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Bezpečnosť a komfort



Komfort EfektivitaPresnosť

BP 15 a PB 20
Chrbtové postrekovače HARDI 15 a 20 litrov sú vybavené 
nádržami bez možnosti úniku kvapaliny v spodnej časti 
nádrže a piestovým čerpadlom pre jednoduchú údržbu  
a čistenie. 

S pracovným tlakom až 3 bary sú ideálne pre insekticídne, 
fungicídne aj herbicídny aplikácie. Ventil na kontrolu 
prietoku možno použiť pre herbicídne aplikácie. Otvára 
postrek pri dosiahnutí tlaku 1 bar, čo zaručuje správny 
pracovný tlak pre herbicídne trysky.

Nádrž sa netlakuje. Postrek je ovládaný poisťovacím 
ventilom.

Postrekovač sa skladá z niekoľkých dielov bez potreby 
špeciálneho náradia potrebného pre údržbu. Odmerná 
meracia nádobka 250 ml je súčasťou dodávky 
postrekovača.

1. Dýzy pre herbicídnu / insekticídnu 
a fungicídnu aplikáciu súčasťou 
dodávky postrekovača

2. Ventil pre nastavenie tlaku  
na 1 bar pre presné herbicídne 
aplikácie (doplnková výbava)

3. Držák postřikovacího nástavce 
pro snadné uskladnění

4. Integrovaná rukoväť  
pre ľahkú manipuláciu

5. Rukoväť s integrovaným, pružinou 
ovládaným ventilom ON / OFF  
s ľahkým nástavcom 50 cm

6. Integrovaný filter pre zabránenie  
upchávanie

7. Hadicové spony

8. Vystužená hadica 124 cm 
testovaná na max. tlak 60 bar

9. Jednoduché plnenie a prístup  
do nádrže otvorom s priemerom 12,4 cm

10. Nalievací bočný otvor pod uhlom 
pre jednoduché kompletné 
vyprázdnenie nádrže

11. Transparentná polyetylénová nádrž 
s vylisovaným hladinoznakom 
pre presné plnenie

12. Vysokokapacitný nalievací kôš  
pre zabránenie opotrebenie čerpadla

13. Ľavé alebo pravé ovládanie 
rukoväti čerpadla

14. Ergonomický dizajn pre vysoký 
pracovný komfort bez nadmerného 
namáhania chrbta

15. Komfortné ramenné popruhy 6 x 20 cm

16. Jednoduché nastavenie popruhov

17. Remeň okolo pása so sponou  
pre zabránenie bočných pohybov

18. Úložný priestor pre dýzy, atď.

19. Nádrž bez možnosti úniku kvapaliny - 
všetky otvory v hornej časti nádrže

Vlastnosti HARDI BP 15 a BP 20Chrbtové 
postrekovače
Ideálne pre väčšie plochy

www.hardi-international.com
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Jednoduché použitie BezpečnosťKvalita

HARDI P1.5, P6 a P8
Tlakové postrekovače HARDI P1.5, P6 a P8 
sú kompaktné, jednoduché na používanie, 
vytvorené pre profesionálne herbicídne 
aplikácie. Objem nádrží 1, 5, 6 alebo 8 litrov.

Postrekový tlak sa vytvára pomocou pumpy 
tlakující nádrž. Postrek je ovládaný poisťovacím 
ventilom.

Všetky tesnenia sú vyrobené z vysoko odolných 
materiálov a tolerujú väčšinu chemických 
prípravkov.

Postrekovač P1.5 je vybavený nastaviteľnou 
dýzou, v rozmedzí kužeľa 45 ° až po súvislý 
prúd kvapaliny. Maximálny dosah je 5 m.

Kvalita postreku od jemnej hmly po hrubej 
kvapky. Pretlakovanie nádrže je nemožné.

