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Společnost založil v roce 1895 Paul Berthoud, který koupil výrobní závod a 
investoval do nových výrobků: měděných zádových postřikovačů se závito-
vými tryskami. Stroj se setkal s obrovským obchodním úspěchem a posunul 
továrnu do století výroby postřikovačů.
V letech po druhé světové válce prudce vzrostl zájem o zádové postřikovače. 
V tomto období Paulovi synové Fernand a Jean vystřídali svého otce ve vede-
ní společnosti.Třetí generace, bratranci Guy a Didier se rozhodli expandovat 
na trh domácích a zahradních zařízení a založili speciální divizi nazvanou 
Flori-Ioisirs. Díky předchozím zkušenostem a know-how v profesionálním 
sektoru se tato divize brzy stala lídrem trhu.
O deset let později společnost Berthoud konsolidovala všechna oddělení 
(výroba, prodej a zasilatelství) a všechna soustředila do jednoho sídla ve 
Villefranche-sur-Saône.
Společnost BERTHOUD v roce 1987 převzala výrobce Patrick Ballu a stala 
se součástí skupiny EXEL (dnes Exel Industries), která již předtím koupila 
značku Vermorel.
Dnes je Berthoud jednou z vlajkových značek skupiny EXEL GSA díky své-
mu 40procentnímu podílu na francouzském trhu s postřikovači.

Výrobky BERTHOUD jsou známy svým vysoce profesionálním zpraco-
váním. Je to dáno jejich původem ze zemědělských technologií a dlouhou 
zkušeností s jejich produkcí. Není proto překvapením, že jsou tyto výrobky 
oblíbené u profesionálních zahradníků.
Společnost naplňuje potřeby zákazníků ve třech směrech:
• bezkonkurenční nabídka široké řady postřikovačů,
• nabídka dokonalé konstrukce s vysokým výkonem,
• vynikající poprodejní servis.
Značka Berthoud prodávána v síti EXEL GSA, která je držitelem certifikátu 
ISO 9001, která oceňuje vysoké standardy konstrukce, výroby a prodeje.

OBSAH

Kompletní řada postřikovačů pro hygienu ve stájích

Trh s potřebami pro vakcinaci a ošetřování zvířat na farmách se skotu, koz, králíků, koní či drůbeže spolu s nutností čištění a 
desinfekce prostor pro jejich chov skýtá obrovský potenciál. Proto Berthoud vyvinul specifickou řadu postřikovačů, které perfektně 
splňují požadavky na hygienu ve stájích nezávisle na jejich velikosti.

     Vakcinace a léčení zvířat
Všichni chovatelé mají možnost oč-
kovat a léčit svá zvířata (drůbež, skot, 
kozy, atd.) pomocí řady speciálně 
vyvinutých zařízení BERTHOUD, 
která jsou perfektně uzpůsobena pro 
snadné a bezpečné použití v různých 
typech chovů.

• Při očkování je nutné, aby zařízení vyrobilo jemnou a 
homogenní mlhu, která tak může dokonale ošetřit a pe-
netrovat příslušnou část těla ať jde o oči nebo dýchací sou-
stavu.
• Pro léčení jsou postřikovače vybaveny tlakovým regu-
látorem nebo ovládacím systémem, takže uživatel může 
dodržet přesné dávkování veterinárních přípravků.

     Hygiena vemene
V době dojení je třeba dvakrát den-
ně očistit a chránit struky vemene:
• Před dojením je nutné očistit a 
desinfikovat struky sprejováním 
pomocí specifických kapalných 
desinfekčních prostředků.
• Po ukončení dojení je zase důle-

žité ponořit struk do přípravku, který jej ochrání. Takový 
výrobek na struku vytvoří po zaschnutí ochranný film, 
který ochrání struk před napadením bakteriemi a vnější-
mi zdroji znečištění. Tyto dvě operace jsou snadné a bezpeč-
né díky výbavě BERTHOUD: rozprašovačům s tryskami 
s rozstřikem v úhlu 60° a namačecímu aplikátoru.

     Čištění a desinfekce
     malých ploch
Nedílnou součástí budov je i jejich 
příslušenství případně vybavení 
dojíren, o které je nutné se odpověd-
ně starat. Pro tyto případy potřeby 
čištění a desinfekce BERTHOUD 

nabízí různé typy malých postřikovačů, které se vyznačují 
snadností použití.

     Čištění a desinfekce 
     budov
Tato potřeba vede k použití různé 
škály desinfekčních přípravků. Řada 
nástrojů nabízených BERTHOUD 
splňuje pořadavky na vyvarování 
se nadbytečného použití těchto 

přípravků a umožňuje dosáhnout přesné dávky na pravé 
místo.  Dostupné možnosti umožňují nalézt zemědělcům 
to nejlepší řešení pro jejich potřeby.

      Další postřikovače pro
      profesionální použití
Řada BERTHOUD také zahrnuje 
profesionální tlakové postřikovače 
s ocelovou nádrží. Velmi robustní 
zařízení s jedním svarem a vnitřním 
i vnějším nátěrem pryskyřicí mají 
několik nových prvků:

• Pracovní tlak až 0,6 MPa umožňuje kvalitní rozstřik.
• Oddělení čerpadla a plnícího a vyprazdňovacího otvoru.
• Ventil kompresoru (není nutné stále pumpovat).
• Možnost úplného vyprázdnění.
• Tlakový měřič umožňuje ovládat pracovní tlak.Hygiena v 
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HYGIENA VEMENE
Před dojením (čištění a desinfekce)

• Polypropylénová hlava XL.
• Ruční rozprašovač.
• Polykarbonátová tryska pro postřik směrem vzhůru (60°).
• Průsvitná válcovitá nádržka s plně otevíratelným vrch-
ním víčkem.
• Celkový objem 500 ml.

Plně 
otevíratelný

Rozprašovač                                                                                  101048               

Rozprašovač TECNOMITE                                                      101046

Namáčecí aplikátor                                                                     101015

C5/1L                                                                                     101104/101107

MIST BLOWER 13                                                                     102105

Po dojení (ochrana)

Plnící otvor 

na nádržce

Systém bez 
vracení

Jednoduchá 

konstrukce

Regulace tlaku 

do 0,2 MPa

• Polypropylénová hlava XL.
• Ruční rozprašovač.
• Polykarbonátová tryska pro postřik směrem vzhůru (60°).
• Průsvitná válcovitá nádržka s plnícím otvorem.
• Celkový objem 1 l.
• Stupnice po 250 ml.

• Průsvitná polyetylénová nádržka (400 ml).
• Velký otvor (40 mm) umožňuje snadné plnění.
• Velké vodotěsné plastové víčko.
• Průsvitná namáčecí nádobka s průměrem 35 mm 
a hloubkou 65 mm.
• Kontaminovaná kapalina se nevrací zpět do ná-
držky.

  Očkování drůbeže - Léčení - Aplikace insekticidů - Aplikace desinfekce

OČKOVÁNÍ ZVÍŘAT

• Elektrická hlava postřikovače.
• Pohon bateriemi 5 x 1.5 V R 20.
• Rychlost otáčení bez zatížení 6000 otáček za minutu.
• Výdrž baterií 8 hodin.
• Odolná polyetylénová nádrž 1 litr.
• Pětilitrový zásobník odolný chemikáliím.
• Možnost různých výkonů díky vyměnitelným tryskám.
• Velký průměr plnícího otvoru s filtrem.
• Šroubovací víčko se vzduchovým ventilem.
• Součástí balení jsou 4 trysky a plnící nádobka se stupnicí.

Výhody

Výhody

• Jednoduchá konstrukce.
• Konstantní a homogenní postřik.
• 4 trysky s různými výkony a různou velikostí ka-
pek.

Očkování a aplikace insekticidů ve stájích a skladech
• Válcová nádrž z lisované oceli s vnitřní a vnější epo-
xidovou ochranou.
• Celkový objem 13 l, efektivní objem 10 l.
• Dvojice popruhů pro ucycení na ramenech.
• Odolné čerpadlo (vyztužené sklolaminátové tělo) s 
mosazným vývodem a těsněním Viton®.
• Bezpečnostní ventil kalibrovaný na tlak 0,6 MPa.
• Tlakoměr.
• Tlakový ventil kompresoru.
• Regulátor tlaku kalibrovaný na 0,2 MPa.
• Teleskopický kompozitní nástavec, délka 70 - 120 
cm.
• Dodáváno s tryskami SAPHIREX, průměry 6/10e a 
15/10e.

• Stálá kvalita postřiku.
• Obsluha nezávislá na pracovním tlaku.
• Úplné vyprázdnění.
• Možnost tlakování kompresorem.
• Velké vrchní víko, umožňující snadné a rychlé napl-
nění a vyprázdnění nádrže bez nutnosti odmontování 
čerpadla.
• Komfortní a přesná práce.
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Rozprašovač HYGIENE  101027 F2 HYGIENE                     101134

SPIROVIT                          102103 ALTO HYGIENE              102128

ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEBOŠETŘENÍ A DESINFEKCE MALÝCH PLOCH

Snadné 
ovládání a 
manipulace

Aplikátor 
pěny

Snadné 
ovládání a 
manipulace

Vysoký tlak 

pro ošetření 

ve výšce

Otevírání 

nezávislé na 

čerpadlu

Praktický
Komfortní

Výkonný

Spojení EPDM

• Průhledná polyetylénová ná-
držka, objem 0,75 l.
• Válcová kónická nádoba s měrkou.
• Postřiková hlava VELA.
• Speciální trysky pro aplikaci 
pěnivých přípravků:
- detergenty (zásadité přípravky 
s pH více než 10),
- desinfekční čistící přípravky,
- odmašťovací přípravky (výrob-
ky s nízkou zásaditostí, napří-
klad šampony),
- vybrané přípravky pro domác-
nost (čističe oken, pečících trub, 
sanitární produkty),
- Různá průmyslová čistidla.

