EasyGreen
návod k použití

Výhody
•

šíře záběru 1,5 m

•

jednoduché ovládání a přesné dávkování.

•

méně plýtvání, méně čištění, menší dopad na životní prostředí

Příprava nového aplikátoru k prvnímu použití
•

Položte aplikátor tak, aby spočíval na přední

2

Aplikátor dejte do pozice „vypnuto“ s pákou směrem od rukojeti (1)

•

Zkontrolujte, zda číslice nastavení dávkování odpovídá produktu, který budete aplikovat (2)

•

Naplňte násypku do maximálně ¾ jejího objemu. Aplikátor NIKDY neplňte na trávníku.

•

Nejlepší způsob, jak pokrýt trávníky různých tvarů naleznete v našich „Tipech pro aplikaci“

•

Ovladač zapnuto/vypnuto používejte pouze tehdy, když je aplikátor v pohybu

utáhněte křídlové matice.

•

Doporučená rychlost chůze je 8 m za 10 vteřin

Pro uložení aplikátoru ve složeném stavu,

•

Aby nedošlo k předávkování a možnému riziku poškození, ujistěte se, že aplikátor je

Vezměte oporu a zasuňte její konce do otvorů
na konstrukci

•

Obraťte aplikátor zpět na kola. Zvedněte horní
polovinu rukojeti do přímé pozice a rukou

•

1

•

straně násypky
•

1

Jak správně aplikovat

2

přicouvání vypnut.

proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

Nastavení aplikátoru
Tento aplikátor lze použít k aplikaci granulovaných hnojiv a travních osiv. Prášková hnojiva by se měla aplikovat pomocí
aplikátoru, který je speciálně určen pro tento účel. K dosažení nejlepších výsledků je nutno aplikovat trávníková hnojiva
rovnoměrně a ve správné dávce.

Volba nastavení

•
1.

Pro aplikaci hnojiv ICL použijte nastavení podle tabulky.

2.

Pro přesné dávkování jiných hnojiv, můžete použít následující postup nastavení:

4

Správná údržba prodlouží život vašeho aplikátor
Nikdy nenechávejte hnojiva v aplikátoru. Zbytky hnojiv vraťte do původního obalu, pečlivě
jej uzavřete a uskladněte na suchém místě.
•

Po každém použití aplikátor důkladně omyjte a odstraňte veškerý ulpělý materiál, zejména

a) Vyznačte si na tvrdém povrchu, plastové plachtě apod. jasně definovanou plochu v m2

v blízkosti hřídele. K odstranění zatvrdlých zbytku může být potřeba teplá voda. Před

b) Zvažte hmotnost hnojivo v zásobníku

uložením nechte aplikátor důkladně vyschnout.

c) Aplikujte hnojivo na definovanou plochu
d) Zvažte hmotnost zbylého hnojiva v zásobníku
e) Rozdílem vypočtěte hmotnost aplikovaného hnojiva na definovanou plochu v m2

•

Pravidelně promazávejte pouzdro hřídele pomocí lubrikátoru ve spreji. Nepoužívejte oleje
ani vazelínu, protože se na ně mohou chytat zbytky, které způsobí předčasné opotřebení.

f) Vypočtěte kolik hnojiva bylo aplikováno na 1 m2
g) Dle potřeby upravte nastavení ke zvýšení či snížení dávky
h) Pro kontrolu přesné dávky aplikovaného hnojiva tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované dávky na m2

Tipy pro aplikaci

Nejlepší metoda aplikace produktů spočívá ve vytvoření úvodního pásu, kde se po každém průchodu budete otáčet.
U pravoúhlých ploch vytvořte dva úvodní pásy, každý na jednom konci (F) u nepravidelně tvarovaných trávníků vytvořte
úvodní pás po obvodu (E). Aby nedocházelo k vynechání míst, překrývejte každý pruh přibližně o 30cm (G). Kam granule

•

Produkt aplikujte průchody tam a zpět v nejdelším směru, přičemž při obrátce na úvodním pásu aplikátor vždy vypněte

padají lze zjistit vizuálně. Pokud možno, neaplikujte za větru.

a zapněte jej až na začátku dalšího průchodu.
•

Objíždějte pečlivě všechny překážky, abyste nevynechali žádní místo. Od ploch, na které nechcete produkt aplikovat, se
držte minimálně ve vzdálenosti 1,5 m.
Neaplikujte produkt s herbicidními účinky poblíž okrasných rostlin.

•

Šíře záběru aplikátoru se liší dle počasí, použitého produktu a rychlosti chůze.

•

Když používáte hnojiva ICL SF, slabá zálivka trávníku před aplikací vám pomůže lépe rozeznat stopy kola usnadní tak

1,5 m

•

aplikaci. (To nemusí platit pro produkty jiných výrobců. Přečtěte si nejdříve návod.)

úvodní pás

úvodní pás

Nastavení aplikátoru pro jeden průchod
NPK

Hnojivo

Dávka (g/m2)

Šíře záběru

Nastavení

24-5-12

Maintenance

35

1.5 m

26

20-20-8

New Grass

35

1.5 m

26

16-5-22

Stress Control

35

1.5 m

26

20-5-8+2MgO

Maintenance

35

1.5 m

26,5

24-5-8+2MgO

All Round

45

1.5 m

27

14-5-21+2MgO

Pre-Winter

45

1.5 m

27,5

27-5-5+2MgO

Full Season

60

1.5 m

29

22-5-5+2,4D+Dicamba

Weed Control + Fertilizer

20

1.5 m

26

11+05+05 +8Fe

Shade Special

35

1.5 m

28

H2Pro granule

20

1.5 m

27
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