











&ODVVLF'URS

Štěrbinový
aplikátor 
.DVWHQVWUHXHU


Informace o produktu
3URGXNWLQIRUPDWLRQ
=XU$XVEULQJXQJYRQ5DVHQVDDWJXWEHL1HXHLQRGHU1DFKVDDWHQ
určeno pro aplikaci travního osiva při zakládání nového
trávníku a přesevech


3URGXNWYRUWHLOH
Výhody
•
•
•
•
•
•

velmi stabilní a snadno ovladatelný
x 6HKUVWDELOXQGHLQIDFK]XKDQGKDEHQ
ihned k použití
xsmontované,
)HUWLJPRQWLHUWGLUHNWHLQVHW]EDU
vyrobena z trvanlivého, voděodolného materiálu
xrukojeť
*ULIIDXVGDXHUKDIWHPZHWWHUIHVWHQ0DWHULDO
násypky 29,5 l
xkapacita
)DVVXQJVYHUP¸JHQO
záběru 56 cm
xšířka
6WUHXEUHLWHFP
přesného nastavení
xmožnost
([DNWH6WUHXPHQJHQ(LQVWHOOXQJ



6WUHXWDEHOOH
Tabulka
aplikace
3URGXNW
Produkt Produkt

$QDO\VH
Složení
Složení

Dávka Nastavení
Nastavení
$XIZDQGPHQJH
(LQVWHOOXQJ
Dávka

/DQGVFDSHU3UR:HHG&RQWURO
''LFDPED 20 g/m2 JPt
Landscaper
Pro Weed Control
22-5-5+2,4D+Dicamba
/DQGVFDSHU3UR0RVV&RQWURO

Landscaper Pro Full Season

3UR6HOHFW6SRUW

Landscaper Pro Pre-Winter

)H

27-5-5+2MgO

40 g/m2

JPt

60 g/m

/ROLXPSHUHQQH 30 g/m JPt
45 g/m

Landscaper Pro Maintenance

/DQGVFDSHU3UR6SLHO
Landscaper
Pro AllRound 6SRUW

/ROLXPSHUHQQH
24-5-8+2MgO













)HVWXFDUXEUD 30 g/m2
3RDSUDWHQVLV

45 g/m
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/ROLXPSHUHQQH
JPt
3RDSUDWHQVLV 35 g/m2
20-5-8+2MgO

3UR6HOHFW5KL]RPH0D[
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14-5-21+2MgO
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:LFKWLJHΖQIR
Důležité
upozornění
8PK¾OOWH RGHU JUREN¸UQLJH '¾QJHU VROOWHQ PLW HLQHP 5RWDU\VWUHXHU
Obalovaná nebo hrubozrnná hnojiva by se měla aplikovat pomocí rotačních
DXVJHEUDFKW ZHUGHQ GD VLH QLFKW I¾U HLQH $XVEULQJXQJ PLW HLQHP
aplikátorů, neboť nejsou určena k aplikaci pomocí štěrbinových aplikátorů.
.DVWHQVWUHXHU JHHLJQHW VLQG 'LH 6WUHXHU(LQVWHOOXQJHQ VLQG OHGLJOLFK
Nastavení aplikátoru je pouze orientační.
Pokud chcete zajistit přesnou

5LFKWZHUWH'HU6WUHXHUVROOWH]XU*HZ¦KUOHLVWXQJHLQHUSU¦]LVHQ$XVEULQJXQJ
aplikaci, je třeba aplikátor před použitím kalibrovat. Nastavení aplikátoru
YRU GHU $QZHQGXQJ NDOLEULHUW ZHUGHQ 'LH 6WUHXHU(LQVWHOOXQJHQ JHOWHQ EHL
je platné při rychlosti chůze 5 km/h. Při rychlejší či pomalejší chůzi změňte
HLQHU 6FKULWWJHVFKZLQGLJNHLW YRQ  NPK (LQH VFKQHOOHUH RGHU ODQJVDPHUH
aplikovanou dávku.
6FKULWWJHVFKZLQGLJNHLWYHU¦QGHUQGLH$XVEULQJXQJVPHQJH

www.icl-sf.cz
ZZZLFOVIFRP






0RQWDJH
Montáž

/HJHQ6LHGHQ6WUHXHUVRKLQGDVVHUDXIGHU
1. Obraťte aplikátor tak, aby spočíval na přední straně
9RUGHUVHLWHGHV6WUHXEHK¦OWHUVOLHJW+HEHQ6LHGLH6W¾W]H
násypky. Nadzdvihněte opěrku i pojistky. Zatlačte
XQGGLH.ODPPHUDQ'U¾FNHQ6LHGLH.ODPPHU
pojistky na obou stranách do otvorů.
]XVDPPHQXQGDUUHWLHUHQ6LHGLHVHLQGHU6W¾W]H


3. Aplikátor nikdy nenaplňujte přímo na trávníku.
%HI¾OOHQ6LHGHQ6WUHXHUQLHPDOVGLUHNWDXIGHP5DVHQ
Otáčejte stavěcím kolečkem%(B),
dokud se v okénku
'UHKHQ6LHGDV(LQVWHOOXQJVUDG
VRODQJHELVGLH
neobjeví
požadované
číslo.
JHZ¾QVFKWH=DKOLP)HQVWHUVLFKWEDUZLUG


