
מגוון רחב של ממטרות לחקלאות מפלסטיק ומתכת באיכות גבוהה, המתאימות 

לשימושים שונים בשדה, בפרדס, במטע ולהגנה מפני קרה.

מבחר רב של קטרי הרטבה ומגוון ספיקות מ- 300 ליטר/שעה עד ל- 30 מק"ש, החל 

מממטירוני פלסטיק קטנים ועד לממטרות ענק )תותחים(.

כל הרכיבים מיוצרים מחומרים איכותיים, עמידים בפני שחיקה וקרינת UV, כימיקלים, 

מים מושבים ותנאי סביבה קשים, המבטיחים דיוק ואמינות מירבית לשנים רבות.  

המטרה
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 עקרונות המטרה ובחירת ממטיר
השקיה יעילה מתחילה בבחירה נכונה של ממטיר  מרחקי ההצבה 

שלו ותנאים משלימים.

בפרק קצר זה יוצגו "על רגל אחת"  היסודות העיקריים.

גיאומטריית הצבת ממטיר
שתי גיאומטריות הצבה מקובלות: הראשונה הצבה מלבנית )או 

ריבועית (,השניה הצבה מעוינת )או משולש (. לבחירת ההצבה 

המתאימה ביותר יש לבדוק את נתוני שווי הפיזור בתוכנת הפיזור 

ובמקביל להתחשב בתנאי הרוח ונוחיות העבודה.

1.שווי פיזור - נוסחה סטטיסטית אשר נותנת ביטוי לפיזור המים 

בשדה בין הממטירים .

נוסחת כריסטיאנסן פותחה ב 1942 ומאז משרתת אותנו בנאמנות.

 

CU שווי פיזור באחוזים

סכום כל הסטיות של קריאת המיכל הבודד מהממוצע

m  ממוצע כל מיכלי האיסוף
mi  קריאת כמות המים של מיכל בודד

n  סה"כ מיכלי הבדיקה

ממטירי נען דן גיין נבדקים בכל תחום לחצי העבודה המומלצים ובכל 

הפיות כדי לייצר את טבלת הביצועים. עפ קוד הצבעים תוכל לראות 

את שווי הפיזור המתקבל לכל הרכב פיה והצבת הממטירים. יש 

לזכור שהבדיקות נעשות בתנאים ללא רוח. 

בטבלה המצורפת ניתן למצוא המלצות לציפוף קווים בתנאי רוח.

2.שעור המטרה - הינו שעור הגשם שמייצרת מערכת ההמטרה:  

ספיקה כתלות בשטח ההצבה

שעור ההמטרה ממ\שעה =  ספיקת ממטיר מ3\שעה    1000

הצבה בין הממטירים x מרווח בין הקווים, מטר    

שעור ההמטרה הינו כלי חשוב ביותר המסייע בשלשה נושאים 

מרכזיים:

• כושר חדירות הקרקע
התאמת ממטיר פיה והצבה לכושר חידור הקרקע.ערכים גבוהים של 

שעור המטרה מעבר ליכולת הקרקע לספוג )שעור חדירות הקרקע 

ממ\שעה( יגרום לנגר ובעקבותיו לסחף קרקע.

• חישוב משך ההשקיה - מנת המים להשקיה מחושבת עפ מדד 
ההתאדות היומית ,בערכים של ממ ליום )לדוגמה :ההתאדות  בזמן 

נתון היתה 5 ממ ליום, מנת ההשקיה פעם ב-4 ימים תהיה בהתאמה 

20 ממ או 20 קוב לדונם(. על ידי חלוקת מנת ההשקיה בשעור 

ההמטרה הנבחר מקבלים את משך ההשקיה .

• ספיקת החלקה
חישוב ראשוני של הספיקה הנדרשת להשקיית יחידת שטח. 

לדוגמה: שעור ההמטרה של ממטיר בהצבה מסויימת הוא

4.0 ממ\שעה,

גודל השטח המיועד 70 דונם.

ספיקת החלקה הנדרשת - 280 מ3\שעה =4*70.

המלצות לציפוף קווים בתנאי רוח

מרווח בין 
הממטרות\ קווים
%  קוטר ההרטבה

מהירות רוח 
מ\שניה

גיאומטריית ההצבה 
של הממטירים

65 ללא רוח
הצבה ריבועית או 

מלבנית

60 2.0

50 3.5

30 מעל 3.5

75 ללא רוח הצבה בסגול )משולש(

70 2.0

60 3.5

35 מעל 3.5

   שעור חדירות הקרקע
ממ\שעה 

הרכב הקרקע

12-25 חולית

9.0-12.5 בינונית

2.5-7.5 כבדה

A

B

A

B

x

CU = 100 (1- Σl m-mi  l )m x n

Σl m-mi  l
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מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

897077נעץ זכר

830904נעץ נקבה

830906פקק

6431040215מחבר זוויתי

אקווה מאסטר 2005

יישומים
• לגידולי ירקות, תבלינים ופרחים, שטח פתוח וחממות	
• הצבות עד 7 מ’	

מבנה ותכונות
• מבנה פשוט ואמין, שלושה חלקים בלבד: גשר, סביבון ופיה	
• הגנת חרקים	
• אחידות שווי פיזור גבוהה	
• טיפות עדינות להשקיה מיטבית	
• תחזוקה פשוטה	
• תחום עבודה מומלץ 1.5-2.5 בר	
• תחום ספיקות 120-300 ל/ש בלחץ 2 בר	
• סינון מומלץ: 80 מש, 200 מיקרון	

ממטירון רב שימושי - למטעים, חממות 
ועמדות ירקות

7x10 פרפר
)4x7 לספיקות 120, 160 ל/ש - פרפר(

5.8 x 8 מתאם

צינורית פ.א  7x10 מ”מ
)לספיקות 120, 160 ל/ש - צינורית פ.א 8/5(

מנקב 4 מ”מ

מ’
מ 1.0 

מ”
טר 5.8 

קו
ב
מגולוון 

ט 
מו

 

2005 טבלת ביצועים

צבע 
סביבון

צבע 
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)ל/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

