Spolehlivé jednoduché membránové postřikovače pro plošnou aplikaci i pomístnou ochranu.
Hlavní oblasti použití: postřik insekticidů, repelentů, fungicidů, potlačování výmladků.
Přednosti: robustní a přitom lehký, tlak se vyvíjí
membránou - proto nedochází k opotřebení pístu
a časem ke snížení tlaku a prolínání postřikové
kapaliny. Vhodné pro práci v zahradách, lesích
i pro péči o městskou zeleň.
Příslušenství: prodloužení 1 - 2 m, 2 - 4 tryskové
rámečky, kryt trysky, regulátor tlaku, různé typy
trysek

Hlavní oblasti použití: Vhodné pro aplikaci insekticidů, herbicidů, fungicidů, desinfekčních látek a listových
hnojiv. Uplatnění nacházejí v lesním hospodářství, v sadech, zahradách, vinohradech, při péči o městskou
zeleň atd. V lesním hospodářství pro značnou výkonnost a spolehlivost nacházejí dobré uplatnění
při přípravě půdy, ochraně lesních kultur, údržbě lesních komunikací a regulaci invazních rostlin.
Přednosti: snadná obsluha bez vynakládání síly na pumpování s možností regulace tlaku.
Příslušenství: kryt trysky, prodloužení,trysky atd.

Velmi výkonný ruční aplikátor s knotem
pro pomístnou a individuální chemickou
aplikaci systémových herbicidů.
Pracovní šířka 21 cm.

Nízkoobjemové bateriové postřikovače jsou určeny
k provádění aplikace systémem řízeného postřiku C.D.A.
(Controlled Droplet Aplicator), rotační systém umožňuje
rovnoměrné rozšíření malých kapek postřiku o velikosti
200 - 300 µm, které jsou rychle vstřebány do pletiv a nedochází tak k jejich nežádoucímu úletu a stékání po povrchu.
Přístroj je určen k aplikaci herbicidních přípravků málo
ředěných (např. glyphosátů), výhodné v lokalitách
s obtížným přísunem vody.
Použití pro pomístnou a celoplošnou aplikaci.
Práce s přístrojem je fyzicky nenáročná.

Společnost AKP spol. s.r.o. se od roku 1994 zabývá přestavbou
postřikovačů a jejich modernizací (např. montáž elektronického
řídícího a kontrolního systému za účelem zvýšení přesnosti
postřiku a snížení spotřeby pesticidů).
Dále výrobou speciálních strojů pro aplikaci chemických látek.
Tyto stroje jsou vyrobeny podle konkrétních požadavků zákazníka jako např.: rosič AKP 600 pro LČR s.p. LZ Židlochovice
i řadu dalších strojů.
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