
ZRASZACZ PRZEKŁADNIOWY PROFESJONALNY 4” K-RAIN MINIPRO GBK13003 

Instrukcja obsługi 

 
Zastosowanie 
Zraszacz MiniPro jest przekładniowym zraszaczem rotacyjnym, przeznaczony jest do 
nawadniania małych i 

�
rednich powierzchni trawnika. Wyposa�ony w 5 wymiennych 

dysz. 
Bardzo cicha praca urz�dzenia mo�liwa jest dzi�ki zastosowaniu mechanizmu 
turbinowego. Zraszacz charakteryzuje si� wysok� równomierno

�
ci� pokrycia zraszanej 

powierzchni. Zraszacz pracuje sektorowo w cyklu lewo-prawo z mo�liwo
�
ci� płynnego 

ustalania k�ta nawadniania od 40 do 360 stopni. Regulacja mo�e by� wykonana podczas 
spoczynku zraszacza za pomoc� klucza serwisowego lub 

�
rubokr�tu z płaskim ko�cem, 

podczas ró�nych etapów instalacji. Ustawiony sektor pracy jest wskazywany na tarczy 
znajduj�cej si� na górnej powierzchni głowicy. 
Wbudowana w górn� cz��� zraszacza łatwo dost�pna nierdzewna 

�
ruba dyfuzora 

zapewnia łatw� regulacj� zasi�gu. Górna powierzchnia głowicy pokryta jest elastyczn� warstw� 
zabezpieczaj�c�. Korpus zraszacza wykonany jest z ABS. Nierdzewna spr��yna umo�liwia powrót tłoka do 
pozycji spoczynkowej. Zraszacz wyposa�ony jest w filtr zabezpieczaj�cy. 
 
Specyfikacja techniczna  
Zastosowanie małe i �rednie 

powierzchnie 
trawnika 

K�t pracy [stopni] 40-360 
Promie� pracy (parametry skrajne w zale	no�ci 
od dyszy i ci�nienia) [m] 

5.2-9,1 

Ci�nienie pracy [bar] 1.4-4.8 
Ilo�
 strumieni 1 
Wynurzenie głowicy [cm] 10.2 (4”) �

rednica korpusu/głowicy/wysoko�
 [cm] 4,5cm/5,1cm/15.2cm 
Podł�czenie wody gwint F½” 
Ilo�
 dysz w wyposa	eniu 1 
Ilo�
 dysz opcjonalnych 5 
Trajektoria strumienia [st] 26 
Wewn�trzny filtr wychwytuj�cy 
zanieczyszczenia 

TAK 

Wbudowany zawór drena	owy NIE (opcja) 
Ustawienia fabryczne zraszacza: dysza #1.5, zasi�g: maksymalny, sektor 
pracy: 40st. 
 
Instalacja  
Podł�czy� zraszacz do magistrali zasilaj�cej u�ywaj�c przedłu�ki 
wielosekcyjnej ½”- ¾” lub przył�cza elastycznego. Prosz� nie u�ywa� 
smaru hydraulicznego, aby nie uszkodzi� mechanizmu zraszacza! Do 
uszczelnienia poł�czenia mo�na u�y� ta

�
my teflonowej. Powierzchnia 

górnej cz��ci głowicy powinna pokrywa� si� z lini� gruntu (murawy). 
 
Klucz serwisowy 
Do opakowania zbiorczego zraszaczy doł�czony jest klucz serwisowy. 
Klucz umo�liwia: ustawienie sektora pracy, regulacj� zasi�gu zraszacza, 
podniesienie tłoka bez demonta�u zraszacza, wymian� (wycofanie) dyszy. 
Zamiast klucza serwisowego mo�na równie� posłu�y� si� 

�
rubokr�tem z 

płask� ko�cówk�. 
 
Regulacja zasi gu �

ruba dyfuzora umieszczona w bocznej cz��ci pokrywy głowicy umo�liwia 
regulacj� zasi�gu. Wkr�caj�c 

�
rub� uzyskujemy rozproszenie strumienia 

wody a tym samym zmniejszenie zasi�gu zraszacza. 
 
Ustawienie sektorów pracy 
Przed przyst�pieniem do regulacji nale�y ustali� lewy k�t graniczny głowicy. W tym celu prosz� delikatnie 
podnie

�� tłok zraszacza za pomoc� klucza serwisowego i przytrzyma� tłok silnie r�k� poni�ej obrotowej 
głowicy. Nast�pnie ujmuj�c głowic� drug� r�k� przekr�camy delikatnie głowic� do prawego skrajnego punktu, 
do chwili wyczucia oporu a nast�pnie obracamy głowic� w lewo do wyczuwalnego oporu. W ten sposób 



znajdujemy skrajny lewy k�t graniczny. W celu dopasowania kierunku zraszania prosz� 
obróci� doln� cz��� tłoka (poni�ej głowicy)  wzgl�dem korpusu, tak aby dysza (oznaczona 
na obudowie strzałk�  brzegow� z metalow� 

�
rub� regulacyjn� po

�
rodku) wskazywała na 

lewy pocz�tek sektora nawadniania w terenie. 
Do zmiany sektora pracy u�ywamy klucza serwisowego. Klucz wkładamy w szary otwór 
znajduj�cy si� na górnej cz��ci głowicy i obracamy ustawiaj�c sektor pracy zgodnie ze 
wskazanym przez strzałk� zakresie na diagramie. Zwi�kszanie k�ta uzyskujemy 
przekr�caj�c szary regulator zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
UWAGA! Prosz� nie u�ywa� nadmiernej siły w celu obrotu głowicy oraz prosz� nie 
ustawia� sektora pracy poni�ej 40st lub powy�ej 360st, gdy� mo�e to doprowadzi� do uszkodzenia zraszacza. 
 
