بالتيار املرتدد عايل  240/220 خط من أجهزة الرش احملمولة ذات السعة شديدة االخنفاض واليت تعمل مبصدر طاقة ذي تيار مرتدد
دورة يف الدقيقة) واملروحة عىل تكوين قطرات صغرية جًدا، ترتاوح بني ١٥ و٣٠ ميكروًنا، باستخدام فوهة رأسية لقطع اهلواء. تبىق القطرات الدقيقة يف اهلواء لفرتة طويلة  الرسعة (35,000

من الزمن وتنترش عرب مساحة واسعة، مدفوعة بواسطة املخرج اهلوايئ القوي بالفوهة.

U260، فإننا نضيف أيًضا االستقاللية اليت حتققها بطاريته املصنوعة من الليثيوم- AIROSTAR: باإلضافة إىل ممزيات طراز

أيون، واليت تحمس لملستخدمني بالعمل يف املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا. تتاح بطاريات بديلة.

يمتزي الطرازU260بفوهة قابلة للمتديد تحمس لملشغل بتوجيه الضباب إىل املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا واحلصول عىل قدرة 
أكرب عىل املناورة. ويشهتر جهازا الرش االحرتافيان U240 وU260 يف املقام األول مبا ييل:

:U240/U260 ممزيات
• جودة املواد – املبيت مصنوع من بولميرات مقاومة للهب. 

• مقاومة األمحاض.
• قدرة عالية عىل املناورة – مزود باكبل بطول 5 أمتار.

• هسولة النقل واالستخدام بفضل األرشطة املضمنة.
• هسولة تعبئة وتنظيف خزان اخللط.

15 و30 ميكروًنا، مما حيقق التطبيقات ذات السعة شديدة االخنفاض. • جحم دقيق للقطرات يرتاوح بني
وهذا يحمس مبسافة طويلة وموحدة للضباب (12 مًرتا).

شديدة  سعة  ذي  رش  جهاز  إىل  قيايس  مبحرك  يعمل  الذي  الضباب  منفاخ  بتحويل   Micron AU8000 يف الدوار  املرذاذ  وحدة  تقوم 
االخنفاض من أجل استخدامه يف املنتجات املوضعية مثل مبيدات الريقات أو املبيدات احلرشية ملاكحفة يرقات البعوض والذباب يف مواقع 
نيف النفايات ومقالب اإلطارات وخنادق الترصيف والقنوات، فضال عن التطبيقات ذات املساحات الواسعة ألسطح املياه الراكدة اليت يتاكثر 
50 مًرتا مع أثناء الرياح السائدة  0.5 لرت/هكتار عىل مسافة تصل إىل فهيا البعوض. ميكن ألجهزة الرش أن تنرش خريط رش مبقدار

بأجحام قطرات متحمك فهيا بدقة من أجل وضعها بكفاءة عىل األسطح املسهتدفة. 

جهاز الرشMicron AU8000هو عبارة عن منفاخ ضبايب محمول يمتزي بالكفاءة وتقنية املرذاذ الدوار املطور يف األصل للطائرات الزراعية 
لتطبيقات الرش األريض.

يتألف جهاز الرش من منفاخ ضبايب قوي مزود مبرذاذ دوار من أجل مضان رش فعال وحتمك جيد يف جحم القطرات. وهو ما مينح تغطية 
.(ULV) وشديدة اخنفاض السعة (LV) ممتزية وقدرة عىل االخرتاق مبعدالت تطبيق منخفضة السعة

Micron AU8000 مثالًيا للحاالت اليت تكون  إن االنطالق اهلوايئ القوي حني ُيعزز بالتحمك اجليد يف جحم القطرة جيعل املنفاخ احملمول
فهيا دقة الرش والتغطية واالخرتاق أمًرا رضورًيا.

·   متوافق متاًما مع املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت األمراض.
·   نظام إشعال هسل البدء.

·   تصممي جديد لملدخل ونظام إشعال بالرشارة حيد من التدفق الفائض للوقود.
·   حتمك دقيق يف جحم القطرة.

·   نظام حقن فريد يقلل من التعرض للغازات الساخنة.
·   أنبوب رش قابل لالنعاكس للرتكيبات املعمتدة عىل النفط أو املياه.

·   مصام قطع تلقايئ لملحلول يف حاالت الطوارئ.

مجموعة أجهزة الرشMICROFOG احلرارية

خط أجهزة الرش اليدوية ذات السعة شديدة االخنفاض

منفاخMICRONAIR AU8000 يعمل مبحرك بسعة شديدة االخنفاض

WHOPES
compliant
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أجهزة الرش املوضيع الداخيل

وCS14 من درجة عالية اجلودة من الفوالذ  Micron CS10 يمت تصنيع أجهزة الرش املضغوط
املقاوم للصدأ والنحاس، وقد مت تصمميها خصيًصا ليستخدمها املشغلون احملرتفون من أجل 

.(IRS) الرش املوضيع الداخيل

خزان من الفوالذ املقاوم للصدأ، مضخة أسطوانية، مقبض، ومعودوهيلك مصام للزناد. ·

إىل7 بار) مع مؤرش ألقىص ضغط للتشغيل. مقياس للضغط (0 ·

بار. 4.5 مصام ختفيف للضغط يمت ضبطه عند ·

VitonTM املقاومة لملواد الكمييائية وموانع الترسب الفلورية املتخصصة. مادة ·
·  فتحة تعبئة كبرية بغطاء من الفوالذ املقاوم للصدأ وقفل ملتٍو مزود بإماكنية ضبط درجة الشد.

·  متوافق متاًما مع معايري WHOPES 2018 (معمتد من مركز التنسيق لدى منمظة الصحة العاملية).

جهاز تعفري بالرش املضغوط

POLMAXجهاز تعفري جهاز تعفري 
POLMINOR

جهاز تعفري صغري
BAZOKA

CS14و CS10 مايكرون

أجهزة رش
ملاكحفة اآلفات والتعقمي 

أو جهاز رش بالضغط غري معدين يمت اعمتاده وفًقا ألحدث متطلبات منمظة الصحة العاملية 
الداخيل  املوضيع  للرش  خصيًصا  ومممص  األمراض  ناقالت  ماكحفة  ملعدات  املخصصة 
وماكحفة الريقات. جمهز بالعديد من املزيات التقنية الفريدة واملبتكرة اليت تقدم الفوائد التالية:

كفاءة األداء:
ثبات يف جحم السائل وجرعة املبيد احلرشي طوال معلية االستخدام.مزوَّد بصامم للتحمك يف 

رطًال للك بوصة مربعة). التدفق (1.50 بار / 22
خفيف ومرحي:

مضخة خفيفة (حوايل 3 جكم). ميكن محله عىل الظهر. 
مناسب للبيئة والصحة:

ميكرون). ال توجد ترسبات.  200 تقليل تعّرض املشغل لملبيد احلرشي (جحم القطرة أعىل من
مزوَّد بصامم أمان. 

هسولة االستخدام والصيانة:
بسيط للغاية وهسل االستخدام والتنظيف والصيانة. مجموعة الصيانة ومجيع األجزاء متاحة 

بهسولة يف متناول اليد.
متني وفريد من نوعه:

الصحة  منمظة  لدى  التنسيق  مركز  من  (معمتد   WHOPES 2010 معايري مع  متاًما  متوافق 
العاملية)

ممزيات فريدة، مصممة خصيًصا لتحسني ماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل. جمهز 
VITON. مقاوم للضغط والتآلك واألشعة فوق البنفجسية. مرحش للتعبئة. جلبة  بالاكمل حبلقات
وقاية للفوهة. خزان شفاف لهسولة قراءة احلجم. سناد للقدمني مدجم يف اخلزان. غطاء اكمل 

مزود مبرحش احتيايط، فوهات مروحة متساوية وفوهات ملاكحفة الريقات.

