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ف الدوارة
رشاشات مالعب الجول

G-80

G-80B
ارتفاع القافز: 9.5 سم

 االرتفاع الكلي: 24.5 سم
 قطر الحافة: 13.7 سم

Acme )المدخل األنثى: 1¼ بوصة )32 مم

G-80B – منشئ المواصفات: اطلب 1  +  2  +  3 +  4 

الخيارات*4النوزل3خيارات المحابس2الموديل1

SSU = S*15 إلى 53 = نوزل G-80 ُمركبة*B = رشاش دوار بلوك مع محبس مانع لالرتدادG80 = استدارة كاملة

*وحدة تخزين قياسية*SSU = 18# أو 25# أو #48

 مثال:  
G80-B-25-S = رشاش دوار بلوك G-80 بميزة االستدارة الكاملة، نوزل 25# ُمركبة، طراز وحدة تخزين قياسية

الميزات األساسية
النوزالت المتقابلة بميزة االستدارة الكاملة 	 
النوزالت المرمزة باأللوان مزدوجة المسار:	 
10 مسارات قياسية )°22.5( -
9 مسارات منخفضة الزاوية )°15( -
نطاق النوزالت: رقم 15 إلى رقم 53	 
 	PressurePort™ تكنولوجيا النوزالت الحصرية
قافز بسقاطة من الفوالذ المقاوم للصدأ	 
محركات تروس مزلقة بالمياه	 
تحقق من االرتفاع عند تغيرات في االرتفاع تصل إلى 3 م	 
جزء ساكن عالي السرعة اختياري	 

مواصفات التشغيل
 	G-80B
نصف القطر: 14.9 إلى 29.6 م -
التدفق: 3.23 إلى 13.29 م3/ساعة؛ 53.8 إلى 221.4 لتر/دقيقة -
نطاق الضغط: 3.4 إلى 6.9 بار؛ 340 إلى 690 كيلوباسكال -
جميع الرشاشات الدوارة من سلسلة B مصنفة لتحّمل قيمة ضغط تبلغ 10 بار؛ 1,000 كيلوباسكال	 

.Hunter هذه الرشاشات الدوارة )بلوك( عالية الكفاءة تملك محرك تروس قوي مدعوم بموثوقية مرادفة السم



hunterindustries.com تفضل بزيارة Built on Innovation® | 225أنظمة ري مالعب الجولف

رة
دوا

 ال
ف

جول
 ال

عب
مال

ت 
شا

شا
ر

G-8OB بيانات أداء نوزالت

نصف الضغط مجموعة النوزالت
القطر 

م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار             

3.434414.93.2353.814.516.7
4.141315.53.5759.414.817.0رماديبرونزي

154.545015.93.7362.114.817.1
4.848216.23.8664.414.817.1

3153175.555116.84.1368.914.717.0أبيض803611
3.434417.13.9165.113.415.5

4.141317.74.2871.313.715.8رماديبرونزي

184.545018.04.4874.613.816.0
4.848218.34.5475.713.615.7

3153175.555118.64.8280.313.916.1برتقالي803611
3.434417.44.1869.713.816.0

4.141318.04.6176.814.316.5رماديبرونزي

204.545018.64.8681.014.116.2
4.848219.24.9181.813.315.4

3153175.555119.55.1685.913.515.6داكن803611
3.434419.24.9181.813.315.4

4.141319.85.2287.113.315.4أزرق فاتحبرونزي

234.545020.15.4590.813.515.6
4.848220.45.6694.313.615.7

3153115.555120.76.04100.714.116.2أخضر803611
4.545021.66.50108.313.916.0

4.848222.36.75112.513.615.7أزرق فاتحبرونزي

255.555122.67.19119.814.116.3
6.262022.97.65127.514.616.9

3153116.968923.58.12135.314.717.0أزرق803611
4.545022.67.02117.013.815.9

4.848222.97.27121.113.916.1أزرق فاتحبرونزي

335.555123.57.77129.514.116.3
6.262024.18.22137.014.216.4

3153116.968924.78.68144.614.216.4رمادي803611
4.545023.57.97132.914.516.7

4.848224.18.31138.514.316.6أزرق فاتحبرونزي

385.555125.08.84147.314.116.3
6.262025.69.38156.314.316.5

3153116.968926.59.90165.014.116.3أحمر803611
-------

4.848225.39.38156.314.716.9أزرقبرونزي

435.555125.99.90165.014.817.0
6.262026.510.52175.315.017.3

3153006.968927.111.09184.715.117.4بني داكن803611
-------

4.848227.410.65177.514.216.3أزرق داكنبني داكن

485.555128.011.11185.114.116.3
6.262028.711.46191.014.016.1

8335006.968929.312.15202.514.216.4أخضر داكن803610
-------

4.848227.711.31188.514.717.0أزرق داكنبني داكن

535.555128.311.86197.714.817.0
6.262029.012.61210.115.017.4

8335006.968929.613.29221.415.217.6أزرق داكن803610

النوزالت ذات الزاوية المنخفضة**

** النوزالت منخفضة الزاوية تقلل نصف القطر بنسبة ٪15.

 G-80B نوزالت




