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Jansen RSP-1400 szektoros gyepöntöző, esőztető.  

Cikkszám: 1059000 

 

Sportpályák, nagy kertek vagy más zöldterületek öntözése ma nélkülözhetetlen feladat. 

A Jansen RSP-1400 a tökéletes és hatékony nagy területű esőztető készülék mind magán, 

mind professzionális használatra, könnyű kezelhetőségének és egyszerű, de robusztus 

technológiájának köszönhetően.  

A négy egyforma méretű, gumiabroncsokkal ellátott kerék és a nagyszilárdságú műanyag 

hajtóműve biztosítja a könnyű és gyepbarát kezelhetőséget, az integrált vízturbinának és 

acélkábelnek köszönhetően áthúzza magát az öntözendő területen. 

A nagy területű gyepöntöző, esőztető ideális és egyenletes öntözést garantál.  

A gyep igényeitől és állapotától függően a Jansen RSP-1400-at egyedileg beállíthatja például 

a sportpályák, magántulajdonok, faiskolák és kertészek igényeihez. 

 

A nagy területre tervezett önjáró öntöző sokoldalú. Például a szektorba állított öntöző 

gyermekjátékká teszi a szükséges helyek öntözését és az öntözési területek kizárását.  

Vagyis az öntözés kizárható az esőztető kocsi bal vagy jobb oldalán, vagy öntözheti a teljes 

területet, és hagyja, hogy a kalapácsos öntözőfej 360 ° -kal forogjon.  

A munkakörülményektől függően akár 20 m sugarú öntözést is végezhet (nyomásfüggő)! 

A szállítási terjedelem részét képezi a tömlőkocsi is 60 m-es öntözőtömlővel  

(5/4” v. hüvelyk). Ez egy lapos szövet tömlő, így a helytakarékosság érdekében feltekerhető. 

Az öntöző kocsi mozgatását a víznyomás működteti egy integrált turbinán keresztül.  

A kocsi egyenletesen húzza át az öntözendő területet a görgőhöz rögzített, kb. 100 m hosszú 

drótkötél segítségével.  

Erre a célra a vezetőkötelet cölöppel rögzítik az öntözni kívánt terület végén.  

Automatikus kikapcsolás történik a menet végén egy végállás korlátozóval az acélkábelen. 

 

                                Az öntözőkocsi legfontosabb adatai röviden: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti táblázat matematikai képletek és adatok felhasználásával készült átlagos 

munkakörülmények között. 



 

A tényleges adatok a felhasználás körülményeitől függően változhatnak. 

 

A szivattyú követelményei 8 mm-es fúvóka használatakor: 

Szükséges nyomás: minimum 3 bar nyomás 

Áramlási sebesség: legalább 3,5 m³ / óra (58 liter/perc). 

 

A szivattyú követelményei 10 mm-es fúvóka használatakor: 

Szükséges nyomás: legalább 4 bar nyomás a megtáplálási ponton 

Áramlási sebesség: legalább 4 m³ / óra (66,6 liter/perc). 

 

Öntöző kocsi műszaki adatai: 

Kiváló minőségű, önhúzós öntöző kocsi, 

100 m-es drótkötéllel, szektoros beállítható öntözőfejjel, alumínium gyorskioldó 

csatlakozókkal 

4 kerék gumiabroncsokkal: 3,00-4 

Könnyű üzembe helyezés és kezelés 

Öntözési sugár: 20 m-ig (a nyomástól függően) 

Összeszerelt méretek: 95 x 65 x 45 cm (esőztető nélkül) 

Súly: kb. 30 kg 

 

Tömlőkocsi műszaki adatai: 

Vonórúd pótkocsi csatlakozóval 

Kerekek: 2 db. Pneumatikus gumiabroncsok 3.00-4 

Lapos tömlő orsó 

Méret: 1 1/4 "(31,75 mm) 

Hossza: 60 m 

Üzemi nyomás: legfeljebb 7 bar 

Anyaga: PVC textilszövettel 

Tömlőbilincsekkel és alumínium gyorscsatlakozóval 

Teljes tömeg: kb. 60 kg (tömlő és kocsi) 

 

Szállítási adatok: 

Csomag mérete: 120 x 80 x 72 cm 

Szállítási súly: kb. 110 kg 

 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

Jansen Gépek Magyarországi Képviselete 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Törökvész u. 14. 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig. 

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  

Telefon: +36 30/846-4675 

e-mail: info@kertmax.hu  

 

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot! 
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