Aplikace neutrálních a zásaditých 
přípravků a desinfekce

• Malý ruční tlakový postřikovač.
• Nádržka se značkou maximál-
ního naplnění.
• Ergonomická rukojeť s vypína-
čem.
• Odolná ruční pumpička s bez-
pečnostním ventilem.
• Volitelné příslušenství: prodlou-
žení o 30 cm, pěnová tryska,  ná-
hradní těsnění.

Aplikace čistících prostředků, 
desinfekce, insekticidů a fungicidů.
• Rukojeť se spouští.
• Profesionální postřiková hlava CANYON
(životnost 50.000 cyklů).
• Vodotěsné hrdlo.
• Vypínací tryska.
• Polyetylénová nádrž se stupnicí.
• Kapacita 5 l.
• Ramenní popruh.
• Ohebná hadice, délka 1,5 m.

Aplikace desinfekce, zásaditých 
přípravků, insekticidů a fungicidů.

• Dvojčinný postřikovač (pracuje oběma směry).
• Průsvitná polyetylénová nádrž s měrkou.
• Ohebná PVC hadice, délka 1,4 m.
• Nastavitelná tryska.
• Vysoký pracovní tlak (0,4 - 0,6 MPa).
• Dosah postřiku 6 - 7 m.

Viz. popis na straně 5.

VERMOREL 2000 HYGIENE                                                    102099

C5/1L            101107 ELYTE 8 s nerezovou rukojetí            102106

Očkování, desinfekce a ošetření insekti-
cidy ve stájích a obilních skladech.

Aplikace chlorových přípravků (bělidla, některé 
kyseliny).

• Průsvitná žlutá polypropylénová 
nádrž s měrkou, efektivní kapacita 5 l.
• Táhlo čerpadla z nerezové oceli a 
ventil s těsněním EPDM.
• Ohebná vyztužená hadice.
• Profesionální rukojeť PROFILE s 
EPDM těsněním a ventilem z nerezo-
vé oceli.
• Nerezový nástavec s délkou 60 cm.
• Nerezová tryska s nastavením 
proudu.

Manipulační držadlo. Nerezové táhlo 
čerpadla.

Velký otvor pro snadné 
plnění a vyprazdňování.

• Páka čerpadla nastavitelná ve všech směrech (vlevo/vpra-
vo, šířka, výška, automatické vracení do horní pozice).
• Integrovaný nastavitelný pomocný ventil 0 - 0,5 MPa.
• Vysoce odolný povrch membrány a ventilů čerpadla.
• Průsvitná nádrž se stupnicí, objem 16 l.
• Kompozitní nástavec (délka 60 cm) s vysokou mechanic-
kou a chemickou odolností.
• Profecionální rukojeť PROFILE s těsněním UHR.
• Vysoce odolná vyztužená hadice.

Integrované 
madlo.

Pístomembrá-
nové čerpadlo.

• Odolnost agresivním chemickým výrobkům, nízko-
frekvenční čerpadlo.
• Nízký požadavek na sílu potřebnou pro obsluhu 
čerpadla a krátká dráha páky čerpadla.
• Ovládání výkonu pomocným ventilem.

Výhody

6 7



>

ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE BUDOV

MASTER 9        102109                                                                                               MASTER 13                102113

Desifenkční jednotka 120                                                                   102107

Desinfekce budov

Ovládání 
dávky

Max. tlak 0,6 MPa.

Efektivní 
kapacita 10 litrů.

Efektivní 
objem 6 litrů.

• Bez emisí jedovatých plynů (pohon elektrickým motorem s napětím 220 V).
• Nezávislost:
- Velká nádrž 120 l.
- Dlouhá hadice 25 m.
- Ošetření ve výškách (6 - 7 metrů díky dlouhé teleskopické rukojeti
   2,4 m).
• Ovládání dávky (nastavitelný tlak čerpadla s tlakoměrem).
• Ekonomičnost výrobku: trysky NOZAL s plochou charakteristikou, 
umožňující ošetřit 10 m2 za minutu.
• Snadno přemístitelná: jednotka na podvozku s držadly.
• Nafukovací kola s plastovými ráfky.
• Výrobek odolný chemickým prostředkům:
- pístomembránové čerpadlo Viton® s ventily a sedly z nerezové oceli,
- podvozek z galvanické oceli,
- vyztužená hadice vyrobená z PVC,
- tlakoměr z nerezové oceli,
- hliníkové trysky NOZAL.

• Nádrž z lisované oceli s jedním svarem, s vnitřní i 
vnější vrstvou ochrannou vrstvou pryskyřice.
• Úplné vyprázdnění bez zbytkového množství.
• Velký samostatný plnící otvor na vrchní části nádrže.
• Napevno upevněné čerpadlo (tělo vyrobeno ze sklola-
minátu).
• Víceúčelové stranové madlo, sloužící zároveň jako 
ochrana příslušenství na přístroji.
• Bezpečnostní ventil s těsněním VITON® kaliborva-
ným na 0,6 MPa.
• Tlakoměr s vyznačením zelené (optimální) a červené 
(rizikové) zóny.
• Kompresorem tlakované ventily.
• Vhodné pro aplikaci koncentrovaných olejů, fasád-
ních nátěrů, chemikálií pro ošetřování dřeva a krovů, 
rozpouštědel, apod.

Tipy profesionála

Následuj příklad pěstitele vína Jean Yves Sonnery z 
oblasti RhÔne a používej postřikovače BERTHOUD!
Jeho vinice se nacházejí na jížních svazích vinařské 
oblasti Beaujolais. Zůstal věrný používání tradič-
ních, k přírodě šetrných metod k výrobě nefalšova-
ných jakostních vín.
Se svými víny je nadmíru spokojen. Vždyť s nimi 
získal řadu ocenění na pařížské zemědělské výstavě 
i na soutěžích vín v Maconu a také s nimi získal me-
zinárodní vinařskou cenu. Od roku 2004 jsou jeho 
vína také zmiňována ve vinařském průvodci.
Při ošetřování vinic Jean Yves Sonnery používá 
postřikovače BERTHOUD. V tomto katalogu tak 
můžete najít některé jeho rady, jak efektivně ošetřo-
vat, šetřit chemické rpostředky a chránit tak životní 
prostředí.

ŠIROKÁ ŘADA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY VŠECH UŽIVATELŮ
Rozprašovače
Lehké a snadno použitelné jsou perfektně při-
způsobeny pro ošetření domácích rostlin a pro 
další domácí práce (čištění oken, apod.).

Malé tlakové postřikovače
Také snadno použitelné jsou určeny pro ošet-
ření balkónových a terasových rostlin. Jsou 
dostupné i ve speciálních verzích pro cílenou 
ochranu proti plevelům případně pro kutily.

Tlakové postřikovače
Tento typ je především určen pro amatéry a za-
pálené zahrádkáře. Jsou k dispozici verze se třemi 
efektivními objemy nádrží tři, pět a osm litrů, které 
jsou vhodné pro různě velké zahrádky. Jsou tvořeny 
dvěma řadami FLORALY Optima a ELYTE Pro.

Ruční zádové postřikovače
Perfektně přizpůsobené pro zákmové i profesi-
onální zahradníky (velká kapacita, umístění na 
zádech je komfortnější a praktičtější, stálý pra-
covní tlak, atd.).

Elektrické zádové postřikovače 
s dobíjecí baterií
Bez potřeby ručního pumpování dosáhne 
konstantního tlaku a umožní ošetření velkých 
ploch na jedno nabití (celodenní práce).

Vozíkové postřikovače
Velkoobjemové postřikovače jsou urče-
ny pro profesionální údržbu parků 
(vysoké stromy, ošetření velkých 
ploch, atd.)

Rosiče
Nepostradatelní pomocníci profesio-
nálů při ošetřování ve výškách nebo 
na velkých plochách, zvláště na sva-
žitých pozemcích, na které je obtížný 
přístup s velkými stroji.
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For further information ... visit our website.

1

2

Ruční postřikovače Rozprašovače

F1/SPIROVIT
F2

Lehké a malé ruční postřikovače jsou určeny hlavně pro 
ošetřování domácích i venkovních rostlin. Stejně tak jsou ale 
platnými pomocníky při domácích pracích jako je například 
vlhčení prádla před žehlením, čistění oken nebo ošetřování 
domácích mazlíčků insekticidy.

Technickou mluvou jde o dva typy ruč-
ních postřikovačů:
- modely F1, F1-PLUS, F1-SUPER a SPIROVIT;
- modelyF2 PLUS.
Jsou to malé lisované postřikovače využívající 
kompaktní ruční pumpičku k vytvoření tlaku v 
láhvi, což zajistí plynulý proud kapaliny v 
případě jejich stisknutí (je možný 
přerušovaný nebo stálý proud).

Ruční pumpička
Tlačítko pro souvislý proud 
nebo poprašek.

Nastavitelná tryska 
mosaznou vložkou.

Pumpa s 
pomocným ventilem.

Nastavitelná tryska 
s bezpečnostní 
pojistkou

Ergonomická rukojeť.

