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UNIVERZÁLNÍ PRAKTICKÝ POMOCNÍK PRO KAŽDOU DOMÁCNOST 

RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ VOLPI DVL 
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  Ruční rozprašovač DVL vhodný pro každodenní domácí péči o 

pokojové rostliny v květináčích a truhlících 

 Pomocník při dalších domácích činnostech (kropení prádla apod.) 

 Nastavitelná tryska 

 Objem nádrže: 1l 

 Těsnění: NBR 

 Váha: 0,1kg 

 Objednací kód: 3335 

 

Model DVL 
DEA 2000 

(průhledná nádrž)

DEA 2000           
(matná nádrž)

V.BLACK 

KOMPRESS

V.BLACK 

SMART

V. BLACK 

PROTON

V.BLACK 

ELEKTRON

V. BLACK                        

E-PRO16

Objednací číslo 3335 3346T 3346 19KPR 19SME 19PRE 19VBE 20VBE

Objem nádrže (l) 1 2 2 6 5 7 12 16

Typ Manuální Manuální Manuální Manuální Akumulátorový Akumulátorový Akumulátorový Akumulátorový

Baterie - - - - Li-Ion 3,7V/2,6Ah Li-Ion 7,4V/2,6Ah Li-Ion 12V/6Ah Li-Ion 12V/8Ah

Max. tlak (bar) - 2 2 3 2 2,5 5 5

Těsnění NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR

Hmotnost (kg) 0,10 0,46 0,46 1,35 1,45 1,80 3,50 4,00

Přehled 

sortimentu 

VOLPI



   

 

 

 UNIVERZÁLNÍ PRAKTICKÝ POMOCNÍK – RUČNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ DEA 2000 

              IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY HOBBY ZAHRÁDKÁŘE A PĚSTITELE  
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Značka VOLPI 

Model DEA 2000 

Obj. číslo  3346 (matná nádrž)             

3346T (průhledná nádrž)                  

 

 

 

Objem nádrže  2 l 

Provozní tlak 2 bar 

Tryska Mosazná, ohebná do několika 

směrů, nastavitelná 

Těsnění NBR 

Pojistný přetlakový ventil  ANO 

Hmotnost 0,46 Kg 

Model 3346 (varianta s matnou nádrží) 

 

Model 3346T (varianta s průhlednou nádrží) 

 

 Ruční tlakový postřikovač DEA 2000 o 
objemu 2 litry určený pro všechny běžné 
uživatele a hobby zahrádkáře. 
 

 Využití při postřiku venkovních i pokojových 
rostlin (k aplikaci přípravků na ochranu 
rostlin, hnojiv a rosení) nebo při kropení 
prádla během žehlení.   
     

 Dvě varianty provedení nádrže: matná nebo            
průhledná („transparentní“)    
  

 Mosazná tryska je nastavitelná (od úzkého 
paprsku až po jemné široké rozprášení) a 
zároveň ohebná do několika směrů (!). 
    

 Ergonomická rukojeť, díky které postřikovač 
dobře padne do ruky a pojistný přetlakový 
ventil pro bezpečnou práci. 
 

 Spolehlivý pomocník pro dlouhodobé 
používání v několika barevných provedeních 

 

 

 

  

 

Pozn. konkrétní barvu objednat nelze, jedná se o náhodný výběr                                                          

 

obj.č. 3346/12BLIS – kompletní náhradní tryska 
obj.č. 3345KBLIS – set základních náhradních dílů 
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Značka VOLPI 

Označení V_BLACK KOMPRESS 

Objednací číslo 19KPR 

Objem nádrže 6 l 

Provozní tlak max. 3 bar 

Postřiková trubka Nerezová 40 cm 

Tryska Mosazná nastavitelná 

Těsnění NBR 

Pojistný přetlakový ventil ANO 

Váha prázdného stroje 1,35 kg 

Držadlo pro tlakování a 
snadnou manipulaci 

Ramenní popruh Nerezová trubka 
s mosaznou tryskou 

Pojistný tlakový ventil 

RUČNÍ TLAKOVÝ 6 L POSTŘIKOVAČ  
 
Tlakový postřikovač V_Black Kompress o objemu 6 litrů je ideálním nástrojem 
pro běžnou práci na zahradách nebo ve sklenících. Určený je pro všechny 
domácnosti a hobby uživatele.  
 
