
منتجات الرى على االجهزة ذاتيه الحركه
ضغط منخفض - أداء عاٍل™

Hunter Industries إحدى شركاِت |                    
senninger.com ل بزيارة تعّرف على المزيد. تفضَّ

الرى الزراعي



الري اآللي

i-Wob®2 )أبيض(  i-Wob®2 )أزرق(  i-Wob®2 )أسود(  i-Wob®2 )رمادي(

التدفق: 570 - 4168 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 1.03 بار

حجم القطرة: كبير

التدفق: 182 - 4168 لتًرا/ساعة
الضغط: 0.41 - 1.03 بار

حجم القطرة: متوسطة

التدفق: 509 - 4168 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 1.03 بار

حجم القطرة: صغيرة

التدفق: 182 - 4168 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 1.03 بار

حجم القطرة: متوسطة

Xcel-Wobbler™ TOP ™Xi-Wob )رمادي( ™Xi-Wob )األسود( ™Xi-Wob )أزرق(

التدفق: 182 - 3402 لتر/ساعة
الضغط: 0.69 بار
حجم القطرة: كبير

التدفق: 509 - 3584 لتًرا/ساعة
الضغط: 0.69 - 1.03 بار

حجم القطرة: صغير

التدفق: 509 - 3584 لتر/ساعة
الضغط: 0.69 - 1.03 بار

حجم القطرة: كبير

التدفق: 248 - 3584 لتر/ساعة
الضغط: 0.69 - 1.03 بار

حجم القطرة: متوسط

 )فقاعات رذاذ أكثر انتشارا( 
LDN® Wide Spray Bubble

™LDN® Shroud غطاء رة   LDN® LEPA Bubbler فوَّ LDN® Spray رشاش

التدفق: 0.80 - 1154 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 0.69 بار

التدفق: 61 - 4168 لتًرا/ساعة
الضغط: 0.41 - 1.03 بار

التدفق: 61 - 4168 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 1.03 بار

التدفق: 61 - 4815 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 1.38 بار

وصالت رقبة اإلوزة الرشاشات التصادميه الرشاش الطرفي ®Super Spray

فردي، الحد األقصى للتدفق: 4543 لتر/ساعة
مزدوج، الحد األقصى للتدفق: 
3406 لترات/ساعة لكل جانب

استخدم وحدات تعليق خرطوم عمود الجمالون مع طرازات الـ 125 درجة
التدفق: 425 - 8177 لتر/ساعة

الضغط: 2.07 - 4.14 بار
التدفق: 1840 - 11106 لتر/ساعة

الضغط: 0.69 - 1.72 بار

التدفق: 61 - 6805 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 2.76 بار
خيارات متعددة لوسادة الحارف

™Universal Magnum Weight  أثقال منظم الضفط ذو الفلتر PRL منظم الضغط      PSR™2 منظم الضغط  

 Senninger مناسب لجميع رشاشات
المستخدمة على وصالت الخراطيم

التدفق: 16 - 3302 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 1.03 بار

التدفق: 114 - 3407 لترات/ساعة
الضغط: 0.41 - 3.45 بار

التدفق: -114 1817 لتر/ساعة
الضغط: 0.41 - 2.76 بار

www.senninger.com | الهاتف: +1-407-877-5655 إحدى رشكاِت

MS2164

LDN® Dynamic Drive
ذات الضغط العالى )أعلى الماسورة(

LDN® Dynamic Drive
ذات الضغط المنخقض )أعلى الماسورة(

LDN® Dynamic Drive
القطاع الدائري )وصالت الخراطيم(

LDN® Dynamic Drive
ذات الضغط العالى )وصالت الخراطيم(

LDN® Dynamic Drive
)وصالت الخراطيم( 
ذات الضغط المنخقض

التدفق: 223 – 7606 لترات/ساعة
الضغط: 1.03 – 3.45 بار

التدفق: 182 – 3402 لتًرا/ساعة
الضغط: 0.69 بار

التدفق: 325 – 1996 لتر/ساعة
الضغط: 0.69 – 2.07 بار

التدفق: 223 – 5892 لتر/ساعة
الضغط: 1.03 – 2.07 بار

التدفق: 182 – 3402 لتًرا/ساعة
الضغط: 0.69 بار
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