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G. záVLAHA - záVLAHA

Presne tvarované labyrinty odolávajú upchatiu a podporujú rovnomerný výstup
Přesně tvarované labyrinty odolávají ucpání a podporují rovnoměrný výstup

Panenské živice vysokej kvality a bezšvová konštrukcia zvyšujú odolnosť
Panenské pryskyřice vysoké kvality a bezešvá konstrukce zvyšují odolnost

Proporčne vyvážený prierez (PBX) zvyšuje turbulenciu a rýchlosť prúdenia
Proporčně vyvážený průřez (PBX) zvyšuje turbulenci a rychlost proudění

AquA-TrAxx
AquA-TrAxx

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie a spotreba vody
Technické specifikace a spotřeba vody

602701_602102 Aqua-Traxx 16 mm 250 bm/kot., 8 mil hrúbka steny, spon 10 cm, 1,14 l/h
250 bm/kot., 8 mil tloušťka stěny, spon 10 cm, 1,14 l/h

602701_602539 Aqua-Traxx 16 mm 2286 bm/kot., 8 mil hrúbka steny, spon 10 cm, 1,14 l/h
2286 bm/kot., 8 mil tloušťka stěny, spon 10 cm, 1,14 l/h

Do vypredania zásob
Do vyprodání zásob

602701_602540 Aqua-Traxx 16 mm 2500 bm/kot., 8 mil hrúbka steny, spon 10 cm, 1,14 l/h
2500 bm/kot., 8 mil tloušťka stěny, spon 10 cm, 1,14 l/h Dostupné od 03.21

602701_602101 Aqua-Traxx 16mm 250 bm/kot., 8 mil hrúbka steny, spon 20cm, 1,14 l/h
250 bm/kot., 8 mil tloušťka stěny, spon 20 cm, 1,14 l/h

602701_602100 Aqua-Traxx 16 mm 2286 bm/kot., 8 mil hrúbka steny, spon 20 cm, 1,14 l/h
2286 bm/kot., 8 mil tloušťka stěny, spon 20 cm, 1,14 l/h

Do vypredania zásob
Do vyprodání zásob

602701_602099 Aqua-Traxx 16mm 2500 bm/kot., 8 mil hrúbka steny, spon 20cm, 1,14 l/h
2500 bm/kot., 8 mil tloušťka stěny, spon 20 cm, 1,14 l/h Dostupné od 03.21

602700 Aqua-Traxx 22 mm 1828 bm/kot., 8 mil  hrúbka steny, spon 20 cm, 1,14 l/h
1828 bm/kot., 8 mil tloušťka stěny, spon 20 cm, 1,14 l/h

Do vypredania zásob
Do vyprodání zásob

602700_1 Aqua-Traxx 22mm 1900 bm/kot., 8mil hrúbka steny, spon 20cm, 1,14L/h
1900 bm/kot., 8 mil tloušťka stěny, spon 20 cm, 1,14 l/h Dostupné od 03.21

Ceny za Aqua-Traxx sú tabulľkové ceny bez ďalšej zlavy (Pri odbere viac kotúčov informujte sa telefonicky pre presnejšie ceny)
Ceny za Aqua-Traxx jsou tabulkové ceny bez další slevy. (Při odběru více kotoučů informujte se telefonicky pro přesnější ceny)

602104_16_15 Bajonetová spojka Na 16 mm Aqua-traxx bez gumeného tesnenia
Na 16 mm Aqua-traxx bez gumového těsnění

602104_602113 Závitová spojka Na 16 mm Aqua-traxx s 3/4˝ vonkajším závitom
Na 16 mm Aqua-traxx s 3/4˝ vnějším závitem

602104_602959 Závitová spojka Na 22 mm Aqua-traxx s 3/4˝ vonkajším závitom
Na 22 mm Aqua-traxx s 3/4˝ vnějším závitem

602104_602158 Miniventil so závitom
Miniventil se závitem

Na 16 mm Aqua-traxx s 3/8˝ vonkajším závitom
Na 16 mm Aqua-traxx s 3/8˝ vnějším závitem

602104_602111 Miniventil s bajonetom
Miniventil s bajonetem

Na 16 mm Aqua-traxx s gumovým tesnením
Na 16 mm Aqua-traxx s gumovým těsněním

602103_16 Predĺžovacia spojka
Prodlužovací spojka

Na 16 mm Aqua-traxx

602103_22 Predĺžovacia spojka
Prodlužovací spojka

Na 22 mm Aqua-traxx

602136 Regulátor tlaku Výstupný tlak 0,8 bar 3/4˝ Vo/Vn závit
Výstupní tlak 0,8 bar 3/4˝ vnitřní/vnější závit

602558_602110 Dierkovač na trubky
Děrovač na trubky

7 mm hrúbka 
7 mm tloušťka

Štandardné hadice
Standardní hadice

Flow control AQUA TRAXX - riadenie prietoku
Flow control AQUA TRAXX - řízení toku
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TOrO, uSA, www.toro.com
Najväčší výrobca závlahových systémov v USA a v Európe. Bol založený v roku 1914 ako výrobca malotraktorov a v súčasnosti má na svetovom trhu najširší  sortiment zo závlahových systémov pre komerčných pestovateľov, 
a pre realizátorov parkovej závlahy. Okrem závlahových systémov v ponuke nájdete široký sortiment malotraktorov a strojov na údržbu trávnikov a záhrad.
Největší výrobce závlahových systémů v USA a v Evropě. Byl založen v roce 1914 jako výrobce malotraktorů a a v současnosti má na světovém trhu nejširší sortiment závlahových systémů pro komerční pěstitele a pro realizátory
parkové závlahy. Kromě závlahových systémů v nabídce najdete široký sortiment malotraktorů a strojů na údržbu trávníků a zahrad.

Kvapková hadica Aqua-traxx 
Kapková hadice aqua-traxx
Aqua-traxx je ideálnym riešením pre zavlažovanie: zeleniny, zemiakov, jahôd, šalátov, melónov, uhoriek, špargle, viníc atď. Je vhodná aj na použitie pod mulčovacou fóliou, ako aj spôsobom pokladania do zeme, tesne ku koreňovému
systému rastlín. Vysokoodolné voči  zanášaniu – patentovaná štruktúra labyrintov. Má široký, laserom vyrezaný kvapkovací otvor. Pri menších inštaláciach je vhodnejšie menšie balenie 
Aqua-traxx-u (250 bm). Na hlavné  vedenie (napr. 32 mm Ldpe trubka) kvapkovú hadicu môžeme pripojiť s rôznymi spojkami   napríklad ak napájate kvapkovaciu hadicu na rozvod  z  LDPE (mäkký plast s priemerom 25-32 mm)
odporúčame 3 druhy spoja. 
Aqua-Traxx je ideálním řešením pro zavlažování: zeleniny, brambor, jahod, salátů, melounů, okurek, chřestu, vinic atd. Je vhodná i pro použití pod mulčovací fólii, jakož i způsobem pokládání do země, těsně ke kořenovému
systému rostlin. Vysoce odolné vůči zanášení - patentovaná struktura labyrintů. Má široký, laserem vyříznutý kapkovací otvor. Při menších instalacích je vhodnější menší balení Aqua-Traxx-u (250 bm). Na hlavní vedení (např. 32
mm LDPE trubka) můžeme připojit kapkovou hadici s různými spojkami. Například pokud spojujete kapkovací hadici na rozvod z LDPE (měkký plast s průměrem 25-32 mm) doporučujeme 3 druhy spoje.

Príklad:
Potrebujete zavlažovať 9,6x50 m s Aqua-traxxom, a máte čerpadlo s výkonom  60 l/min.  Vyberete pre Vás vhodný  spon (vzdialenosť medzi kvapkajúcimi otvormi) a môžete začať
rátať požadované množstvo vody. Ak by ste si vybrali 10 cm spon tak na každý meter kvapkovej hadice môžete rátať 10x1,14 litrovú spotrebu. Rozdiel medzi 10 a 20 cm sponom 
je  len  v odbere vody. Do 9,6 m širokého fóliovníku so 60 cm vzdialenosťou potrebujeme 16 riadkov kvapkovej hadice takže celková dĺžka je 16x50 m = 800 bm.  
Pri 10 cm spone je to odber 9120 l/h to znamená, že pri 60 l/min (3600 l/h) čerpadla musíte rozdeliť kvapkovú závlahu minimálne na 3 sekcie. Samozrejme keď sa rozhodnete že Vám
stačí 20 cm spon táto spotreba sa zníži o polovicu a stačia Vám  2 sekcie. Aqua-traxx nie je vhodné len na zavlažovanie vo fóliovníkoch ale aj na ornej pôde. Innovatívna technológia
zabezpečuje rovnomerné zavlažovanie aj pri väčších vzdialenostiach – plochách. Na väčšiu dĺžku ako 200 metrov odporúčame hrubšiu verziu Aqua-traxx (22 m) na dosiahnutie 
presnejšieho zavlažovania. Testy dokázali, že 22 m hadica pracuje s 95% presnosťou pri  500 m dĺžke aj na 3% svahu. Všetky typy Aqua-traxx hadice sú tlakovo kompenzované, 
majú laserom vyrezaný kvapkovací otvor a a nezanášajú sa.  Ďaľšia výhoda je možnosť pokladania kvapkovej hadice so strojom spolu s mulčovacou fóliou.
Příklad:
Potřebujete zavlažovat 9,6x50 m s Aqua-Traxxem, a máte čerpadlo s výkonem 60 l/min. Vyberete pro Vás vhodný spon (vzdálenost mezi kapajícími otvory) a můžete začít počítat
požadované množství vody. Pokud byste si vybrali 10 cm spon, tak na každý metr kapkové hadice můžete počítat 10x1,14 litrovou spotřebu. Rozdíl mezi 10 a 20 cm sponem 
je jen v odběru vody. Do 9,6 m širokého fóliovníku s 60 cm vzdáleností potřebujeme 16 řádků kapkové hadice, takže celková délka je 16x50 m = 800 bm.
Při 10 cm sponu je to odběr 9120 l/h, což znamená, že při 60 l/min (3600 l/h) čerpadla musíte rozdělit kapkovou závlahu minimálně na 3 sekce. Samozřejmě když se rozhodnete, 
že Vám stačí 20 cm spon, tato spotřeba se sníží o polovinu a stačí Vám 2 sekce. Aqua-Traxx není vhodný jen na zavlažování ve fóliovnících, ale také na orné půdě. Inovační technologie
zajišťuje rovnoměrné zavlažování i při větších vzdálenostech - plochách. Na větší délku než 200 metrů doporučujeme silnější verzi Aqua-Traxx (22 m) k dosažení přesnějšího zavlažování.
Testy dokázaly, že 22 m hadice pracuje s 95% přesností při 500 m délce i na 3% svahu. Všechny typy Aqua-Traxx hadice jsou tlakově kompenzované, mají laserem vyříznutý kapkovací
otvor a nezanáší se. Další výhodou je možnost pokládání kapkové hadice strojem spolu s mulčovací fólií.

