RollcarT-V
önjáró öntözőgép

Új - hidraulikus leállító
berendezéssel!

RollcarT-V önjáró öntözőgép
A RollcarT-V a víz hajtóerejét felhasználva önállóan mozog és öntöz! Elsősorban a nagy méretű zöld
területek, a sport területek, faiskolák és nagy kertek, parkok öntözéséhez ajánljuk.
Nagyon egyszerűen használható: tegye a gyepre, csatlakoztassa a tömlőt, húzza ki és rögzítse a kábelt az öntözendő terület végén, majd nyissa ki a vízcsapot. Ez csak ilyen egyszerű! A RollcarT-V mozgásba jön, amint a vízellátás biztosítva van, és lassan végighalad a gyepen a korábban kihúzott kábel
vonalában. A kijelölt terület végén a RollcarT-V automatikusan leállítja a vízáramlást és az öntözést.
A vízellátó tömlő átmérője 1˝ és a hossza legalább 60 m, mely a kocsi mögött mozog (a tömlő nem
tartozéka az öntözőkocsinak!)
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Technikai Adatok
Mozgási sebesség:

10-20 m/h

Üzeminyomás-igény a gépnél: min. 3,5 bar

Öntözés hossza:

120 m

Anyagok:

Alumínium, sárgaréz,
ABS műanyag
77 × 47 × 40 cm

Vízszükséglet:

3,0 m3/h

Méretek:

Öntözés szélessége:

28-36 m

Súly:

33,0 kg

RollcarT-V

Termék előnyök

4. Karbantartás mentes
A zárt hajtóműház és a nagyon alacsony súrlódási
tényező biztosítja, hogy gyakorlatilag karbantartás
mentes.

1. Többfunkciós
A szektorosan állítható öntözőfej lehetővé teszi az
üzemeltető számára, hogy meghatározza az öntözendő területet. Így például az öntözést jobbra vagy
balra az öntöző kocsitól vagy a kör bármely cikkét
lehet öntözni.

5. Kényelem
A kompakt, formatervezett RollcarT-V az Ön munkáját gyerekjátékká egyszerűsíti.

2. Változtatható vízmennyiség
A fokozatmentes sebességszabályozás lehetővé teszi, hogy a kijuttatott vízmennyiséget a tényleges
igényhez igazítsuk.

6. Gyep-barát
A szektoros öntözőfej használatával a RollcarT-V
mindig száraz gyepen mozog.

3. Egységes vízelosztás
A ZE szórófej és RollcarT-V állandó sebessége garantálja az optimális vízelosztást.

HoseCar

Tömlőkocsi

A tömlő megfelelő tárolását és biztonságos szállítását biztosítja.

P

A robosztus tömlőkocsi, egy kiváló minőségű német termék, rofi
PPáázzsit Kft.
acélból, vörös és fekete színű műanyag bevonattal.
Levehető fogantyú (kisebb helyigényű a tárolás és szállítás).
1˝ sárgaréz csatlakozóval
GYEPSZŐNYEG,szerelve.
FÜVESÍTÉS, KERTÉPÍTÉS
A tömlő csatlakozása szintén 1˝ sárgaréz csatlakozóval.
Max. kapacitás 100 m 1˝ tömlő, rétegenként feltekerve.
Két műanyag felfújható gumiabronccsal.

Profi Pázsit Kft.

PP

Nettó tömeg:		
kb. 24 kg
Súly 100m 1˝-os tömlővel:
kb. 69 kg
PÁZSIT
Súly 100m 1˝-os vízzel
teli tömlővel:
kb. 117 kg
Kft.
rofi
Méretek:
75 × 75
× 80 cmázsit
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GYEPSZŐNYEG, FÜVESÍTÉS, KERTÉPÍTÉS

Alkalmazás: privát kertek, parkok, sportlétesítmények és a kertészetek.
PP

Kizárólagos
magyarországi képviselő:
Profi Pázsit

Profi Pázsit Kft.

Kft.

Profi Pázsit Kft.

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.
Mobil: (+36 30) 9457-041
Tel/fax: (+36 76) 507-467
e-mail: profipazsit@gmail.com

Profi Pázsit Kft.

füvesítés,
gyepszőnyeg,
kertépítés
www.profipazsit.eu

