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*Δεν διατίθεται σε μοντέλα με πλαϊνή είσοδο.
*Στα μοντέλα Check-O-Matic απαιτείται χρήση αποκλειστικά της κάτω εισόδου.

Σειρά 570Z Classic Εκτοξευτές

Ακτίνα 0-5,5 m

Τα μοντέλα 570Z είναι ιδανικά για μικρούς 

κήπους και μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα, 

διαθέτοντας στεγανοποιητική διάταξη χαμηλής 

πίεσης που επιτρέπει τη διαφυγή νερού μόνο 

κατά την επαναφορά. Επτά διαφορετικά 

σώματα εκτοξευτή τύπου pop-up και πλήθος 

εναλλάξιμων ακροφυσίων προσφέρουν 

απεριόριστη ευελιξία στη σχεδίαση. 

είναι ευεπίφορες σε υδραυλικά πλήγματα 
και κρούσεις ύδατος
Κατασκευή από βιομηχανικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής
Ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο 
χάλυβα

Προδιαγραφές
Αποστάσεις: 0,6-5,5 m
Ρυθμός ροής: 0,2-17 l/min
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας:  
1,4-3,5 bar (20-50 PSI)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:  
5,2 bar (75 PSI)
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας για τα μοντέλα 
COM: 1,7 bar (25 PSI)
Είσοδος με θηλυκό σπείρωμα 13 mm (½”)
Η βαλβίδα διακοπής ροής διατηρεί 
μεταβολή ανύψωσης έως 3m (η λειτουργία 
Check-O-Matic απαιτεί χρήση της κάτω 
εισόδου.)
Διαστάσεις: 

Διάμετρος σώματος:
35 mm σε σώματα μοντέλων 
άρδευσης θάμνων, 2P, 3P, 4P, 6P και 
6P-SI
41 mm σε σώματα 12P
44 mm σε σώματα 12P-SI

Διάμετρος καπακιού: 50 mm
Πλαϊνή είσοδος: 120 mm από την 
κορυφή του εκτοξευτή έως το κέντρο της 
πλαϊνής εισόδου
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Βασικά χαρακτηριστικά
Στεγανοποιητική διάταξη μηδενικών 
απωλειών που εμποδίζει τη διαφυγή νερού 
κατά την ανύψωση, επιτρέποντας την 
τοποθέτηση περισσότερων εκτοξευτών 
στην ίδια ζώνη
Στεγανοποίηση σε χαμηλή πίεση 1 bar (15 
PSI)
Έκπλυση κατά τη σύμπτυξη για την 
απομάκρυνση ξένων σωμάτων και 
αξιόπιστη λειτουργία κατά την επαναφορά
Δέχεται όλα τα ακροφύσια τύπου σπρέι 
της Toro – περιλαμβανομένων των 
σταθερών ακροφυσίων 570 MPR Plus, των 
ακροφυσίων μεταβλητού τόξου Toro, των 
ακροφυσίων Precision™, των ακροφυσίων 
τύπου bubbler και των ακροφυσίων 
χαμηλής γωνίας
Όλα τα σώματα διατίθενται με 
εγκατεστημένο πώμα έκπλυσης, για εύκολη 
έκπλυση και ανάσυρση του μηχανισμού 
ανύψωσης
Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστάνιας 
που διευκολύνει την επί τόπου ρύθμιση του 
τόξου

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Το μικρό, μαύρο καπάκι, με διάμετρο 
50 mm είναι λιγότερο ορατό, μειώνοντας τις 
φθορές από την έκθεση στο περιβάλλον ή 
τυχόν βανδαλισμούς
Δέχεται ακροφύσια τύπου μικροσπρέι 
Maxijet® για χαμηλό ρυθμό άρδευσης
Διατίθενται μοντέλα με βαλβίδα διακοπής 
ροής και ισχυρό ελατήριο επαναφοράς 
που εμποδίζει την αποστράγγιση στο κάτω 
μέρος της κεφαλής και διατηρεί το νερό στα 
πλευρικά τμήματα (προαιρετικό)
Διατίθενται μοντέλα με πλαϊνή είσοδο για 
σώματα εκτοξευτών 150 mm και 300 mm, 
για αμμώδη εδάφη ή εγκαταστάσεις που 
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Σειρά 570Z – Προσδιοριστικά στοιχεία

