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SD ממטירי
משפחת ממטירים הפועלת על פי עקרון השקיה 

חדשני

מבוסס על סילון מים אנרגטי יחיד משולב עם מנגנון 

פיזור )SDׁ( חכם, אמין ופשוט

יישומים
• לכל גידולי השדה והירקות 	
• אחידות פיזור מים מירבית משולבת עם שעורי המטרה נמוכים	

מבנה ותכונות
עקרון פעולה מבוסס על פיה בודדת בעלת יתרונות

• הגדלת טווח הרטבה	
• עמידות טובה יותר לתנאי רוח	
• גודל טיפות גדול יותר	
• מעבר מים גדול ב-30% מפחית רגישות לסתימה	

SD מפזר מים
• משפר אחידות הפיזור 	
• מבטיח מים קרובים ליד הממטיר	
• מונע ריסוק טיפות ומשפר עמידות לרוח	
• יכולת עבודה בלחצים נמוכים	
• שמירת אחידות פיזור מים גבוהה תוך שינויי לחצים	
• חיסכון במים	

תכונות נוספות
• פיות ביונט עם מיישר זרם	
• מנגנון הגנת חול ייחודי 	
• חומרי פלסטיק בעלי עמידות גבוהה לבלאי ושבר	
• אל נגר- אופציה לשילוב עם אל נגר, תחת הממטיר, למניעת 	

התנקזות בהפרשי גובה עד 6.0 מ’

SD מפזר מים
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5022SD U PC

חיבור 2 טבעות גיזרה לממטיר1

החלפת פייה אחורית או פקק עם מנגנון הגיזרה

שים לב: ממטיר עם מנגנון גיזרתי יש להשתמש בגודל פיה קטן יותר 
מאשר בממטירים של המעגל השלם.

SD PC

SD-U PC 

לחץצבע פיהממטיר
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

5022
טבעת 
אדומה

2.5 
סגול

1.50.32019.00
2.00.37520.00
2.50.42021.00
3.00.46021.50
3.50.49022.00
4.00.52522.00

2.8 
כתום

1.50.41521.50
2.00.47522.00
2.50.53022.50
3.00.58023.00
3.50.63023.00
4.00.68023.50

5022
טבעת 
שחורה

3.0 
אדום

1.50.44521.00
2.00.52021.50
2.50.57522.00
3.00.62522.50
3.50.68023.00
4.00.73023.00

3.2 
ירוק

1.50.52021.00
2.00.59021.50
2.50.66022.50
3.00.72523.50
3.50.77023.50
4.00.83524.00

5022SD U PC טבלת ביצועים

ממטיר פלסטי גיזרתי ללחצים נמוכים 

SD מפזר חדשני, "3/4, "1/2
מיועד לעמדות השקייה ומערכת עמירית

יישומים
• השקיה גזרתית בשולי החלקה בגידולי שדה ,חיסכון במים ומניעת 	

הרטבת דרכים.
•  מנגנון חדשני וייחודי של כיוון גיזרה מודולרי.	
•  ניתן בקלות להמירו לממטיר מעגל מלא )360 מע'( ולהיפך.	
•  פטיש מפזר זרם ייחודי SD לאחידות פיזור מרבית גם בלחצי 	

עבודה נמוכים )1.5בר(
•  הצבות עד 14 מ'	
•  מגוון רחב של ספיקות משלים את ממטירי המעגל המלא.	

מבנה ותכונות
• ממטיר פלסטיק פטיש תבריג "½  חוץ או "¾ פנים. 	
• השקיה יעילה ביותר בשולי החלקה, אחידות פיזור גבוהה במיוחד.	
• ערכת פטנט ייחודית ביונט, לכיוון הגיזרה ,ניתנת לשינוי והחלפה.	
• מנגנון הגנת חול.	
• 	.UV חומרים פלסטיים בעלי עמידות גבוהה לבלאי ושבר מוגני
• הממטיר נהפך בקלות מממטיר גיזרה למעגל מלא ולהיפך.	


