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Universal Bağlantı
Universal Bağlantı Aparatı 
Aqua Stopu ile 

Universal Bağlantı 
Plus Universal Bağlantı

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
• Kolay tutuș için ergonomik dizayn
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
• Kolay tutuș için ergonomik dizayn
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu 
• Bağlantı kopması durumunda suyu 
   kesen aquastop sistemi

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
• Kolay tutuș için ergonomik dizayn
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu
• Rahat tutuș için yumușak plastik
   takma-çıkarma butonu

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
 • Kolay tutuș için ergonomik dizayn
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu

Sipariș No. 2.645-191.0 2.645-192.0   2.645-193.0 2.645-194.0

Premium 
Universal Bağlantı Aparatı

Premium Universal Bağlantı 
Aparatı Aqua Stopu ile

Universal Hortum
Tamir Kiti

Control Valf 
Bağlantı Aparatı

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
• Rahat tutuș için yumușak plastik 
   takma-çıkarma butonu 
• Dayanıklı aliminyum hortum tutma 
   mekanizması
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
• Rahat tutuș için yumușak plastik 
   takma-çıkarma butonu
• Dayanıklı aliminyum hortum tutma 
   mekanizması 
• Bağlantı kopması durumunda suyu kesen 
   aquastop sistemi
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
• Kolay tutuș için ergonomik dizayn
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu
• İki hortumu bağlamak veya 
   tamir etmek için kullanılır

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
• w/ aquastop
• Kolay tutuș için ergonomik dizayn
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu

Sipariș No. 2.645-195.0 2.645-196.0   2.645-197.0 2.645-198.0

İki Çıkıșlı Musluk Adaptörü 
Debi Ayarlı

Üç Çıkșlı Musluk Adaptörü 
Debi Ayarlı

Yön Adaptörü
İkili

Yön Adaptörü
Üçlü

• 1/2" - 5/8" - 3/4"
• Kolay tutuș için ergonomik dizayn
• Tüm hortum ölçülerine uyumlu

• Aynı anda 3 hortumu kullanma imkanı 
• 3 bağımsız, ayarlanabilir hortum çıkıșı 
• G1 hortuma bağlanır, G 3/4 çıkıș
   sağlar

• İki hortumu bağlamak içindir 
• Son derece dayanıklı plastik
   malzeme

• Üç hortumu birbirine bağlar
• Son derece dayanıklı plastik
   malzeme

Sipariș No. 2.645-199.0 2.645-200.0   2.645-008.0 2.645-009.0

Dișli Musluk 
Bağlantı Pirinç Bağlantı
• Fiskiye ve bağlantı aparatlarını
   bağlamak için diși musluk bağlantı
   aparatı

• Yüksek kalite pirinç bağlantı aparatı
• Kolay tutuș için kauçuk bașlık
• 1/2" 5/8" hortumlar için uygundur

Sipariș No. 2.645-099.0 2.645-015.0
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Sprey Tabanca Seti
Sprey Tabanca Seti
Plus

Spreyleme Nozul
Bağlantı Seti Nozul Seti

• Jet spreyden yağmurlamaya 3 
  seviye, ayarlanabilir spreyleme imkanı
  ve asmak için kancası bulunan sprey
  tabanca
• G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap
  düșürücü
• Universal (tüm çaplarla uyumlu) hortum
   bağlantı aparatı
• Bağlantı kopması durumunda suyu
   kesen aquastop sistemli Universal 
   (tüm çaplarla uyumlu) hortum
   bağlantı aparatı

• Jet spreyden yağmurlamaya 3 seviye, 
   sürekli ayarlanabilir spreyleme imkanı 
   sunan, metal gövdesiyle șoka 
   dayanıklı sprey tabanca
• G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap 
   düșürücü 
• Universal (tüm çaplarla uyumlu) Plus
   (kolay tutuș için kauçuk bașlıklı)
   hortum bağlantı aparatı

• Universal hortum bağlantı aparatı 
   ile birlikte 

• Sertten yumușağa ayarlanabilen 
   spreyleme yapabilen ve su debisini 
   tek elle ayarlama imkanı sunan 
   sprey nozul
• Bağlantı kopması durumunda suyu
   kesen aquastop sistemli Universal 
   (tüm çaplarla uyumlu) Plus (kolay 
   tutuș için kauçuk bașlıklı) hortum 
   bağlantı aparatı 

Sipariș No. 2.645-109.0 2.645-110.0 2.645-111.0 2.645-123.0 

Sprey Tabanca 
Bağlantı Kiti Premium

Hortum Bağlantı Seti
(Basınçlı makine için) Hortum Seti  Hortum Seti  

• Ergonomik tek el kullanımına uygun 
   dizaynı, su akșını devamlı değiștirebilme 
   imkanı, jet spreyden yağmurlamaya 
   ayarlanabilme özelliği, tek parmakla 
   kilitleyip açma kolaylığı ve metal, 
   dayanıklı gövdesiyle Premium Metal 
   sprey tabanca
• Bağlantı kopması durumunda suyu
   kesen aquastop sistemli Universal 
   (tüm çaplarla uyumlu) hortum
   bağlantı aparatı