25-32 mm

40-50 mm

AquA-TrAxx
AquA-TrAxx

G-z 02. Na objednávku - Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

Montáž:
1. Do hlavného vedenia s pomocou dierkovača (602558_602110-7 mm) spravíme dieru.  Spojku s miniventilom (602104_602111)  zapojíme bajonetovou stranou do hlavného  
vedenia.
2. Vyvŕtajme otvor 18 mm do trubky s pomocou vŕtacej hlavy (602104_602118) do otvoru vložíme gumičku  a natlačíme  bajonetovú časť spojky. 
3. Do hlavného vedenia s pomocou dierkovača spravíme 7 mm otvor. Do otvoru natalčíme bajonetovú spojku a zaistíme s pomocou kuželovej matičky nachádzajúcou na spojke. 
Na druhý koniec pripojíme Aqua-traxx hadicu. Kvapkovú hadicu ukončíme preložením jej konca 3 krát cez seba a poistíme nasunutím kúska tejto hadice na spoj. 
Ak chceme napojiť Aqua-traxx na hrubšie vedenie ako napr. 40 mm alebo viac, odporúčame používať navrtávací pás, alebo závitové spojky  na 16 mm Aqua-traxx s 3/8˝ vonkajším
závitom s pomocou červenej tesniacej vložky (602114). 
Na predĺženie alebo opravu  kvapkovej hadice používajte priame spojky 16/16 mm (602103_16) alebo 22/22 mm. (602103_22). Postup pri oprave je nasledovný: jednoducho 
vystrihneme poškodenú časť a vložíme predĺžovaciu spojku.  
Montáž:
1. Do hlavního vedení s pomocí dírkovače (602558_602110-7 mm) uděláme díru. Spojku s miniventilem (602104_602111) zapojíme bajonetovou stranou do hlavního vedení.
2. Vyvrtáme otvor 18 mm do trubky pomocí vrtací hlavy (602104_602118), do otvoru vložíme gumičku a natlačíme bajonetovou část spojky.
3. Do hlavního vedení pomocí dírkovače uděláme 7 mm otvor. Do otvoru natlačíme bajonetovou spojku a zajistíme pomocí kuželové matičky nacházející se na spojce.
Na druhý konec připojíme Aqua-traxx hadici. Kapkovou hadici ukončíme přeložením jejího konce 3 krát přes sebe a pojistíme nasunutím kousku této hadice na spoj.
Pokud chceme napojit Aqua-Traxx na silnější vedení jako např. 40 mm nebo více, doporučujeme používat navrtávací pás nebo závitové spojky na 16 mm Aqua-Traxx s 3/8˝ vnějším
závitem s pomocí červené těsnící vložky (602114).
Na prodloužení nebo opravu kapkové hadice používejte přímé spojky 16/16 mm (602103_16) nebo 22/22 mm (602103_22). Postup při opravě je následující: jednoduše vystřihneme
poškozenou část a vložíme prodlužovací spojku.

Aqua-traxx pracuje na tlaku 0,8bar preto do hlavného vedenia, alebo pri vstupe do Aqua-traxx hadice je potrebné namontovať regulátor tlaku. 
Aqua-traxx pracuje na tlaku 0,8 bar, proto je třeba do hlavního vedení nebo při vstupu do Aqua-traxx hadice namontovat regulátor tlaku.

G. záVLAHA - záVLAHA
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Kvapková hadica TOrO s tvrdou stenou  -  Kapková hadice TOrO s tvrdou stěnou

Kvakpová hadica s tvrdou stenou je najlepšie riešenie na závlahu ovocných stromov, viničov, ale používa sa aj ako podzemné 
zavlažovanie okrasných drevín a parkov. Je vysoko odolná voči zanášaniu a nepotrebujete namontovať žiadny regulátor tlaku. Spotreba
vody pri tejto hadice sa ráta rovnako ako pri Aqua-traxx s tým rozdielom že cez jeden otvor vydáva 2,0 l/h a spon 
má 33 cm. Pripojenie na hlavné vedenie je trochu náročnejšie ako pri mäkkostennej verzii, robí sa to s pomocou objímok na hadicu 
a s nástrčními spojkami.  
Kapková hadice s tvrdou stěnou je nejlepší řešení na závlahu ovocných stromů, révy, ale používá se i jako podzemní zavlažování okrasných
dřevin a parků. Je vysoce odolná vůči zanášení a nepotřebujete namontovat žádný regulátor tlaku. Spotřeba vody 
u této hadice se počítá stejně jako při Aqua-Traxx, s tím rozdílem, že přes jeden otvor vydává 2,0 l/h a spon má 33 cm. Připojení 
na hlavní vedení je trochu náročnější než u měkostněnné verze, dělá se pomocí objímek na hadici a s nástrčními spojkami.

KVAPKOVá HADICA
KAPKOVá HADICE

FILTráCIE
FILTrACE

Diskové a Sitkové filtre TOrO  -  Diskové a sítkové filtry TOrO

Diskové a sitkové filtre sú určené na odstredenie úplne malých nečistôt z vody. Telo filtra je  vyrobený z nylonu vystužené so skleným 
vláknom, na spodku s otvorom na vypláchnutie filtra. Pri týchto filtrch TORO rozlišuje 3 typy filtrácie: 120, 150, 200 mesh . Tento 
patentovaný systém dovoľuje takú filtračnú plochu, ktorá je nedosiahnuteľná ktorýmkoľvek iným štandardným diskovým filtrom. Produkty
ponúkame vo viacerých prevedeniach závisle od toho aký prietok Váš systém potrebuje. Do každého typu filtra ponúkame aj náhradné
diskové aj sitkové vložky. 
Diskové a sítkové filtry jsou určeny na odstředění zcela malých nečistot z vody. Tělo filtru je vyrobeno z nylonu, vyztužené skelným
vláknem, na spodku s otvorem na vypláchnutí filtru. U těchto filtrů TORO rozlišuje 3 typy filtrace: 120, 150, 200 mesh. Tento 
patentovaný systém dovoluje takovou filtrační plochu, která je nedosažitelná kterýmkoliv jiným standardním diskovým filtrem. Produkty
nabízíme ve více provedeních, závisle od toho jaký průtok Váš systém potřebuje. Do každého typu filtru nabízíme 
i náhradní diskové i sítkové vložky.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie a spotreba vody
Technické specifikace a spotřeba vody

605880_602119 Filter sitkový
Filtr sítkový

3/4˝ Vo/Vo závit,max. prietkok 80 l/m
3/4˝ vnější/vnější závit, max. průtok 80 l/m

605880_602121 Filter sitkový
Filtr sítkový

1˝ Vo/Vo závit, max. prietok 200 l/m
1˝ vnější/vnější závit, max. průtok 200 l/m

602124 Filter diskový
Filtr diskový

1˝ Vo/Vo závit, max. prietok 200 l/m
1˝ vnější/vnější závit, max. průtok 200 l/m

605880_602122 Filter sitkový
Filtr sítkový

1 ¼˝ Vo/Vo závit, max. prietok 250 l/m
1 ¼˝ vnější/vnější závit, max. průtok 250 l/m

602632_602123 Filter diskový
Filtr diskový

1 ¼˝ Vo/Vo závit, max. prietok 250 l/m
1 ¼˝ vnější/vnější závit, max. průtok 250 l/m

602632_605881 Filter diskový
Filtr diskový

1 1/2"Von,Závit 150 MESH 
1 1/2" vnější závit 150 MESH

602910_150 Filter diskový
Filtr diskový

2"Von 150 MESH 
2" vnější 150 MESH

602910_614044 Filter diskový
Filtr diskový

2"Von 150 MESH 
2" vnější 150 MESH

602910_602990 Filter diskový
Filtr diskový

3"Von 150 MESH 
3" vnější 150 MESH

602126 Sito 
Síto

Sito INOX pre F25 1“ F32 11/4“, F40 11/2“
Síto INOX pro F25 1“ F32 11/4“, F40 11/2“

602127 Disk Disková cartridge pre F25 1“, F32 11/4“, F40 11/2“
Disková cartridge pro F25 1“, F32 11/4“, F40 11/2“

602910_1 Disk Filter do diskového filtra XD2" 150 MESH
Filtr do diskového filtru XD2" 150 MESH

602910_3 Disk Filter do diskového filtra XD3" 150 MESH
Filtr do diskového filtru XD3" 150 MESH

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie a spotreba vody
Technické specifikace a spotřeba vody

602918
Kvapkovacia hadica DRIPLINE
Kapkovací hadice DRIPLINE

Kvapkovacia hadica DRIPLINE 16mm po 33 cm (2,3 l/h) 100 bm hnedá
Kapkovací hadice DRIPLINE 16 mm po 33 cm (2,3 l/h) 100 bm hnědá

filtr se sítem diskový filtr

 www.schetelig.sk


zá
VL

AH
A 

- z
áV

LA
HA

FILTráCIE
FILTrACE

Hydrocyclone filter  -  Hydrocyclone filtr

Filter Hydrocyclone je najúčinnejší filter na zbavenie závlahovej vody od hrubších nečistôt (piesku). Testy dokázali že tento filter
pracuje s 98 % účinnosťou pri prietoku 5-9 l/s s tlakovou stratou iba 0,1/0,5 bar. Zachytený piesok sa na princípe gravitácie ukladá
do spodnej nádrže, odkiaľ je odstránená pod tlakom cez výpustný ventil. Tento ventil – a ním aj cyklus čistenia sa dá v prípade
potreby aj automatizovať. Filter sa štandardne dodáva s 2“ vonkajším závitom. Na to, aby filter pracoval správne, by mal byť 
dosiahnutý minimálny prietok 4,3 l/s.
Filtr Hydrocyclone je nejúčinnější filtr na zbavení závlahové vody od hrubších nečistot (písku). Testy dokázaly že tento filtr pracuje
s 98% účinností při průtoku 5-9 l/s s tlakovou ztrátou jen 0,1/0,5 bar. Zachycený písek se na principu gravitace ukládá do spodní
nádrže, odkud je odstraněn pod tlakem přes výpustný ventil. Tento ventil – a jím i cyklus čištění se dá v případě potřeby 
i automatizovat. Filtr se standardně dodává s 2" vnějším závitem. Na to, aby filtr pracoval správně, by měl být dosažen minimální
průtok 4,3 l/s.
http://www.plasticalfa.com/

DáVKOVAčE HNOJIVA
DáVKOVAčE HNOJIVA

Dosatron  -   Dosatron 

Francúzska firma Dosatron vyrába rôzne typy dávkovačov už od roku 1974. Tieto dávkovače sú najpresnejšou formou dávkovania nezávisle od prietoku
alebo od tlaku Vašich systémov.
Dosatron využívá prietok a tlak vody ako zdroj energie. Voda vstupujúca do dávkovača pôsobí na hnací piest a uvádza ho s pomocou mechanizmu 
do priamočiareho vratného pohybu. Hnací piest je spojený s dávkovacím ventilom, ktorý nasáva cez saciu hadičku nastavené percento koncentrátu
priamo zo zásobníka. Vo vnútri dávkovača sa koncentrát dokonale premieša s vodou a vytvára homogénnu zmes na zavlažovanie. 
Inštalácia:
Dávkovač sa namontuje priamo na hlavné vedenie s pomocou vhodných spojok. Odporúča sa namontovať filter pred dávkovačom, aby sme vyfiltrovali
nečistoty zo závlahovej vody.  S pomocou držiaka môžeme namontovať dávkovač priamo na stenu. Tento držiak je súčasťou balenia ako aj sacia hadička
so sacím kôšom. 
Posledný krok je nastaviť vhodnú koncentráciu. Keď nastavíme 1% na dávkovači, vtedy v 100 litroch závlahovej vody budeme mať 1 liter hnojiva.
Ponúkame dávkovače s rôznymi prietokmi podľa potreby. 
Výhody:
Pracuje bez elektrickej energie
Jedinečná presnosť
Malé tlakové straty