IK VECTOR CONTROL 10, 8 7.5 و

لالستخدام  مصممة  االستخدام.  وهسولة  واجلودة  األداء  من  عاٍل  مبستوى  تمتزي  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
االحرتايف مع أكرث املواد الكمييائية خطورة، ومناسبة لالستخدام يف ماكحفة اآلفات وتطبيقات الصحة العامة.

.  مصام تشغيل من الفوالذ املقاوم للصدأ ومزود بقفل أمان.
موقع خمصص لبطاقة تعريف املنتج. .

.  معود متديد هسل االستخدام.
قاعدة واسعة لتحقيق الثبات. .

.  نظام لربط إمداد اهلواء املضغوط من أجل ضغط اخلزان.
.  مقبض محل بقفل لوليب.

3 بار/43.5 رطل للك بوصة مربعة مع خيار إزالة الضغط. جتنب مالمسة الغازات. .  مصام أمان يمت ضبطه عند
.  خزان شفاف مزّود بتدّرج.

.  يشمتل حزام الكتف عىل مقبض للحمل.

IK MULTI PRO 12و IK MULTI PRO 9

وماكحفة  والتعقمي  اآلفات  ملاكحفة  املناسبة  واملضغوطة  احملمولة  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
البعوض، وتقدم أعىل معايري اجلودة واألداء.

عوامل  اخلرسانة،  التصاق  (موانع  ·البناء 
مقاومة املياه، عوامل املعاجلة، وغريها).

الرصف  (مساحات  االحرتايف  التنظيف   ·
اليحص، اجلرافييت، األرضيات). 

· ماكحفة اآلفات.

معاجلة األخشاب. ·

· احلد األقىص لضغط التشغيل 6 بار.
· مدى أكرب وإماكنية رش السوائل األكرث كثافة.

· خيار رش السوائل الساخنة.
· مقاومة فائقة لملذيبات واملشتقات البرتولية.

· موانع للترسب ومواد مقاومة للزيوت املعدنية والنباتية 
وعوامل املعاجلة واملنظفات املتعادلة.

· معود للوقوف وهسولة االستخدام، ويكون مبثابة مقبض 
أو قضيب محل أثناء تفريغ اخلزان.

6,10 لرت. IK METAL وIK INOX/SST سعة

أجهزة رش مصنَّعة من مواد مقاومة للكمياويات من أجل استخدامها مع منتجات ماكحفة اآلفات األكرث خطورة. 
ميكن استخدامها باملثل مع املذيبات القامئة عىل اهليدروكربون وزيوت التحشمي واملشتقات البرتولية. غري مناسبة 

لألمحاض.

معدات رش احرتافية من أجل ماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل.
املالريا، محى الضنك، زياك، شاغاس، الشيكونغونيا، داء الليشامنيات، امحلى الصفراء، داء الفيالريات المليف.

ملعظم  مقاومة  البالستيكية  واألجزاء  الربط  حلقات  مجيع    .
منتجات ماكحفة اآلفات.

.  مصام أمان مضبوط عند2.5 بار/ 36 رطل للك بوصة مربعة 
مع خيار إزالة الضغط.

.  فتحة واسعة لهسولة التعبئة والتنظيف.
.  خزان متني وشفاف ومزود بتدرجات.

جالون أمرييك. 0.26 .  القدرة املفيدة: ١ لرت /

الكمييائية  واملواد  اآلفات  ماكحفة  ملنتجات  مقاوم    .
األشد خطورة.

.  خزان شفاف سعة ١ لرت ومزّود بتدّرج.
.  موقع خمصص لبطاقة تعريف املنتج.

.  قاعدة واسعة لتعزيز الثبات.

جهاز رش عايل اجلودة يوفر تدفًقا ثابًتا جيًدا لضباب الرش مما يقلل من خماطر االنسداد. زجاجة سعة ٣ لرتات 
مزودة حبزام مما جيعله مثالًيا الستخدامه أثناء استخدام السالمل ويف املساحات العلوية الصغرية. 

جهاز تعفري محمول عىل الظهر بسعة ٩ لرتات يصلح ملجموعة 
واسعة من االستخدامات: بدًءا من منتجات ماكحفة المنل وحىت 
فتحة  وبه  خفيف  الكربيت.  عىل  احملتوية  الفطريات  مبيدات 
حمدد  عايل.  إنتاج  اإلغالق.  حممك  ترسب  ومانع  كبرية  تعبئة 
ووحدة  مرن  أنبوب  طريق  عن  اإلخراج  يمت  املحسوق.  جرعات 

ناثرة اجتاهية. 

٣ لرتات.  الطاقة التشغيلية:  ·
مرت. اخلرطوم: 1.2   ·

مصام إطالق للزناد – بالستيك عايل اجلودة.  ·
مس. 20 معود تعفري بطول  ·

مصام لتحرير الضغط.  ·

امللحقات املخصصة هلذا الطراز:
أمعدة متديد بطول مرت واحد ومرت ونصف من أجل املواقع العالية مثل أعشاش الدبابري والنحل.

اإلضافات
· أنبوب واحد صلب.

·  الطاقة التشغيلية: 9 لرتات
·  السعة اللرتيَّة اللكيَّة: 9 لرتات

·  أحزمة محل: نعم.
·  إماكنية امحلل عىل الظهر: نعم

مزدوجة) (محولة  لرت   2 سعة  تعفري  جهاز 
قابل  إخراج  وأنبوب  كبرية  تعبئة  فتحة  مع 
للتعديل. ثبات كبري ومقاعد للتحميل. نظام 

مضخة هواء "بسيط التأثري". 

· الطاقة التشغيلية: 2 لرت

·  السعة اللرتية اللكيَّة: 2 لرت

مكعب  مس   750 بقدرة يدوي  تعفري  جهاز   ·

مزود 
بأنبوب إخراج قابل للتعديل.

·  أداة فعالة لتوزيع اجلرعات.
·  هسولة اإلمساك.

750 مس مكعب. ·  الطاقة التشغيلية:
·  السعة اللرتيَّة اللكيَّة: 750 مس مكعب

WHOPES
compliant

هو جهاز رش احرتايف ُيستخدم للصحة العامة والتعقمي وماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل.  IK12 BS جهاز
إنه أحد أجهزة الرش األكرث شيوًعا يف التعقمي وماكحفة األمراض املنقولة بالفريوسات مبا يف ذلك اإليبوال والكولريا.

.  مجيع موانع الترسب واألجزاء البالستيكية مقاومة 
كمييائًيا ملنتجات ماكحفة اآلفات.

.  خزان شفاف مزّود بتدّرج.
.  تفكيك هسل بدون أداة للتنظيف والصيانة.

.  مقبض محل مزود مع محاالت للكتف.
.  مصام زند للقفل.

.  غطاء للخزان مع فتحة هتوية مانعة النساكب السوائل.
.  فتحة واسعة مزودة مبرحش لهسولة التعبئة والتنظيف.

IK MULTI 12 BSWHOPES
compliant

معدات محمولة ذات سعة شديدة االخنفاض

IK MULTI 1,5 IK MULTI TR 1

4 جالون أمرييك  15 لرت / جهاز رش محمول كهريب بسعة
مزود ببطارية ليثيوم طويلة العمر. متني وموثوق وآمن ومرحي 
لالرتداء. مثايل لعمليات التنظيف والتعقمي، فضًال عن ماكحفة 

اآلفات واألوبئة والفريوسات. 

.  بطارية ليثيوم 18 فولت طويلة العمر – تكيف إلعادة تعبئة 
اخلزان 21 مرة.

