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Všestranné. Flexibilní. Spolehlivé. Postřikovače Toro® řady 
570Z splňují veškeré požadavky instalačních fi rem pro 
domácí zahrady a poskytovatelů servisních služeb, kteří 
chtějí mít skladem postřikovače jen jedné typové řady.

• Keřové provedení, výsuvné provedení 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm a 300 mm

• Dostřik: 0,6-7,9 m (2'-26')

• Rozsah provozního tlaku (570Z): 1,4-5,2 bar (20-75 psi)

• Rozsah provozního tlaku (570LP): 1,0-5,2 bar (15-75 psi)

Vylepšené bezprůtočné 
těsnění

Bez úniku vody při výsuvu!
Tlakem aktivované stírací těsnění, kterým protéká voda jen při 
zasouvání, eliminuje obtékání při vysouvání, takže snižuje množství 
nevyužité vody a umožňuje použít větší počet hlavic připadajících na 
ventil. Díky tomuto bezprůtočnému těsnění jsou rozprašovací hlavice 
řady 570Z vhodnou volbou pro zákazníky, kterým záleží na efektivním 
řízení spotřeby vody.

Rozprašovače řady 570Z a 570ZLP

Vlastnosti a výhody

Bezprůtočné stírací těsnění
Zabraňuje úniku vody při vysunování a umožňuje umístění více 
postřikovačů do jedné větve.

Jednodílný zpětný ventil
Snadná instalace v terénu nebo předinstalace ve výrobním závodě. 
Účinný do převýšení až 3 m. 

Nízkotlaká nebo vylepšená zatahovací pružina
Vyberte si pružinu, která nejlépe odpovídá vašim konkrétním potřebám. 
Novým přírůstkem do této produktové řady je nízkotlaká série 570ZLP, 
která umožňuje vysouvání i zasouvání při nižším tlaku.

Výsuvník s rohatkou
Umožňuje snadné a spolehlivé nastavení výseče u výsuvných modelů.

Malé víčko o průměru 50 mm
Je méně vidět, což snižuje riziko poškození vlivem prostředí nebo ze 
strany vandalů.

Špičkové řešení hospodaření s vodou
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Specifikace

Rozměry

• Průměr tělesa:
• 35 mm u modelů 2P, 3P, 4P, 6P a 6P SI
• 41 mm u modelu 12P
• 45 mm u modelu 12P SI

• Průměr víčka: 50 mm
• Přívod: 13 mm s vnitřním závitem
• Boční přívod: 120 mm od horní strany postřikovače po střed 

bočního přívodu

Provozní údaje

• Dostřik: 0,6-7,9 m (2'-26')
• Rozsah provozního tlaku (570Z): 1,4-5,2 bar (20-75 psi)
• Rozsah provozního tlaku (570ZLP): 1,0-5,2 bar (15-75 psi)
• Doporučený tlak pro rozprašovací trysky: 2,1 bar (30 psi)
• Doporučený tlak pro rotační trysky: 2,8-3,5 bar (40-50 psi) 
• Průtok: 0,2-17,0 l/min. (0,05-4,5 gal/min.)

Další vlastnosti

• Zatahovací pružina z nerezové oceli
• Nízkotlaké těsnění s hodnotou 1,0 bar (15 psi) u modelů LP pro 

nízkotlaká čerpadla a studniční systémy
• Všechna tělesa se dodávají s nasazenou vypouštěcí zátkou.

Volitelné doplňkové příslušenství

• Zpětný ventil (570CV): účinný do převýšení až 3 m (Neplatí pro 
modely s bočním přívodem.)

• 570SEAL: těsnění pro všechny modely 570Z
• Indikátory použití užitkové vody: 

• Keřový adaptér pro použití užitkové vody (102-0563)
• Zacvakávací krytka víčka pro použití užitkové vody (89-9752)
• Lisované víčko s těsněním pro použití užitkové vody (102-1211)

• 570-6X: 150 mm nástavec výsuvníku
• 570-SR-6: 150 mm stacionární výsuvník, 13mm přívod s vnějším 

závitem
• 570-SR-18: 450 mm stacionární výsuvník, 13mm přívod s vnějším 

závitem
• Nástroj pro vytažení výsuvníku (89-6395)
• Seřizovací klíč (89-7350)

Záruka

• Dva roky

Seznam modelů řady 570Z

Model Popis

570Z-2P
570Z-3P
570Z-4P
570Z-4PCOM
570Z-6P
570Z-6PSI
570Z-6PCOM
570Z-12P
570Z-12PSI
570Z-12PCOM
570S

50mm postřikovač
75mm postřikovač
100mm postřikovač
100mm postřikovač, se zpětným ventilem
150mm postřikovač
150mm postřikovač, těleso s bočním přívodem
150mm postřikovač, se zpětným ventilem
300mm postřikovač
300mm postřikovač, těleso s bočním přívodem
300mm postřikovač, se zpětným ventilem
Keřový adaptér

Poznámka: vše bez trysky

Seznam modelů řady 570ZLP

Model Popis

570Z-2LP
570Z-3LP
570Z-4LP
570Z-6LP
570Z-6LPSI
570Z-12LP
570Z-12LPSI

570Z, 50 mm, nízký tlak
570Z, 75 mm, nízký tlak
570Z, 100 mm, nízký tlak
570Z, 150 mm, nízký tlak
570Z, 150 mm, nízký tlak, boční přívod
570Z, 300 mm, nízký tlak
570Z, 300 mm, nízký tlak, boční přívod

Poznámka: vše bez trysky

I d e n t i f i k a č n í  ú d a j e  k  ř a d ě  5 7 0 Z

570X-XXP-XX-COM-E
Model Výška výsuvu Volitelné Volitelné Volitelné

570 X XX P SI COM E

S — keřové provedení
Z —  výsuvné trávníkové provedení  

a vysoký výsuv

2LP — 50 mm
3LP — 75 mm
4LP — 100 mm

6LP — 150 mm
12LP — 300 mm

SI — boční přívod* COM —  zpětný ventil  
Check-O-Matic™**

E — užitková voda

Příklad: Při objednávání postřikovače řady 570Z s výškou výsuvu 150 mm a zpětným ventilem byste uvedli: 570Z-6P COM

*Dostupné pro 150mm a 300mm modely.
**K dispozici pro modely bez bočního přívodu, kromě 50mm a 75mm modelů.

I d e n t i f i k a č n í  ú d a j e  k  ř a d ě  5 7 0 Z L P

570X-XXLP-XX-COM-E
Model Výška výsuvu Volitelné Volitelné Volitelné

570 X XXXL SI COM E

Z —  výsuvné trávníkové provedení  
a vysoký výsuv

2LP — 50 mm
3LP — 75 mm
4LP — 100 mm

6LP — 150 mm
12LP — 300 mm

SI — boční přívod* COM —  zpětný ventil  
Check-O-Matic™**

E — užitková voda

Příklad: Při objednávání postřikovače řady 570ZLP (nízký tlak) s výškou výsuvu 150 mm a zpětným ventilem byste uvedli: 570Z-6LP COM


