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THE KOMET ADVANTAGE: 
INNOVATION WITH IMPACT

Pivot

پخش کننده آب با رنگ مشکی
زاویه پرتاب آب استاندارد

محصوالت سنتر پیوت کامت
KPTمدل چرخشی

پخش کننده آب با رنگ آبی
زاویه پرتاب آب پایین

پخش کننده آب با رنگ زرد
زاویه پرتاب آب بسیار پایین

پخش کننده آب سفید رنگ
زاویه پاشش پایین

جهت استفاده بر روی لوله

 رگالتور فشار
تمامی مدلها

6 psi | 0.4 bar
10 psi | 0.7 bar
15 psi | 1.0 bar

20 psi | 1.4 bar

آبپاشهای سنتر پیوت
برای سیستمهای مکانیزه آبیاری

Komet Precision 
Regulator (KPR-X)

Precision Twister (KPT) Peak

Precision Twister (KPT)

Precision Twister (KPT)

Precision Twister (KPT)

بخش کننده آب با رنگ طوسی
نیم دور

 پاشنده روی عصایی سخت هم
قابل استفاده می باشد

Precision Twister (KPT) PC180



سیستم حرکتی سه بعدی آبپاش کامتطراحی کامت-کیفیت پخش کننده آب کامت قطعات متحرک با حداقل اینرسی زوایای پرتاب آب آبپاشهای کامت

توزیع یکنواختی آب
 پایداری و یکنواختی در
اندازه قطرات آب بهره وری در انرژی قابلیت اطمینان سازگاری

Precision Twister (KPT)
Standard Trajectory Angle
#30 | 6 mm Nozzle size 
10 psi | 0.7 bar Pressure 
10 ft | 3 m Spacing 

Precision Twister (KPT)
Standard Trajectory Angle
#30 | 6 mm Nozzle size 
10 psi | 0.7 bar Pressure 
10 ft | 3 m Spacing 

Precision Twister (KPT)
Standard Trajectory Angle
#30 | 6 mm Nozzle size 
Below 6 psi | 0.4 bar Pressure

Precision Twister (KPT)
#30 | 6 mm Nozzle size / 10 psi | 0.7 bar Pressure / 10 ft | 3 m Spacing 

Standard Trajectory Angle

Low Trajectory Angle

Ultra-Low Trajectory Angle

آبپاش سنتر پیوت یونیورسال

KPTمدل
یک آبپاش برای کل سیستم آبیاری 

توزیع پایدار آب از ابتدا تا انتهای سنتر پیوت 
 (0.4-1.4 bar) psi 20-6:دامنه فشار

دامنه نازل: 10.3-2 میلیمتر 

طراحی ارگونومی 
سهولت در تغییر نازلها 

مشخص بودن سایز نازلها به آسانی 

 حامل نازل مکمل در بدنه اصلی آبپاش 
 تعبیه شده که در صورت نیاز به سایز

 متفاوت امکان تغییر نازل در اسرع وقت
 امکان پذیر میسازد

  عملکرد مناسب در برابر حداقل 
 فشار و جریان آب

 یکنواختی فوق العاده در تمامی باند
توزیع آب

 حفظ یکنواختی توزیع آب در طول
مدت کارکرد

قطر باالی پاشش 

 پایداری در سایز قطرات آب در تمامی 
 جریان آب

طراحی ایده آل روی سطح و شیار 

رطوبت و قطرات آب ایده آل 

پایداری سایز قطرات آب

 قطرات
درشت

قطرات ریز

وسیله معمول  توزیع قطرات KPT توزیع قطرات آب

یکنواختی توزیع آب در تمامی باند توزیع

کنترل سایز قطرات توسط فشار

6 psi | 0.4 bar 

قطرات نسبتا بزرگ
15 psi | 1.0 bar

قطرات نسبتا کوچک

بهره وری باال در فشار پایین
بدون نیاز به وسایل اضافه برای شروع 

 طراحی شده با تمرکز در بهره وری
در حالت کارکرد

  عملکرد فوق العاده در شروع کار با
Psi 6فشار

وسیله بهره وریهای آبپاش

خیلی خوب

خوب

عالی

KOMET PRECISION 
TWISTER وسیله توزیع وسیله جریان

6 psi 10 psi 15 psi 20 psi

حداکثر عملکرد فشار کاری برای تمام آبپاشها

عملکرد نرم بدلیل طراحی مناسب 

وزن :350 گرم 

حداقل لرزش 

مواد پلیمری مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش و ضربه 

اثبات شده در شرایط مختلف مزرعه 

 محافظ محصول
 باعث چرخش

 پخش کننده آب در
 محصوالت پایه

بلند میباشد

 طراحی منحصر بفرد قطعات
 متحرک منجر به  ایجاد حداقل

فشار و خوردگی میشود

 شکل پایه
 بدنه منجر
 به جریان

 نرم آب در
 اطراف آن

میگردد

 برای عملکرد
 نرم و مناسب

 فقط یک
 جریان آب در
 زمان واحد با
 پایه بدنه در
 تماس میباشد

پایداری باند توزیع آب در سراسر سیستم آبیاری

 وسیله جریان
آب رقبا

20 psi15 psi

وسیله توزیع رقبا

10 psi

Komet
Precision 
Twister

قرار دهید .1 جهت نصب بچرخانید .2 جهت امنیت کلیک کنید .3

قابلیت جا زدن نازل بشکل آسان

حامل یکپارچه نازلها

 حداکثر پایداری سایز قطرات آب در تمام
قطر پاشش

10 psi | 0.7 bar

قطرات متوسط  فشار کارکرد در
مقابل هزینه عملکرد

پخش کننده آب با رنگ مشکی
زاویه پرتاب آب استاندارد
برای اکثر موارد کاربردی

پخش کننده آب با رنگ آبی
زاویه پرتاب پایین

برای شرایط بادخیز

پخش کننده آب با رنگ زرد
زاویه پرتاب بسیار پایین

 برای شرایط سخت با باد و دمای باال و یا
جریان آب پایین

پخش کننده آب سفید رنگ
زاویه پاشش پایین

جهت استفاده بر روی لوله
جهت محصوالت بلند و فشرده

بخش کننده آب با رنگ طوسی
نیم دور

 پاشنده روی عصایی سخت هم قابل استفاده
می باشد


