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Výsuvné postřikovače rozprašovací PRO-SPRAY
Použití

Charakteristickým rysem postřikovačů PRO-SPRAY je
extra zesílené pouzdro z ABS s vysokou odolností proti
zatížení, zesílená pružina a unikátní těsnění. Rozprašovací
postřikovače PRO-SPRAY jsou díky své konstrukci
obvykle používány na veřejných prostranstvích, v parcích
a na ostatních trávníkových plochách vystavených větší
zátěži. Oblíbené jsou ale i na zahradách. Velký výběr
trysek umožní návrh velmi přesného a rovnoměrného
zavlažování na požadované ploše.
Rozprašovací výsuvné postřikovače HUNTER PRO-SPRAY
jsou určeny pro zavlažování menších nebo členitějších ploch
trávníkových a případně i keřových o velikosti několika metrů.
Poloměr dostřiku s tryskami HUNTER se pohybuje od 0,6 do
5,5 m. Výška výsuvníku postřikovače může být 10,15 nebo 30
cm podle zvoleného typu. K dispozici je široký výběr trysek
s pevně nastavenou výsečí a také s plynule regulovatelnou
o
o
o
výsečí od 0 do 360 s úhlem vzestupu paprsku do 30 . Při
použití ve svažitém terénu je možné postřikovače vybavit
zpětným ventilem ADV proti vytékaní vody z postřikovače po
skončení závlahy.

Modely postřikovačů a příslušenství
22 001 – PROS-04 postř. s výsuvem 10 cm, pouzdro
22 002 – PROS-06 postř. s výsuvem 15 cm, pouzdro
22 003 – PROS-12 postř. s výsuvem 30 cm, pouzdro
22 020 – zpětný ventil ADV pro PRO-SPRAY
21 030 – nevýsuvná hlavice (shrub) se závitem ½ “
21 040 – prodloužení výsuvníku o 15 cm
Základní modely trysek

Provozní parametry
 doporučený pracovní HD tlak na postř. : 1,4 – 2,8 bar
 běžný pracovní tlak na postřikovači by neměl překročit
3-5 bar ( voda je potom již rozprašována velmi jemně )
 přípojný závit 1/2“ (PROS-06, 12 s možností bočního
připojení)

trysky s pevně nastavenou výsečí
o
o
 série 8,10,12,15 a 17 v provedení 90 , 120°,180 , 240°, 270°
o
a 360
trysky s plynule nastavitelnou výsečí
 8 - nastavitelná výseč, 2,7 m / 2,1 bar
 10 - nastavitelná výseč, 3,3m / 2,1 bar
 12 - nastavitelná výseč, 4,0m / 2,1 bar
 15 - nastavitelná výseč, 4,9m / 2,1 bar
 17 - nastavitelná výseč, 5,5m / 2,1 bar
 S-8A – paprsková tryska s nastavitelnou výsečí
 S-16A – paprsková tryska s nastavitelnou výsečí
trysky s krátkým dostřikem
o
o
 série 2,4,6 v provedení 90 a 180
trysky speciálních tvarů
 LCS-515 levý kraj
 RCS-515 pravý kraj
 SS-530 podálný pruh
trysky s výsuvnými mikrotryskami
o
o
 série MS-Q a MS-H v provedení 90 a 180
rotační hlavice Hunter MP 1000,2000 a 3000
 nastavitelná výseč 90° - 210°
 nastavitelná výseč 210°- 270°
 kruhová 360°
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