Kuželový polyetylénová 
láhev s objemem 2 l, vy-
užitelná kapacita 1,5 l.

Plná rukojeť.

Žlutá polyetylénová láhev.

Široké dno pro dobrou stabilitu.

Vodotěsná hlava.

Bezpečnostní
pojistka.

Vodotěsná hlava.

Bezpečnostní 
pojistka.

F1 Jardin Brico  101135 F1 PLUS                                     101210

SPIROVIT                                 101088

Pro dům, zahradu a kutily Úplné otevření pro zahradu

Pro kontejnery s rostlinami, balkóny, 
terasy a malé zahrady

• Objem nádržky 1 l.
• Vodotěsné hrdlo.
• Vířivá tryska s nastavi-
telným proudem a mož-
ností uzavření.

• Zásobník s měrkou s objemem 1 l.
• Válcový tvar s úplným uzávěrem 
(na závit).
• ‘Vysoce výkonná postřiková hlava.
• Vířivá tryska s nastavitelným prou-
dem.
• Profesionální kvalita.

• Velký polyetylénový zásobník s měrkou s kapacitou 5 l.
• Ramenní popruh.
• Hadice dlouhá 1,5 m.
• Výkonná postřiková hlava CANYON s životností 
přes 50.000 cyklů.
• Tryska s nastavitelným proudem a možností uzavření.

• “Nikdy neaplikujte ve velkém horku.”
• “Vyvarujte se aplikace mezi desátou a osmnác-
tou hodinou. Nejvhodnější doba je večer po dva-
cáté hodině nebo brzy ráno, když jsou rostliny 
otevřené a dýchají.”

Tip profesionála
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Tip profesionála

Tlakové postřikovačeRuční tlakové postřikovače

F2 PLUS  ´WEED CONTROL´   101123

F2 PLUS DIY                            101218F2 PLUS                                 101223

Tip profesionála

FLORALY 
OptimaPro balkóny, terasy a malé zahrady Pro dům a kutily

• Žlutá polyetylénová 
nádržka.
• Celkový objem 2 l, 
využitelný 1,5 l.
• Ruční pumpa s inte-
grovaným bezpečnost-
ním ventilem.
• Ergonomická rukojeť.
• Tryska s nastavi-
telným proudem a  mo-
saznou vložkou.

• Žlutá polyetylénová nádržka.
• Celkový objem 2 l, využi-
telný 1,5 l.
• Ruční pumpa s integro-
vaným bezpečnostním 
ventilem a ultraodolným 
těsněním.
• Ergonomická rukojeť.
• Tryska s nastavitelným 
proudem a  polyamidovou 
vložkou.

• Žlutá polyetylénová nádržka.
• Celkový objem 2 l, využitelný 1,5 l.
• Ruční pumpa s integrovaným bezpečnostním 
ventilem.
• Ergonomická rukojeť.
Zvláštní výbava pro likvidaci plevelů :
• Prodloužený nástavec se zakřiveným držá-
kem trysky, celková délka 30 cm.
• ochranný štít.

Malé postřikovače mohou být použity na cílené 
ošetření jednotlivých rostlin. Používáním více 
postřikovačů se vyvarujeme riziku smíchání to-
tálních herbicidů s běžnými pesticidy a fungicidy.

Pro nejlepší výsledek:
• Vyvarujte se použití malého množ-
ství vody, kdy směs nemůže stékat po 
rostlinách.
• Použijte kruhové ošetření.
• Neaplikujte ve velmi horkém počasí.

Berthoud znovu inovuje

Zrozena z kombinace spotřebitelských studií a intenzivních 
zkoušek Berhoud. Floraly Optima představuje nejlepší 
hodnotu na trhu. Tato řada se vyznačuje novinkami, které 
přinášejí množství vylepšení ve snadnosti použití, bezpeč-
nosti a komfortu. Série je dostupná ve třech velikostech: 3 
litry, 5 litrů a 8 litrů využitelného objemu a ve verzi pro 
kutily s odolným těsněním.
Série FLORALY Optima v kombinaci s příslušenstvím 
BERTHOUD umožňuje splnit všechny požadavky na 
ochranu rostlin domácí práce.

Aplikace insekticidů vířivou trys-
kou s kuželovým proudem.
Ošetření stromů s dlouhým telesko-
pickým nástavcem 2,4 nebo 3,6 m.
Široká ošetřená plocha díky 
třítryskovému rameni.
Snadná a rychlá aplikace pří-
pravku proti mechu na střeše.
Snadná a bezpečná cílená kont-
rola plevelů.
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Tlakový postřikovač FLORALY Optima

Snadné použití Vyšší využití
          Znak                   Výhody

Široké otevírání od-
dělené od čerpadla.

Vrchní část bez 
zarážek.

Víčko s integrova-
nou měrkou 

(7 možností dávky: 
2, 3, 4, 5, 10, 20 a 40 ml).

Ramenní popruh 
upevněný pomocí 

spon.

Úchyt pro nástavec.

Nová profesionální 
tryska s integrova-

nou matkou.

Snadnější plnění, 
míchání a vyprazd-

ňování.

Snadné, rychlé a do-
konalé vyprázdnění.

Snadné a přesné 
dávkování.

Rychlé a snadné 
zapínání.

Snadné uchycení 
nástavce.

Praktické použití, 
snadná výměna.

          Znak                   Výhody

Napevno uchycené 
čerpadlo.

Bezpečnostní ventil 
s indikátorem maxi-
málního tlaku (< 0,3 
MPa) a dekompresí.

Průsvitná nádrž s 
velkým průměrem.

Při plnění a vy-
prazdňování není 
nutné odmontovat 

čerpadlo.

Žádné riziko chyb-
ného natlakování. 
Indikace tlaku v 
nádrži. Snadná a 

rychlá dekomprese.

Přehled o množství 
postřikové jíchy. 

Vynikající stabilita.

          Znak                   Výhody

Snadnější manipula-
ce s hadicí.

Ergonomické a 
robustní madlo.

Zajistí přirozenou 
pozici zápěstí a 

ruky.

Spojka hadice na 
otočném konektoru.

Široké madlo čer-
padla.

Profesionální 
držadlo nástavce se 
spouští na dva prsty.

Vynikající komfort

Profesionální tryska s matkou. 
Praktické použití, snadná výměna.

Víceúčelový držák trysek s nastavo-
váním proudu a vířivou deskou.

Hliníkový nástavec s úchytem.Polypropylénové madlo i táhlo čerpadla.

Vysoce odolná vyztužená hadice 8x12.

Hadice s otočným připojením.

Nastavitelný popruh s připojením 
pomocí spon.

Vnější měrka.

Průsvitný polypropylénový zásobník.

Víčko s odměrkou.

Bezpečnostní ventil s indikátorem maxi-
málního tlaku (< 0,3 MPa) a dekompresí.

Velký plnící otvor (Ø 80 mm).

Profesionální rukojeť  z žebrovaného polypropylénu s 
vysokou mechanickou odolností a integrovaným filtrem.

Pevné tlakové čerpadlo s vysokou uživatel-
skou bezpečností a chemickou odolností.

Tlakový postřikovač FLORALY Optima

FLORALY 12 Optima            101453
Ochrana rostlin

FLORALY 7 Optima            101451
Ochrana rostlin

FLORALY 5 Optima             101450
Ochrana rostlin

FLORALY 7 Optima              101452
Kutilství

Pro malé zahrady:  < 300 m2 Pro středně velké zahrady: 200 - 700 m2

Pro velké zahrady: > 500 m2
Pro ošetřování dřeva, krovů, 
okenic, střech a chodníků.

• Celkový objem 7,2 l, využitelná 
kapacita 5 l.
• Pevné čerpadlo s těsněním odol-
ným rozpouštědlům. 
• Široký plnící otvor nádrže.
• Vícekomorová odměrka ve víčku se 
sedmi možnostmi dávky (2, 3, 4, 5, 
10 ,20, 40 ml).
• Připojení hadice otočným konektorem.
• Ramenní popruh s rychlým uchycením.
• Profesionální rukojeť nástavce Profile.
• Délka hadice 1 metr.
• Hliníkový nástavec dlouhý 40 cm s 
flexibilní koncovkou.
• Víceúčelový držák trysek.
• Dodáváno s profesionální 
plochou tryskou.

• Celkový objem 11,5 l, využitelná 
kapacita 8 l.
• Pevné čerpadlo s nitrilovým těsněním.
• Široký plnící otvor nádrže.
• Vícekomorová odměrka ve víčku 
se sedmi možnostmi dávky (2, 3, 4, 
5, 10 ,20, 40 ml).
• Připojení hadice otočným ko-
nektorem.
• Ramenní popruh s rychlým 
uchycením.
• Profesionální rukojeť nástavce 
Profile.
• Délka hadice 1,35 m.
• Hliníkový nástavec dlouhý 60 cm.
• Víceúčelový držák trysek.
• Dodáváno s profesio- 
nální vířivou tryskou.

• Celkový objem 5,2 l, využitelná 
kapacita 3 l.
• Pevné čerpadlo s nitrilovým těsněním.
• Široký plnící otvor nádrže.
• Vícekomorová odměrka ve víčku se 
sedmi možnostmi dávky (2, 3, 4, 5, 
10 ,20, 40 ml).
• Připojení hadice otočným konek-
torem.
• Ramenní popruh s rychlým uchy-
cením.
• Profesionální rukojeť nástavce Profile.
• Délka hadice 1 metr.
• Hliníkový nástavec dlouhý 40 cm.
• Víceúčelový držák trysek.
• Dodáváno s profesionální 
vířivou tryskou.