4x44x54x64x75x55x65x76x66x77x7

ירוק

כתום

1.51049.56.55.24.33.74.23.53.02.92.52.1

2.01209.57.56.05.04.34.84.03.43.32.82.4

2.51349.58.46.75.64.85.34.53.83.73.22.7

שחור

1.51389.58.56.85.74.95.44.53.93.83.22.8

2.016010.010.08.06.75.76.45.34.64.53.83.3

2.517910.511.39.17.56.57.26.05.25.04.33.7

כחול

1.517310.510.78.67.26.16.95.74.94.84.13.5

2.020011.012.610.18.47.28.06.75.75.64.84.1

2.522311.014.011.29.38.08.97.46.46.25.34.6

צהוב

1.521510.513.310.78.97.68.57.16.15.95.14.4

2.025011.515.712.510.48.910.08.37.27.06.05.1

2.530512.019.015.212.610.812.110.18.78.47.26.2

אדום

1.526012.016.413.110.99.410.58.77.57.36.25.3

2.030012.518.514.812.310.611.89.98.58.27.16.0

2.536513.022.818.215.213.014.612.110.410.18.77.4

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

* גובה בדיקה 60 סמ’ מעל פני הקרקע
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ממכ"ד 16

יישומים
• להשקית ירקות ופרחים במשתלות וחממות	
• הצבות עד 8 מטר	

מבנה ותכונות
• ממטיר כדורי סגור ומוגן עשוי חומרים עמידים ומוגנים 	

מקרינה וכימיקלים
• מנגנון הגנת חרקים	
• פיות צבעוניות לזיהוי ספיקה	
• שווי פיזור אחיד בלחץ נמוך	
• אורך חיים משופר הודות למערכת אטמים קרמיים	
• השקיה בשיעורי המטרה נמוכים ובתחום לחצים נמוכים:	

- 4.0 - 2.0 בר עם ממטיר לא מווסת
- 5.0 - 2.5 בר עם ממטיר מווסת

• מגן דרך להשקיה	
• הגנת קרה בחממות	
• סינון מומלץ - 80 מש, 200 מיקרון	

ממטיר כדורי "1/2 זכר, מווסת ורגיל להשקיה 
בנפח נמוך

מיועד להשקיה על עמדה 51

ממכ"ד 16 טבלת ביצועים

צבע 
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)ל/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

6x66x77x77x88x88x9

כחול

2.0135143.83.22.8

2.5151144.13.53.02.7

3.0165144.63.93.42.9

3.5178135.0433.73.22.8

4.0192135.34.53.93.43.0

2.5-5.0135133.63.12.7מווסת

צהוב

2.0180154.84.13.53.12.7

2.5201145.64.84.13.63.1

3.0220146.15.24.53.93.4

3.5238146.75.74.94.33.7

4.0255147.06.05.14.53.9

2.5-5.0180145.04.33.73.22.8מווסת

סגול

2.0225156.25.34.64.03.53.1

2.5252157.06.05.14.53.93.5

3.0275157.66.55.64.94.33.8

3.5297158.37.16.15.34.64.1

4.0320158.97.66.55.75.04.4

2.5-5.0225156.15.34.53.93.43.1מווסת

שחור

2.0270167.46.45.44.84.23.7

2.5302168.47.26.25.44.74.2

3.0330169.27.96.75.95.24.6

3.5356169.98.57.36.45.65.0

4.03831610.69.17.86.86.05.3

2.5-5.0270167.46.35.44.74.13.7מווסת

מ’
מ 1.0 

מ”
טר 5.8 

קו
ב
מגולוון 

ט 
מו

 

צינורית 7/10 לספיקה 
מעל 180 ל/ש

ניקוב 4.5 מ”מ
CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני

לאחידות הפיזור

* גובה בדיקה 60 סמ’ מעל פני הקרקע

צינורית פ.א 8 מ”מ

מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

843005מגן דרך

897071נעץ זכר 5/8

6720380160נעץ נקבה 5/8

897065פקק
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מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

897071נעץ זכר 5/8

6720380160נעץ נקבה 5/8

897065פקק

497041נעץ זכר ביונט

497051נעץ נקבה ביונט

497031פקק ביונט

501-U

U-501 טבלת ביצועים

צבע 
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)ל/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

6x66x77x77x88x8

1.6 
 אדום

1.510012.02.8

2.011012.03.1

2.513012.03.63.1

3.015012.04.23.63.12.7

3.516512.54.63.93.42.9

*1.8 
ירוק 

1.515012.04.23.63.12.7

2.017013.04.74.03.53.02.7

2.519013.05.04.53.93.43.0

3.021014.05.85.04.33.83.3

3.523014.06.45.54.74.13.6

2.0 
כחול 

1.516012.04.43.83.32.9

2.018013.05.04.33.73.2

2.520013.05.64.84.13.63.1

3.022014.06.15.24.53.93.4

3.524014.06.75.74.94.33.8

2.2 
צהוב 

1.517013.54.74.03.53.02.7

2.020015.05.64.84.13.63.1

2.521515.06.05.14.43.83.4

3.023515.56.55.64.84.23.7

3.525015.56.96.05.14.53.9

יישומים
• מיועד להשקיה מדויקת לירקות, הנבטת גידולים ומשטחי דשא	

• הצבות עד 8 מטר	

• שמירה על מיקרו אקלים	

מבנה ותכונות
• אחידות ויעילות פיזור גבוהים 	

• טיפות עדינות במיוחד המונעות היווצרות קרום ונגר 	

המאפשרים נביטה מלאה

• תחום לחצי עבודה נמוכים של 3.5 - 1.5 בר	

ממטיר טורבו-פטיש "1/2 לספיקות נמוכות על 
גבי עמדה 50

* פיה סטנדרטית

מתאם “1/2 )ח(

צינורית פ.א 8 מ”מ

מ’
מ 1.0 

מ”
טר 5.8 

קו
ב
מגולוון 

ט 
מו

 

מנקב 4 מ"מ למחברי ביונט
מנקב 4.5 ממ למחברי  אפיצה

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור
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502-H

יישומים
• מיועד להשקית ירקות, להנבטות ולהשקיה בחממות	

• הצבות עד 10 מטר	

מבנה ותכונות
• טיפות מים עדינות ושעור המטרה נמוך משיגים הנבטה מושלמת 	

• אחידות פיזור גבוהה בלחצים משתנים	

• לחצי עבודה- 3.5 - 1.5 בר	

• סינון מומלץ - 80 מש	

ממטיר טורבו-פטיש "1/2 ספיקות נמוכות על 
גבי עמדה 52

צינורית גמישה 13 מ”מ
או צינורית פ.א. 12 מ”מ

מתאם “1/2 )פ(

מ’
מ 1.2 

מ”
טר 8.0 

קו
ב
מגולוון 

ט 
מו

 

מחבר נעיצה 12 מ”מ, קדח 8 מ”מ

H-502 טבלת ביצועים

צבע 
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)ל/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

