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5000  (PRS) 

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE

ŘADA 5000 PLUS PRS
Nejlepší rotor se zabudovaným regulátorem tlaku

POUŽITÍ
Řada 5000 plus prS spojuje vyspělou řadu 
trysek rain CurtaintM s plynulou regulací tlaku. 
Nastavuje tak novou, kvalitativně vyšší úroveň 
kvality zavlažování. Optimální distribuce vody 
díky precizní regulaci tlaku!

VLASTNOSTI
• 5-ti letá záruka
• Regulátor tlaku (PRS) redukuje pracovní 

tlak na 3,1 barů pro optimální výkon trysky.
• Díky regulátoru tlakuPRS na postřikovači :
 - Zajišťuje rovnoměrnost tlaku na všech 

postřikovačích.
 - Eliminuje vysoký tlak na trysce-mlžení.
 - díky optimálnímu tlaku na trysce zlepšuje 

rovnoměrnost distribuce vody.
• Konstrukční provedení postřikovače dovoluje 

bez kopání jednoduše vyměnit tělo 
postřikovače za stávající 5000/5000 plus, 
t-BirdtM a Hunter® pGptM (při použití UPG 
modelu).

• Řada 5000 Plus PRS je k dostání v 4” a 
celonerezovém /SAM provedení. (Řada UPG 
Plus PRS je k dostání v provedení se SAM).

• Standardně dodáván se zeleným gumovým 
krytem výsuvníku pro větší ochranu postřikovače.

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

• Trysky Rain CurtaintM.
• Sada trysek obsahuje 4 trysky s nízkým úhlem 

dostřiku ( úhel vzestupu paprsku 10°) a 8 
trysek se standardním úhlem rain CurtaintM 
trysky (úhel vzestupu paprsku 25°) s mezí 
dostřiku od 7,6 do 14,3 m.

• Možnost volby trysek MPR s vyrovnanou 
srážkovou výškou.

• Řada 5000 Plus PRS : funkce zavření 
postřikovače umožňuje výměnu trysky v 
postřikovači bez nutnosti uzavření celé sekce.

• Silná odolná pružina zajišťuje spolehlivé 
zasouvání výsuvníku.

• Seřizování postřikovače svrchu pouze pomocí 
plochého šroubováku.

• Reverzní plnokruhový a výsečový režim 
40°-360° v jednom modelu.

• Šroub regulace dostřiku umožňuje stažení 
dostřiku až o 25% bez výměny jakékoliv trysky.

• Postřikovač s výsuvem 4” (10 cm) , měřeno do 
středu trysky.

• Víceúčelové vodou aktivované těsnění 
výsuvníku chrání postřikovač před vnikáním 
nečistot a zajišťuje bezproblémové vysouvání 
a zasouvání výsuvníku

• Nerezový výsuvník postřikovače umožňuje 
montáž na veřejných plochách náročných na 
vandalismus.

• Seal-A-Matic (SAMtM) zpětný ventil udrží 
převýšení až 2,1m. tím zamezuje erozi vodou 
kolem těla postřikovače.

SPECIFIKACE
• Dostřik: 7,6 až 14,3 m
• Tlak: 1,7 až 5,2 bars
• Průtok: 0,17 až 1,85 m3/h
• 3.4” vnitřní závit
• Srážková výška: 5 až 26 mm/h

ROZMĚRY
• Výška výsuvu: 10 cm
• Celková výška postřikovače: 18,5 cm
• Plocha viditelná v terénu: průměr 4,1 cm
výška výsuvu je měřena od vrchu těla 
postřikovače ke trysce. Celková výška 
postřikovače je měřena při zasunutém 
výsuvníku.

MODELY
U výsečových modelů (PC) je možnost nastavení 
úhlu 40 °–360°.
5004pLuSpCr: výsečový model s regulací tlaku a 
s vestavěnou tryskou velikosti 3.0
5004pLuSpCSr: výsečový model s regulací 
tlaku, celonerezovým výsuvníkem a se zpětným 
ventilem SaM

Regulátor tlaku (PRS) 
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