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Компания IRRIMEC е със силно 

присъствие на европейския пазар от 1974 

г., като от базите си в Италия и Франция 

изнася продукцията си за целия свят. 

Амбицията на фирмата е да затвърди 

международното си присъствие, като се 

стреми това да стане по два начина: 

- чрез усъвършенстване на дизайна и 

разработване на напоителни системи, 

които да подобрят и направят по-

ефективно обработването на земеделските 

площи  

- чрез предоставяне на всичките си 

технически знания и опит на 

разположение на своите клиенти.  

Цялата информация и идеите за новите 

проекти на IRRIMEC произтичат от близкото сътрудничество със земеделците и 

техните доставчици. Доставчиците са основна изходна точка и база за информация 

за земеделците. 

За качественото осъществяване на 

разработваните продукти IRRIMEC 

разполага със собствен технически екип, 

който следи и контролира всички 

производствени етапи - от дизайна и 

планирането, до производството и 

поддръжката. Екипът работи в модерни и 

цялостно оборудвани работилници и цехове. 

Компанията IRRIMEC - вече доказан 

производител и специалист в 

производството на дъждовални напоителни 

системи и помпи, може да изпълнява все по-

широка гама от запитвания и поръчки. 

Асортиментът се разширява и включва нови 

аспекти на напоителната техника. 

Лоялността на клиентите и пазарите, на които присъства, са доказателство за 

възможностите ù. 
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МЕХАНИЗАЦИИ 

ТУРБИННО ЗАДВИЖВАНЕ  

ТЕХНОЛОГИЯТА В УСЛУГА НА НАПОЯВАНЕТО  

Трите взаимнозаменяеми алуминиеви турбини позволяват да се покрие 

голям дебит от 3 до 130 куб. м./ч. Алуминиевият корпус на турбините е 

направен от права квадратна тръба, която води основния воден поток  

и от специална перка, която съдейства за по-малка загуба на енергия  

при триенето. Вградената система байпас позволява да се осъществява 

прецизен контрол върху скоростта на водата, като се използва само 

толкова налягане, колкото е необходимо за съответно зададената 

мощност. Устройството за регулиране на скоростта поддържа 

равномерното навиване на маркуча nocpeдcтвом системата "Флап". 

Перката е направена от синтетичен материал, със специален профил и 

регулируеми височини, което позволява осигуряването на висок въртящ 

момент при различен дебит на водата. Тези турбини могат да се  

справят и с мръсна вода, с голямо количество твърди частици в нея.  
 

КОМПЛЕКТ С ТЕРМИЧЕН ДВИГАТЕЛ  

Всички модели на IRRIMEC могат да бъдат окомплектовани с двигател за 

разпръскване на животинска тор, течности с повишена гъстота, както  

и за нормално напояване. При използването 

на нискомощностни дизелови или бензинови 

двигатели cкopoстта на навиване на 

маркуча варира от 10 до 200 м/час. В 

последствие за по-бързото навиване на 

маркуча, като за източник на енергия, може 

да се използва карданна връзка.  
 

КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОР  

При специално изпълнение или за употреба в промишления сектор, 

комплектът с електромотор е съвместим с всички модели произвеждани 

от IRRIMEC. 
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ВИДОВЕ ДЪЖДОВАЛНИ БАРАБАННИ МАШИНИ IRRIMEC 

IRRIMEC се стреми да предложи правилното решение на всеки проблем, посредством широка гама 

навивни маркучи, отговарящи на конкретните изисквания на клиента. Оригинални и модерни, 

напоителните системи на IRRIMEC са конструирани според прости основни правила. 

Дъждовални барабанни машини Irrimec, модел Rain Sky  

НАДЕЖДЕН И МОДЕРЕН АПАРАТ 

Проектиран и произведен за напояване на спортни площадки, зелени площи и овощни градини.  

• Може да бъде преместван ръчно или с минитрактор  

• Автоматично застопоряване на място с помощта на преден 

крик 

• Автоматично изключване на напояването - по желание 

• Автоматична система за навиване на маркуча с постоянна 

скорост – с изключение на 40 F 110 Rainsky 

• Подвижен носач на иригатора, в различни конфигурации за 

закачване към транспортна машина 

• Задвижване с двигател – микротурбинен 

• Бързо навиване – ръчно за модел 40 F110 и механично с 

карданна предавка за модел 50 F110 

• Пълна механична защита 
 

МОДЕЛ RAINSKY, С ТУРБИНА  

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА  ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.  дебит от-до м3/ч.  
40 F  AAA  40  110-130   3-20   
50 F  A5  50  150-180-200  3-20     

63 F  A5  63  110   3-20   

 

БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ 

Стандартна количка с колела 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
3 метра ( AAA) 4 метра (A5) гумен маркуч с муфи 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Водач за навиване на маркуча 
Инструкция за потребителя и списък с резервни части 

Автоматичен спирателен вентил за високо налягане за AAA  
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 2" за A5  
Автоматичен спирателен вентил за ниско налягане 1" 1/2 за A5  
Количка с две колела, разтягаща се от 60 до 140 см.  
Стандартна количка за A5, на колела и регулируем колей 
 

 
МОДЕЛ RAINSKY, С ПНЕВМАТИЧНА ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА TORPRESS 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   

    мм.  МАРКУЧА мм.    
40 F  AAA  40  110-130   

 

БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ   

Стандартна количка с колела 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
3 метра гумен маркуч с муфи 
Изпускателен маркуч с дължина 8м., с муфа и шип 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 

Автоматичен спирателен вентил за високо налягане  
Количка с две колела, разтягаща се от 60 до 140 см.  
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Дъждовални барабанни машини Irrimec, модел Minirain 

МАЛКИ МАШИНИ... ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ  
Икономичен многофункционален модел, идеален за напояване на малки и средно големи площи.  

