
 
 
 
 
              1/04 

Výsuvné postřikovače rozprašovací  PS 
 

Použití  
 

 
 

Výsuvný rozprašovací postřikovač PS je na trhu v ČR novým typem 
postřikovače.  Tyto postřikovače jsou díky své konstrukci obvykle 
používány na menších zahradách rodinných domů. Jedná se o 
jednoduchý, ale přesto velmi spolehlivý postřikovač s vestavěnou 
tryskou.  
 
Rozprašovací postřikovače HUNTER PS jsou určeny pro zavlažování 
menších nebo členitějších ploch trávníkových a případně  i keřových o  
velikosti několika metrů. Poloměr dostřiku se pohybuje od 3 do 4,6 m. 
Výška výsuvníku postřikovače může být 5 nebo 10 cm podle zvoleného 
typu. Pevnou součástí výsuvníku postřikovače je rozprašovací tryska. 
K dispozici jsou tři druhy trysek s plynule regulovatelnou výsečí od 0o do 
360o s úhlem vzestupu paprsku 15o nebo 28o. Výhodou tohoto 
postřikovače je největší filtrační plocha filtru v této kategorii postřikovačů 
a s tím spojené nižší nároky na údržbu a čištění. Při použití ve svažitém 
terénu je možné postřikovače vybavit zpětným ventilem ADV proti 
vytékání vody z postřikovače po skončení závlahy. 
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Modely postřikovačů a trysek 
 
22 075 – PS-04 postř. s  výsuvem 10 cm, tryska 10 
22 076 – PS-04 postř. s  výsuvem 10 cm, tryska 12 
22 077 – PS-04 postř. s  výsuvem 10 cm, tryska 15 

 
22 020 – zpětný ventil ADV pro PS 
 
 
trysky s plynule nastavitelnou výsečí 
• 10 - nastavitelná výseč, 3,0m / 1,7 bar  
• 12 - nastavitelná výseč, 3,7m / 1,7 bar 
• 15 - nastavitelná výseč, 4,6m / 1,7 bar 
 
 
 
Provozní parametry 
 
• doporučený pracovní HD tlak na postř.: 1,4 – 2,8 

bar 
• běžný pracovní tlak na postřikovači by neměl 

překročit  3-5 bar ( voda je potom již rozprašována 
velmi jemně ) 

• přípojný závit 1/2“ 
 