Francouzská firma Dosatron vyrábí různé typy dávkovačů již od roku 1974. Tyto dávkovače jsou nejpřesnější formou dávkování nezávisle na průtoku
nebo tlaku Vašich systémů.
Dosatron využívá průtok a tlak vody jako zdroj energie. Voda vstupující do dávkovače působí na hnací píst a uvádí ho s pomocí mechanismu 
do přímočarého vratného pohybu. Hnací píst je spojen s dávkovacím ventilem, který nasává přes sací hadičku  nastavené procento koncentrátu přímo
ze zásobníku. Uvnitř dávkovače se koncentrát dokonale promíchá s vodou a vytváří  homogenní směs na zavlažování.
Instalace:
Dávkovač se namontuje přímo na hlavní vedení pomocí vhodných spojek. Doporučuje se namontovat filtr před dávkovačem, abychom vyfiltrovali
nečistoty ze závlahové vody. Pomocí držáku můžeme namontovat dávkovač přímo na stěnu. Tento držák je součástí balení i sací hadička se sacím košem.
Poslední krok je nastavit vhodnou koncentraci. Když nastavíme 1% na dávkovači, tak ve 100 litrech závlahové vody budeme mít 1 litr hnojiva. Nabízíme
dávkovače s různými průtoky podle potřeby.
Výhody:
Pracuje bez elektrické energie 
Jedinečná přesnost
Malé tlakové ztráty

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

604806_2 Hydrocyclone filter
Hydrocyclone filtr

Hydrocyclon filter 2" HC020
Hydrocyclone filtr 2" HC020

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie a spotreba vody
Technické specifikace a spotřeba vody

453010 Dosatron D45RE15VF roztok 0,2-1,5%, prietok max 4,5 m3/h   -   roztok 0,2-1,5%, průtok max. 4,5 m3/h
453035 Dosatron D45RF3VF roztok 0,5-3%, prietok max 4,5 m3/h   -   roztok 0,5-3%, průtok max. 4,5 m3/h
453012 Dosatron D8RVF roztok 0,2-2%, prietok max 8 m3/h   -   roztok 0,2-2%, průtok max. 8 m3/h
453013 Dosatron D20S roztok 0,2-2%, prietok max 2 m3/h, možnosť dávk. kyseliny   - roztok 0,2-2%, průtok max. 2 m3/h, možnost dávk. kyseliny
453031 Dosatron D3 roztok 0,5-5%  Prietok max 3 m3/h  -  roztok 0,5-5% průtok max. 3 m3/h
453032 Dosatron D8RE5VF Roztok 1-5% prietok max 8 m3/h 11/2“von Závit   -   roztok 1-5% průtok max. 8 m3/h 11/2“ vnější závit
453042 Dosatron D9 GL Roztok 1-5% prietok max 9 m3/h   -   Roztok 1-5% průtok max. 9 m3/h
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VENTurIHO TruBICA 
VENTurIHO TruBICE

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

602128_602128 Venturiho trubica Mazzei 287   -   Venturiho trubice Mazzei 287 1/2"Von+spätný ventil   -   1/2" vnější + zpětný ventil
602128_602129 Venturiho trubica Mazzei 484   -   Venturiho trubice Mazzei 484 3/4"Von+spätný ventil   -   3/4" vnější + zpětný ventil
602128_602130 Venturiho trubica Mazzei 885   -   Venturiho trubice Mazzei 885 1"Von+spätný ventil   -   1" vnější + zpětný ventil
603808_3/4 Venturiho trubica Mazzei 3/4" komplet   -   Venturiho trubice Mazzei 3/4" komplet 3/4“Vo/Vo závit   -   3/4“ vnější/vnější závit
603808_1 Venturiho trubica Mazzei 1" komplet   -   Venturiho trubice Mazzei 1" komplet 1“Vo/Vo závit   -   1“ vnější/vnější závit
603808_5/4 Venturiho trubica Mazzei 5/4" komplet   -   Venturiho trubice Mazzei 5/4" komplet 5/4˝ Vo/Vo závit   -   5/4˝ vnější/vnější závit
603808_6/4 Venturiho trubica Mazzei  6/4" komplet   -   Venturiho trubice Mazzei 6/4" komplet 6/4˝ Vo/Vo závit   -   6/4˝ vnější/vnější závit

Vodná nádrž
Vodní nádrž

Venturiho trubica  -   Venturiho trubice

Po Dosatrone je venturiho trubica ďalšou možnosťou dávkovania vodorozpustného hnojiva. Môže sa zapojiť priamo do hlavného vedenia
alebo s pomocou by-pass zapojenia. 
Princíp podľa čoho venturiho trubica pracuje je nasledovný: prúdenie vody vytvára určitý podtlak a cez sací otvor trubica nasaje určité
množstvo hnojiva. Tieto hodnoty resp. množstvá sú  v priloženej tabuľke (presné údaje pri akom veľkom prietoku a tlaku trubica nasáva
– dávkuje). 
Výhoda: oproti Dosatronu rozmer zariadenia a cena. 
Nevýhody: všetky výkyvy tlaku znižujú presnosť dávkovania a tým aj precíznosť zavlažovania.
Po Dosatronu je venturiho trubice další možností dávkování vodorozpustného hnojiva. Může se zapojit přímo do hlavního vedení nebo
s pomocí by-pass zapojení.
Princip jak pracuje venturiho trubice je následující: proudění vody vytváří určitý podtlak a přes sací otvor trubice nasaje určité množství
hnojiva. Tyto hodnoty resp. množství jsou v přiložené tabulce (přesné údaje při jakém velkém průtoku a tlaku trubice nasáva - dávkuje). 
Výhoda: oproti Dosatronu rozměr zařízení a cena.
Nevýhody: všechny výkyvy tlaku snižují přesnost dávkování a tím i preciznost zavlažování.

VENTurIHO TruBICA 3/4"
VENTurIHO TruBICE 3/4"

VENTurI HO TruBICA 1"
VENTurI HO TruBICE 1"

VENTurIHO TruBICA 1 1/2"
VENTurIHO TruBICE 1 1/2"

VENTurIHO TruBICA 2"
VENTurIHO TruBICE 2"

Vstupný tlak
Vstupní tlak

Výstupný tlak
Výstupní tlak

Vstupný prietok vody
Vstupní průtok vody

Nasáv. prietok vody
Sací průtok vody

Výstupný tlak
Výstupní tlak

Vstupný prietok vody
Vstupní průtok vody

Nasáv. prietok vody
Sací průtok vody

Výstupný tlak
Výstupní tlak

Vstupný prietok vody
Vstupní průtok vody

Nasáv. prietok vody
Sací průtok vody

Výstupný tlak
Výstupní tlak

Vstupný prietok vody
Vstupní průtok vody

Nasáv. prietok vody
Sací průtok vody

bar bar lt/min lt/h bar lt/min lt/h bar lt/min lt/h bar lt/min lt/h

0,35

0,00 13 90 0,00 26 360 0,00 54 590 0,00 160 2130
0,10 11 63 0,10 23 198 0,10 45 294 0,10 140 1570
0,20 10 27 0,20 21 84 0,20 43 200 0,20 122 505
0,28 - ns 0,28 - ns 0,28 - ns 0,28 113 175
0,30 - ns 0,30 - ns 0,30 - ns 0,30 - ns

0,70

0,00 17 96 0,00 36 372 0,00 74 720 0,00 200 2220
0,40 14 54 0,40 31 144 0,40 64 450 0,40 190 2200
0,50 14 21 0,50 31 90 0,50 58 108 0,50 162 522
0,60 - ns 0,60 - ns 0,60 - ns 0,60 160 10

1,00

0,00 19 90 0,00 40 354 0,00 83 720 0,00 230 2040
0,40 19 90 0,40 39 270 0,40 74 483 0,40 225 2040
0,70 16 30 0,70 37 108 0,70 70 180 0,70 195 600
0,84 - ns 0,84 - ns 0,84 - ns 0,84 - ns

1,40

0,00 22 90 0,00 47 336 0,00 93 720 0,00 256 1980
0,35 22 90 0,35 47 336 0,35 90 642 0,35 256 1980
0,70 22 90 0,70 46 264 0,70 86 440 0,70 238 1386
1,00 19 40 1,00 45 126 1,00 83 204 1,00 226 642

2,10

0,00 26 90 0,00 56 312 0,00 110 700 0,00 330 1980
0,35 26 90 0,35 56 312 0,35 110 700 0,35 310 1980
0,70 26 90 0,70 56 312 0,70 110 678 0,70 314 1980
1,00 26 90 1,00 56 312 1,00 108 600 1,00 307 1740
1,40 25 63 1,40 54 204 1,40 104 390 1,40 300 1080
1,70 23 18 1,70 53 36 1,70 99 70 1,70 290 270

3,10 

0,00 32 90 0,00 66 300 0,00 131 700 0,00 358 1950
1,35 32 90 1,35 66 300 1,35 131 700 1,35 358 1950
1,70 32 90 1,70 66 300 1,70 131 700 1,70 357 1950
1,00 32 90 1,00 66 300 1,00 131 700 1,00 357 1950
1,70 32 90 1,70 66 300 1,70 130 630 1,70 353 1650
2,00 31 83 2,00 66 282 2,00 127 504 2,00 344 1314
2,40 29 39 2,40 65 123 2,40 124 213 2,40 337 534

4,10

0,00 37 90 0,00 77 300 0,00 134 700 0,00 450 1950
2,00 37 90 2,00 77 300 2,00 134 700 2,00 440 1950
2,40 37 90 2,40 77 300 2,40 134 612 2,40 394 1740
3,00 36 66 3,00 76 230 3,00 132 324 3,00 386 1050
3,24 35 36 3,24 - ns 3,24 132 168 3,24 380 500

5,50

0,00 42 90 0,00 90 300 0,00 159 720 0,00 460 1950
2,06 42 90 2,06 90 300 2,06 159 720 2,06 460 1950
3,10 42 90 3,10 90 300 3,10 158 708 3,10 460 1884
4,10 41 70 4 ,10 90 255 4 ,10 156 378 4 ,10 445 1104
4 ,48 40 32 4 ,48 89 84 4 ,48 154 132 4 ,48 440 276

6,90

0,00 47 90 0,00 95 300 0,00 178 720 0,00 530 1950
2,75 47 90 2,75 95 300 2,75 178 720 2,75 530 1950
4 ,50 47 90 4 ,50 95 300 4 ,50 177 660 4 ,50 530 1950
5,20 46 81 5,20 94 234 5,20 175 384 5,20 510 1308
5,44 46 57 5,44 94 147 5,44 174 240 5,44 510 888
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zAVLAžOVANIE KOrEňOVEJ zóNy
zAVLAžOVáNÍ KOřENOVé zóNy

