Kontakt:
Staben PPHU
ul. Obrońców Westerplatte 29
82-100 Nowy Dwór Gdański
+48(55) 247 21 53
staben@poczta.onet.pl

Części do opryskiwaczy
Nazwa produktu:
Oprawa rozpylacza potrójna przelotowa na śrubę
M6
32
cena: 27,00
zł
32,40 zł
symbol: OR012p
Oprawa rozpylacza potrójna krańcowa na śrubę M6
cena: 32,40
27,00 złzł
symbol: OR012k
Cechy charakterystyczne:
• Przeznaczone do zamocowania odpowiedniego
filtra i rozpylacza;
• Kompletne zestawy montażowe zawierają:
oprawę rozyplacza, filtr, uszczelkę i kołpak;
• Szczelne odcięcie cieczy dzięki zastosowaniu
zaworu membranowego;
• Mocowanie w ceowniku za pomoca śruby M6
zapewnia stabilność;
• Łatwa zmiana dyszy opylającej przez
przekręcenie oprawy;
• Zawór odcinający umieszczony z boku korpusu,
umożliwia łatwy dostęp w przypadku kontroli
jego pracy, nowy typ - większa niezawodność;
• Możliwość stosowania kołpaków pod krążek,
dysz RSM oraz rozlewaczy kołpakowych RSM i
węży rozlewowych;
Ceny nie zawierają dysz szczelinowych.

Nazwa produktu:
Oprawa rozpylacza potrójna przelotowa typ RAU
cena: 32,40
27,00 zł
zł
symbol: OR012p
Oprawa rozpylacza potrójna krańcowa typ RAU
cena: 32,40
27,00 zł
zł
symbol: OR012k
Cechy charakterystyczne:
• Przeznaczone do zamocowania odpowiedniego
filtra i rozpylacza;
• Szczelne odcięcie cieczy dzięki zastosowaniu
zaworu membranowego;
• Łatwa zmiana dyszy opylającej przez
przekręcenie oprawy;
• Zawór odcinający umieszczony z boku korpusu,
umożliwia łatwy dostęp w przypadku kontroli
jego pracy, nowy typ - większa niezawodność;
• Możliwość stosowania kołpaków pod krążek,
dysz RSM oraz rozlewaczy kołpakowych RSM i
węży rozlewowych;
Ceny nie zawierają dysz szczelinowych.

Nazwa produktu:
Oprawa rozpylacza z bocznym zaworem przelotowa
typ RAU
cena: 6,12
5,12 zł
zł
symbol: OR013p
Oprawa rozpylacza z bocznym zaworem krańcowa
typ RAU
cena: 6,10
5,10 złzł
symbol: OR013k
Oprawa rozpylacza z bocznym zaworem przelotowa
na śrubę M6
cena: 6,12
5,12 zł
zł
symbol: OR013p
Oprawa rozpylacza z bocznym zaworem krańcowa
na śrubę M6
cena: 6,10
5,10 zł
zł
symbol: OR013k
Oprawa rozpylacza z bocznym zaworem przelotowa
na śrubę M6x40 mocowanie na rurkę 1/2 i 3/4
cena: 7,80
6,50 zł
zł
symbol: OR016p
Oprawa rozpylacza z bocznym zaworem krańcowa
na śrubę M6x40 mocowanie na rurkę 1/2 i 3/4
cena: 7,80
6,50 zł
zł
symbol: OR016k
Cechy charakterystyczne:
• Przeznaczone do zamocowania odpowiedniego
filtra i rozpylacza;
• Szczelne odcięcie cieczy dzięki zastosowaniu
zaworu membranowego;
• Zawór odcinający umieszczony z boku korpusu,
umożliwia łatwy dostęp w przypadku kontroli
jego pracy, nowy typ - większa niezawodność;
• Możliwość stosowania kołpaków pod krążek,
dysz RSM oraz rozlewaczy kołpakowych RSM i
węży rozlewowych;
Ceny nie zawierają dysz szczelinowych.