• Въртящ се пистолет  

• Задвижване чрез системата „Торпрес“ или с взаимнозаменяеми 

турбини с разм. 3/20 или 10/50 куб. м.lч.  

• Автоматична система за навиване на маркуча с постоянна скорост.  

• Сериен регулатор на мощността при задвижване "Торпрес" или с 

турбина.  

• Устройство за автоматично прекратяване навиването на маркуча в 

края на поливането или при неравномерно навиване.  

• Устройство за повдигане на колелата: механично или ръчно  

• Регулируема количка с три колела за теглене на разпръсквача.  

• Сериен дифузен разпръсквач.  

• Захранващ гумен маркуч, издържащ на високо налягане, с накрайници. 

 
МОДЕЛ MINIRAIN, С ТУРБИНА  

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА  ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.  дебит от-до м3/ч.  
50 TG    AA  50  200   10-50   

63 TG  AA  63  160-200-240  10-50   

70 TG  AA  70  180-200-230  10-50   

75 TG  AA  75  110-145   10-50   

 
МОДЕЛ MINIRAIN, С ПНЕВМАТИЧНА ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА TORPRESS   

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   

    мм.  МАРКУЧА мм.    
50 TG    AA  50  200   

63 TG  AA  63  160-200-240  

70 TG  AA  70  180-230   

75 TG  AA  75  145   

 

БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ   

3-колесна количка, регулируеми колесна база и баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
10 м. изпускателен маркуч с муфа и шип /при с-ма Torpress/ 
Колела модел 165/80 R 13 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Електронен тахометър, показващ скоростта на издърпване и 
развитата дължина (Taky) /при модели с турбина/ 
Водач за навиване на маркуча /при модели с турбина/ 
Горещо поцинкована рама на шасито 

Механични стабилизиращи опори  
Комплект карданен вал за навиване /при с-ма Torpress/ 
60 см. резбован удължител, за царевица, с гайки и болтове  
Автоматичен спирателен вентил за ниско налягане 1”1/2  
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 3” R  
Стандартна количка за разпръсквача  
Комплект тежести (2 бр.)  
Количка за ниско поливане с шибър за един или два 
разпръсквача (разпръсквачите не са включени) 
Комплект за механично ръчно повдигане на количката  
Електронен мултифункционален комплект със задвижващ 
механизъм, DOSIDIS A /при модели с турбина/ 
Соларен панел за зареждане на акумулатора /при модели с 
турбина/ 
Акумулатор 12 V  
Горещо-поцинкован барабан и др. 
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Дъждовални барабанни машини Irrimec, модел Opti Rain 
НОВО ПОКОЛЕНИЕ НАПОИТЕЛНИ МАШИНИ В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМИТЕ НА ЕС 
 

Икономични и многофункционални модели за 

професионално напояване.  

Благодарение на богатия си опит с проектирането и 

непрекъснатата модернизация на производството компания 

IRRIMEC създава модела "Opti Rain". Това е модел, който 

напълно отговаря на новите строги европейски изисквания за 

сигурност и надеждност.  

• Изключително функционална система без остри или издадени 

части.  

• Носеща структура от високоиздържлив стоманен U-профил с 

две колела. По желание - с 4 колела със стабилизатор и 

балансьор за моделите SТ8. 

• Възможност за регулиране на колелата, съобразно 

изискванията за стабилност при движение.  

• Подвижна кула (TG) 

• Диаметър на намотаването на макарата в съответствие с нормите на ЕС.  

• Намотаването на маркуча е улеснено от зъбчато-гребенна предавка с голям диаметър за моделите SТ3-4-б-7-15 и с двойна предавка за ST8.  

• Взаимозаменяеми двигатели “Turbimec” за дебити от 5 до 130 куб.м./час.  

• Маслен редуктор за различи скорости и мощност, автоматична спирачна система.  

• Автоматично задаване на параметрите, програмирани с електронната система.  

• Широка гама от аксесоари по желание. 

 

Основни характеристики:  
Въртящ се пистолет с автоматично спиране 

Хидравличен крик  

Механизъм за повдигане на ходовата част и опорни ръчно-механични стабилизатори за модела ST6 и с хидравлична помпа за модела ST7 

Пълна хидравлика за модела ST8 

Въртяща се макара с 3 колела, а при желание и с 5 колела 

Сериен дифузен разпръсквач 

Захранващ гумен маркуч, издържащ на високо налягане с накрайници.  

 

 
МОДЕЛ OPTI RAIN ST2: Ø 63 – Ø 70 – Ø 75 – Ø 82 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

63 TG  ST2  63  250-280-300   10-50   

70 TG  ST2  70  220-240-270-300   10-50   
75 TG  ST2  75  200-220-245-250-300  10-50   
82 TG  ST2  82  180-200    10-50   
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МОДЕЛ OPTI RAIN ST3: Ø 63 – Ø 70 – Ø 75 – Ø 82 - Ø 90 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

63 TG   ST3  63  280-350    10-50   
70 TG   ST3  70  265-280-300-310   10-50   
75 TG   ST3  75  245-300-320-350-400  10-50   
82 TG   ST3  82  220-270-300-320-350  10-50   
90 TG   ST3  90  200-230    10-50   
 

 

МОДЕЛ OPTI RAIN ST3: Ø 63 – Ø 70 – Ø 75 – Ø 82 - Ø 90 - С ПНЕВМАТИЧНА ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА TORPRESS 
 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА    

    мм.  МАРКУЧА мм.     