Kvapkovacia závlaha NGE® AL   -   Kapková závlaha NGE® AL

Emulátor tlaku NGE® AL je ideálny pre skleníky a škôlky alebo pre každú situáciu, ktorá si vyžaduje presné zavlažovanie kontajnerov
alebo jednotlivých rastlín. Voda je roznášaná rovnomerne z každého výstupu emitora a jedinečná funkcia proti úniku eliminuje odtok
spôsobený výškovými rozdielmi.
- Presné  dodanie živín ku koreňom
Dostupné v troch konfiguráciách. Modely s 1 odbočkou sú k  dispozícii pre NGE 1,2 alebo 4 vývody
- K dispozícii s mikroskúmavkami s dĺžkou 60 alebo 80 cm
- Ľahko sa inštaluje na kvapkovače NGE ^ s mužským adaptérom (-MA), alebo ostnatým adaptérom na (-3) 3 x 5 mm Microhadice
K dispozícii sú verzie s  bielou alebo čiernou mikrohadicou a kolíkom
Emulátor tlaku NGE® AL je ideální pro skleníky a školky nebo pro každou situaci, která vyžaduje přesné zavlažování kontejnerů nebo
jednotlivých rostlin. Voda je nanášena rovnoměrně z každého výstupu emitoru a jedinečná funkce proti úniku eliminuje odtok
způsobený výškovými rozdíly.
-   Přesné dodání živin ke kořenům
Dostupné ve třech konfiguracích. Modely s 1 odbočkou jsou k dispozici pro NGE 1, 2 nebo 4 vývody
-   K dispozici s mikrozkumavkami s délkou 0 nebo 80 cm
-   Lehko se instaluje na kapkovače NGE ^ s mužským adaptérem (-MA), nebo ostnatým adaptérem na (-3) 3 x 5 mm Microhadice
K dispozici jsou verze s bílou nebo černou mikrohadicí a kolíkem.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

602250_2 Dávkovač NGE AL 2 l/hod. Kompenzácia tlaku   -   Kompenzace tlaku
602250_3 Dávkovač NGE AL 3 l/hod. Kompenzácia tlaku   -   Kompenzace tlaku
602250_4 Dávkovač NGE AL 4 l/hod. Kompenzácia tlaku   -   Kompenzace tlaku
602250_8 Dávkovač NGE AL 8 l/hod. Kompenzácia tlaku   -   Kompenzace tlaku
602250_4DC Dávkovače NGE AL 4 l/hod + hlavica proti prachu (hlavice proti prachu) Kompenzácia tlaku   -   Kompenzace tlaku
602250_8DC Dávkovače NGE AL 8 l/hod. + hlavica proti prachu (hlavice proti prachu) Kompenzácia tlaku   -   Kompenzace tlaku
602108_60_1 Dávkovacia ihla 60 cm 1 výtok  čierná mikrohadica - Dávkovací jehla 60 cm 1 výtok černá mikrohadice
602108_60_2 Dávkovacia ihla 60 cm 2 výtoky  čierná mikrohadica - Dávkovací jehla 60 cm 2 výtoky černá mikrohadice
602108_60_4 Dávkovacia ihla 60 cm 4 výtoky  čierná mikrohadica - Dávkovací jehla 60 cm 4 výtoky černá mikrohadice
602108_80_1 Dávkovacia ihla 80 cm 1 výtok  čierná mikrohadica - Dávkovací jehla 80 cm 1 výtok černá mikrohadice
602108_80_2 Dávkovacia ihla 80 cm 2 výtoky  čierná mikrohadica - Dávkovací jehla 80 cm 2 výtoky černá mikrohadice
602108_80_4 Dávkovacia ihla 80 cm 4 výtoky čierná mikrohadica - Dávkovací jehla 80 cm 4 výtoky černá mikrohadice
602108_WHT_601 Dávkovacia ihla White 60 cm 1 výtok biela mikrohadica - Dávkovací jehla White 60 cm 1 výtok bílá mikrohadice
602108_WHT_602 Dávkovacia ihla White 60 cm 2 výtoky  biela mikrohadica - Dávkovací jehla White 60 cm 2 výtoky bílá mikrohadice
602108_WHT_604 Dávkovacia ihla White 60 cm 4 výtoky  biela mikrohadica - Dávkovací jehla White 60 cm 4 výtoky bílá mikrohadice
602108_WHT_801 Dávkovacia ihla White 80 cm 1 výtok  biela mikrohadica - Dávkovací jehla White 80 cm 1 výtok bílá mikrohadice
602108_WHT_802 Dávkovacia ihla White 80 cm 2 výtoky  biela mikrohadica - Dávkovací jehla White 80 cm 2 výtoky bílá mikrohadice
602108_WHT_804 Dávkovacia ihla White 80 cm 4 výtoky  biela mikrohadica - Dávkovací jehla White 80 cm 4 výtoky bílá mikrohadice

Automatizácia   -   Automatizace
Jednoduché ovládacie jednotky a elektroventily 
S pomocou elektroventilov a moderných ovládacích jednotiek môže byť zavlažovanie aj zábavou. Naša firma ponúka široký sortiment
produktov na automatizáciu závlahových  systémov ako aj na filtráciu závlahovej vody alebo na dávkovanie hnojiva. Automatizovaná
závlaha sa líši od manuálneho systému len v tom, že namiesto guľových ventilov namontujete elektroventily a jednu ovládaciu 
jednotku. S pomocou malého ˝počítača˝ je možné naprogramovať presný čas zavlažovania určitých sekcií, pritom dnešné ovládacie
jednotky si dokážu zapamätať viac  individuálnych programov.
Keď náhodou Vaše rastliny potrebujú viac vody ako máte nastavené, jednoducho sa dá prehodiť doba zavlažovania s pomocou fungcie
: water budget – kde vlastne pridáte alebo odoberiete z kompletného  naprogramovaného času zavlažovania bez toho 
aby ste narušili  jednotlivé programy. (nemusíte nastavovať každý program zvlášť)
Jednoduché ovládací jednotky a elektroventily
S pomocí elektroventilů a moderních ovládacích jednotek může být zavlažování i zábavou. Naše firma nabízí široký sortiment produktů
na automatizaci závlahových systémů, jakož i na filtraci závlahové vody nebo na dávkování hnojiva. Automatizovaná závlaha se liší
od manuálního systému jen v tom, že namísto kulových ventilů namontujete elektroventily a jednu ovládací jednotku. S pomocí
malého počítače je možné naprogramovat přesný čas zavlažování určitých sekcí, přitom dnešní ovládací jednotky si dokážou 
zapamatovat více individuálních programů.
Když náhodou Vaše rostliny potřebují více vody než máte nastaveno, jednoduše se dá přehodit doba zavlažování s pomocí funkce:
water budget - kde vlastně přidáte nebo odeberete z kompletního naprogramovaného času zavlažování, aniž byste narušili 
jednotlivé programy. (nemusíte nastavovat každý program zvlášť). 

AuTOMATIzáCIA záVLAHy 
AuTOMATIzACE záVLAHy

Ovládacia jednotka Irritrol junior max 4 sekčná verzia.
Ovládací jednotka Irritrol junior max 4 sekční verze

Elektorventil 1˝ Vn závit 
Elektorventil 1˝ vnitřní závit

POLyETyLéNOVé HADICE
POLyETyLéNOVé HADICE

HDPE a LDPE hadice

Potrubia LDPE z polyetylénu s nízkou hustotou. Sú určené pre dopravu kvapalín do 30°C.  V prípade použitia agresívnych kvapalín 
a vyšších teplôt sa znižuje pevnosť v tlaku a životnosť.
Potrubí LDPE z polyethylenu s nízkou hustotou. Jsou určeny pro dopravu kapalin do 30°C. V případě použití agresivních kapalin
a vyšších teplot se snižuje pevnost v tlaku a životnost.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

602626_20_200 LDPE hadica PN4 20x1,5 / 200 m 0-4bar   -   LDPE hadice PN4 20x1,5 / 200 m 0-4bar
602624_16_100 LDPE hadica PN6 16x1,5 / 100 m 0-6bar   -   LDPE hadice PN6 16x1,5 / 100 m 0-6bar
602624_25_200 LDPE hadica PN6 25x2,3 / 200 m 0-6bar   -   LDPE hadice PN6 25x2,3 / 200 m 0-6bar
602624_32_100 LDPE hadica PN6 32x3,0 / 100 m 0-6bar   -   LDPE hadice PN6 32x3,0 / 100 m 0-6bar
602624_40_100 LDPE hadica PN6 40x3,7 / 100 m 0-6bar   -   LDPE hadice PN6 40x3,7 / 100 m 0-6bar
602625_50_3 HDPE hadica PN10 50x3,0 / 100 m 0-10bar   -   HDPE hadice PN10 50x3,0 / 100 m 0-10bar
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rozprašovače WaterBird

Vlastnosti:
• Navrhnuté tak, aby poskytovalo vylepšenú aplikáciu vody pre inštalácie pod stromami  a vinicami
• Rám v tvare krídla minimalizuje suché miesta
• Ložisko Snap Fit poskytuje ľahkú demontáž poľa
• Proti hmyzu / prachu odolný rozmetávač sa zasunie, aby chránil trysku, keď nie je v prevádzke
• Vylepšené distribučné charakteristiky s veľkými veľkosťami kvapiek, ktoré sú menej náchylné na účinky vetra
• Malý uhol hodu pre maximalizáciu penetrácie pod lístie
• Osvedčený robustný dizajn rámu pre vynikajúcu pevnosť a dlhú životnosť poľa
• K dispozícii s odlamovacím deflektorom na zavlažovanie mladých stromov
• Osem farebne kódovaných prietokov od 36 l/h do 304 l/h
• Maximálny priemer hodu viac ako 10 m
• K dispozícii sú kompletne zostavené modely s predinštalovanou trubkou a kolíkom
Špecifikácia
•  Výstup: 10 mm MBSP/NPT
•  Odporúčaný tlak: 100 – 200 kPa
•  Materiál: Rám, ložisko a tryska: Acetal

Rozmetač (Spinner): Nylon

Vlastnosti:
• Navrženy tak, aby poskytovaly vylepšenou aplikaci vody pro instalace pod stromy a vinicemi
• Rám ve tvaru křídla minimalizuje suchá místa
• Ložisko Snap Fit poskytuje snadnou demontáž pole
• Proti hmyzu/prachu odolné rozmetadlo se zasune, aby chránilo trysku, když není v provozu
• Vylepšené distribuční charakteristiky s velkými velikostmi kapek, které jsou méně náchylné na účinky větru
• Malý úhel hodu pro maximalizaci penetrace pod listí
• Osvědčený robustní design rámu pro vynikající pevnost a dlouhou životnost pole
• K dispozici s odlamovacím deflektorem na zavlažování mladých stromů
• Osm barevně kódovaných průtoků od 36 l/h do 304 l/h
• Maximální průměr hodu více než 10 m
• K dispozici jsou kompletně sestavené modely s předinstalovanou trubkou a kolíkem
Specifikace
•   Výstup: 10 mm MBSP/NPT
•   Doporučený tlak: 100 – 200 kPa
•   Materiál: Rám, ložisko a tryska: Acetal

Rozmetadlo (Spinner): Nylon

rOzPrAŠOVAčE
rOzPrAŠOVAčE

Priemer trysky
Průměr trysky 

Tlak (kPa)
Tlak (kPa)

Priemer STD rozmetávača (m)
Průměr STD rozmetadla (m)

Priemer LTD rozmetača (m)
Průměr LTD rozmetadla (m)

