
 

 
ELEKTRICKÝ ULV ROSIČ/FOGGER AIROFOG U260 

 

 
 
GARDIM s.r.o.         č.p. 215, 254 01 Okrouhlo          www.gardim.cz          Tel.: 724 111 207          Email: info@gardim.cz 

Označení AIROFOG U260 

Objednací číslo U260 

Elektrický motor 220 - 240 V, 50/60 Hz, 800 W 

Objem nádrže 5 l 

Dávkování dle nastavení 40-400 ml/min  

Velikost kapek 15-30 mikrometrů 

Dosah postřiku max. 12m 

Délka prodlužovací hadice 50 cm  

Ramenní popruh dvojitě tkaný, široký 50 mm 

Délka napájecího kabelu 5 m 

Hmotnost prázdného stroje 3,4 kg 

 
 ULV rosič/fogger Airofog U260 je zařízení pro aplikaci studené 

mlhy s objemem nádrže 5 litrů. Výkonný elektrický motor 

rozprašuje velice jemné kapičky (velikost v rozmezí cca 15-30 

mikrometrů) rovnoměrně po ošetřovaném prostoru.  

 

 Kapičky zůstávají ve vzduchu po dostatečně dlouhou dobu a 

účinně tak působí v ošetřovaném prostoru. Ovládání dávkování 

umožňuje přímo regulovat požadovaný objem aplikované 

kapaliny. Regulátor množství rozprašované kapaliny je umístěn 

přímo na trysce a umožňuje upravit množství vytvářené mlhy – 

tzn. množství rozprašované kapaliny a zároveň velikost 

vytvářených kapiček. 

 

 Tryska je umístěna na pružné prodlužovací hadici, která umožňuje snadné směrování proudu vytvářené mlhy 

požadovaným směrem. Použití prodlužovací hadice umožňuje univerzálnější a flexibilnější používání zařízení, pro 

dosažení delší vzdálenosti a umožnění přístupu do stísněných či hůře přístupných prostor (ventilátory, 

vzduchotechnika umístěná u stropu apod.).  

 

 ULV rosič Airofog U260 má univerzální využití. Používá se například k udržování hygienických podmínek ve 

veřejných či soukromých prostorech (hotely, jídelny, školy, úřady, banky, veřejné dopravní prostředky…),                      

ve sklenících, líhních a drůbežárnách (např. pro aplikaci inhalačních antibiotik a vakcín). Slouží také pro aplikaci 

insekticidů, deodorantů nebo dezinfekčních a antibakteriálních prostředků.  

 
 

Označení AIROFOG U260 

Výrobce AIROFOG 

Objednací číslo U260 

Elektrický motor 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, 800 W 

Objem nádrže 5 lt 

Dávkování dle nastavení 40-400 ml/min  

Velikost kapek 15-30 mikrometrů 

Dosah postřiku max. 12m 

Délka prodlužovací hadice 50 cm  

Ramenní popruh dvojitě tkaný, široký 50 mm 

Délka napájecího kabelu 5 m 

Hmotnost prázdného stroje 3,4 kg 

  ULV rosič Airofog U260 má univerzální využití. Používá se 

například k udržování hygienických podmínek ve veřejných či 

soukromých prostorech (hotely, jídelny, školy, úřady, banky, 