جالون (أمرييك)) لًرتا) / (83-47 315-180))

.  مجموعة عالية اجلودة قابلة للنقل مع ٤ فوهات خاصة 
لتحسني كفاءة العالجات يف مناطق العمل املختلفة 

(الداخلية واخلارجية).
.  حتمك إلكرتوين ثنايئ األوضاع من أجل احلصول عىل 

معلية رش متجانسة:
1: ماكحفة اآلفات. -الوضع

-الوضع 2: التنظيف والتعقمي.
.  معود من الفوالذ املقاوم للصدأ.

.  مقبض من الفوالذ املقاوم للصدأ.
.  خزان شفاف مع مؤرش لملستوى.

.  فتحة تعبئة واسعة.
.  مقبض للعمود.

.  أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل مع إغالق أمايم.

أجهزة التعفري

تستخدم مجموعة Microfog من أجهزة الرش احلرارية احملمولة من أجل اإلجراءات الروتينية ملاكحفة 
صورة  يف  احلرشية  املبيدات  لتوزيع  ناقل  زيت  باعتباره  الكريوسني  باستخدام  البالغ  والبعوض  الذباب 
يمت نرشها عرب تيارات اهلواء الخرتاق  VMD 5 و10 ميكرونات ضباب كثيف (ترتاوح جحم القطرة بني
Microfog يف صورة أربعة  األجشار والنباتات واملباين واملساحات املفتوحة. تتاح أجهزة الرش احلرارية

35 طراًزا قياسيا و9 طرز قصرية الطول لالستخدام يف املناطق الضيقة. طرز تتضمن

مصنوعة من  HDPE مع أحدث مواصفات منمظة الصحة العاملية وتقدم خبزانات Microfog تتوافق مجموعة
البالستيك أو الفوالذ املقاوم للصدأ من أجل احمللول والوقود.

فولت. يعمل احملرك احليث القوي واملتني بالتيار املرتدد عايل  240/220 خط من أجهزة الرش احملمولة ذات السعة شديدة االخنفاض واليت تعمل مبصدر طاقة ذي تيار مرتدد
دورة يف الدقيقة) واملروحة عىل تكوين قطرات صغرية جًدا، ترتاوح بني ١٥ و٣٠ ميكروًنا، باستخدام فوهة رأسية لقطع اهلواء. تبىق القطرات الدقيقة يف اهلواء لفرتة طويلة  الرسعة (35,000

من الزمن وتنترش عرب مساحة واسعة، مدفوعة بواسطة املخرج اهلوايئ القوي بالفوهة.

U260، فإننا نضيف أيًضا االستقاللية اليت حتققها بطاريته املصنوعة من الليثيوم- AIROSTAR: باإلضافة إىل ممزيات طراز

أيون، واليت تحمس لملستخدمني بالعمل يف املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا. تتاح بطاريات بديلة.

يمتزي الطرازU260بفوهة قابلة للمتديد تحمس لملشغل بتوجيه الضباب إىل املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا واحلصول عىل قدرة 
أكرب عىل املناورة. ويشهتر جهازا الرش االحرتافيان U240 وU260 يف املقام األول مبا ييل:

:U240/U260 ممزيات
• جودة املواد – املبيت مصنوع من بولميرات مقاومة للهب. 

• مقاومة األمحاض.
• قدرة عالية عىل املناورة – مزود باكبل بطول 5 أمتار.

• هسولة النقل واالستخدام بفضل األرشطة املضمنة.
• هسولة تعبئة وتنظيف خزان اخللط.

15 و30 ميكروًنا، مما حيقق التطبيقات ذات السعة شديدة االخنفاض. • جحم دقيق للقطرات يرتاوح بني
وهذا يحمس مبسافة طويلة وموحدة للضباب (12 مًرتا).

شديدة  سعة  ذي  رش  جهاز  إىل  قيايس  مبحرك  يعمل  الذي  الضباب  منفاخ  بتحويل   Micron AU8000 يف الدوار  املرذاذ  وحدة  تقوم 
االخنفاض من أجل استخدامه يف املنتجات املوضعية مثل مبيدات الريقات أو املبيدات احلرشية ملاكحفة يرقات البعوض والذباب يف مواقع 
نيف النفايات ومقالب اإلطارات وخنادق الترصيف والقنوات، فضال عن التطبيقات ذات املساحات الواسعة ألسطح املياه الراكدة اليت يتاكثر 
50 مًرتا مع أثناء الرياح السائدة  0.5 لرت/هكتار عىل مسافة تصل إىل فهيا البعوض. ميكن ألجهزة الرش أن تنرش خريط رش مبقدار

بأجحام قطرات متحمك فهيا بدقة من أجل وضعها بكفاءة عىل األسطح املسهتدفة. 

جهاز الرشMicron AU8000هو عبارة عن منفاخ ضبايب محمول يمتزي بالكفاءة وتقنية املرذاذ الدوار املطور يف األصل للطائرات الزراعية 
لتطبيقات الرش األريض.

يتألف جهاز الرش من منفاخ ضبايب قوي مزود مبرذاذ دوار من أجل مضان رش فعال وحتمك جيد يف جحم القطرات. وهو ما مينح تغطية 
.(ULV) وشديدة اخنفاض السعة (LV) ممتزية وقدرة عىل االخرتاق مبعدالت تطبيق منخفضة السعة

Micron AU8000 مثالًيا للحاالت اليت تكون  إن االنطالق اهلوايئ القوي حني ُيعزز بالتحمك اجليد يف جحم القطرة جيعل املنفاخ احملمول
فهيا دقة الرش والتغطية واالخرتاق أمًرا رضورًيا.

·   متوافق متاًما مع املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت األمراض.
·   نظام إشعال هسل البدء.

·   تصممي جديد لملدخل ونظام إشعال بالرشارة حيد من التدفق الفائض للوقود.
·   حتمك دقيق يف جحم القطرة.

·   نظام حقن فريد يقلل من التعرض للغازات الساخنة.
·   أنبوب رش قابل لالنعاكس للرتكيبات املعمتدة عىل النفط أو املياه.

·   مصام قطع تلقايئ لملحلول يف حاالت الطوارئ.

مجموعة أجهزة الرشMICROFOG احلرارية

خط أجهزة الرش اليدوية ذات السعة شديدة االخنفاض

منفاخMICRONAIR AU8000 يعمل مبحرك بسعة شديدة االخنفاض

WHOPES
compliant
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أجهزة الرش املوضيع الداخيل

وCS14 من درجة عالية اجلودة من الفوالذ  Micron CS10 يمت تصنيع أجهزة الرش املضغوط
املقاوم للصدأ والنحاس، وقد مت تصمميها خصيًصا ليستخدمها املشغلون احملرتفون من أجل 

.(IRS) الرش املوضيع الداخيل

خزان من الفوالذ املقاوم للصدأ، مضخة أسطوانية، مقبض، ومعودوهيلك مصام للزناد. ·

إىل7 بار) مع مؤرش ألقىص ضغط للتشغيل. مقياس للضغط (0 ·

بار. 4.5 مصام ختفيف للضغط يمت ضبطه عند ·

VitonTM املقاومة لملواد الكمييائية وموانع الترسب الفلورية املتخصصة. مادة ·
·  فتحة تعبئة كبرية بغطاء من الفوالذ املقاوم للصدأ وقفل ملتٍو مزود بإماكنية ضبط درجة الشد.

·  متوافق متاًما مع معايري WHOPES 2018 (معمتد من مركز التنسيق لدى منمظة الصحة العاملية).

