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БАГАТОРІЧНА  ТРУБКА

METZERPLAS
I R R I G A T I O N

Водовилив     л/год 0.8 1.0 1.6 2.0 

Інтервал                     см         від 15

Товщина     міл6 - 15

Діаметр  мм        16 20 22 

Водовилив      л/год 1.0 1.3 1.4 1.6 

Інтервал                     см         15-50

Товщина     міл5 - 15

Діаметр   мм        16  

Водовилив   л/год 0.6  1.0  1.5 

Інтервал            см         від 10

Товщина     міл5 - 15

Діаметр   мм        16  

Водовилив     л/год 1.0  1.6   2   3.5   4  8 

Інтервал                     см 20– 200 

Товщина     міл16 – 48

Діаметр     мм 16 20 

Водовилив    л/год 0.5 0.751.0 1.35 2.0 

Інтервал                     см від 10

Товщина     міл5 - 15

Діаметр   мм 16  

КРАПЕЛЬНІ СТРІЧКИ

Компенсована та некомпенсована
з круглим та плоским емітером / без емітерів
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ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮЮЧА ФУРНІТУРА 

Lay�at (Лейфлет)                                                               

Труби ПВХ та ПЕ                                                              

від 50мм до 200мм
від 3Атм до 6Атм                                                                                                       

Фурнітура

Повітряні 
клапани   

Лічильники води                                                             

З’єднувальна ПВХ та
компресійна фурнітура

ТРУБОПРОВОДИ

Регулятори тиску та 
підривні клапани

Задвижки типу 
«Батерфляй»
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Фертигатор FERTMASTER

КОНТРОЛЕРИ

Удобрювальна ємність

Прості в керуванні та інтелектуальні пульти керування, які допомагають економити воду та роблять 
управління поливом простим та комфортним. Розроблені на основі модульної конструкції, що 
дозволяє інтегрувати масу різних датчиків та web-інтерфейс.

 100л, 200л, 400л

Дозатрон MIXRITE

Пропорційний 
насос-дозатор,  
виробництва 
ізраїльської 
компанії 
Tefen, для високої 
точності дозування 
поживних речовин.

Дозатор від компанії Talgil серії Fertmaster
представляє собою обладнання високої 
точності для внесення до 6 видів добрив, 
з контролем pH і EC.

Система внесення Fertmaster створює точний 
рівномірний розчин води та поживних речовин.

Інжектор Вентурі

Працює по принципу перепаду тиску.
Розмір від 3/4" до 2"

ФЕРТИГАЦІЯ  ТА  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛИВУ
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Піщано-гравійні фільтри

З ручною промивкою

Гідроциклони

Дискові автоматичні 
фільтри   

З автоматичною 
промивкою                   

СИСТЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ

Сітчасті та дискові фільтри
від 1" до 4"

Сітчасті автоматичні 
фільтри



СПРИНКЛЕРНЕ ЗРОШЕННЯ
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Спринклери підвищують вологість повітря в приземному шарі та знижують температуру грунту, 
забезпечуючи високу норму поливу та оптимальну частоту навіть в самі жаркі та  сухі періоди.

Мобільність спринклерної  системи поливу дає  можливість  її  швидкого  перенесення  на  нове  
місце,  а  також  легкість складання і зберігання в міжполивний сезон. 

2520 КА-4КА-30

Хрестовина з зажимом Спринклер в комплекті

Перехід 
редукційний з зажимомКоліно з зажимом Стійка для спринклера

Трійник з зажимом

Fox

Заглушка з зажимомТруба з зажимом Кран з зажимом Перехід під стійку



НАШІ ПОСЛУГИ

ÀÃÐÎÅÊÑÏÅÐÒ

ÖÅÍÒÐ

www.agroex.com.ua

виїзд на поля господарства, 
геодезична зйомка;
розрахунок і дизайн проектів;
шеф-монтаж або повний монтаж;
післяпродажний сервіс обладнання;
надання гарантій на працездатність 
розрахованих систем.
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«Агроексперт-Центр» – постачальник систем крапельного зрошення, мікродобрив та  
моноелементів, ЗЗР та інших препаратів для сільського та присадибного господарства. 
Мета створення компанії – допомога сільгоспвиробникам отримати максимальний урожай 
шляхом впровадження нових технологій у виробництві продукції.

«Агроексперт-Центр» – це команда висококваліфікованих фахівців, відданих своїй справі.
Спеціалісти нашої компанії створюють проект системи крапельного поливу для поля або 
саду з будь-яким ландшафтом, з урахуванням всіх особливостей ділянки і побажань 
замовника.



м.Черкаси, просп. Хіміків 3 
(099) 531-31-32, (095) 420-25-70

e-mail: agroexpertc@gmail.com
www.agroex.com.ua

КО Н ТА К Т И : 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