Priemer deflektora TAB
Rozmetača (m)

Průměr deflektoru TAB
Rozmetače (m)

Priemer deflektorovej
dosky (m) 

Průměr deflektorové
desky (m)

Tok (l/h)
tok (l/h)

Výška prúdu* (m)
Výška proudu* (m)

Čierny - 
Černý
1.00 mm

100 4.9 30 0.56

150 5.5 4.0 1.0 1.4 36 0.62

200 5.8 41 0.65

Biely -
Bílý
1.05 mm

100 6.1 44 0.56

150 6.9 4.6 1.4 1.4 55 0.62

200 7.3 64 0.65

Gaštanová - 
Kaštanová
1.25 mm

100 6.8 62 0.57

150 7.8 5.1 1.5 1.4 76 0.71

200 8.3 89 0.90

Zelená -
Zelená
1.40 mm

100 7.3 81 0.60

150 9.2 5.3 1.6 1.4 99 0.83

200 10.3 115 0.90

Modrá - 
Modrá
1.65 mm

100 8.4 108 0.60

150 9.4 6.0 1.7 1.6 134 0.80

200 10.5 156 0.92

Šedá - 
Šedá
1.80 mm

100 8.5 125 0.60

150 9.4 5.5 2.7 1.7 155 0.77

200 10.8 178 0.90

Žltá - 
Žlutá
2.0 mm

100 8.3 156 0.65

150 9.4 N/R 2.5 1.8 192 0.75

200 10.3 221 0.85

Červená - 
Červená
2.3 mm

100 8.8 214 0.74

150 10.2 N/R 2.5 1.8 265 0.97

200 10.3 304 1.5
Tieňované časti označujú odporúčané prevádzkové tlaky. Priemery založené na rozmetávači vo výške 250 mm nad úrovňou terénu.
Stínované části označují doporučené provozní tlaky. Průměry založené na rozmetadla ve výšce 250 mm nad úrovní terénu.
* Merané od výstupu rozmetávača.
* Měřené od výstupu rozmetadla
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interný kód
Interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

602908_MOD_2 Dávkovač Euro-key 2 l/h modrý Ľahké čistenie Labirintu
Snadné čištění labyrintu

602908_CER_4 Dávkovač Euro-key 4 l/h čierny.
Dávkovač Euro-key 4 l/h černý

Ľahké čistenie Labirintu
Snadné čištění labyrintu

602908_ZEL_8 Dávkovač Euro-key 8 l/h zelený Ľahké čistenie Labirintu
Snadné čištění labyrintu

602908_BOR_8 Dávkovač Euro-key 8 l/h Bordo
Dávkovač Euro-key 8 l/h bordó

Ľahké čistenie Labirintu
Snadné čištění labyrintu

602908_CER_16 Dávkovač Euro-key 16 l/h červený Ľahké čistenie Labirintu
Snadné čištění labyrintu

602908_HNE_24 Dávkovač Euro-key 24 l/h hnedý
Dávkovač Euro-key 24 l/h hnědý

Ľahké čistenie Labirintu
Snadné čištění labyrintu

602188 Kľúč na Euro-key dávkovače
Klíč na Euro-key dávkovače

Robustný dvojitý rám.
Robustní dvojitý rám.

Jednoduchý záves na zavesenie.
Jednoduchý závěs na zavěšení.

Farebne odlišné trysky pre variabilný prietok.
Barevně odlišené trysky pro variabilní průtok.

Konfigurácia zo závitom na rýchlú demontáž.
Konfigurace se závitem na rychlou demontáž.

Rozsah horizontálnych, vertikálnych a 45° uhlových 
vstupných kolíkov podľa vašej aplikácie.

Rozsah horizontálních, vertikálních a  45° úhlových 
vstupních kolíků podle vaší aplikace.

Voliteľný deflektor.
Volitelný deflektor.

Armatúry na priame pripevnenie.
Armatury na přímé připevnění.

K dispozícii s pripevnenou trubičkou 5 mm 
alebo 10 mm pre ľahké umiestnenie.

K dispozici s připevněnou trubičkou 5 mm 
nebo 10 mm pro lehké umístění.

Toro Euro Key   -    Toro Euro Key

- Vstavaný úsek turbulentného prúdenia zabraňuje upchávaniu
- Odstrániteľná krytka pre čistenie
- Úchytné pätičky pre zaistenie stability kvapkovacieho vedenia
- Viečka dávkovačov sa dajú odmontovať a labyrint sa tak stáva čistiteľným
- Veľmi presné dávkovanie
- Typy sa odlišujú prietokom od 2 do 24 l/h a farbou

- Vestavěný úsek turbulentního proudění zabraňuje ucpávání
- Odstranitelná krytka pro čištění
- Úchytné patičky pro zajištění stability kapkového vedení
- Víčka dávkovačů se dají odmontovat a labyrint sa tak stává čistitelným
- Velmi přesné dávkování
- Typy se odlišují průtokem od 2 do 24 l/h a barvou

G-z 08. Na objednávku - Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava
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PrÍSLuŠENSTVO   -    PřÍSLuŠENSTVÍ

Kvapkovače Euro Key   -   Kapkovače Euro Key



záVLAHA - záVLAHA

G-T 01.www.schetelig.sk

G. záVLAHA - záVLAHA

Polyetylénové Tvarovky - Spojka priama   -   Polyetylénové tvarovky - Spojka přímá

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

TVArOVKy 
TVArOVKy

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614015_16 Spojka priama 16 x 16 ITC   -   Spojka přímá 16 x 16 ITC
614015_20 Spojka priama 20 x 20 ITC   -   Spojka přímá 20 x 20 ITC
614015_602160_20 Spojka priama 20 x 20 PG   -   Spojka přímá 20 x 20 PG
614015_604001 Spojka priama 20 x 20 ALF   -   Spojka přímá 20 x 20 ALF
614015_25 Spojka priama 25 x 25 ITC   -   Spojka přímá 25 x 25 ITC
614015_602160_25 Spojka priama 25 x 25 PG   -   Spojka přímá 25 x 25 PG
614015_604201_25 Spojka priama 25 x 25 ALF   -   Spojka přímá 25 x 25 ALF
614015_32 Spojka priama 32 x 32 ITC   -   Spojka přímá 32 x 32 ITC
614015_602160_32 Spojka priama 32 x 32 PG   -   Spojka přímá 32 x 32 PG
614015_40 Spojka priama 40 x 40 ITC   -   Spojka přímá 40 x 40 ITC 
614015_602160_40 Spojka priama 40 x 40 PG   -   Spojka přímá 40 x 40 PG
614015_50 Spojka priama 50 x 50 ITC   -   Spojka přímá 50 x 50 ITC
614015_602160_50 Spojka priama 50 x 50 PG   -   Spojka přímá 50 x 50 PG
614015_63 Spojka priama 63 x 63 ITC   -   Spojka přímá 63 x 63 ITC
614015_602160_63 Spojka priama 63 x 63 PG   -   Spojka přímá 63 x 63 PG
614015_75 Spojka priama 75 x 75 ITC   -   Spojka přímá 75 x 75 ITC 
614015_90 Spojka priama 90 x 90 ITC   -   Spojka přímá 90 x 90 ITC

Polyetylénové Tvarovky - Koleno

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614002_16 Koleno 16x16 ITC
614002_20 Koleno 20x20 ITC
614002_604022 Koleno 20x20 ALF
614002_25 Koleno 25x25 ITC
614002_602230_25 Koleno 25x25 PG
614002_604218_25 Koleno 25x25 ALF
614002_32 Koleno 32x32 ITC
614002_40 Koleno 40x40 ITC
614002_50 Koleno 50x50 ITC
614002_602230_50 Koleno 50x50 PG
614002_63 Koleno 63x63 ITC
614002_602230_63 Koleno 63x63 PG
614002_75 Koleno 75x75 ITC
614002_90 Koleno 90x90 ITC
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Polyetylénové Tvarovky - T-kus 

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614017_16 T-kus 16x16x16 ITC
614017_20 T-kus 20x20x20 ITC
614017_604026 T-kus 20x20x20 ALF
614017_602272_20 T-kus 20x20x20 PG
614017_25 T-kus 25x25x25 ITC
614017_602272_25 T-kus 25x25x25 PG
614017_604233_25 T-kus 25x25x25 ALF
614017_32 T-kus 32x32x32 ITC
614017_602272_32 T-kus 32x32x32 PG
614017_40 T-kus 40x40x40 ITC
614017_602272_40 T-kus 40x40x40 PG
614017_50 T-kus 50x50x50 ITC
614017_602272_50 T-kus 50x50x50 PG
614017_63 T-kus 63x63x63 ITC
614017_602272_63 T-kus 63x63x63 PG
614017_75 T-kus 75x75x75 ITC
614017_90 T-kus 90x90x90 ITC

Polyetylénové Tvarovky - záslepka

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614011_16 Záslepka 16 ITC
614011_604021 Záslepka 20 ALF
614011_20 Záslepka 20 ITC
614011_602222_20 Záslepka 20 PG
614011_25 Záslepka 25 ITC
614011_604213_25 Záslepka 25 ALF
614011_32 Záslepka 32 ITC
614011_40 Záslepka 40 ITC
614011_50 Záslepka 50 ITC
614011_63 Záslepka 63 ITC
614011_75 Záslepka 75 ITC

G-T 02. Na objednávku - Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava
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G. záVLAHA - záVLAHA

Polyetylénové Tvarovky - Spojka s vonkajším závitom   
Polyetylénové tvarovky - Spojka s vnějším závitem

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614012_16_1/2 Spojka s vonkajším závitom 16 x 1/2" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 16 x 1/2" ITC
614012_16_3/4 Spojka s vonkajším závitom 16 x 3/4“ ITC   -   Spojka s vnějším závitem 16 x 3/4“ ITC
614012_604012_20x1/2 Spojka s vonkajším závitom 20 x 1/2" ALF   -   Spojka s  vnějším závitem 20 x 1/2" ALF
614012_20_3/4 Spojka s vonkajším závitom 20 x 3/4" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 20 x 3/4" ITC
614012_604012_20x3/4 Spojka s vonkajším závitom 20 x 3/4" ALF   -   Spojka s vnějším závitem 20 x 3/4" ALF
614012_604012_25x1/2 Spojka s vonkajším závitom 25 x 1/2" ALF   -   Spojka s vnějším závitem 25 x 1/2" ALF
614012_604012_25x1 Spojka s vonkajším závitom 25 x 1" ALF   -   Spojka s vnějším závitem 25 x 1" ALF
614012_25_3/4 Spojka s vonkajším závitom 25 x 3/4" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 25 x 3/4" ITC
614012_602179_25x3/4 Spojka s vonkajším závitom 25 x 3/4" PG   -   Spojka s vnějším závitem 25 x 3/4" PG
614012_25_1 Spojka s vonkajším závitom 25 x 1“ ITC   -   Spojka s vnějším závitem 25 x 1“ ITC
614012_32_3/4 Spojka s vonkajším závitom 32 x 3/4“ ITC   -   Spojka s vnějším závitem 32 x 3/4“ ITC
614012_32_1 Spojka s vonkajším závitom 32 x 1“ ITC   -   Spojka s vnějším závitem 32 x 1“ ITC
614012_602179_32x1 Spojka s vonkajším závitom 32 x 1" PG   -   Spojka s vnějším závitem 32 x 1" PG
614012_32_11/4 Spojka s vonkajším závitom 32 x 1 1/4" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 32 x 1 1/4" ITC
614012_40_1 Spojka s vonkajším závitom 40 x 1" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 40 x 1" ITC
614012_40_5/4 Spojka s vonkajším závitom 40 x 1 1/4" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 40 x 1 1/4" ITC
614012_50_1_1/4 Spojka s vonkajším závitom 50 x 1 1/4" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 50 x 1 1/4" ITC
614012_50_1_1/2 Spojka s vonkajším závitom 50 x 1 1/2" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 50 x 1 1/2" ITC
614012_63_2 Spojka s vonkajším závitom 63 x 2" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 63 x 2" ITC
614012_75_21/2 Spojka s vonkajším závitom 75 x 2 1/2" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 75 x 2 1/2" ITC
614012_90_3 Spojka s vonkajším závitom 90 x 3" ITC   -   Spojka s vnějším závitem 90 x 3" ITC

