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ف الدوارة
رشاشات مالعب الجول

G-75 و G-70

الميزات األساسية
G-70B = استدارة كاملة	 
G-75B = استدارة كاملة/جزئية )50° إلى °360(	 
 	QuickCheck™ )G-70B( آلية قوس الري
 	QuickSet-360 )G-75B( آلية قوس الري
خيارات النوزالت:	 
G-70B: 6 بمسار قياسي )°25( -
G-75B: 9 بمسار قياسي )°25( -
مدى النوزل:	 
G-70B: #15 إلى #28 -
G-75B: #8 إلى #28  -
 	PressurePort™ تكنولوجيا النوزالت الحصرية
محركات تروس مزلقة بالمياه	 
فحص ارتفاع بتغييرات في االرتفاع تصل إلى 3 م	 

مواصفات التشغيل
 	G-70B
نصف القطر: 16.2 إلى 22.9 م -
معدل التفريغ: 2.95 إلى 7.66 م3/ساعة؛ 49.2 إلى 127.6 لتر/دقيقة -
نطاق الضغط: 3.4 إلى 6.9 بار؛ 340 إلى 690 كيلوباسكال -
 	G-75B
نصف القطر: 14.3 إلى 21.6 م -
معدل التفريغ: 1.75 إلى 7.34 م3/ساعة؛ 29.1 إلى 122.3 لتر/م  -
نطاق الضغط: 2.8 إلى 6.9 بار؛ 280 إلى 690 كيلوباسكال -
جميع الرشاشات الدوارة من سلسلة B مصنفة لتحّمل قيمة ضغط تبلغ 10 بار؛ 1,000 كيلوباسكال	 

G-75B
االرتفاع المنبثق: 8 سم
 االرتفاع الكلي: 23 سم

قطر الحافة: 12 سم
Acme )المدخل األنثى: ¼1 بوصة )30 مم

G-70B
االرتفاع المنبثق: 8 سم
 االرتفاع الكلي: 23 سم

قطر الحافة: 12 سم
Acme )المدخل األنثى: ¼1 بوصة )30 مم

70B- وG-75B – منشئ المواصفات: اطلب 1  +  2  +  3 +  4 

الخيارات 4النوزل  3 خيارات المحابس2الموديل  1 

S = SSU * 25 = نوزل G70 ُمركبة *B = رشاش دوار Block مع محبس مانع للتصريفG70 = استدارة كاملة

* متوفر في طراز SSU فقط 
  SSU = رقم 25

  )تشمل مجموعة نوزل( 
* وحدة تخزين قياسية

G75 = استدارة كاملة/جزئية،
S = SSU * 25 = نوزل G75 ُمركبة **B = رشاش دوار Block مع محبس مانع للتصريف          50°–360° نطاق قوس ري

** متوفر في طراز SSU فقط
    SSU = رقم 25

    )تشمل مجموعة نوزل(
* وحدة تخزين قياسية

 مثال:  
G70-B-25-S = رشاش دوار كتلة G-70 بميزة االستدارة الكاملة، نوزل25# ُمركبة، طراز وحدة تخزين قياسية

.Hunter هذه الرشاشات الدوارة عالية الكفاءة تملك محرك تروس قوي مدعوم بموثوقية مرادفة السم
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*G-70B بيانات أداء نوزالت

نصف القطر الضغط النوزل

م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار             

15
3.434016.22.9549.211.313.1

4.141016.53.2053.411.813.7

4.545016.83.3656.012.013.8رمادي

4.848017.13.5258.712.114.0

5.555017.73.7061.711.813.7

18
3.434017.73.2353.810.311.9

4.141018.03.6160.211.212.9

4.545018.33.7061.711.112.8أحمر

4.848018.33.8464.011.513.3

5.555018.64.0467.411.713.5

20
3.434018.64.2771.212.414.3

4.141018.94.4574.212.514.4

4.545019.24.6677.612.614.6بني داكن

4.848019.55.0083.313.115.2

5.555019.55.3288.614.016.1

23
3.434019.24.5776.112.414.3

4.141019.84.7779.512.214.0

4.545019.84.9782.912.714.6أخضر داكن

4.848020.15.3288.613.115.2

5.555020.45.6694.313.615.7

25
3.434019.84.9582.512.614.6

4.141020.45.1185.212.314.1

4.545020.45.3689.312.914.8أزرق داكن

4.848021.05.7595.813.015.0

5.555021.66.11101.813.015.1

28
4.848021.66.38106.413.615.7

5.555021.66.79113.214.516.7

6.262022.37.22120.414.616.8أسود
6.969022.97.66127.614.616.9

* توافق مع معيار ASAE. جميع معدالت الترسيب محسوبة لتشغيل بزاوية 360°. جميع 
المعدالت الثالثية متساوية األضالع. لحساب معدالت الترسيب لتشغيل بزاوية 180°، اضرب 

في 2.

*G-75B بيانات أداء نوزالت

نصف القطر الضغط النوزل

م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار             

8
2.828014.31.7529.18.59.8

3.434014.91.8931.48.59.8

4.141015.22.0934.89.010.4بني فاتح

4.545015.22.1636.09.310.7

4.848015.52.2537.59.310.7

10
3.434016.22.4841.39.511.0

4.141016.52.7345.410.111.6

4.545016.52.8447.310.512.1أخضر فاتح

4.848016.82.9849.610.612.2

5.555017.13.2554.111.112.9

13
3.434016.82.5442.49.110.5

4.141017.12.7946.69.611.1

4.545017.12.9148.510.011.5أزرق فاتح

4.848017.43.0250.310.011.6

5.555017.43.2554.110.812.4

15
3.434017.43.0450.710.111.6

4.141017.73.2554.110.412.0

4.545018.03.3656.010.412.0رمادي

4.848018.03.4857.910.712.4

5.555018.33.7362.111.212.9

18
3.434018.33.2954.99.811.4

4.141018.63.5759.410.311.9

4.545018.63.7061.710.712.4أحمر

4.848018.93.8464.010.712.4

5.555019.24.1368.911.212.9

20
4.141018.94.0467.411.313.1

4.545018.94.1368.911.613.4

4.848019.24.3672.711.813.7بني داكن

5.555019.54.6677.612.214.1

6.262019.84.9582.512.614.6

23
4.141019.54.9782.913.115.1

4.545019.84.8681.012.414.3

4.848019.85.3689.313.715.8أخضر داكن

5.555020.15.8296.914.416.6

6.262020.46.13102.214.717.0

25
4.141019.85.3489.013.615.7

4.545019.85.6393.914.416.6

4.848020.45.8296.913.916.1أزرق داكن

5.555021.06.20103.314.016.2

6.262021.66.59109.814.116.2

28
4.848020.16.11101.815.117.4

5.555020.76.56109.415.317.6

6.262021.36.95115.815.317.6أسود
6.969021.67.34122.315.718.1

 G-70Bو G-75B نوزالت

G-70B

G-75B