63 TG   ST3  63  280-350    
70 TG   ST3  70  265-280-300   
75 TG   ST3  75  245-300-350   
82 TG   ST3  82  220-250-300   
90 TG   ST3  90  200-230    
 

БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ   

Ръчно механично устройство за повдигане на количката 
3-колесна количка, регулируеми колесна база и баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
10 м. изпускателен маркуч с муфа и шип /при с-ма Torpress/ 
Колела модел 195/70 R 15 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Електронен тахометър, показващ скоростта на издърпване и 
развитата дължина (Taky) /при модели с турбина/ 
Водач за ръчно навиване на маркуча /при модели с турбина/ 
Горещо поцинкована рама на шасито 

Двойна стоманена захранваща тръба /при модел ST3 с турбина/  
60 см. резбован удължител, за царевица, с гайки, болтове и 
уплътнения 
Автоматичен спирателен вентил за ниско налягане 1”1/2  
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 3” R 
Моторен спирателен вентил тип „бътерфлай” DN80 /модел ST3 с 
турбина/ 
Стандартна количка за разпръсквач: с 3 колела /ST2/, количка с 
фиксиран корпус 90 x 3"1/2 /ST3/, съчленен тип 90 x 3"1/2 /ST3/    
Комплект тежести (2 бр.)  
Количка за ниско поливане с шибри за един или два разпръсквача 
(разпръсквачите не са включени) 
150 см. удължаващ комплект с фланец /ST3/ 
200 см. удължаващ комплект с фланец /ST3/ 
2 шибъра, монтирани на основната рама на разпръсквача /ST3/ 
Ръчно задействан механичен комплект за повдигане на количката 
/ST2/ 
Ръчно задействан хидравличен комплект за повдигане на рамото 
/ST3/ 
Електронен мултифункционален комплект DOSIDIS /модели с 
турбина/ 
Соларен панел за зареждане на акумулатора /при модели с турбина/ 
Акумулатор 12 V /при модели с турбина/ 
Допълнителен разпръсквач на повдигащата рама /ST3 с турбина/ 
Комплект пътни светлини, включващ 2 задни светлини и 1 мигащ маяк 
/ST3 с турбина/  
Аларма за край на навиването с мигащ маяк, използваема само с 
dosidis /ST3 с турбина/ 
Странична опорна конструкция за гумения маркуч  
Горещо поцинкован барабан и др. 
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МОДЕЛ OPTI RAIN ST4: Ø 75 – Ø 82 - Ø 90 - Ø 100 - Ø 110 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА  ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.  дебит от-до м3/ч.  

75 TG  ST4  75  350-400-430   10-50   
82 TG  ST4  82  350-380-400   10-50   
90 TG  ST4  90  300-320-340   25-130   
100 TG   ST4   100   240 - 270 – 300   25-130   
110 TG   ST4   110   200 – 230   25-130   
 

 

МОДЕЛ OPTI RAIN ST4/5: Ø 90 - Ø 100 - Ø 110 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА  ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.  дебит от-до м3/ч.  

90 TG  ST4/5  90  350-370     25-130   
100 TG  ST4/5  100  340    25-130   
110 TG  ST4/5  110  260    25-130   
 

 

МОДЕЛ OPTI RAIN ST6: Ø 90 - Ø 100 - Ø 110 - Ø 120 - Ø 125 - Ø 135 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

90 TG  ST6  90  520-540    25-130   
100 TG  ST6  100  450-480-500   25-130   
110 TG  ST6  110  370-400-450   25-130   
120 TG  ST6  120  300-350-380   25-130   
125 TG  ST6  125  300-350    25-130   
135 TG  ST6  135  250    25-130   
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БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ   

Ръчно механично устройство за повдигане на количката и 
анкериране на стабилизиращите опори 
3-колесна количка, симетрична, фиксирано тяло, в комплект с 
баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
Стандартни колела модел 10.0/80-12 PR10 (ST4, ST4/5) 
Стандартни колела модел 10.0/75-15.3 10PR (ST6) 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Електронен тахометър, показващ скоростта на издърпване и 
развитата дължина (Taky) 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
Горещо поцинкована рама на шасито 

Двойна стоманена захранваща тръба  
60 см. резбован удължител, за царевица, с гайки, болтове и уплътнения  
Автоматичен спирателен вентил за ниско налягане 2”1/2  
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 3” T  
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 4” T  
Моторен спирателен вентил тип „бътерфлай” DN80 (ST4, ST4/5), DN100 (ST6) 
Стандартна количка, симетрична фиксиран корпус 90 x 3"1/2 (ST4, ST4/5), 
асиметрична, съчленен тип (ST6) 
Количка за разпръсквача, съчленен тип 90 x 3"1/2 (ST4, ST4/5) 
Комплект за преобразуване на ширината на опорите на количката до 3,20 м. 
Комплект за преобразуване на количката до 5-колесна (ST6) 
Автоматично повдигащо устройство с автоматично нивелиращо устройство за 
съчленена количка (ST4, ST4/5) 
Количка за ниско поливане с шибри за два разпръсквача (без разпръсквачите)  
150 см. удължаващ комплект с фланец  
200 см. удължаващ комплект с фланец  
2 шибъра, монтирани на основната рама на разпръсквача  
Комплект за механично завъртане на кулата  
Задвижвана от карданен вал хидравлична циркулационна помпа без маркучи 
за трактор 
Ръчен хидравличен комплект за повдигане на количката и анкериране на 
опорите или версия, задвижвана от хидравличната система на трактора 
Хидравличен комплект за крика, въртенето на кулата, стабилизиращите 
опори и повдигането на количката, задвижван от хидравличната система на 
трактора 
Хидравлично устройство с бензинов двигател – ръчен пуск  
Хидравлично устройство с бензинов двигател - 5,5 CV – електрически пуск  
Хидравлично устройство с дизелов двигател – електрически пуск  
Допълнителен дизелов двигател – електрически пуск в замяна на турбината, 
навиване и движение независимо от трактора използваемо само с dosidis 
Захранващо коляно с отделен вход и спиране на турбината при тор  
Електронен мултифункционален комплект DOSIDIS  
Соларен панел за зареждане на акумулатора  
Специален генератор за зареждане на акумулатора с отделен регулатор  
Акумулатор 12 V  
Допълнителен разпръсквач на повдигащата рама  
Комплект пътни светлини, включващ 2 задни светлини и 1 мигащ маяк  
Аларма за край на навиването с мигащ маяк, използваема само с dosidis  
Странична опорна конструкция за гумения маркуч  
Теглич 
Компресор 8000 литра (ST6) 
По-големи колела 10.0/75-15,3 вместо стандартния размер (ST4, ST4/5) 
По-големи колела 11.5/80-15,3 вместо стандартния размер (ST6) 
Горещо поцинкован барабан и др. 
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МОДЕЛ OPTI RAIN ST7: Ø 90 - Ø 100 - Ø 110 - Ø 120 - Ø 125 - Ø 135 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

