®PRO-SPRAY

نم ،تايوتسملا لك ىلع قئاف ءادأ ريفوتل ممصم
تاقيبطتلا ىلإ ةيمويلا ةينكسلا تاقيبطتلا
ةيساقلا ةي راجتلا
ميمصتلا ليلد  PILOTماظن
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ةيقوثوملا تايوتسم ىلعأ
تائيبلا يف
ةيساقلا
لاجملا اذه يف ًةيقوثوم رثكألا ذاذرلا شاشر لح Pro-Spray:
ةقوثوملا يرلا تاجتنم لثمت
تاموقم نم ا ًيساسأ ا ًموقم ةقستملاو
ةزيم نمكت ال .لاعفلا يرلا ماظن
يف رتنه نم  Pro-Sprayذاذرلا شاشر
ًةناتم رثكألا شاشرلا لكيه هنوك
رفوت لب ،بسحف لاجملا اذه يف
ةيفاضإلا طغضلا ميظنت ةفيظو
يف ا ًيواستم عيزوت ىوتسم كلذك
ذاذرلا تاشاشر نم ،تالزونلا عيمج
ة راودلا تاشاشرلا ىلإ ةيديلقتلا

موقت .ةءافكلا ةيلاع MP Rotator
طبضب طغضلا ميظنت ةفيظو
ىلإ لزون لك يف طغضلا ىوتسم
قيقحت لجأ نم لثمألا طغضلا لدعم
يواستملا عيزوتلا نم ىوتسم ىصقأ
،ذاذرلا نم ةروبش نوكت يفالتو
صاخلا شرلا طمن لوصو حيتي امم
ةفدهتسملا نكامألا ىلإ لزونلاب
.ةيلعافب

طغضلا ميظنت ةفيظو عم
ن زاوتم طخ
مادختساب يرلا ةمظنأ ميمصت دنع
 Pro-Spray PRS30ذاذرلا تاشاشر لكايه
ميظنت ةفيظوب ةدوزملا PRS40و
ميظنتب سأر لك موقيسف ،طغضلا
.راب  2.8وأ  2.1ىلإ ةقدب طغضلا لدعم
هايملا طغض ةلداعم ىلع رمألا اذه لمعي
قيقحتل لماكلاب ةقطنملا ىوتسم ىلع
.ءادأ لضفأ

طغضلا ميظنت ةفيظو نود
ن زاوتم ريغ طخ
ميظنت ةفيظو مادختسا مدع ةلاح يف
طغضلا لدعم فلتخي فوس ،طغضلا
ىلع .سأرلا عقوم بسحب سأر لكب
طغضلا لدعم نوكيس ،لاثملا ليبس
طخلاب ريخألا شاشرلا يف يلامجإلا
.لوألا سأرلا نم لقأ يبناجلا

تالزونلا نم ةعومجم
،ميمصتلا يف ةنورم ىصقأ ريفوتل
تالزون نم ةريبك ةعومجمرتنه رفوت
تالزونو  MP Rotatorة راودلا تاشاشرلا
ريغو ةيسايقلا تاحاسملل ذاذرلا تاشاشر
مدختسا .ةيديلقتلا
ىلع لوصحلل  MP Rotatorراودلا شاشرلا
.لاجملا اذه يف ىهاضي ال ٍواستم عيزوت

™ FloGuardايجولونكت
لزون يأ نادقف ةلاح يف هايملا رده عنما
.ةي رايتخالا  FloGuardايجولونكت مادختساب
يف  FloGuardايجولونكت ةفاضإ مهست دق
ةقيقدلا/ا ًرتل  113ىلإ لصت هايم ةيمك ريفوت
.لزونلا نادقف ةلاح يف سأر لكب

طغضلا ميظنت
ةيمك ريفوت طغضلا ميظنت ةفيظو عيطتست
عم ،لقألا ىلع  30%ىلإ لصت هايملا نم ربكأ
عيمج ىوتسم ىلع تباثو قئاف ءادأ ريفوت
ةقطنملا تناك اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .تالزونلا
قئاقد  10ةدمل ةقيقدلا/ا ًرتل  113كلهتست
يف مايأ ةثالث رادم ىلع ليغشت ةرود لك يف
هذه نإف ،ماعلا يف ا ًعوبسأ  35ةدملو عوبسألا
يف ةيونس تاروفو قيقحت عيطتست ةقطنملا
.رتل  34000قوفت ةيمكب هايملا