جهاز تعفري بالرش املضغوط

POLMAXجهاز تعفري جهاز تعفري 
POLMINOR

جهاز تعفري صغري
BAZOKA

CS14و CS10 مايكرون

أجهزة رش
ملاكحفة اآلفات والتعقمي 

أو جهاز رش بالضغط غري معدين يمت اعمتاده وفًقا ألحدث متطلبات منمظة الصحة العاملية 
الداخيل  املوضيع  للرش  خصيًصا  ومممص  األمراض  ناقالت  ماكحفة  ملعدات  املخصصة 
وماكحفة الريقات. جمهز بالعديد من املزيات التقنية الفريدة واملبتكرة اليت تقدم الفوائد التالية:

كفاءة األداء:
ثبات يف جحم السائل وجرعة املبيد احلرشي طوال معلية االستخدام.مزوَّد بصامم للتحمك يف 

رطًال للك بوصة مربعة). التدفق (1.50 بار / 22
خفيف ومرحي:

مضخة خفيفة (حوايل 3 جكم). ميكن محله عىل الظهر. 
مناسب للبيئة والصحة:

ميكرون). ال توجد ترسبات.  200 تقليل تعّرض املشغل لملبيد احلرشي (جحم القطرة أعىل من
مزوَّد بصامم أمان. 

هسولة االستخدام والصيانة:
بسيط للغاية وهسل االستخدام والتنظيف والصيانة. مجموعة الصيانة ومجيع األجزاء متاحة 

بهسولة يف متناول اليد.
متني وفريد من نوعه:

الصحة  منمظة  لدى  التنسيق  مركز  من  (معمتد   WHOPES 2010 معايري مع  متاًما  متوافق 
العاملية)

ممزيات فريدة، مصممة خصيًصا لتحسني ماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل. جمهز 
VITON. مقاوم للضغط والتآلك واألشعة فوق البنفجسية. مرحش للتعبئة. جلبة  بالاكمل حبلقات
وقاية للفوهة. خزان شفاف لهسولة قراءة احلجم. سناد للقدمني مدجم يف اخلزان. غطاء اكمل 

مزود مبرحش احتيايط، فوهات مروحة متساوية وفوهات ملاكحفة الريقات.

IK VECTOR CONTROL 10, 8 7.5 و

لالستخدام  مصممة  االستخدام.  وهسولة  واجلودة  األداء  من  عاٍل  مبستوى  تمتزي  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
االحرتايف مع أكرث املواد الكمييائية خطورة، ومناسبة لالستخدام يف ماكحفة اآلفات وتطبيقات الصحة العامة.

.  مصام تشغيل من الفوالذ املقاوم للصدأ ومزود بقفل أمان.
موقع خمصص لبطاقة تعريف املنتج. .

.  معود متديد هسل االستخدام.
قاعدة واسعة لتحقيق الثبات. .

.  نظام لربط إمداد اهلواء املضغوط من أجل ضغط اخلزان.
.  مقبض محل بقفل لوليب.

3 بار/43.5 رطل للك بوصة مربعة مع خيار إزالة الضغط. جتنب مالمسة الغازات. .  مصام أمان يمت ضبطه عند
.  خزان شفاف مزّود بتدّرج.

.  يشمتل حزام الكتف عىل مقبض للحمل.

IK MULTI PRO 12و IK MULTI PRO 9

وماكحفة  والتعقمي  اآلفات  ملاكحفة  املناسبة  واملضغوطة  احملمولة  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
البعوض، وتقدم أعىل معايري اجلودة واألداء.

عوامل  اخلرسانة،  التصاق  (موانع  ·البناء 
مقاومة املياه، عوامل املعاجلة، وغريها).

الرصف  (مساحات  االحرتايف  التنظيف   ·
اليحص، اجلرافييت، األرضيات). 

· ماكحفة اآلفات.

معاجلة األخشاب. ·

· احلد األقىص لضغط التشغيل 6 بار.
· مدى أكرب وإماكنية رش السوائل األكرث كثافة.

· خيار رش السوائل الساخنة.
· مقاومة فائقة لملذيبات واملشتقات البرتولية.

· موانع للترسب ومواد مقاومة للزيوت املعدنية والنباتية 
وعوامل املعاجلة واملنظفات املتعادلة.

· معود للوقوف وهسولة االستخدام، ويكون مبثابة مقبض 
أو قضيب محل أثناء تفريغ اخلزان.

6,10 لرت. IK METAL وIK INOX/SST سعة

أجهزة رش مصنَّعة من مواد مقاومة للكمياويات من أجل استخدامها مع منتجات ماكحفة اآلفات األكرث خطورة. 
ميكن استخدامها باملثل مع املذيبات القامئة عىل اهليدروكربون وزيوت التحشمي واملشتقات البرتولية. غري مناسبة 

لألمحاض.

معدات رش احرتافية من أجل ماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل.
املالريا، محى الضنك، زياك، شاغاس، الشيكونغونيا، داء الليشامنيات، امحلى الصفراء، داء الفيالريات المليف.

ملعظم  مقاومة  البالستيكية  واألجزاء  الربط  حلقات  مجيع    .
منتجات ماكحفة اآلفات.

.  مصام أمان مضبوط عند2.5 بار/ 36 رطل للك بوصة مربعة 
مع خيار إزالة الضغط.

.  فتحة واسعة لهسولة التعبئة والتنظيف.
.  خزان متني وشفاف ومزود بتدرجات.

جالون أمرييك. 0.26 .  القدرة املفيدة: ١ لرت /

الكمييائية  واملواد  اآلفات  ماكحفة  ملنتجات  مقاوم    .
األشد خطورة.

.  خزان شفاف سعة ١ لرت ومزّود بتدّرج.
.  موقع خمصص لبطاقة تعريف املنتج.

.  قاعدة واسعة لتعزيز الثبات.

جهاز رش عايل اجلودة يوفر تدفًقا ثابًتا جيًدا لضباب الرش مما يقلل من خماطر االنسداد. زجاجة سعة ٣ لرتات 
مزودة حبزام مما جيعله مثالًيا الستخدامه أثناء استخدام السالمل ويف املساحات العلوية الصغرية. 

جهاز تعفري محمول عىل الظهر بسعة ٩ لرتات يصلح ملجموعة 
واسعة من االستخدامات: بدًءا من منتجات ماكحفة المنل وحىت 
فتحة  وبه  خفيف  الكربيت.  عىل  احملتوية  الفطريات  مبيدات 
حمدد  عايل.  إنتاج  اإلغالق.  حممك  ترسب  ومانع  كبرية  تعبئة 
ووحدة  مرن  أنبوب  طريق  عن  اإلخراج  يمت  املحسوق.  جرعات 

ناثرة اجتاهية. 

٣ لرتات.  الطاقة التشغيلية:  ·
مرت. اخلرطوم: 1.2   ·

مصام إطالق للزناد – بالستيك عايل اجلودة.  ·
مس. 20 معود تعفري بطول  ·

مصام لتحرير الضغط.  ·

امللحقات املخصصة هلذا الطراز:
أمعدة متديد بطول مرت واحد ومرت ونصف من أجل املواقع العالية مثل أعشاش الدبابري والنحل.

اإلضافات
· أنبوب واحد صلب.

·  الطاقة التشغيلية: 9 لرتات
·  السعة اللرتيَّة اللكيَّة: 9 لرتات

·  أحزمة محل: نعم.
·  إماكنية امحلل عىل الظهر: نعم

مزدوجة) (محولة  لرت   2 سعة  تعفري  جهاز 
قابل  إخراج  وأنبوب  كبرية  تعبئة  فتحة  مع 
للتعديل. ثبات كبري ومقاعد للتحميل. نظام 

مضخة هواء "بسيط التأثري". 

· الطاقة التشغيلية: 2 لرت

·  السعة اللرتية اللكيَّة: 2 لرت

مكعب  مس   750 بقدرة يدوي  تعفري  جهاز   ·

مزود 
بأنبوب إخراج قابل للتعديل.

·  أداة فعالة لتوزيع اجلرعات.
·  هسولة اإلمساك.

750 مس مكعب. ·  الطاقة التشغيلية:
·  السعة اللرتيَّة اللكيَّة: 750 مس مكعب

WHOPES
compliant

هو جهاز رش احرتايف ُيستخدم للصحة العامة والتعقمي وماكحفة الريقات والرش املوضيع الداخيل.  IK12 BS جهاز
إنه أحد أجهزة الرش األكرث شيوًعا يف التعقمي وماكحفة األمراض املنقولة بالفريوسات مبا يف ذلك اإليبوال والكولريا.

