
Echipamente 
profesionale 
de calitate

Produse de calitate elvețiană

 Echipamente de pulverizare profesionale



1890

1930

1960

1975

2019
Peste 144 de ani de  
pulverizatoare inovative și 
de calitate superioară

Birchmeier – Instalațiile 
de producție interne

Filozofia noastră
De peste 144 de ani, filozofia noastră se bazează pe calitatea, funcționalitatea și 
robustețea produselor noastre. În prim plan stă dezvoltarea de produse optime  
pentru o muncă eficientă.

Produse concepute cu abilitate…
Suntem specializați în tehnologiile de pulverizare, spumare, distribuire și pudrare.
Concentrându-ne pe domenii specifice de aplicare, avem competența de a oferi 
clienților noștri produse profesionale, cu funcții optime. Utilizatorii profesioniști și 
privați din întreaga lume apreciază dispozitivele noastre datorită durabilității și  
calității lor.

… pentru calitate garantată
Acesta este rezultatul experienței noastre, al designului fără compromisuri și al alegerii 
materialelor. Datorită facilităților noastre proprii de dezvoltare și producție din Elveția  
și a unei rețele de furnizori profesionale, suntem experți în domeniul nostru și putem 
astfel oferi atât o calitate constantă a produselor cât și servicii de încredere. Pentru a 
permite clienților noștri să se bucure de dispozitivele noastre pentru o lungă perioadă 
de timp, ne asigurăm că piesele de schimb și consumabilele rămân disponibile timp  
de zece ani sau mai mult după întreruperea unui produs.

Cunoștințe și sinergism
De la început, ne-am concentrat pe protecția plantelor și oferim produse pentru 
industrie, curățenie și igienă, de mai bine de 100 de ani. Produsele noastre existente  
și viitoare beneficiază de această experiență. Împărtășim aceste cunoștințe și oferim 
personalului en gros și cu amănuntul pregătire teoretică și practică.

Birchmeier – Inovație, calitate elvețiană 
și sustenabilitate

Pentru mediu – garanția 
produselor și a pieselor  
de schimb de calitate și 
durabile.

  10 ani
Piese de schimb și 
garanție la service
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4 Pulverizatoare de spate

6 Pulverizatoare «Accu-Power»

11 Accesorii

14 Echipamente de spumare

16 Pulverizatoare portabile

18 Dispersoare (pulberi)

20 Dispersoare (material granular)

21 Reglementări de siguranță

24 Accesorii

Cuprins

Aici veți găsi sfaturile 
noastre de top
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TIP



Pulverizatorul de spate numărul unu pentru combaterea dăunătorilor, 
îngrijirea gazonului și multe altele

 Important! Purtați echipament de protecție individuală (EIP) conform produsului utilizat și cerințelor legale.

Pulverizatoare de spate pentru utilizatori pretențioși de peste 
120 de ani  

• Capacitate maximă de 15 litri
• Robust și ușor de întreținut datorită pompei externe
• Previne oboseala și vă protejează articulațiile în timpul lucrului

Fertilizarea, prevenirea și 
combaterea dăunătorilor
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https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/flox-10-at1/index.php


Flox 10 Iris 15

• Pompa robustă din alamă, montată extern
• Presiune maximă de 6 bari
• Duză reglabilă de 1.3 mm
• Piston pentru grăsime integrat
• Inel pentru piston din cauciuc reglabil
• Supapă anti-retur ușor de întreținut
• Deschidere de umplere mare cu filtru
• Durată de viață lungă

O nouă supapă de declanșare
Supapă de declanșare din, cu o nouă 
funcție de blocare și blocare.

Pulverizatoare de spate - convenabile, confortabile și economice.

NEW
with

PR 3

Echipamente de pulverizare profesionale      5

Supapă de control a presiunii reglabilă PR 3 
Supapa de control a presiunii vă permite să pulverizați la orice 
presiune cuprinsă între 1 și 3 bari. Acum puteți obține modalitatea 
perfectă de pulverizare, economisind timp și bani.

Pârghia pompeir 

• Poate fi acționat cu mâna dreaptă sau stângă
• Mâner reglabil în lungime
• Poziția de lucru și staționare
• Oțel inoxidabil
• Mâner anatomic și confortabil

RPD 15

„Privește și simte” 
ergonomiaNEW

with

PR 3

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/flox-10-at1/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/iris-15-at1/Index.php
https://www.youtube.com/watch?v=4ouxJWnFKbk
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/rpd-15-ats/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=SodtneTC3p4
https://www.birchmeier.us/en/content/products/rpd-15-ats/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/zubehoer/12098901-sb-druckregelventil-pr-3/index.php


REC 15

ACCU

POWER

CO2

Cele mai fiabile pulverizatoare pe bază de baterii de pe piață

Obțineți întotdeauna modelul de pulverizare perfect, care vă va economisi timp și din consumul de substanțe chimice!

6 Echipamente de pulverizare profesionale

Confort real de lucru 
• Model uniform de pulverizare
• Dimensiunea picăturilor reglabilă
• Ergonomie redefinită
• Furtun de evacuare în față
• Sistem cu centură „click“
• Mânere încastrate
• Sistem de schimbare rapidă a acumulatorului

Reglare a presiunii variabile continuă –  
de la 0.5 la 6 bari în funcție de pulverizator

Supapa de declanșare și tubul de pulverizare 
Supapă de declanșare robustă din alamă, cu o nouă funcție 
de blocare și tub de pulverizare din alamă de 60 cm.