90 TG   ST7   90   600 – 650   25-130   
100 TG   ST7   100   530 – 600   25-130   
110 TG   ST7   110   480 - 500 - 530 – 550  25-130   
120 TG   ST7   120   400 – 420   25-130   
125 TG   ST7   125   350 – 380   25-130   
135 TG   ST7   135   350    25-130   
 
 
МОДЕЛ OPTI RAIN ST8: Ø 110 - Ø 120 - Ø 125 - Ø 135 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

110 TG   ST8   110   550 - 580 - 600 - 650 – 700 25-130   
120 TG   ST8   120   500 - 530 - 550 - 600 – 650 25-130   
125 TG   ST8   125   430 - 450 - 500 - 520 - 550 – 600 25-130   
135 TG   ST8   135   400 - 450 - 480 – 500  25-130   
 
 
МОДЕЛ OPTI RAIN ST15: Ø 82 - Ø 90 - Ø 100 - Ø 110 - Ø 120 - Ø 125  

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

82 TG   ST15   82   450    10-50   
90 TG   ST15   90   350 – 370   10-50   
90 TG   ST15   90   350 - 370 - 420 – 450  25-130   
100 TG   ST15   100   320 - 350 - 400 – 430  25-130   
110 TG   ST15   110   300 - 330 – 350   25-130   
120 TG   ST15   120   240 - 270 – 300   25-130   
125 TG   ST15   125   230 - 250 – 270   25-130   
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БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ   

МОДЕЛ OPTI RAIN ST7 
Ръчно механично устройство за повдигане на количката и 
анкериране на стабилизиращите опори (ST7, ST15) 
3-колесна количка, асиметрична, съчленена, в комплект с 
баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
Стандартни колела модел 11.5/80-15,3 12 PR 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Електронен тахометър, показващ скоростта на издърпване и 
развитата дължина (Taky) 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
Горещо поцинкована рама на шасито 

Двойна стоманена захранваща тръба (ST7, ST15)  
60 см. резбован удължител, за царевица, с гайки, болтове и уплътнения 
Автоматичен спирателен вентил за ниско налягане 2”1/2  
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 3” T (ST15) 
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 4” T  
Моторен спирателен вентил тип „бътерфлай”  
Стандартна количка, съчленен тип  
Комплект за центриране на разпръсквача върху асиметрична количка 
Комплект за преобразуване на количката до 5-колесна 
Комплект 5 колела, с оси тандем 
2 пневматични колела за количката в замяна на стандартните  
Комплект за преобразуване на ширината на опорите на количката до 
3,20 м. 
Количка за ниско поливане с шибри за два разпръсквача (без 
разпръсквачите)  
Удължаващ комплект с фланец – 150 см. или 200 см.   
2 шибъра, монтирани на основната рама на разпръсквача  
Ръчен крик за регулиране височината на опорите на количката  
Комплект за механично завъртане на кулата (ST7, ST15) 
Хидравличен комплект за крика, въртенето на кулата, повдигането на 
количката задвижван от хидравличната система на трактора (ST7, ST15) 
Хидравлично устройство с бензинов двигател – ръчен пуск  
Хидравлично устройство с бензинов двигател - 5,5 CV – електрически 
пуск  
Хидравлично устройство с дизелов двигател – електрически пуск  
Допълнителен дизелов двигател – електрически пуск в замяна на 
турбината, навиване и движение независимо от трактора използваемо 
само с dosidis 
Електрически хидравличен комплект за движения на машината  
Електрически хидравличен комплект за движения на машината с 
дистанционно управление 
Електронен мултифункционален комплект DOSIDIS  
Соларен панел за зареждане на акумулатора  
Специален генератор за зареждане на акумулатора с отделен 
регулатор  
Акумулатор 12 V  
Аларма, събиране и изпращане на данни през GSM до отдалечена 
станция  
Допълнителен разпръсквач на повдигащата рама 
Комплект пътни светлини, включващ 2 задни светлини и 1 мигащ маяк  
Аларма за край на навиването с мигащ маяк, използваема само с 
dosidis 
Странична опорна конструкция за гумения маркуч  
Компресор 8000 литра, при модел ST8 10000 
Горещо поцинкован барабан и др. 
 

