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5004- pL- pC-SaM - SS

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE

POUŽITÍ
Řada 5000 a řada 5000 plus se středním 
dostřikem doplňuje již tak rozsáhlou řadu rotorů 
top adjust rotor, nabízející vysokou životnost 
(odolnost), vysokou kvalitu a výkon Postřikovač 
řady 5000 plus lze použít díky svým výborným 
technickým parametrům do soukromých zahrad 
i na veřejné plochy.

VLASTNOSTI
• Řada 5000 Plus - Technologie Stream 

Control (SCT) s možností úplného uzavření 
postřikovače :

- uzavírací zařízení (kónický ventil) vestavěné do 
trasy proudu paprsku, umožňující optimální 
parametry distribuce a dostřiku

- navádějící vedení paprsku postřikovačem k 
trysce minimalizuje tlakové ztráty a zajišťuje 
skvělé výkonové parametry 

- hladký průběh vody postřikovačem umožňuje 
maximální využití možností proudu vody

• Vylepšená řada trysek Rain Curtain
- delší dostřik při menším průtoku u každé trysky
- nové tvarování trysky (Micro-Ramps) pro 

vynikající distribuci vody v těsné blízkosti 
postřikovače

- tvarování trysky pro její snadné vyjmutí 
• Standardně dodáván se zeleným gumovým 

krytem výsuvníku
• Sada trysek obsahující RC trysky se 

standardním a nízkým úhlem vzestupu 
paprsku

• Odolný vrch postřikovače pro prodloužení 
životnosti v použití na zahradách i komerčních 
plochách

• Funkce Debris Sentry™ chrání vnitřek 
postřikovače před vnikáním nečistot

• Silná odolná pružina zajišťuje spolehlivé 
zasouvání výsuvníku

• Nastavení velikosti výseče svrchu 
postřikovače pouze pomocí plochého 
šroubováku

• Vodomazný převodový pohonný mechanismus
• Možnost nastavení výseče 40-360° nebo 

plnokruhový reverzní režim v jednom modelu
 (pouze plnokruhový model také k dispozici)
• Šroub regulace dostřiku s možností redukce 

dostřiku až o 25%
• Výška výsuvu 10cm resp. 30cm (od vrchu těla 

postřikovače ke středu trysky)
• Víceúčelové vodou aktivované těsnění 

výsuvníku – ochrana výsuvníku před vnikáním 
nečistot do těla postřikovače a pro zajištění 
bezproblémového vysouvání a zasouvání 
výsuvníku

• Vylepšená dráha průběhu paprsku vody na 
zvýšené boční zatížení

• Přidaný „O“ kroužek a těsnění pro zvýšenou 
ochranu v provozu s drobnými mechanickými 
nečistotami v závlahové vodě

DOPLŇKY
5004 pLuS šroubovák
Model 5000

Řada 5000/ 5000 Plus 
další krok ve vývoji rotačních postřikovačů
Nejkvalitnější rotační postřikovač na trhu

Jak objednat

Model
Plus

Nerezový 
výsuvníkVýseč

«PC» výsečový 40-360°
«FC» plnokruhový 360°

Model
Řada 5000
 10 cm výška výsunu

Volba

• Doplňky: 
- Nerezový plášť výsuvníku u modelů SS
- Zpětný ventil SAM – zabrání vytékání až do 

převýšení 2,1 m 
5000 
5000 plus
5000 plus, s možností uzavření průtoku vody
 5012-pL
5006-pL
5004-pL
5000-S-pL-pC
• Hlavní přednosti řady 5000 Plus:
- Nerezový plášť výsuvníku u modelů SS
- Zpětný ventil SAM – zabrání vytékání až do 

převýšení 2,1 m

SPECIFIKACE:
dostřik: 7,6 až 15,2 m
dostřik při stažení: až 5,2 m
pracovní tlak: 1,7-4,5 baru
průtok: 0,17-2,19 m3/h
Úhel vzestupu paprsku: 
- Standardní rain Curtain trysky: 25°
- rain Curtain™ trysky se sníženým úhlem: 10° 
3/4“ vnitřní připojovací závit

ROZMĚRY
Výška výsuvu: (od vrchu postřikovače ke středu 
trysky)
- 5004/5004 plus : 10 cm
- 5006 plus : 15 cm
- 5012 plus : 30 cm
Výška těla postřikovače: (v zasunuté poloze) 
- 5004/5004 plus : 18,5 cm
- 5006 plus : 24,5 cm 
- 5012 plus : 42,9 cm
Viditelná plocha v terénu: 4,1 cm (průměr)

VOLBA
Mpr trysky usnadňující kombinování 
postřikovačů s různou velikostí výseče na 
jedné sekci. pasují do rain Bird 5000 / 5000 
plus / 5000 plus prS .

MODELY
Výsečové modely (PC) lze nastavit v rozsahu 
40-360°.
Plnokruhové modely (FC) pracují v 
nereverzním plnokruhovém režimu 360°.
5004-pC : výsečový.
5004-pL-FC : plnokruhový, 5004 plus.
5004-pL-pC-3.0 : výsečový s předinstalovanou 
tryskou 3.0 5004 plus.
 5004-pL-pC-SS-SaM-3.0 : výsečový , nerezový 
kryt výsuvníku, zpětný ventil, předinstalovaná 
tryska 3.0.
5006-pL-pC : výsečový.
5006-pL-pC-SS-SaM : výsečový , nerezový kryt 
výsuvníku, zpětný ventil.
5012-pL-pC : výsečový.
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