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/rec-15-ac1/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=oPztoRFQLKE


REB 15

ACCU

POWER

0.5 bar

3 bar

O baterie, multe soluții
• Combinații nelimitate: dispozitive, baterii și încărcătoare ale tuturor partenerilor CAS *
• Compatibilitate între producători pentru peste 230 de dispozitive
• Se pot obține diferite baterii de 18 V (până la 10 Ah)

* CAS (Cordless Alliance System este unul dintre principalele sisteme de baterii ale producătorilor de unelte electrice de top)

www.cordless-alliance-system.com

Puteți alege dintre 5 baterii diferite de 18 V.

18 V LiHD / 8.0 Ah18 V Li-Power / 5.2 Ah18 V Li-Power / 2.0 Ah 18 V Li-Power / 4.0 Ah 18 V LiHD / 10.0 Ah
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Tehnologie Birchmeier bine dovedită 
• Rezervor în formă ergonomică
• Pompă robustă
• Sistem de filtrare în 3 pași
• Sistem cu centură „click”
• Duză din alamă reglabilă
• Ansamblu de ieșire de calitate superioară
• Deschidere mare de umplere cu filtru

Pulverizatoare de spate pe bază de baterii – convenabile, confortabile și economice.

Reglare a presiunii variabile continuă –
de la 0.5 la 3 bari în funcție de pulverizator

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/reb-15-ac1/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/zubehoer/12070301-akkupack-18-v-2.0-ah-li-power-cas/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/accu-power-linie-cas.php?&locale=en_CH


AS 1200

CO2

43 ft

Cu pre-pulverizare sub presiune și cu un flux de aer reglabil, 
AS 1200 atinge o cantitate maximă de lichid aplicat pe  
distanța necesară.

• Flux de aer reglabil
• Pre-pulverizare specificată
• Debit configurabil
• Spectru de picături distribuit uniform
• Pătrundere optimă în zona vizată
• Nivel ridicat de eficiență
• Utilizarea îmbunătățită a ingredientelor active

Performanță puternică, dar silențioasă 

• Bateria durează până la 3.5 ore
(este reîncărcabilă)

• Viteze de aer reglabile până la 65 m/s
• Nivel suplimentar de putere
• Raza de acțiune de până la 13 m
• Emisii reduse de zgomot
• Eficiență energetică ridicată

Pulverizare cu aer cu «Accu-Power»

Puternic, zero emisii și silențios!
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https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/as_1200/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=KfcJstM-Ito
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Distanța față de nivelul vitezei aerului

 Important! Purtați echipament de protecție individuală (EIP) conform produsului utilizat și cerințelor legale.

AS 1200 – Suflantă pe bază de baterie
Noua tehnologie de la Birchmeier. Pulverizare cu lichid sub presiune într-un flux de aer. O rază mare de  
pulverizare poate fi realizată cu pre-pulverizare și un flux de aer variabil.
Rezultatul este o pierdere minimă de soluție de pulverizare și o acoperire îndelungată. Fluxul de aer determină, 
de asemenea, mișcarea frunzelor vizate, asigurând umezirea și pătrunderea optimă în frunziș și arbuști.
AS 1200, alimentat de o baterie suplimentară, este combinat cu un pulverizator din linia «Accu-Power»  
(REB 15, REC 15 sau A 50). Suflanta este extrem de puternică, ușor de operat și impresionant de silențioasă.

Echipamente de pulverizare profesionale     9

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/as_1200/index.php
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Pulverizator pe bază de baterii, cu două roți – pentru profesioniști de 
la profesioniști

Performanță puternică (cu baterie) pentru situații dificile – nou cu putere CAS

Pulverizator pe bază de baterii cu două roți 
A 50 – nou cu sistemul CAS

• Model de pulverizare constant
• Deschidere mare de umplere cu filtru
• Asamblare de ieșire de calitate superioară
• Pompă robustă
• Deschidere separată de drenaj
• O gamă largă de accesorii
• Placă de montare

• Emisie zero, silențios și ecologic
•  Roți robuste cu frână de blocare
•  Furtun de 10 m, rază mare de aplicare
•  Arie de acoperire extinsă cu 3 configurații de duze
•  Încărcător rapid
•  Suport pentru depozitarea accesoriilor precum lancea

telescopică XL 8
•  Funcție de amestecare încorporată

https://www.youtube.com/watch?v=wM00bY2O0rA
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/a-50-ac1-zweirad-akkuspruehgeraet/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=wM00bY2O0rA


Pulverizare de precizie cu control al presiunii

2 bar

Supapă de reglare a presiunii PR 3

Supapă de control al presiunii PR 3: Supapa nouă asigură o pulverizare extrem de eficientă

Nivelurile de presiune variabile ale duzei au ca rezultat un debit inegal și modele de pulverizare neregulate – dar 
când se obține o presiune constantă, este posibil un model de pulverizare uniform, cu volume de pulverizare  
consistente. Noua supapă de control al presiunii PR 3 asigură acum o presiune constantă și uniformă atât pentru 
pulverizatoarele cu compresor, cât și pentru pulverizatoarele de spate acționate manual.
În funcție de tipul de aplicație, nivelul de presiune poate fi ajustat în mod optim între 1 și 3 bari utilizând o rotiță 
de reglare. Această opțiune poate fi activată sau dezactivată instantaneu pentru golire sau curățare.

