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Základní údaje

Pásový zavlažovač ODRA 7528 je poloautomatický stroj, který zajišťuje umělé 
zavlažování zemědělské půdy tlakovou vodou. Vlastní závlahu (dodávku vody 
rostlinám) obstarává nejčastěji postřikovač Perrot ZN23 upevněný na vrcholu 
stativu, který je napojen na volný konec polyetylénové (PE) hadice. Voda je 
do PE hadice přiváděna z rozvodné sítě přes průtočnou cívku. Cívka se zvolna 
otáčí, navíjí PE hadici a současně přitahuje stativ s postřikovačem. Tak vzniká 
pás zavlažované půdy vymezený délkou PE hadice a dostřikem postřikovače 
na obě strany od osy pohybu. Provoz pásového zavlažovače je po celý čas 
pracovního cyklu automatický včetně zastavení stroje. Nastavení rychlosti 
svinovaní PE hadice se provádí mechanicky.

Součástí výbavy zavlažovačů je uzavírací klapka                            vybavená sys-
témem tlumeného vypínání. Tento systém umožňuje automatické odstavení 
zavlažovače na konci závlahového cyklu a zároveň zabraňuje vzniku tlakového 
rázu po uzavření klapky.

Použití

Pásové zavlažovače ODRA 7528 jsou určeny k závlaze velkoplošně pěstovaných 
zemědělských kultur, závlaze lesních školek, sportovišť atd. Pro závlahu Ize 
použít čistou nebo mírně zakalenou vodu. Závlahová voda může obsahovat 
i příměsi umělých nebo rozrušených stájových hnojiv, která neobsahují tvrdé 
abrasivní přimíseniny ve větším váhovém poměru než 1:100 a maximální váhový 
poměr sušiny stájových hnojiv nepřesahuje hodnotu 5:100. Pásové zavlažovače 
Ize provozovat při teplotě vzduchu od +3 °C do +50 °C. Teplota závlahové vody 
nesmí přesáhnout hodnotu +30 °C a nesmí poklesnout pod +3 °C.

Konstrukce

Jednonápravový podvozek tuhé konstrukce je svařen z ocelových profi lů a je 
opatřen pneumatikami příslušné nosnosti. Rám s cívkou s navinutou PE hadicí 
je uložen na točnici podvozku. Točnice umožňuje zvolit potřebný směr rozvino-
vání PE hadice.

Stativ postřikovače má z důvodu univerzálnosti použití v různých kulturách sta-
vitelný rozchod od 1600 do 2500 mm. Světlost je 650 mm.

Pro zavlažovače ODRA 7528 se používají postřikovače s možností nastavení 
potřebné velikosti sektoru zavlažované plochy.

Systém navíjení PE hadice je poháněn plnoprůtočnou vodní turbínou, kterou 
protéká voda k  postřikovači a současně pomocí řemenic a klínového řemene 
pohání převodovku, která je umístěna na klikovém hřídeli na točnici. Otáčky 
klikového hřídele jsou převodem přenášeny na cívku zavlažovače.

Komplet pro rekonstrukci zavlažovačů – ODRA Paket

Komplet je určen pro rekonstrukci cívkových zavlažovačů typu ODRA, HRON, 
PÁLAVA, vybavených původním olejovým pohonem. Rekonstrukce zavlažo-
vače spočívá v záměně olejového pohonu navíjení hadice na cívku za pohon 
mechanický. Plnoprůtočná vodní turbína, kterou protéká voda k postřikovači 
současně pomocí řemenic a klínového řemene pohání převodovku, která je 
umístěna na klikovém hřídeli původní konstrukce. Otáčky klikového hřídele 
jsou původním převodem přenášeny na cívku zavlažovače.

Kromě odstranění ekologicky nevhodného olejového pohonu se jeho záměnou 
dosáhne plynulého navíjení hadice. Díky třikrát větší účinnosti pohonu se zvýší 
dostřik postřikovačů o 30%, rychlost navíjení hadice vzroste až na trojnásobek. 
Tímto navýšením narůstá plošný výkon závlah. 



