
szórófejprogram testreszabva

Kizárólagos magyarországi képviselő: Profi Pázsit Kft.
6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: +36 30 9 457 041 • profipazsit@gmail.com
www.profipazsit.eu



ÖntÖzőprogram

Ahhoz, hogy azt a szóró-
fejet vagy szórófejrendszert 
megtalálja, amely Önnek és 
feladatának a legjobban meg-
felel, különböző szemponto-

kat kell figyelembe vennie – és 
egymással szemben mérlegel-
nie, mielőtt döntést hoz. Ezért 
ebben a kiadványban min-
dent összegyűjtöttünk Önnek, 

ami a döntéséhez fontos. Egy 
szempillantás alatt áttekintést 
kaphat a képek alapján, hogy 
a lehető legjobb megoldást ta-
lálja meg a problémájára. Mi 

szántófÖldi 
nÖvénytermesztés zÖldségtermesztés gyümÖlcstermesztés
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  a perrot mindent kínál, ami szokásos és ami külÖnleges!

AlkAlmAzási terület

Először: Mit Kíván öntözni?
A Perrot testreszabott megoldáso-
kat kínál minden öntözési feladatra: 
a szántóföldi növénytermesztésre, a 
kertészeti és gyümölcstermesztésre, 
az erdőgazdálkodásra, a fakonzervá-
lásra és a komposzttelepre, minden-
féle sportlétesítményre, környezet-
védelmi technikára, kisugárzásvéde-
lemre, ködképzésre – valamint spe-
ciális megoldásokat az Önök igénye 
szerint.

A szórási távolság

Másodszor: MilyEn MEsszirE érjEn 
El A vízsugár?
Különböző öntözési feladatok kü-
lönböző szórási távolságot kívánnak 
meg a szórófejektől illetve a szóró-
fejrendszerektől. A Perrot kínálatából 
5-féle szórási távolságra van lehető-
ség: 8-12 m, 11-15 m,13-19 m, 15-28 
m és 20-65 m. A sugártörővel ellátott 
szórófej-modelleknél a szórási távol-
ság változtatható.

A KiléPősugár szög

HArMAdszor:  
MEKKorA lEgyEn  
A KiléPő vízsugár szögE?
Ahhoz, hogy a területek és alkalma-
zási módok különböző adottságait 
optimálisnak fogadjuk el és a min-
denkor legjobb eredményt célozzuk 
meg, választanunk kell a különböző 
megoldások közül: 7°, 14°, 18°, 22°, 
23°, 24°, 26°, 30°, 40° és 45° - vala-
mint fokozatmentesen szabályozható 
20° és 40° közötti sugárszög.



ÖntÖzőprogram

az, amit öntözni kíván, mekko-
ra felületen, milyen szórási su-
gárral, mekkora vízfogyasztás-
sal, milyen vízmennyiséggel, 
milyen kilépő sugárszöggel 

vagy víznyomással. A Perrot 
egyedi, megbízható, környe-
zetbarát és gazdaságos meg-
oldást kínál mindig, hosszú 
távra. A legjobb kidolgozásban 

és minőségben, minden tarto-
zékkal – valamint hozzáértő 
tanácsadással, telepítéssel és 
komplett szervizzel, hogy so-
káig öröme teljen benne.
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  a perrot mindent kínál, ami szokásos és ami külÖnleges!

kisugárzásvédelem komposzttelep fakonzerválás

A vízfogyAsztás

nEgyEdszEr:  
MEnnyi vizEt fogyAsszon A rEnd-
szEr oPtiMális EsEtbEn?
A víz költséges és pénzbe kerül – 
ezért csak annyit használjunk fel be-
lőle a mindenkori célra, amennyit fel-
tétlenül szükséges. A Perrotnál ezt be 
lehet állítani – az öntözendő felület, a 
szórási távolság, a víznyomás és a fú-
vókaméret függvényében – 0,36 – 95 
m3/h értékre.

Az öntözővíz MEnnyiségE

ötödször:  
MEKKorA csAPAdéKnAK fElEljEn 
MEg Az öntözővíz MEnnyiségE?
Különleges öntözési feladatokhoz kü-
lönböző vízmennyiség szükséges Ez 
függ pl. az éghajlattól, az évszaktól – 
de az alkalmazási területtől is. A Per-
rottal lehetősége van választani.