Pulverizatoare cu compresor Pulverizatoare de spate

Prea mult

Prea puţin

Ore de lucru

Presiune 
prestabilită

Pr
es

iu
ne

Ore de lucru

Presiune prestabilită
Prea mult

Prea puţin

Pr
es

su
re

Presiunea constantă înseamnă:
• Mai puțină pompare
• Muncă fără efort
• Mai puțin lichid de pulverizare
• Beneficii pentru mediu

Up to

30% less

pumping
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https://www.birchmeier.com/en/content/zubehoer/12098901-sb-druckregelventil-pr-3/index.php


Extensii de până la 8 metri           
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XL 8, lance telescopică
Extensia telescopică supremă pentru pulverizare 
până la 8 m.

O gamă largă de extensii realizate din diferite materiale, 
drepte sau curbate, cu fixare prin compresie sau cu 
șurub, fixe sau telescopice oferă pentru fiecare tip de 
aplicație lancea de pulverizare potrivită pentru a atinge 
înălțimi mai mari.

Mini-Flex pentru pulverizare

+

Set de pulverizare pentru XL 8 S

Tub telescopic de 1 – 2 m
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https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/xl-8-d-teleskop-lanze/index.php


Pentru fiecare tip de aplicație – duza potrivită

Protecție pentru pulverizare
Pentru a preveni abaterea nedorită a lichidelor de  
pulverizare, protecțiile limitează zona de pulverizare.
Forma ovală se potrivește cu modelul de pulverizare  
al duzei integrate cu jet tip evantai.

Protecție pentru pulverizare 
ovală, fixare cu șurub

Protecție pentru pulverizare 
rotundă, fixare cu șurub

Duza cu jet tip evantai
Pentru zone mari cu unghi de pulverizare definit.

Duza cu jet tip evantai anti-abatere
Performanță optimă de pulverizare la 2 – 3.5 bari 
(max. 6 bari).  

Duza reglabila din alama
Diferite dimensiuni de duză conică completă ajustabilă 
(de la ceață la jet)

Duza de ceață Duro
Duza cu con gol pentru interior. Cea mai bună calitate de 
pulverizare pentru utilizatorii profesioniști, care lucrează 
cu dimensiunea picăturilor și cantitatea de pulverizare 
predefinite.

Duza cu jet fin, cu con gol
Generează picături de aprox. 60 microni. Adecvată în 
special pentru dezinfectarea încăperilor și a suprafețelor 
cu colțuri, care nu trebuie să rămână umede.
Spraying

Mai multe accesorii: www.birchmeier.com
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https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/flachstrahlduese-tp-8002-ms/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/zubehoer/28502324-sb-duro-nebelduese-1.5-mm/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/zubehoer/28502597-sb-regulierduese-1.7-mm-ms/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/ersatzteile/12094201-fein-hohlkegelduese/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/zubehoer/12009402-antidrift-flachstrahlduese-kpl-aixr-110015-vp/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/profispuehschirm-oval/index.php
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Pistol de spumare multifuncțional cu cadran  
de amestecare integrat
Pistol de spumare pentru agenți de spumare acizi și 
alcalini pentru curățare, detartraj și dezinfectare

Datorită spumei uscate se atinge un timp îndelungat de contact și de reacție.
Reduce efortul de curățare mecanică și, prin urmare, economisește timp, energie și substanțe.

Spumare mobilă cu o calitate excelentă a spumei

Foam-Matic 1.25 P

Vario-Matic 1.25 PE

Spumare mobilă: rapidă cu o calitate excelentă a 
spumei și performanțe ridicate

• Acoperire optimă a suprafeței cu un control excelent
al aplicării

• Reducerea cantității de aerosoli din aer
• Calitate optimă a spumei și utilizare ușoară cu

furtun de aspirație flexibil

Duza de spumă de 45 cm 
îndoită, fixă

Foam-Matic 5 P

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/foam-matic-5-p/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/foam-matic-1-25-p-75/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/zubehoer/12060401-schaumduese-45-cm/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/vario-matic-1.25-pe/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=e4v4Eb69Ugw


Foxy Plus Super McProper Plus

360°

Pulverizatoare manuale de calitatea pe care o așteptați

Pulverizați ținând dispozitivul cu capul în jos la un unghi de 360°.  
Doar una dintre inovațiile pe care Birchmeier le-a dezvoltat pentru grădinăritul profesional.

Cele mai fiabile și durabile pulverizatoare de pe piață

• Pulverizați în orice poziție, indiferent dacă este în picioare,
culcat sau cu susul în jos – 360°

• Capacitate de 0.5 litri
• Recipient din plastic de înaltă calitate
• Pulverizare reglabilă de la jet la ceață
• Pulverizare fină, uniformă
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https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/foxy-plus/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/super-mcproper-plus/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=p8bq5khJKX8


Pulverizatorul cel mai rezistent pentru solvenți agresivi

Garnituri speciale rezistente la solvenți pentru acetonă, nitro diluant etc.

Pulverizator pentru solvenți agresivi

• Duză specială de reglare cu pulverizare fină
• Rezervor robust de 1 litru, transparent cu indicator de nivel de

umplere și priză ușoară
• Pompa ușor de întreținut cu garanție pentru piesele de schimb
• Pompă puternică cu piston din alamă nichelată, cu o presiune

de până la 12 bari
• Fără silicon

Pulverizatorul cel mai rezistent

Potrivit în special pentru produsele pe bază 
de ulei mineral sau de petrol, care conțin acetonă (sau solvenți 
similari) și / sau alcool (de exemplu, soluție de curățare a 
frânei și a motorului).