570X XXP COMSI E- - - -
Μοντέλο Ύψος Pop-Up Προαιρετικό Προαιρετικό

Z— Pop χλοοτάπητα και 
High-Pop

S—  Άρδευσης θάμνων

2—50 mm 
3—75 mm
4—100 mm
6—150 mm
12—300 mm

SI— Πλαϊνή είσοδος για 
150 και 300 mm

COM—Check-O-Matic*
E— Σύστημα χρήσης 

ακάθαρτου νερού

Για παράδειγμα:
Ένας εκτοξευτής της Σειράς 570Z με pop-up ύψους  

150 mm και βαλβίδα διακοπής ροής, παραγγέλλεται ως:
570Z-6P-COM  

570Z-6P-COM

�  Ακροφύσιο MPR Plus με 
ισοσταθμιστές πίεσης (PCD) 
στο βασικό εξοπλισμό 

�  Μηχανισμός ανύψωσης τύπου 
καστάνιας για ακριβή ρύθμιση 
μετά την εγκατάσταση 

�  Μηδενική απώλεια κατά την 
ανύψωση 

�  Διάμετρος καπακιού 50 mm 

�  Προαιρετικά: Τοποθέτηση 
στεγανοποίησης Check-
O-Matic στο μηχανισμό 
ανύψωσης για να εμποδίζεται 
η αποστράγγιση του νερού 
στο κάτω μέρος της κεφαλής

Στεγανοποιητική διάταξη 
μηδενικών απωλειών
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Χωρίς διάταξη X-Flow®
Στα 40 psi, οι σταθεροί 
εκτοξευτές τύπου σπρέι 
σταθερής πίεσης χωρίς 
ακροφύσιο ξοδεύουν νερό 
με ρυθμό 40 GPM

Με διάταξη X-Flow® 
Ο ίδιος σταθερός 
εκτοξευτής τύπου σπρέι 
με λειτουργία X-Flow δεν 
ξοδεύει σχεδόν καθόλου 
νερό – 99% λιγότερο.

Σημείωση: Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας X-Flow®, πρέπει 
να έχει τοποθετηθεί φίλτρο ακροφυσίου ή πώμα έκπλυσης. Χωρίς 
κάποιο από τα δύο, δεν θα υπάρχει ροή μέσω του εκτοξευτή.

Σειρές 570Z XF/PR/PRX  Εκτοξευτές τύπου σπρέι
Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά PRX)

Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z Classic 
και επιπλέον:
Πατενταρισμένη διάταξη διακοπής παροχής 
νερού X-Flow®, υψηλής ροής, ενσωματωμένη στο 
μηχανισμό ανύψωσης

Περιορίζει την απώλεια νερού κατά 99% 
σε περίπτωση αφαίρεσης ή καταστροφής 
του ακροφυσίου, αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά προβλήματα διάβρωσης ή 
ασφάλειας
Επιτρέπει την αντικατάσταση ή τη συντήρηση 
του ακροφυσίου και του φίλτρου σε “στεγνές” 
συνθήκες ενώ το σύστημα λειτουργεί 

Πατενταρισμένος ισοσταθμιστής πίεσης στο 
μηχανισμό ανύψωσης

Διατηρεί σταθερή πίεση εξόδου 2 bar (30 PSI)  
Εξαλείφει την εκνέφωση και τη δημιουργία 
ομίχλης που προκαλείται από πιέσεις άνω των  
2 bar (30 PSI)
Ιδανικό για εφαρμογές με υψηλή ή 
μεταβαλλόμενη πίεση λειτουργίας, 
περιλαμβανομένων δικτύων μεγάλων 
αποστάσεων και σε πρανή.