Polyetylénové Tvarovky - Spojka redukovaná

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614016_25_20 Spojka redukovaná 25 x 20 ITC
614016_604002_25x20 Spojka redukovaná 25 x 20 ALF
614016_32_20 Spojka redukovaná 32 x 20 ITC
614016_604990_32x20 Spojka redukovaná 32 x 20 PA
614016_32_25 Spojka redukovaná 32 x 25 ITC
614016_602169_32_25 Spojka redukovaná 32 x 25 PG
614016_40_32 Spojka redukovaná 40 x 32 ITC
614016_602169_40_32 Spojka redukovaná 40 x 32 PG
614016_604990_50x32 Spojka redukovaná 50 x 32 PA
614016_604990_50x40 Spojka redukovaná 50 x 40 PA
614016_602169_50_40 Spojka redukovaná 50 x 40 PG
614016_604990_63x40 Spojka redukovaná 63 x 40 PA
614016_604990_63x50 Spojka redukovaná 63 x 50 PA
614016_602169_63_50 Spojka redukovaná 63 x 50 PG
614016_75_50 Spojka redukovaná 75 x 50 ITC
614016_75_63 Spojka redukovaná 75 x 63 ITC
614016_90_63 Spojka redukovaná 90 x 63 ITC
614016_90_75 Spojka redukovaná 90 x 75 ITC
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Polyetylénové Tvarovky - Koleno s vonkajším závitom
Polyetylénové tvarovky - Koleno s vnějším závitem

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614003_16_1/2 Koleno s vonkajším závitom 16 x 1/2" ITC   -   Koleno s vnějším závitem 16 x 1/2" ITC
614003_16_3/4 Koleno s vonkajším závitom 16 x 3/4" ITC   -   Koleno s vnějším závitem 16 x 3/4" ITC
614003_20_1/2 Koleno s vonkajším závitom 20 x 1/2" ITC   -   Koleno s vnějším závitem 20 x 1/2" ITC
614003_604024_VO_20 Koleno s vonkajším závitom 20 x 1/2" ALF   -   Koleno s vnějším závitem 20 x 1/2" ALF
614003_25_1/2 Koleno s vonkajším závitom 25 x 1/2" ITC   -   Koleno s vnějším závitem 25 x 1/2" ITC
614003_25_3/4 Koleno s vonkajším závitom 25 x 3/4“ ITC   -   Koleno s vnějším závitem 25 x 3/4“ ITC
614003_604999_25x3/4 Koleno s vonkajším závitom 25 x 3/4" PA   -   Koleno s vnějším závitem 25 x 3/4" PA
614003_32_3/4 Koleno s vonkajším závitom 32 x 3/4“ ITC   -   Koleno s vnějším závitem 32 x 3/4“ ITC
614003_32_1 Koleno s vonkajším závitom 32 x 1“ ITC   -   Koleno s vnějším závitem 32 x 1“ ITC
614003_602244_32 Koleno s vonkajším závitom 32 x 1" PG   -   Koleno s vnějším závitem 32 x 1" PG
614003_40_1 Koleno s vonkajším závitom 40 x 1 1/4" ITC   -   Koleno s vnějším závitem 40 x 1 1/4" ITC
614003_602244_40 Koleno s vonkajším závitom 40 x 1 1/4" PG   -   Koleno s vnějším závitem 40 x 1 1/4" PG
614003_50_11/2 Koleno s vonkajším závitom 50 x 1 1/2" ITC   -   Koleno s vnějším závitem 50 x 1 1/2" ITC
614003_63_2 Koleno s vonkajším závitom 63 x 2" ITC   -   Koleno s vnějším závitem 63 x 2" ITC
614003_602244_63 Koleno s vonkajším závitom 63 x 2" PG   -   Koleno s vnějším závitem 63 x 2" PG
614003_75_21/2 Koleno s vonkajším závitom 75 x 2 1/2" ITC   -   Koleno s vnějším závitem 75 x 2 1/2" ITC

Polyetylénové Tvarovky - Koleno s vývodom v rohu
Polyetylénové tvarovky - Koleno s vývodem v rohu

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614004_25_1/2 Koleno s vývodom v rohu 25 x 1/2" vnútorný závit ITC   -   Koleno s vývodem v rohu 25 x 1/2" vnitřní závit ITC
614004_602270_25 Koleno s vývodom v rohu 25 x 1/2" vnútorný závit PG   -   Koleno s vývodem v rohu 25 x 1/2" vnitřní závit PG
614004_32_3/4 Koleno s vývodom v rohu 32 x 3/4" vnútorný závit ITC   -   Koleno s vývodem v rohu 32 x 3/4" vnitřní závit ITC
614004_602270_32 Koleno s vývodom v rohu 32 x 3/4" vnútorný závit PG   -   Koleno s vývodem v rohu 32 x 3/4" vnitřní závit PG
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Polyetylénové Tvarovky - Koleno s vnútorným závitom
Polyetylénové tvarovky - Koleno s vnitřním závitem

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614027_16_1/2 Koleno s vnútorným závitom 16 x 1/2" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 16 x 1/2" Vn ITC
614027_16_3/4 Koleno s vnútorným závitom 16 x 3/4" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 16 x 3/4" Vn ITC
614027_604024_VN_20 Koleno s vnútorným závitom 20 x 1/2" Vn ALF   -   Koleno s vnitřním závitem 20 x 1/2" Vn ALF
614027_20_1/2 Koleno s vnútorným závitom 20 x 1/2" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 20 x 1/2" Vn ITC
614027_602260_20 Koleno s vnútorným závitom 20 x 1/2" Vn PG   -   Koleno s vnitřním závitem 20 x 1/2" Vn PG
614027_20_3/4 Koleno s vnútorným závitom 20 x 3/4" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 20 x 3/4" Vn ITC
614027_604230_25x1 Koleno s vnútorným závitom 25 x 1" Vn PG   -   Koleno s vnitřním závitem 25 x 1" Vn PG
614027_25_3/4                   Koleno s vnútorným závitom 25 x 3/4" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 25 x 3/4" Vn ITC
614027_32_3/4 Koleno s vnútorným závitom 32 x 3/4" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 32 x 3/4" Vn ITC
614027_32_1 Koleno s vnútorným závitom 32 x 1" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 32 x 1" Vn ITC
614027_32_11/4 Koleno s vnútorným závitom 32 x 1 1/4" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 32 x 1 1/4" Vn ITC
614027_40_1 Koleno s vnútorným závitom 40 x 1" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 40 x 1" Vn ITC
614027_40_11/4 Koleno s vnútorným závitom 40 x 1 1/4" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 40 x 1 1/4" Vn ITC
614027_602260_40 Koleno s vnútorným závitom 40 x 1 1/4" Vn PG   -   Koleno s vnitřním závitem 40 x 1 1/4" Vn PG
614027_50_11/2 Koleno s vnútorným závitom 50 x 1 1/2" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 50 x 1 1/2" Vn ITC
614027_63_2 Koleno s vnútorným závitom 63 x 2" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 63 x 2" Vn ITC
614027_602260_63 Koleno s vnútorným závitom 63 x 2" Vn PG   -   Koleno s vnitřním závitem 63 x 2" Vn PG
614027_75_21/2 Koleno s vnútorným závitom 75 x 2" Vn 1/2 ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 75 x 2" Vn 1/2 ITC
614027_75_2_1/2 Koleno s vnútorným závitom 75 x 2 1/2" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 75 x 2 1/2" Vn ITC
614027_90_3 Koleno s vnútorným závitom 90 x 3" Vn ITC   -   Koleno s vnitřním závitem 90 x 3" Vn ITC

Polyetylénové Tvarovky - T-kus s vonkajším závitom
Polyetylénové tvarovky - T-kus s vnějším závitem

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614018_602286_20x1/2 T-kus s vonkajším závitom 20 x 1/2" x 20 PG   -   T-kus s vnějším závitem 20 x 1/2" x 20
614018_604035 T-kus s vonkajším závitom 20 x 1/2" x 20 ALF   -   T-kus s vnějším závitem 20 x 1/2" x 20
614018_25_3/4 T-kus s vonkajším závitom 25 x 3/4" x 25 ITC   -   T-kus s vnějším závitem 25 x 3/4" x 25
614018_602286_25x3/4 T-kus s vonkajším závitom 25 x 3/4" x 25 PG   -   T-kus s vnějším závitem 25 x 3/4" x 25
614018_32_1 T-kus s vonkajším závitom 32 x 1" x 32 ITC   -   T-kus s vnějším závitem 32 x 1" x 32 ITC
614018_602286_32x1 T-kus s vonkajším závitom 32 x 1" x 32 PG   -   T-kus s vnějším závitem 32 x 1" x 32 PG
614018_32_11/4 T-kus s vonkajším závitom 32 x 1 1/4" x 32 ITC   -   T-kus s vnějším závitem 32 x 1 1/4" x 32
614018_40_5/4 T-kus s vonkajším závitom 40 x 1 1/4" x 40 ITC   -   T-kus s vnějším závitem 40 x 1 1/4" x 40
614018_602286_40x5/4 T-kus s vonkajším závitom 40 x 1 1/4" x 40 PG   -   T-kus s vnějším závitem 40 x 1 1/4" x 40
614018_50_11/2 T-kus s vonkajším závitom 50 x 1 1/2" x 50 ITC   -   T-kus s vnějším závitem 50 x 1 1/2" x 50
614018_63_2 T-kus s vonkajším závitom 63 x 2" x 63 ITC   -   T-kus s vnějším závitem 63 x 2" x 63 ITC
614018_602286_63x2 T-kus s vonkajším závitom 63 x 2" x 63 PG   -   T-kus s vnějším závitem 63 x 2" x 63 PG
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Polyetylénové Tvarovky - Koleno na stenu
Polyetylénové tvarovky - Koleno na stěnu

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614005_25_3/4 Koleno na stenu 25x3/4“ ITC   -   Koleno na stěnu 25x3/4“ ITC

