
SNADNÉ NASTAVENÍ VÝSEČE

PROPLUS ™

Modelové číslo

JAK OBJEDNÁVAT

11003

11003  ProPlus 125 mm (5")
11003-HP  ProPlus 300 mm (12") High Pop
11003-SH  ProPlus nevýsuvný model

-CV  Zpětný ventil
-LA  Trysky Low Angle
-NN  Bez trysky
-RCW  ProPlus pro užitkovou vodu s LA tryskami

MODELY

DALŠÍ DOPLŇKY : PŘIDEJTE K ČÍSLU PRODUKTU

Nastavitelné z LEVÉ strany výseče

■ Nastavení výseče 40° až 360°

Popis

-RCW

■ Revoluční patentovaný systém Easy Arc Set – zjednodušené 
nastavování výseče v klidu i za provozu. Nastavení během 
několika vteřin.

■ 5" (125 mm) výsuvník – perfektní i pro vyšší výšku sečení.

■ 3/4" vstup – nahrazuje všechny standardní ¾" rotory.

■ 2N1 Dva v jednom – výsečový nebo zcela plnokruhový 
režim – plynulé nastavení výseče od 40° až po zcela 
plnokruhový režim (nereverzní).

■ Patentovaný Arc Set Indikator – přehledně indikuje         
nastavení výseče a zjednodušuje výrazně její nastavení.

■ Arc Memory Clutch – výsečová paměť a ochrana             
proti strhnutí převodovky – chrání převodovku a vrací 
postřikovač automaticky do nastavené výseče.

■ Časem prověřený patentovaný přepínací mechanismus 
převodovky – zajišťuje dokonalou a spolehlivou funkci 
postřikovače… již více než 20 let * Funkce Ratcheting 
umožňuje díky snadnému přetočení výsuvníku velmi        
rychlé a jednoduché nastavení pevné levé strany výseče.

■ Pryžový kryt výsuvníku – chrání postřikovač a zvyšuje 
odolnost výrobku.

■ Široká paleta trysek – STANDARD i LA trysky  - maximální 
flexibilita návrhu systému.

■ Volitelný zpětný ventil – eliminuje vypouštění systému.

■ 5 let záruka.

VLASTNOSTI/PŘEDNOSTI

PROPLUS™ 11003
Rotační postřikovač ProPlus™ s plynule nastavitelnou  
výsečí i nereverzním plnokruhovým režimem se dodává 
se sadou 9 standardních trysek a sadou trysek Low Angle 
se zvýšenou odolností proti větru. Tento postřikovač 
je  vybaven všemi podstatnými funkcemi, které zajišťují       
maximální spolehlivost a zároveň snadnou a rychlou   
instalaci za velmi zajímavou cenu. Vynikající distribuce 
vody zajišťuje optimální rozdělení závlahové dávky a jak 
prokázaly nezávislé testy C.I.T. 
v Kalifornii, ProPlus™ nabízí 
koeficient rovnoměrnosti CU 
až 90%.

Odolný, robustní a                      
flexibilní - ProPlus™ jeden z 
nejrozšířenejších rotorů ve své 
třídě. Nastavte a zapomeňte!  

Vestavěná výsečová paměť 
s ochranou proti stržení Arc 
Memory Clutch vrací vždy 
postřikovač do původního 
nastavení. Technologie pracuje 
pro Vás!

APLIKACE:  REZIDENČNÍ A KOMERČNÍ INSTALACE 
SPON: 6,70 – 15,3 METRU
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PROPLUS™ PRO UŽITKOVOU VODU –11003-RCW
Robustní pryžový kryt výsuvníku chrání postřikovač před 
poškozením, ale také před možným zraněním. Purpurová barva 
víčka postřikovače a pryžového krytu jasně identifikuje používání 
užitkové vody, což je v některých zemích legislativně upraveno 
a vyžadováno. V České republice se tato identifikace prozatím 
nepožaduje.

PROPLUS™ S VYSOKÝM VÝSUVEM 300MM HIGH POP–11003-HP
Určeno pro středně velké a rozsáhlé plochy, pokud je nutné 
umístit postřikovač do ploch s výsadbou. ProPlus™ HP s výsuvem 
300 mm tak zajišťuje i v těchto případech přestřik výsadeb, ať už 
jde o nízké keře trvalek či o letničkové výsadby květin.

Tak jako u všech postřikovačů řady ProPlus™ i model High Pop je 
vybaven patentovaným způsobem nastavování výseče Arc Set, včetně 
indikátoru, který přehledně a jasně zobrazuje nastavenou výseč. 
Plynulé nastavení výseče od 40° do 360° nereverzního módu je 
samozřejmě doplněno možností nastavení výseče v klidu i za provozu 
postřikovače. 

Funkce Ratcheting pak umožňuje snadnou a rychlou orientaci pevně 
nastavené levé strany výseče bez nutnosti vyjímání a přetáčení vnitřní 
části postřikovače.
 

PROPLUS™ NEVÝSUVNÝ MODEL  –11003-SH
Všechny funkce řady ProPlus™ i v nevýsuvném modelu.

O oblíbené a užitečné funkce modelu ProPlus™ nepřijdete ani u      
jeho nevýsuvné verze. Ve zvláštních aplikacích tak lze využívat spole-
hlivost, kvalitu i vynikající distribuci vody modelu 11003-SH.
ProPlus™ SH tak nabízí vlastně 2 produkty v 1 modelu – výsečový i 
plnokruhový režim a samozřejmě snadné nastavování výseče. 
Nevýsuvné modely nejsou k dispozici na všech trzích.
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