6WHOOHQ6LHGHQ6WUHXHUDXIGLH5¦GHU6WHOOHQ6LHGLH
2. Postavte aplikátor na kola. Nastavte rukojeť a pevně
+DQGJULIIHDXIUHFKWXQG]LHKHQGLHVHPLWGHQ)O¾JHO
utáhněte. Díky našim patentovaným křídlovým
VFKUDXEHQIHVW+LOIVPLWWHO]XP)HVW]LHKHQVLQGGDQN
matkám k tomu není potřeba žádný nástroj.
XQVHUHUSDWHQWLHUWHQ)O¾JHOVFKUDXEHQQLFKWHUIRUGHUOLFK




$QPHUNXQJ=XUNRPSDNWHQ/DJHUXQJ(UIROJHQGLH6FKULWWH
Poznámka:
pro uskladnění ve složeném stavu opakujte kroky
XQGLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH
1
a 2 v obráceném pořadí.


4.
Hotovo? Na začátku aplikace zvedněte páku klapky
)HUWLJ"%HL6WUHXEHJLQQ]LHKHQ6LHDP9HUVFKOLH¡KHEHO
násypky do polohy ‘otevřeno’&(C).
Aplikátor při
XPGHQ6WUHXEHK¦OWHU]X¸IIQHQ
'HQ6WUHXHU
aplikaci
pouze
tlačte.
Pokud
byste
aplikátor táhli,
Z¦KUHQGGHU$XVEULQJXQJQXUVFKLHEHQ:LUGGHU6WUHXHU
může
dojít
k
uvolnění
příliš
velkého
množství
JH]RJHQNDQQHLQH]XJUR¡H3URGXNWPHQJHDXVJHEUDFKW
produktu
a
následnému
poškození
trávníku.
ZHUGHQ'HU5DVHQNDQQGDGXUFKJHVFK¦GLJWZHUGHQ








(PSIRKOHQH$XVEULQJXQJVULFKWXQJ
Doporučený
způsob aplikace

%HU¾FNVLFKWLJHQ6LHGLHVH+LQZHLVH]XU(U]LHOXQJHLQHV
K dosažení optimálního výsledku můžete použít
RSWLPDOHQ(UJHEQLVVHV
následující tipy:
:HQQΖKU5DVHQUHFKWHFNLJLVWVWUHXHQ6LHLPPHULQ
1.
Má-li váš trávník obdélníkový tvar, provádějte aplikaci
vždy podélně. Místa obratu přejeďte dvakrát na šířku.
/¦QJVULFKWXQJ6WUHXHQVLH]ZHL6WUHXHUEUHLWHQDP(QGH
Při otáčení aplikátor uzavřete. Na konci každého
LP:HQGHEHUHLFK9HUVFKOLHVVHQ6LHGHQ6WUHXHUEHLP
pruhu aplikátor uzavřete a otevřete jej až na začátku
:HQGHQ6FKOLH¡HQ6LHGHQ6WUHXHUDP(QGHGHU%DKQ
dalšího pruhu.
XQG¸IIQHQ6LHLKQHUVWDP%HJLQQGHUQ¦FKVWHQ%DKQ
:HQQΖKU5DVHQQLFKWUHFKWHFNLJLVWEHJLQQHQ6LHPLW
2.
Pokud nemáte pravoúhlý trávník, obejděte jej
HLQHUNRPSOHWWHQ$X¡HQUXQGH'DQQ6WUHXHQ6LHDXIGHU
nejdříve celý dokola. Pak pokračujte nejdelším
O¦QJVWHQ%DKQXQGYHUVFKOLH¡HQDXFKKLHUGHQ6WUHXHULP
pruhem a při otáčení aplikátor uzavírejte.
:HQGHEHUHLFK



3.
Nevynechejte žádné místo. Aplikátor při aplikaci
/DVVHQ6LHNHLQH%DKQHQDXVXQGYHUPHLGHQ6LHHLQ
nenaklánějte. Při překrývání jednotlivých pruhů musí
.LSSHQGHV6WUHXHUVZ¦KUHQGGHU$XVEULQJXQJ8P
být šipka na aplikátoru vždy nad stopou po kole
6WUHLIHQELOGXQJLPEHUODSSXQJVEHUHLFK]XYHUPHLGHQ
z předchozího pruhu. Nejezděte koly ve stopách
PXVVGHU3IHLODXIGHP6WUHXEHK¦OWHUMHZHLOV¾EHUGHU
předchozího průjezdu.
5HLIHQVSXUGHUYRUDQJHJDQJHQHQ%DKQOLHJHQ%LWWHQLFKW
5HLIHQVSXUDXI5HLIHQVSXUHLQKDOWHQ

Stopa
po kole
5HLIHQVSXUGHU
z předchozího
YRUKHULJHQ
průjezdu.

6WUHXEDKQ





Ζ&/6SHFLDOW\)HUWLOL]HUV
Ζ&/'HXWVFKODQG9HUWULHEV*PE+
ICL Specialty Fertilizers
9HOGKDXVHUVWUD¡H
Česká republika a Slovensko
1RUGKRUQ
www.icl-sf.cz
'HXWVFKODQG