Polyetylénové Tvarovky - T-kus redukovaný

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614001_20_25 T-kus redukovaný 20x25x20 ITC
614001_604889 T-kus redukovaný 20x25x20 PA
614001_25_20 T-kus redukovaný 25x20x25 ITC
614001_602281_25 T-kus redukovaný 25x20x25 PG
614001_25_32 T-kus redukovaný 25x32x25 ITC
614001_32_25 T-kus redukovaný 32x25x32 ITC
614001_602281_32 T-kus redukovaný 32x25x32 PG
614001_602281_40 T-kus redukovaný 40x32x40 PG
614001_602281_50 T-kus redukovaný 50x40x50 PG
614001_602281_63 T-kus redukovaný 63x50x63 PG

Polyetylénové Tvarovky - T-kus s vnútorným závitom
Polyetylénové tvarovky - T-kus s vnitřním závitem

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614026_16_1/2 T-kus s vnútorným závitom 16 x 1/2" x 16 ITC   -   T-kus s vnitřním závitem 16 x 1/2" x 16 ITC
614026_20_1/2 T-kus s vnútorným závitom 20 x 1/2" x 20 ITC   -   T-kus s vnitřním závitem 20 x 1/2" x 20 ITC
614026_604030_20 T-kus s vnútorným závitom 20 x 1/2" x 20 ALF   -   T-kus s vnitřním závitem 20 x 1/2" x 20 ALF
614026_602299_20x1/2 T-kus s vnútorným závitom 20 x 1/2" x 20 PG   -   T-kus s vnitřním závitem 20 x 1/2" x 20 PG
614026_604030_25x1/2 T-kus s vnútorným závitom 25 x 1/2" x 25 ALF   -   T-kus s vnitřním závitem 25 x 1/2" x 25 ALF
614026_32_3/4 T-kus s vnútorným závitom 32 x 3/4" x 32 ITC   -   T-kus s vnitřním závitem 32 x 3/4" x 32 ITC
614026_602299_25x3/4 T-kus s vnútorným závitom 25 x 3/4" x 20 PG   -   T-kus s vnitřním závitem 25 x 3/4" x 20 PG
614026_604030_25x3/4 T-kus s vnútorným závitom 25 x 3/4" x 25 ALF   -   T-kus s vnitřním závitem 25 x 3/4" x 25 ALF
614026_32_1 T-kus s vnútorným závitom 32 x 1" x 32 ITC   -   T-kus s vnitřním závitem 32 x 1" x 32 ITC
614026_40_11/4 T-kus s vnútorným závitom 40 x 1 1/4" x 40 ITC   -   T-kus s vnitřním závitem 40 x 1 1/4" x 40 ITC
614026_50_11/2 T-kus s vnútorným závitom 50 x 1 1/2" x 50 ITC   -   T-kus s vnitřním závitem 50 x 1 1/2" x 50 ITC
614026_63_2 T-kus s vnútorným závitom 63 x 2" x 63 ITC   -   T-kus s vnitřním závitem 63 x 2" x 63 ITC
614026_602299_63x2 T-kus s vnútorným závitom 63 x 2" x 63 PG   -   T-kus s vnitřním závitem 63 x 2" x 63 PG
614026_602299_75x2 T-kus s vnútorným závitom 75 x 2" x 75 PG   -   T-kus s vnitřním závitem 75 x 2" x 75 PG
614026_90_3 T-kus s vnútorným závitom 90 x 3" x 90 ITC   -   T-kus s vnitřním závitem 90 x 3" x 90 ITC
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Navrtávací pás

Irritec
Navŕtavací pás je určený na vytvorenie jednoduchej odbočky na sekčnom potrubí z PE.

Navrtávací pás je určen na vytvoření jednoduché odbočky na sekčním potrubí z PE.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

614010_20_1/2 Navrtávací pás 20 x 1/2" ITC
614010_602451_20_1/2 Navrtávací pás 20 x 1/2" Garden
614010_25_1/2 Navrtávací pás 25 x 1/2" ITC
614010_602461_25_1/2 Navrtávací pás 25 x 1/2" PG
614010_25_3/4 Navrtávací pás 25 x 3/4" ITC
614010_602451_25_3/4 Navrtávací pás 25 x 3/4" Garden
614010_602461_25_3/4 Navrtávací pás 25 x 3/4" PG
614010_32_1/2 Navrtávací pás 32 x 1/2" ITC
614010_32_3/4 Navrtávací pás 32 x 3/4" ITC
614010_602461_32_3/4 Navrtávací pás 32 x 3/4" PG
614010_32_1 Navrtávací pás 32 x 1" ITC
614010_602461_32_1 Navrtávací pás 32 x 1" PG
614010_40_1/2 Navrtávací pás 40 x 1/2" ITC
614010_602461_40_1/2 Navrtávací pás 40 x 1/2" PG
614010_40_3/4 Navrtávací pás 40 x 3/4" ITC
614010_602461_40_3/4 Navrtávací pás 40 x 3/4" PG
614010_40_1 Navrtávací pás 40 x 1" ITC
614010_602461_40_1 Navrtávací pás 40 x 1" PG
614010_50_1/2 Navrtávací pás 50 x 1/2" ITC
614010_602461_50_1/2 Navrtávací pás 50 x 1/2" PG
614010_50_3/4 Navrtávací pás 50 x 3/4" ITC
614010_602461_50_3/4 Navrtávací pás 50 x 3/4" PG
614010_50_1 Navrtávací pás 50 x 1" ITC
614010_602461_50_1 Navrtávací pás 50 x 1" PG
614010_602461_50_5/4 Navrtávací pás 50 x 5/4" PG
614010_63_1/2 Navrtávací pás 63 x 1/2" ITC
614010_602461_63_1/2 Navrtávací pás 63 x 1/2" PG
614010_63_3/4 Navrtávací pás 63 x 3/4“ ITC
614010_602461_63_3/4 Navrtávací pás 63 x 3/4" PG
614010_63_1 Navrtávací pás 63 x 1" ITC
614010_602461_63_1 Navrtávací pás 63 x 1" PG
614010_63_11/4 Navrtávací pás 63 x 1 1/4" ITC
614010_63_11/2 Navrtávací pás 63 x 1 1/2" ITC
614010_75_1/2 Navrtávací pás 75 x 1/2" ITC
614010_75_3/4 Navrtávací pás 75 x 3/4" ITC
614010_75_1 Navrtávací pás 75 x 1" ITC
614010_602461_75_1 Navrtávací pás 75 x 1" PG
614010_75_11/4 Navrtávací pás 75 x 1 1/4" ITC
614010_75_11/2 Navrtávací pás 75 x 1 1/2" ITC
614010_75_2 Navrtávací pás 75 x 2" ITC
614010_90_1/2 Navrtávací pás 90 x 1/2" ITC
614010_90_3/4 Navrtávací pás 90 x 3/4" ITC
614010_90_1 Navrtávací pás 90 x 1“ ITC
614010_90_11/4 Navrtávací pás 90 x 1 1/4" ITC
614010_90_11/2 Navrtávací pás 90 x 1 1/2" ITC
614010_90_2 Navrtávací pás 90 x 2" ITC
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Navrtávací pás

Irritec
Navŕtavací pás je určený na vytvorenie jednoduchej odbočky na sekčnom potrubí z PE.

Navrtávací pás je určen na vytvoření jednoduché odbočky na sekčním potrubí z PE.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

602460_25 Navrtávací pás 25 s uni spojkou 20
602460_32 Navrtávací pás 32 s uni spojkou 20

Polyetylénové Tvarovky - Navrtávací pás dvojvývodový

Irritec, Plastic alfa, Plasgot
Veľmi kvalitné svorné plastové tvarovky na polyetylénové rúry s O-krúžkom a trojitým teflónovým zárezným istením 
proti vykĺznutiu rúrky z tvarovky. Určené na rozvody pitnej či úžitkovej vody do teploty 45°C.

Velmi kvalitní svěrné plastové tvarovky na polyetylenové trubky s O-kroužkem a trojitým teflonovým zářezným jištěním 
proti vyklouznutí trubky z tvarovky. Určeno na rozvody pitné či užitkové vody do teploty 45°C.

interný kód
interní kód

Názov
Název

Technické špecifikácie 
Technické specifikace

602491_25_1/2 Navrtávací pás dvojvýv.25x1/2"
602491_25_3/4 Navrtávací pás dvojvýv.25x3/4"
602491_32_1/2 Navrtávací pás dvojvýv.32x1/2"
602491_32_3/4 Navrtávací pás dvojvýv.32x3/4"
602491_40_1 Navrtávací pás dvojvýv.40x1"
602491_40_3/4 Navrtávací pás dvojvýv.40x3/4
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IrM04 -  zAVLAžOVACIA rAMPA
IrM04 -  zAVLAžOVACÍ rAMPA

Popis:
Závěsná dvoukolejná zavlažovací rampa vám zajistí přesné dávkování závlahové vody a flexibilitu použití. 
Jelikož se požadavky zákazníků a trh se skleníky mění, vyvinuli jsme novou zavlažovací rampu, která zavlaží větší
plochu pěstované plodiny než předešlý model. IRM04 je schopen zavlažit plochu s délkou až 300 m a šířkou 
do 16 m.

Popis:
Závesná dvojkoľajová zavlažovacia rampa vám zabezpečí presné dávkovanie závlahovej vody a flexibilitu 
použitia. Keďže sa požiadavky zákazníkov a trh so skleníkmi menia, vyvinuli sme novú zavlažovaciu rampu, 
ktorá zavlaží väčšiu plochu pestovanej plodiny ako predošlý model. IRM04 je schopný zavlažiť plochu s dĺžkou 
až 300 m a šírkou do 16 m.

Technickú špecifikáciu nájdete tu: 
Technickou specifikaci naleznete zde:

IrM04
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO4-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-
r.pdf 

IrM04

IrM04

Technické údaje MJ IrM04

Pracovná rýchlosť (min.-max.)  -  Pracovní rychlost (min.-max.) m/min 2 – 16    /    3 - 22    /    4 - 30

Pracovná dĺžka (max.)  -  Pracovní délka (max.) m 250

Pracovná šírka (max.)  -  Pracovní šířka (max.) m 16

Dvojitá koľajnica INTERAXIS  -  Dvojitá kolejnice INTERAXIS mm 1050

Prípojka na vodu  -  Přípojka na vodu Inch - palec 1“1/4

Výkon (230 V) kW 0,7

CENA

Technické specifikace:
•   Vozík s koly namontovanými na ložiscích
•   Pohyb rampy zabezpečen pomocí ocelového lanka
•   Tyč s tryskami namontována v jedno, dvojité nebo trojité řadě na trubce z nerezavějící oceli
•   Pracovní rychlost podle potřeb
•   Modulární systémová sestava, vhodná pro všechny typy fóliovníků

Životnosť vodnej hadice sa zvyšuje, keď ju koleso počas otáčania poháňa a posúva po ložiskách pozdĺž koľajnice.
Maximalizácia zavlažovacej oblasti vďaka novej flexibilnej konfigurácii komponentov.

Životnost vodní hadice se zvyšuje, když ji kolo během otáčení pohání a posouvá po ložiscích podél kolejnice.
Maximalizace zavlažovací oblasti díky nové flexibilní konfiguraci komponent.

Vďaka novému vodiacemu rámu s koľajnicami a špeciálnym spojom, sme skrátili čas potrebný na montáž 
zariadenia. Tento systém si vyžaduje menej údržby.

Díky novému vodicímu rámu s kolejnicemi a speciálním spojem, jsme zkrátili čas potřebný pro montáž zařízení.
Tento systém vyžaduje méně údržby.