Nazwa produktu:
Filtr szczelinowy system RAU zwykły
cena: 0,72
0,60 zł
zł
symbol: FL010
Cechy charakterystyczne:
Służy do oddzielania występujących w cieczy roboczej
zanieczyszczeń mechanicznych.
Nazwa produktu:
Filtr szczelinowy system RAU wąski
cena: 0,70
zł
0,84 zł
symbol: FL020
Cechy charakterystyczne:
Służy do oddzielania występujących w cieczy roboczej
zanieczyszczeń mechanicznych.
Nazwa produktu: Rozpylacz szczelinowy 0,2, 0,3, 0,4
cena: 4,20
3,50 złzł
symbol: brak

Osprzęt przeznaczony do stosowania nawozów
płynnych i pestycydów RSM
Nazwa produktu:
Węże rozlewowe typ standard RAU, HARDI,
TEEJET, ARAG, nakrętka wysoka (z
kompletem kryz)
cena: 57,60
48,00złzł
symbol: WR010
Cechy charakterystyczne:
Montowane na oprawach rozpylaczy
poszczególne sekcje węży służą do rozlewu
makroskładnikowych nawozów płynnych,
zwłaszcza w późnych fazach generatywnego
rozwoju roślin i w zasiewach wrażliwych na
opryski nawozami płynnymi.

Nazwa produktu:
Rury rozlewowe (pojedyncze) z adapterem przyłącze RAU, HARDI, TEEJET, ARAG
cena: 78,00
42,00 złzł
symbol: RR020p
Cechy charakterystyczne:
Montowane na oprawach rozpylaczy. Sekcje
składające się z zestawu pojedynczych rur. Służą
do wykonywania pasowych oprysków gleby i
roślin nawozami płynnymi oraz pestycydami.
Umieszczone na pojedynczych rurach zwłaszcza
bagnetowe w systemie RAU. Umożliwiają
montowanie różnego typu rozpylaczy do
oprysków gleby bądź w obrębie zwartego
ulistnienia łanu.

Nazwa produktu:
Rury rozlewowe (pojedyncze)RAU, HARDI,
TEEJET, ARAG
cena: 54,00
17,00 złzł
symbol: RR020
Cechy charakterystyczne:
Montowane na oprawach rozpylaczy. Sekcje
składające się z zestawu pojedynczych rur. Służą
do wykonywania pasowych oprysków gleby i
roślin nawozami płynnymi oraz pestycydami.
Umieszczone na pojedynczych rurach zwłaszcza
bagnetowe w systemie RAU. Umożliwiają
montowanie różnego typu rozpylaczy do
oprysków gleby bądź w obrębie zwartego
ulistnienia łanu.

Nazwa produktu:
Rury rozlewowe z kompletem kryz
(podwójne) RAU, HARDI, TEEJET, ARAG,
nakrętka wysoka
cena: 93,60
78,00złzł
symbol: RR010
Cechy charakterystyczne:
Montowane na oprawach rozpylaczy sekcje
składające się z zestawu podwójnych rur. Służą
do rzędowego rozlewu makro- i
mikroskładnikowych nawozów płynnych oraz
innego rodzaju chemicznych środków
produkcyjnych. Rury rozlewowe mogą mieć
zastosowanie w zasiewach o szerokich
rozstawach rzędów oraz przy uprawie rożlsin
wykazujących dużą wrażliwość na opryski zwłaszcza nowozami płynnymi.
Nazwa produktu:
Adapter przejście:
RAU/TEEJET,
TEEJET/RAU,
TEEJET/TEEJET,
HARDI/TEEJET,
HARDI/HARDI
cena: 19,80
16,50 złzł
symbol: AD020

Nazwa produktu:
Rozpylacz wielostrumieniowy RSM typ 7.0
(siedmiootworowy) RAU, HARDI, TEEJET,
ARAG z kompletem kryz
cena: 9,72
8,10 zł
zł
symbol: RW070
Cechy charakterystyczne:
Wykonany z tworzywa sztucznego. Rozpylacze
są przeznaczone do grubokroplistych, bardzo
słabo pokrywających zasiewy oprysków,
zwłaszcza roztworem saletrzano mocznikowym RSM i innymi
makroskładnikowymi nawozami płynnymi we
wczesnych stadiach wegetatywnego rozwoju
roślin
Ceny nie zawierają dysz szczelinowych.
Nazwa produktu:
Rozpylacz wielostrumieniowy RSM typ 5.0
(pięciootworowy) bez kołpaka, z kompletem
kryz
cena: 7,32
6,10 zł
zł
symbol: RW050