 
МОДЕЛ OPTI RAIN ST8 
Хидравличен комплект за крика, въртенето на кулата, 
повдигането на количката и анкериране на стабилизиращите 
опори, задвижван от хидравличната система на трактора 
3-колесна количка, асиметрична, съчленена, в комплект с 
баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
Двойна стоманена захранваща тръба 
Две големи колела модел 400 x 15.5 
Електронен контролер DOSIDIS със задвижващ механизъм и 
соларен панел 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
Горещо поцинкована рама на шасито 

МОДЕЛ OPTI RAIN ST15 
Ръчно механично устройство за повдигане на количката и 
анкериране на стабилизиращите опори 
3-колесна количка, съчленен тип, в комплект с тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
Стандартни колела модел 10.0/80-12 PR10 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Електронен тахометър, показващ скоростта на издърпване и 
развитата дължина (Taky) 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
Горещо поцинкована рама на шасито 
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ДЪЖДОВАЛНИ БАРАБАННИ МАШИНИ IRRIMEC, МОДЕЛ MASTER 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА СИСТЕМАТА С ХИДРАВЛИЧНА ПЛАТФОРМА 

 

Поливната система "MASTER" серии МТ - MF - 

MDT (c двойно захранване), серии МТ MP- MF 

MP- MDT MP (c вградена моторна помпа) е 

специално проектирана и произведена за 

напояване на големи пространства. Тя е 

оборудвана с дълги маркучи с голям диаметър. В 

работен момент системата е разположена на 

терена върху платформа с големи размери, което 

обезпечава нейната стабилност, сигурност и 

завъртане до 360°. Точното съотношение между 

платформата и терена спомага за лесното 

придвижване при неравна повърхност. 

Въртящият се механизъм, стабилизиращите 

застопорителни елементи, хидравликата, 

независима от движението на колелата (с 

изключение на серията МТ), сервоуправлението, 

са гарантирани от централна система за управление, която може да се командва от един работник. Патентованото от IRRIMEC турбинно тяло, 

изработено от алуминиева сплав и въртяща се перка със специален профил и регулируеми височини, гарантира минимални загуби на 

мощност и капацитет от 10 до 130 м3/ч. Високоскоростен маслен редуктор с вграден двигател и автоматична спирачна система допълват 

предавателната система. Моделите “MASTER" от серията МТ до MF използват една зьбчато-гребенна предавка, а от серията MDT/MDTMP ca 

c двойно предаване и с голям диаметър на водещите колела, което увеличава производителността на системата. Всички модели по желание 

на клиента могат да бъдат окомплектовани със система за електронно командване DOSIDIS / EASYDIS. 

 

 

Основни характеристики: 

• Пълна хидравлична система за платформата, крика, 

независимите колела, стабилизаторите, въртящият 

се механизъм и шасито. 

• Автоматично устройство за регулиране на скоростта. 

• Устройство за автоматично прекратяване навиването 

на маркуча в края на поливането или при 

неравномерно навиване 

• Два стоманени накрайника за захранването. 

• Сериен разпръсквач 

• Макара на 3 колела, укрепителен стабилизатор за 

тръба с повишен диаметър 

• Захранващ гумен маркуч, издържащ на високо 

налягане с накрайници.  
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МОДЕЛ Master MT15: Ø 82 - Ø 90 - Ø 100 - Ø 110 - Ø 120 - Ø 125  

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

82 TG   MT15   82   450    10-50   

90 TG   MT15   90   350 - 370    10-50   

90 TG   MT15   90   350 - 370 - 420 – 450   25-130   

100 TG   MT15   100   320-350 -400 – 430   25-130   

110 TG   MT15   110   300 - 330 – 350    25-130   

120 TG   MT15   120   240 - 270 – 300   25-130   

125 TG   MT15   125   230 - 250 – 270   25-130   

 

 
МОДЕЛ Master MF1/3: Ø90 - Ø100 - Ø110 - Ø120 - Ø125 - Ø135 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

90 TG   MF1/3   90   460 – 520    25-130   

100 TG   MF1/3   100   400 - 420 - 450 - 480 – 500  25-130   

110 TG   MF1/3   110   370 - 400 – 450   25-130   

120 TG   MF1/3   120   350 - 380 – 400   25-130   

125 TG   MF1/3   125   350 - 370 – 400   25-130   

135 TG   MF1/3   135   250 - 320 - 350 – 370   25-130   

140 TG   MF1/3   140   260    25-130   

 

 
МОДЕЛ Master MF3: Ø100 - Ø110 - Ø120 - Ø125 - Ø135 - Ø140 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

100 TG   MF3   100   530 - 560 – 630   25-130   

110 TG   MF3   110   500 - 550 – 600   25-130   

120 TG   MF3   120   400 - 470 – 500   25-130   

125 TG   MF3   125   420 – 450    25-130   

135 TG   MF3   135   350 - 380 – 400   25-130   

140 TG   MF3   140   300 - 320 - 360 – 380   25-130   
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БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ   

МОДЕЛ MASTER MT15 
Ръчно механично устройство за повдигане на количката и 
анкериране на стабилизиращите опори и механичен крик 
3-колесна количка, фиксирано тяло, в комплект с баластни 
тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
По-големи колела модел 10.0/75-15.3 10PR 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Електронен тахометър, показващ скоростта на издърпване 
и развитата дължина (Taky) 
Водач за навиване на маркуча 
 

