
                                                                     

                                        

PL4 APLIKATOR Z PRZYSTAWKĄ CO2 LUB POMPLĄ NOŻNĄ 

 

 

 

Nowy, solidny Aplikator PL4 jest prosty w obsłudze i zapewnia dobremu strzelcowi osiągnięcie 

zasięgu 30 m. Pistolet PL4 jest łatwiejszy w obsłudze od aplikatura serii VARIO 1V.31 i Dzięki 

prostszemu w użyciu spustowi możliwe jest szybsze oddanie strzału. 

Pistolet jest najczęściej używany, kiedy niemożliwe jest użycie dmuchawy ze względu na ograniczenia 

fizyczne a nie ma potrzeby użycia bardziej precyzyjnego urządzenia. 

Jest używany w ogrodach zoologicznych, safari parkach, hodowlach zwierząt oraz przez straż miejską,  

kiedy  zachodzi konieczność poskromienia zwierzęcia z krótkiego dystansu.  

Urządzenie składa się z wytrzymałego na ciśnienie, niewymagającego konserwacji pistoletu 

wykonanego ze stopu aluminium i 80 cm lufy z włókna węglowego kaliber 11 mm do strzykawek 

pojemności 1-3 ml lub alternatywnie kaliber 13 mm do strzykawek pojemności 5-20 ml. Szybkozłącze 

umożliwia błyskawiczne podłączenie i rozłączenie z przystawką CO2 lub pompką nożną. 

Wzrost ciśnienia może być odczytywany na manometrze lub pompce. W zależności od warunków  

pogodowych i indywidualnych umiejętności strzelca możliwe jest uzyskanie celności strzału z 

odległości 20 – 25 m przy zastosowaniu maksymalnego zalecanego ciśnienia. Szczerbinka 

umieszczona z tyłu umożliwia dokonanie łagodnej i przyjaznej zwierzętom aplikacje leku. 

PARAMETRY TECHNICZNE 

                                        PL4                                                                            PL4-F 

Waga                                 835 g                                                                                          2160 g 

Wymiary                           900x300x90 mm                                                                      900x240x40 mm                                                         

Kaliber                               11 mm alternatywnie 13 mm                                                11 mm alternatywnie 13 mm 



Pojemność strzykawek   1-3 mm – dla kalibru 11 mm, 5-20 ml                         1-3 mm – dla kalibru 11 mm, 5-20 ml dla kalibru  

                                            dla kalibru 13 mm                                                            dla kalibru 13 mm    

Zakres ciśnienia               0-10  bar                                                                            0-6 bar 

Zasilanie                            Przystawka CO2                                                               pompka nożna 

Zasięg                                 20-30 m                                                                             20-25 m 

 

 

Aplikator składa się z pistoletu z szybkozłączem, szczerbinki, lufy 80 cm kaliber 11 mm, wycioru do 

czyszczenia lufy, przystawki CO2 lub pompką nożną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIMEX-VALVES POLAND SP. Z O.O. 

01-199 Warszawa, Leszno 21 
Tel. (48 22) 828 15 31, FAX (48 22) 828 15 32 

e-mail: info@varimex-valves.pl; www.varimex-valves.pl 
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