Wymiana dysz 
UWAGA! Nie wkłada� �adnych narz�dzi do otworu dyszy, gdy� grozi to jej rozkalibrowaniem! 
Zraszacze pracuj�ce na odmiennych sektorach pracy charakteryzuj� si� odmiennym opadem wody (ilo

�� wody 
spadaj�cej na dan� powierzchni�). Je

�
li chcemy podł�czy� do równoczesnej pracy kilka zraszaczy o ró�nym 

sektorze pracy (np. 90st i 360st.) zaleca si� zastosowanie odmiennych dysz w celu zrównowa�enia opadu 
wody. Prosz� pami�ta�, i� zwi�kszaj�c otwór dyszy zwi�kszamy zasi�g zraszacza, lecz jednocze

�
nie ro

�
nie 

te� zu�ycie wody pobieranej przez urz�dzenie. Dysze w zraszaczu MiniPro posiadaj� zró�nicowany kształt 
otworów wylotowych w celu wyrównania opadu na obszarach bli�szych i dalszych.  
 
Sposób wymiany dyszy: 
1. U�ywaj�c 

�
rubokr�tu lub klucza regulacyjnego prosz� wykr�ci� całkowicie 

�
rub� deflektora (regulacji 

zasi�gu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
2. Wprowadzi� klucz zwrócony ko�cowym wy�łobieniem ku górze, w szczelin� znajduj�c� si� po prawej stronie 
dotychczas u�ywanej dyszy, a nast�pnie wyci�gaj�c dysz� w kierunku ‘do siebie’. 
3. Prosz� wło�y� ��dan� dysz� do uchwytu dyszy, w ten sposób aby numer dyszy był widoczny na jej górze i 
dokr�ci� 

�
rub� deflektora. 

 
Parametry dysz zraszacza MiniPro 

Kontrola i czyszczenie filtra 
Filtr znajduje si� na dolnej cz��ci 
tłoka. W celu okresowego 
oczyszczenia filtra nale�y 
odkr�ci� nakr�tk� korpusu i wyj�� 
tłok wraz z głowic�. Filtr 
wysuwamy z obudowy, 
przepłukujemy bie��c� wod� i 
wsuwamy ponownie. 
 
 
 
 
 
 
 

W warunkach klimatycznych Polski nale�y bezwzgl�dnie opró�ni� instalacj� z wody przed nastaniem 
sezonu zimowego przedmuchuj�c j� kompresorem o ci

�
nieniu max. 2 bar. Podczas 

przedmuchiwania powoli zwi�ksza� ci
�
nienie. Czynno

�� przedmuchiwania przerwa� po max. 1 
minucie pracy zraszaczy na spr��onym powietrzu. Ze wzgl�du na fakt, i� zraszacze obracaj� si� szybciej 
pracuj�c na spr��onym powietrzu, dłu�sza praca mo�e spowodowa� trwałe uszkodzenie zraszacza! 
UWAGA! maksymalne ci

�
nienie pracy wynosi 4,8bar! W przypadku je

�
li w instalacji wyst�puje wy�sze 

ci
�
nienie, nale�y zastosowa� reduktor ci

�
nienia lub inne modele zraszaczy z głowicami wykonanymi ze stali 

nierdzewnej, przystosowane do pracy przy wy�szym ci
�
nieniu wody.  

Przed pierwszym podł�czeniem zraszacza prosz� dla pewno
�
ci odczyta� ci

�
nienie np. na manometrze 

hydrofora! Zalecamy u�ycie zraszacza wył�cznie w instalacji wyposa�onych w osobny filtr! 
Zraszacz nie mo�e by� ł�czony na tej samej linii ze zraszaczami statycznymi!  
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Dysza nr Ci �nienie 
[bar] 

Promie � 
strumienia 
max [m] 

Wydatek 
[l/h] 

2.1 5.1 170 
2.8 5.1 182 

#0,75 
 

3.4 5.4 205 
2.1 6.0 205 
2.8 6.3 272 

#1.0 
 

3.4 6.3 295 
2.1 6.9 318 
2.8 7.2 386 

#1.5 
 

3.4 7.2 432 
2.1 7.5 409 
2.8 8.1 477 

#2.0 
 

3.4 8.1 545 
2.1 8.4 612 
2.8 9.0 684 

#3.0 

3.4 9.0 750 