Práce s postřikovačem je snadná díky praktickému držadlu a ramennímu 
popruhu umožňujícímu rychlou a pohodlnou manipulaci. Nádrž lze během 
chvíle  natlakovat až na max. hodnotu 3bar. 
 
Každý uživatel jistě také ocení nízkou hmotnost postřikovače a pojistný 
přetlakový ventil umístěný na nádrži pro zaručení bezpečného tlakování. 
Postřikovač disponuje nerezovou trubkou a nastavitelnou mosaznou tryskou. 
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Označení V_BLACK SMART 

Výrobce VOLPI 

Objednací číslo 19SME 

Objem nádrže 5 l 

Provozní tlak max. 2 bar 

Lithiový nabíjecí akumulátor 3,7V DC 2,6 Ah 

Max. výdrž baterie na jedno nabití max. 2,5 hodiny 

Čerpadlo Membránové 

Postřiková trubka Teleskopická nerezová 

Tryska Mosazná s nastavitelným kuželem 

Těsnění NBR 

Sledování stavu baterie LED ukazatel 

Max. vystříkané množství na jedno nabití 53 l 

Váha prázdného stroje 1,45 kg 

Nabíjení (součást balení) micro USB port + síťový adaptér 

Držadlo s tlačítkem pro 
zapnutí/vypnutí 

Ramenní popruh Filtr pro ochranu 
čerpadla 

LED ukazatel nabití a 
micro USB vstup 

Teleskopická nerezová trubka 

AKUMULÁTOROVÝ 5 L POSTŘIKOVAČ  
 
Akumulátorový hobby postřikovač o objemu 5 litrů. Díky velice nízké 
hmotnosti a vestavěné Li-Ion baterii je ideální pro hobby uživatele s 
použitím na zahradách, ve sklenicích nebo sadech. V případě potřeby s 
ním lze provádět také příležitostné dezinfekční práce (v případě použití 
vhodného přípravku).
 
Baterie se nabíjí přes micro USB kabel (součástí balení) díky kterému je 
možnost nabíjení rychlá a univerzální. Stav nabití je vidět na přehledném 
LED ukazateli. Pro větší pohodlí během práce je tlačítko pro 
zapnutí/vypnutí baterie umístěno přímo na držadle. 
 
Další výhodou je také teleskopická nerezová trubka s nastavitelnou 
mosaznou tryskou a pohodlný ramenní popruh. Právě způsobem 
nastavení kuželové trysky lze ovlivnit max. tlak, průtok a provozní dobu. 
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Označení V_BLACK PROTON 

Výrobce VOLPI 

Objednací číslo 19PRE 

Objem nádrže 7 l 

Provozní tlak max. 2,5 bar 

Lithiový nabíjecí akumulátor 7,4 V - 2,6 Ah 

Max. výdrž baterie na jedno nabití max. 4,5 hodiny 

Čerpadlo Membránové 

Tryska Mosazná, nastavitelná 

Těsnění NBR 

Sledování stavu baterie LED ukazatel 

Max. vystříkané množství na jedno nabití až 100 l 

Váha prázdného stroje 1,80 kg 

Nabíjení (součást balení) micro USB port + síťový adaptér 

Micro USB port umístěný 
pod ochranou krytkou 
v držadle postřikovače 

LED ukazatel nabití 
umístěný v držadle 

Ramenní popruh Spínač ON/OFF 
umístěný v držadle 

Trubka postřiku a integrované 
držadlo na nádrži 

AKUMULÁTOROVÝ 7 L POSTŘIKOVAČ  
 
Akumulátorový postřikovač řady V.Black s nevšedním objemem nádrže            

7 litrů pro efektivní a pohodlnou práci také na rozsáhlejších plochách a 

pozemcích. Výkonná baterie umožňuje nepřetržitou práci po dobu zhruba 

čtyř hodin. 

