
mini 

3D FLEX

500, 1000

Nasze opryskiwacze są lekkie i poręczne. 
Minimalizowanie wagi produktów pozwala 
na bardziej komfortową pracę, a dzięki 
zastosowaniu najnowocześniejszych 
materiałów, zachowują większą wytrzymałość 
przy minimalnej wadze.

Mini to najmniejszy z naszych 
opryskiwaczy ale przy tak 
niewielkich rozmiarach zaskakuje 
poręcznością, mocą i różnorodnością 
zastosowań. 
Mini sprawdzi się wszędzie i tylko 
od Ciebie zależy jak kreatywnie go 
wykorzystasz.

Dysze w naszych opryskiwaczach posiadają 
płynną regulację kąta oprysku od bardzo 
szerokiego aż do jednolitego strumienia. 
Wystarczy jedna dysza, której można używać 
zarówno do podlewania jak i do zamgławiania.

master ergo 
1000, 1500, 2000, 3000

3D Flex to konstrukcja dająca większą 
swobodę użytkowania. Opryskiwacze 
z 3D Flex mogą pracować w każdej pozycji, 
nawet odwrócone zbiornikiem do góry. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu dotrzesz nawet 
w najbardziej niedostępne zakamarki 
z niespotykaną wcześniej łatwością.

Stworzyliśmy opryskiwacz master 
ergo z myślą o entuzjastach 
ogrodnictwa, a jego inteligentne 
rozwiązania docenią również 
profesjonalni użytkownicy. 
Ergonomia użytkowania, płynność 
kształtów, sprytne rozwiązania 
sprawiają, że jesteśmy z niego dumni.

Przycisk autoblokady Marolex pozwala na 
bardziej komfortową pracę. Zmniejsza on 
obciążenie mięśni dłoni podczas długiej pracy 
z opryskiwaczem. Wciśnięcie i przesunięcie 
przycisku dźwigni zaworu dozującego do 
przodu blokuje go w pozycji otwartej.

hobby
5, 7, 9, 12

Pompa skonstruowana została przy pomocy 
narzędzi symulacji komputerowych, 
analizujących naprężenia materiału, dzięki 
czemu uzyskaliśmy pompę lekką i trwałą. 
Rękojeść została dopasowana do kształtu 
dłoni, co gwarantuje pewny uchwyt podczas 
pompowania, minimalizując zmęczenie.

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją 
przygodę z ogrodem, to opryskiwacz 
hobby będzie dla Ciebie idealny. 
Czerpie on ze wszystkich naszych 
najbardziej zaawansowanych 
rozwiązań, a możliwość 
zamontowania do niego każdej naszej 
lancy,z sprawia, że jest najlepszym 
wyborem na start.

Wszystkie węże w naszych opryskiwaczach 
wyposażone są w dodatkowe wewnętrzne 
zbrojenie, zwiększające wytrzymałość na 
ciśnienie i czynniki zewnętrzne. Są odporne 
na zginanie, pękanie oraz rozciąganie. 
Trójwarstwowa budowa to jakość bez 
kompromisów.

profession 
5, 7, 9, 12

Wysokociśnieniowy zbiornik zapewnia najwyższe 
bezpieczeństwo użytkowania. Specjalna metoda 
produkcji zbiorników oraz kilkustopniowy proces 
kontroli jakości gwarantują długi okres pracy 
oraz bezpieczeństwo.

Profession jest naszą najstarszą 
rodziną produktów, a jego ewolucja 
bazowała na wiedzy i doświadczeniu 
ogrodników i sadowników. To ich 
potrzeby ukształtowały rozwiązania 
i wyposażenie profession. Teraz 
każdy może czerpać z ich wiedzy, 
bo profession ma wszystko czego 
oczekujesz, a co najważniejsze nigdy 
Cię nie zawiedzie.

Wszystkie lance teleskopowe wyposażone 
są w zabezpieczenie przeciwpyłowe APS, 
zapobiegające dostawaniu się zanieczyszczeń 
do wnętrza lancy. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
uznawane są za jedne z najbardziej 
niezawodnych urządzeń tego typu na rynku.

profession plus
5, 12

Specjalnie zaprojektowany mikser, w który 
wyposażony jest opryskiwacz profession+ 
podczas każdego pompowania miesza roztwór 
wapna, używany do bielenia, zapobiegając 
jego rozwarstwianiu. To proste rozwiązanie 
gwarantuje zawsze idealnie rozmieszane wapno 
i jego równomierne nanoszenie.

Czy jedno urządzenie może mieć 
wszystko? 
Tak. Profession+ jest jak szwajcarski 
scyzoryk. Wielofunkcyjny, bogato 
wyposażony, dzięki niemu możesz 
zrobić więcej. W jednym opakowaniu 
dostajesz od nas wszystko, czego 
oczekujesz od opryskiwacza. 

Zastosowany zawór kulowy nie tłumi przepływu 
cieczy, co pozwala na stosowanie lepkich 
i gęstych substancji. Bielenie i impregnacja 
opryskiwaczem są o wiele prostsze i szybsze, 
dzięki dużej wydajności przepływu.

titan 
12, 16, 20

Jeżeli potrzebujesz sprzętu do 
poważnej pracy, to titan sprawdzi się 
idealnie. Duża pojemność, wygoda 
użytkowania i opatentowane rozwią-
zania. 
Z opryskiwaczem titan możesz 
zostać tytanem pracy i nawet się nie 
zmęczysz.