.  مجيع موانع الترسب واألجزاء البالستيكية مقاومة 
كمييائًيا ملنتجات ماكحفة اآلفات.

.  خزان شفاف مزّود بتدّرج.
.  تفكيك هسل بدون أداة للتنظيف والصيانة.

.  مقبض محل مزود مع محاالت للكتف.
.  مصام زند للقفل.

.  غطاء للخزان مع فتحة هتوية مانعة النساكب السوائل.
.  فتحة واسعة مزودة مبرحش لهسولة التعبئة والتنظيف.

IK MULTI 12 BSWHOPES
compliant

معدات محمولة ذات سعة شديدة االخنفاض

IK MULTI 1,5 IK MULTI TR 1

4 جالون أمرييك  15 لرت / جهاز رش محمول كهريب بسعة
مزود ببطارية ليثيوم طويلة العمر. متني وموثوق وآمن ومرحي 
لالرتداء. مثايل لعمليات التنظيف والتعقمي، فضًال عن ماكحفة 

اآلفات واألوبئة والفريوسات. 

.  بطارية ليثيوم 18 فولت طويلة العمر – تكيف إلعادة تعبئة 
اخلزان 21 مرة.

جالون (أمرييك)) لًرتا) / (83-47 315-180))

.  مجموعة عالية اجلودة قابلة للنقل مع ٤ فوهات خاصة 
لتحسني كفاءة العالجات يف مناطق العمل املختلفة 

(الداخلية واخلارجية).
.  حتمك إلكرتوين ثنايئ األوضاع من أجل احلصول عىل 

معلية رش متجانسة:
1: ماكحفة اآلفات. -الوضع

-الوضع 2: التنظيف والتعقمي.
.  معود من الفوالذ املقاوم للصدأ.

.  مقبض من الفوالذ املقاوم للصدأ.
.  خزان شفاف مع مؤرش لملستوى.

.  فتحة تعبئة واسعة.
.  مقبض للعمود.

.  أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل مع إغالق أمايم.

أجهزة التعفري

تستخدم مجموعة Microfog من أجهزة الرش احلرارية احملمولة من أجل اإلجراءات الروتينية ملاكحفة 
صورة  يف  احلرشية  املبيدات  لتوزيع  ناقل  زيت  باعتباره  الكريوسني  باستخدام  البالغ  والبعوض  الذباب 
يمت نرشها عرب تيارات اهلواء الخرتاق  VMD 5 و10 ميكرونات ضباب كثيف (ترتاوح جحم القطرة بني
Microfog يف صورة أربعة  األجشار والنباتات واملباين واملساحات املفتوحة. تتاح أجهزة الرش احلرارية

35 طراًزا قياسيا و9 طرز قصرية الطول لالستخدام يف املناطق الضيقة. طرز تتضمن

مصنوعة من  HDPE مع أحدث مواصفات منمظة الصحة العاملية وتقدم خبزانات Microfog تتوافق مجموعة
البالستيك أو الفوالذ املقاوم للصدأ من أجل احمللول والوقود.

فولت. يعمل احملرك احليث القوي واملتني بالتيار املرتدد عايل  240/220 خط من أجهزة الرش احملمولة ذات السعة شديدة االخنفاض واليت تعمل مبصدر طاقة ذي تيار مرتدد
دورة يف الدقيقة) واملروحة عىل تكوين قطرات صغرية جًدا، ترتاوح بني ١٥ و٣٠ ميكروًنا، باستخدام فوهة رأسية لقطع اهلواء. تبىق القطرات الدقيقة يف اهلواء لفرتة طويلة  الرسعة (35,000

من الزمن وتنترش عرب مساحة واسعة، مدفوعة بواسطة املخرج اهلوايئ القوي بالفوهة.

U260، فإننا نضيف أيًضا االستقاللية اليت حتققها بطاريته املصنوعة من الليثيوم- AIROSTAR: باإلضافة إىل ممزيات طراز

أيون، واليت تحمس لملستخدمني بالعمل يف املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا. تتاح بطاريات بديلة.

يمتزي الطرازU260بفوهة قابلة للمتديد تحمس لملشغل بتوجيه الضباب إىل املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا واحلصول عىل قدرة 
أكرب عىل املناورة. ويشهتر جهازا الرش االحرتافيان U240 وU260 يف املقام األول مبا ييل:

:U240/U260 ممزيات
• جودة املواد – املبيت مصنوع من بولميرات مقاومة للهب. 

• مقاومة األمحاض.
• قدرة عالية عىل املناورة – مزود باكبل بطول 5 أمتار.

• هسولة النقل واالستخدام بفضل األرشطة املضمنة.
• هسولة تعبئة وتنظيف خزان اخللط.

15 و30 ميكروًنا، مما حيقق التطبيقات ذات السعة شديدة االخنفاض. • جحم دقيق للقطرات يرتاوح بني
وهذا يحمس مبسافة طويلة وموحدة للضباب (12 مًرتا).

شديدة  سعة  ذي  رش  جهاز  إىل  قيايس  مبحرك  يعمل  الذي  الضباب  منفاخ  بتحويل   Micron AU8000 يف الدوار  املرذاذ  وحدة  تقوم 
االخنفاض من أجل استخدامه يف املنتجات املوضعية مثل مبيدات الريقات أو املبيدات احلرشية ملاكحفة يرقات البعوض والذباب يف مواقع 
نيف النفايات ومقالب اإلطارات وخنادق الترصيف والقنوات، فضال عن التطبيقات ذات املساحات الواسعة ألسطح املياه الراكدة اليت يتاكثر 
50 مًرتا مع أثناء الرياح السائدة  0.5 لرت/هكتار عىل مسافة تصل إىل فهيا البعوض. ميكن ألجهزة الرش أن تنرش خريط رش مبقدار

بأجحام قطرات متحمك فهيا بدقة من أجل وضعها بكفاءة عىل األسطح املسهتدفة. 

جهاز الرشMicron AU8000هو عبارة عن منفاخ ضبايب محمول يمتزي بالكفاءة وتقنية املرذاذ الدوار املطور يف األصل للطائرات الزراعية 
لتطبيقات الرش األريض.

يتألف جهاز الرش من منفاخ ضبايب قوي مزود مبرذاذ دوار من أجل مضان رش فعال وحتمك جيد يف جحم القطرات. وهو ما مينح تغطية 
.(ULV) وشديدة اخنفاض السعة (LV) ممتزية وقدرة عىل االخرتاق مبعدالت تطبيق منخفضة السعة

Micron AU8000 مثالًيا للحاالت اليت تكون  إن االنطالق اهلوايئ القوي حني ُيعزز بالتحمك اجليد يف جحم القطرة جيعل املنفاخ احملمول
فهيا دقة الرش والتغطية واالخرتاق أمًرا رضورًيا.

·   متوافق متاًما مع املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت األمراض.
·   نظام إشعال هسل البدء.

·   تصممي جديد لملدخل ونظام إشعال بالرشارة حيد من التدفق الفائض للوقود.
·   حتمك دقيق يف جحم القطرة.

·   نظام حقن فريد يقلل من التعرض للغازات الساخنة.
·   أنبوب رش قابل لالنعاكس للرتكيبات املعمتدة عىل النفط أو املياه.

·   مصام قطع تلقايئ لملحلول يف حاالت الطوارئ.