8x88x99x99x1010x10

2.5 
אדום

1.522613.03.53.12.8

2.026315.04.13.53.22.9

2.529215.54.64.03.63.22.9

3.031816.55.04.43.93.53.2

3.534517.05.44.84.23.83.4

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

830902נעץ זכר

830904נעץ נקבה

830906פקק

6431040215מחבר זוויתי



8

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 Ltd. 7/2019

סופר 10

יישומים
• להשקיית גידולי ירקות, פרחים ותבלינים בשטחים פתוחים	
• להתקנה על עמדות ירקות )“1/2( ועל עמדות עמירית )“3/4(	
• הצבות עד 12 מטר	

מבנה ותכונות
• מנגנון פעולה כדורי, סגור ומוגן, מקנה אמינות פעולה בתנאי 	

השדה וצמחיה גבוהה
• אורך חיים משופר הודות למערכת אטמים קרמיים	
• פיות ביונט צבעוניות לפרוק ושרות מהירים	
• פיה במבנה רב- זרמי משיגה שווי אחידות פיזור גבוהה	
• וויסות לשטחים עם שיפועים )ע"פ הזמנה(	
• אל נגר למניעת ניקוז במקומות הנמוכים ושמירת צנרת 	

מלאה )ע"פ הזמנה(
• מגן דרך- להשקיה גזרתית מדוייקת של שולי החלקה )מומלץ 	

עם פיה חומה ייעודית לצמצום הספיקה( 

ממטיר כדורי סגור "1/2 על גבי עמדה 52

סופר 10 טבלת ביצועים
צבע 
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)ל/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

9x99x1010x109x1210x1212x12

כחול

2.536017.04.44.03.6

3.039517.04.94.44.0

3.542516.55.24.74.3

4.045516.05.65.14.6

3.0-5.036018.04.44.03.6מווסת

צהוב

2.545020.05.65.04.54.23.83.1

3.049520.06.15.55.04.64.13.4

3.553019.56.55.95.34.94.43.7

4.057019.07.06.35.75.34.84.0

3.0-5.045020.05.65.04.54.23.83.1מווסת  

ירוק

2.555020.06.86.15.55.14.63.8

3.060020.07.46.76.05.65.04.2

3.565020.08.07.26.565.44.5

4.069519.58.67.77.06.45.84.8

3.0-5.055020.06.86.15.55.14.63.8מווסת 

אדום

2.567020.58.37.46.76.25.64.7

3.073520.59.18.27.46.86.15.1

3.579020.09.88.87.97.36.65.5

4.085020.010.59.48.57.97.15.9

3.0-5.067020.58.37.46.76.25.64.7מווסת 

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

פיה חומה עבור מגן דרך בלבד
צבע
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)ל/ש(

קוטר
)מ’(

חום

2.532019

3.035019

3.538019

4.040519

3.0-5.032019מווסת

מתאם “1/2 נקבה

סופר 10

מווסת

סופר 10

לא מווסת

מ’
מ 1.2 

מ”
טר 8.0 

קו
ב
מגולוון 

ט 
מו

 

13מ”מצינורית PVC
או צינורית פ.א. 12 מ”מ

מנקב 8 מ”מ

מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

835800מגן דרך

830902נעץ זכר

830904נעץ נקבה

830906פקק

6431040215מחבר זוויתי

790512אל נגר לעמדה 52
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מג'יק דרייב

מג'יק דרייב טבלת ביצועים

מנגנוןסביבוןקבוצה
פיזור

צבע פיה
)מ"מ(

לחץ
)בר(

ספיקה
)מ3/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

9x910x1010x1212x1212x1414x14

G4
שחור 

24°
צהוב 

 2.6
צהוב

1.50.310193.73.12.6

2.00.365194.43.73.0

2.50.410195.04.13.4

3.00.450205.64.53.8

3.50.490206.04.94.1

 2.8
ירוק

1.50.360204.33.63.02.5

2.00.415205.14.23.52.9

2.50.465215.64.73.93.2

3.00.510216.25.14.33.5

3.50.55216.85.54.63.8

G5
 כחול
24°

 צהוב

 3.0
חום 
בהיר

1.50.415225.14.23.52.92.52.1

2.00.485235.94.94.03.42.92.5

2.50.545236.75.54.53.83.22.8

3.00.595237.36.05.04.13.53.0

3.50.650228.06.55.44.53.93.3

 3.2
אדום

1.50.465215.64.73.93.22.82.4

2.00.545226.65.54.53.83.22.8

2.50.615237.56.25.14.33.73.1

3.00.680238.36.85.74.74.03.5

3.50.730238.97.36.15.14.33.7

ממטיר פלסטי חדשני עם מנגנון סיליקון

1/2" ,3/4" 

יישומים
• השקיה והנבטה גידולי שדה , ירקות ,שטחים פתוחים ובתי רשת. 	
• להצבות עד 14 מטר	

מבנה ותכונות
• בקר תנועה, בלם סילקוני בהשראה מגנטית )פטנט רשום(.	
• תא סיליקון מוגן חול, סגור ואטום – שומר על אחידות תנועה.	
• מפזר פועם ייחודי - לשיפור ביצועי ההשקיה.	
• 	CU - 90% - אחידות פיזור גבוהה 
•  טיפה עדינה - לשלב הנביטה.	
•  יציב במיוחד ללא רעידות גם על זקף גבוה ) תירס , קנה סוכר(	
• 	UV אמינות ועמידות גבוהה לדשנים וכימיקלים, מוגן 
•  לחץ השקיה מומלץ - 2.0-4.0 בר.	
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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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מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

830902נעץ זכר

830904נעץ נקבה

830906פקק

6431040215מחבר זוויתי

790512אל נגר לעמדה 52

5022 SD-U
ממטיר "3/4, "1/2 

ללחצים נמוכים החל מ 1.5 בר

יישומים
• מיועד להתקנה על עמדת ירקות ומערכת “עמירית”	
• להצבות עד 12 מ'	

SD-U-5022 טבלת ביצועים, לשתי פיות, SD קצר )כחול(

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

9x99x1010x109x1210x1212x12

2.5x1.8 
סגול

1.50.440185.44.94.44.13.73.1

2.00.480195.95.34.84.44.03.3

2.50.535216.65.95.45.04.53.7

3.00.590217.36.65.95.54.94.1

3.50.635217.87.16.45.95.34.4

4.00.685218.57.66.96.35.74.8

3.0-5.00.59021.07.36.65.05.54.94.1מווסת

2.8x1.8 
כתום

1.50.510196.35.75.14.74.33.5

2.00.560206.96.25.65.24.73.9

2.50.635217.87.16.45.95.34.4

3.00.690228.57.76.96.45.84.8

3.50.750239.38.37.56.96.35.2

4.00.800229.98.98.07.46.75.6

SD-U-5022 טבלת ביצועים, לפיה בודדת, SD קצר )כחול(

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/ש(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

