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  من نوع يد وظهر؛ 10 - أكسو إجه ULVجهاز 

  " رش البيوت البالستيكية قد أصبح سهالً ومريحاً بعد اآلن"

من نوع يد وظهر على القضاء على جميع  10 - أكسو إجه ULVيعمل جهاز      
الكائنات الحية . الحشرات الموجودة في البيت البالستيكي ويؤمن التحدي األكثر فاعلية

، ال يمكن القضاء عليها بأي ULVالتي ال يمكن القضاء عليها بواسطة أجهزة أكسو  
يتم . لنباتيةيتم رش كامل البيت البالستيكي ليس فقط سطوح األوراق ا. طريقة أخرى

الرش في البيت البالستيكي في كل جهة منه بشكل متساوي من الحديد في أعاله وحتى 
  .يتشكل ضباب ضمن البيت البالستيكي يشبه دخان الهضاب. أرضه

تقدم آالت الرش مكافحة فعالة قصوى من الخارج بدون أن تدخل ضمن البيت        
لحشرية بدون مشكالت مثل عدم موت البالستيكي خصوصاً في تطبيقات المبيدات ا

في رش البيوت البالستيكية، ألجل تخفيض الدواء المستخدم في البيت .. الحشرات
البالستيكي بنفس المقدار وسطياً ، يتم الرش بشكل متجانس في هواء الوسط وليس 

فقط على سطوح األوراق النباتية، والقضاء على جميع الحشرات حتى تلك الملتصقة 
يمكن استخدام األدوية الفعالة بالتماس قصيرة . د ونايلون البيت البالستيكيعلى حدي

المفعول بدالً من استخدام تلك األدوية طويلة المفعول و التي تدخل حتى األوعية 
". البقايا والبقع"بفضل هذه الخاصية، ال تحدث مشكالت . الشعرية للنباتات الجهازية

قوة تأثيرها أكبر بثالثة أضعاف على . لماطريمكن القيام بالرش حتى في الطقس ا
تم تمديد مدة الرش الذي ينفذ مرة في األسبوع ولم تعد . األقل منها في األنظمة األخرى
  .هناك حاجة للرش بشكل مستمر

. إن آالتنا ليست فقط ألجل البيوت البالستيكية وإنما تشمل جميع التحديات الزراعية    
ممتاز حتى مع النموذج األصغر الذي يُثبت على الظهر، بفضل خاصية الرش الناعم ال

 10شجرة زيتون كحد أدنى بعمر  90لتر ، يمكن رش  8ومع مخزن دوائي بمقدار 
نظراً الستخدام الدواء ذو الماء الكثير مع آالت الرش ذات األنظمة األخرى، . أعوام
ما عندما يتم رش من الدواء إلى األرض  ويزداد مرض البقع الحلقية، بين% 80يسيل 

الشجرة بنفس المقدار من الدواء مع قليل من الماء بدالً من الماء الكثير، يمنع ذلك 
ال . ظهور مرض البقع الحلقية، ينبغي التفكير باألمر كما لو أنه كان لقاح لإلنسان

  ...لقاح بالغسل، وإنما تتم المعالجة من مكان كالنقطة في الوريد بواسطة إبرةاليكون 

باالضافة الى تحسين نمط توزيع الدواء وتخفيض حجم الرش، من الضروري     
أيضاً من وجهة نظر البيئة واالقتصاد تخفيض جرعة الدواء المستخدم في وحدة 

بسبب امتالكه خاصية الرش الممتازة، يمكن القيام بالرش من موقع ثابت .  المساحة
  متر عند توجيهه إلى نفس  30يمكن رش نحو . باالضافة الى سهولة حمله على الظهر



  

يمكن الرش في البيوت البالستيكية الصغيرة بدون الدخول .  دقائق 5النقطة مدة 
  .ضمنها حتى

" آالت الرش من الجيل الجديد"نحن رائدون في مجال الزراعة مع ابتكاراتنا من      
نقدم مفتاح النجاح من خالل . 1985التي قمنا بإنتاجها آخذين براءة االختراع عام 

الدواء المناسب، اآللة "الخروج إلى األرض مع مبدئنا األساسي في التطبيقات 
  ...ي أن تثقوا بنظامنا، علمنا، وخبراتنايكف". المناسبة، في الوقت المناسب

مع هيكلها الخفيف والمريح، تُحمل على الظهر؛ أدوية هائلة للمناطق الداخلية 
والخارجية، مناطق القمامة وفتحات المجاري ، تقضي على الحشرات بشكل فعال، 