 

Většina základních provozních částí - spínač pro zapnutí a vypnutí, 

akumulátor, indikátor stavu nabití i nabíjecí konektor jsou zabudované 

přímo uvnitř držadla postřikovače, tudíž jsou velice snadno dostupné a 

dostatečně chráněny například před postřikem z nádrže. 

 

Součástí stroje je trubka s nastavitelnou mosaznou tryskou, trubka o délce 

40cm a nastavitelný ramenní popruh. 

 



   

 

 

AKUMULÁTOROVÝ 12 L ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ 

 

                                

 

Označení V_BLACK ELEKTRON 

Výrobce VOLPI 

Objednací číslo 19VBE 

Objem nádrže 12 lt 

Nastavitelný tlak max. 5 bar 

Li-Ion nabíjecí baterie 12 V DC 6 Ah 

Max. doba výkonu na jedno nabití max. 4 hodiny 

Čerpadlo Membránové 

Trysky uvnitř balení 
Mosazná nastavitelná kuželová tryska– Ø 1,3 

Plastová štěrbinová tryska pro plošný postřik 

Těsnění NBR 

Regulace tlaku Elektronický regulátor tlaku (max. 5 bar) 

Sledování stavu baterie Voltmetr na boku nádrže 

Max. vystříkané množství na jedno nabití 250 lt 

Váha prázdného stroje 3,5 Kg 
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 Akumulátorový zádový 12lt postřikovač V.Black Elektron 

určený pro všechny běžné uživatele a hobby zahrádkáře. 

 

 Díky svému kvalitnímu zpracování (včetně polstrovaných 

popruhů), nastavitelnému pracovnímu tlaku až do výše    

5 bar a silné Li-Ion baterii (12V/6Ah) představuje ideální 

kombinaci pro pohodlnou práci ve sklenících, sadech          

a zahradách bez nutnosti ručního tlakování.  

                                                                                                

 Baterii lze snadno nabít a její stav sledovat na 

přehledném voltmetru přímo na postřikovači. Součástí 

dodávky jsou dva typy postřikových trysek. 
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Označení V_BLACK E-PRO16 

Výrobce VOLPI 

Objednací číslo 20VBE 

Objem nádrže 16 l 

Provozní tlak (nastavitelný) 0,5 – 5 bar 

Lithium-iontová baterie 12 V / 8 Ah 

Nabíjecí adaptér  12,6 V / 1,8 A 

Sledování stavu baterie LED ukazatel 

Max. výdrž baterie na jedno nabití 
až 9 hod. při tlaku 2 bar 

až 15 hod. při tlaku 0,5 bar 

Čerpadlo Membránové 

Teleskopická trubka postřiku Nastavitelná 60-100cm, s manometrem 

Trysky 
Mosazná nastavitelná kuželová tryska a 

plastová tryska pro plošný postřik 

Těsnění NBR 

Max. vystříkané množství na jedno nabití 
až 142 l při tlaku 5 bar 

až 576 l při tlaku 0,5 bar 

Váha prázdného stroje 4,0 kg 

Systém polstrování zad 
a ramenních popruhů 

Teleskopická nerezová 
trubka postřiku 

s mosazno 

Manometr Ovládací panel       
na boku nádrže 

AKUMULÁTOROVÝ 16 L ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ 
 

 
Akumulátorový postřikovač V.Black E-PRO16 je vybaven nadstandardním 
objemem nádrže 16l a vysokokapacitní Li-Ion baterií. To umožnuje dlouhodobou, 
nepřetržitou a přitom pohodlnou práci také na rozsáhlejších plochách a pozemcích.  
 
K maximálnímu poskytovanému komfortu napomáhá systém kompletního 
polstrování zad a ramenních popruhů, který je součástí standardní dodávky stroje. 
 
Požadovaný pracovní tlak lze plynule nastavit (0,5 – 5 bar) pomocí otočného 
regulátoru. Teleskopická nerezová trubka postřiku disponuje manometrem a 
nastavitelnou délkou 60-100cm. Součástí standardní dodávky jsou dva typy trysek. 
 
Stav nabití je vidět na LED ukazateli, který je součástí snadno přístupného 
ovládacího panelu na boku postřikovače.  