Nazwa produktu:
Rozpylacz wielostrumieniowy RSM typ 5.0
(pięciootworowy z kołpakiem i kompletem
kryz) RAU, HARDI, TEEJET, ARAG
cena: 8,28
6,90 zł
zł
symbol: RW051

Nazwa produktu:
Uszczelka kołpaka RAU, HARDI, TEEJET,
ARAG
cena: 0,78
0,65 zł
zł
symbol: UK010
Cechy charakterystyczne:
Uszczelka gumowa dla opraw i łączy
odpowiednich systemów jest niezbędnym
elementem zabezpieczjącym przed
niekontrolowanym wyciekiem cieczy roboczej.
Nazwa produktu:
Oprawa rozpylacza przelotowa z uchwytem
mocującym (kompletny zestaw) typ RAU
cena: 5,28
4,40 zł
zł
symbol: OR011
Oprawa rozpylacza krańcowa z uchwytem
mocującym (kompletny zestaw) typ RAU
cena: 5,28
4,40 zł
zł
symbol: OR011k

Nazwa produktu:
Oprawa rozpylacza przelotowa typ RAU
(niekompletna)
cena: 4,08
3,40 zł
zł
symbol: OR010

Nazwa produktu:
Oprawa rozpylacza krańcowa typ RAU
(niekompletna)
cena: 4,06
3,38 zł
zł
symbol: OR020

Nazwa produktu:
Oprawa rozpylacza przelotowa ze śrubą
(kompletny zestaw)
cena: 4,92
4,10 zł
zł
symbol: OR031
Oprawa rozpylacza krańcowa ze śrubą
(kompletny zestaw)
cena: 4,80
4,00 zł
zł
symbol: OR041
Ceny nie zawierają dysz szczelinowych

Nazwa produktu:
Oprawa rozpylacza przelotowa typ RAU z
uchwytem mocującym
cena: 10,08
8,40 złzł
symbol: 04011u

Nazwa produktu:
Uchwyt mocujący oprawy
rozpylacza(wykonanie: stal nierdzewna)RAU
cena: 4,80
4,00 zł
zł
symbol: UMO20
Cechy charakterystyczne:
Uchwyt - sprężyna mocująca służy do
precyzyjnego i stabilnego mocowania opraw
rozpylaczy na typowej, tzw. 'suchej belce'
polowego opryskiwacza ciągnikowego.
Nazwa produktu: Obejma montażowa opraw
rozpylaczy
cena: 7,80
6,50złzł
symbol: UM010
Cechy charakterystyczne:
Obejma służy do montażu opraw rozpylaczy
systemu RAU w starych opryskiwaczach
wyposażonych w tzw. 'belkę mokrą'.

Nazwa produktu:
Zaślepka oprawy rozpylaczy (kołpak
ślepy)typ: RAU
cena: 6,00
5,00złzł
symbol: ZR010
Cechy charakterystyczne:
Kołpakowa zaślepka opraw rozpylaczy systemu
RAU jest niezbędną częścią wyposażenia belki
polowego opryskiwacza. Na niej montowane są
pojedyncze lub podwójne rury rozlewowe.
Element ten wyłącza z eksploatacji nie
wykorzystywane roboczo oprawy rozpylaczy.
Nazwa produktu:
Zaślepka oprawy rozpylacza HARDI,
TEEJET, ARAG
cena: 6,00
5,00złzł
symbol: ZR010a

Nazwa produktu:
Kołpak typ 8 do montażu rozpylaczy
płaskostrumieniowych
cena: 0,96
0,80 zł
zł
symbol: KP080
Cechy charakterystyczne:
Służy do montażu rozpylaczy
płaskostrumieniowych
Nazwa produktu:
Kołpak typ 8.1 do montażu rozpylaczy Turbo,
HARDI, TEEJET, ARAG
cena: 0,96
2,30 zł
zł
symbol: KP081
Cechy charakterystyczne:
Służy do montażu rozpylaczy TURBOJET,
TEEJET.