9x99x1010x109x1210x1212x12

2.4 
צהוב

2.00.33018.24.13.73.32.8

2.50.36518.24.54.13.73.0

3.00.40518.25.04.54.13.4

3.50.43518.05.44.84.43.6

4.00.46517.85.75.24.73.9

3.0-5.00.36519.04.54.03.63.0מווסת

2.5 
סגול

1.50.310193.83.43.12.92.62.2

2.00.360194.44.03.63.33.02.5

2.50.400204.94.44.03.73.32.8

3.00.440215.44.94.44.13.73.1

3.50.475215.95.34.84.44.03.3

4.00.510216.35.75.14.74.33.5

2.8 
כתום

1.50.405195.04.54.13.83.42.8

2.00.475215.95.34.84.44.03.3

2.50.530226.55.95.34.94.43.7

3.00.580227.26.45.85.44.84.0

3.50.625227.76.96.35.85.24.3

4.00.670238.37.46.76.25.64.7

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

פיה אחורית ירוק בהיר, 1.8 מ”מ

ניקוב 8 מ”מ

13מ”מצינורית PVC
או צינורית פ.א. 12 מ”מ

בית

ווסת

מתאם + ווסת

מ’
מ 1.2 

מ”
טר 8.0 

קו
ב
מגולוון 

ט 
מו
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מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

אל נגר עמדה "1/2

אל נגר עמדה "3/4

7905601

7905602

ווסת ספיקה "1/2

ווסת ספיקה "3/4

 482621

482630

וסת לחץ 2.8 בר

וסת לחץ 2.8 בר

6665530002

6665530004

ממטיר "3/4, "1/2 לספיקה בינונית

יישומים
• מיועד למערכת עמירית והתקנה על זקף “3/4	
• להצבות עד 14 מטר	

SD-5022 טבלת ביצועים, לפיה בודדת, SD ארוך )שחור(

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

10x1010x1212x1212x1414x14

 3.0
אדום

2.50.57021.0 5.7 4.8 4.0 3.4 2.9

3.00.63022.0 6.3 5.3 4.4 3.8 3.2

3.50.68023.0 6.8 5.7 4.7 4.1 3.5

4.00.72023.0 7.2 6.0 5.0 4.3 3.7

 3.2
ירוק

2.50.64021.2 6.4 5.3 4.4 3.8 3.3

3.00.70022.2 7.0 5.8 4.9 4.2 3.6

3.50.76023.0 7.6 6.3 5.3 4.5 3.9

4.00.81023.0 8.1 6.8 5.6 4.8 4.1

 3.5
כחול

2.50.74023.0 7.4 6.2 5.1 4.4 3.8

3.00.81023.0 8.1 6.8 5.6 4.8 4.1

3.50.87024.0 8.7 7.3 6.0 5.2 4.4

4.00.93025.0 9.3 7.8 6.5 5.5 4.7

4.0
 שחור

2.50.95023.2 9.5 7.9 6.6 5.7 4.8

3.01.03024.2 10.3 8.6 7.2 6.1 5.3

3.51.11025.0 11.1 9.3 7.7 6.6 5.7

4.01.18026.0 11.8 9.8 8.2 7.0 6.0

SD-5022 טבלת ביצועים, לשתי פיות, SD קצר )כחול(

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

10x1010x1212x1212x1414x14

3.0x1.8
אדום

2.50.76021.0 7.6 6.3 5.3

3.00.84022.0 8.4 7.0 5.8

3.50.90023.0 9.0 7.5 6.3

4.00.97022.0 9.7 8.1 6.7

3.2x1.8 
ירוק

2.50.82021.0 8.2 6.8 5.7

3.00.90022.0 9.0 7.5 6.3

3.50.98023.0 9.8 8.2 6.8

4.01.04023.0 10.4 8.7 7.2

3.5x1.8 
כחול

2.50.89023.0 8.9 7.4 6.2 5.3

3.00.99023.0 9.9 8.3 6.9 5.9

3.51.06024.0 10.6 8.8 7.4 6.3

4.01.15024.0 11.5 9.6 8.0 6.8

4.0x1.8 
שחור

2.51.10024.0 11.0 9.2 7.6 6.5 5.6

3.01.22025.0 12.2 10.2 8.5 7.3 6.2

3.51.33025.0 13.3 11.1 9.2 7.9 6.8

4.01.43026.0 14.3 11.9 9.9 8.5 7.3

פיה אחורית ירוק בהיר, 1.8 מ”מ
CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני

לאחידות הפיזור

5022 SD

PVC  זקף
3/4’’ x 70cm

מתאם “3/4 נקבה

עלית
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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.	
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ממטיר סילון מים אנרגטי, יחיד "3/4, "1/2
להצבות רחבות

