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Nastavenie výseče 
(Na rýchlejšie a jednoduchšie nastavenie použite nástroj na nastavenie postrekova-
ča MP Rotator.) 

• Postrekovač MP Rotator nainštalujte tak, aby indikátor ľavého dorazu smeroval 
k ľavému okraju požadovanej zavlažovanej oblasti. 

• Pri zapnutej vode a s postrekovačom MP Rotator vo vysunutej pozícii otáčajte 
prstencom na nastavenie výseče v smere hodinových ručičiek , ak chcete vý-
seč zväčšiť alebo v protismere hodinových ručičiek , ak chcete výseč zmenšiť. 

• Integrovanú funkciu ozubenia sprejového výsuvníka použite na presné dolade-
nie okrajov jednoduchým presunutím ľavých a pravých dorazov v ľubovoľnom 
smere. 

 
Nastavenie dostreku 

• Malým plochým skrutkovačom alebo nástrojom na nastavenie postrekovača 
MP Rotator otáčajte skrutkou na nastavenie dostreku o 4 plné otáčky v smere 
hodinových ručičiek , ak potrebujete dostrek znížiť, alebo o 4 plné otáčky 
v protismere hodinových ručičiek , ak potrebujete dostrek zvýšiť. 

 

Poznámka: V záujme zaistenia spoľahlivej rotácie je redukcia dostreku úmyselne 
obmedzená mechanizmom preklzovej spojky. Aby ste predišli poškodeniu počas 
nastavovania, MP Rotator sa úplne neuzavrie ako napríklad sprejová tryska. Ak 
potrebujte pri akomkoľvek modeli postrekovača MP Rotator dosiahnuť maximálnu 
redukciu dostreku, prevádzkujte ho pri tlaku 2 bary. 
 

DÔLEŽITÉ: V záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov nahraďte všetky 
postrekovače v rámci zóny postrekovačmi MP Rotator a zodpovedajúcim 
spôsobom upravte dobu behu. Zrážková výška postrekovačov MP Rotator je 
oveľa nižšia ako u sprejových postrekovačov. Doba prevádzky bude podobná 
ako pri zónach s rotačnými postrekovačmi. 
Trvalý prevádzkový tlak vyšší než 3,7 baru skracuje životnosť postrekovača, zvyšuje 
rýchlosť otáčania, znižuje rovnomernosť zavlažovania a je dôvodom straty záruky. 
Videá o nastavovaní postrekovačov MP Rotator nájdete na stránke  
hunterindustries.com/support/trainingvideos/ 
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Skrutka na nastavenie dostreku 
 

Prstenec na nastavenie výseče 
 

Indikátor ľavého dorazu 
Výseč smeruje po smere hodinových ručičiek od tejto značky 
 

Sitko na prívode 

Varovanie: Postrekovač MP Rotator nepoužívajte bez priloženého sitka na 
prívode! 

Jednoduché nastavenie výseče 

Jednoduché nastavenie dostreku 

Ľavý doraz 