1. Vysoko odolné tesnenie (Viton)

2. Popruhy neabsorbujú pesticídy

3. Bočný nalievací otvor 
natočený pod uhlom s 
priemerom 8 cm pre 
jednoduché vyprázdňovanie

4. Dve možnosti prenosu: 
rukoväť alebo popruh 
na rameno

5. Pružinou ovládaný, ON / OFF 
ventil s rýchlou reakciou

6. Integrovaný filter pre 
zabránenie upchávanie

7. Držiak postrekovacieho 
nástavca pre jednoduché 
uskladnenie

8. Nádrž bez možnosti úniku 
kvapaliny - všetky otvory 
v hornej časti nádrže

9. Transparentná 
polyetylénová nádrž

10. Pumpa s jednoduchou 
údržbou

11. Pevná a ľahká postreková 
trubica 37 alebo 50 cm

12. Vystužená hadica 124 cm 
testovaná na max. tlak 60 bar

13. Dekompresný ventil nádrže 
pre zabránenie pretlakovania 
(3 bary maximum)

14. Dýzy pre herbicídnu / 
insekticídnu a fungicídnu 
aplikáciu súčasťou 
dodávky postrekovača

15. Odmerná nádoba (2 - 40 ml) 
integrovaná vo viečku nádrže 
pre minimálne reziduá

16. Stupnica po 250 a 500 
ml vnútri nádrže

17. Úložný priestor pre dýzy

18. Sací filter pre zabránenie 
upchávanie dýz

19. Stupnica po 250 ml na nádrži

20. Keramické dýzy odolné 
opotrebenie

Vlastnosti HARDI P1.5, P6 a P8Tlakové 
postrekovače
Ideálne pre náročné podmienky
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Nørre Alslev, Dánsko

HARDI
Váš postrekový špecialista
HARDI INTERNATIONAL A/S 
je medzinárodnou skupinou, ktorej základnou myšlienkou 
je uspokojenie požiadaviek zákazníkov a výroba kvalitných 
výrobkov, ktoré zaručujú efektívnu, včasnú a  presnú 
aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín. Naša celosvetová 
distribučná a predajná sieť pôsobí vo viac než 100 
krajinách, kde sme zastúpení importérmi, zástupcovia a 
dcérskymi spoločnosťami. Tie sú zastúpené vo Švédsku, 
Nórsku, Dánsku, Francúzsku, Španielsku, Severnej 
Amerike, Nemecku, Austrálii, Číne a EMC - Rusko a štáty 
CIS.

Od roku 1957 spoločnosť HARDI prispieva k  stále sa 
zvyšujúcemu dopytu po efektívnej a  presnej ochrane 
rastlín. Spoločnosť HARDI je jedným z leaderov v odbore 
aplikačných technológií. K  dosiahnutiu a  udržaniu tejto  
pozície je pre spoločnosť HARDI prioritou neustály vývoj 
a inovácie.

Technická špecifikácia
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BP20 20 22 3 63 x 19 x 41 5,5

BP15 15 16 3 63 x 17 x 39 5,2

P8 8 12 3 69 x 20 x 25 2,4

P5 6 8 3 52 x 20 x 25 1,9

P1.5 1,5 1,9 3 30 x 40 x 29 2.8*

*6 ks v balenie

Doplnková výbava

Teleskopické trubice
Kompaktné predĺženie 
pre zasiahnutí všetkých 
cieľov. Dostupné od 
0,5 m do 2,0 m.

Kryty proti postreku
Pre zabránenie úletu 
postreku. 
0,4 m a 0,2 m.

Ramená 
Ideálne pre ošetrenie 
väčších plôch.  
1,0 m, 1,5 m a 2,0 m.

Nastaviteľné dýzy
Postrekový uhol a kvalitu 
postreku je možné 
jednoducho nastaviť. 
0,88 do 1,65 l/min.

Sada pre bezpečnosť 
obsluhy
 Ì Päť párov rukavíc

 Ì Dva overaly (XL) Typu 5 
(Particle-tight) & Typu 6 

 Ì Ochranný štít na tvár

 Ì Maska s respirátorom 
3M na plyny a výpary

Dvojitý držiak dýz
Pre vysoké dávky 
jemného postreku

Filtry dýz
Podľa veľkosti dýz

 Ì Modrá = Hrubá

 Ì Červená = Stredná

 Ì Žltá = Jemná

Predĺženie 
postrekovej trubice 
Ideálne pre vzdialené ciele, 
ako napr. stromy. Dostupné 
v dĺžkach 1 m a 2 m.

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev
Tef.: +45 43 58 85 00 · Fax: +45 43 58 85 20
E-mail: hardi@hardi-international.com 
www.hardi-international.com

Výhradný importér a servis: 

Tel: +421 911 577 901
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.sk


