


MP Rotator
A vízkijuttatás hatékonyságának új etalonja

Kiváló beöntözési egyenletesség
A precíziós mérnöki munka eredményeként a vízsugarak kiváló
beöntözést valósítanak meg, valamint a szél torzító hatásának is

jobban  ellenállnak.

Alacsony csapadékkijuttatási ráta
Csökkenti a vízelfolyást lejtős és kötött talajú területeken.

Segítségével rugalmas a tervezés
Kötési távolság 2.5 méterről 9 méterig terjed – bármely típus

kerülhet egyazon öntözési körre.

Egyenletes csapadékkijuttatás minden körülmények között
A szórási szög és az öntözési távolság állítása után is MPR marad.

Bizonyítottan tartós és megbízható
A Rotator® technológia a mezőgazdaságban 1987 óta bizonyít.

A szórási szög és az öntözési távolság gyorsan és egyszerűen
állítható

Gyorsan telepíthető – nincsen szükség fúvókacserére, mint a rotoros
szórófejeknél.



Egyedülálló

Az MP Rotator egy máshoz nem
hasonlítható, több vízsugaras
rotoros fúvóka. Bármilyen belső-
vagy akár külsőmenetes vagy a
speciálisan számára kifejlesztett
MPR40 spray szórófej házzal

használható, biztosítva ezzel az eltérő
öntözőrendszerekhez szükséges sokoldalúságot. Mi
teszi különlegessé az MP Rotatort? Maga az MPR
képessége – vagyis a valóban egyenletes
csapadékkijuttatása. A számos MP Rotator fúvóka
bármilyen kombinációban alkalmazható egy zónán
belül egymással. Ez olyan tervezési szabadságot jelent,
mely egyetlen más szórófejjel sem érhető el.

MPR40 és MP Rotator –
A tökéletes kombináció
MP Rotatorral a tervezés és a
telepítés is egyszerűbb. Hogyan
lehetséges ez? Meghatározásra került
az optimális üzemi nyomás.
A végeredmény az MPR40. Az
MPR40 úgy lett kialakítva, hogy
állandó,  2.8  bar  nyomást  biztosít  a
fúvóka számára, amennyivel a
szórófejbe érkező nyomás ennél
nagyobb. Továbbá a szórófej a
könnyebb azonosíthatóság érdekében
szürke kupakot kapott. E két
tulajdonság  a  technológia  és  a
teljesítmény valódi keveréke. Ezek
teszik az MPR40-et egyedülálló
termékké. MP Rotator fúvókával jól
teljesítő párost alkotnak.

Beépített, 2.8 bar-os
nyomáscsökkentő

Új, könnyen azonosítható, szürke
fedél

Nyomásra aktiválódó,
többfunkciós, szivárgásmentes
nyaktömítés

Két részből álló racsnis kiemelkedő
rész, a szórási irány gyors
beállításhoz

Gyárilag beépített
visszafolyásgátló

Az MPR40 szórófej ház
négyféle változatban

kapható: 10cm, 15cm 30cm
kiemelkedési magasság és
shrub (nem kiemelkedő)

kialakítással

Az MPR40 szórófej jellemzői



MPLCS515
Nyomástartomány: 2.1-3.8 bar
Felhasználás:
• Egyenletes csapadékkijuttatás még a sugár
csökkentése után is, fejtől-fejig történő öntözés
esetén.
• Egy zónán üzemeltethető az MP1000, MP2000,
MP3000 típusokkal, anélkül, hogy a beöntözési
egyenletesség leromlana.
• Állítható jobboldali holtpont.

MP3000
Öntözési sugár tartomány: 6.7-9.1 méter,
 a nyomás és a sugártörő
 csavar használatának függvényében.
Nyomástartomány: 2.1-3.8 bar
Felhasználás:
• Vízhozama megegyezik egy 4.6 méter
 sugarú spray szórófejével, és mégis nagyobb
öntözési távolsággal és egyenletesebb beöntözéssel
rendelkezik.
• A legkisebb sugár elérése érdekében használjon
átfolyás szabályzós mágnesszelepet; egy 2.1 bar
nyomásra csökkentő Institutional Spray szórófej
ház alkalmazása nem javasolt, amennyiben a sugár
csökkentésére szükség lehet.
• A legnagyobb sugár elérése érdekében biztosítson
2.8 bar-nál nagyobb nyomást.

MPSS530
Nyomástartomány: 2.1-3.8 bar
Felhasználás:
• Egyenletes csapadékkijuttatás még a sugár
csökkentése után is, fejtől-fejig történő öntözés
esetén.
• Egy zónán üzemeltethető az MP1000, MP2000,
MP3000 típusokkal, anélkül, hogy a beöntözési
egyenletesség leromlana.
• Állítható jobboldali holtpont, hogy követni
lehessen az íves felületeket.

MPLCS515
Nyomástartomány: 2.1-3.8 bar
Felhasználás:
• Egyenletes csapadékkijuttatás még a sugár
csökkentése után is, fejtől-fejig történő öntözés
esetén.
• Egy zónán üzemeltethető az MP1000, MP2000,
MP3000 típusokkal, anélkül, hogy a beöntözési
egyenletesség leromlana.
• Fix holtpontok.

MP1000
Öntözési sugár tartomány: 2.4-4.6 méter,
 a nyomás és a sugártörő csavar
használatának függvényében.
Nyomástartomány:2.1-3.8 bar
Felhasználás:
• Alacsony trajektória, kisebb területek
öntözésére.
• A legkisebb sugár elérése érdekében
használja egy 2.1 bar nyomásra csökkentő
Instituntional Spray szórófej házzal.