Двойна стоманена захранваща тръба (MT15, MF1/3) 
60 см. резбован удължител, за царевица с гайки, уплътнения и болтове  
Автоматичен спирателен вентил за ниско налягане 2”1/2  
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 3” T (MT15, MF1/3) 
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 4” (MT15, MF1/3) 
Моторен спирателен вентил тип „бътерфлай”  
Стандартна количка, фиксирано тяло - модел за среден дебит  
Количка за разпръсквач, симетрична, фиксирано тяло, за голям дебит, с 
баласти 
Комплект за преобразуване на количката до 5-колесна  
Комплект 5, колела с оси тандем, колела от плътна гума или стомана  
2 пневматични колела за количката в замяна на стандартните  
Комплект за преобразуване на ширината на опорите на количката до 3,20 м. 
Комплект за регулиране на ширината (1,80 до 3 m.) с винт за симетрична 
количка  
Количка за ниско поливане с шибри за два разпръсквача (без разпръсквачите) 
Комплект тежести (2 бр.) 
Удължаващ комплект с фланец – 150 см. или 200 см.   
2 шибъра, монтирани на основната рама на разпръсквача  
Ръчен крик за регулиране височината на опорите на количката  
Ръчен хидравличен комплект за повдигане на количката и анкериране на 
опорите или версия, задвижвана от хидравличната система на трактора (MT15, 
MF1/3) 
Хидравлично устройство с бензинов двигател – ръчен пуск  
Хидравлично устройство с бензинов двигател - 5,5 CV – електрически пуск  
Хидравлично устройство с дизелов двигател – електрически пуск  
Допълнителен дизелов двигател – електрически пуск в замяна на турбината, 
навиване и движение независимо от трактора използваемо само с dosidis 
Електрически хидравличен комплект за движения на машината  
Електрически хидравличен комплект за движения на машината с 
дистанционно управление 
Електронен мултифункционален комплект DOSIDIS  
Соларен панел за зареждане на акумулатора  
Соларен панел за зареждане на акумулатора  
Специален генератор за зареждане на акумулатора с отделен регулатор  
Акумулатор 12 V 
Аларма, събиране и изпращане на данни през GSM до отдалечена станция  
Допълнителен разпръсквач на повдигащата рама  
Комплект пътни светлини, включващ 2 задни светлини и 1 мигащ маяк 
Аларма за край на навиването с мигащ маяк, използваема само с dosidis 
Странична опорна конструкция за гумения маркуч  
Ухо на теглича с диаметър 50 
По-големи колела  
Компресор 8000 литра 
Горещо поцинкован барабан 
Горещо поцинкована рама на кулата и др. 

 
МОДЕЛ MASTER MF1/3 
Хидравличен комплект за крика, въртенето на кулата, 
повдигането на количката и анкериране на 
стабилизиращите опори, задвижван от хидравличната 
система на трактора 
3-колесна количка, фиксирано тяло, в комплект с баластни 
тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
По-големи колела модел 11.5-80/15.3 12 PR / 14 PR за 
модели с маркуч Ø 135 & 140 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Електронен тахометър, показващ скоростта на издърпване 
и развитата дължина (Taky) 
Водач за навиване на маркуча 
 

МОДЕЛ Master MF3 
Хидравличен комплект за крика, въртенето на кулата и 
повдигането на количката, задвижван от хидравличната 
система на трактора 
3-колесна количка, фиксирано тяло, в комплект с баластни 
тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
Двойна стоманена захранваща тръба 
По-големи колела модел 11.5-80/15.3 14 PR 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Електронен тахометър, показващ скоростта на издърпване 
и развитата дължина (Taky) 
Водач за навиване на маркуча 
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МОДЕЛ Master MDT8/2: Ø110 - Ø120 - Ø125 - Ø135 - Ø140 – Ø150 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

110 TG   MDT8/2   110   500 - 520 - 580 - 600 – 650  25-130   

120 TG   MDT8/2   120   550    25-130   

125 TG   MDT8/2   125   450 - 480 - 500 - 530 – 560  25-130   

135 TG   MDT8/2   135   400 - 420 - 450 - 480 - 500 – 520 25-130   

140 TG   MDT8/2   140   420 – 450    25-130   

150 TG   MDT8/2   150   380 – 400    25-130   

 

 
МОДЕЛ Master MM2: Ø110 - Ø120 - Ø125 - Ø135 - Ø140 - Ø150 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

110 TG   MM2   110   650 - 700 – 750   25-130   

120 TG   MM2   120   570 - 600 - 630 - 650 – 680  25-130   

125 TG   MM2   125   550 - 600 – 650   25-130   

135 TG   MM2   135   450 - 500 - 530 - 550 – 600  25-130   

140 TG   MM2   140   430 - 450 - 480 - 500 – 540  25-130   

150 TG   MM2   150   420 – 480    25-130   

160 TG   MM2   160   400 - 440    25-130   

 

 
МОДЕЛ Master MDT 12: Ø125 - Ø135 - Ø140 - Ø150 - Ø160 

 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

125 TG   MDT12   125   670 - 720 - 750 – 770   25-130   

135 TG   MDT12   135   650 - 720 - 750 – 780   25-130   

140 TG   MDT12   140   550 – 580    25-130   

150 TG   MDT12   150   450 - 500 - 550 - 580 – 600  25-130   

160 TG   MDT12   160   480 – 500    25-130   
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БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ 

МОДЕЛ Master MDT8/2 
3-колесна количка, симетрична, фиксирано тяло,  
с баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
2 колела 385.65.R22.5 
Комплект електронен контролер DOSIDIS с изпълнителен 
механизъм, със соларен панел и акумулатор 
Двойна стоманена захранваща тръба 
 
 

