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Poręczny / Handy / Yдобный

Wszechstronny - Versatile - Bсесторонний



0707





Opryskiwacze MASTER 1000 plus, MASTER 1500 
plus, MASTER  2000 plus i MASTER 3000 plus są 
nowoczesnymi, ręcznymi opryskiwaczami 
ciśnieniowymi o pojemności 1,0 , 1,5, 2, i 3 litrów. 
Doskonale nadają się do zabiegów ochronnych oraz 
pielęgnacyjnych roślin w domu i ogrodzie. 

MASTER 1000 plus, MASTER 1500 plus, MASTER 
2000 plus, and MASTER 3000 plus are modern air - 
compressed sprayers of 1,0, 1,5 liter, 2 liter and 3 liter 
capacities. They are excellent devices for spraying 
plants in house and garden.
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Wygodny / Comfortable / Yдобный

Kompaktowy / Compact / Компактный
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3.10 l

3.00 l

0.4 MPa

0.57 kg

350 mm

150 mm
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i EPDM

and EPDM
EPDM
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Funkcjonalny / Functional / Функциональный

Wydajny / Efficient  / Эффективный
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zabezpieczenie przeciwpyłowe lancy (APS System)
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Opryskiwacze z serii Profession Plus to urządzenia 
wielofunkcyjne. Przeznaczone są do bielenia wapnem 
drzew i pomieszczeń gospodarczych, zacieniania 
szklarni, malowania farbami emulsyjnymi. Po zamianie 
załączonych podzespołów służy jako opryskiwacz do 
wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Sprayers from Profession Plus line are multi-functional 
devices. They are specially designed for liming tree 
trunks, painting outside walls with water based paints 
and for shading the walls of greenhouses. After 
exchanging the attached components they can be used 
also for spraying plant protection chemicals and 
fertilizers.



Wielofunkcyjny / Multifunctional / Многофункциональный

Bogato wyposażony / Richly endowed / Богато оснащенный



5.75 l

5.00 l

0.4 MPa

1.90 kg

670 mm

220 mm

4

19





21



Lekki i trwały / Light / Легкий

Ergonomiczny / Ergonomic / Эргономичный
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Z regulowanym uchwytem  / Adjustable handle / Регулируемая рукоятка

Z dużymi, szerokimi kołami / Large wheels / Широкие колеса



27





Plecakowy opryskiwacz akumulatorowy RX  to innowa-
cyjne urządzenie elektryczne o pojemności 12 l 
przeznaczony do oprysków nawożenia lub nawadniania 
bez konieczności ręcznego dopompowywania.

Battery knapsack sprayer RX is an innovative electrical 
device with a capacity of 12 liters, designed for spraying, 
liquid fertilizing or watering with minimal effort.

Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель RX – 
это инновационное электрическое устройство 
емкостью 12 литров, предназначенное для 
опрыскивания средствами защиты растений 
и жидкими удобрениями, при этом не 
требует постоянной ручной подкачки.
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Z miękkim, wygodnym stelażem / Soft frame / Мягкий каркас

Sterowany elektronicznie / Electronically controlled / Электронное управление



•  duża pojemność robocza 
•  wodoszczelna konstrukcja 
•  mikroprocesorowe zabezpieczenie urządzenia
•  bezinwazyjne mocowanie zbiornika
•  zabezpieczenie przeciwpyłowe lancy (APS)

•  lanca teleskopowa z regulacją długości
•  czytelny panel sterujący
•  miękki, ergonomiczny stelaż 
•  potrójnie zbrojony wąż

•  telescopic lance with regulated length
•  easy to read control panel
•  soft, padded straps
•  three-layer reinforced hose

•  high working capacity
•  hermetic construction
•  microprocessor-based protection 
•  non-invasive tank mount
•  anti-dust protection system in the lance (APS)

•  большой рабочий объем
•  водонепроницаемая конструкция
•  микропроцессорная защита устройства 
•  неинвазивный монтаж бачка
•  телескопическая штанга с регулируемой длиной

•  уплотнения против пыли (система APS)
•  доступная панель управления
•  мягкий, эргономичный стеллаж
•  трёхслойный армированный шланг
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14.00 I

12.00 I

8 kg

640 mm

390 mm

1





Wózkowy opryskiwacz akumulatorowy VX  to innowa-
cyjne urządzenie elektryczne o pojemności 20 l 
przeznaczony do oprysków, nawożenia lub nawadniania 
bez konieczności ręcznego dopompowywania.

Battery cart sprayer  VX  is an innovative electrical 
device with a capacity of 20l designed for spraying, 
liquid fertilizing or watering without a necessity of 
continuous manual pumping.

Аккумуляторный опрыскиватель на колесах VX – 
это инновационное электрическое устройство 
емкостью 20 литров, предназначенное для 
опрыскивания средствами защиты растений и 
жидкими удобрениями, при этом не требует 
постоянной ручной подкачки.
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Zasilany akumulatorem / Battery powered / Аккумуляторное питание

Wodoszczelny / Waterproof / Водонепроницаемый



•  duża pojemność robocza
•  wodoszczelna konstrukcja 
•  mikroprocesorowe zabezpieczenie urządzenia
•  bezinwazyjne mocowanie zbiornika
•  zabezpieczenie przeciwpyłowe lancy (APS)

•  lanca teleskopowa z regulacją długości
•  czytelny panel sterujący
•  duże koła o szerokim profilu

•  telescopic lance with regulated length
•  easy to read control panel
•  large wheels with wide profile
•  built-in holder for the hose
•  three-layer reinforced hose

•  high working capacity
•  hermetic construction
•  microprocessor-based protection 
•  non-invasive tank mount
•  anti-dust protection system in the lance (APS)

•  большой рабочий объем
•  водонепроницаемая конструкция
•  микропроцессорная защита устройства 
•  неинвазивный монтаж бачка
•  телескопическая штанга с регулируемой длиной

•  уплотнения против пыли (система APS)
•  доступная панель управления
•  большие колеса с широким профилем
•  встроенный держатель для шланга
•  трёхслойный армированный шланг
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22.00 I

20.00 I

11,50 kg

890 mm

390 mm

1
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CECHY PROFESJONALNEGO OPRYSKIWACZA:

SPECIALNY WYSOKOCIŚNIENIOWY ZBIORNIK WYDAJNA WYSOKOCIŚNIENIOWA POMPA

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPYŁOWE (APS SYSTEM) ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

DODATKOWE USZCZELNIENIA ZABEZPIECZAJĄCE TRÓJWARSTWOWY WĘŻYK ZBROJONY



47

ERGONOMICZNY KSZTAŁT 
PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW

BLOKADA ZAWORU DOZUJĄCEGO

SZKLANE ELEMENTY ZAWOROWE-GVS SYSTEM BEZOTWOROWE MOCOWANIE

REGULOWANA KOŃCÓWKA DYSZY MIĘKKIE PROFILOWANE PASY




