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ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

POUŽITÍ
plastový úderový postřikovač pro montáž na 
nadzemní potrubí s připojovacím vnějším ½“ 
závitem na postřikovači. doporučeno pro 
instalaci v nadzemních systémech jako jsou 
školky, pěstební plochy, ale i svažité plochy s 
výsadbami apod.

VLASTNOSTI
• Úderový postřikovač
• Úderové rameno s dvojitým závažím zajišťuje 

optimální rychlost rotace a prodloužený 
dostřik

• Přímý průchod vody tryskou pro excelentní 
parametry při provozu v znečištěné vodě

• Výborný výkon i při nízkém tlaku/průtoku
• Funkce PJ minimalizuje boční přestřik přes 

nastavenou výseč
• 5 průtokově sladěných MPR trysek a 2 trysky s 

nízkou trajektorií (LA)

2045PJ-08 MAXI-BIRD™
plnokruhový/výsečový plastový úderový postřikovač

• Výměnné, barevně označené trysky s 
bajonetovým připojením bez použití nástrojů

• Zarážky typu FP umožňují snadné přepínání 
plnokruhového/výsečového režimu (20° až 340°)

• Spolehlivý pohyb postřikovače zpět

SPECIFIKACE
Tlak: 1,7 – 4,1 baru
průtok: 0,34 až 1,91 m3/h
poloměr dostřiku: 6,7 až 13,7 m3/h
Připojovací závit: ½“ vnější závit
trajektorie vodního proudu:
- 23° pro trysky 06, 07, 08, 10 a 12
- 11° pro trysky 07-La a 10-La
Standardní trysky 06/červená, 07/černá, 08/
modrá, 10/žlutá, 12/béžová
trysky s nízkým úhlem: 07-La/černá, 10- La/žlutá

POUŽITÍ
tyto bronzové úderové postřikovače pro montáž 
na nadzemní potrubí. Jsou vhodné pro instalaci v 
nadzemních systémech jako jsou školky, pěstební 
plochy ale i pro květinové nebo keřové výsadby.

VLASTNOSTI
• Bronzové úderové postřikovače (pohonné 

rameno u 25BPJ je z hliníkové slitiny)
• Přímý průtok tryskou
• Rameno typu Precision Tube (PJ™) pro 

minimalizaci bočního přestřiku u pJ modelů, typ 
85 má lžícovitě zakončené rameno

• Klapka na regulaci dostřiku (DA) u 25BPJ/ 35A-PJ
• Šroubek pro regulaci dostřiku (ADJ) u modelu 25BPJ
• Ložisko s dlouhou životností typu TNT , u modelu 

85 ložisko typu H.
• Zarážka FP umožňuje nastavení výseče (20° až 

340°) nebo plnokruhový provoz
• Mosazné přímo vrtané trysky, modelu 85 navíc 

s rozváděcí vložkou

SPECIFIKACE
25BPJ
poloměr dostřiku: 11,6 až 12,5 m
tlak: 2,1 až 3,5 baru
průtok: 0,70 až 1,14 m3/h
Připojovací závit: ½“ (15/21) vnější závit 
trajektorie vodního proudu: 25°

35A-PJ
poloměr dostřiku: 12,8 až 15,6 m
tlak: 2,1 až 4,1 baru
průtok: 0,89 až 1,77 m3/h
Připojovací závit: ¾“ (20/27) vnější závit
trajektorie vodního proudu: 27°

PARAMETRY
25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

25BPJ, 35A-PJ, 65PJ, 85ESHD
výsečové / plnokruhové bronzové úderové postřikovače

65PJ
6 přímo vrtaných trysek: 7/32“ až 3/8“
poloměr dostřiku: 17,4 až 23,6 m
tlak: 4 až 5,5 baru
průtok: 2,43 až 8,10 m3/h
Připojovací závit: 1“ (26/34) vnitřní závit
trajektorie vodního proudu: 27°

85ESHD
10 přímo vrtaných trysek: 11/32“ až 11/16“
poloměr dostřiku: 19,3 až 35,4 m
tlak: 2 až 6,9 baru
průtok: 4,19 až 29,0 m3/h
Připojovací závit: 5/4“ (10/32) vnější závit
trajektorie vodního proudu: 27°

MODELY
25 BPJ-FP-ADJ-DA-TNT: ½“ (15/21)
65PJ-TNT: 1“ (26/34)
85ESHD: 5/4“ (10/32)

tryska tryska

85ESHD

Další řada trysek je k dispozici. Kontaktujte Rain Bird.

MODELY
2045pJ-08 MaXI BIrd

PARAMETRY
Parametry jsou stejné jako u trysek Maxi-Paw, 
strana 59.

63