60 см. резбован удължител, за царевица с гайки, уплътнения и болтове  
Автоматичен спирателен вентил за ниско налягане 2”1/2  
Автоматичен спирателен вентил за високо налягане 4”T  
Моторен спирателен вентил тип „бътерфлай”  
Стандартна количка, фиксирано тяло - модел за среден дебит (MDT8/2, MM2) 
Количка за разпръсквач, симетрична, фиксирано тяло, за голям дебит, за 
модели с маркучи с диаметър до 140 мм.  
Количка за разпръсквач, симетрична, фиксирано тяло, за голям дебит, за 
модели с маркучи с диаметър от 150 мм. до 160 мм.  
Комплект за преобразуване на количката до 5-колесна 
Комплект 5 колела с оси тандем (MDT12) 
2 пневматични колела за количката в замяна на стандартните (MDT8/2) 
Комплект за преобразуване на ширината на опорите на количката до 3,20 м. 
(MDT8/2, MM2)  
Комплект за регулиране на ширината (1,80 до 3 m.) с винт за симетрична 
количка  
Комплект тежести (2 бр.)  
Удължаващ комплект с фланец – 150 см. или 200 см.   
2 шибъра, монтирани на основната рама на разпръсквача  
Ръчен крик за регулиране височината на опорите на количката  
Хидравлично устройство с бензинов двигател – ръчен пуск  
Хидравлично устройство с бензинов двигател – електрически пуск  
Хидравлично устройство с дизелов двигател – електрически пуск  
Допълнителен дизелов двигател – електрически пуск в замяна на турбината, 
навиване и движение независимо от трактора използваемо само с dosidis 
Електрически хидравличен комплект за движения на машината с и без 
дистанционно управление (MM2, MDT12) 
Електронен мултифункционален комплект DOSIDIS (MDT8/2)  
Соларен панел за зареждане на акумулатора, стандартен (MDT8/2) и по-голям 
размер 
Специален генератор за зареждане на акумулатора с отделен регулатор  
Аларма, събиране и изпращане на данни през GSM до отдалечена станция  
Допълнителен разпръсквач на повдигащата рама 
Комплект пътни светлини, включващ 2 задни светлини и 1 мигащ маяк  
Аларма за край на навиването с мигащ маяк, използваема само с dosidis  
Странична опорна конструкция за гумения маркуч  
Компресор 8000 л. или 10000 л. (според модела) 
Ухо на теглича с диаметър 50 мм 
Горещо поцинкована рама на кулата и теглич  
Горещо поцинкован барабан 
 

МОДЕЛ Master MM2 
3-колесна количка, симетрична, фиксирано тяло,  
с баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
2 колела 385.65.R22.5 
Комплект електронен контролер DOSIDIS с изпълнителен 
механизъм, със соларен панел и акумулатор 
Двойна стоманена захранваща тръба 

МОДЕЛ Master MDT12 
3-колесна количка, симетрична, фиксирано тяло,  
с баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
4 метра гумен маркуч с муфи 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
4 колела 400x15.5 14 PR 
Комплект електронен контролер DOSIDIS A със задвижващ 
механизъм  
Соларен панел 
Акумулатор 
Компресор 10000 литра 
Двойна стоманена захранваща тръба 
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ДЪЖДОВАЛНИ БАРАБАННИ МАШИНИ IRRIMEC,  

МОДЕЛ MASTER - С МОНТИРАНА ДИЗЕЛОВА ПОМПА 
ЕФЕКТИВНО И ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

Моделите от сериите MF3, MDT8/2, MDT12 могат да бъдат и с 

вградена моторна помпа. Това позволява захранването с вода да се 

осъществява директно от водни източници или кладенци с ниско 

или средно налягане, като се намалява значително времето за 

настройването на апарата във воден режим. Освен това има 

възможност стандартното оборудване да бъде докомплектовано и с 

допълнителни електронни хидравлични системи за подпомагане 

нормалното действие на мотора – хидропомпа. 

Основни характеристики: 

• Двигатели IVECO с помпа Caprari  

• Електронна централа за контрол на термомотора и хидропомпата 

• Автоматична помпа за ръчно задвижване 

• Механизъм за засмукване 

• Пълна хидравлична система за платформата, крика, независимите колела, стабилизаторите, въртящия се механизъм и шасито  

• Автоматично устройство за регулиране на скоростта 

• Устройство за автоматично прекратяване навиването на маркуча в края на поливането или при неравномерно навиване 

• Сериен разпръсквач  

 
МОДЕЛ Master MF3 MP: Ø110 - Ø120 - Ø125 - Ø135 - Ø140 - С МОНТИРАНА ДИЗЕЛОВА ПОМПА 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

110 TG   MF3   110   350 - 400 - 420 - 500 - 550 – 600 25-130   

120 TG   MF3   120   400 – 470    25-130   

125 TG   MF3   125   350 - 370 - 420 – 450   25-130   

135 TG   MF3   135   350 - 380 – 400   25-130   

140 TG   MF3   140   300 - 320 - 360 – 380   25-130   
 

МОДЕЛ Master MDT8/2 MP: Ø110 - Ø120 - Ø125 - Ø135 - Ø140 - Ø150 - С МОНТИРАНА ДИЗЕЛОВА ПОМПА 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА   ТУРБИНА 

    мм.  МАРКУЧА мм.   дебит от-до м3/ч.  

110 TG   MDT8/2   110   520 - 580 - 600 – 650   25-130   

120 TG   MDT8/2   120   550    25-130   

125 TG   MDT8/2   125   450 - 500 - 530 – 560   25-130   

135 TG   MDT8/2   135   400 - 420 - 450 - 480 – 530  25-130   

140 TG   MDT8/2   140   400 - 420 – 450   25-130   

150 TG   MDT8/2   150   400    25-130   
 

МОДЕЛ Master MDT 12 MP: Ø125 - Ø135 - Ø140 - Ø150 - Ø150 - С МОНТИРАНА ДИЗЕЛОВА ПОМПА 

МОДЕЛ  РАМА   ДИАМЕТЪР  ДЪЛЖИНА НА    

    мм.  МАРКУЧА мм.     

