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DINAMIČNI RAZPRŠILCI

UPORABA
Model 7005 je robusten dinamični razpršilec, 
posebej primeren za športna igrišča in 
javne zelene površine, ki so izpostavljene 
vandalizmu. Ustreza visokim zahtevam 
današnjega trga in je izdelan,  da vzdrži v 
zahtevnih pogojih. 

OPIS
• 5 let garancije
• Memory Arc® spominski kot, razpršilec se 

povrne v prvotno nastavljen delovni kot. 
• Zaščiten pogonski mehanizem preprečuje 

poškodbe zaradi večje izpostavljenosti le-
tem.

• Sneaker ArmorTM – proti poteptanju 
odporna izvedba glave in notranjega dela 
razprši lca, odporno prot i  grobemu 
ravnanju.

• Opci ja – notranj i  del razprši lca iz 
nerjavečega jekla je zaščiten pred grobimi 
dejanji na javnih zelenih površinah. 

• Enostavna nastavitev delovnega kota z 
navadnim izvijačem iz zgornje strani, tudi 
med delovanjem, sektorsko namakanje od 
50° do 330°, nepovratni cel krog (360°). 

• En model za krožno ali sektorsko namakanje, 
zmanjša stroške skladiščenja.

• Desni in levi omejevalnik za enostavno 
nastavljanje po vgradnji

• Seal-A-MaticTM (SAM) nepovratni ventil za 
preprečitev gravitacijskega praznjenja pri 
montaži na naklonih 

• Pogonski mehanizem, mazan z vodo
• Serijsko vgrajen gumijasti pokrov
• Uniform+ šobe s tremi odprtinami za večje 

in srednje domete zagotavljajo najen-
akomernejše namakanje tudi okoli samega 
razpršilca. 

• Iz sprednje strani zamenljive šobe brez 
uporabe posebnega orodja 

• Menjava šob brez dodatne nastavitve po 
zamenjavi

• Močna jeklena vzmet zanesljivo dviga in 
vrača razpršilec v ohišje. 

KARAKTERISTIKE
Domet: 11,9 do 21,7 m.
Pritisk: 3,5 do 6,2 bara.
Poraba vode: 0,86 do 5,04 m3/h.
Navoj priključka: 1» (26/34) NN (BSP).
SAM nepovratni ventil zadržuje stolpec vode 
do 3,1 m.
Šobe Uniform+: 04 – črna, 06 – svetlo modra, 
08 – temno zelena, 10 – siva, 12 – bež, 
14 – svetlo zelena, 16 – temno rjava, 18 
– temno modra
Kot pršenja: 25°.

DINAMIČNI RAZPRŠILCI SERIJE 7005
Razpršilci z velikim dometom
Najmodernejša tehnika razpršilcev

DIMENZIJE
Višina dviga: 12,7 cm.
Skupna višina: 25,7 cm.
Premer izhodnega vložka: 4,8 cm.
Skupni premer: 7,9 cm.

Opomba: Višina dviga je merjena od pokrova 
ohišja do odprtine šobe. Skupna višina je 
merjena pri zaprtem razpršilcu. 

MODELI
7005: 1» (26/34) NN (BSP), plastični notranji 
del
7005-SS: 1» (26/34) NN (BSP), notranji del 
iz nerjavečega jekla


