Bezpečnost a komfort

RUČNÍ A ZÁDOVÉ

P1.5 / P6 / P8 / BP15 / BP20

RUČNÍ A ZÁDOVÉ
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Zádové
postřikovače

Vlastnosti HARDI BP 15 a BP 20
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Ideální pro větší plochy
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BP 15 a PB 20
Zádové postřikovače HARDI 15 a 20 litrů jsou vybavené
nádržemi bez možnosti úniku kapaliny ve spodní části
nádrže a pístovým čerpadlem pro snadnou údržbu
a čištění.
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9. Snadné plnění a přístup do nádrže
otvorem o průměru 12,4 cm

5. Rukojeť s integrovaným, pružinou
ovládaným ventilem ON/OFF
s lehkým nástavcem 50 cm
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6. Integrovaný filtr
pro zabránění ucpávání
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10. Nalévací boční otvor
pod úhlem pro snadné kompletní
vyprázdnění nádrže
11. Transparentní polyethylenová nádrž
s vylisovaným hladinoznakem
pro přesné plnění
12. Vysokokapacitní nalévací koš
pro zabránění opotřebení čerpadla
13. Levé nebo pravé ovládání
rukojeti čerpadla

15. Komfortní ramenní
popruhy 6 x 20 cm
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8. Vyztužená hadice 124 cm
testovaná na max. tlak 60 bar

14. Ergonomický design
pro vysoký pracovní komfort
bez nadměrného namáhání zad
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16. Snadné nastavení popruhů
15

17. Řemen kolem pasu s přezkou
pro zabránění bočních pohybů
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18. Úložný prostor pro trysky, atd.
19. Nádrž bez možnosti úniku kapaliny všechny otvory v horní části nádrže
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Přesnost

2. Ventil pro nastavení tlaku na
1 bar pro přesné herbicidní
aplikace (doplňková výbava)

4. Integrovaná rukojeť
pro snadnou manipulaci

Nádrž se netlakuje. Postřik je ovládaný pojišťovacím
ventilem.
Postřikovač se skládá z několika dílů bez
potřeby speciálního nářadí nutného pro údržbu.
Odměrná měřící nádobka 250 ml je součástí dodávky
postřikovače.

7. Hadicové spony

3. Držák postřikovacího nástavce
pro snadné uskladnění
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S pracovním tlakem až 3 bary jsou ideální
pro insekticidní, fungicidní i herbicidní aplikace. Ventil pro
kontrolu průtoku lze použít pro herbicidní aplikace. Otevírá
postřik při dosažení tlaku 1 bar, což zaručuje správný
pracovní tlak pro herbicidní trysky.

1. Trysky pro herbicidní/insekticidní
a fungicidní aplikace součástí
dodávky postřikovače
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Komfort
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Efektivita

www.hardi-international.com
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Tlakové
postřikovače

Vlastnosti HARDI P1.5, P6 a P8
6

5

15

13
4

8

2

7

Postřikový tlak se vytváří pomocí pumpy
tlakující nádrž. Postřik je ovládaný pojišťovacím
ventilem.
20

19

5. Pružinou ovládaný, ON/
OFF ventil s rychlou reakcí

7. Držák postřikovacího
nástavce pro snadné
uskladnění
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Postřikovač P1.5 je vybavený nastavitelnou
tryskou, v rozmezí kužele 45° až po souvislý
proud kapaliny. Maximální dosah je 5 m.

4. Dvě možnosti přenosu:
rukojeť nebo popruh
na rameno

6. Integrovaný filtr
pro zabránění ucpávání

10

Všechna těsnění jsou vyrobena z vysoce
odolných materiálů a tolerují většinu
chemických přípravků.

Kvalita

3. Boční nalévací otvor
natočený pod úhlem
s průměrem 8 cm
pro snadné vyprazdňování
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HARDI P1.5, P6 a P8
Tlakové postřikovače HARDI P1.5, P6 a P8 jsou
kompaktní, jednoduché na použití, vytvořeny
pro profesionální herbicidní aplikace. Objem
nádrží 1,5, 6 nebo 8 litrů.

