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Kényelmes és sokoldalú. A Toro® 570Z XF szórófej 

rendelkezik az 570Z minden jó tulajdonságával, de 

ki lett egészítve a Toro szabadalmaztatott X-Flow® 

technológiájával.

570Z XF esőztető szórófejek

Jellemzők és előnyök
Szabadalmaztatott X-Flow® vízelzáró szelep
A fúvókacsőbe építve 99%-kal csökkenti a vízveszteséget, ha a fúvóka 

megsérült, vagy eltávolították. Így kiküszöböli az esetleges eróziót vagy 

a balesetveszélyes körülményeket. Lehetővé teszi a „száraz” fúvóka- és 

szűrőcserét vagy az üzem alatti karbantartást.

Szivárgásmentes törlőérintkezős tömítés
Kiemelkedéskor megakadályozza a szivárgást, több öntözőfej 

használatát lehetővé téve ezzel ugyanazon vezetéken.

Tökéletesített visszahúzó rugó és törlőérintkezős tömítés
Robusztus visszahúzó rugó és tökéletesített tömítőanyag biztosítja a 

kiemelkedést és visszahúzódást valamennyi 570Z modellen.

Egy darabból álló visszafolyásgátló
Könnyen szerelhető. Gátolja a visszafolyást 3 m szintkülönbségig.

Racsnis kiemelkedő fúvókacső
Könnyű és megbízható fi nombeállítás a kiemelkedő típusoknál.

Kicsi, 50 mm (2”) átmérőjű fedél
Kevéssé látható, csökkentve ezzel a fi zikai behatások vagy a 

vandalizmus által okozott kárt.

szabadalmaztatott X-Flow® 
vízelzáró

Az X-Flow technológia megállítja a vízömlést!
Egy hiányzó vagy sérült fúvóka esetén egy esőztető szórófejen keresztül 

akár 150 liter víz is távozhat percenként. A szabadalmazott X-Flow 

vízelzáró  közvetlenül a szórófejbe van beépítve. Balesetek vagy 

vandalizmus előfordulása esetén az 570Z XF szórófej segít a vízveszteség 

minimalizálásában és a felelősség csökkentésében.

tisztított vizet 
jelölő opció

visszafolyásgátló 
opció

Fontos vízgazdálkodási szempont

• Bokoröntöző és 100 mm (4”), 150 mm (6”) és 300 mm (12”) kiemelkedésű modellek
• Sugár: 0,6–7,9 m (2’–26’) 
• Üzemi nyomástartomány: 1,4–5,2 bar (20–75 psi)
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X-Flow nélkül

X-Flow-val

Az 570Z XF lehetővé teszi a fúvókák szárazon történő telepítését és 
cseréjét

Műszaki adatok

Méretek

• Ház átmérője:

• 35 mm (13⁄8”) a 4P, 6P and 6P SI modelleken

• 41 mm (15⁄8”), 12P

• 45 mm (1¾”), 12P SI

• Fedél átmérője: 50 mm (2”)

• Csatlakozás: 13 mm (½”) belső menetes

• Oldalsó csatlakozás: 121 mm (4¾”) a szórófej tetejétől az oldalsó 

csatlakozó közepéig mérve

Üzemi adatok

• Sugár: 0,6–7,9 m (2’–26’)

• Üzemi nyomástartomány: 1,4–5,2 bar (20–75 psi)

• Ajánlott nyomás az esőztető fúvókák számára: 2,1 bar (30 psi)

• Ajánlott nyomás a rotoros fúvókák számára: 

2,8–3,5 bar (40–50 psi) 

• Átfolyó vízmennyiség: 0,2–17,0 l/perc (0,05–4,5 GPM)

További jellemzők

• Rozsdamentes acél visszahúzó rugó

• Minden szórófejen gyárilag szerelt öblítő dugó van

Rendelhető opciók

• Visszafolyásgátló szelep (570CV): képes akár 3 m (10’) 

szintkülönbségből adódó nyomástartásra (a nem oldalsó 

csatlakozású modelleken)

• 570SEAL: cserélhető tömítés az összes 570Z modell számára

• Tisztított vizet jelző fedél: 

• Tisztított vizes rápattintható sapka (89-9752)

• Tisztított vizes öntött fedél tömítéssel (102-1211)

• Kiemelkedő nyak felhúzó szerszám (89-6395)

• Beállító kulcs (89-7350)

Jótállás

• 2 év 570Z XF szórófejek választéka

modell jellemzők

570S-XF

570Z-4P XF

570Z-4P XF COM

570Z-6P XF

570Z-6P XF SI

570Z-6P XF COM

570Z-12P XF

570Z-12P XF SI

570Z-12P XF COM

bokoröntöző szórófej, vízelzáróval

100 mm-es (4”) szórófej, vízelzáróval

100 mm-es (4”) szórófej, visszafolyásgátlóval 

és vízelzáróval

150 mm-es (6”) szórófej, vízelzáróval

150 mm-es (6”) szórófej, oldalsó 

csatlakozással a házon, vízelzáróval

150 mm-es (6”) szórófej, visszafolyásgátlóval 

és vízelzáróval

300 mm-es (12”) szórófej, vízelzáróval

300 mm-es (12”) szórófej, oldalsó 

csatlakozással a házon, vízelzáróval

300 mm-es (12”) szórófej, visszafolyásgátlóval 

és vízelzáróval

Megjegyzés: mind fúvóka nélkül

R e n d e l é s i  s e g é d l e t  —  5 7 0 Z X F  s o r o z a t
570X-XXP-SI-XF-COM-E

modell kiemelkedés opció1 opció2 opció3

570X XXP SI COM E
S — bokoröntöző

Z — normál és magas kiemel-

kedésű

4—100 mm (4”)  

6—150 mm (6”) 

12—300 mm (12”) SI — oldalsó csatla-

kozás*

COM — Check-O-Matic 

visszafolyásgátlóval** 

E —  tisztított víz jelzés

Példa: Egy 570Z XF sorozatú szórófej meghatározása 150 mm-es (6”) kiemelkedéssel és visszafolyásgátlóval a következő lenne: 570Z-6P XF COM

*A 150 mm-es (6”) és 300 mm-es (12”) modellekhez kapható.

**oldalsó csatlakozás nélküli modellekhez.