Εγγύηση 5 ετών
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*Διατίθεται για μοντέλα 150 mm και 300 mm. 
**Στα μοντέλα Check-O-Matic απαιτείται χρήση αποκλειστικά της κάτω εισόδου.

Χωρίς ισοσταθμιστή 
πίεσης

Με ισοσταθμιστή 
πίεσης

Ακτίνα 0-5,5 m

Προσδιοριστικά στοιχεία, Σειρά 570Z

- - - -570X XXXXXP SI COM E-
Μοντέλο Ύψος Pop-Up Προαιρετικό Τύπος 570Z Προαιρετικό

Z— Pop 

χλοοτάπητα 
και High-Pop

S— Άρδευση 
θάμνων

12—300 mm
  6—150 mm
  4—100 mm

SI— Πλαϊνή 
είσοδος*

XF— με διάταξη X-Flow®
PR— με ισοσταθμιστή 

πίεσης
PRX— με διάταξη X-Flow® 

και ισοσταθμιστή 
πίεσης

COM— Βαλβίδα 
διακοπής ροής**

E— Σύστημα χρήσης 
ακάθαρτου νερού

Για παράδειγμα:
Ένας εκτοξευτής της Σειράς 570Z PRX με pop-up ύψους 150 mm, με πλαϊνή είσοδο και προαιρετικό σύστημα χρήσης 

μη πόσιμου νερού, παραγγέλλεται ως:

570Z  – 6P – SI – PRX– E

Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά PR)
Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z 
Classic και επιπλέον:
Πατενταρισμένος ισοσταθμιστής πίεσης στο 
μηχανισμό ανύψωσης

Διατηρεί σταθερή πίεση εξόδου 2 bar 
(30 PSI)  
Εξαλείφει την εκνέφωση και τη 
δημιουργία ομίχλης που προκαλείται από 
πιέσεις άνω των 2 bar (30 PSI)
Ιδανικό για εφαρμογές με υψηλή ή 
μεταβαλλόμενη πίεση λειτουργίας, 
περιλαμβανομένων δικτύων μεγάλων 
αποστάσεων και σε πρανή.
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Σειρά 570Z PRX

�  Ακροφύσιο MPR Plus

�  Φίλτρο ακροφυσίου

�  Πατενταρισμένη διάταξη 
διακοπής παροχής νερού 
X-Flow®

�  Πατενταρισμένος 
ισοσταθμιστής πίεσης στο 
μηχανισμό ανύψωσης που 
διατηρεί σταθερή πίεση 
εξόδου 2 bar (30 PSI)

�  Στεγανοποιητική διάταξη 
μηδενικών απωλειών που 
εμποδίζει τη διαφυγή νερού 
κατά την ανύψωση

�  Προαιρετική πλαϊνή 
είσοδος, εκτός των 
μοντέλων Check-O-Matic 
(δεν απεικονίζεται)

�  Προαιρετική 
στεγανοποίηση  
Check-O-Matic 
που εμποδίζει την 
αποστράγγιση στο κάτω 
μέρος της κεφαλής

Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά XF)
Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z 
Classic και επιπλέον:
Πατενταρισμένη διάταξη διακοπής παροχής 
νερού X-Flow®, υψηλής ροής, ενσωματωμένη 
στο μηχανισμό ανύψωσης
Περιορίζει την απώλεια νερού κατά 99% 
σε περίπτωση αφαίρεσης ή καταστροφής 
του ακροφυσίου, αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά προβλήματα διάβρωσης ή 
ασφάλειας
Επιτρέπει την αντικατάσταση ή τη συντήρηση 
του ακροφυσίου και του φίλτρου σε “στεγνές” 
συνθήκες ενώ το σύστημα λειτουργεί
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