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SPREY AKSESUARLARI

SJ Dirsekli Bağlantı Borusu
15 cm veya 30 cm'lik bağlantılar

SJ SWİNG JOİNTLER
Özellikler
• Her iki uçta bulunan benzersiz döner dirsekler her türlü konfigürasyonda kolay 

kurulum sağlar
• Swing Jointler, uzun döenm güvenilirlik için hava geçirmez bağlantı noktalarıyla 

yapılmıştır 

Modeller 
• SJ-506: ½" dişli x 15 cm uzunluk
• SJ-7506: ½" x ¾" dişli x 15 cm uzunluk
• SJ-706: ¾" dişli x 15 cm uzunluk

• SJ-512: ½" dişli x 30 cm uzunluk
• SJ-7512: ½" x ¾" dişlix 30 cm uzunluk
• SJ-712: ¾" dişli x 30 cm uzunluk

Çalışma Teknik Özellikleri
• 10 bar'a kadar basınca dayanıklı
• Garanti süresi: 2 yıl

HUNTER SPIRAL KURTAĞZI DIRSEKLERI 
Özellikler
• Daha büyük, daha güçlü tasarım geliştirildi 
• FlexSG ve diğer markalarla uyumlu, özelleştirilmiş swing joint
• Daha kolay kurulum için spiralden kurt ağzına tasarım 
• Keskin kurtağızları için asetal malzeme

Modeller
• HSBE-050: ½" erkek x spiral kurtağzı dirsek
• HSBE-075: ¾" erkek x spiral kurtağzı dirsek

Çalışma Teknik Özellikleri
• Çalışma basıncı: 5,5 bar'a kadar
• Garanti süresi: 2 yıl

FlexSG TÜP
Özellikler
• Dolaşmayı önleyecek şekilde tasarlanmıştır
• Kolay tutmak için özel doku
• Düşük yoğunluklu polietilen malzeme
• ASTM D2104, D2239, D2737 gerekliliklerine uygundur

Modeller
• FLEXSG: 30 m rulo
• FLEXSG-18: Önceden kesilmiş 45 cm uzunluklar

Çalışma Teknik Özellikleri
• Çalışma basıncı: 5,5 bar'a kadar
• Garanti süresi: 2 yıl

PRO-SPRAY SU KESME KAPAĞI
Özellikler
• Pro-Spray'in bakımı veya damlama 

hatları dönüşümleri için su kesme 
kapakları

• Peyzaj alanına temiz bir görünüm 
kazandırır

Modeller 
• 213600SP 

 
 

SU KESME NOZULU
Özellikler
• Sprey sistemi için kolay su kesme 

imkanı
• Kolay görünürlük için başlıkların 

açılmasını sağlar
• Pro-Spray ve PS Ultra modelleriyle 

birlikte kullanın

Modeller 
• 916400SP

Pro-Spray Su Kesme Kapağı
P/N 213600SP 

Su Kesme Nozulu
P/N 916400SP 

Spiral Kurtağzı Dirsekler
HSBE-050, HSBE-075

FlexSG Tüp
30 m ve önceden kesilmiş 45 cm uzunluklar olarak  
İç çap: 1,2 cm

Spray aksesuarları, sulama sistemlerinin kurulumu ve bakımı için ek esneklik sağlar. 


