
0-5,5 m öntözési sugár

Fő jellemzője a kis nyomásnál is tökéletesen 
záró tömítés, amelyik a vizet csak a fej 
visszahúzódásakor engedi át. Az 570Z fejek 
ideálisan alkalmazhatók kis kertekben és 
kisebb gyepfelületeken A hét különböző 
kiemelkedésű szórófejház és a nagy számú 
cserélhető fúvóka korlátlan tervezési 
szabadságot kínál. 

Műszaki adatok
Kiosztás: 0,6-5,5 m
Átfolyó vízmennyiség: 0,2-17 l/perc  
Javasolt üzemi nyomás: 1,4-3,5 bar (20-25 psi) 
Maximális üzemi nyomás: 5,2 bar (75 psi)  
Minimális üzemi nyomás a COM 
modelleknél: 1,7 bar (25 psi)
½”-os belsőmenetes csatlakozás
A visszafolyásgátló 3 m szintkülönbségig 
hatásos (A Check-O-Matic funkcióhoz 
szükség van az alsó csatlakozás használatára.)
Méretek: 
Ház átmérője:

35 mm-es a cserjeöntöző, 2P, 3P, 
4P, 6P és 6P-SI házaknál
41 mm  a 12P házakon
44 mm  a 12P-SI házakon

A fedél átmérője: 50 mm (2”)
Oldalsó csatlakozás: 120 mm a szórófej 
tetejétől az oldalsó csatlakozó közepéig 
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Főbb jellemzők
A szivárgásmentes tömítés megadkadályozza 
a kiemelkedéskori szivárgást, így több fej 
helyezhető el ugyanabban a zónában
Alacsony nyomású tömítés 1 bar-nál (15 psi)
A megbízható visszahúzódás érdekében a 
kiáramló víz lemossa a szennyeződést
Minden Toro fúvókával használható –  
beleértve az 570 MPR Plus rögzített és a 
Toro állítható szögű, Precision™ sorozatot, a
bugyborékoló és a laposszügű bokoröntöző 
fúvókákat is
Minden ház öblítődugóval együtt kapható, 
az öblítés és a fúvókacső felhúzásának 
megkönnyítése érdekében
A racsnis fúvókacső egyszerű helyszíni 
szögbeállítást tesz lehetővé

További jellemzők
A kicsi, 50 mm (2”) átmérőjű fekete fedél 
kevéssé látható, csökkentve a vandalizmus 
vagy a fizikai behatások miatti sérüléseket
Használható a Maxijet mikroszóró fúvókákkal
A visszafolyásgátlós (check valve), erős 
visszahúzó rugóval ellátott modellek 
megakadályozzák az alacsonyabban fekvő 
szórófejeknél a vízszivárgást, így a csőrendszer 
vízzel feltöltött marad a következő öntözésig 
(opcionális)
Oldalsó csatlakozású változat rendelhető a 
150mm-es és a 300mm-es kiemelkedésű 
változatból
Tartós műanyag szerkezet
Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
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•  570Z-6P-COM

➊ MPR+ nyomáskompenzált 
fúvóka 

➋ A racsnis fúvókacsővel 
finombeállítást végezhet a 
telepítés után 

➌ Szivárgásmentes tömítés 

➍ A fedél átmérője 50 mm (2”)  

➎ Opcionális: A fúvókacső 
aljába épített Check-O-Matic 
tömítés megakadályozza az 
alacsonyabban lévő fejeknél a 
víz kifolyását

570Z Classic sorozatú Fix szórásképű szórófejek
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   E-mail: www.ganzhydro.huinfo@ganzhydro.hu  

Szivárgásmentes tömítés
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