Postřikovač Perrot ZN 23 W

Tlak
(bar)

Dostřik Tryska
(mm)

Množství 
vody (m3/h)ZN 23

3 30,5

14

12,08

4 33,5 13,95

5 35,5 15,59

6 37,0 17,08

7 39,0 18,45

8 40,2 19,72

3 33,5

16

15,77

4 37,0 18,21

5 38,0 20,36

6 40,0 22,31

7 41,8 24,10

8 44,0 25,76

3 35,0

18

19,96

4 38,0 23,05

5 40,5 25,77

6 42,5 28,23

7 45,0 30,50

8 46,0 32,60

3 37,5

20

24,65

4 40,5 28,46

5 43,0 31,82

6 45,8 34,86

7 47,5 37,65

8 49,0 40,25

Příklad závlahy pásovým zavlažovačem ODRA 7528

a = dostřik postřikovače ZN 23 41 m

b = šířka zavlažovaného pásu 82 m

c = účinně zavlažený pozemek 73 m

d = dráha posunu postřikovače 275 m

e = vzdálenost zvolená k samočinnému vypnutí 5 m

f = vzdálenost k dalšímu pracovnímu postavení zavlažovače 73 m

1 – samonavíjecí cívka

(při plném rozvinutí musí zůstat na cívce

nejméně 1 závit hadice – tj. cca 5m)

2 – rozvinutá hadice

3 – nejzazší postavení stativu s postřikovačem

4 – nejbližší postavení posunovacího stativu

3 39,5

22

29,82

4 42,0 34,44

5 45,0 38,50

6 47,0 42,18

7 49,2 45,56

8 51,5 48,70

3 42,0

24

35,49

4 43,0 40,98

5 45,5 45,82

6 48,5 50,19

7 50,5 54,22

8 52,0 57,96

Úhel sklonu proudu: 23°

Materiál: mosaz, hliník

Připojení: vnitřní závit 2 ½“

Technické údaje

Pracovní tlak 0,5 – 1 MPa

Závlahová dávka 8 – 50 mm

Zavlažená plocha z jednoho 
svinutí 1,5 - 2,4 ha

Šířka záběru do 100 m

Doba jednoho cyklu 5 -35 hod

Množství vody 7,2 – 12 l/s

Délka PE hadice 280 m

Průměr PE hadice 75 mm

Tloušťka stěny PE hadice 5 mm

Pohon stroje turbína s pohonnou 
jednotkou

Rozměry

délka 3,74 m

šířka 2,40 m

výška 2,76 m

Hmotnost

stroj s prázdnou 
PE hadicí 1550 kg

stroj s vodou
v PE hadici 2400 kg

Tlak
(bar)

Dostřik Tryska
(mm)

Množství 
vody (m3/h)ZN 23

Tlak
(bar)

Dostřik Tryska
(mm)

Množství 
vody (m3/h)ZN 23



Schéma pásového zavlažovače ODRA 7528

Legenda

1 buben s PE hadicí

2 přívod tlakové vody do hadice

3 hrazda vypínání náhonu

4 kolový podvozek

5 uzavírací klapka                           s tlumeným vypínáním

6 točnice

7 turbína pohonu

8 mechanická opěrná noha

9 převodovka

Aqua Industrial s.r.o., Dalimilova 54b, 783 35 Olomouc – Chomoutov
tel. +420 736 626 696   •   web: www.aquaindustrial.cz   •   email: aquaindustrial@aquaindustrial.cz

Schéma  ODRA Paket

Legenda

1 napínací kladka

2 uzavírací klapka

3 propojovací trubka

4 válec tlumeného vypínání

5 koleno s hasičskou spojkou, prům. 75

6 turbína

7 snímatelné ozubené kolo převodovky

8 převodovka 
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