
Vysoká výkonnosť 
Postrekovanie do 40 m. 

Ohybné delo Techno  
 

Ohybné delo „Techno“ 
Cannon s integrovanou 
chránenou hadicou 
a elektrickým vedením pre 
okamžité presné zameranie 
postrekovania.  

 

 
Nádrž Weed-free“Green 
tone“ s veľkokapacitným 
hladinomerom.  
Presné a jednoduché 
sledovanie hladiny 
postreku. 

 



 

Príslušenstvo a funkcie 

 Automatické rozprašovanie  
Automatické vertikálne rozprašovanie je ideálnym 
riešením pre živé ploty, svahy, bariéry, steny budov 
atď., kde sa vyžaduje neprerušovaný pohyb dela 
smerom hore a dole.  
 

 

s 50 alebo 100 m 
chemicky odolnou 
vysokotlakovou 
hadicou a ručnou 
vysokotlakovou 
striekacou pištoľou. 
Postrekovanie  12-15m 

 

Výhody: automatický pohyb 

dela hore a dole, nie je 

potrebná obsluha 

operátorom, presné 

rovnomerné rozprašovanie. 

Možnosť naprogramovania 

uhla rozprašovania od 15° 

do 220°. 

Aerosolové  aplikácie 
 

Mikro-dávkovacie čerpadlo 

 
Postrekovač pracuje s čistou 
vodou, takže nádrž, čerpadlo, 
membrány, hadice neprídu 
do styku s chemikáliami. Po 
použití nie je  nutné 
prepláchnuť okruh.  
Dávkovacie čerpadlo dávkuje 
pesticídy  v konečnej fáze 
okruhu . 

 
Ovládanie  
Tifone ergonomické, ľahké, 
tlačidlové ovládanie všetkých 
funkcií stroja. 

 

Výkonný aerosolový systém. 

Produkuje jemnú aerosolovú hmlu. Použitie 

koncentrovaných  pesticídov rozptýlených 

v etylénovom glykole. Postrekovanie ťažko dostupných 

miest. Väčší rozsah postrekovania o 25 %. Presný prúd.  

Dva spôsoby použitia: vypúšťanie cez ohybnú kovovú 

hadicu, pri sanitácii veľkých uzavretých plôch 

a kanalizácií. Vypúšťanie priamo cez delo FLEXIGUN, pri 

hubení hmyzu, komárov atď.   

Mikro-dávkovacie čerpadlo 

 
Elektrostatický kladný náboj (+)sa 
nachádza  v kvapôčkach rozprašovaných 
z dela. Tieto čiastočky sú priťahované 
záporným nábojom (-) zo stromov, 
rastlín, stien, budov atď., čím sa zaistí 
rovnomernejšie pokrytie postrekom. 

 
Model 

Motor 

HP 

Objem 

nádrže 

l 

Čerpadlo 
Rozsah postrekovania 

Horizontal – vertikal  

m 

Váha 

Kg 

Rozmery 

(D x Š x V cm) 
l/min bar 

DL26-K400 26 400 55 0 ÷ 40 20 - 25 320 150x101x150 

DL35-K400 35 400 55 0 ÷ 40 25 - 30 385 150x101x150 

DL35-K500 35 500 55 0 ÷ 40 25 - 30 395 150x101x150 

DL52-K500 52 500 55 0 ÷ 40 33 - 35 433 155x101x150 

DL67T-K300 67T 500 55 0 ÷ 40 35 - 40 438 155x101x150 

 
Dovoz, predaj, servis: 

VPP, s.r.o. 

951 73 Jelenec č. 377 

Tel. 037/631 3480 

Fax. 037/6313488 

e-mail: mail@vpp.sk 

 

 

Navijak hadice-manuálny alebo elektrický 
 

mailto:mail@vpp.sk

