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Informace o produktech
řady COMFORT zádových postřikovačů 
425 / 475 / 435

Velké skládací madlo pro
pohodlnou manipulaci
(včetně zabudovaného
držadla na trubku (pouze u 
425/475 Comfort).

Nastavitelná ergonomická 
tlakovací páka umožňuje 
pohodlnou a efektivní 
práci se strojem.

 Provozní výhody

• Určeno pro běžné použití při ochraně rostlin 
na středně velkých pozemcích, zahradách, 
sklenících a při krajinářských úpravách.

• Vhodné pro použití všech schválených 
chemikálií a tekutých hnojiv na ochranu 
rostlin.

• Vedle svého primárního využití v oblasti 
ochrany rostlin je taktéž vhodný např. pro 
aplikace v průmyslu nebo pro prevenci 
škodlivého hmyzu a chorob v zemědělství a 
lesnictví.

• 425 a 435 Comfort: Obsahuje pístové 
čerpadlo pro dosažení vyššího tlaku postřiku 
s nízkou viskozitou. 

•      475 Comfort: Součástí stroje je membránové 
čerpadlo určené také pro abrazivní kapaliny 
s vyšší viskozitou, stejně tak jako pro práci v 
dolním rozmezí nastavitelného pracovního 
tlaku.

• Pro uspokojení co nejširší škály potřeb 
uživatelů a větší možnosti výběru je kromě 
nádrže o objemu 15 litrů k dispozici model 
435 COMFORT s nádrží o objemu 20 litrů s 
pístovým čerpadlem.

• Silné stěny nádrže jsou vyrobeny z UV- 
odolného polyethylenu.

• Modely s nádrží 15 lt jsou vybaveny 
skládacím a praktickým držákem 
pro pohodlnou manipulaci, včetně 
zabudovaného držadla na trubku pro 
snadnější skladování stroje.

• Odnímatelný filtr je umístěn ve velkém 
plnícím otvoru.

• Požadovaný pracovní tlak lze nastavit 
pomocí otočného knoflíku umístěného v 
horní části nádrže.

• Veškerá těsnění postřikovačů řady 
COMFORT

       jsou vyrobena z FPM materiálu (Viton®).

• Všechny modely řady Comfort mají 
pohodlné a polstrované ramenní popruhy.

•      Masivní otočná páka čerpadla může být 
namontována na levé či pravé straně dle 
individuálních potřeb uživatele.

•      Průhledná a tkaninou vyztužená hadice je 
mimořádně silná a odolná vůči zkroucení.

•      Robustní ruční spuštěcí ventil s 
aretací umožnuje pohodlnou práci s 
postřikovačem. 

•      Ventil může být dodatečně vybaven také 
manometrem.

• Součástí balení postřikovače je plastová 
tryska pro plošný postřik a dvoudílná 
tryska pro kuželový postřik.

 Příslušenství

• Pro postřikovače je k dispozici kompletní 
nabídka příslušenství SOLO, náležící k řadě 
COMFORT. Dostupnost náhradních dílů pro 
tento produkt je garantována i pro mnoho 
následujících let.

Model
Objednávací číslo

425  
Comfort

40001252

475
Comfort

40001752

435 
Comfort

4000135

Typ čerpadla píst/membrána   / - - /    / -

Celkový objem (litry) 15 15 20
Max. pracovní tlak
(bar) 6 4 6

Délka trubky (cm) 50 50 50
Ruční nastavitelnost tlaku

Váha prázdného stroje (kg) 4,5 4,7 5,1


