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Σειρά TS90 Εκτοξευτές

Βασικά χαρακτηριστικά
Η δυνατότητα ρύθμισης του συστήματος 
TruJectory™ από 7° έως 30°, επιτρέπει την 
ακριβή ρύθμιση της γωνίας εκτόξευσης 
σπρέι του ακροφυσίου, βοηθά στην πλήρη 
κάλυψη και ενδείκνυται για προσήνεμες 
περιοχές.
Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου 
και πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή  
Καταργεί την ανάγκη διατήρησης 
αποθέματος πολλών μοντέλων και 
ανταλλακτικών 
Δυνατότητα πίσω ακροφυσίου  Ιδανικό 
για περιμετρική τοποθέτηση σε γήπεδα. 
Παρέχει την ευελιξία για την ακριβή 
ρύθμιση κάθε αρδευτικής εγκατάστασης 
Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστάνιας 
επιτρέπει τη ρύθμιση της θέσης του 
μηχανισμού ανύψωσης στο σώμα χωρίς 
αποσυναρμολόγηση. Απλά ανασηκώνετε 
τον μηχανισμό ανύψωσης και ρυθμίζετε 
την καστάνια στην ακριβή θέση που 
θέλετε να ποτίσετε
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Ο νέος περιστροφικός εκτοξευτής μεγάλης 

απόστασης ρίψης TS90 εισάγει πατενταρισμένες, 

αποκλειστικές καινοτομίες της Toro όπως 

το σύστημα TruJectory και ο μηχανισμός 

ανύψωσης τύπου καστάνιας στον χώρο της 

άρδευσης μεγάλων εκτάσεων, αποτελώντας 

ιδανικό περιστροφικό εκτοξευτή για αθλητικές 

εγκαταστάσεις. 

Προδιαγραφές
Ακτίνα: 16,2-29,0 (53’-95’)
Ρυθμός ροής: 53-233 l/min
Τόξο: 

Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου 
και πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή
Πλήρης κύκλος: 360° συνεχής 
δεξιόστροφη περιστροφή
Τμήμα κύκλου: 40°-330°

Είσοδος με θηλυκό σπείρωμα 25 mm (1”)  
(NPT ή BSP)
Συνιστώμενο εύρος πίεσης λειτουργίας:

4,5-6,9 bar (65-100 psi)
Μέγιστη πίεση: 10,3 bar (150 psi)
Ελάχιστη πίεση: 2,8 bar (40 psi)
Ύψος σώματος: 254 mm
Διάμετρος σώματος: 165 mm
Απόσταση από το pop-up έως το 
ακροφύσιο: 83 mm
Διάμετρος εκτεθειμένης επιφάνειας 
καπακιού: 55,9 mm
Βαλβίδα διακοπής ροής στον βασικό 
εξοπλισμό
Διατίθενται μοντέλα χρήσης ακάθαρτου 
νερού
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Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Διάταξη τριών ακροφυσίων για 
μεγαλύτερη ομοιομορφία κατανομής, 
ευελιξία συστήματος ακροφυσίων και 
αποδοτικότητα του συστήματος
Μηχανισμός περιστροφής σταθερής 
ταχύτητας, για αξιόπιστη περιστροφή με 
σταθερή ταχύτητα όλων των εκτοξευτών
Πλήρες σετ ακροφυσίων με χρωματική 
κωδικοποίηση που βιδώνουν απευθείας 
στο μπροστινό μέρος του εκτοξευτή
Φίλτρο προστασίας από χαλίκια που 
αφαιρείται από την κορυφή του εκτοξευτή, 
επιτρέποντας την ταχεία έκπλυση του 
συστήματος
Ασφαλές ελαστικό κάλυμμα και 
εγκατάσταση κάτω από το επίπεδο του 
εδάφους
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Σειρά TS90 – Προσδιοριστικά στοιχεία
X-TS90T XX- -XX

Σώμα Σπειρώματα Ακροφύσιο Προαιρετικό

TS90T— TS90T 25 mm-
1” με σύστημα 
TruJectory

02— NPT
52— BSP
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E— Σύστημα χρήσης 
ακάθαρτου νερού

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής της σειράς TS90, με σύστημα TruJectory, ένδειξη χρήσης ακάθαρτου νερού και 
σπειρώματα BSP, παραγγέλλεται ως:

TS90T-52-E


