
Ruční a zádové postřikovače 
CoopeR peGLeR
Zahradní postřikovače značky Cooper Pegler jsou 
vhodné pro plošnou i místní aplikaci. Mezi hlavní 
přednosti patří robustní a zároveň lehká konstruk-
ce. Tlak je vyvíjen pomocí membrány, a proto má 
postřikovač mnohem delší životnost a vyšší odol-
nost i vůči chemikáliím. Postřikovače jsou vyba-
veny regulátorem tlaku (1,5 nebo 3 bary), přesta-
vitelnou pákou pro ovládání pravou nebo levou 
rukou. K postřikovačům můžete zakoupit široký 
sortiment příslušenství, například vícetryskové 
rámečky (záběr postřiku až 2 m), kryt trysky pro 
bezpečnou lokální aplikaci nebo dvoumetrové 
prodloužení délky rukojeti. Zádové postřikovače 
CP15 s objemem nádrže 15 litrů a CP 3 s obje-
mem nádrže 20 litrů se těší velké oblibě profesio-
nálních pracovníků v sadařství a lesnictví. Najdou 
své uplatnění také v zahradách, vinohradech či 
při péči o městskou zeleň. Uživatelé oceňují pře-
devším snadnou a pohodlnou manipulaci, jed-
noduchou údržbu,kvalitní zpracování a dlouhou 
životnost.

zádový eLektRiCký (bateRiový) 
postřikovač voLpi eneRGY pLus
Disponuje 15litrovou nádrží a  vyznačuje se ti-
chým chodem. Díky elektromotoru můžete 
provádět postřik pouhým stlačením ovládací 
rukojeti bez vynaložení velké síly, navíc s dodrže-

ním konstantního tlaku. Postřikovač je vybaven 
dobíjecími bateriemi, dobíjecí soupravou a dále 
pak prodloužením se dvěma různými tryskami. 
Tento model je vybaven tzv. bypassem, který za-
jišťuje regulaci tlaku a recirkulaci tekutiny v nádr-
ži. Doba práce na jedno nabití baterii je cca 6–8 
hod. 

postřikové vozíkY aR CaR 50, 
aR CaR 75, aR CaR 120
Nemůžete pracovat se zádovým postřikovačem 
například ze zdravotních důvodů? Řešením může 
být postřikový vozík. V nabídce firmy AKP najdete 
tři typy s různým objemem nádrže na postřik. Tlak 
je vyvíjen buď spalovacím motorem, nebo elek-
tromotorem a vozíky jsou vybavené dostatečně 
dlouhou hadicí s  pistolí pro aplikaci postřiku. 
Práce s nimi je jednoduchá a často méně fyzicky 
náročná než s klasickými zádovými postřikovači. 
Postřikový vozík AR CAR 50 s 50litrovou nádrží 
a čerpadlem poháněným spalovacím motorem 
je plně dostačující pro velké soukromé 
zahrady. Disponuje 50metrovou hadi-
cí ukončenou pistolí s tryskou. 

HeRbiCidní HůL vaLRom
Ruční aplikátor s knotem pro lokální pou-
žití systémových herbicidů je plastová trubice 
s koncovkou (knotem) o šířce 21 cm, kterou se 
potírá rostlina určená k likvidaci. Využívá se k od-

straňování plevelů ve skalkách, kolem plotů nebo 
cest. Hmotnost naplněné herbicidní hole je při-
bližně 0,7 kg. Výhodou jsou velmi nízké pořizovací 
náklady a ekologická nezávadnost. Cena hole je 
956 Kč vč. DPH.

Veškeré náhradní díly skladem, servis v  ČR.  
Postřikovače prodáváme na  trhu v  ČR již 
přes 20 let. 
Výrobky objednávejte v  našem  
e-shopu na www.akp.cz/eshop. 

Kontakt: AKP spol. s r. o.
Proškovo nám. 21, 614 00 Brno

tel.: 545 235 772–3
e-mail: info@akp.cz

Zboží zasíláme na dobírku nebo 
můžete nakoupit přímo ve skladu 

na adrese firmy.

Kvalitní postřikovače
Společnost AKP spol. s r. o. je významnou firmou působící na trhu s aplikační a postřikovou 
technikou. Již přes 20 let nabízí profesionální postřikovače nejen pro odborníky, ale i běžné 
uživatele. Dopřejte si kvalitní výrobky, které vám budou dlouho a dobře sloužit.
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