יישומים
• מיועד להתקנה על עמדת ירקות )רק לפיות 2.8,3.0 (     	

ומערכת עמירית 
• הצבות עד 16 מטר	

מבנה ותכונות
• טווח התזה משופר הודות למעבר מים קשתי, המונע 	

מערבולות ומקנה אנרגיית סילון מים גבוהה יותר

SD-6025 טבלת ביצועים

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

12x1212x1412x1514x1415x1516x16

2.8
כתום

2.50.54019 3.8 3.2 3.0

3.00.59521 4.1 3.5 3.3 3.0

3.50.64021 4.4 3.8 3.6 3.3

4.00.68522 4.8 4.1 3.8 3.5

3.0
אדום

2.50.58521 4.1 3.5 3.3 3.0

3.00.64023 4.4 3.8 3.6 3.3

3.50.69023 4.8 4.1 1.3 3.5

4.00.73523 5.1 4.4 4.1 3.8

 3.2
ירוק

2.50.67023 4.7 4.0 3.7 3.4 3.0

3.00.73023 5.1 4.3 4.1 3.7 3.2

3.50.79024 5.5 4.7 4.4 4.0 3.5

4.00.84024 5.8 5.0 4.7 4.3 3.7

 3.5
כחול

2.50.78024 5.4 4.6 4.3 4.0 3.5 3.0

3.00.85024 5.9 5.1 4.7 4.3 3.8 3.3

3.50.92024 6.4 5.5 5.1 4.7 4.1 3.6

4.00.98025 6.8 5.8 5.4 5.0 4.4 3.8

4.0
שחור

2.51.00526 7.0 6.0 5.6 5.1 4.5 3.9

3.01.10026 7.6 6.5 6.1 5.6 4.9 4.3

3.51.18527 8.2 7.1 6.6 6.1 5.3 4.6

4.01.27027 8.8 7.6 7.1 6.5 5.6 5.0

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

6025 SD

PVC  זקף
3/4’’ x 70cm

מתאם “3/4 נקבה

 ממטיר על עמדה מחוזקת
לפיות קטנות 2.8,3.0 מ"מ

מק"ט 493652

מל"מ
מק"ט 482820

 מבנה מעבר מים
 קשתי מגדיל יעילות
סילון המים

מחברים לעמדת השקיה
מק”טמוצר

אל נגר עמדה "1/2

אל נגר עמדה "3/4

7905601

7905602

ווסת ספיקה "1/2

ווסת ספיקה "3/4

 482621

482630

וסת לחץ 2.8 בר

וסת לחץ 2.8 בר

6665530002

6665530004

עלית
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427B AG U טבלת ביצועים

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

2.8 
כתום

2.00.45022

3.00.55023

4.00.63024

ממטיר גזרתי "1/2 לעמדות השקיה ומערכת 

עמירית

יישומים
• לכל הגידולים כממטיר גזרה, על עמדת ירקות או “עמירית”	
• הצבות עד 14 מטר	

מבנה ותכונות
• כוון גזרה פשוט,˚360-˚30	
• אחידות פיזור גבוהה וחיסכון במים	
• פיית ביונט	
• פטיש WP מונע התזות מעבר לשולי החלקה	
• מנגנון הגנת חול	

ניקוב 8 מ”מ

טבעת ייצוב

מ’
מ 1.2 

מ”
טר 8.0 

קו
ב
מגולוון 

ט 
מו

 

13מ”מצינורית PVC
או צינורית פ.א. 12 מ”מ

427 B AG- U

מחברים לעמדת השקיה

מק”טמוצר

830902נעץ זכר

830904נעץ נקבה

830906פקק

6431040215מחבר זוויתי
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427 B AG
ממטיר גזרה פלסטיק "3/4, "1/2

יישומים
• להשקייה גזרתית בשולי חלקות משתלות, דשאים וגן הנוי	
• הצבות עד 14 מטר	

מבנה ותכונות
• פיות ביונט צבעוניות 4.0 - 3.0 מ”מ עם מיישר זרם בפיות	
• ממטיר עמיד לכימיקלים ומזג אויר	

מנגנון גזרה דו-תכליתי
גזרת השקיה מתכווננת ˚360-˚30	•
מעגל מלא	•

427B AG טבלת ביצועים

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

3.0 
אדום

2.00.51023

3.00.63024

4.00.72025

3.2 
ירוק

2.00.57023

3.00.70024

4.00.81026

3.5 
כחול

2.00.66023

3.00.81024

4.00.93026

*4.0 
שחור

2.00.85024

3.01.03026

4.01.18026

* פיה סטנדרטית
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עלית

יישומים
• לגידולי ירקות, פלחה ושלחין.	
• להשלמת השקית שוליים לקו-נוע מחוגי.	

מבנה ותכונות
• עמדת השקיה מורכבת על צנרת פוליאתילן 50 מ"מ	
• בעלת פטנט ייחודי המאפשר פירוק והרכבה קל ומהיר.	
• עמדה כוללת זקף PVC עם חיבור חדשני המקטין רעידות 	

ומגדיל את יציבות העמדה להבטחת ביצועי המטרה גבוהים.
• עמדה זמינה עם זקף         "3/4, "1 	
• תפס שמיוצר מחומרי גלם יחודיים, בתכנון הנדסי המאפשר 	

עבודה בתנאי שטח קשים.
• אטם תקני מותאם להשקיה במי קולחין, אפשרות לאטם "0" 	

למערכת אל נגר.
• העמדה מותאמת למגוון רחב של ממטירי "3/4, "1/2  	

להצבות עד 15 מטר.
• אספקת צנרת PE במוטות 9, 10, 12 מ', )אורכים אחרים ע"פ 	

הזמנה(.
• לחצי עבודה עד  4.0 בר ובהתאם לסוג הממטיר.	

עמדת המטרה, מבוססת על פטנט. עם 
מבנה הנדסי מיוחד להרכבה קלה ומהירה, 

המאפשר גמישות תפעולית מושלמת.

מפתחות יעודיים מפלסטיק לפירוק והרכבה 

PVC

תפס

מגלש - מייצב עמדת השקיה 
בעל פטנט

אום חיבור

פלאנג'

אטם

מתאם  "3/4 - "1/2
מתאם  "3/4 - "3/4

חדש!

PAT.PEND

מק"ט 6740588002מק"ט  6740588001
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מק"ט תיאור

798904 תפס לעמדת עלית

798905 ציר לתפס עמדת עלית

6415591030 אטם רגיל

6415591031 "O" אטם

798902 מייצב לעמדת עלית

6405420003 שרוול           150 מ"מ

6410021012 צפרנית 50 מ"מ לעמדת עלית

6410021010 אום 50 מ"מ לעמדת עלית

798903 אוגן )פלאנג'( לעמדת עלית

מק"ט תיאור

798701 מכלול עמדת עלית, אטם רגיל, ללא זקף

798702 מכלול עמדת עלית, אטם "O", ללא זקף

798860 מכלול זקף 60 ס"מ לעמדת עלית

798870 מכלול זקף 70 ס"מ לעמדת עלית

עמדת המטרה עלית - קומפלט )ללא ממטיר(

עמדת עלית - פירוט חלקים

PVC
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אל נגר המטרה

נתונים טכניים

לחץ פתיחהספיקה ליטר/שעה
 )מ’(

לחץ סגירה
 )מ’(

הפסד עומד
)מ’(

11.06.00.8עד 750 ל/ש

750-150014.08.02.6

וסת לחץ "3/4 ז'/נ'