مجموعة أجهزة الرشMICROFOG احلرارية

خط أجهزة الرش اليدوية ذات السعة شديدة االخنفاض

منفاخMICRONAIR AU8000 يعمل مبحرك بسعة شديدة االخنفاض
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جهاز رش عىل البارد بسعة شديدة االخنفاض للتثبيت عىل السيارات النطاق اجلوي

ميثل جهاز Micron AU9000 اجليل األحدث من أجهزة الرش عىل البارد ذات السعة شديدة االخنفاض املخصصة للتثبيت عىل 
السيارات. وهو مممص ليتوافق مع أحدث املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت املرض، وهو جمهَّز بالعديد من املزيات التقنية 
املبتكرة اجلديدة. وتشمتل االستخدامات عىل ماكحفة ذبابة البعوض البالغة واآلفات املامثلة، فضال عن التطهري وماكحفة الرواحئ.

(WHOPES 2018) يتوافق مع أحدث املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت املرض
حتمك ممتّزي ودقيق يف جحم قطرات الرش

مناسب لالستخدام مع الرتكيبات التقليدية واملائية غري القابلة لالمزتاج وذات السعة شديدة االخنفاض
يساعد التصممي املبتكر لفوهة الرش الدواميَّة عىل إنتاج قطرات متحمكَّ هبا بدقة وباألجحام املثىل من أجل ماكحفة فعالة لآلفات 

و20 ميكروًنا لألجهزة املعمتدة عىل النفط وبني20 و25 ميكروًنا لألجهزة املعمتدة عىل املياه). (مبتوسط جحم قطر بني15

وميكن توجيه رأسني للرش توجًهيا مستقال بشلك أفيق ورأيس للحصول عىل عرض مسطٍح عريض وتوفري تغطية مثالية.
ة ذات الرتوس موجبة اإلزاحة املزّودة بوحدة حتمك إلكرتونية ومبفتاح ذي عرشة أوضاع عىل صندوق التحمك   إن املضخَّ

يف مقصورة القيادة (الاكبينة) تتيح إماكنية التحمك املمتّزي يف معدل التدفق 
حصان من إنتاج Brigss & Straton) عىل تشغيل منفاخ قوي  (وهو حمرك ربايع األشواط بقدرة 10 يعمل احملرك الصغري

3100 دورة يف الدقيقة). 180 م٣/ساعة وبرسعة (بسعة بقناة جانبية
يمتزيَّ بصغر احلجم وخفة الوزن

AU9000 إماكنية تثبيته عىل السيارات األصغر، وهو ما يقلل بشلك  يتيح احلجم الصغري والوزن اخلفيف جلهاز الرش عىل البارد
عام من التلكفة التشغيلية واسهتالك الوقود.

700 مم مبا ال يتضمن رؤوس الرش. مم واالرتفاع مم والعرض ٨٥٠ 880 الوزن: 140 جكم (أثناء خلو اخلزانات) األبعاد: الطول
تصممي متني وآمن

إن البناء الصلب للجهاز يضمن موثوقية تشغيله يف الظروف امليدانية الصعبة
يمت تضنيع مجيع األنابيب واملكونات املتصلة باملبيدات احلرشية من مواد مقاومة للكمياويات.

قفل أمان لتدفق السائل
يعمل مستشعر ضغط اهلواء عىل إيقاف مضخة املبيدات احلرشية يف حالة توقف احملرك أو تعطل املنفاخ.

هسولة التشغيل والصيانة
إن التصممي والبناء البسيط لألنمظة املياكنيكية والكهرباية يحمس بهسولة صيانهتا بدون احلاجة إىل أدوات خاصة.

منفاخ منخفض الطاقة يعمل بالطرد املركزي لهسولة الصيانة وتعزيز التحّمل واملتانة يف امليدان.
ال حاجة للزتييت.

سيور مزدوجة مضلَّعة (V) لتشغيل املفتاح من أجل حتقيق أقىص قدر من املوثوقية واهلدوء أثناء التشغيل. صوت منخفض جًدا.
قابض يعمل بالطرد املركزي لفصل املنفاخ أثناء تشغيل احملرك برسعة السكون ويعمل تلقائيا عند فتح دواسة احملرك من 

أجل الرش.
التحّمك عن بعد

السالمة  درجات  أقىص  مضان  أجل  من  تثبيت  وأجهزة  أدوات  ومجموعة  كهريب  حمرك  وتشغيل  بعد  عن  للتحمك  بوحدة  مزود 
لملشّغلني.

شديدة االخنفاض  بسعة AU9000 جهاز الرش عىل البارد
للتثبيت عىل الشاحنات

Growing through cooperation

WHOPES
compliant

اجلهة يه   ،Goizper Group من جزًءا  اآلن  أصبحت  اليت   ،Micron Sprayers Ltd تعترب
الرائدة عاملًيا يف التطبيق ذي السعة شديدة االخنفاض (ULV) لملاكحفة اجلوية واألرضية 
للبعوض. وباعتبارمه رواًدا يف جمال الرش ذي السعة شديدة االخنفاض (ULV) باستخدام 
املرذاذات الدوارة للتحمك الدقيق يف جحم القطرات، درجت الرشكة عىل تصنيع معدات 
التطبيق املتخصصة ملا يزيد عن ٦٠ عاًما من أجل استخدامها من قبل اإلدارات الصحية 
واملجاالت  احلكومية  غري  املنمظات  يمشل  مبا  الدولية،  واملنمظات  والبلديات  احلكومية 
الصناعية والرشاكء بالقطاع اخلاص العاملني يف تقدمي اخلدمات الصحية وإبادة البعوض. 
وتقدم الرشكة خربة ال مثيل هلا يف جمال املاكحفة اجلوية واألرضية للبعوض يف املساحات 
وُتستخدم  والطارئة،  املستوطنة  الناقالت  عرب  املنقولة  األمراض  ماكحفة  محلالت  الواسعة 

منتجاهتا عرب أحناء العامل يف العديد من محالت املاكحفة.

توفر اخلربة املجمعة داخل Goizper Group خدمة فريدة لملنمظات واجلهات املنفذة ملاكحفة البعوض يف أي ماكن يف العامل بفضل ماكتهبا اإلقلميية اليت تقع يف أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية وأمرياك اجلنوبية والوسىط والرشق األقىص وأفريقيا، واليت ميكهنا توفري ما ييل:

NORTH 
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اخلدمة العامليةتتاح قطع الغيار وامللحقاتالتدريب والدمع

امليكرونريي  AU4000 مرذاذ
ماكحفة  أجل  من  األدوار  متعددة  الطائرات  من  عدد  يف  امليكرونريية  AU4000 مرذاذات ُتستخدم 
البعوض البالغ. وتمتزي الوحدة بنظام كبح كهرومغناطييس من أجل إيقاف دوران املرذاذ عن ُبعد أثناء 
لًرتا / دقيقة (8 جالونات أمريكية/دقيقة)،  30 العمليات ذات الرحالت الطويلة. بسعة تدفق قصوى تبلغ
يعترب هذا املرذاذ مناسًبا للطائرات ذات األجنحة الثابتة اليت لدهيا سعة أكرب. حتدد إعدادات شفرة 
املرذاذة القابلة للتعديل رسعة الدوران، ومن مث جحم القطرة، والذي يرتاوح عادة بني 30 و45 ميكروًنا 
ملاكحفة البعوض البالغ. تزوَّد الوحدات بصاممات حفص ووحدات تقييد متغرية (VRU) من أجل تعديل 

التدفق، ومجموعة من مشابك التثبيت .

مرذاذ AU6539 امليكرونريي
3.0 لرتات/ 24 فولت بالطائرات. تبلغ سعة التدفق مرذاذ ُيشغل كهربائًيا ويعمل بتيار مسمتر
يف  إلكرتوين  حتمك  باستخدام  الوحدة  تشغيل  وميكن  أمرييك/الدقيقة)  جالون  0.8) الدقيقة 
الثابتة  األجنحة  ذات  والطائرات  املروحية  للطائرات  مناسب  القطرة.  جحم  لتحديد  الرسعة 
300 35 وحىت الستخدام مبيدات الريقات ومبيدات البعوض البالغ. يرتاوح جحم القطرة بني
ميكرون حسب رسعة دوران املرذاذ. يكمتل من خالل مصام حفص ومقيد للتدفق ومشبك تثبيت.