  .   ليس لها مثيل

  

  :يسحب باليد وعلى الظهر 10-أكسو إجه ULVجهاز 

. يمكن الرش بسهولة بدون تمديد كابل في البيوت البالستيكية من خالل سحبه باليد   
من نوع ظهر على القضاء على جميع الحشرات  10-أكسو إجه ULVيعمل جهاز  

الموجودة في البيت البالستيكي ويؤمن التحدي األكثر فاعلية مع كهربائه التي يأخذها 
لكائنات الحية التي ال يمكن القضاء عليها بواسطة ا. من مولد هوندا ذو االنتاج الخاص

يتم رش كامل . أجهزة أكسو منخفضة الحجم، ال يمكن القضاء عليها بأي طريقة أخرى
يتم الرش في البيت البالستيكي في كل . البيت البالستيكي ليس فقط األوراق النباتية

باب ضمن البيت يتشكل ض. جهة منه بشكل متساوي من الحديد في أعاله وحتى أرضه
  .البالستيكي يشبه دخان الهضاب

باالضافة الى تحسين نمط توزيع الدواء وتخفيض حجم الرش، من الضروري      
أيضاً من وجهة نظر البيئة واالقتصاد تخفيض جرعة الدواء المستخدم في وحدة 

 بسبب امتالكه خاصية الرش الممتازة، يمكن القيام بالرش من موقع ثابت.  المساحة
متر عند توجيهه إلى نفس  30يمكن رش نحو . باالضافة الى سهولة حمله على الظهر

يمكن الرش في البيوت البالستيكية الصغيرة بدون الدخول . دقائق 5النقطة مدة 
  .ضمنها حتى

. إن آالتنا ليست فقط ألجل البيوت البالستيكية وإنما تشمل جميع التحديات الزراعية    
لناعم الممتاز حتى مع النموذج األصغر الذي يُثبت على الظهر، بفضل خاصية الرش ا

  10شجرة زيتون كحد أدنى بعمر  90لتر ، يمكن رش  8ومع مخزن دوائي بمقدار 



  

نظراً الستخدام الدواء ذو الماء الكثير مع آالت الرش ذات األنظمة األخرى، . أعوام 
الحلقية، بينما عندما يتم من الدواء إلى األرض و  ويزداد مرض البقع % 80يسيل 

رش الشجرة بنفس المقدار من الدواء مع قليل من الماء بدالً من الماء الكثير، يمنع ذلك 
ال . ظهور مرض البقع الحلقية، ينبغي التفكير باألمر كما لو أنه كان لقاح لإلنسان
  ...رةيكون لقاح بالغسل، وإنما تتم المعالجة من مكان كالنقطة في الوريد بواسطة إب

  في رش المحيط المكشوف

في رش الذباب .يمكن استخدامه بسهولة بدون تمديد كابل  من خالل سحبه باليد    
نوع ظهر  10-أكسو إجه ULVمع جهاز .  والبعوض في المناطق الخارجية للفنادق

ذو الكهرباء التي يأخذها من مولد هوندا المنتج بشكل خاص تتم مكافحة الذباب 
الكائنات الحية التي . لفنادق بسهولة بالشكل األكثر فاعلية بسحبه باليدوالبعوض حول ا

، ال يمكن القضاء عليها بأي ULVال يمكن القضاء عليها بواسطة أجهزة أكسو  
يزيد نجاح مكافحة الحشرات عند فتح صمام عيار الدواء بشكل خفيف . طريقة أخرى

ا تؤمن المبيدات الحشرية من عندم. وبقاء ذرات الدواء معلقة في الهواء لساعات
ال تأخذ مبيدات حشرية عادية . شركتنا ترفع نسبة النجاح في مكافحة الحشرات

  !...وتخاطر بصحتك 

  !يوجد أربعة أشكال لطريقة االستخدام

  وحيد المنفذ بشكل محمول على بيك أب، ULVرش المحيط بجهاز ) - 1

  رش المحيط من خالل سحب الجهاز باليد،) - 2

هيكلها الخفيف والمريح، تُحمل على الظهر؛ أدوية هائلة للمناطق مع ) - 3
الداخلية والخارجية، مناطق القمامة وفتحات المجاري ، تقضي على 

  . الحشرات بشكل فعال، ليس لها مثيل

نظراً لكونه محمول على مولد؛ ال تحدث مشكلة في الكهرباء في ) - 4
ل، الجنوب، الشرق، مترمربع عند اعتماده في الشما 40.000مساحة 

  .متر 100الغرب مع كابل 

  

  



  



  



  