לחץמק"ט
 )אטמ’(

66655300022.8

66655300043.1

66655300063.5

דגמי אל נגר

מק”טמוצר

790512אל נגר לעמדת ירקות 52, חיבור 12 מ”מ

790516אל נגר לעמדת ירקות 56, חיבור 16 מ”מ

790601 אל נגר “1/2 עבור עמירית

790602אל נגר “1/2          עבור עמירית 3/4“x

שומר על צנרת מים מלאה ומונע נקז למקומות 
הנמוכים

יישומים
• לייעול מערכות השקיה הפועלות מספר פעמים ביום	
• מניעת ניקוז השלוחות וצנרת ראשית למקומות הנמוכים	
• משפר הנבטה- מונע תופעת נזקי קרקע ע”י זרם המים, בזמן 	

מילוי וסגירת קווי ההמטרה
• חיסכון במים	
• מניעת הלמי מים הודות לשמירת מערכת מים מלאה	

מבנה ותכונות
• מבנה פשוט ואמין	
• מעברי מים גדולים	
• הפסדי עומד נמוכים ביותר בספיקה עד 1500 ל/ש	
• לחצי עבודה מומלצים - 2.0-4.0 בר	

נתונים טכניים
• דגם אוניברסאלי - חיבור "3/4  "1/2	
• דגם לעמדת המטרה 52,53,56 חיבור לצינורית 13,16 מ”מ	

x
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ממטיר מעגל, מתכת, "3/4

יישומים
• להשקיית גידולי שדה וירקות	
• להגנת קרה	
• הצבות עד 18 מטר	

מבנה ותכונות
• פטיש כפית פליז לתנאי עבודה קשים במיוחד	
• פיות ביונט מפלסטיק צבעוניות	
• אחידות פיזור מים גבוהה	
• מכלול “כובע” לפטיש להגנת חול והגנת קרה 	
• תחום לחצי עבודה מומלצים: 3.0-5.0 בר	
• תבריג “3/4 פנימי	

233B טבלת ביצועים

צבע 
שרוול

צבע 
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

12x1212x1512x1815x1515x1818x1818x2020x20

אדום

3.5x2.5L 
כחול

3.01.24027.08.66.95.75.54.63.8

4.01.43029.09.97.96.66.45.34.4

5.01.62029.011.39.07.57.26.05.0

4.0*x2.5L 
שחור

3.01.49029.010.38.36.96.65.54.6

4.01.74029.012.19.78.17.76.45.4

5.01.95029.013.510.89.08.77.26.0

4.5x2.5L 
חום

3.01.79030.012.49.98.38.06.65.55.0

4.02.07031.014.411.59.69.27.76.45.8

5.02.32032.016.112.910.710.38.67.26.4

שחור

5.0x2.5L 
סגול

3.02.11032.014.711.79.89.47.86.55.95.3

4.02.40034.016.713.311.110.78.97.46.76.0

5.02.69035.018.714.912.512.010.08.37.56.7

5.5x2.5L 
כתום

3.02.39034.016.613.311.110.68.97.46.66.0

4.02.76037.019.215.312.812.310.28.57.76.9

5.03.09039.021.517.214.313.711.49.58.67.7

6.0x2.5L 
אדום

3.02.70037.018.815.012.512.010.08.37.56.8

4.03.16037.021.917.614.614.011.79.88.87.9

5.03.54040.024.619.716.415.713.110.99.88.9

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

צבע פיה אחורית: אפור, 2.5 מ”מ
אין להחליף פיות שמתאימות לקבוצת “שרוול אדום” לקבוצת “שרוול שחור” או להפך

233 B
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ממטיר גיזרתי, מתכת, "3/4

יישומים
• להשקיית שולי חלקות ,מונע הרטבת דרכים וחוסך מים	
• להצבות עד 20.0 מטר	

מבנה ותכונות
• פיות צבעוניות ,ביונט פלסטיק .פרוק ושרות קל ומהיר .דיוק 	

ואורך חיים רב
• מיישר זרם משפר ביצועי סילון המים	
• אחידות שווי פיזור טובה בהצבות עד 20 מטר	
• לחצי עבודה 3.0-5.0 בר	
• תבריג 3/4" פנים	

233PC טבלת ביצועים

לחץצבע פיה
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

4.0 
שחור

3.01.04028.0

4.01.20029.0

5.01.35029.0

4.5 
חום

3.01.32031.0

4.01.54032.0

5.01.71032.0

5.0 
סגול

3.01.61033.0

4.01.87034.0

5.02.10035.0

233 PC

ממטיר גיזרה ומעגל ממתכת 
להשקיית גן הנוי הצבורי
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ממטיר גיזרתי, מתכת, "3/4, ללחץ נמוך

יישומים
• להשקיית שולי חלקות ,מונע הרטבת דרכים וחוסך מים	
• להצבות עד 14.0 מטר	

מבנה ותכונות
• מבנה מסיבי בעל עמידות גבוהה לפגיעות חיצוניות	
• גגון ובורג פיזור לבקרה על גובה סילון המים, גודל הטיפה 	

וטווח ההתזה
• פטיש WP מונע הרטבת דרכים וחוסך במים	
• השקייה יעילה בהצבות עד 14 מ'	
• תבריג "1/2 חיצוני, "3/4 פנימי	

423PC טבלת ביצועים

לחץצבע פייה
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

3.2 
ירוק

2.00.57023

3.00.70025

4.00.81026

3.5
כחול

2.00.66024

3.00.81026

4.00.93027

4.0 
שחור

2.00.85025

3.01.03027

4.01.18028

423 PC
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5035 SD
 3/4" ,SD ממטיר פטיש פלסטי עם מפזר

יישומים
• להשקיית מגוון גידולים רחב במערכות קבועות, עד 20 מטר	

מבנה ותכונות
• מבנה פטיש SD מאפשר הפעלה עם פיה בודדת או שתי פיות 	
• אחידות שווי פיזור גבוהה	
• ממטיר עם פיה בודדת משפר:	

- טווח הממטיר והצבות הקווים
- עמידות משופרת לרוח עקב טיפות מים גדולות יותר

- פחות סתימות,מעבר מים גדול ב-30%
- נוחות בשרות וטיפול

• לחצי עבודה נמוכים החל מ-2.5 בר	
• פיות ביונט לשרות קל ומהיר	
• חומרים פלסטיק משובחים מקנים חוזק ועמידות לקורוזיה קרינת השמש.	
• לחצי עבודה 5.0 - 2.5 בר	
• תבריג “3/4 חוץ/פנים	

