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461 / 462 / 463456 / 457

473 P / 473 DOchrana. Čistota. Péče.

Profesionálové mezi tlakovými postřiko-
vači. Čerpadlo o objemu 330 cm3 vytvoří 
pracovní tlak 3 bary během překvapivě 
málo zdvihů. Tlustostěnná poloprůhledná 
plnicí nádoba zaručuje dlouhou život-
nost. To podporuje celosvětový úspěch 
této konstrukční řady postřikovačů.

Model
Obj. č.

456
4000156

457
4000157

461
4000161

462
4000162

463
4000163

Pístové čerpadlo
Objem nádrže l 5 7 5 7 10
Tlak postřiku max. bar 3 3 3 3 3
Manometr * * * * *
Vlastní hmotnost kg 2,5 2,6 1,2 1,5 1,7

Hospodárné optimum s pracovním  
tlakem 3 bary. Velkoobjemové čerpadlo, 
široká plnicí nálevka s možností přichycení 
postřikovací trubky, velkorysý čisticí otvor a 
dvě sériově dodávané postřikovací trysky, 
umístěné prakticky nově ve schránce pod 
víčkem – to jsou jen některé charakteristiky 
těchto atraktivních tlakových postřikovačů.

* Volitelné příslušenství

01 Vyměnitelná tryska

Plastová postřikovací trubka

Příchytka pro postřikovací 
trubku

Rychlouzávěr otočením 
rukojeti

Extra velké pístové čerpadlo 
– k vytvoření pracovního 
tlaku stačí několik málo 
zdvihů čerpadla

Pokud je tlak v nádrži příliš 
vysoký, dojde k automa-
tickému vyrovnání pomocí 
přetlakového ventilu

Praktický nosný popruh

Dobře viditelná hladina 
postřiku v nádrži

Ergonomicky tvarovanou 
rukojeť s aretací je možné 
zajistit v různých polohách 

Možnost dodatečné  
instalace manometru

Univerzální postřikovače – efektivita a rovnoměrné dávkování kapalin
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Tyto profesionální tlakové postřikovače ne-
sené na zádech s různými objemy nádrží 
a s různými typy čerpadel splňují před-
poklady přesného dávkování prostředků 
k ochraně rostlin. 
Velké plnicí otvory k pohodlnému plnění 
nádrže a čerpadla s lehkým chodem 
umožňují příjemnou práci. 
Minimální údržba, vysoký stříkací výkon, 
rovnoměrný rozstřik s vynaložením mi-
nimálního úsilí a nízká vlastní hmotnost 
díky použití vysoce kvalitních plastů 
odolných proti záření UV. To jsou důvody 
celosvětového úspěchu těchto robust-
ních tlakových postřikovačů.
Rozmanitý program příslušenství posky-
tuje řešení i pro použití v nestandardních 
podmínkách.

Model
Obj. č.

425
4000125

435
4000135

475
4000175

485
4000185

473 P
40001731

473 D
40001732

Typ čerpadla píst/membrána  / -  / - - / - /  / - - / 

Objem nádrže l 15 20 15 20 12 12
Tlak postřiku max. bar 6 6 4 4 4 4
Délka trubky cm 50 50 50 50 50 50
Regulace tlaku 
Manometr * * * * * *
Vlastní hmotnost kg 4,3 4,9 4,6 5,2 3,9 3,9

Působivý výkon  
Sériově se dvěma tryskami podle norem ISO

Ergonomicky tvarovaná otočná páka čerpadla, 
individuální montáž páky čerpadla pro praváky 
nebo leváky 
Vynaložení minimální síly

Příchytka pro postřikovací trubku

Plastová postřikovací trubka

Ruční ventil s aretací a přípojkou pro možnost 
instalace manometru, přesně dávkované 
množství postřiku

Dlouhá hadice umožňuje větší dosah

Páka s ergonomicky tvarovaným vybráním 
pro prsty

Ruční nastavení postřikovacího tlaku 
1-2-3-4 bary

Velký plnicí a čisticí otvor

Široké polstrované komfortní nosné popruhy 
s možností nastavení

Kvalitní plasty odolné proti záření UV
Anatomický tvar nádrže
Díky použití vzdušníku je nádrž bez tlaku 
Stupnice množství kapaliny
Nízká vlastní hmotnost
Dobře viditelná hladina postřiku v nádrži

Těsnění odolná proti všem prostředkům 
k ochraně rostlin

Čerpadlo s lehkým chodem

 Stabilní rám nádrže
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