125 TG   MDT12   125   670 - 720 - 750 – 770   

135 TG   MDT12   135   650 - 720 – 780   

140 TG   MDT12   140   550 – 580    

150 TG   MDT12   150   450 - 500 - 550 - 580 – 600  

160 TG   MDT12   160   480 – 500    
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БАЗОВ МОДЕЛ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ 

МОДЕЛ Master MF3 MP  
Хидравличен комплект за крика, въртенето на кулата и 
повдигането на количката, задвижван от хидравличната 
система на трактора 
Двигател IVECO F32 MNSA.01 - 83 HP и помпа Caprari MEC 
MG 80/2A 
3-колесна количка, симетрична, фиксирано тяло,  
с баластни тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
По-големи колела модел 400 x 15.5 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
 
 

 60 см. резбован удължител, за царевица с гайки, болтове и уплътнения  
Автоматичен спирателен вентил за ниско налягане 2”1/2  
Стандартна количка за разпръсквач, фиксирано тяло (MDT8/2 MP) 
Количка за разпръсквач, симетрична, фиксирано тяло, за голям дебит, с 
баласти  
Комплект за преобразуване на количката до 5-колесна 
Комплект 5 колела със сдвоена ос  
Комплект за регулиране на ширината (1,80 до 3 m.) с винт за симетрична 
количка  
2 пневматични колела за количката в замяна на стандартните (MF3 MP, 
MDT8/2 MP) 
Комплект за преобразуване на ширината на опорите на количката до 3,20 м. 
(MF3 MP, MDT8/2 MP) 
Комплект баласти (2 бр.)  
Количка за ниско поливане с шибри за два разпръсквача (без 
разпръсквачите) (MF3 MP) 
Специален “S” детайл за ниско поливане, подходящ за всички колички 
(MDT8/2 MP, MDT 12 MP) 
Удължаващ комплект с фланец – 150 см. или 200 см.   
2 шибъра, монтирани на основната рама на разпръсквача  
Ръчен крик за регулиране височината на опорите на количката  
Двигатели с по-голяма мощност  
Двигатели TIER 3 версия 
Акустични комплекти за двигател (MDT8/2 MP, MDT 12 MP) 
Хидравлично задвижване вместо турбина и система за движения на 
машината, свързана към dosidis (MF3 MP, MDT8/2 MP) 
Електронен мултифункционален комплект DOSIDIS (MF3 MP) 
Аларма, събиране и изпращане на данни през GSM до отдалечена станция  
Дистанционно управление за хидравличната задвижваща система  
Компресор 8000/ 100000 литра (MF3 MP/ MDT8/2 MP) 
Опорно рамо с лебедка и хидравлично въртене (MF3 MP, MDT8/2 MP) 
Електрическа смукателна помпа  
Нагнетателна смукателна система  
Допълнителен провод за торене с шибър 5” 
Смукателен комплект с диаметър 120 мм. и 150 мм. с предпазно устройство 
за клапана (MF3 MP/ MDT8/2 MP) 
Комплект за независимо от трактора задвижване чрез помпата за модели, 
задвижвани от турбина (MF3 MP) 
Работни светлини  
Електронен разходомер 
Комплект за управление на двигателя през GSM  
Платформа за достъп на оператора 
(MDT8/2 MP, MDT 12 MP) 
Възможност за по-големи колела и др.  
 
 

МОДЕЛ Master MDT8/2 MP  
Двигател IVECO NEF N45 MSTA 20.50 – HP 126 и помпа 
Caprari MEC MG 80 4/3 A 
3-колесна количка, симетрична, фиксирано тяло, с баластни 
тежести 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
2 колела модел 385.65.R22.5 
Комплект електронен контролер DOSIDIS A с изпълнителен 
механизъм 

МОДЕЛ Master MDT 12 MP 
Двигател IVECO NEF N67 MNTA 20.00 A 800 – 175 к.с. и 
помпа Caprari MEC MG 100/2 A 
3-колесна количка, симетрична, фиксирано тяло, с баластни 
тежести MF 120/125 – за висок дебит от 135 до 160 
Стандартен ръзпръсквач с дюзи 
Глицеринов манометър и спирателен вентил 
Водач за ръчно навиване на маркуча 
4 колела модел 400 x 15.5 PR 
Комплект електронен контролер DOSIDIS A с изпълнителен 
механизъм  
Компресор 10000 литра 
Опорно рамо с лебедка и хидравлично въртене  
Смукателен комплект с диаметър 150 с предпазно 
устройство за клапана 
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В желанието си да гарантира най-доброто обслужване, компания Irrimec предлага пълна гама от 

допълнително оборудване и съоръжения за напояване: 

 

ДЪЖДОВАЛНИ КРИЛА:  
Предлагат се в различни дължини от стомана или алуминий, 3-колесни или 5-

колесни вариации в зависимост от модела и размера. 
 

ПОМПИ: Прикачни, моторни и електрически помпи 
Помпените агрегати се монтират върху двуколесни шасита с голям обем на 

резервоара и чисто нов дизелов двигател FPT IVECO, DEUTZ. 

 

Допълнително оборудване: 
Двойно захранване: улеснява захранването на системата при всички етапи на 

работа (Сн. 1) 

Компресор: осъществява изпразването на маркуча (Сн. 1) 

Спирателен клапан: съдейства за прекратяване на напояването понижавайки 

налягането (Сн. 2) 

Затварящ клапан: помага за прекратяването напояването повишавайки 

налягането (Сн. 3) 

Механичен клапан: с електрокомандване – за прекратяване на поливането (Сн. 4) 

Механично командно завъртане: лесно и плавно (Сн. 5) 

Устройство за плавно навиване: за бързо навиване на маркуча с трактор. Включен 

към комплектите с турбинно задвижване, а по желание и при други модели (Сн. 6) 

Хидравличен комплект: посредством енергията на трактора се управляват крика, 

укрепителните стабилизатори, шасито и командното завъртане (Сн. 7) 

Галванизация: препоръчва се за модели, които ще работят в по-трудни условия, с 

кална или замърсена вода (Сн. 8) 

Комплект за движение по пътищата: със сертификат за съответствие. Възможност 

и за вградена мотопомпа (Сн. 9) 

Хидравличен механизъм: за задвижване чрез дизелов или бензинов двигател 

(Сн. 10) 

Алтернатор: за захранване на батерията (Сн. 11) 

Хидравличен механизъм за повдигане на количката и стабилизаторите (Сн. 12) 

Теглещо устройство за високо поливане (Сн. 13) 

Теглещо устройство за ниско поливане (Сн. 14) 
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