• Celkový objem 7,2 l, využitelná 
kapacita 5 l.
• Pevné čerpadlo s nitrilovým těsněním.
• Široký plnící otvor nádrže.
• Vícekomorová odměrka ve víč-
ku se sedmi možnostmi dávky (2, 
3, 4, 5, 10 ,20, 40 ml).
• Připojení hadice otočným ko-
nektorem.
• Ramenní popruh s rychlým 
uchycením.
• Profesionální rukojeť nástavce 
Profile.
• Délka hadice 1 metr.
• Hliníkový nástavec dlouhý 40 
cm.
• Víceúčelový držák trysek.
• Dodáváno s profesionální 
vířivou tryskou.
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Tlakové postřikovače Tlakové postřikovače ELYTE Pro

ELYTE Pro

Nejvýhodnější tlakový postřikovač na trhu.

Podle nejnovějších spotřebitelských studií je řada ELYTE 
číslem 1 mezi svými konkurenty. S tímto cílem byla již vy-
víjena.
I tak prošla dalšími vylepšeními: snadnější použití, kom-
fort a využitelná kapacita. Stále je dostupná ve dvou veli-
kostech šest a osm litrů. Zahradníci a kutilové jistě budou 
mít radost, že přichází ve třech verzích: pro ochranu rost-
lin, regulaci plevelů a pro kutily.

Tip profesionála

Vždy berte do úvahy předpověď po-
časí a kontrolujte rostliny a výskyt 
škůdců. Například ošetření proti 
plísni před dešti zabrání jejímu roz-
šíření.

Ošetření stromů s dlouhým telesko-
pickým nástavcem 2,4 nebo 3,6 m.
Ošetření trámů a krovů.

Aplikace insekticidu pomocí ví-
řivé trysky.
Snadná a bezpečná cílená kont-
rola plevelů.
Široká ošetřená plocha díky 
třítryskovému rameni.

Znak

Zvláštní čerpadlo 
ELYTE.

Široký plnící otvor 
oddělený 

od čerpadla.

Víceúčelové
stranové madlo.

Vrchní část bez 
zarážek.

Víčko s integrova-
nou měrkou 

(7 možností dávky: 
2, 3, 4, 5, 10, 20 a 40 ml).

Ramenní popruh 
upevněný pomocí 

spon.

Úchyt pro nástavec.

Nová profesionální 
tryska s integrova-

nou matkou.

Rychlospojka připo-
jení hadice

Průsvitná nádrž.

Kompozitní telesko-
pický nástavec

Výhody

Bezkonkurenční 
snadnost a komfort.

Snadnější plnění, 
míchání a vyprazd-

ňování.

Snadná manipulace.

Snadné, rychlé a 
dokonalé 

vyprázdnění.

Snadné a přesné 
dávkování.

Rychlé a snadné 
zapínání.

Snadné uchycení 
nástavce.

Praktické použití, 
snadná výměna.

Snazší transport a 
skladování.

Viditelná hladina 
kapaliny.

Ošetření co nejblíže 
cílené plochy.

Znak

Napevno uchycené 
čerpadlo.

Kovové táhlo čer-
padla.

Bezpečnostní ventil 
s indikátorem maxi-
málního tlaku (< 0,3 
MPa) a dekompresí.

Nádrž s velkým 
průměrem.

Výhody
Při plnění a vyprazd-

ňování není nutné 
odmontovat čerpadlo.

Vynikající kvalita a 
přesnost.

Žádné riziko chybného 
natlakování. Indikace 
tlaku v nádrži. Snadná 
a rychlá dekomprese.

Vyšší využitelnost, 
vynikající stabilita.

Znak

Hruškový tvar 
držadla.

Rychloupínací ko-
nektor.

Široký, nastavitelný 
popruh.

Profesionální, er-
gonomická rukojeť 
nástavce PROFILE.

Výhody

Komfortní 
tlakování.

Snazší manipulace.

Komfortní přená-
šení.

Zajistí přirozenou 
pozici zápěstí a ruky.

Víceúčelový držák trysek s na-
stavováním proudu a vířivou 

deskou.

Profesionální tryska 
s matkou.

Hruškový tvar 
držadla.

Bezpečnostní 
ventil s indikáto-

rem maximálního 
tlaku (< 0,3 MPa) 

a dekompresí.
Rychlospojka se zpětným 

ventilem.

Vnější měrka.

Průsvitný polypropylé-
nový zásobník.

Vnitřní měrky 250 a 500 ml.

Vysoce odolná zpevněná 
hadice.

Kompozitní telesko-
pický nástavec, délka 
50/100 cm.

Víčko s integrovanou 
měrkou, (7 možností 
dávky: 2, 3, 4, 5, 10, 20 a 
40 ml) a přihrádkou na 
náhradní trysku.

Velký plnící otvor 
(Ø 80 mm).
Nastavitelný popruh 
široký 40 mm.
Pevné tlakové čerpa-
dlo s vysokou uživa-
telskou bezpečností a 
chemickou odolností.

Profesionální ru-
kojeť  z žebrované-
ho polypropylénu 
s vysokou mecha-
nickou odolností 
a integrovaným 
filtrem.16 17
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ELYTE 8 Pro                           101001
  Ochrana rostlin

ELYTE 8 Pro                           101002
  Likvidace plevelů

ELYTE 8 Pro  export              101007

ELYTE 14 Pro export             101014

ELYTE 14 Pro                           101004
Ochrana rostlin

ELYTE 8 Pro                           101003
  Kutilství

mosazný nástavec pevné spojení

Pro průměrné a velké zahrady: 
200 - 1200 m2

Pro průměrné a velké zahrady: 
200 - 1200 m2

Pro velké zahrady: > 500 m2

Pro ošetřování dřeva, krovů, 
okenic, střech a chodníků.

Tlakové postřikovače ELYTE Pro

• Celkový objem nádrže 8,5 l, vyu-
žitelný 6 l.
• Pevné manuální čerpadlo.
• Hliníkové táhlo čerpadla.
• Široký plnící otvor (Ø 80 mm)
• Víčko s integrovanou měrkou, (7 mož-
ností dávky: 2, 3, 4, 5, 10, 20 a 40 ml) a 
přihrádkou na náhradní trysku.
• Rychloupínací konektor hadice.
• Nastavitelný popruh.
• Pletená hadice 8 x 12, délka 1.35 m.
• Profesionální rukojeť nástavce 
PROFILE.
• 0.5 / 1m dlouhý chemicky odolný 
kompozitní nástavec.
• Víceúčelový držák trysek s nasta-
vováním proudu a vířivou deskou.

• Celkový objem nádrže 8,5 l, vyu-
žitelný 6 l.
• Pevné manuální čerpadlo.
• Hliníkové táhlo čerpadla.
• Široký plnící otvor (Ø 80 mm)
• Víčko s integrovanou měrkou, (7 mož-
ností dávky: 2, 3, 4, 5, 10, 20 a 40 ml) a 
přihrádkou na náhradní trysku.
• Rychloupínací konektor hadice.
• Nastavitelný popruh.
• Pletená hadice 8 x 12, délka 1.35 m.
• Profesionální rukojeť nástavce 
PROFILE.
• 0.6 m dlouhý chemicky odolný 
kompozitní nástavec.
• Víceúčelový držák trysek s nasta-
vováním proudu a vířivou deskou.
• Dodáváno s profesio- 
nální vířivou tryskou.

• Celkový objem nádrže 8,5 l, vyu-
žitelný 6 l.
• Pevné manuální čerpadlo.
• Hliníkové táhlo čerpadla.
• Široký plnící otvor (Ø 80 mm)
• Víčko s integrovanou měrkou, (7 
možností dávky: 2, 3, 4, 5, 10, 20 a 40 
ml) a přihrádkou na náhradní trysku.
• Rychloupínací konektor hadice.
• Nastavitelný popruh.
• Pletená hadice 8 x 12, délka 1.35 m.
• Profesionální rukojeť nástavce 
PROFILE.
• 0.6 m dlouhý chemicky odolný 
kompozitní nástavec s flexibilní 
koncovkou..
• Víceúčelový držák trysek s nastavová-
ním proudu a vířivou deskou.
• Dodáváno s profesionální vířivou 
tryskou.

• Celkový objem nádrže 13,75 l, využitel-
ný 8 l.
• Pevné manuální čerpadlo.
• Hliníkové táhlo čerpadla.
• Široký plnící otvor (Ø 80 mm)
• Víčko s integrovanou měrkou, (7 možností 
dávky: 2, 3, 4, 5, 10, 20 a 40 ml) a přihrádkou na 
náhradní trysku.
• Rychloupínací konektor hadice.
• Nastavitelný popruh.
• Pletená hadice 8 x 12, délka 1.35 m.
• Profesionální rukojeť nástavce PROFI-
LE.
• 0.5 / 1m dlouhý chemicky odolný kom-
pozitní nástavec.
• Víceúčelový držák trysek s nastavová-
ním proudu a vířivou deskou.

Zádové postřikovače s konstantním tlakem

COSMOS 18 Pro
Komfort a výkon!

Oblíbený výrobek pro profesionály uvádí značka BERT-
HOUD v nové generaci COSMOS 18. Stejně jako původní 
model se vyznačuje spolehlivostí a zvýšil se komfort při po-
užití za všech podmínek.

Pěnou vycpané ramen-
ní popruhy.

Plnící otvor s průmě-
rem 125 mm.