A víznyoMás

HAtodszor:  
MEKKorA víznyoMás  
áll rEndElKEzésrE?
Az, hogy mekkora víznyomás áll ren-
delkezésre, többek között függ a víz-
vezetékhálózatban  meglévő víznyo-
mástól, a szivattyú teljesítményétől, 
a csővezeték hosszától és a csövek 
méretétől. A Perrot szórófejrendszerei 
1,5-10 bar közötti nyomásra alkalma-
sak.
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sportpályák ÖntÖzőrendszerei a profi gyepÖntÖzés

A fúvóKAMérEt

HEtEdszEr:  
MEKKorA A fúvóKAátMérő?
A fúvókaátmérő függ a szükséges 
vízfogyasztástól és a tervezett szórá-
si távolságtól. A Perrot 2,5-32 mm-ig 
terjedő fúvókaátmérőt tud biztosítani.

A szórófEjrEndszErEK

nyolcAdszor: MilyEn KoMPlEx Az 
öntözési fElAdAt?
Ahhoz, hogy minden egyes felületet le-
hetőleg egészen célzottan, teljesen és 

egyenletesen beöntözzünk, gyakran 
nem elegendő egyetlen szórófej, hanem 
több, kötésben elhelyezett szórófejre 
van szükség: pl. négyszögkötés: a jó 
áttekinthetőség és az egyszerű felállítás 
miatt ezt többnyire teljesen és részlege-
sen mozgatható berendezéseknél al-
kalmazzuk. A háromszögkötést, amely 
optimális átfedést biztosít, valamivel 
nehézkesebb felállítása miatt főleg ál-
landó berendezéseknél alkalmazzuk.

MEcHAniKus vAgy  
ElEKtroniKus vEzérlés

KilEncEdszEr:  
HogyAn vEzérEljüK A rEndszErt?
A megoldást a feladathoz igazítjuk – 
a berendezés vezérlését tekintve is. 

A Perrot olyan rendszereket szállít, 
amelyeket kézi vezérléssel lehet irá-
nyítani – tetszőlegesen, vagy elekt-
ronikus vezérlésű rendszereket, ame-
lyeket egyszer be kell programozni, 
és aztán az egész munkát automati-
kusan elvégzi. 

állAndó és Mobil  
öntözőrEndszErEK

tizEdszEr: MilyEn rugAlMAs lEgyEn 
Az öntözőrEndszEr?
Néha az állandó berendezések job-
bak, néha pedig a mozgathatók az 
ésszerűek. A Perrottal szabadon 
dönthet: állandó és mobil berendezé-
seket egyaránt szállítunk.

A Perrot-szórófejeket sportlétesítmé-
nyek öntözésére is használjuk. Példá-
ul a sportpályákat állványra szerelhe-
tő, nagy felületek öntözésére alkalmas 
szórófejekkel öntözzük. Különösen 
olyan létesítményekhez fejlesztettük 
ki a permetvízmentes szórófejtípuso-
kat, ahol a pálya melletti területnek 
nem szabad nedvesnek lenni, pl. ló-
versenypályák, tenisztpályák. Ezeknél 
a szórófejeknél csak a kívánt körcikk 
lesz vizes – a többi száraz marad.

A kiválasztott öntözőrendszerhez a 
Perrot megtalálja Önnek a megfelelő 
szórófejet. Előnyei:

utolérhetetlen üzembiztonság �
hosszú élettartam �
felhasználóbarát és  �
gyors és hiánytalan  �
alkatrészellátás, még a nagyon 
régi szórófejekhez is.

A mozgatható alkalmazáshoz a Per-
rot csövek, csőidomok valamint csat-
lakozóelemek széles választékát is 
kínálja – ezek különösen kertészeti és 
zöldségtermesztő üzemekben alkal-
mazhatók.

Láthatják, hogy a döntés nem köny-
nyű. De Ön akárhogyan is dönt, a 
Perrot garantálja, hogy mindig a le-
hető legjobb megoldást kapja az ön-
tözési problémájára. Mivel a Perrot 
nemcsak hogy mindent egy kézből, 
de mindent testreszabottan is kínál 
Önnek speciális helyzetére.

Ha programunkban megtalálta a meg-
felelő szórófejet a saját céljai szerint, 
akkor kérje az arra vonatkozó pros-
pektust. 

A PErrot-szó ró fej programmal  

kap csolatos további információk-

kal vagy műszaki kérdések esetén 

szí vesen állunk rendelkezésére az 

alábbi elérhetőségeken.

Kérésére e-mailben vagy postai úton 

küldünk ismertetőket öntözőprog-

ramjainkról, melyet akár a mezőgaz-

daságban, a kertészetben és sport-

létesítményekben, akár magán vagy 

közterületi zöldfelületeken és a kör-

nyezetvédelemben is alkalmazhat.