ةجلاعملا هايملا

راب 2.8

بيرستلل عنام طاطم
 Proذاذرلا شاشر نم ليدوم لك يوتحيةزيمتملا ةحساملا ةدادسلا سفن ىلع Spray
تاليدوملا كلذ يف امب ،نيتدام نم ةعونصملا
يتلاو ،ةجلاعملا هايملاب فيرعتلا ةيطغأ تاذ
لكيهلا ىلإ ءاطغلا نم هايملا برست عنمت
ديدحت نم دكأت .ءاطغلا كف ةلاح يف ىتح
ةلاطإ لجأ نم رتنه نم  Pro-Sprayذاذرلا شاشر
مادختسا ةلاح يف ماظنلل يضارتفالا رمعلا
.ةفورعم ريغ ةدوجب هايم

راب 2.1

لاجملا اذه يف ذاذر شاشر لكيه لضفأ
ماظنلا ةءافكو ،هايملا تاروفو ىلع ًةوالع
شاشر دعي ،دمألا ةليوط ةناتملاو ،ةنسحملا
ذاذرلا شاشر لكيه رتنه نم  Pro-Sprayذاذرلا
ىوتسم ىلع ةدئارلا يرلا ةمظنأل لضفملا
.ملاعلا

فيرصتلل عنام يرايتخا سبحم
ريفوت ىلإ فيرصتلل عناملا سبحملا يدؤي
لك يف ا ًرتل  75وحن غلبت هايملا نم ةيمك
نم ةقطنملا ةيامح عم ير ةرود لك ءانثأ ةقطنم
.هايملا تاناضيفو كرب

 PRO-SPRAYذاذرلا شاشر تافصاوم
 1 + 2بيترتلا :تافصاوملا ئشنم – PRO-SPRAY

1

تاليدوملا

2

تارايخلا

تاريجش لوحم = PROS-00

تارايخ الب = )غراف(

مس  5لوطب زفاق = PROS-02

ةدوزملا تاليدوملا لمتشت نل ،طقف زفاقب ةدوزملا تاليدوملا( عنصملا يف بكرم فيرصتلل عنام سبحم = CV
)يبناج لخدم ىلع  CVنيوكتب اهبلط متي يتلاو مس 30و مس  15لوطب زفاقب

مس  10لوطب زفاق = PROS-04

عنصملا يف بكرم ةجلاعملا هايملاب فيرعتلل لكيه ءاطغ = CV-R
)يناوجرألا نوللاب ةروفحم ةريجش(

مس  7.5لوطب زفاق = PROS-03

)يبناج لخدم نودب( مس  15لوطب زفاق = PROS-06
)يبناج لخدم نودب( مس  30لوطب زفاق = PROS-12
يبناج لخدم عم مس  15لوطب زفاق = PROS-06-SI
يبناج لخدم عم مس  30لوطب زفاق = PROS-12-SI

:ةلثمأ
مس  10لوطب زفاق = PROS-04
فيرصتلل عنام سبحمو ،مس  15لوطب زفاق = PROS-06-CV
ةجلاعملا هايملاب فيرعتلل لكيه ءاطغو ،فيرصتلل عنام سبحمو ،مس  30لوطب زفاق = PROS-12-CV-R

 1 + 2 + 3بيترتلا :تافصاوملا ئشنم – PRO-SPRAY PRS30

1

تاليدوملا

2

تارايخلا

3

ةصصختملا تارايخلا

ميظنت ةفيظوب تاريجش لوحم = PROS-00-PRS30
راب  2.1لدعمب طغضلل

تارايخ الب = )غراف(

تارايخ الب = )غراف(

ميظنت ةفيظوب مس  10لوطب زفاق = PROS-04-PRS30
راب  2.1لدعمب طغضلل

عنصملا يف بكرم فيرصتلل عنام سبحم = CV
تاليدوملا لمتشت نل ،طقف زفاقب ةدوزملا تاليدوملا(
اهبلط متي يتلاو مس 30و مس  15لوطب زفاقب ةدوزملا
)يبناج لخدم ىلع  CVنيوكتب

