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1802 18041803 1806 1812

UPORABA
1802/1803/1804/1806/1812: za manjše 
travne površine, cvet l ične grede in 
grmovnice. 
1804-SAM/1806-SAM/1812-SAM: za travne 
površine in cvetlične grede na pobočjih ali 
na gričevnatem terenu. 
1804-SAM-PRS/1806-SAM-PRS/1812-SAM 
PRS: za travnate površine in cvetlične grede 
na pobočjih ali na gričevnatem terenu ter 
vandalizmu izpostavljenim površinam. 

OPIS
• MPR šobe: Količine namakanja različnih 

razpršilnih šob so medsebojno usklajene.
• 5 višin dviga 
• Preprosta nastavitev smeri pršenja z 

obračanjem notranjega dela razpršilca 
• Večnamensko tesnilo
• Močna nerjaveča jeklena vzmet 
• Nastavitveni vijak za reguliranje pretoka in 

dometa
• Širok izbor šob (delovni kot, kot pršenja in 

domet)
• Filter vstavljen neposredno pod šobo 

(dobava s šobo) 
• Stranski priključek pri modelih 1806 ter 

1812: 1/2" (15/21) NN
• Vgrajen nepovratni venti l  SAM za 

preprečevanje izliva vode iz razpršilca, ki 
zadržuje stolpec vode do 4,2 m pri modelih 
1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM, 
1806-SAM-PRS,1812-SAM IN 1812-SAM-
PRS.

• Vgrajena enota za reguliranje pritiska PRS 
(tovarniška nastavitev na 1,2 bara) pri 
modelih 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS 
in 1812-SAM-PRS. 

• Dobava z zaščitnim proti prašnim pokrovom 
Pop-TopTM, razen pri modelu 1803 z že 
vgrajeno šobo 15-VAN

Epovratni ventil SAM (Seal-A-Matic™) preprečuje, 
da bi se pri globlje nameščenih razpršilcih izlivala 

voda in bi nastajale luže.

STATIČNI RAZPRŠILCI

KARAKTERISTIKE
Delovni pritisk: 1,0 do 2,1 bara.
Domet: 0,6 do 5,5 m.
Flow by: 0 pri 0,6 bar ali večjem pritisku, 
drugače 0,02 m3/h.

DIMENZIJE:
Spodnji priključek: 1/2» (15/21) NN
Premer dvižnega vložka: 5,7 cm.
Višina ohišja:
- 1802: 10,0 cm
- 1803: 12,0 cm
- 1804: 15,0 cm
- 1806: 24,0 cm
- 1812: 40,0 cm
Višina dviga:
- 1802: 5,0 cm
- 1803: 7,6 cm
- 1804: 10,0 cm
- 1806: 15,0 cm
- 1812: 30,0 cm

MODELI
1802
1803 z že vgrajeno šobo 15-VAN
1804/1804-SAM/1804-SAM-PRS
1806/1806-SAM/1806-SAM-PRS
1812/1812-SAM/1812-SAM-PRS

OPREMA
PA-8S: vmesnik iz umetne mase za vgradnjo 
MPR šob na nosilne cevi z 1/2» (15/21) ZN 
(Glej stran 19.)
1800-EXT: podaljšek iz umetne mase, ki 
omogoči povečanje višine dviga za 16,5 cm 
(Glej stran 19.)
XBA-1800: adapter za serije Micro-razpršilci 
SXB in Micro-razpršilci XS na modelih 
1800™ (Glej stran 19.).

Večnamensko tesnilo pri vseh modelih, vključno s 
SAM in PRS modeli

brez nepovratnega ventila

z nepovratnim ventilom

SERIJA 1800 TM

Že 25 let najbolje prodajani statični razpršilci!
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