Kvalita postřiku od jemné mlhy po hrubé kapky.
Přetlakování nádrže je nemožné.

2. Popruhy neabsorbují
pesticidy
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Ideální pro náročné podmínky

1. Vysoce odolné těsnění (Viton)
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11. Pevná a lehká postřiková
trubka 37 nebo 50 cm
12. Vyztužená hadice
124 cm testovaná na
max. tlak 60 bar
13. Dekompresní ventil nádrže
pro zabránění přetlakování
(3 bary maximum)
14. Trysky pro herbicidní/
insekticidní a fungicidní
aplikace součástí
dodávky postřikovače
15. Odměrná nádoba (2 - 40 ml)
integrovaná ve víku nádrže
pro minimální residua
16. Stupnice po 250 a 500 ml
uvnitř nádrže

8. Nádrž bez možnosti úniku
kapaliny - všechny otvory
v horní části nádrže

17. Úložný prostor pro trysky

9. Transparentní
polyethylenová nádrž

19. Stupnice po 250 ml
na nádrži

10. Pumpa se snadnou údržbou

20. Keramické trysky
odolné opotřebení

18. Sací filtr pro zabránění
ucpávání trysek
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Snadné použití

Bezpečnost
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Doplňková výbava
Nørre Alslev, Dánskok

Ramena
Ideální pro ošetření větších
ploch 1,0 m, 1,5 m a 2,0 m.

Stavitelná trysky
Postřikový úhel a kvalitu
postřiku lze snadno nastavit.
0,88 do 1,65 l/min.

Prodloužení
postřikové trubky
Ideální pro vzdálené cíle,
jako např. stromy. Dostupné
v délkách 1 m a 2 m.

Rozměry
balení

Hmotnost (kg)

Technická specifikace

Max. tlak

Od roku 1957 společnost HARDI přispívá ke stále
zvyšující se poptávce po efektivní a přesné ochraně
rostlin. Společnost HARDI je jedním z leaderů v oboru
aplikačních technologií. K dosažení a udržení této pozice
je pro společnost HARDI prioritou neustálý vývoj a inovace.
HARDI je společnost i do budoucna dlouhodobě působící
v oboru ochrany rostlin.

Postřikové kryty
Pro zabránění úletu
postřiku 0,4 m a 0,2 m.

Celkový objem

HARDI INTERNATIONAL A/S
je mezinárodní skupinou, jejíž základní myšlenkou je
uspokojení požadavků zákazníků a kvalitní výrobky,
které zaručují efektivní, včasnou a přesnou aplikaci
přípravků na ochranu rostlin. Naše celosvětová distribuční
a prodejní síť působí ve více než 100 zemích, kde jsme
zastoupeni importéry, zástupci a dceřinými společnostmi.
Ty jsou zastoupeny ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Francii,
Španělsku, Severní Americe, Německu, Austrálii, Číně
a EMC - Rusko a státy CIS.

Teleskopické trubky
Kompaktní prodloužení
pro zasažení všech
cílů. Dostupné od
0,5 m do 2,0 m.

Nominální
objem

Váš postřikový specialista

BP20

20

22

3

63 x 19 x 41

5,5

BP15

15

16

3

63 x 17 x 39

5,2

P8

8

12

3

69 x 20 x 25

2,4

P5

6

8

3

52 x 20 x 25

1,9

1,5

1,9

3

30 x 40 x 29

2.8*

Model

HARDI

Filtry trysek
Dle velikosti trysek
ÌÌ Modrá = Hrubá
ÌÌ Červená = Střední
ÌÌ Žlutá = Jemná

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev
Tef.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com
www.hardi-international.com

Dvojitý držák trysek
Pro vysoké dávky
jemného postřiku

Sada pro bezpečnost
obsluhy
ÌÌ Pět párů rukavic
ÌÌ Dva overaly (XL) Typu 5
(Particle-tight) & Typu 6
ÌÌ Ochranný štít na obličej
ÌÌ Maska s respirátorem
3M na plyny a výpary

P1.5

*6 ks v balení

Výhradní importér a servis:
Tel: +420 577 901 148
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.cz

