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Rotační postřikovač PRO COM se zapouzdřeným převodovým 
mechanismem je svojí konstrukcí určen především k použití na veřejných 
plochách. Je vybaven všemi potřebnými funkcemi, jeho konstrukce je 
zesílená tak, aby vyhovovala většímu zatížení, které lze při údržbě 
veřejných ploch předpokládat. Pro větší ochranu proti poškození 
postřikovače tlakem ze zhora je na horním okraji postřikovače speciální 
manžeta.j Postřikovač je vybaven sadou devíti standardních trysek s 
poloměrem dostřiku 8,5–15,3m a čtyř trysek s nízkým vzestupem s 
poloměrem dostřiku 6,7–13,4m. Jednoduchým nastavením úhlu přímo na 
horním krytu postřikovače lze nastavit výsečový režim postřiku nebo plynulý 
celokruhový režim. Aktuálně nastavenou výseč pak indikuje šipka 
uprostřed krytu. Nastavení postřikovače je možné provést ve všech fázích; 
před instalací, během instalace i za provozu. 

Vlastnosti postřikovače  PRO COM 
• FLOW SHUT-OFF  systém   -  možnost uzavřít průtok vody postřikovačem   
• EASY ARC SET – jednoduché nastavení postřikovače v několika  vteřinách 
• 2 v 1 – PRO COM je možné nastavit jak výsečově od 40°  tak i  celokruhově 

s plynulým otáčením postřikovače 
• šipka označující právě zavlažovanou výseč zjednodušuje nastavení postřikovače 
• výsečová paměť  zabraňuje poničení převodového mechanizmu pří 

neodborném přetočení postřikovače a zajistí automatické vrácení do 
nastavené výseče 

• speciální konstrukce výsuvníku umožňuje jednoduché nastavení levé pevné 
výseče snadným přetočením spodní části výsuvníku 

• zesílená konstrukce postřikovače pro větší odolnost proti poškození 
• plastový nebo nerezový výsuvník 
• volitelný zpětný ventil zabraňuje vytékaní vody z níže položených postřikovačů 

po skončení závlahy  
 
Parametry postřikovače PRO COM 
• 3/4“  vnitřní připojovací závit 
• nastavení výseče 40° - 360° 
• průtok 0,03 – 0,60 l/s (podle zvolené trysky a tlaku na postřikovači) 
• poloměr dostřiku 6.7 m – 15.3 m  
• vzestup paprsku vody – standardní trysky 26°, trysky s nízkým vzestupem 12°  
• výška výsuvníku 12,5 cm  

Použití: 
 
parky, veřejné plochy 
 
menší sportovní plochy 
 
 

Dostřik: 
 
6,7 m – 15,3 m 
 

Průtok: 
 
0,03 l/s – 0,63 l/s 
 
 
Modely: 
 
PRO COM 
(plastový výsuvník) 
 
PRO COM SS 
(nerezový výsuvník) 