يف بكرم ةجلاعملا هايملاب فيرعتلل لكيه ءاطغ = R
عنصملا

ميظنت ةفيظوب مس  15لوطب زفاق = PROS-06-PRS30
راب  2.1لدعمب طغضلل

 FloGuardايجولونكت = F
فيرعتلل لكيه ءاطغ عم  FloGuardايجولونكت = F-R
ةجلاعملا هايملاب

ميظنت ةفيظوب مس  30لوطب زفاق = PROS-12-PRS30
راب  2.1لدعمب طغضلل
ةفيظوب مس  15لوطب زفاق = PROS-06-SI-PRS30
يبناج لخدم عم راب  2.1لدعمب طغضلل ميظنت
ةفيظوب مس  30لوطب زفاق = PROS-12-SI-PRS30
يبناج لخدم عم راب  2.1لدعمب طغضلل ميظنت

:ةلثمأ
راب  2.1لدعمب طغضلل ميظنت ةفيظوب يبناج لخدم عم مس  15لوطب زفاق = PROS-06-SI-PRS30
فيرصتلل عنام سبحمو ،راب  2.1لدعمب طغضلل ميظنت ةفيظوب مس  15لوطب زفاق = PROS-06-PRS30-CV
هايملاب فيرعتلل لكيه ءاطغو  FloGuard،ايجولونكت عم ،فيرصتلل عنام سبحمو ،راب  2.1لدعمب طغضلل ميظنت ةفيظوب مس  30لوطب زفاق = PROS-12-PRS30-CV-F-R
ةجلاعملا

 1 + 2بيترتلا :تافصاوملا ئشنم – PRO-SPRAY PRS40

1

تاليدوملا

2

تارايخلا

ميظنت ةفيظوب تاريجش لوحم = PROS-00-PRS40
راب  2.8لدعمب طغضلل

تارايخ الب = )غراف(

ةفيظوب مس  10لوطب زفاق = PROS-04-PRS40-CV
فيرصتلل عنام سبحم عم راب  2.8لدعمب طغضلل ميظنت

عنصملا يف بكرم ةجلاعملا هايملاب فيرعتلل لكيه ءاطغ = R

ةفيظوب مس  15لوطب زفاق = PROS-06-PRS40-CV
فيرصتلل عنام سبحم عم راب  2.8لدعمب طغضلل ميظنت

 FloGuardايجولونكت = F

ةفيظوب مس  30لوطب زفاق = PROS-12-PRS40-CV
فيرصتلل عنام سبحم عم راب  2.8لدعمب طغضلل ميظنت

ةجلاعملا هايملاب فيرعتلل لكيه ءاطغ عم  FloGuardايجولونكت = F-R

:ةلثمأ
فيرصتلل عنام سبحمو ،راب  2.8لدعمب طغضلل ميظنت ةفيظوب مس  10لوطب زفاق = PROS-04-PRS40-CV
 FloGuardايجولونكت عم ،فيرصتلل عنام سبحمو ،راب  2.8لدعمب طغضلل ميظنت ةفيظوب مس  15لوطب زفاق = PROS-06-PRS40-CV-F
ةجلاعملا هايملاب فيرعتلل لكيه ءاطغو ،فيرصتلل عنام سبحمو ،راب  2.8لدعمب طغضلل ميظنت ةفيظوب مس  30لوطب زفاق = PROS-12-PRS40-CV-R
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يسدنهلا ميمصتلاو راكتبالاب انفغش نأ نم مغرلاب .لمعلا ىلع انل زفاح ةباثمب حاجنلا قيقحت يف انئالمع ةدعاسم ربتعت
نوكت نأل اهلالخ نم ىعسن يتلا ةياغلا وه هعون نم ديرف معد ميدقتب انمازتلا نإف ،انلامعأ عيمج هيلع موقت يذلا ساسألا وه
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