جحرية رش ميكرونريية 
190 لًرتا  جحرية الرش امليكرونريية يه عبارة عن وحدة قامئة بذاهتا حتتوي خزانات بسعة
(50 جالوًنا أمريكًيا)، ومضخة ومرذاذ ومقع تثبيت يمت تثبيته بإحاكم أسفل جناح الطائرات 

NATO الصلبة القياسية عىل  ذات األجنحة الثابتة املزودة بنقاط صلبة وأمعدة محولة حلوامل
مراكز مقاس ١٤ بوصة. يمت تثبيت مجيع أدوات التحمك يف مقصورة قيادة الطائرة مع 
شاشة عرض للتدفق وعدد الدورات يف الدقيقة. يمت استخدام جحريات الرش عىل نطاق 
واسع يف مجموعة متنوعة من الطائرات املخصصة إلبادة البعوض يف املساحات الواسعة.

AU5000 ميكرونريي مرذاذ
مرذاذ خفيف الوزن يعمل بالرياح ومزود بثالث شفرات مروحة وبسعة تدفق تبلغ ٢٣ لًرتا/
الدقيقة (٦ جالونات أمريكية/الدقيقة). يمت عادة تعيني رسعة الدوران حبيث تبلغ حوايل ٨٠٠

دورة يف الدقيقة وهو ما يؤدي إىل إنتاج قطرات ذات أجحام صغرية متساوية يف مجموعة 
ترتاوح بني ٣٥ و٥٠ ميكروًنا ملاكحفة البعوض البالغ وحوايل ٣٠٠٠ إىل ٤٠٠٠ دورة يف 

الدقيقة ملاكحفة يرقات البعوض بقطرات يرتاوح جحمها بني ١٠٠ و١٥٠ ميكروًنا.

VDCI، الواليات املتحدة األمريكية  الصورة مقدمة عىل سبيل املجاملة من

معدات  تصنيع  يف  الرائدة  العاملية  اجلهات  من  واحًدا   Goizper لدى  الرش  قسم  ُيعد 
الرش احملمولة ملجاالت الزراعة والصحة العامة واإلنشاءات والغذاء والسيارات وغريها من 

.IKو Interو Osatuو Matabi الصناعات وبعالمات جتارية عاملية رائدة تمشل مجموعة

خصيًصا من أجل احملرتفني القامئني  IK مت تصممي مجموعة ماكحفة ناقالت األمراض
ووزارات  الرائدة  العاملية  املؤسسات  بزتويد  بالفعل  الرشكة  وتقوم  البعوض،  مباكحفة 
الليمشانيات  وداء  الضنك  ومحى  لملالريا  املاكِحفة  الرش  بأدوات  احلكومية  الصحة 
العاملية  الصحة  منمظة  عىل  العمالء  ويشمتل  النواقل.  عرب  املنقولة  األخرى  واألمراض 
(WHO) واليونيسف (UNICEF) ومنمظة إنقاذ الطفل (Save the Children) ومنمظة األمم 

والواكلة   (Mentor Intitiative) مينتور  ومبادرة   (UN FAO) والزراعة  لألغذية  املتحدة 
ومراكز   (PAHO) األمريكية  للبلدان  الصحة  ومنمظة   (USAID) الدولية  للتمنية  األمريكية 
السيطرة عىل األمراض والوقاية مهنا (CDC) وغريها من املنمظات املشاركة يف تقدمي 

الرعاية الصحية يف بعض من أكرث بيائت العامل صعوبة. 

ماكحفة ناقالت األمراض

املعدات املهنية للصحة العامة 
وماكحفة اآلفات

اجلودة املعمتدة والضامن

اهلاتف: 000 786 943 34+ 
spraying@goizper.com

www.goizper.com
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جهاز رش عىل البارد بسعة شديدة االخنفاض للتثبيت عىل السيارات النطاق اجلوي

ميثل جهاز Micron AU9000 اجليل األحدث من أجهزة الرش عىل البارد ذات السعة شديدة االخنفاض املخصصة للتثبيت عىل 
السيارات. وهو مممص ليتوافق مع أحدث املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت املرض، وهو جمهَّز بالعديد من املزيات التقنية 
املبتكرة اجلديدة. وتشمتل االستخدامات عىل ماكحفة ذبابة البعوض البالغة واآلفات املامثلة، فضال عن التطهري وماكحفة الرواحئ.

(WHOPES 2018) يتوافق مع أحدث املعايري الدولية ملعدات ماكحفة ناقالت املرض
حتمك ممتّزي ودقيق يف جحم قطرات الرش

مناسب لالستخدام مع الرتكيبات التقليدية واملائية غري القابلة لالمزتاج وذات السعة شديدة االخنفاض
يساعد التصممي املبتكر لفوهة الرش الدواميَّة عىل إنتاج قطرات متحمكَّ هبا بدقة وباألجحام املثىل من أجل ماكحفة فعالة لآلفات 

و20 ميكروًنا لألجهزة املعمتدة عىل النفط وبني20 و25 ميكروًنا لألجهزة املعمتدة عىل املياه). (مبتوسط جحم قطر بني15

وميكن توجيه رأسني للرش توجًهيا مستقال بشلك أفيق ورأيس للحصول عىل عرض مسطٍح عريض وتوفري تغطية مثالية.
ة ذات الرتوس موجبة اإلزاحة املزّودة بوحدة حتمك إلكرتونية ومبفتاح ذي عرشة أوضاع عىل صندوق التحمك   إن املضخَّ

يف مقصورة القيادة (الاكبينة) تتيح إماكنية التحمك املمتّزي يف معدل التدفق 
حصان من إنتاج Brigss & Straton) عىل تشغيل منفاخ قوي  (وهو حمرك ربايع األشواط بقدرة 10 يعمل احملرك الصغري

3100 دورة يف الدقيقة). 180 م٣/ساعة وبرسعة (بسعة بقناة جانبية
يمتزيَّ بصغر احلجم وخفة الوزن

AU9000 إماكنية تثبيته عىل السيارات األصغر، وهو ما يقلل بشلك  يتيح احلجم الصغري والوزن اخلفيف جلهاز الرش عىل البارد
عام من التلكفة التشغيلية واسهتالك الوقود.

700 مم مبا ال يتضمن رؤوس الرش. مم واالرتفاع مم والعرض ٨٥٠ 880 الوزن: 140 جكم (أثناء خلو اخلزانات) األبعاد: الطول
تصممي متني وآمن

إن البناء الصلب للجهاز يضمن موثوقية تشغيله يف الظروف امليدانية الصعبة
يمت تضنيع مجيع األنابيب واملكونات املتصلة باملبيدات احلرشية من مواد مقاومة للكمياويات.

قفل أمان لتدفق السائل
يعمل مستشعر ضغط اهلواء عىل إيقاف مضخة املبيدات احلرشية يف حالة توقف احملرك أو تعطل املنفاخ.

هسولة التشغيل والصيانة
إن التصممي والبناء البسيط لألنمظة املياكنيكية والكهرباية يحمس بهسولة صيانهتا بدون احلاجة إىل أدوات خاصة.

منفاخ منخفض الطاقة يعمل بالطرد املركزي لهسولة الصيانة وتعزيز التحّمل واملتانة يف امليدان.
ال حاجة للزتييت.

سيور مزدوجة مضلَّعة (V) لتشغيل املفتاح من أجل حتقيق أقىص قدر من املوثوقية واهلدوء أثناء التشغيل. صوت منخفض جًدا.
قابض يعمل بالطرد املركزي لفصل املنفاخ أثناء تشغيل احملرك برسعة السكون ويعمل تلقائيا عند فتح دواسة احملرك من 

أجل الرش.
التحّمك عن بعد

السالمة  درجات  أقىص  مضان  أجل  من  تثبيت  وأجهزة  أدوات  ومجموعة  كهريب  حمرك  وتشغيل  بعد  عن  للتحمك  بوحدة  مزود 
لملشّغلني.