TIP

Maxi 1.0Fix 0.5

16 Echipamente de pulverizare profesionale

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/super-maxi-1-0/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/fix-0-5/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/maxi-1-0/index.php


Spray-Matic 1.25 P/N Clean-Matic1.25 P/E

Pulverizatorul profesional cu compresor, 
potrivit pentru contactul cu alimentele

• Rezervor din plastic de înaltă calitate
• Capacitate de 1.25 litri
• Rezervor de aer de 3 bari
• Duză din alamă reglabilă cu cap pivotant, ideală

pentru pulverizarea sub frunze

Pulverizator manual sub presiune cu rotație de 360°

Pulverizatoare utile cu pompă de compresie.
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Deschidere mare de umplere

Duza din alama reglabila cu 
cap rotativ

Funcție 360°

Rezervor puternic din plastic 
cu capacitate de umplere de  
1.25 litri și garanție pe viață

Pompă manuală ergonomică și eficientă

Supapă de siguranță și de presiune 
protejată

Mânerele încastrate

Gradație-ml pe rezervorul de plastic

Mâner ergonomic închis

Stabilitate foarte bună datorită fixării 
în 4 puncte

Super Star 1.25 / 360°

Accesorii

Tub de prelungire, flexibil 
de 26 cm

Protecție pentru pulverizare 
ø 12.5 cm

360°

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/super-star-1-25-360/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/spray-matic-1-25-p-360/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/clean-matic-1-25-p-360/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=CB9oDueJ_oE
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/spruehschirm-rund-125/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/zubehoer/11919201-sb-verlaengerung-26-cm-biegbar-fix/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/food-matic-1-25-p-flachstrahl/index.php


Profi Star 3 Profi Star 5

Spray-Matic 2 S

Pulverizatorul potrivit pentru orice aplicație, de la un hobby la utilizare profesională.

Poate fi folosit pentru pulverizare și spumare la curățarea 
și dezinfectarea profesională în industrie  
Curățarea și pre-tratarea prin pulverizare, curățarea  
covoarelor, curățarea vehiculelor, dezinfectarea instalațiilor 
din industria alimentară și a băuturilor, eliminarea  
graffitiilor etc. 

Poate fi folosit în grădină, garaj, atelier sau casă  
Potrivit pentru copaci, arbuști, răsaduri, flori, peluze, pentru fertilizare, 
pentru prevenirea și combaterea dăunătorilor și multe altele. 

Pulverizatoare cu compresor – robuste, fiabile, versatile

Spray-Matic 5 S

Spray-Matic 5 P
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NEW
with

PR 3

NEW
with

PR 3

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/profi-star-3/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/profi-star-5/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/spray-matic-5-p/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/spray-matic-2-s/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/spray-matic-5-s-mit-handpumpe-und-pressluftsanschluss/index.php
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Dispersor Bobby 0.5, practic pentru grădini, case sau ferme  

• Pentru aplicarea materialelor din piatră, sulfați, pământ de diatomee
• Rezervor din plastic cu o capacitate de 0.5 litri (aprox. 0.5 kg de pulbere)
• Burduf mare pentru mai multă autonomie
• Duze modificabile și extensie pentru aplicare precisă

Dispersorul DR 5 pentru suprafețe mai mari

• Rezervor sub presiune
• Capacitate 5 litri (5 kg pulbere)
• Rezervor de aer de 4 bari
• Pompa manuală de înaltă performanță și supapă de

conectare a aerului comprimat

Extensie de 40 cm Straturi de legume  

Tratamentul cu praf de piatră  
este eficient împotriva puricilor, gândacilor  
și muștelor de vegetale. Când se aplică 
un strat foarte subțire pe frunze, acesta 
afectează respirația și mișcarea dăunătorilor. 
Nici melcilor nu le place învelișul făinos de 
pe partea inferioară a frunzelor și astfel evită 
plantele de legume. 

Dispozitiv recomandat: Bobby 0.5

TIP

Dispersoare – ideale pentru uz biologic

Purici

Acarieni

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/bobby-0.5/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/dr-5/index.php


Granomax 5, dispersorul unic pentru îngrășământ și sare  

• Pentru aplicare uniformă
• Pentru granule cu diametrul de până la 4 mm
• Sac de 6.5 litri antipraf (aproximativ 5 kg de îngrășământ / 8 kg de sare)

Granomax este foarte ușor de utilizat: pur și simplu umpleți-l, 
agățați-l de umăr și începeți să aplicați.

Dispersor pentru material granular – aplicarea nu a fost niciodată atât 
de ușoară

Sac rezistent la praf de 6.5 litri
(aproximativ 5 kg îngrășământ 
granular) cu deschidere mare și 
închidere cu fermoar

Sistemul inteligent de transport 
permite prin simpla schimbare a 
sacului / centurii, o reglare continuă 
și simplă a înălțimii dispersorului

Vizualizarea fluxului  
de granule

Controlul debitului în  
5 trepte permite o  

dozare precisă

Dispersorul permite
(datorită geometriei inteligente)  
o aplicare uniformă în orice situație

Aplicația este foarte ușoară. Umpleți-l, poziționați Granomax  
în jurul spatelui și începeți să aplicați.
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https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/granomax-5/index.php
https://youtu.be/ToeQwi04eOg
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Important! Purtați echipament de protecție individuală (EIP) conform 
produsului utilizat și cerințelor legale

Purtați ochelari de protecție, mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și 
protecție respiratorie adecvată substanței de pulverizat.

