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ملحقات الرشاشات

SJ وصلة مرنة
وصالت 15 سم أو 30 سم

وصالت SJ المتحركة
الميزات

أذرع دوارة فريدة من نوعها على كال الطرفين لسهولة التركيب في أي تكوين.	 
 ُصنعت الوصالت المتحركة بنقاط اتصال محكمة الغلق لضمان الموثوقية على المدى الطويل.	 

الموديالت 
SJ-506: 2/1 بوصة ملولبة x 15 سم طول	 

SJ-7506: 4/3 بوصة ملولبة x 15 سم طول	 

SJ-706: 4/3 بوصة ملولبة x 15 سم طول	 

SJ-512: 4/3 بوصة ملولبة x 30 سم طول	 

SJ-7512: 2/1 بوصة x 4/3 بوصة ملولبة x 30 سم 	 

طول
SJ-712: 4/3 بوصة ملولبة x 30 سم طول	 

مواصفات التشغيل
ضغط مصنف إلى 10 بار؛ 1000 كيلوباسكال	 
فترة الضمان: سنتان	 

 HUNTER أكواع بارب الحلزونية من
الميزات

ن يتميز بحجم وقوة أكبر 	  تصميم ُمحسَّ
توافق مع FlexSG والعالمات التجارية األخرى من أجل تخصيص الوصلة المتحركة	 
تصميم حلزوني إلى بارب لسهولة التركيب 	 
مادة أسيتال لوصالت بارب الحادة	 

الموديالت
HSBE-050: 2/1 بوصة ذكر x كوع بارب حلزوني	 

HSBE-075: 4/3 بوصة ذكر x كوع بارب حلزوني	 

مواصفات التشغيل
ضغط التشغيل: يصل إلى 5.5 بار؛ 550 كيلوباسكال	 
فترة الضمان: سنتان	 

 FLEXSG خراطيم
الميزات

تصميم هندسي مقاوم لاللتواء	 
بنية تركيبية تسهل المسك	 
مادة بولي إيثيلين خطية منخفضة الكثافة	 
 	D2737 ،D2239 ،ASTM D2104 توافق مع

الموديالت
FLEXSG: لفة 30 م	 
FLEXSG-18: أطوال مسبقة التقطيع 45 سم	 

مواصفات التشغيل
ضغط التشغيل: يصل إلى 5.5 بار؛ 550 كيلوباسكال	 
فترة الضمان: سنتان	 

PRO-SPRAY غطاء إيقاف تشغيل
الميزات

أغطية Pro-Spray للصيانة أو لتحويل القطرات 	 
المتناثرة

حفاظ على المظهر األنيق للمسطحات الخضراء	 

الموديالت 
 	213600SP 

نوزل إيقاف التشغيل
الميزات

إيقاف تشغيل سهل ألنظمة الرشاشات	 
سماح للرؤوس بالقفز ألعلى لسهولة رؤيتها	 
 	PS Ultraو Pro-Spray لالستخدام مع طرازات

الموديالت 
 	916400SP

Pro-Spray غطاء إيقاف تشغيل
213600SP رقم القطعة 

فوهة إيقاف التشغيل
916400SP رقم القطعة 

أكواع بارب الحلزونية
HSBE-075 ،HSBE-050

 FlexSG خراطيم
 أطوال مقطوعة مسبًقا 30 م و45 سم

القطر الداخلي: 1.2 سم

توفر ملحقات الرشاشات مرونة إضافية لتركيب أنظمة الرش وصيانتها. 