Přenosné držadlo

Šikmé dno nádrže.

Výkonné čerpadlo s che-
micky odolným těsněním.

Snadné užívání

• Velký plnící otvor o průměru 125 mm pro snazší 
plnění, dávkováním a vyprazdňování.
• Šikmé dno minimalizuje množství zbytku kapaliny 
po aplikaci.
• Průsvitná 18litrová nádrž s míchadlem.
• Snadné sestavení.

Ergonomie

Bezpečnost

• Přenosné držadlo.
• Držák nástavce pro snadné uložení.
• Komfortnější používání při nošení na zádech.
• Oboustranná páka čerpadla.
• Snadnější používání bez další námahy.
• Přirozená pozice ruky a zápěstí.

• Tlakové těsnění komory není namáháno.
• Snadné používání, snadná výměna.
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Zádové postřikovače s konstantním tlakem

ALTO                                         101127
Injekční postřikovač

SERINGA                                 101025

COSMOS 18 Pro                     102215
Ochrana rostlin

COSMOS 18 Pro                     102216
Ochrana rostlin

Tip profesionála
Tip profesionála

Pro ošetřování ve výškách

Ideální pro velké zahrady, 
zady, vinice apod.

Pro práci ve výškách

Kompozitní nástavec
+ 

Souprava na opravy

Dvojčinný injekční postřikovač pracuje ve dvou smě-
rech. Charakteristický je vysoký pracovní tlak. Jde o 
ekonomické řešení pro ošetřování ve výškách.

Všestranný víceúčelový postřikovač pro mytí 
aut, ošetření střech, ošetření stromů, atd. Jde 
o nejjednodušší postřikovač na trhu, který je 
vždy připraven k použití. Jen vložíte hadici do 
nádoby s vodou a můžete začít pracovat.

• Žlutá polyetylénová prů-
svitná nádrž s měrkou, ka-
pacita 10 l.
• Nastavitelné ramenní po-
pruhy.
• Široký plnící otvor s filtrem.
• Dvojčinné mosazné po-
chromované čerpadlo.
• Vysoký pracovní tlak (0,4 - 
0,5 MPa.
• Nastavitelná tryska.

• 2 víceúčelové a vícesměrné trysky (ví-
řivý a plochý proud).
• Hadice 2x5 m.
• Může být připojeno k hadici postři-
kovače a nádrž použít jako zásobník.
• 60cm prosloužení nástavce pro ošet-
ření obtížně přístupných ploch.
• Těsnění Viton® odolné uhlovodíkům 
a rozpouštědlům.
• Spona bránící vypadnutí hadice z ná-
doby.
• Sítový filtr.

• Plnící otvor široký 125 mm.
• Šikmé dno.
• Přenosné držadlo.
• Držák nástavce pro snadné 
uložení.
• Komfortnější nošení na zá-
dech.
• Průsvitný zásobník, objem 
18 l.
• Ruční čerpadlo, talk 0,6 
MPa.
• Reverzní oboustranná páka.
• Výkonné ruční čerpadlo s 
odolným těsněním.
• Uživatelsky příjemná a odol-
ná rukojeť přesným 40cm hli-
níkovým nástavcem.
• Univerzální držák trysek.

Zvolte dávku podle závažnosti napa-
dení. Aplikujte preventivně, ale sle-
dujte také vývoj onemocnění. Musíte 
vědět, kdy lze nechat vývoj na rostli-
nách a kdy zasáhnout.

Totální herbicidy aplikujte na podzim, 
když je veškerá energie vracena do koře-
nů. Ošetření je efektivnější a spotřebujete 
méně chemických látek.

Zádové postřikovače s konstantním tlakem

VERMOREL
Unikátní koncept

Známé jméno pro jedinečný koncept postřikovače.
Výjimečně komfortní VERMOREL se vyznačuje průkop-
nickým pístomembránovým čerpadlem se zakřiveným 
pístem, což je zařízení, které dosud nebylo u postřikovačů 
použito.

Uživatelský přínos

Tradiční kvalita

Vynikající prvky

• Odolný průsvitný polyetylénový zásobník.
• Ergonomická rukojeť s integrovaným filtrem.
• Šikmé dno nádrže, viditelná hladina kapaliny.
• Oboustanná páka čerpadla s automatickým vracením 
do horní pozice.
• Velké šroubované víčko.
• Plně kompatibilní s příslušenství Berthoud.

• Vynikající komfort nošení.
• Žádný kontakt nádrže se zády obsluhy.
• Rychlé tlakování (stačí polovina záběrů oproti ostat-
ním), hladký chod páky čerpadla.
• Konstruováno pro tlak až 0,5 MPa.
• Rychlá a snadná údržba.
• Viditelná hladina roztoku.

• Ultraodolná membrána a ventily.
• Ergonomická opora zad.
• Nastavitelné univerzální těleso trysky vhodné pro 
všechny druhy profesionálních trysek.

• Mimořádně komfort-
ní ramenní popruhy s 
oporou zad a popruhem 
kolem pasu.
• Rozložení hmotnosti: 30 
% ramena, 70 % boky.
• Samostatné nastavení 
každého popruhu
• Oddělitelná taška na 
příslušenství.

Koncept komfortního nošení

Optimální komfort 
při intenzivní práci.

Kapacita
10 litrů
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SPECIFIC WEED

CONTROL

EQUIPMENT

Zádové postřikovače Vermorel Zádové postřikovače Vermorel

VERMOREL 1800                   102084
Ochrana rostlin

VERMOREL 2000 Pro           102078
Likvidace plevelů

VERMOREL 2000 Pro Comfort                                                                          102022
Ochrana rostlin

VERMOREL 2000 POWER Comfort                                                              102042
Ochrana rostlin

VERMOREL 2000 Electric na vozíku                                                                102063
Ochrana rostlin

Pro velké zahrady, sady, 
stromy, křoviny, atd.

Pro velké zahrady, sady, 
stromy, křoviny, atd.

Pro velké zahrady, sady, zahradnictví, skleníky, atd.
Pro intenzivní práci (ošetření, hubení plevelů)

Pro všechny práce se zádovým postřikovačem, kdy uživatel nechce ručně 
pumpovat.

Pro parky a zahrady

• Objem zásobníku 16 l s viditel-
nou hladinou kapaliny.
• Ergonomický rám, který se při-
způsobí Vašim zádům.
• Nastavitelné ramenní popruhy.
• Reverzační oboustranná páka 
čerpadla se dvěma polohami: kli-
dová (svisle) a pracovní (šikmo).
• Vysoce výkonné membránové 
čerpadlo se zakřiveným pístem 
(snadná obsluha a nízký odpor).
• Rychlé připojení hadice rychlo-
spojkou.
• Profesionální rukojeť ná- 
stavce PROFILE.
• 60cm kompozitní nástavec 
s vysokou mechanickou a che-
mickou odolností.
• Víceúčelový nastavitelný 
držák trysek.
• Dodáváno s vířivou tryskou a 
deskou 15/10.

• Objem zásobníku 16 l s viditel-
nou hladinou kapaliny.
• Ergonomický rám, který se při-
způsobí Vašim zádům.
• Nastavitelné ramenní popruhy.
• Reverzační oboustranná páka 
čerpadla se dvěma polohami: kli-
dová (svisle) a pracovní (šikmo).
• Vysoce výkonné membránové 
čerpadlo se zakřiveným pístem 
(snadná obsluha a nízký odpor).
• Rychlé připojení hadice rychlo-
spojkou.
• Profesionální rukojeť ná- 
stavce PROFILE.
• 60cm/120 cm teleskopický kom-
pozitní nástavec 
s vysokou mechanickou a che-
mickou odolností.
• Dodáváno s víceúčelo-
vým držákem trysek s 
protiodkapovým tlako-
vým regulátorem a po-
stranní, vířivou a plochou 
tryskou.

• Objem zásobníku 16 l s viditelnou hladinou kapaliny.
• Ergonomický rám, který se přizpůsobí Vašim zádům.
• Reverzační oboustranná páka čerpadla se dvěma polohami: klidová (svis-
le) a pracovní (šikmo).
• Vysoce výkonné membránové čerpadlo se zakřiveným pístem.
• Pomocný tlakový ventil nastavitelný od 0 do 0,5 MPa.
• Profesionální rukojeť nástavce PROFILE.
• 60cm kompozitní nástavec s vysokou mechanickou a chemickou odol-
ností.
• Víceúčelový nastavitelný držák trysek.
• Dodáváno s víceúčelovým držákem trysek s postranní, vířivou a plochou 
tryskou.

Výbava pro ošet-

ření a likvidaci 
plevelů.

Dodáváno s 
kompletní sadou 

trysek

Dodáváno s 
kompletní sadou 

trysek

• Objem zásobníku 18 l s viditelnou hladinou kapaliny.
• Ergonomický rám, který se přizpůsobí Vašim zádům.
• Nerezový sací filtr.
• Vysoce výkonná 12V nabíjecí baterie.
• Špičkový motor pro intenzivní nasazení.
• Membránové čerpadlo umožňující použití směsi kapaliny a 
práškových chemikálií.
• Elektronická nabíječka s indikátorem nabití.
• Zdvojená hadice.
• Elektromechanická rukojeť nástavce PROFILE.
• 60/120cm teleskopický kompozitní nástavec s vysokou mechanickou a 
chemickou odolností.
• Víceúčelový nastavitelný držák trysek.
• Dodáváno s víceúčelovým držákem trysek s postranní, vířivou a plochou tryskou.