Avertisment Combustibil Curent electric Caustic Toxic Nociv pentru
mediu inconjurator

Nociv pentru sănătate

Ochelari de protecție Mănuși de protecție Îmbrăcăminte de 
protecție

Protecție respiratorie Protecție audio Păstrați alți oameni
la o distanță sigură

Explicația simbolurilor



Negru Roșu Albastru – Gama completă de pulverizare și spumare 
Birchmeier dintr-o privire

Important: 
Datorită diferențelor de condiții de aplicare (concentrație, temperatură, presiune etc.) și a compoziției substanțelor 
chimice / fluide, codul de culoare recomandat negru / roșu / albastru este doar orientativ și nu trebuie considerat 
obligatoriu. Din acest motiv, nu putem oferi nicio garanție cu privire la corectitudinea recomandărilor noastre în 
situații individuale.
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NEW
with

PR 3

https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/spray-matic-5-p/index.php


Florajet – un pulverizator precis și fin pentru 
distanțe mari

• Potrivit în special pentru trandafiri
• Rezervor din plastic
• 1 litru capacitate
• Pulverizare foarte fină

approx. 118 inch

approx. 196 inch

Unitatea de dozare Aquamix 1.25 V – 
amestecul potrivit de fiecare dată

• Potrivit pentru:
- Îngrășăminte lichide pentru plante
- Îngrășăminte lichide pentru gazon
- Microorganisme
- Întăritori de plante

• Alegerea nivelurilor de diluare:
0.2% / 0.5% / 1% / 2%

• Completați concentratul lichid
• Selectați nivelul de diluare
• Conectați un furtun de grădină

Desinfecta + – potrivit pentru dezinfectare

• Rezervor de 0.5 litri, rezistent la impact, alb transparent
• Gradaţie – 100 ml
• Sistemul special de aspirație permite pulverizarea în

orice poziție
• Duză reglabilă care poate fi închisă
• Presiunea pistonului până la 15 bari
• Cap de pulverizare ergonomic, robust, cu sprijin lat

pentru mâini
• Dispozitiv reutilizabil frecvent care poate fi reumplut

Înălțimea pâlniei 16.5 cm, 21 cm și 47.5 cm
Popularele pâlnii Birchmeier sunt utilizate peste 
tot în lume datorită principiilor lor de proiectare 
bine gândite. Inelul de captare a pâlniei reduce 
vărsările și stropirile cu lichid.

Și multe altele … www.birchmeier.com
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https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/florajet/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/aquamix-1-25-v/index.php
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/desinfecta/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=BjZQlt8usRI
https://www.birchmeier.com/en/content/produkte/trichter-oval-rot-190-125-210/index.php
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Accesorii / Echipamente

Identificare
Art.No.

Descriere  Detalii tehnice RPD 15 Flox 10
Iris 15

REB 15
REC 15

A 50 Foam Matic 1.25 P
Foam Matic 1.25 E

Foam Matic 5 P
Foam Matic 5 E

Super Star 1.25 Profi Star 3
Profi Star 5

Spray Matic 5 P
Spray Matic 7 P

Spray Matic 2 S
Spray Matic 5 S

DR 5

Art.No. 12117301 Art.No. 12100001
Art.No. 12103001

Art.No. 12070801
Art.No. 12070901

Art.No. 12072701 Art.No. 11976501
Art.No. 11976601

Art.No. 11900401
Art.No. 11907601

Art.No. 11963101 Art.No. 12118401
Art.No. 12117401

Art.No. 12119301
Art.No. 12119401

Art.No. 12105001
Art.No. 12118901

Art.No. 11625701

Vario Gun
11558501

Pistol de pulverizare ușor, util, cu 
putere mare pentru pulverizatoa-
rele cu compresor și pentru cele 
de spate. Poate fi folosit și pe 
post de conector pentru furtunul 
de apă.

• potrivit pentru pulverizatoarele care funcționează de la o
presiune de 4 bari

• presiune maximă 10 bar (fără recuperări)
• pas mai puțin variabil, manevrare cu o singură mână
• declanșator cu filtru fin integrat
• lățime de pulverizare de aprox. 2 m (ceață) respectiv 6 m (jet)
• disc din oțel inoxidabil (jet) cu deschidere de 1.3 mm

• • • • •

Extensie telescopică - aluminiu
10985201

O gamă largă de extensii realizate 
din diverse materiale, drepte sau 
curbate, cu fixare prin compresie 
sau șurub, cu lungime fixă sau cu 
extensie telescopică, oferă tipul 
corect de lance de pulverizare 
pentru fiecare aplicație. Mai 
multe extensii cu șurub pot fi 
combinate pentru a atinge 
înălțimi mai mari.

