
 صورة المنتج الــيــــاجــتــــات دالـــــرشـــم

 لتر  IDRA  20 -16 -12 بستون نحاسي مرشة

 

تتكون هذه المرشة من خزان ماء بالستيكي مع بستون نحاسي من 

كما أن لديه , في الحدائق و المزارع , أجل متانة عالية و أداء ممتاز

 فتحة علوية كبير لسهولة التعبئة 

 لتر   VEGA 20 -16 -12   مرشة 

 

البستون و الخزان مصنوعان كليًا من البالستيك مما يجعلها خفيفة 

و هي ممتازة للحدائق و هي ذات , كما أنها سهلة االستعمال , الوزن 

.قاعدة عريضة لثبات أكبر   

   لتر  DELTARPRAY 10 -8 -5 مرشة

 

تم صناعتها , ذات تصميم خاص مثالية للحدائق الصغيرة  مرشة

كما تم إضافة قطعة , خصيصًا لتكون عملية و سهلة االستخدام 

.مما يجعلها أكثر أمنًا في االستخدام , لتحرير الضغط الزائد   

   لتر Smeraldo    10مرشة

 

 

لتر مع صمام أمان نحاس لتحرير الضغط  01مزودة بخزان  مرشة

الزائد و قبضة واسعة و حزام للكتف مع النس ذو فوهة قابلة للتعديل 

. 

 لتر DELTA FLO   2 مرشة

 

 

و لكافة االستعماالت , ذات أبعاد صغيرة لرش المشاتل الصغيرة  مرشة

.اقتصادية و تحتاج إلى وقت أقل لالستعمال , المنزلية   
 

 

 

 

 



 لتر IRES       1مرشة

 
 

 

الرأس قابل للفك , مرشة يدوية  مثالية لالستعمال في المنازل 

.بسهولة لتسهيل االستعمال و التعبئة   

 

   كغ AGRIDELTA    5 عفارة

 
 

 

 

الظهرية هي  و هذه العفارة, التعفير بالكبريت له فوائد كثيرة للنبات 

 كغ  5و هي بسعة , مثالية لرش الكبريت 

 كغ PUFFDELTA   1 عفارة

 

 

 

وهي ذات خزان , عفارة يدوية للمعالجة بالكبريت للمحاصيل الصغيرة 

 .كغ  0بسعة 

  قبضة  -لنس نحاسي 

  حنفية -لنس نحاسي 

 المنيوم -لنس بالستيك 
 

  لنس بالستيك تلسكوبي 

 ألمنيوم رأس نحاس  لنس
 



 

    SPINTA  30 مرشة محرك بنزين

 

 

مضخة ذات ثالثة حواجز تحتوي على منظم ضغط نحاسي مدمجة مع 

 .محرك  رباعي الشوط 

بار/ الضغط  االستطاعة سرعة الدوران األبعاد الوزن  دقيقة/ ليتر    

21.5 39 X35 X45 1200-1400 3.5  28-25 25 - 0 حصان 

   SPINTA 20 محرك بنزين مرشة

 

 

مضخة ذات حاجزين  تحتوي على منظم ضغط  مدمجة 

 مع محرك بنزين ثنائي أو رباعي الشوط

بار/ الضغط  االستطاعة سرعة الدوران األبعاد الوزن دقيقة/ ليتر    

10 25.5 X19 X43 1200-1400 3.5-2  18 - 15 20 - 0 حصان 

  SPINTA 20 مرشة محرك كهربائي

 

مضخة ذات ثالثة حواجز تحتوي على منظم ضغط  

 مدمجة مع محرك كهربائي أحادي الشوط 

 

لوزنا بار/ الضغط  االستطاعة سرعة الدوران األبعاد  دقيقة/ ليتر    

16 32 X25 X38 1200-1400 3.5-2  18 - 15 20 - 0 حصان 

مرشة رذاذ ظهرية محرك بنزين     

 
 

 

رذاذ ظهرية مناسبة لرش السـوائل و عنـد الطلـ      مرشة

الخـزان سـعة   , يعمـل بـالبنزين   , سـلندر   5للبودرة محرك 

 دقيقة/ ليتر   1.5 – 0من  ليتر تدفق السائل 12

 