شديدة االخنفاض  بسعة AU9000 جهاز الرش عىل البارد
للتثبيت عىل الشاحنات

Growing through cooperation

WHOPES
compliant

اجلهة يه   ،Goizper Group من جزًءا  اآلن  أصبحت  اليت   ،Micron Sprayers Ltd تعترب
الرائدة عاملًيا يف التطبيق ذي السعة شديدة االخنفاض (ULV) لملاكحفة اجلوية واألرضية 
للبعوض. وباعتبارمه رواًدا يف جمال الرش ذي السعة شديدة االخنفاض (ULV) باستخدام 
املرذاذات الدوارة للتحمك الدقيق يف جحم القطرات، درجت الرشكة عىل تصنيع معدات 
التطبيق املتخصصة ملا يزيد عن ٦٠ عاًما من أجل استخدامها من قبل اإلدارات الصحية 
واملجاالت  احلكومية  غري  املنمظات  يمشل  مبا  الدولية،  واملنمظات  والبلديات  احلكومية 
الصناعية والرشاكء بالقطاع اخلاص العاملني يف تقدمي اخلدمات الصحية وإبادة البعوض. 
وتقدم الرشكة خربة ال مثيل هلا يف جمال املاكحفة اجلوية واألرضية للبعوض يف املساحات 
وُتستخدم  والطارئة،  املستوطنة  الناقالت  عرب  املنقولة  األمراض  ماكحفة  محلالت  الواسعة 

منتجاهتا عرب أحناء العامل يف العديد من محالت املاكحفة.

توفر اخلربة املجمعة داخل Goizper Group خدمة فريدة لملنمظات واجلهات املنفذة ملاكحفة البعوض يف أي ماكن يف العامل بفضل ماكتهبا اإلقلميية اليت تقع يف أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية وأمرياك اجلنوبية والوسىط والرشق األقىص وأفريقيا، واليت ميكهنا توفري ما ييل:
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اخلدمة العامليةتتاح قطع الغيار وامللحقاتالتدريب والدمع

امليكرونريي  AU4000 مرذاذ
ماكحفة  أجل  من  األدوار  متعددة  الطائرات  من  عدد  يف  امليكرونريية  AU4000 مرذاذات ُتستخدم 
البعوض البالغ. وتمتزي الوحدة بنظام كبح كهرومغناطييس من أجل إيقاف دوران املرذاذ عن ُبعد أثناء 
لًرتا / دقيقة (8 جالونات أمريكية/دقيقة)،  30 العمليات ذات الرحالت الطويلة. بسعة تدفق قصوى تبلغ
يعترب هذا املرذاذ مناسًبا للطائرات ذات األجنحة الثابتة اليت لدهيا سعة أكرب. حتدد إعدادات شفرة 
املرذاذة القابلة للتعديل رسعة الدوران، ومن مث جحم القطرة، والذي يرتاوح عادة بني 30 و45 ميكروًنا 
ملاكحفة البعوض البالغ. تزوَّد الوحدات بصاممات حفص ووحدات تقييد متغرية (VRU) من أجل تعديل 

التدفق، ومجموعة من مشابك التثبيت .

مرذاذ AU6539 امليكرونريي
3.0 لرتات/ 24 فولت بالطائرات. تبلغ سعة التدفق مرذاذ ُيشغل كهربائًيا ويعمل بتيار مسمتر
يف  إلكرتوين  حتمك  باستخدام  الوحدة  تشغيل  وميكن  أمرييك/الدقيقة)  جالون  0.8) الدقيقة 
الثابتة  األجنحة  ذات  والطائرات  املروحية  للطائرات  مناسب  القطرة.  جحم  لتحديد  الرسعة 
300 35 وحىت الستخدام مبيدات الريقات ومبيدات البعوض البالغ. يرتاوح جحم القطرة بني
ميكرون حسب رسعة دوران املرذاذ. يكمتل من خالل مصام حفص ومقيد للتدفق ومشبك تثبيت.

جحرية رش ميكرونريية 
190 لًرتا  جحرية الرش امليكرونريية يه عبارة عن وحدة قامئة بذاهتا حتتوي خزانات بسعة
(50 جالوًنا أمريكًيا)، ومضخة ومرذاذ ومقع تثبيت يمت تثبيته بإحاكم أسفل جناح الطائرات 

NATO الصلبة القياسية عىل  ذات األجنحة الثابتة املزودة بنقاط صلبة وأمعدة محولة حلوامل
مراكز مقاس ١٤ بوصة. يمت تثبيت مجيع أدوات التحمك يف مقصورة قيادة الطائرة مع 
شاشة عرض للتدفق وعدد الدورات يف الدقيقة. يمت استخدام جحريات الرش عىل نطاق 
واسع يف مجموعة متنوعة من الطائرات املخصصة إلبادة البعوض يف املساحات الواسعة.

AU5000 ميكرونريي مرذاذ
مرذاذ خفيف الوزن يعمل بالرياح ومزود بثالث شفرات مروحة وبسعة تدفق تبلغ ٢٣ لًرتا/
الدقيقة (٦ جالونات أمريكية/الدقيقة). يمت عادة تعيني رسعة الدوران حبيث تبلغ حوايل ٨٠٠

دورة يف الدقيقة وهو ما يؤدي إىل إنتاج قطرات ذات أجحام صغرية متساوية يف مجموعة 
ترتاوح بني ٣٥ و٥٠ ميكروًنا ملاكحفة البعوض البالغ وحوايل ٣٠٠٠ إىل ٤٠٠٠ دورة يف 

الدقيقة ملاكحفة يرقات البعوض بقطرات يرتاوح جحمها بني ١٠٠ و١٥٠ ميكروًنا.

VDCI، الواليات املتحدة األمريكية  الصورة مقدمة عىل سبيل املجاملة من

معدات  تصنيع  يف  الرائدة  العاملية  اجلهات  من  واحًدا   Goizper لدى  الرش  قسم  ُيعد 
الرش احملمولة ملجاالت الزراعة والصحة العامة واإلنشاءات والغذاء والسيارات وغريها من 

.IKو Interو Osatuو Matabi الصناعات وبعالمات جتارية عاملية رائدة تمشل مجموعة

خصيًصا من أجل احملرتفني القامئني  IK مت تصممي مجموعة ماكحفة ناقالت األمراض
ووزارات  الرائدة  العاملية  املؤسسات  بزتويد  بالفعل  الرشكة  وتقوم  البعوض،  مباكحفة 
الليمشانيات  وداء  الضنك  ومحى  لملالريا  املاكِحفة  الرش  بأدوات  احلكومية  الصحة 
العاملية  الصحة  منمظة  عىل  العمالء  ويشمتل  النواقل.  عرب  املنقولة  األخرى  واألمراض 
(WHO) واليونيسف (UNICEF) ومنمظة إنقاذ الطفل (Save the Children) ومنمظة األمم 

والواكلة   (Mentor Intitiative) مينتور  ومبادرة   (UN FAO) والزراعة  لألغذية  املتحدة 
ومراكز   (PAHO) األمريكية  للبلدان  الصحة  ومنمظة   (USAID) الدولية  للتمنية  األمريكية 
السيطرة عىل األمراض والوقاية مهنا (CDC) وغريها من املنمظات املشاركة يف تقدمي 

الرعاية الصحية يف بعض من أكرث بيائت العامل صعوبة. 

ماكحفة ناقالت األمراض

املعدات املهنية للصحة العامة 
وماكحفة اآلفات

اجلودة املعمتدة والضامن
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