• Tub telescopic - 1 – 2 m 
• Aluminiu anodizat 
• Filet G¼ «e – pe ambele părți

• • • • • • •
Extensie telescopică - alamă
10960601

• Tub de extensie – 1 m
• Alamă
• Fileturi G¼»a-G¼»i

• • • • • • •
Tub de extensie flexibil, fix
11919201-SB

• Tub de extensie – 26 cm 
• Flexibil 
• Fix

•
Lance telescopică 7 m (max. 6 bari) XL 8 S 1)

11935801
• Lance telescopică 1.5 – 7 m 
• Vârf flexibil de 3 m 
• Greutate totală de 1.5 kg, fibră de sticlă

• • • • • • •
Lance telescopică 7 m (max. 6 bari) XL 8 D 1)

11935401 •
Mini_Flex
11947101

Extensia flexibilă • Lungime 54 cm 
• Flexibil •

Braț de pulverizare – aluminiu 
(nozzles TP 11002 VP)
11889501-SB

Cu brațele de pulverizare se pot 
acoperi cu ușurință suprafețe mai 
mari. Brațele de pulverizare pot fi 
reglate de la 1 m lățime (4 duze) 
la 0.4 m lățime (2 duze). Fiecare 
duză are un filtru integrat. Debitul 
pe duză este de aproximativ 1.9 l 
/ min cu o presiune de 1.5 bar.

• 4 duze tip evantai 110°
• debit pe duză 0.5 l / min la 2 bari
• debit pe duză 0.9 l / min la 4 bari
• lățimea brațului: 1 m
• filet conector G ¼»

• • • • • •
Braț de pulverizare – aluminiu 
(nozzles AIXR 110015 VP)
12050201 • • • • • • •
Braț de pulverizare – aluminiu 
(nozzles XR 11001 VS)
12033001 • • • • • • •
Protecție pentru pulverizare rotundă,  
cu șurub
11998601

Pentru a preveni abaterea 
nedorită a picaturilor, protecțiile 
pentru pulverizare limitează zona 
de pulverizare. Forma ovală se 
potrivește cu modelul de 
pulverizare al duzei integrate cu 
jet tip evantai.

• domeniul de presiune 1.5 – 6 bar
• Dimensiunea protecției 37 × 14 cm, ovală
• Dimensiunea protecției 12.5 cm, roundă
• debit 0.6 l / min la 2 bari 
• filet conector G ¼»

• • • • • • •
Protecție pentru pulverizare ovală,  
cu șurub
10501606 • • • • • • •
Suport duze dublu
12006401
Suport pivotant pentru duză simplă
28402699 SB
Suport pivotant pentru duza dublă
28402599 SB
Bend
10500503 SB

Aceste accesorii permit 
adaptarea direcției pulverizării 
pentru a se potrivi tipului de 
aplicație. Unghiul de pulverizare 
necesar poate fi setat precis cu 
ajutorul suportului rotativ al 
duzei.

• piese din alamă masive și rezistente
• fileturi conectoare G ¼»
• pentru pulverizatoare profesionale
• garnituri de rezervă disponibile
• suport duze dublu: intindere: 38°
• suport duze dublu: scufundare: 15°
• îndoire: 30°
• Suport pivotant pentru duză simplă: rotativ la 360°
• Suport pivotant pentru duza dublă: rotativ la 360°

• • • • • • •

Supapă de reglare a presiunii PR 3 1)

12098901-SB
Nivelurile de presiune variabile 
ale duzei au ca rezultat un debit 
inegal și modele de pulverizare 
neregulate - dar când se obține o 
presiune constantă, este posibilă 
o pulverizare uniformă și optimă
cu volume de pulverizare 
consistente.

• Presiune constantă
• Presiunea maximă de intrare – 6 bari 
• Mai puțină pompare
• Muncă fără efort
• Lichid de pulverizare mai puțin
• Beneficii pentru mediu

• • • • • • •

Duza de spumare 
12060401

45 cm flexibilă, fixă •
Duze de ceață Duro 0.8 – 1.65
28502321 SB – 25-SB

Duza este o componentă cheie 
pentru calitatea pulverizării. În 
funcție de tipul de aplicare și de 
lichidul de pulverizare, rezultatul 
pulverizării poate fi optimizat prin 
alegerea corectă a duzei (alamă 
sau oțel inoxidabil).

• filet de fixare G ¼»
• interval de presiune 1 – 25 bari
• reglabil de la ceață la jet (duză reglabilă)
• diametru deschidere 0.25 sau 1.5 mm (duza reglabila)
• diametru deschidere 0.75 – 1.5 mm (duza Duro)
• disc duză din oțel inoxidabil 
• inserție spirală pentru un model fin și uniform de pulverizare (Duro)

• • • • • • •
Duze reglabile 1.3 + 1.7
28502598 SB + 97-SB • • • • • • •
Duze cu jet tip evantai
11612801-SB – 08-SB

• interval de presiune 1 – 25 bari
• filet de fixare G ¼»
• unghiul de pulverizare 80°
• filtru integrat

• • • • • • •
Duza cu jet de inundație  
(pentru erbicide)
10501803-SB

• interval de presiune 0.5 – 2 bari 
• filet de fixare G ¼»
• unghiul de pulverizare până la 160°
• dimensiunea picăturilor - mare
• ideală pentru pulverizarea erbicidelor

• • • • • • •
Duza cu jet tip evantai anti-abatere
12009402
Duza cu jet tip evantai anti-abatere
12009403
Duza cu jet tip evantai anti-abatere
12009405

• interval de presiune 2 – 3.5 bari 
• filet de fixare G ¼»
• unghiul de pulverizare 80°
• nucleul duzei din oțel inoxidabil
• filtru integrat

• • • • • • •

Duza fină cu con gol NF 125
12094201

Potrivit în special pentru dezinfectarea încăperilor și a  
suprafețelor cu multe colțuri, care nu trebuie să rămână umede. • • • • • • •

AS 1200
12052101

Pulverizare cu aer «Accu-Power» O nouă dimensiune pentru protecția plantelor: pulverizarea cu 
lichid sub presiune controlat de un flux de aer. • •
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Identificare
Art.No.