Životnosť závlahovej hadice sa predlžuje, keďže ju koleso počas otáčania posúva po ložiskách pozdĺž koľajnice.
Vďaka novej flexibilnej konfigurácii komponentov sa zväčšuje plocha zavlaženej oblasti..
Životnost závlahové hadice se prodlužuje, protože ji kolo během otáčení posouvá po ložiscích podél kolejnice.
Díky nové flexibilní konfiguraci komponent se zvětšuje plocha zavlažované oblasti.

Prostredníctvom zjednodušeného a intuitívneho rozhrania a dotykovej obrazovky sme rozšírili možnosti 
nastavenia. Cez jednoduché a intuitívne rozhranie so širším displejom budete schopný ovládať nastavenia 
jednotlivých zón, rýchlosť posuvu, počet cyklov a v prípade potreby až 240 zavlažovacích sekcií.
Prostřednictvím zjednodušeného a intuitivního rozhraní a dotykové obrazovky jsme rozšířili možnosti nastavení.
Přes jednoduché a intuitivní rozhraní se širším displejem budete schopen ovládat nastavení jednotlivých zón,
rychlost posuvu, počet cyklů a v případě potřeby až 240 zavlažovacích sekcí.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte našich odborníkov. Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky. Pokud chcete získat více informací, kontaktujte naše odborníky. Rádi vám odpovíme na všechny vaše dotazy.

VÝHODA NOVEJ 
KONŠTRUKCIE JE,      

že nový spôsob vedenia
oceľových káblov umožňuje
mať pri inštalácii 
a nastavovaní uzatvorený
systém.

VÝHODA NOVÉ
KONSTRUKCE JE,     

že nový způsob vedení
ocelových kabelů umožňuje
mít při instalaci
nastavování uzavřený 
systém.

NOSNíK
HLAVNÝ RáM
HLAVNí RáM

OVEĽOVÝ KáBEL
OCELOVÝ KABEL

POSUVNá OPORNá KONZOLA
POSUVNá OPěRNá KONZOLA

PEVNÝ OPORNÝ DRŽIAK
PEVNÝ OPěRNÝ DRŽáK

REVERZIBILNá KONFIGURáCIA
Vďaka obzvlášť symetrickému tvaru konštrukcie
a novému spôsobu vedenia oceľových káblov je možné
namontovať systém spätného rázu 
(A) pred alebo za prívod vody
(B) Toto riešenie maximalizuje plochu
zavlažovania a zmenšuje svetlú výšku zariadenia.

REVERZIBILNí KONFIGURACE
Díky obzvlášť symetrickému tvaru konstrukce 
a novému způsobu vedení ocelových kabelů lze 
namontovat systém zpětného rázu 
(A) před nebo za přívod vody  
(B) Toto řešení maximalizuje plochu zavlažování 
a zmenšuje světlou výšku zařízení.

POHONNá 
JEDNOTKA

SYSTÉM
SPäTNÉHO RáZU (A)

SYSTÉM 
ZPěTNÉHO  RáZU (A)

SYSTÉM
SPäTNÉHO RáZU (A)

SYSTÉM 
ZPěTNÉHO  RáZU (A)

PRíVOD VODY(B)
PŘíVOD VODY(B)

NOVÉ FUNKCIE
Zariadenie je pogramovateľné pomocou jednoduchého 
a intuitívneho rozhrania. Ovládanie bolo rozšírené 
o možnosť prispôsobiť rýchlosť posuvu zón a počet
cyklov. 
8 elektrických ventilov je možné nastavovať nezávisle.
Diaľkový ovládač dokáže riadiť až 240 zavlažovacích
ramien. Je k dispozícii v dvoch verziách:
„EASy“ (jednoduché) na ovládanie základných funkcií; 

a "MOD-rEM", ktorý je vybavený displejom, sa používa na
ovládanie všetkých funkcií.

NOVÉ FUNKCE

Zařízení je pogramovatelné pomocí jednoduchého 
a intuitivního rozhraní. Ovládání bylo rozšířeno o možnost
přizpůsobit rychlost posuvu zón a počet cyklů.
8 elektrických ventilů je možné nastavovat nezávisle.
Dálkový ovladač dokáže řídit až 240 zavlažovacích
ramen. Je k dispozici ve dvou verzích:
"EASy" (jednoduché) na ovládání základních funkcí;
a "MOD-rEM", který je vybaven displejem, se používá k
ovládání všech funkcí.

Technické špecifikácie:
•   Vozík s kolesami namontovanými na ložiskách
•   Pohyb rampy zabezpečený pomocou oceľového lanka
•   Tyč s tryskami namontovaná v jednom, dvojitom alebo trojitom rade na rúre z nehrdzavejúcej ocele
•   Pracovná rýchlosť podľa potrieb
•   Modulárna systémová zostava, vhodná pre všetky typy fóliovníkov

 www.schetelig.sk
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO4-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO4-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf 
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO4-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf
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G. záVLAHA - záVLAHA

IrM011 -  zAVLAžOVACIA rAMPA
IrM011 -  zAVLAžOVACÍ rAMPA

Popis:
Závěsná mobilní jednokolejová zavlažovací rampa s vysokou stabilitou, která zavlažuje plochu až 150 x 10 m.
Rampa je vhodná do všech druhů fóliovníků.

Popis:
Závesná mobilná jednokoľajová zavlažovacia rampa s vysokou stabilitou, ktorá zavlažuje plochu až 150 x 10 m.
Rampa je vhodná do všetkých druhov fóliovníkov.

Technické údaje MJ IrM011

Pracovná rýchlosť (min. - max.)  -  Pracovní rychlost (min. - max.) m/min 2 – 16

Pracovná dĺžka (max.)  -  Pracovní délka (max.) m 150

Pracovná šírka (max.)  -  Pracovní šířka (max.) m 10

Koľajnice sú z galvanizovanej ocele  -  Kolejnice jsou z galvanizované oceli mm 53 x 85

Veľkosť prípojky na vodu  -  Velikost přípojky na vodu Inch - palec 1“

Výkon motora (230 V)  -  Výkon motoru (230 V) kW 0,5

CENA

Viac detailov nájdete tu:
Více detailů najdete zde:

IrM011
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO11-single-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf

IrM011

Technické špecifikácie:
•   Pohyb rampy zabezpečený pomocou oceľového lanka
•   Na nosník môže byť namontovaný jeden alebo aj dva rady závlahových trysiek 
•   Prívod vody je zabezpečený pomocou hadice, ktorá sa posúva spoločne so zariadením
•   Nastavovanie výšky závlahového systému je pomocou teleskopickej tyče

Technické specifikace:
•   Pohyb rampy zabezpečen pomocí ocelového lanka
•   Na nosník mohou být namontovány jedna nebo dvě řady závlahových trysek
•   Přívod vody je zajištěn pomocí hadice, která se posouvá společně se zařízením
•   Nastavování výšky závlahového systému je pomocí teleskopické tyče

IrM011

OVLáDANIE: 
ELEKTrONICKÝ OVLáDACÍ PANEL: diaľkové ovládanie - jeden diaľkový ovládač dokáže riadiť až 99 zavlažovacích
sekcií na pracovnú vzdialenosť 200 m. Systém môže byť ovládaný pomocou PC; alebo je namontovaný do objektu
panel s ovládacími prvkami dotykovej obrazovky; 
HLAVNé FuNKCIE: cyklus automatický / manuálny / kontinuálny; nastavenie rýchlosti; jedno alebo dvojsmerné
zavlažovanie; počet programov / denný alebo nočný štart; zónové zavlažovanie; atď.
OVLáDáNÍ:
ELEKTrONICKÝ OVLáDACÍ PANEL: dálkové ovládání - jeden dálkový ovladač dokáže řídit až 99 zavlažovacích
sekcí na pracovní vzdálenost 200 m. Systém může být ovládán pomocí PC; nebo je namontován do objektu panel
s ovládacími prvky dotykové obrazovky;
HLAVNÍ FuNKCE: cyklus automatický / manuální / kontinuální; nastavení rychlosti; jedno nebo dvousměrné 
zavlažování; počet programů / denní nebo noční start; zónové zavlažování; atd.

https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMO11-single-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf
httpswww.urbinati.comwp-contentuploadswpcerto.comsites6202203IRMO11-single-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf
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G. záVLAHA - záVLAHA

IrMOEx - VONKAJŠIE zAVLAžOVACIE rAMENO
IrMOEx - VNěJŠÍ zAVLAžOVACÍ rAMENO

Popis:
Vnější závěsný dvojkolejnicový systém s navíjecí hadicí. Zajišťuje vysokou stabilitu a přesnost zálivky. 
Nepotřebujete řešit zavlažování po zemi.

Popis:
Vonkajší závesný dvojkoľajnicový systém s navíjacou hadicou. Zabezpečuje vysokú stabilitu a presnosť polievania.
Nepotrebujete riešiť zavlažovanie po zemi. 

Technickú špecifikáciu nájdete tu: 
Technickou specifikaci naleznete zde:

IrMOEx
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMOEX-outdoor-double-rail-irrigation-
boom-URBINATI-r.pdf

IrMOEx

IrMOEx

Technické údaje MJ IrMOEx

Pracovná rýchlosť (min. - max.)  -  Pracovní rychlost (min. - max.) m/min 2 – 12

Pracovná dĺžka (max.)  -  Pracovní délka (max.) m 300
Pracovná šírka (max.)  -  Pracovní šířka (max.) m 35

Prípojka na vodu  -  Přípojka na vodu Inch - palec 1“1/2

Rozchod koľaje - Rozchod koleje mm 1390

Výkon (230 V) kW 1

Rozmiestnenie stĺpov (max)  -  Rozmístění sloupů (max) m 3-4

CENA

Technické špecifikácie:
•   Pohyb rampy zabezpečený pomocou oceľového lanka
•   Na nosník môže byť namontovaný jeden, dva alebo aj tri rady závlahových trysiek 
•   Prívod vody je zabezpečený pomocou hadice, ktorá sa posúva spoločne so zariadením
•   Navinutá zavesená hadica s automatickým napínačom 
•   Nosná konštrukcia celého systému je postavená na  jedno alebo dvojstĺpikovej konštrukcii

Technické specifikace:
•   Pohyb rampy zabezpečen pomocí ocelového lanka
•   Na nosník mohou být namontovány jedna, dvě nebo tři řady závlahových trysek
•   Přívod vody je zajištěn pomocí hadice, která se posouvá společně se zařízením
•   Navinutá zavěšená hadice s automatickým napínákem
•   Nosná konstrukce celého systému je postavena na jedno nebo dvousloupkové konstrukci

Pracovní plocha: až 35 x 300 metrůPracovná plocha: až 35 x 300 metrov

VArIANT SO STrEDNÝM STĺPOM: šetrí miesto
VArIANTA SE STřEDNÍM SLOuPEM: šetří místo

VArIANT S DVOJITÝM STĺPOM: umožňuje mať stredový manipulačný chodník
VArIANTA S DVOJITÝM SLOuPEM: umožňuje mít středový manipulační chodník.

 www.schetelig.sk
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMOEX-outdoor-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMOEX-outdoor-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf
https://www.urbinati.com/wp-content/uploads/wpcerto.com/sites/6/2022/03/IRMOEX-outdoor-double-rail-irrigation-boom-URBINATI-r.pdf