צבע
שרוול 

צבע 
פייה
)מ"מ(

לחץ
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

12x1512x1815x1515x1818x1820x20

אדום

3.5x2.5L 
כחול

3.01.24027.26.95.75.54.63.83.1

4.01.43027.27.96.66.45.34.43.6

5.01.62027.29.07.57.26.05.04.1

4.0x2.5L 
שחור

3.01.49028.08.36.96.65.54.63.7

4.01.74029.09.78.17.76.45.44.4

5.01.95029.210.89.08.77.26.04.9

שחור

4.5x2.5L 
חום

3.01.79029.79.98.38.06.65.54.5

4.02.07030.211.59.69.27.76.45.2

5.02.32032.212.910.710.38.67.25.8

5.0x2.5L 
סגול

3.02.11031.511.79.89.47.86.55.3

4.02.40033.213.311.110.78.97.46.0

5.02.69035.214.912.512.010.08.36.7

5.5x2.5L 
כתום

3.02.39032.213.311.110.68.97.46.0

4.02.76034.215.312.812.310.28.56.9

5.03.09035.017.214.313.711.49.57.7

6.0x2.5L 
אדום

3.02.70034.215.012.512.010.08.36.8

4.03.16036.017.614.614.011.79.87.9

5.03.54034.019.716.415.713.110.98.9

צבע
שרוול

צבע
פייה
)מ"מ(

לחץ
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

12x1512x1815x1515x1818x1820x20

אדום

3.5
כחול

2.50.72024.04.03.33.2

3.00.79024.04.43.73.5

4.00.91025.05.14.24.03.4

5.01.04025.05.84.84.63.9

4.0
שחור

2.50.95026.05.34.44.23.5

3.01.04026.05.84.84.63.9

4.01.20026.06.75.65.34.43.7

5.01.35028.07.56.36.05.04.2

שחור

4.5
חום

2.51.21028.06.75.65.44.5

3.01.32028.07.36.15.94.94.1

4.01.54029.014.111.811.39.47.8

5.01.71030.09.57.97.66.35.3

5.0
סגול

2.51.46029.08.16.86.55.44.5

3.01.61029.08.97.57.26.05.04.0

4.01.87031.010.48.78.36.95.84.7

5.02.10032.011.79.79.37.86.55.3

5.5
כתום

2.51.76030.09.88.17.86.55.44.4

3.01.93031.010.78.98.67.16.04.8

4.02.23034.012.410.39.98.36.95.6

5.02.49035.013.811.511.19.27.76.2

6.0
אדום

2.52.06030.011.49.59.27.66.45.2

3.02.26032.012.610.510.08.47.05.7

4.02.62034.014.612.111.69.78.16.6

5.02.94036.016.313.613.110.99.17.4

5035 טבלת ביצועים, לשתי פיות, SD כחול קצר

5035 טבלת ביצועים, לפיה בודדת, SD שחור ארוך
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5035 G
ממטיר פטיש פלסטיק  "1

יישומים
• להשקיית מגוון גידולים רחב כמו אספסת תירס ועוד במערכות 	

קבועות ובהצבות עד 22 מטר

מבנה ותכונות
• ביצועי שווי פיזור גבוהים בספיקות גבוהות	
• מבנה ייעודי להגנת חול	
• פיות ביונט לתפעול ושרות מהיר ונוח	
• חומרי פלסטיק עמידים מקנים עמידות גבוהה ואורך חיים רב	
• לחצי עבודה 5.0 - 3.0 בר	
• תבריג “1 פנים	

G-5035      טבלת ביצועים

צבע 
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

הצבות )מ’(/ שעור המטרה )מ”מ/ ש’(

12x1818x1820x2022x22

6.5x2.5L 
אפור

3.03.07034.014.29.57.76.2

4.03.55036.516.411.08.97.1

5.03.97037.018.412.39.98.0

6.5x3.2 
אפור

3.03.20035.014.89.98.06.6

4.03.70037.017.111.49.37.6

5.04.15036.019.212.810.48.6

7.0x2.5L 
ירוק

3.03.45035.016.010.68.67.0

4.03.97038.518.412.39.98.1

5.04.39037.020.313.511.09.0

7.0x3.2 
ירוק

3.03.55035.016.411.08.97.3

4.04.10037.019.012.710.38.5

5.04.60035.021.314.211.59.5

CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%  קוד צבעוני
לאחידות הפיזור

צבע פיה אחורית: אפור, 2.5 מ”מ, כתום, 3.2 מ”מ

,1”
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 3/4" ,SD ממטיר פלסטי גיזרתי ללחצים נמוכים עם מפזר

יישומים
• להשקיה גזרתית של שולי החלקה, חיסכון במים ומניעת 	

הרטבת דרכים
• הצבות עד 18 מטר	

מבנה ותכונות
• פיות ביונט צבעוניות 5.0 - 3.5 מ”מ	
• מיישר זרם מובנה לפיה	
• אחידות שווי פיזור גבוהה	
• תבריג “3/4 פנים או חוץ	

5035 PC SD טבלת ביצועים

צבע פיה
לחץ
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

*3.5 
כחול

2.50.72026

3.00.79027

4.00.91027

5.01.02028

4.0 
שחור

2.50.95027

3.01.04028

4.01.20028

5.01.35029

4.5 
חום

2.51.21028

3.01.32030

4.01.54031

5.01.71032

5.0 
סגול

2.51.46030

3.01.61031

4.01.87033

5.02.10034

* פיה סטנדרטית

5035 PC SD
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280,280 PC
ממטיר אלומיניום "2 מעגל שלם וגזרתי

יישומים
• מתאים למגוון רחב של השקייה: שדות מרעה, מספוא, חיטה  	

והשקיות עזר
• יישומים תעשייתיים: למניעת אבק, הגנת שריפות, פיזור קולחין ועוד	
• הצבות עד 60 מטר	

מבנה ותכונות
• ממטיר תותח אלומיניום קל	
• בורג פיזור לריסוק טיפות בלחץ נמוך  	
• מנגנון גיזרה קל לתפעול	
• פיות פלסטיק - פרוק והחלפה ידנית קלה ונוחה למשתמש	
• פעולה בלחצים נמוכים במיוחד, 5.0 - 3.0 בר	