Descriere  Detalii tehnice RPD 15 Flox 10
Iris 15

REB 15
REC 15

A 50 Foam Matic 1.25 P
Foam Matic 1.25 E

Foam Matic 5 P
Foam Matic 5 E

Super Star 1.25 Profi Star 3
Profi Star 5

Spray Matic 5 P
Spray Matic 7 P

Spray Matic 2 S
Spray Matic 5 S

DR 5

Art.No. 12117301 Art.No. 12100001
Art.No. 12103001

Art.No. 12070801
Art.No. 12070901

Art.No. 12072701 Art.No. 11976501
Art.No. 11976601

Art.No. 11900401
Art.No. 11907601

Art.No. 11963101 Art.No. 12118401
Art.No. 12117401

Art.No. 12119301
Art.No. 12119401

Art.No. 12105001
Art.No. 12118901

Art.No. 11625701

Vario Gun
11558501

Pistol de pulverizare ușor, util, cu
putere mare pentru pulverizatoa-
rele cu compresor și pentru cele
de spate. Poate fi folosit și pe
post de conector pentru furtunul
de apă.

• potrivit pentru pulverizatoarele care funcționează de la o
    presiune de 4 bari
• presiune maximă 10 bar (fără recuperări)
• pas mai puțin variabil, manevrare cu o singură mână
• declanșator cu filtru fin integrat
• lățime de pulverizare de aprox. 2 m (ceață) respectiv 6 m (jet)
• disc din oțel inoxidabil (jet) cu deschidere de 1.3 mm

• • • • •

Extensie telescopică - aluminiu
10985201

O gamă largă de extensii realizate
din diverse materiale, drepte sau
curbate, cu fixare prin compresie
sau șurub, cu lungime fixă sau cu
extensie telescopică, oferă tipul
corect de lance de pulverizare
pentru fiecare aplicație. Mai
multe extensii cu șurub pot fi
combinate pentru a atinge
înălțimi mai mari.

• Tub telescopic - 1 – 2 m
• Aluminiu anodizat
• Filet G¼ «e – pe ambele părți

• • • • • • •
Extensie telescopică - alamă
10960601

• Tub de extensie – 1 m
• Alamă
• Fileturi G¼»a-G¼»i

• • • • • • •
Tub de extensie flexibil, fix
11919201-SB

• Tub de extensie – 26 cm
• Flexibil
• Fix

•
Lance telescopică 7 m (max. 6 bari) XL 8 S 1)

11935801
• Lance telescopică 1.5 – 7 m
• Vârf flexibil de 3 m
• Greutate totală de 1.5 kg, fibră de sticlă

• • • • • • •
Lance telescopică 7 m (max. 6 bari) XL 8 D 1)

11935401 •
Mini_Flex
11947101

Extensia flexibilă • Lungime 54 cm
• Flexibil •

Braț de pulverizare – aluminiu
(nozzles TP 11002 VP)
11889501-SB

Cu brațele de pulverizare se pot
acoperi cu ușurință suprafețe mai
mari. Brațele de pulverizare pot fi
reglate de la 1 m lățime (4 duze)
la 0.4 m lățime (2 duze). Fiecare
duză are un filtru integrat. Debitul
pe duză este de aproximativ 1.9 l
/ min cu o presiune de 1.5 bar.

• 4 duze tip evantai 110°
• debit pe duză 0.5 l / min la 2 bari
• debit pe duză 0.9 l / min la 4 bari
• lățimea brațului: 1 m
• filet conector G ¼»

• • • • • •
Braț de pulverizare – aluminiu
(nozzles AIXR 110015 VP)
12050201 • • • • • • •
Braț de pulverizare – aluminiu
(nozzles XR 11001 VS)
12033001 • • • • • • •
Protecție pentru pulverizare rotundă,
cu șurub
11998601

Pentru a preveni abaterea
nedorită a picaturilor, protecțiile
pentru pulverizare limitează zona
de pulverizare. Forma ovală se
potrivește cu modelul de
pulverizare al duzei integrate cu
jet tip evantai.

• domeniul de presiune 1.5 – 6 bar
• Dimensiunea protecției 37 × 14 cm, ovală
• Dimensiunea protecției 12.5 cm, roundă
• debit 0.6 l / min la 2 bari
• filet conector G ¼»

• • • • • • •
Protecție pentru pulverizare ovală,
cu șurub
10501606 • • • • • • •
Suport duze dublu
12006401
Suport pivotant pentru duză simplă
28402699 SB
Suport pivotant pentru duza dublă
28402599 SB
Bend
10500503 SB

Aceste accesorii permit
adaptarea direcției pulverizării
pentru a se potrivi tipului de
aplicație. Unghiul de pulverizare
necesar poate fi setat precis cu
ajutorul suportului rotativ al
duzei.