     Nezávislost
    Tryska        Výkon    Tlak      Litry  Nádrže
                          

l/min.   MPa 
    Vířivá            0,83      3,6          212       12
   (15/10)
    Plochá           1,00       2,5         300      17
    modrá
  Stranová         1,16       1,5        435       24
    hnědá

• Objem zásobníku 18 l s viditelnou hladinou kapaliny.
• Nerezový sací filtr.
• Vysoce výkonná 12V nabíjecí baterie.
• Špičkový motor pro intenzivní nasazení.
• Membránové čerpadlo umožňující použití směsi kapaliny a 
práškových chemikálií.
• Elektronická nabíječka s indikátorem nabití.
• Zdvojená hadice, délka 5 m.
• Elektromechanická rukojeť nástavce PROFILE.
• 60/120cm teleskopický kompozitní nástavec s vysokou mechanickou a 
chemickou odolností.
• Víceúčelový nastavitelný držák trysek.
• Dodáváno s víceúčelovým držákem trysek s postranní, vířivou a plochou 
tryskou.
• Umístěno na vozíku s velkými koly.
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282369 282370 282371 282372 282373 282374 282375

282489 282458282461282488 282462

282460 282491282490282457

Ø 10/10e Ø 12/10e Ø 15/10e Ø 18/10e Ø 20/10e Ø 25/10e

1 bar

2 bar

3 bar

0,185

0,245

0,300

0,235

0,300

0,360

0,275

0,385

0,470

0,395

0,535

0,660

0,470

0,660

0,795

0,515

0,780

0,870

0,680

0,980

1,155

1 bar

2 bar

2,5 bar

0,360

0,500

0,560

0,250

0,340

0,380

0,560

0,650

0,720

0,840

0,970

1,080

1,120

1,290

1,440

3 bar 0,6000,420 0,790 1,180 1,580

80°80° 80° 80° 110°

1 bar

1,5 bar

2 bar

0,460

0,570

0,650

1,150

1,410

1,630

1,390

1,700

1,960

2,310

2,830

3,270

2,5 bar 0,730 1,860 2,190 3,650
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Trysky: Jedinečný koncept BERTHOUD Trysky: Jedinečný koncept BERTHOUD

+ Lehká volba
Univerzální držák trysek.
Různé barvy trysek.

+ Snadná výměna
Jednodílná tryska spojená s matkou 
na držáku trysek.

+ Praktické použití
Trysky se vymění pouhým šroubová-
ním. 

Různé typy aplikačních trysek splní 
rozdílné potřeby:
• Vířivý typ trysek pro všechny druhy 
ošetření insekticidy a fungicidy.
• Ploché trysky  pro všechny druhy li-
kvidace plevelů (cíleně nebo plošně).

Všechny typy trysek jsou dostupné s 
různým průtokem pro možnost volby 
různých aplikačních dávek (l/min). 
To uživatelům umožní dodržet do-
poručené dávkování. Různé hodnoty 
průtoku jsou znázorněny barevným 
označením. Některé trysky jsou do-
stupné s různými úhly rozstřiku.

Průtočné množství trysek Pracovní záběr trysek
Trysky s dutým kuželem

Trysky s plochou aplikací

Stranové trysky

Pro válcový postřik
S nerezovou koncovkou s několika 
rozdílnými průměry otvoro pro vý-
běr vhodné aplikační dávky.
Vytvářejí dutý kuželový proud pro 
ošetření insekticidy a fungicidy.

Tlak    Ø 8/10e

   Tlak   

   Úhel
  Straré  
 barevné
označení

   Tlak   

  Úhel
  Straré  
 barevné
označení

Pro úzký plochý postřik
Dostupné v několika barevných 
označeních pro různé hodnoty apli-
kační dávky a různý postřikový úhel.
Používají se pro cílenou likvidaci 
plevelů a specifické ošetření stro-
mů, střech, atd.

Pro široký plochý postřik
Také existují v několika barevných 
označeních pro různé hodnoty pa-
likační dávky a s různým postřiko-
vým úhlem.

Souprava trysek 
pro kompozitní 
nástavce.

200560

Herbicidní 
souprava trysek 
pro kompozitní 
nástavce.

200601

Souprava trysek 
Rex Variable

210627

Souprava trysek 
pro veškeré druhy 
ošetření se dvě-
ma kuželovými, 
jednou plochou a 
jednou stranovou 
tryskou.

211324

Kalibrace

Tryska 80°

Tryska 105°

Tryska 110°

Tryska 130°

Výška (cm)

Výška (cm)

Výška (cm)

Výška (cm)

Šířka (cm)

Šířka (cm)

Šířka (cm)

Šířka (cm)

Průtok (l/min) x 10.000
záběr (m) x rychlost (m/min)

= Dávka (l/ha)

       Kód Tryska      Tlak               Záběr           Průtok          Dávka
     (cm)             (l/min)         (l/ha)
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PROFILE

PROFILE

STOPREX

STOPREX

FUSO

FUSO

201517

201517

+282253

+282253

+282253

+282253

280362

280362

280363

280363

280364

280364

210597

210597

Příslušenství postřikovačů Příslušenství postřikovačů

Kompozitní teleskopický ná-
stavec GIANT s hadicí, rychlo-
spojkou a rukojetí PROFILE, 
délka 2,40 a 3,60 m.

Všichni majitelé parků a zahrad vědí, že  
stromy je nutné alespoň dvakrát do roka 
ošetřit (ovocné stromy dokonce třikrát). 
Nejprve v zimě a posléze po odkvetení.
Většina plodících stromů má výšku 
čtyři až pět metrů a standardní nářa-
dí nmůže v této výšce kvalitně ošetřit. 
Dlouhý teleskopický nástavec BERT-
HOUD z kompozitního materiálu 
může dosáhnout až do výšky 2,4 
nebo 3,6 metru. Jde tak o perfekt-
ní nástroj pro takové práce. Jsou 

lehké, pevné a odolné. 
mají vysokou chemickou 
i mechanickou odolnost. 
Mohou být využity pro 
ošetření střech i další 
domácí práce. 

VELKÝ KOMPO-
ZITNÍ TELESKO-
PICKÝ NÁSTAVEC 
S HADICÍ A RYCH-
LOSPOJKOU:
- model 2,40 m

280326

- model 3,60 m
282447

Pevné nástavce
Jako prodloužení paže zajišťující komfort a 
přesnou práci jsou nástavce důležitou součástí 
přenosných postřikovačů. Pevné nástavce jsou 
vždy tvořeny čtyřmi díly:
1) Rukojeť s ovladačem ventilu.
Rukojeť může být buď STOPREX nebo PROFILE 
s různými systémy ovládání průtoku a spojení.
2) Nástavec
Nástavce mohou být jednodílné nebo telesko-
pické, pevné nebo ohebné, hliníkové, nerezové, 
mosazné nebo kompozitní, rovné nebo zahnuté.
3) Tělo trysky
Tyto součástky mohou být jednoduché nebo 
komplexní konstrukce jako je třeba nastavitelný 
typ vířivého těla.
4) Zakončení trysky
Ta mohou různá v závislosti na aplikační konfigu-
raci: vířivé pro rozprašovače, s plochým postři-
kem a širokoúhlé s plochým postřikem.

VÍCEÚČELOVÝ 
KOMPOZITNÍ NÁ-
STAVEC S RUKO-
JETÍ PROFILE

280327

UNIVERZÁLNÍ 
NÁSTAVEC PRO-
FILE S RUKOJETÍ

280324

UNIVERZÁLNÍ NÁ-
STAVEC STOPREX S 
RUKOJETÍ

211665

Teleskopické 
nástavce

BERTHOUD nabízí dva typy 
teleskopických nástavců pro 
různé způsoby připojení.

ADAPTÉR
282253

KOMPOZITNÍ TELESKOPIC-
KÝ NÁSTAVEC S RUKOJETÍ 
FUSO                             201517

KOMPOZITNÍ 
TELESKOPIC-
KÝ NÁSTAVEC 
S RUKOJETÍ 
PROFILE NEBO 
STOPREX
            280362 

60cm prodloužení nástavce
Kompatibilní:
• PROFILE/STO-
PREX/FUSO
• Materiál: kompozit-
ní nebo hliníkový.

PRODLOUŽENÍ 
KOMPATIBILNÍ S 
RUKOJEŤMI PRO-
FILE NEBO FUSO

280363

PRODLOUŽENÍ 
KOMPATIBILNÍ S 
RUKOJEŤMI PRO-
FILE NEBO FUSO

280363

Kompatibilita rukojetí, nástav-
ců a prodloužení

       Rukojeti                Nástavce            Prodloužení

Rukojeti

Ramena

Rukojeť PROFILE
Ergonomie: Úhel mezi 
rukojetí a nástavcem zajis-
tí přirozenou pozici ruky.
Spolehlivost: Ventilový 
uzavírací systém kolmý k 
proudu kapaliny.
Snadná údržba: Snadno 
odšroubovatelné pružiny, 
těsnění a ventily.
Kompatibilita: S nástavci 
s připojením typu STO-
PREX včetně teleskopic-
kých nástavců GIANT.
Možnosti příslušenství: 
Tlakoměr, regulátor tlaku

280310

Rukojeť
STOPREX

212370

Rukojeť PROFILE 
s tlakoměrem
Dovoluje uživateli neustále kont-
rolovat pracovní tlak.