280PC ,280 טבלת ביצועים
קוטר 
פיה

לחץ
)בר(

ספיקה
)מ3/שעה(

קוטר
)מ’(

12.0x8.0

3.013.4054

4.015.5060

5.017.3065

14.0x8.0

3.016.8058

4.019.5064

5.021.8068

*16.0x8.0

3.020.6062

4.023.9068

5.026.7074

18.0x8.0

3.026.0066

4.030.3072

5.033.6080

20.0x8.0

3.031.2068

4.036.3076

5.039.4086

* פיה סטנדרטית

280PC 280

≤∏∞≠PC ¨≤∏∞†¯ÈËÓÓÏ†ÒÈÒ·
ÌÈÙ†≤¢†‰ÒÈÎ†‚È¯·˙

ıÂÁ†≤¢†‰‡ÈˆÈ†‚È¯·˙
Ó¢Ò†∏∞x∏∞†˙Â„ÈÓ

‚¢˜†±∞††Ï˜˘Ó

280PC ,280 מעמד לממטיר
תבריג כניסה “2 פנים, תבריג יציאה “2 חוץ, מידות 80x80 ס”מ, 

משקל 10 ק”ג
מק”ט 492471
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השקיה יעילה בהמטרה
המלצות כלליות

על מנת להשיג תוצאות מיטביות מומלץ לוודא מספר כללים בסיסיים:

השקייה ללא רוח. 1

השקייה בלחצי עבודה מומלצים. 2

התקנת הממטיר כ-40 ס”מ מעל נוף הגידול. 3

שמירה על ממטיר/זקף אנכי. 4

התאמת משך השקייה וגודל פיה למניעת נגר. 5

תחזוקה מונעת לבלאי של ממטירים

בדיקה והחלפת מערכת אטמים, למניעת נזילות ושחיקת חלקים יקרים. 1

בדיקה והחלפת פיות שחוקות בזמן, תמנע שינויי ספיקה ופיזור המים . 2

קוטר פיה שגדל ב-0.1-0.2 מ”מ גורם לעליה בספיקה של 10%

רמת . 3 הגדרת  בפיות.  סתימות  למניעת  גס  סינון  מומלץ   - סינון 

סינון נדרשת מתייחסת לקוטר הפיה

יחס נדרש בין קוטר הפיה לנקבי רשת הסינון הוא 1:5 לדוגמא: 

פיה 5.0 מ”מ מצריכה רשת סינון של 1.0 מ”מ

מפריד חול - הידרוציקלון / מסנן אוטומטי. 4

במקור מים עשיר בחול )בארות, תעלות מים וכו’( מומלץ 

להתקין מפריד חול, החול גורם לתופעת נזילות ובשלב מאוחר 

יותר לשחיקה מואצת של רכיבים בממטיר



28

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 Ltd. 7/2019

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.



29

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 L
td

. 7
/2

01
9

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



30

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 Ltd. 7/2019

תיאור מק"ט

מנקב 4.5 מ”מ לנעץ 5\8 שטוח

לעמדות 50, 51, 55
 6130210427

מנקב 4 מ”מ לנעץ ביונט

לעמדות 50, 51
897285

מנקב 7.5 מ”מ )שחור( לעמדות 52, 53 6130210426

מפתח לממטיר 5022SD ווסת 5196338

מקדח 8 מ”מ )קטרים אחרים קיימים(

לצנרת פ.א. עד 50 מ”מ
6130210420

מפתח לממטיר 5035G ,5035SD, לפיות 

ולצינור מחבר
5196325

מפתח לממטיר סופר 10 וממכ"ד 16 830050

מפתח לפיות לממטיר 501, 502 5196341

מכשיר להתקנת שרוולים לעמדה 52 6120990800

אביזרים
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נתונים טכניים*

לחץ עבודה מירבי 
כצינור מחלק )בר(

לחץ עבודה מירבי** 
כצינור מוביל )בר(

קוטר פנים
)מ”מ(

קוטרצבע 

11/2אפור4.010.040.9

11/2כחול1.55.540.9

"2אפור4.010.052.8

"2כחול1.55.553.0

"3אפור2.510.078.0

"3כחול1.55.578.0

"4אפור6.9105

"4כחול4.8105

"6אפור6.9155

"6כחול4.1156

"8כחול2.4208

LF צנרת לייפלט

יישומים
• משמש להובלת מים וכצנרת מחלקת להמטרה	

• פתרון לשטחים ללא רשת מים קבועה	

יתרונות
• פתרון לריסוס קרקעי, מעבר על גבי הצנרת )כאשר הצנרת 	

ללא לחץ מים( 

• גמישות בשינוע ללא נקעים	

• הפסדי עומד נמוכים )יחסית לצנרת פ.א זהה(	

• אורך חיים ממושך	

מבנה ותכונות
• מבנה מחוזק במארג פוליאסטר משולב מבטיח אורך חיים 	

ועמידות גבוהה לתנאי השטח

• התפשטות והתכווצות מינימלית לצינור	

• 	UV עמידות לקרינת שמש

• עמידות לכימיקלים	

 SUN FLOW צנרת*
210C .טמפ**

SF55

PVC  " צנרת השקיה שטוחה, מ-          1.5-8.0 

LF מכשיר ניקוב צנרת

6130210432מנקב 14 מ"מ15

6130210430מנקב 19 מ"מ15

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

חבקי הידוק

6405999920חבק הידוק נירוסטה "2 - 1252-55

6405999930חבק הידוק נירוסטה "3 - 1280-85

6405999940חבק הידוק נירוסטה "4 - 12104-112

מחברי תחילית

6431049920תחילית "3/4 )14 מ"מ(13

6431049910תחילית "3/4 )19 מ"מ(13

6431040403תחילית 16, 17 מ"מ לצינור דק-דופן14

12

13

14

15

LF מחברי

12x2" 6405600019מחבר דו כיווני

13x3" 6405600018מחבר דו כיווני

14x4" 6405600017מחבר דו כיווני

22x3" 6411999901מעבר קוטר

23x4" 6411999900מעבר קוטר

3LF 2" 6405600062מחבר הברגה זכר "2   לצינור

3LF 3" 6405600066מחבר הברגה זכר "2   לצינור

3LF 3" 6405600063מחבר הברגה זכר "3   לצינור

3LF 4" 6405600064מחבר הברגה זכר "3   לצינור

3LF 4" 6405600065מחבר הברגה זכר "4   לצינור

6419590030סוף קו פלסטי "42

6419590031סוף קו פלסטי "43

6419590032סוף קו פלסטי "44

LF - PVC מחברי

6405600046מחבר "3 ליציאת רוכב "75-2 )לא כולל רוכב( 5

6405600028מחבר     "3   "2 הברגה חוץ6

6405600024מחבר "3    "3 הברגה חוץ6

6405600038מחבר LF לקרן חמרן "3 )ל א כולל חיבור קרן(7

6430020070רוכב  "3/4 -875

6430020810רוכב דו-צדדי "975-1.5

6405600036מחבר דו-כווני "103

6405600034סוף קו "113

LFx

x
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