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POSTŘIKOVAČ PRO-S  SPRAY APLIKACE:  ZAHRADY / PARKOVÉ PLOCHY / 
KOMERČNÍ AREÁLY

Číslo výrobku

JAK OBJEDNÁVAT

78002

Popis

2" PRO-S

78002  Rozprašovací postřikovač s výsuvem 5 cm
78003  Rozprašovací postřikovač s výsuvem 7,5 cm
78004  Rozprašovací postřikovač s výsuvem 10 cm
78006  Rozprašovací postřikovač s výsuvem 15 cm
78012  Rozprašovací postřikovač s výsuvem 30 cm

MODELY

■ Průtok: 1,90 – 22,20 l/min; 0,11 – 1,33 m3/h.
■ Tlakové rozpětí: 1,37 to 3,45 baru.
■ Hodnota obtoku při  0 to 0,6 baru: 0,05 m3/h.
■ Celková výška těla:
   78002 – 10 cm  78006 – 24,0 cm
   78003 – 12,5 cm  78012 – 40,0 cm
   78004 – 15,0 cm
■ Vstupní závit: ½" vnitřní závit.  

SPECIFICATIONS

■ Široká nabídka provedení 5, 10, 15 a 30 cm výška výsuvu.

■ Odolné zalisované stírací těsnění – zajišťuje provoz bez 
úniků vody a správnou funkci i za nízkého provozního 
tlaku. Kartušová koncepce pro snadné vyjmutí a vyčištění.

 Obsahuje UV inhibitory pro dlouhou životnost. Odolné    
proti mikrobiální degradaci pro vyšší odolnost a jako         
prevence proti vzpříčení výsuvníku.

■ Určeno pro standardní trysky s vnitřním závitem.

■ Nerezová vratná pružina – nejsilnější pružina na trhu, 
spolehlivé zasunutí ve všech půdních podmínkách.

■ Funkce Ratcheting – snadné a rychlé přetočení výseče 
do požadovaného směru.

■ Zpětný ventil pro CV modely.

■ Spodní a boční připojení – na 15 a 30 cm modelech.

■ Předinstalovaná proplachovací zátka. 

■ Volitelný vestavěný regulátor tlaku pro 10, 15 a 30 cm 
modely.  

■ 5 let záruka.

VLASTNOSTI / PŘEDNOSTIŘADA PRO-S SPRAYS
K-Rain představuje            
novou  řadu Pro-S,          
robustní a komplexní            
řadu rozprašovacích 
postřikovačů.
K dispozici jsou ve 
výškách výsuvu 5, 10,            
15 a 30 cm. Řada je                    
kompatibilní pro všechny 
standardní trysky K-Rain           
s vnějším závitem.
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Předinstalovaná 
proplachovací 
zátka.

Výsuvník je kompatibilní se všemi 
tryskami s vnějším závitem.

ZALISOVANÉ STÍRACÍ TĚSNĚNÍ
Zajišťuje provoz bez úniků vody, plné vysunutí 
postřikovače i za nízkého tlaku. Unikátní kartušová 
konstrukce a materiály s UV inhibitory a odolné proti 
mikrobům pro bezproblémový provoz.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE 
Řada K-Rain Pro-S rozprašovacích postřikovačů 
je charakteristická robustní odolnou konstrukcí, 
zpevněným tělem i víčkem, zalisovaným stíracím 
těsněním a silnou vratnou pružinou.

DALŠÍ DOPLŇKY : PŘIDEJTE K ČÍSLU PRODUKTU
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