282860

Ramena promění jed-
notryskový nástavec na 
vícetryskový.
2 trysky: aplikace dvou 
řad jedním pohybem.
3 trysky: široká ramena 
pro ošetření herbicidy.
4 trysky: Velmi široká 
ramena pro aplikaci 
herbicidů.

RAMENA SE 
DVĚMA OTOČ-
NÝMI TRYSKAMI

            220516 

TŘÍTRYSKOVÁ 
HERBICIDNÍ 
RAMENA

            255044 

ČTYŘTRYSKO-
VÁ HERBICID-
NÍ RAMENA

            255071 26 27
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Příslušenství postřikovačů

Protiodkapový regulátor tlaku

• Zajistí vždy správný tlak na trysce.
• Zajistí optimální účinnost trysky.
• Může ušetřit až 50 % chemikálií.
• Zajistí stabilní dávku.
• Chrání životní prostředí před-
cházením přesahům.
• Při použití s podtlakovými po-
střikovači rozšíří ošetřenou plochu.
• Při použití s tlakovými postři-
kovači se sníží počet záběrů pá-
kou čerpadla..

Regulátory tlaku po-
máhají chránit životní 
prostředí a Vaše peníze

Regulátory tlaku mohou být použity 
na všech postřikovačích. Zajistí sta-
bilní pracovní tlak na trysce již od 
0,1 MPa, který je vhodný pro aplikaci 
herbicidů. Regulátory zabrání nehos-
podárným přesahům a šetří tak vý-
razně peníze. V sadě s protiodkapo-
vým ventilem.

Průběh změny pracovního tlaku
Podtlakové po-
střikovače bez 
regulátoru.

Tlakové po-
střikovače bez 
regulátoru.

Podtlakové 
a tlakové 
postřikovače s 
regulátorem.

Příslušenství pro nejlepší práci Vylepšete starší generaci postřiko-
vačů touto soupravou adaptérů

Postřikový kryt pro 
bezpečnou a efektiv-
ní cílenou aplikaci 
herbicidů. Používá se s 
plochými tryskami.

455004

Kromě jiného umožní tato souprava plné využití 
teleskopických nástavců GIANT, které jsou vybaveny 
hadicí s rychlospojkou.

ZNAČKOVAČ
Umožní snad-
nou kontrolu již 
ošetřené plochy, 
pomáhá zabrá-
nit přesahům a 
umožňuje efek-
tivnější využití 
chemikálií.

282917

SOUPRAVA ADAPTÉRŮ
Pro tlakové postřikovače 
FLORALY F5/F7/F13.

251713

HADICE
Délka 180 cm, vyba-
vena rychlospojkou.
Vhodná pro ELYTE 7 
a ELYTE 8 .

280380

Příslušenství pro údržbu, náhradní díly

Výrobky pro údržbu postřikovačů
Kvalitní údržba udrží původní vlastnosti postřikovačů po dlouhou dobu. Proto je důležité pravidelně využívat 
dva následující doplňky:
• Odbouratelný koncentrovaný čistič (100% rostlinný)
Tento koncentrovaný výrobek v kanystru o objemu 125 ml je nutné využívat po každé práci, zvláště při dvěma 
různými typy ošetření, například pokud chcete použít prostředek na ošetření po výrobku na hubení plevelů. 
Nabízí výhodu 100% odbouratelnosti, je tvořen aktivními činidly získanými z bioetanolu vyrobeného ze pšenice 
nebo cukrovky a zásaditého základu.
Tento výrobek neobsahuje fosfáty ani ropná rozpouštědla. Je zařazen jako nedráždivý, netoxický a nežíravý.
• Injektor silikonového maziva
Jendou nebo dvakrát ročně, při intenzivním používání i častěji, je důležité promazat všechna těsnění (zvláště na 
čerpadle, kde jsou v kontaktu s kapalinou) kvalitním silikonovým mazivem. Aplikace malého množství je snadná 
díky injekční stříkačce.

INJEKTOR SILIKO-
NOVÉHO MAZIVA
(10 g)

219374

ČERPADLO
Pro ELYTE 7 a 
ELYTE 8.

200370

MEMBRÁNA, VEN-
TIL A TĚSNĚNÍ
Pro všechny verze 
VERMOREL.

212310

NÁHRADNÍ DÍLY
Pro postřikovače SE-
RINGA a ALTO.
Obsahuje pružinu, ku-
ličku, sítko a kroužek.

218185

NÁHRADNÍ DÍLY
Pro postřikovač COS-
MOS.
Obsahuje píst, těsnění 
a kuličku.

218343

TĚSNĚNÍ ČERPADLA
Pro ELYTE 7 a 
ELYTE 8.

219803

TĚSNĚNÍ ČERPA-
DLA
Pro F5, F7 a F13 s 
polypropylenovým 
čerpadlem.

219535

TĚSNĚNÍ ČERPADLA
Pro F5, F7 a F 12 FLO-
RALY OPTIMA (všech-
ny verze)

282872
Tip profesionála

Pro cílenou likvidaci plevelů používejte kryt a nepracujte za větru. Tím zabráníte úletu a předejdete zasažení ostatních rostlin 
totálním herbicidem.
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Motorové postřikovače Motorové postřikovače

PULVEXEL 50

Nezbytný postřikovač pro údržbu par-
ků a zahrad
Kompaktní a lehce ovladatelný, PULVEXEL 50 je ideálním 
motorizovaným postřikovačem pro zahrady a parky, kde jsou 
ošetřovány plochy ve výšce (stromy) nebo je nutné ošetřit velké 
plochy (se čtyřtryskovými, dvoumetrovými rameny)

Dvou a čtyřtaktní motory             2T  102501
50litrový zásobník                            2T  102502

Výkonnost
• Silný motor a čerpadlo pro vysokou dáv-
ku a tlak.

Nastavitelnost
• Regulace dávky a výstupního tlaku.

Praktičnost
• Velký průměr plnícího otvoru.
• Speciální výpustní otvor.
• Plastový zásobník s měrkou.
• Držadlo hadice.
• Tlakoměr s ovládáním tlaku.
• Odnímatelná rukojeť čerpadla.

Stabilita
• Dvě standardní pneumatiky.

Spolehlivost
• Kvalitní motory.
• Chemicky odolné čerpadlo.
• Míchadlo vrací kapalinu do nádrže.
• Vstupní i výstupní filtrace.

Síla
• Vyztužený rám s protikorozní úpravou.
• Polyetylénová nádrž.

Standardní výbava
• 10m hadice.
• 60cm nástavec s nastavitel-
nou tryskou.
• Profesionální keramická 
tryska 15/10.

V návěsné verzi s dvoumetrovými 
čtyřtryskovými rameny na hubení 
plevelů připojitelné za travní nebo 
malý traktor pomocí oje.

V ruční verzi s volitelným na-
vijákem, hadicí a vysokotlakým 
nástavcem.

Vyberte si motor
Dvoutaktní 
motor 
OLEOMAC

Čerpadlo COMET 
MC 20/20 (dvoutaktní 
motor) nebo MC 25/20 
(čtyřtaktní motor).

Dvoutakt
Motor OLEOMAC s 
výkonem 1,8 k.
Čerpadlo
MC 20/20 COMET
Průtok: 0 - 20 l/min.
Tlak: 0 - 2 MPa.

Čtyřtakt
Jednoválcový motor HONDA 
GX 100 s výkonem 3 k a otáčka-
mi 3600 za minutu.
Čerpadlo
MC 25/20 COMET
Průtok: 0 - 20 l/min.
Tlak: 0 - 2,5 MPa.

PULVEXEL 120
Čtyřtaktní motor 
120litrový zásobník                                 102503

Speciální model pro velké plochy
Postřikovač pro ruční práci s vysokotlakou hadicí a nástavcem 
nebo připojitelný za travní nebo malý traktor. PULVEXEL 120 
je motorem poháněný postřikovač pro profesionály a správce 
vyžadující různé práce jako například ošetření stromů, které 
se obtížně ošetřují běžnými stroji, nebo pro ošetření velkých 
ploch pomocí třímetrových ramen. PULVEXEL 120 je vyroben 
podle legendárně známých vysokých standardů BERTHOUD.

Výkonnost
• Silný motor a čerpadlo pro vysokou dávku a tlak.
Nastavitelnost
• Regulace dávky a výstupního tlaku.
• Výškově stavitelná oj.
• Dvě samostatně ovládané sekce výškově nastavi-
telných ramen.
• Nastavitelná podpěra.
Praktičnost
• Velký průměr plnícího otvoru.
• Speciální výpustní otvor.
• Plastový zásobník s měrkou.
• Držadlo hadice.
• Tlakoměr s ovládáním tlaku.
• Odnímatelná rukojeť čerpadla.
Stabilita
• Dvě standardní pneumatiky.
Spolehlivost
• Kvalitní motory.
• Chemicky odolné čerpadlo.
• Míchadlo vrací kapalinu do nádrže.
• Vstupní i výstupní filtrace.
Síla
• Vyztužený rám s protikorozní úpravou.
• Polyetylénová nádrž.

Standardní výbava
• 10m hadice.
• 60cm nástavec s nastavitel-
nou tryskou.
• Profesionální keramická 
tryska 15/10.

Systém sklápění ramen 
se západkou pro ho-
rizontální i vertikální 
postřik.

Výškově stavi-
telná oj.

Snadné 
plnění.

