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יתרונות מרכזיים
תבנית השקיה ברורה ועמידה בפני רוח	 
טיפות מים גדולות המקטינות את הערפול, לשיפור אחידות ההשקיה	 
מבנה חזק מבטיח ביצועים אמינים	 
מקודד צבע לזיהוי קל בשטח	 

מפרט הפעלה
 	210 kPa ;לחץ הפעלה מומלץ: 2.1 בר
 	210 kPa ;לוויסות לחץ ל-2.1 בר Pro-Spray PRS30 שלב עם גוף מתז
תקופת אחריות: שנתיים	 

פיות PRO גזרה קבועה

פיות PRO גזרה קבועה

5810121517גזרה

Q

T היפב שמתשה
6A/4A17 היפב שמתשהA

H

F17 היפב שמתשהA

5.2 מ'4.6 מ'3.7 מ'3.0 מ'2.4 מ'1.5 מ'

 פיות Pro בגזרה קבועה מיועדות לדיוק גבוה במגוון צורות וגדלים
של שטחי הגינון.
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5 
  כחול

רדיוס 1.5 מ'
קבוע: ¼, ½, מלא

זווית שילוח: 0°

טווח המטרה לחץ מצב גזרה
מ'

 שיעור השקיה מ"מ/שעהספיקה
ליטר לדקהמ"ק לשעהkPaבר             

90°Q
1.01001.10.020.306069
1.51501.30.020.385462
2.12101.50.030.464957
2.52501.70.030.514249
3.03001.80.030.533945

120°T
1.0100

6A 4 אוA השתמש בפיה
1.5150
2.1210
2.5250
3.0300

180°H
1.01001.10.040.606069
1.51501.30.050.765462
2.12101.50.060.874957
2.52501.70.060.954249
3.03001.80.061.043944

360°F
1.01001.10.071.206069
1.51501.30.091.525462
2.12101.50.111.854957
2.52501.70.122.044249
3.03001.80.122.103945

מודגש = לחץ מומלץ

נתוני ביצועים של פיות PRO בגזרה קבועה

8 
  חום

רדיוס 2.4 מ'
קבוע: ¼, ⅓, ½, מלא

זווית שילוח: 15°

טווח המטרה 
מ'

שיעור השקיה מ"מ/שעה             ספיקה
ליטר לדקהמ"ק לשעה

1.80.040.624653
2.10.050.844653
2.40.050.913844
2.70.060.983237
2.70.061.103642
1.80.050.834653
2.10.071.104552
2.40.071.213844
2.70.081.323338
2.70.091.443641
1.80.081.334957
2.10.101.634451
2.40.111.803843
2.70.121.933237
2.70.132.103540
1.80.162.674957
2.10.203.334552
2.40.223.673844
2.70.244.013338
2.70.264.353641

 

10 
  אדום

רדיוס 3.0 מ'
קבוע: ¼, ⅓, ½, מלא

זווית שילוח: 15°

טווח המטרה 
מ'

שיעור השקיה מ"מ/שעה             ספיקה
ליטר לדקהמ"ק לשעה

2.40.071.084552
2.70.081.334451
3.00.091.574248
3.30.101.713844
3.40.111.853844
2.40.091.444552
2.70.111.774450
3.00.132.094248
3.30.142.313844
3.40.152.503945
2.40.132.174552
2.70.162.654450
3.00.193.144248
3.30.223.604046
3.40.233.904047
2.40.264.334552
2.70.325.314450
3.00.386.284248
3.30.416.853844
3.40.426.973642

 

פיות pro גזרה קבועה
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 12 
  ירוק

רדיוס 3.7 מ'
קבוע: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, מלא

זווית שילוח: 28°

טווח המטרה לחץ מצב גזרה
מ'

 שיעור השקיה מ"מ/שעהספיקה
ליטר לדקהמ"ק לשעהkPaבר             

90°Q
1.01003.00.101.584249
1.51503.40.122.004248
2.12103.70.152.434349
2.52504.00.162.694047
3.03004.00.182.954451

120°T
1.01003.00.132.114249
1.51503.40.162.674248
2.12103.70.193.254349
2.52504.00.223.674148
3.03004.00.243.944451

180°H
1.01003.00.193.174249
1.51503.40.244.014248
2.12103.70.294.874349
2.52504.00.325.394047
3.03004.00.355.754350

360°F
1.01003.00.386.334249
1.51503.40.488.014248
2.12103.70.589.744349
2.52504.00.6510.784047
3.03004.00.7011.734451

מודגש = לחץ מומלץ

נתוני ביצועים של פיות PRO בגזרה קבועה

15 
  שחור

רדיוס 4.6 מ'
קבוע: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, מלא

זווית שילוח: 28°

טווח המטרה 
מ'

 שיעור השקיה מ"מ/שעהספיקה
ליטר לדקהמ"ק לשעה             

3.90.152.503946
4.20.183.064248
4.60.223.624147
4.90.243.953946
5.20.264.323844
3.90.203.333946
4.20.244.084248
4.60.294.834147
4.90.325.274046
5.20.355.753844
3.90.305.003946
4.20.376.124248
4.60.437.254147
4.90.477.914046
5.20.498.183642
3.90.6010.003946
4.20.7312.254248
4.60.8714.494147
4.90.9515.814046
5.20.9916.503742

 

17 
  אפור

רדיוס 5.2 מ'
קבוע: ¼, ½

זווית שילוח: 28°

טווח המטרה 
מ'

 שיעור השקיה מ"מ/שעהספיקה
ליטר לדקהמ"ק לשעה             

4.70.193.173440
4.90.233.883945
5.20.284.594147
5.50.305.014046
5.80.325.303844

17A השתמש בפיה

4.70.386.333440
4.90.477.763945
5.20.559.184147
5.50.6010.014046
5.80.6410.063844

17A השתמש בפיה
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