
הדור החדש של ממטירונים מבית נטפים
מייצר טיפות עדינות ושומר על מרקם הקרקע

הפתרון האידאלי להשקיה יעילה של גידולי ירקות

    
     השקיית ירקות (עמדת ירקות)

     צינון מעל הנוף
     הגנה מפני קרה

     מתאים לשימוש על מוט מתכת או על זקף PVC  בקטרים  "1/2  - "3/4 
     מגיע בארבע ספיקות שונות – 200 / 250 / 350 / 450 ליטר / שעה. הספיקות מחושבות ע"פ לחץ של 23 מטר

     לחץ הפעלה מומלץ – 30 מטר בממטיר הראשון ו 25 מטר בממטיר האחרון
     להשקיה רגילה זווית שילוח 24 מעלות , להשקיה מתחת לנוף זווית שילוח מיוחדת 15 מעלות

     מוגן כנגד קרינת UV , עמידות רבה בתנאי מזג אויר קשים וסוגי דשנים שונים
     הצבות : החל מ 6*6 מטר ועד :12*10 מטר

יישומים 

מפרט טכני

מגהנט
ממטירון חזק להשקיה עדינה ויעילה

מסנן אישי איכותי לכל ממטיר המאפשר זיהוי מהיר וטיפול מהיר ונוח בסתימות
מייצר שני סילוני מים המבטיחים את יציבות הממטירון בעת ההשקיה

מצויד במנגנון נעילה מיוחד , עמיד בפני חדירת חרקים ועכבישים
ממטיר כדורי מוגן בפני חדירת עלים וענפים הבולמים את סילון המים

ניתן להתקין מגן דרך (גזרה) המונע הרטבת שטחים לא רצויים   

     
                                            

ספיקה לחץ:                                350 ל/ש                                        450 ל/ש
       3.0                2.5              2.0   3.0                2.5               2.0 הצבות מ'x מ' 

   81.6  84.5  85.5   9X9 

   89.0  87.7  85.5   10X9

   85.8  83.8    10X10

88.2  84.0  85.5      10X12

      
     

תכונות ותועלות

טבלת אחידות פיזור בלחצים שונים:

הערות כלליות להמטרה נכונה
< 92

> 86
 = 86-88

ספיקה לחץ:                                200 ל/ש                                         250 ל/ש
     3.0                2.5              2.0   3.0                2.5               2.0 הצבות מ'x מ' 

92.2  92.8  92.8  86.1  90.4  89.8   6X6
86.5  86.9  90.4  80.4  80.4  86.3   7X6
91.5  93.2  89.3  89.9  91.3  91.0   7X7
91.1  89.2  90.3  85.0  86.2  83.3   8X7

  87.5  89.9  84.4      8X8

                                                                                                                         

לחץ הפעלה-לחצי ההפעלה המומלצים הם 3.0 אטמ‘ בממטיר הראשון בקבוצת ההפעלה ו- 2.5 אטמ‘ בממטיר האחרון. לחץ מעל 3.0 אטמ‘ גורם 
לטיפות קטנות ולרגישות גבוהה לרוח.

לחץ -מתחת ל 2.0 אטמ' האחידות נפגעת קשות. מומלץ לא לעבוד בלחץ של 2.0 אטמ' כדי למנוע פגיעה בגידול
גובה הממטיר - מומלץ גובה של 70 ס"מ בין אם זו עמדת מוט מתכת או זקף פ.א.

אנכיות הממטיר - חייב להיות ישר, כל סטייה מורידה את אחידות הפיזור באופן משמעותי.