Motor a čerpadlo
Jednoválcový motor HONDA 
GX 100 s výkonem 3 k a otáčka-
mi 3600 za minutu.
Čerpadlo
MC 25/20 COMET
Průtok: 0 - 20 l/min.
Tlak: 0 - 2,5 MPa.
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Elektrické postřikovače Elektrické postřikovače

PULVEXEL PULVEXEL
Jednofázový 230 V
Třífázový 400 V
50 nebo 120litrová nádrž

Použití s 12V baterií                               102514

Síla bez emisí
Snadné ovládání a kompaktní rozměry, řada postřikovačů PUL-
VEXEL elektric využívá elektrické napětí (230 nebo 400 V) a 
dává Vám tak profesionální výkonnost.
Vybaveny jsou speciálním elektrickým motorem a čerpadlem 
zkonstruovanými podle požadavků profesionálů. Tyto postři-
kovače jsou ideální odpovědí všem zahradníkům, pěstitelům a 
pracovníkům ve sklenících, kteří pracují v uzavřených prosto-
rech. Jsou také využitelné také v těch případech, kdy nechceme 
využívat benzínové motory.

Ekonomický a k přírodě šetrný návěs-
ný postřikovač
Každý, kdo při údržbě parků zahrad využívá travní nebo malý 
traktor, může zvýšit jeho možnosti využitím postřikovače 
PULVEXEL 50 12 V, který je poháněn energií z akumulátoru.
Postřikovač PULVEXEL 50 12 V může být vybaven dvoutrys-
kovými rameny nebo jednotryskovým nástavcem pro plošné 
nebo cílené ošetření. Ramena mohou při transportu a pro 
snazší uskladnění složena. Stroj je osazen 12voltovým elek-
trickým čerpadlem, zdrojem síly je zásuvka traktoru. Díky 
tomu neprodukuje žádné spaliny.

230 V, 50 l           102510
230 V, 120 l           102512
400 V, 50 l              102511
400 V, 120 l            102513

Výkonnost
• Silný motor a čerpadlo pro 
vysokou dávku a tlak.

Stabilita
• Dvě standardní pneumatiky.

Spolehlivost
• Kvalitní motory.
• Chemicky odolné čerpadlo.
• Hydraulické míchadlo vrací 
kapalinu do nádrže.
• Vstupní i výstupní filtrace.

Síla
• Vyztužený rám s ultraodolnou 
úpravou povrchu.
• Polyetylénová nádrž.

Standardní výbava
• 10m hadice.
• Vysokotlaký nástavec s nastavi-
telnou tryskou (60 cm).
• Profesionální keramická tryska 
15/10.
• Jednoduché zařízení pro namo-
tání hadice a uchycení nástavce.

Praktičnost
• Velký průměr plnícího otvoru.
• Speciální výpustní otvor.
• Plastový zásobník s měrkou.
• Držadlo hadice a volitelný 
navíječ.
• Tlakoměr s ovládáním tlaku.
• Odnímatelná rukojeť čerpadla.

Konfigurace
• Použitelné v manuální verzi s 
vysokotlakou hadicí a nástav-
cem.
• Možnost připojení oje pro pou-
žití v různých terénech.

Jednofázový 230 V
Výkon motoru 1,25 k, 
otáčky 2800 za minu-
tu, přívodní kabel 1,5 
m se zástrčkou.
Čerpadlo
MC 20/20 COMET
Průtok: 1 - 23 l/min.

Třífázový 400 V
Výkon motoru 1,25 k, 
otáčky 2800 za minu-
tu, přívodní kabel 1,5 
m se zástrčkou.
Čerpadlo
MC 20/20 COMET
Průtok: 1 - 23 l/min.

Výběr motorů

Snadné plnění.

Výkonnost
• Polyetylénová nádrž s objemem 50 l.
• Tlak 0 - 0,42 MPa.
• Max. dávka 6 l/min.
•Šířka ramen 1,8 m.

Nastavitelnost
• Tlak může být nastaven změnou zpětného 
průtoku kapaliny.

Stabilita
• Dvě standardní pneumatiky.
• Standardní rozchod kol.

Spolehlivost
• Chemicky odolné čerpadlo.
• Hydraulické míchadlo vrací kapalinu do nádrže.
• Vstupní i výstupní filtrace.

Síla
• Vyztužený rám s ultraodolnou úpravou povrchu.
• Polyetylénová nádrž.

Nezávislost
• 12V elektrický motor poháněný baterií traktoru.
• Čerpadlo s bezpečnostním ventilem..
• 2,5m napájecí kabel.
• Vypínač.

Jak používat
Za traktor připojíme pomocí oje; dvoutrysková ramena 
použijeme pro likvidaci plevelů, cílené ošetření je mož-
né použitím hadice s nástavcem.

Praxe
1 - Velký průměr plnícího otvoru a výpustní otvor pro 
kompletní vyprázdnění..
2 - Manometr pro snadné zjištění pracovního tlaku.
3 - Zrcadlové trysky s protiodkapovým systémem..
4 - Dva výstupy rozdělovače (nástavec a ramena).

Standardní výbava
• 5m hadice s jednoduchým mechanismem namotání.
• Rukojeť s vypínačem a 60 cm nástavcem.
• Univerzální držák trysek se stranovou tryskou s úhlem 105°.
•Dvouramenná ramena s dvěma tryskami.32 33



Elektrické postřikovače Rosiče

PULVEXEL ATV BOOSTAIR
12voltové čerpadlo                               102160
Zásobník 70 litrů 16 litrový rosič                                           102515

Mobilním zásobník pro čtyřkolky
PULVEXEL ATV může být připevněn na všechny čtyřkolky na 
trhu, takže lze tato vozislo využít i jako pracovní nástroj. Kon-
strukce zásobníku s nízko položeným těžištěm nesníží stabilitu 
čtyřkolky, což znamená, že jde o ideální řešení i pro práci na sva-
žitých pozemcích.
Vše bylo nabženo pro jednoduché použití. Čerpadlo je snadno 
přístupné, najdeme zde nádržku na mytí rukou, úchytný řemen 
zajistí snadné připevnění a odpojení, volitelnou možností je ví-
cesměrná aplikační lišta. PULVEXEL ATV je novým přírůst-
kem v řadě PULVEXEL, který je určen pro použití v pracích a 
zahradách.

Nepostradatelný pro intenzivní ošet-
ření ve výškách nebo rozlehlých ploch
Rosič je základním nástrojem profesionálů, kteří chtějí ošetřovat 
rostliny s maximální účinností.
• Ošetření vhodné pro různé druhy rostlin (výpěstky, sady, lesní 
školky, vinice).
• Desifekce budov (stáje, dojírny, sklady, atd.), lodních prostor, 
kontejnerů, vagónů, apod.

Snadné použití
• PULVEXEL ATV je zkonstruován podle tvaru 
nosiče čtyřkolek pro zlepšení stability.
• Ovládání je v dosahu řidiče.

Výkonnost
• Maximální pracovní tlak 0,35 MPa.
• Maximální průtok 6,15 l/min.
• Robustnost (naviják na hadici přímo na nádrži).
• Hadice může být celá namotána, čímž se předchází 
jejímu poškození přejetím.
• Maximální životnost hadice (při skladování se 
neláme).

Nádrž
• Postřikovač pověšený na čtyřkolce se 70 litrovou 
nádrží a 12 litrovou nádržkou na mytí rukou.
• Pro snazší vyprázdnění nádrže lze hadici jednodu-
še odpojit.

Čerpadlo
• 12V čerpadlo napájené baterií.
• Postřiková jícha může být pomocí dvoucestného 
ventilu aplikována nástavcem nebo aplikační lištou 
nebo oběma současně.
• Přebytečná kapalina je vracena do nádrže.
• Glycerinový měřič tlaku.

Standardní výbava
• Teleskopický nástavec 0,6 - 1,2 m.
• Rukojeť VITON®.
• 5m hadice.
• Vířivá tryska.

Volitelná výbava
• Metrová lišta se třemi tryskami.
• Kovový ventil.
• Čerpadlo s výkonem 7 l/min a tlakem 0,69 MPa.

- TRADIČNÍ POSTŘIKOVAČ PRO OŠETŘENÍ NÍZKÝCH ROSTLIN
- INOVATIVNÍ PSOTŘIKOVAČ PRO OŠETŘENÍ OVOCNÝCH 
STROMŮ, ŽIVÝCH PLOTŮ, ATD.

Technická charakteristika
• Dvoutaktní jednoválcový motor, objem 
80cm3, výkon 5 koní, maximální otáčky 6900.
• Objem nádrže pro postřik 16 l, objem pali-
vové nádrže 4,2 l, palivo benzín + 4 % oleje.
• Ergonomická rukojeť se všemi funkcemi 
(stop/start, plyn).
• Hlučnost ve vzdálenosti 15 m - 68 dB.

Výkonnost
• Maximální horizontální dosah postřiku 15 m.
• Maximální rychlost vzduchu 130 m/s.
• Maximální množství vzduchu 1044 m3 za 
hodinu.

Standardní výbava
• Dodáváno s návodem k obsluze, klíčem na 
svíčku a šroubovákem.

Volitelná výbava
• Ochranné brýle, sluchátka.

Nádrž
• Průsvitná nádrž se stupnicí, objem 16 l.
• Velký plnící otvor, 160 mm s filtrem.
• Robustní postranní madla pro snad-
nou manipulaci.

Komfortní opěrka zad

Tryska
• Tryska pro kapalné 
produkty se systé-
mem nastavení šesti 
pozic se šesti různými 
hodnotami aplikační 
dávky.Trubkový nástavec

• Nástavec s nastavitelnou délkou.
• Lze přizpůsobit podle délky předloktí.
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