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Zraszacze polowe

Zasięg: 13,5 – 16 metrów 
Wydatek wody: 900-1360 [l/h] 
Ciśnienie robocze: 2,5-6,5 [bar]
Powierzchnia zraszania: 
360° (pełen obrót) 
Czas obrotu: około 50 sekund 
Zalecany rozstaw: 15x15 m
Wysokość: 15 cm
Szerokość: 17 cm
Masa: 490 g
Przyłącze: GW

Zraszacze antyprzymrozkowe

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

DYSZA

4 mm

PRZEPŁYW 
[l/h]

ŚREDNICA 
ZRASZANIA 

[m]

2 900 27,5

2,5 980 28

3 1065 29,5

3,5 1150 30,6

4 1230 31

4,5 1290 31,2

Zależność wydatku i zasięgu od ciśnienia roboczego

Ryzyko strat powodowanych przez wiosenne przymrozki dla wielu  
plantatorów jest wystarczającym powodem do zainwestowania w  
systemy ochrony antyprzymrozkowej. Najskuteczniejszą metodą ochrony 
antyprzymrozkowej jest zraszanie nadkoronowe, wykorzystujące energię 
uwalnianą podczas zamarzania wody.
Antyprzymrozkowe systemy nawadniania nadkoronowego opierają się 
najczęściej o zraszacze bijakowe, które muszą spełniać kilka  
rygorystycznych warunków: 

• Dostarczać kolejne dawki wody z określoną częstotliwością – czas  
pełnego obrotu zraszacza powinien zawierać się w  przedziale 40-50sek. 
• Charakteryzować się wysoką odpornością na podmuchy wiatru – opad 
wytwarzany przez zraszacze obrotowe jest mniej podatny na zakłócenia.
• Wykazywać się wysoką niezawodnością – osłonięte łożysko i sprężyna 
bijaka zapobiega zamarznięciu zraszacza w trakcie pracy.
• Zapewniać wysoką równomierność opadu – CUmin 88%. 

Planując nadkoronową instalację antyprzymrozkową należy zapewnić 
źródło wody o odpowiednim wydatku i zasobności, dlatego istotnym par-
ametrem jest niski wydatek zraszacza (zapewniający poprawne działanie 
systemu). 

Zraszacz antyprzymrozkowy VYR33

MODEL SYMBOL

VYR-33 0530030

https://www.budmech.pl/pliki/katalog-systemy-nawadniania.pdf


Zapoznaj się z całą ofertą: pobierz katalog.

Zraszacz antyprzymrozkowy NanDanJain 233b

Mikrozraszacz Flipper

MODEL PRZEPŁYW [l/h] SYMBOL

Mikrozraszacz 43 0360011

Uchwyt mocujący  - 0360012

Pokrywa ochronna  - 0360014

Flipper to najbardziej wydajny sposób ochrony antyprzymrozkowej na 
rynku. Dzięki prostokątnemu obszarowi zraszania międzyrzędzia pozos-
tają suche a system zużywa znacznie mniej wody niż przy tradycyjnych 
zraszaczach. 

Zasięg: 12-18m 
Wydatek wody 1490-1940[l/h] 
Ciśnienie robocze 2-5 [Bar] 
Powierzchnia zraszania 360 (pełen 
obrót) 
Czas obrotu: około 45 sekund 
Zalecany rozstaw: ≤ 18x18m, (CU 
88%) 
Średnica dyszy głównej: 4mm 
Średnica dyszy pomocniczej: 
2,5mm 
Masa:  440 g 
Przyłącze: 3/4" GW 

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

DYSZA

4,0 x 2,5 mm

PRZEPŁYW 
[l/h]

ŚREDNICA 
ZRASZANIA 

[m]

3 1490 29

4 1740 29

5 1950 29

Zależność wydatku i zasięgu od ciśnienia roboczego

MODEL SYMBOL

233B 4,0 x 2,5 530004

ZALECANA TEMPERATURA URUCHOMIENIA SYSTEMU ANTYPRZYMROZKOWEGO W ZALEZNOŚCI OD PUNKTU ROSY

Punkt rosy [°C] -9,5 -9,0 -8,5 -8,0 -7,5 -6,5 -6,0 -5,5 -5,0 -4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,0 -1,5

Temperatura uruchomienia [°C] +4,0 +4,0 +3,5 +3,5 +3,0 +3,0 +3,0 +2,0 +2,0 +1,5 +1,5 +1,0 +1,0 +0,5 +0,5

Zraszacze polowe

https://www.budmech.pl/pliki/katalog-systemy-nawadniania.pdf

