ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Řada 1800

Výsuvné rozprašovací postřikovače- nejprodávanější rozprašovací postřikovač již 25 let!
POUŽITÍ

1802/ 1803/ 1804/ 1806/ 1812: malé trávníkové
plochy, květinové záhony, keře
1804-SAM/ 1806-SAM/ 1812-SAM: trávníkové
plochy a záhony ve svazích, nebo na plochách
s měnícím se sklonem terénu
1804-SAM-PRS/ 1806-SAM-PRS/ 1812- SAMPRS: trávníkové plochy a záhony ve svazích,
nebo na plochách s měnícím se sklonem terénu
nebo tlaku nebo na plochách vystavených
nebezpečí vandalizmu

VLASTNOSTI

• Trysky MPR (s vyrovnanou srážkovou výškou)
• 5 modelů s různou výškou výsuvu
• Funkce Ratcheting umožňující snadné nastavení
směru postřiku
• Výborné tlakem aktivované víceúčelové stírací
těsnění výsuvníku
• Odolná ocelová vratná pružina
• Šroub regulace průtoku a dostřiku
• Velký výběr trysek (tvar paprsku, velikost úhlu
výstupu paprsku a dostřik)
• Filtr pod tryskou (dodáván s tryskou)
• ½“ boční připojovací vnitřní závit u modelů 1806
a 1812
• U modelů 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM,
1806-SAM-PRS, 1812-SAM, 1812-SAM-PRS
vestavěný zpětný ventil SAM, který udrží
převýšení až 4,2m
• Vestavěný regulátor tlaku (z výroby nastaven na
2,1 baru) u modelů 1804-SAM-PRS, 1806-SAMPRS a 1812-SAM-PRS
• Dodáván s proplachovací zátkou, která chrání
proti vnikání nečistot do postřikovače při
instalaci, s vyjímkou postřikovače 1803 s
předinstalovanou tryskou 15VAN

S PRS

Bez PRS

1802

SPECIFIKACE

Tlak: 1,0 až 2,1 baru
Spon: 0,6 až 5,5 m
Obtok výsuvníku: 0,0 m3/h při tlaku 0,6 baru
a větším, jinak 0,02 m3/h

ROZMĚRY
Zpětný ventil Seal-A-Matic™ (SAM)brání vytékání
zbytkové vody postřikovačem.

Bez zpětného ventilu SAM

1803

½“ vnitřní spodní připojovací závit
Viditelný průměr v terénu: 5,7 cm
Výška postřikovače:
- 1802: 10,0 cm
- 1803: 12,0 cm
- 1804: 15,0 cm
- 1806: 24,0 cm
- 1812: 40,0 cm
Výška výsuvu:
- 1802: 5,0 cm
- 1803: 7,6 cm
- 1804: 10,0 cm
- 1806: 15,0 cm
- 1812: 30,0 cm

1804

1806

DOPLŇKY

PA-8S: plastový adapter pro připojení
postřikovačů a trysek na ½“ vnější závit
1800-EXT: plastový nástavec na výsuvník, který
prodlouží výsuv o 16,5 cm
XBA-1800: adapter pro připojení mikro trysek
XS-90, XS-180 a XS-360 a mikro postřikovačů
SXB-180 a SXB-360 na postřikovače řady 1800

Jak objednat

1804- SAM-PRS- 15VAN

MODELY

1802
1803 s předinstalovanou tryskou 15-VAN
1804 / 1804-SAM/ 1804-SAM-PRS
1806 / 1806-SAM/ 1806-SAM-PRS
1812 / 1812-SAM/ 1812-SAM-PRS

1812

Řada trysek 15
(jenom 1803)
SAM-PRS
Volitelné součásti
postřikovače zpětný
ventil a regulátor tlaku
Model
1804
4’’ (10,2 cm) výška výsunu

Se zpětným ventilem SAM

38 38
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