Szklane elementy w zaworach pompy (GVS) 
są odporne na środki chemiczne przez co 
zapewniają długotrwałą pracę pompy. Szkło 
jest materiałem odpornym na niemal każdy 
rodzaj środków, co zostało wykorzystane w 
opatentowanej przez nas konstrukcji pompy. 

Marolex stawia na ergonomię i wygodę 
użytkownika, dlatego stworzyliśmy miękkie, 
wodoodporne pasy nośne, gwarantujące 
wygodę i dopasowywanie się do kształtu ciała. 
Płynna regulacja pozwala dostosować długość 
i ułożenie pasów, optymalnie do różnego 
wzrostu i wymiarów ciała użytkownika.

SZKLANE ELEMENTY 
ZAWOROWE 

WYDAJNA, 
WYSOKOCIŚNIENIOWA  

POMPA

WAGA 
PIÓRKOWA

AUTO BLOKADA 
PRZYCISKU 

DYSZA  Z REGULACJĄ
STRUMIENIA

TRÓJWARSTOWY, 
ZBROJONY WĄŻ 

WYTRZYMAŁY 
ZBIORNIK

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPYŁOWE APS

WYSOKOPRZEPŁYWOWY
ZAWÓR KULOWY

MIKSER CIECZY
DO WAPNA

MIĘKKIE, 
PROFILOWANE PASY



vx 
20

Nowoczesne akumulatory są gotowe do 
użycia zawsze gdy ich potrzebujesz. Szybka 
ładowarka ogranicza czas ładowania do 
niezbędnego minimum. Cenimy twój czas 
dlatego błyskawiczne ładowanie to nasz 
standard.

Nasz największy opryskiwacz jest po 
prostu imponujący. Ponadprzeciętna 
pojemność, wyjątkowa mobilność, 
zasilanie naszym największym 
akumulatorem, a przede wszystkim 
wydajna pompa. VX to czysta moc 
i zero kompromisów.

Przy intensywnych opryskach filtracja ma 
kluczowe znaczenie. Opryskiwacze serii 
electric posiadają 3 stopniową filtrację 
chroniącą dysze i gwarantującą idealne 
rozpylanie.

fx
7

Nasze opryskiwacze ewoluują razem z 
najnowszą technologią, dlatego stosujemy w 
nich najbardziej nowoczesne źródła zasilania. 
Akumulatory litowo-jonowe powstały aby 
zminimalizować wagę i najbardziej wydajnie 
wykorzystać dostępną energię.

Od samego początku chcieliśmy 
stworzyć opryskiwacz, który będzie 
lekki i zasilany z akumulatorów. 
FX to nasz najbardziej zaawansowany 
produkt i jesteśmy pewni, że go 
pokochasz i odkryjesz z nim nowy 
wymiar pracy. Waży tylko 4,2 kg 
i wystarcza na ponad 3 godziny 
pracy. A jego baterię możesz łatwo 
wymienić na następną i ruszać dalej.

Czy 3 godziny to dużo? Naszym zdaniem to aż 
nadto, bo przez ten czas możesz wypryskać 
ponad 200 litrów, czyli prawie 30 zbiorników 
na jednym ładowzaniu.

BŁYSKAWICZNE 
ŁADOWANIE

POTRÓJNA FILTRACJA

AKUMULATOR 
LITOWO-JONOWY

DZIAŁA 3H NA 
JEDNYM ŁADOWANU

movi 
16

W Marolex rozumiemy potrzeby różnych 
użytkowników, dlatego wysokość uchwytu 
w opryskiwaczu movi możesz dostosować 
do swojego wzrostu. Prawidłowe ustawienie 
uchwytu zmniejsza wysiłek i dba o twój 
kręgosłup.

Wszyscy lubimy jak jest lżej i łatwiej. 
Opryskiwacza movi nie musisz 
nosić. Prowadzi się lekko i jest 
hiper zwrotny, a jego pojemność 
dla wielu jest zaskoczeniem. Jeżeli 
potrzebujesz poważnego narzędzia 
i najwyższego komfortu wybierz 
movi.

Szerokie i wytrzymałe koła gwarantują 
stabilność oraz wygodne przemieszczanie 
po różnych podłożach. Dopracowana struktura 
powierzchni kół zapewnia, że opryskiwacz 
nie grzęźnie w luźnym gruncie ani nie ślizga 
się na wilgotnej trawie.

REGULOWANA 
WYSOKOŚĆ UCHWYTU

SZEROKIE, 
WYTRZYMAŁE KOŁA

rx 
12

Kontrola, bezpieczeństwo i optymalizacja, 
tym zajmuje się w naszych opryskiwaczach 
mikroprocesor. Dzięki zaawansowanym 
algorytmom opryskiwacze wydajniej korzystają 
z akumulatorów, oszczędzają energię dzięki 
czemu możesz pracować dłużej.

Włącz go, załóż na plecy i zapomnij 
o ograniczeniach. Z opryskiwaczem 
akumulatorowym RX dotrzesz 
wszędzie, a wbudowany akumulator 
pozwoli Ci na zdumiewająco długą 
pracę bez ładowania. 

Zmiany są ważne, ale czasem potrzebna 
jest stabilizacja dlatego wyposażyliśmy 
opryskiwacz rx w zbiornik wyrównawczy aby 
ciśnienie było stabilne i nigdy nie spadało.

MIKROPROCESOROWE
STEROWANIE

STAŁE CIŚNIENIE


