
V RTEX

Zvýšte výkon svojho postrekovača až 

o 25-30% znížením času plnenia ! 

Zvýšte výkon svojho postrekovača až 

o 25-30% znížením času plnenia ! 

• Naplní postrekovač rýchlo a bezpečne;

• Rozmieša kvapalné, granulované a práškové produkty;

• Vyprázdni a vypláchne obaly z prípravkov na ochranu rastlín;

• Zrýchli plnenie postrekovača;

Profesional Servis s.r.o.

Maďarovská 77

935 87 Santovka, Slovakia

Tel.: +421/36/6399 006 

www.profesionalservis.sk        

info@profesionalservis.sk

E-shop: www.postrekovace.eu

Váš predajca:



V čase keď postrekovač postrekuje obsluha, ktorá vozí vodu v zariadení 

VORTEX pripraví postrekový roztok pre plnenie postrekovača. 

Tým sa skráti prestoj pri plnení. 

Výkonným čerpadlo prečerpá postrekový roztok 

a doplní vodu do postrekovača za pár minút. 

VORTEX vám nielen ušetrí čas a peniaze ale prinesie kľud 

obsluhe pri manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín.

Rám zariadenia je navrhnutý tak, aby práca 

a preprava bola čo najjednoduchšia. 

Rám v pracovnej polohe sa dotýka zeme 

aby zariadenie bolo ergonomicky prístupné 

pre obsluhu. Odpojenie zariadenia od cisterny 

je jednoduché a rýchle pomocou konektorov 

a spojok. Zariadenie spĺňa všetky podmienky 

prepravy po pozemných komunikáciách. 

Špecifikácia zariadenia

Monitor prietokomera so STOP funkciou 

umožňuje vopred navoliť množstvo v litroch 

ktoré ním pretečie. Po načítaní navoleného 

objemu sa sám automaticky uzavrie a neumožní 

ďalší únik kvapaliny.

Čerpadlo v výkonom viac ako 1000 l/min 

prečerpá postrekový roztok a doplní vodu 

z cisterny za pár minút. 

PRÍKLAD PLNENIA : Čas plnenia 5000 L 

nádrže postrekovača = 7 minút oproti 

pôvodným 20-25 minútam ak sa používa 

primiešavacia nádrž prípravkov 

na postrekovači. 

Vypláchnuté obaly je možné druhotne 

spracovať v rámci programu 

CMS –  nakladanie s prázdnymi obalmi 

v združení SCPA Slovensko. www.scpa.sk

3“ rozvodná armatúra;

Odstredivé čerpadlo s výkonom 1200 l/min 

(s hydraulickým alebo benzínovým motorom);

870 L odolná plastová nádrž s kužeľovým dnom;

Rám s 3 alebo 4 bodovým závesom, zdvíhaním 

do prepravnej a spúšťaním do pracovnej polohy;

Oplachová dýza RotaFlush;

 Antivírič v spodnej časti nádrže;

 2 prietokomery so STOP funkciou 
(na výtlaku pre plnenie postrekovača a na saní pre 

plnenie prípravkami na ochranu rastlín s IBC kontajnerov)

 Platné technické osvedčenie č.R-04379-00 

a typové schválenie

€


