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Tabulka aplikace

Informace o produktu
určeno pro aplikaci travního osiva při zakládání nového 
trávníku a přesevech

Výhody

• velmi stabilní a snadno ovladatelný
• smontované, ihned k použití
• rukojeť vyrobena z trvanlivého, voděodolného materiálu
• kapacita násypky 29,5 l
• šířka záběru 56 cm
• možnost přesného nastavení

Složení

Štěrbinový aplikátor

Produkt Dávka Nastavení

Důležité upozornění

Obalovaná nebo hrubozrnná hnojiva by se měla aplikovat pomocí rotačních 
aplikátorů, neboť nejsou určena k aplikaci pomocí štěrbinových aplikátorů. 
Nastavení aplikátoru je pouze orientační. Pokud chcete zajistit přesnou 
aplikaci, je třeba aplikátor před použitím kalibrovat. Nastavení aplikátoru 
je platné při rychlosti chůze 5 km/h. Při rychlejší či pomalejší chůzi změňte 
aplikovanou dávku.

Produkt Složení Dávka Nastavení

Landscaper Pro Weed Control 22-5-5+2,4D+Dicamba 20 g/m2 2

Landscaper Pro Full Season 27-5-5+2MgO
40 g/m2 4

60 g/m2 6,5

Landscaper Pro Pre-Winter 14-5-21+2MgO
30 g/m2 3,5

45 g/m2 4,5

Landscaper Pro Maintenance 20-5-8+2MgO 35 g/m2 6,5

Landscaper Pro AllRound 24-5-8+2MgO
30 g/m2 3

45 g/m2 4
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Stopa po kole 
z předchozího 
průjezdu.

Doporučený způsob aplikace

K dosažení optimálního výsledku můžete použít 
následující tipy:

1. Má-li váš trávník obdélníkový tvar, provádějte aplikaci 
vždy podélně. Místa obratu přejeďte dvakrát na šířku. 
Při otáčení aplikátor uzavřete. Na konci každého 
pruhu aplikátor uzavřete a otevřete jej až na začátku 
dalšího pruhu. 

2. Pokud nemáte pravoúhlý trávník, obejděte jej 
nejdříve celý dokola. Pak pokračujte nejdelším 
pruhem a při otáčení aplikátor uzavírejte. 

3. Nevynechejte žádné místo. Aplikátor při aplikaci 
nenaklánějte. Při překrývání jednotlivých pruhů musí 
být šipka na aplikátoru vždy nad stopou po kole 
z předchozího pruhu. Nejezděte koly ve stopách 
předchozího průjezdu.

Montáž

1. Obraťte aplikátor tak, aby spočíval na přední straně 
násypky. Nadzdvihněte opěrku i pojistky. Zatlačte 
pojistky na obou stranách do otvorů.

3. Aplikátor nikdy nenaplňujte přímo na trávníku. 
Otáčejte stavěcím kolečkem (B), dokud se v okénku 
neobjeví požadované číslo.

4. Hotovo? Na začátku aplikace zvedněte páku klapky 
násypky do polohy ‘otevřeno’ (C). Aplikátor při 
aplikaci pouze tlačte. Pokud byste aplikátor táhli, 
může dojít k uvolnění příliš velkého množství 
produktu a  následnému poškození trávníku.

Poznámka: pro uskladnění ve složeném stavu opakujte kroky 
1 a 2 v obráceném pořadí.

2. Postavte aplikátor na kola. Nastavte rukojeť a pevně 
utáhněte. Díky našim patentovaným křídlovým 
matkám k tomu není potřeba žádný nástroj.


