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עמירית 75

יישומים
מתאים להשקיית כל גידולי השדה, במערך השקיה קבוע, לכל 

תקופת הגידול או למערך נייד בין חלקות השדה.

מבנה ותכונות
• מערך צינורות פ.א .75 ממ', באורכים 5מ', 6 מ', שבקצוות 	

כל צינור מחברי   זכר ונקבה לחיבור מהיר, יעיל, אמין ועמיד 
ללחצי ההשקיה בהמטרה.                    

• מצמד  שגם לו קצוות זכר ונקבה לחיבור מהיר, עם בסיס 	
מובנה ליציבות  הממטיר. בכל מצמד יציאה לזקף הממטיר, 

 . B.S.P 1" בהברגה פנימית
• מגוון אביזרים לחיבור מהיר - תחילית וסוף קו, זוויות 	

ומפצלים למספר קווים. 

יתרונות
• עמידות ואמינות-תפעול גבוהה	
• מהירות ויעילות גבוהה, בשינוע, התקנה ואיסוף מערך 	

ההשקיה, אל ומהשדה לאחסון חסכוני.
• צינורות פ.א בקוטר 75מ'מ וזקיפי ""3/4, "1, משפרים ביצועי 	

המטרה, בקשת רחבה של ספיקות והצבות בין ממטירים.
• מערכת העמירית 75 מיועדת למגוון רחב של ממטרות 	

החברה: 5022SDU, 5022SD, 6025SD, 427, סופר 10 
  .5035SD-ו

מערכת השקיה קלה וניידת, להשקיית 
גידולי השדה - תפו'א, גזר, בוטנים ועוד.
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תאור פריטמק"ט

J6301JT0001LINE VALVE 75 MM

J6417JT0200ELBOW 75 mm

J6431JT0002GASKET 75 MM FOR AMIRIT 75

J6432JT0301
 METAL MALE CONNECTOR

”75mmX2.5

J6432JT0300
 METAL FEMALE CONNECTOR

”75mmX2.5

J6545JT0000 ”AMIRIT COUPLING 75mmX1

J6419JT0000MALE PLUG 75 mm

J6419JT0004FEMALE PLUG 75 mm

J6525JT0450
 P.E PIPE 75/6 MM

  5M  FOR AMIRIT 75

J6525JT0452
 P.E PIPE 75/6 MM

6M FOR AMIRIT 75

חלקי המערכת: תחיליות, קטעי צינור 1מ' עם חיבורים מהירים 
וסופי-קו, עמדות המטרה.  מקטעי צינור 75 מ"מ )5 מ' או 6 מ'( עם 

מחברים מהירים זכר ונקבה. 

הרכבת המערכת בשדה
*יש להעמיס את הצינורות על עגלת-מנשא המותאמת, עם תמיכה 

לצינורות ומקום לעמדות ההמטרה =מצמד+ זקף+ ממטיר ולשנע 
אל השדה.

פריסה והתקנה 

• יש לפרוס את הצינורות ועמדות ההמטרה, לפי ההצבות בין 	
הממטירים והקווים  ולחבר אותם מתחילית ועד לעמדת קו אחרון. 

השאירו את קצוות הקווים פתוחים לצורך שטיפה.
• הקפידו על כך שעמדות ההמטרה ישרות ויציבות!	
• לאחר חיבור כל קווי ההשקיה, יש לבצע שטיפה, עד למים נקיים.	
• לאחר השטיפה יש לסגור את קצוות הקווים ולהפעיל את מערכת 	

ההשקיה.
• יש לבדוק: דליפות, ייצוב ויציבות עמדות ההמטרה, תקינות 	

הממטירים להשקיה נכונה )סיבוב אחיד, פיות סתומות(.

איסוף ואחסון

• יש לנתק את סופי קווי ההשקיה, כדי לאפשר ניקוז המים 	
מהמערכת.

• לאחר הניקוז, יש לנתק את הצינורות ועמדות ההמטרה.                        	
• לאסוף ולסדר על עגלת המנשא  ולשנע אל  האחסון.	

שמירה מוקפדת על הוראות התפעול, השינוע, והאחסון יבטיחו 
מערכת יעילה, נוחה וידידותית למשתמש, שתשמש אתכם 

לאורך שנים רבות.

הרכבה, פירוק ושינוע מערכת עמירית 75 מרכיבי מערכת עמירית 75