A könnyen azonosítható,
színkódolt MP Rotator a
hatékony vízkijuttatás
tökéletes eszköze.
Az MP Rotator könnyen
telepíthető és egyszerűen
beállítható.

MP2000
Öntözési sugár tartomány: 4.0-6.4 méter,
a nyomás és a sugártörő csavar
 használatának függvényében.
Nyomástartomány:1.7-3.8
Felhasználás:
• Vízhozama 1/3-a egy 4.6 méter sugarú
 spray szórófejének, és mégis nagyobb
 öntözési távolsággal és egyenletesebb beöntözéssel
rendelkezik.
• A legkisebb sugár elérése érdekében használja
egy 2.1 bar nyomásra csökkentő Institutional
Spray szórófej házzal.

MPCorner
Öntözési sugár tartomány: 2.4-4.6 méter
Nyomástartomány: 2.1-3.8 bar
Felhasználás:
• A 90o-nál kisebb szögű sarkok öntözésére
kifejlesztve.
• A szomszédos szórófejnek nem szükséges 0.9-
1.5 méternél közelebb öntöznie, vagyis a
fúvókának megfelelő a közel-öntözése.



Bármelyik típusú MP Rotator öntözési sugara könnyen
csökkenthető akár 25%-kal is, miközben automatikusan
biztosítja az egyenletes csapadékkijuttatást.

Legnagyobb Sugár Magasság 2 bar-nál=0.4 m

Sugár Csökkentés

Legnagyobb Sugár Magasság 2 bar-nál=1 m

Sugár Csökkentés

Gesztenye

Hamarosan

Olajzöld

ZöldFekete Piros

Kék Sárga Szürke

Barna Réz

Türkisz

Elefántcsont

Állítható Öntözési SzögÁllítható Öntözési Távolság

Legnagyobb Sugár Magasság 2 bar-nál=2 m

Sugár Csökkentés

Sugár Csökkentés
Az MP Corner fúvókát hegyesszögű sarkok megöntözésére tervezték, melyekre hagyományos
szórófejekkel nem lehetne megfelelő mennyiségű vizet kijuttatni. Szórási szöge 45° -tól 105°-ig
állítható. MPR képességét, vagyis egyenletes csapadékkijuttatását bármilyen szögre és szórási
távolságra állítva megőrzi, így bármilyen más MP rotator fúvókával közös öntözési körre
köthető.

Legnagyobb Sugár Magasság 2 bar-nál=0.25
m

MP1000-es 2.7 m
sugarúra csökkentve

MP Corner
teljes sugárral

A háromféle MP rotator sávszóró fúvóka egy új alternatívát kínál keskeny gyep sávok öntözésére. Ezen
keskenysáv szóró fúvókák a megfelelő beöntözési egyenletesség mellett a szél torzító hatásának is kiválóan
ellenállnak.
Alacsonyabb vízfelhasználásuknak köszönhetően a hagyományos spray szórófejekhez képest hosszabb futási
idővel rendelkeznek és kevesebb öntözési kör kialakítását teszik lehetővé.

Szórófej kihelyezés háromszögkötés esetében:

Egyenletes csapadékkijuttatás bármely körülmények között
Bármely típus, bármilyen szögben, bármilyen öntözési sugárnál

Nincs szükség
átfedésre, az
első 0.9 m-en

MP1000 2.7 m sugarúra
csökkentve

-- -

-



MP ROTATOR TÍPUS MEGHATÁROZÁS MPR-40 SZÓRÓFEJHÁZ TÍPUS MEGHATÁROZÁS

PÉLDA:PÉLDA:

TÍPUS
MP 1000
MP 2000
MP 3000

MP CORNER

MP LCS515
MP RCS515
MP SS530

ÁLLÍTHATÓ SZÖGTARTOMÁNY
90 = 90o – 210o

210 = 210o – 270o

360 = 360o

TÍPUS
MPR40 = MPR-40
(Beépített 2.8 bar-os
nyomáscsökkentővel)

KIEMELKEDÉS
00 = Shrub
04 = 10 cm
06 = 15 cm
12 = 30 cm

OPCIONÁLIS
CV =
Visszafolyás
gátló (Csak a
kiemelkedő
változatokban)

MP ROTATOR
Részletekért lásd az MP
Rotator típus
meghatározás táblázatot
(Nem tartozék)

MP ROTATOR FÚVÓKÁK MŰSZAKI TÁBLÁZATA
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Hamarosan

MP1000
Sugár: 2.5 – 4.6 m
Állítható Körcikk és Teljes Kör
Színkód: Gesztenye vagy Olajzöld

MP2000
Sugár: 4 – 6.4 m
Állítható Körcikk és Teljes Kör
Színkód: Fekete, Zöld vagy Piros

MP3000
Sugár: 6.7 – 9.1 m
Állítható Körcikk és Teljes Kör
Színkód: Kék, Sárga vagy Szürke

MPCorner
Sugár: 2.4 – 4.6 m
Állítható Körcikk
Színkód: Türkisz

MP ROTATOR FÚVÓKÁK MŰSZAKI TÁBLÁZATA MP ROTATOR FÚVÓKÁK MŰSZAKI TÁBLÁZATA
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*Megjegyzés:”HT” jelölés külső menet esetén

Változatlan
  Sugár l/h

Csökkentett
  Sugár l/h

Csapadék
   mm/h
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