• piese din alamă masive și rezistente
• fileturi conectoare G ¼»
• pentru pulverizatoare profesionale
• garnituri de rezervă disponibile
• suport duze dublu: intindere: 38°
• suport duze dublu: scufundare: 15°
• îndoire: 30°
• Suport pivotant pentru duză simplă: rotativ la 360°
• Suport pivotant pentru duza dublă: rotativ la 360°

• • • • • • •

Supapă de reglare a presiunii PR 3 1)

12098901-SB
Nivelurile de presiune variabile
ale duzei au ca rezultat un debit
inegal și modele de pulverizare
neregulate - dar când se obține o
presiune constantă, este posibilă
o pulverizare uniformă și optimă
cu volume de pulverizare
consistente.

• Presiune constantă
• Presiunea maximă de intrare – 6 bari
• Mai puțină pompare
• Muncă fără efort
• Lichid de pulverizare mai puțin
• Beneficii pentru mediu

• • • • • • •

Duza de spumare
12060401

45 cm flexibilă, fixă •
Duze de ceață Duro 0.8 – 1.65
28502321 SB – 25-SB

Duza este o componentă cheie
pentru calitatea pulverizării. În
funcție de tipul de aplicare și de
lichidul de pulverizare, rezultatul
pulverizării poate fi optimizat prin
alegerea corectă a duzei (alamă
sau oțel inoxidabil).

• filet de fixare G ¼»
• interval de presiune 1 – 25 bari
• reglabil de la ceață la jet (duză reglabilă)
• diametru deschidere 0.25 sau 1.5 mm (duza reglabila)
• diametru deschidere 0.75 – 1.5 mm (duza Duro)
• disc duză din oțel inoxidabil
• inserție spirală pentru un model fin și uniform de pulverizare (Duro)

• • • • • • •
Duze reglabile 1.3 + 1.7
28502598 SB + 97-SB • • • • • • •
Duze cu jet tip evantai
11612801-SB – 08-SB

• interval de presiune 1 – 25 bari
• filet de fixare G ¼»
• unghiul de pulverizare 80°
• filtru integrat

• • • • • • •
Duza cu jet de inundație
(pentru erbicide)
10501803-SB

• interval de presiune 0.5 – 2 bari
• filet de fixare G ¼»
• unghiul de pulverizare până la 160°
• dimensiunea picăturilor - mare
• ideală pentru pulverizarea erbicidelor

• • • • • • •
Duza cu jet tip evantai anti-abatere
12009402
Duza cu jet tip evantai anti-abatere
12009403
Duza cu jet tip evantai anti-abatere
12009405

• interval de presiune 2 – 3.5 bari
• filet de fixare G ¼»
• unghiul de pulverizare 80°
• nucleul duzei din oțel inoxidabil
• filtru integrat

• • • • • • •

Duza fină cu con gol NF 125
12094201

Potrivit în special pentru dezinfectarea încăperilor și a 
suprafețelor cu multe colțuri, care nu trebuie să rămână umede. • • • • • • •

AS 1200
12052101

Pulverizare cu aer «Accu-Power» O nouă dimensiune pentru protecția plantelor: pulverizarea cu
lichid sub presiune controlat de un flux de aer. • •

Fără accesorii
Art.No.

Bobby 0.5
12043301

Granomax 5
1189301

Super Maxi 1.0
11870401

Maxi 1.0
11811101

Vario-Matic 1.25 PE
11975001

Foxi Plus 360°
10937501

•
Combinație standard.
Fileturile echipamentului sunt 
compatibile.

1) Max. 87 psi



www.birchmeier.com

YouTube
Urmăriți produsele  
noastre cu aplicațiile  
lor pe YouTube.

Facebook
Discutați și împărtășiți-vă  
poveștile și părerile despre  
produsele Birchmeier.

Instagram
Vizitați-ne pe Instagram  
sau postați-vă fotografiile cu  
#Birchmeier1876

Blog
Abonați-vă la blogul nostru la
«forum.birchmeier.com»
și primiți cele mai recente știri și
sfaturi și trucuri despre casă și grădină.

Rămâneți la curent …

Modul ușor de a găsi produse, accesorii și piese de schimb 
Sfaturi și trucuri de la grădinari

Disponibil când sunteți în mișcare – de oriunde

Disponibil imediat de la orice stație de lucru

Website, YouTube, Facebook, Instagram, blog
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https://www.youtube.com/user/Bichmeier
https://www.facebook.com/BirchmeierAG/
https://www.instagram.com/birchmeier1876/
https://forum.birchmeier.com/
https://forum.birchmeier.com/


SMART UND SWISS – Prezentarea companiei

Link către videoclipul companiei: https://youtu.be/NaT1LzOw3Pw



Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1

5608 Stetten

Schweiz

www.birchmeier.com

www.birchmeier.com

SMART UND SWISS – produse de la Birchmeier

Pur și simplu mai bun …

Distribuitorul dumneavoastră Birchmeier
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Din 1876 Birchmeier produce pulverizatoare, aparate de spumare și unități de dozare de înaltă calitate pentru 
grădinari, fermieri, comerț și industrie. Produse funcționale și durabile de calitate pentru utilizatori pretențioși 
din întreaga lume. Inovația, cele mai înalte standarde de calitate și credința noastră în Elveția ca locație pentru 
afaceri sunt pietrele de temelie ale filozofiei companiei noastre.

  10 ani
Piese de schimb și 
garanție la service

Professional- 
quality  

products

PestControl Expert S.R.L.
Strada Costache Marinescu, nr. 1, 
Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 
011285

E-Mail: vanzari@pce.ro
Fax: +4.031.814.51.06
www.pce.ro

https://www.birchmeier.com/en/content/home.php