Nazwa produktu:
Kołpak na dwie dysze RAU, HARDI,
TEEJET, ARAG
cena: zapytaj o cenę
symbol: KAP114

Nazwa produktu:
Membrana zaworka odcinającego MB010
RAU, MB010A z bocznym zaworem
cena: zapytaj o cenę
Cechy charakterystyczne:
Zwiększa precyzyjność działania zaworu.
Nazwa produktu:
Odbojnik dystansowy belki opryskiwacza
cena: 73,20
61,00 złzł
symbol: OD010
Cechy charakterystyczne:
Zamontowany na belce ciągnikowego
opryskiwacza polowego. Odbojniki dystansowe
wykonane są ze stali nierdzewnej. Zapobiegają
deformacjom bądź uszkodzeniom rur
rozlewowych. Utrzymują właściwą odległość od
powierzchni gleby poszczególnych elementów
roboczych.

Nazwa produktu:
1 - Nakrętka wysoka
cena: 4,80
4,00 zł
zł
symbol: NW010
2 - Kołpak oprawy TEEJET
cena: 2,76
2,30 zł
zł
symbol: KP080A
3 - Przyłącze manometryczne 3/4
cena: 3,90
3,25 zł
zł
symbol: brak
4 - Kołpak typ 8 do montażu rozpylaczy
płaskostrumieniowych
cena: 0,96
0,80 zł
zł
symbol: KP080
5 - Kołpak typ KW do montażu rozpylaczy
wirowych oraz rozplaczy pięciootworowych
cena: 0,96
0,80 zł
zł
symbol: KP010
Cechy charakterystyczne:
Służy do montażu rozpylaczy wirowych oraz rur
rozlewowych.
6 - Kołpak typ 8.1 do montażu rozpylaczy
TURBO, TEEJET
cena: 2,76
2,30 zł
zł
symbol: NW010
7 - Zaślepka oprawy rozpylaczy (kołpak
ślepy)
cena: 6,00
5,00 zł
zł
symbol: ZR010
8 - Zaślepka oprawy rozpylaczy TEEJET
cena: zapytaj o cenę
symbol: ZR010t
9 - Przyłącze manometryczne 1/2
cena: 3,90
3,25złzł
symbol: brak
Cechy charakterystyczne:
Kołpakowe przyłącze manometryczne RAU z
gwintem 1/2 służy do kontroli ciśnienia
roboczego w układzie cieczowym
poszczególnych sekcji belki polowego
opryskiwacza ciągnikowego.

Nazwa produktu:
Filtr siatkowy z zaworem odcinającym
cena: 1,06
0,88 zł
zł
symbol: FZ010
Cechy charakterystyczne:
Filtr ma pomocnicze zastosowanie w starego
typu oprawach rozyplaczy nie wyposażonych w
membranowe zawory przeciwkroplowe.

Nazwa produktu:
Zawór odcinający RAU
cena: 1,80
1,50 zł
zł
symbol: brak

Wyposażenie stacji diagnostycznej do badania
opryskiwaczy polowych
Nazwa produktu:
Prasa z manometrem kontrolnym
klasy 0,6
cena: 3000
2250 zł
zł
symbol: brak

Nazwa produktu:
Naczynie miarowe z uchwytem 2l,
5szt.
cena: 600zł
500 zł
symbol: brak

Nazwa produktu:
Manometr z przyłączem bagnetowym
RAU, HARDI, TEEJET, ARAG,
nakrętka wysoka
cena: 420
350 złzł
symbol: brak

Nazwa produktu:
Przewoźne stanowisko pomiarowe
opryskiwaczy polowych PSP-1.0 (z
basenem), atest PIMR
cena: 25800,00
18500,00złzł
bez basenu: 25200,00
18000,00złzł

Ceny podane w wartościach netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

