
Oferta tehnica Fontan Mobilstar

Fontan Mobilstar reprezinta solutia ideala pentru o aplicare ULV eficienta, econimica si tintita pentru : 
controlul tantarilor si al daunatorilor pe arii intinse, controlul lacustelor, masuri de protectie a plantelor in plantatii 
mari, tratarea canalizarii sau dezinfectia si dezodorizarea locurilor de depozitare a gunoaielor.

Utilaje de pulverizare ULV ce pot fi montate pe vehicole dotate cu:

- motor in 4 timpi de 16 sau 18 hp, cu demaror electric (dotate si cu demaror manual, de rezerva)
- rezervor de combustibil ce capacitatea de 20 litri si indicator de nivel
- compresor cu canal lateral
- doua capete de pulverizare, universabile reglabile
- panou de comanda/telecomanda pentru toate functiile utilajului
- un rezervor pentru curatarea automata a conductelor de alimentare si a capetelor de pulverizare

Tipuri de pulverizare: ULV|(Ultra Low Volume ) cu un debit de 5-50 l/h ; ULV-Plus) debit 51-100 l/h si cu o marja 
redusa de deviere a picaturilor ; LV (Low Volume) debit 5-100 l/h.

Pulverizatorul ULV Fontan Mobilstar este disponibil in 3 variante:

Fontan Mobilstar M la care debitul (litri pe ora) se regleaza manual, folosind debitmetrul si lichidul pentru 
pulverizare este scos cu ajutorul presiunii negative din rezervorul de solutie. Cantitatea pulverizata se calibreaza 
manual

Fontan Mobilstar E la care debitul (litri pe ora) se introduce cu ajutorul tastelor pe panoul de 
comanda/telecomanda si apare pe afisaj. Lichidul pentru pulverizare este tras din rezervorul de solutie cu ajutorul 
unei pompe cu pinioane de inox rezistent la substante chimice. Cantitatea pulverizata se poate calibra electronic.

Fontan Mobilstar ER. Acest model de ultima ora este dotat la fel ca modelul E, dar debitul solutiei pulverizate 
poate fi reglat la 'litri pe ora' sau 'litri pe kilometru'. Utilajul are un sistem radar care permite debitului sa se 
sincronizeze cu viteza atunci cand reglajul este pentru l/km. Sistemul radar functioneaza pentru viteze cuprinse 
intre 3 si 25 km/h. In acest interval cantitatea pulverizata este controlata in asa fel incat sa se realizeze o 
acoperire uniforma, indiferent de viteza vehicolului.

Rezervoarele de solutie:

Rezervoarele de solutie sunt la alegere din polietilena cu indicator de nivel, gura de umplere larga, aerisire, dop de 
golire, cupla rapida pentru furtunul de solutie, avand capacitati de 80/150/300/500 litri(accesorii optionale pentru 
modelele E si ER) sau din otel inoxidabil cu o capacitate de 69 litri, cu indicator de nivel, gura de umplere larga, 
aerisire, dop de golire si cupla rapida pentru furtunul de solutie. Rezervorul din inox este standard la modelul 
Fontan Mobilstar M si optional pentu Fontan Mobilstar E si ER

Pentru modelele Fontan Mobilstar E si ER se poate folosi orice rezervor rezistent la substante chimice disponibil 
local, cu conditia ca rezervorul sa aiba aerisire si cupla rapida.

Accesorii standard: 

• rezervor de combustibil cu indicator de nivel, din otel cu o capacitate de 20 litri 
• rezervor pentru curatare, polietilena rezistenta la lumina UV cu o capacitate de 5 litri 
• Trusa de scule 
• palnie pentru solutie, cu sita 
• palnie pentru combustibil, cu sita 
• set de garnituri 
• manual de utilizare, cu lista pieselor de schimb
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Oferta de pret Fontan Mobilstar

Versiune Pret (euro fara TVA)

Fontan Mobilstar M, care include rezervor de substanta din otel inoxidabil de 
69 litri si rezervor pentru benzina de 20 litri cu indicator de nivel 

11.970 (motor 16 hp)
12.200 (motor 18 hp) 

Fontan Mobilstar E cu debit de substanta controlat electronic si selectabil din 
tastatura, avand un rezervor de combustibil de 20 litri 

12.820 (motor 16 hp) 
13.060 (motor 18 hp)

Fontan Mobilstar ER cu debit de substanta reglabil in functie de lt/h sau lt/km, 
controlat electric si selectabil din tastatura 

14.910 (motor 16 hp)
 15.150 (motor 18 hp) 

Oferta de pret pentru accesorii Fontan Mobilstar
Accesoriu Pret (euro fara 

TVA)
Rezervor de solutie din otel inoxidabil de 69 litri, cu deschidere pentru golire, indicator de 
nivel, suporti, ventilare si cuplaj rapid pentru conectarea la pompa 1216

Rezervor solutie din polietilena rezistenta la UV de 80 l, cu deschidere pentru golire, 
indicator de nivel, curele de prindere, gura mare de alimentare cu ventilare, cuplaj rapid pentru 
conectarea la pompa pentru solutie si canal de drenaj 

420

Rezervor solutie din polietilena rezistenta la UV de 150 l, cu deschidere pentru golire, 
indicator de nivel, curele de prindere, gura mare de alimentare cu ventilare, cuplaj rapid pentru 
conectarea la pompa pentru solutie si canal de drenaj 

600

Rezervor de solutie din polietilena rezistenta la UV de 300 l, instalat intr-un cadru de otel 
pentru montarea pe vehicol, deschidere pentru golire, indicator de nivel, gura mare de alimentare 
cu ventilare, cuplaj rapid pentru conectarea la pompa pentru solutie si canal de dranaj 

1225

Rezervor de solutie din polietilena rezistenta la UV de 500 l, instalat intr-un cadru de otel 
pentru montarea pe vehicol, deschidere pentru golire, indicator de nivel, gura mare de alimentare 
cu ventilare, cuplaj rapid pentru conectarea la pompa pentru solutie si canal de dranaj 

1800

Baterie uscata, heavy duty, 12 V 36Ah 265
Atasament pentru tratat canalizari, incluzand sistemul de conectare, cap de pulverizare si placa 
metalica 2331
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