
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Díky tomuto jednoduchému a přesnému mechanickému systému dochází k zamezení rizika předávkování nebo 

poškození necílové plochy a naopak dochází k rovnoměrné aplikaci dle nastavení a potřeb každého uživatele. Oproti 

namáhavému a nepřesnému ručnímu rozhazování bez možnosti dodržení přesného dávkování je tak práce časově 

efektivnější, pohodlnější a ekonomičtější. Aplikátor tak nachází široké spektrum využití v nejrůznějších oblastech. 

 

S aplikátorem lze pohodlně pracovat i v hůře přístupném nebo nerovném terénu. Velký plnicí otvor s vyjímatelným 

filtrem umožňuje snadné naplnění a víko se závitem chrání uživatele před škodlivým prachem. Pohodlnou práci zajišťuje 

polstrování zad a ramenních popruhů a nízká hmotnost celého stroje. Díky své jednoduché mechanické konstrukci je 

navíc téměř bezúdržbový. Další výhodou konstrukce je snadná montáž bez nutnosti použití speciálního nářadí. 

Výrobce Guarany 
Objednací číslo BL107255 
Objem nádrže 16 l 

Hmotnost 4,8 kg 

ZÁDOVÝ APLIKÁTOR GRANULÁTU 
 

Zádový mechanický aplikátor granulátu o objemu 16 litrů je ideální 

řešení pro cílenou aplikaci granulovaných materiálů, jako jsou 

například hnojiva (pro plantáže vánočních a okrasných stromků, 

sadařství, péče o trávník apod.) nebo speciální chemické přípravky. 

Současně je možné stroj použít také pro aplikaci posypové soli během 

zimních měsíců. Jeho využití je tak velice univerzální a celoroční.  

 

Dvě volitelně nastavitelné funkce dávkování: 
 
 nastavení přesného dávkování pro cílenou aplikaci konkrétního 

množství přípravku (možnost nastavení dávky v rozmezí cca 8 - 

285 gramů v závislosti na typu přípravku) při každém jednotlivém 

stisknutí spouště 
 

 nastavení konstantní a nepřerušované aplikace přípravku  

 

Zařízení umožňuje dva způsoby aplikace: 
 
 koncová aplikační trubka: trubka pro užší rozptyl granulátu je 

v balení dodávána ve dvou různých délkách, delší je vhodná pro 

práci v rovině, kratší pro aplikaci ve svahu nebo na vyšší porost 
 

 speciální plastový vějíř: na konec obou trubek lze nasadit plastový 

vějíř pro rozptyl granulátu do šířky (standardní součást balení) 
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