• Jet spreyden yağmurlamaya 3 
  seviye, ayarlanabilir spreyleme imkanı
  ve asmak için kancası bulunan sprey
  tabanca
• G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap
  düșürücü
• Universal (tüm çaplarla uyumlu)
   hortum bağlantı aparatı
• Bağlantı kopması durumunda suyu
   kesen aquastop sistemli Universal 
   (tüm çaplarla uyumlu) hortum
   bağlantı aparatı

• Hortum askısı
• Sertten yumușağa ayarlanabilen 
   spreyleme yapabilen ve su debisini 
   tek elle ayarlama imkanı sunan 
   sprey nozul 
• G1 musluk girișli ve G 3/4 çap 
   düșürücü 
• 15 m 1/2" PrimoFlex® (3 katmanlı, 
   UV ıșınları ve hava koșullarına
   dayanıklı, zararlı zararlı metal
   içermeyen) hortum
• Universal (tüm çaplarla uyumlu)
   hortum bağlantı aparatı 
• Bağlantı kopması durumunda suyu
   kesen aquastop sistemli Universal
   (tüm çaplarla uyumlu) hortum
   bağlantı aparatı

• Jet spreyden yağmurlamaya 
   3 seviye, ayarlanabilir spreyleme
   imkanı ve asmak için kancası
   bulunan sprey tabanca
• G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap 
   düșürücü 
• 20 m 1/2" PrimoFlex® (3 katmanlı, 
   UV ıșınları ve hava koșullarına
   dayanıklı, zararlı metal içermeyen
   hortum
• Universal (tüm çaplarla uyumlu)
   hortum bağlantı aparatı
• Bağlantı kopması durumunda suyu
   kesen aquastop sistemli Universal
   (tüm çaplarla uyumlu) hortum
   bağlantı aparatı

Sipariș No. 2.645-112.0 2.645-156.0 2.645-114.0 2.645-115.0 

Premium Sprey 
Tabancası

Premium Metal 
Sprey Tabancası

Premium Çok Fonksiyonlu 
Sprey Tabancası

Sprey Tabancası
Plus

• Ergonomik tek el kullanımına uygun 
   dizayn
• Su debisini sürekli ayarlama imkanı
• Jet spreyden yağmurlamaya doğru 
   ayarlanabilir sulama seviyeleri
• Tek parmakla kilitleyip açma imkanı
• Rahat tutuș

• Metal aksamı ile olağanüstü 
   dayanıklı 
• Ergonomik tek el kullanımına 
   uygun dizaynı
• Su debisini sürekli ayarlama imkanı 
• Jet spreyden yağmurlamaya doğru 
   ayarlanabilir sulama seviyeleri 
• Tek parmakla kilitleyip açma imkanı
• Rahat tutuș

• Ergonomik tek el kullanımına uygun 
   dizaynı
• Su debisini sürekli ayarlama imkanı
• 4 farklı su püskürtme seçeneği
• Tek parmakla kilitleyip açma imkanı
• Rahat tutuș

• Jet spreyden yağmurlamaya doğru 
   ayarlanabilir sulama seviyeleri 
• Olağanüstü dayanıklı metal gövde
• Șoka dayanıklı ve kaymaz
• Su debisini sürekli ayarlama imkanı 

Sipariș No.   2.645-045.0   2.645-046.0   2.645-047.0   2.645-048.0
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Sprey Tabancası
Çok Fonksiyonlu Sprey 
Tabancası - Debi Ayarlı Sprey Nozul Plus

• Jet spreyden yağmurlamaya
   doğru ayarlanabilir sulama seviyeleri 
• Asmak için kanca
• 3 seviye su püskürtme ayarı 

• Tek elle su püskürtme șekli ayarı
• 4 farklı su püskürtme seçeneği

• Sertten yumușağa ayarlanabilen 
   spreyleme yapma özelliği
• Dayanıklı plastik malzeme

• Sertten yumușağa ayarlanabilen 
   sulama seviyesi
• Ergonomik tutuș

Sipariș No. 2.645-105.0   2.645-051.0   2.645-053.0 2.645-177.0

Sprey Nozul
Debi Ayarlı Bahçe Dușu

Sprey Lance Plus 
Duș Bașlık

Sprey Lance
Duș Bașlık

• Sertten yumușağa ayarlanabilen 
   spreyleme yapma özelliği 
• Dayanıklı plastik malzeme
• Su debisini tek elle ayarlama imkanı 

• 3 dk'dan az bir sürede
   kurulabilen tripod
• 1.50-2.20 m ayarlanabilir yükseklik 
• Sökülüp takılabilir spray bașlık 
• Kolayca depolanabilir 

• Su akım seviyesini tek elle ayarlama
• 6 farklı su püskürtme seçeneği
• 180°C dönebilen bașlık
• Kolayca asılma imkanı

• Sertten yumușağa ayarlanabilen 
   spreyleme yapabilen ve su debisini 
   tek elle ayarlama imkanı sunan 
   sprey nozul
• Bağlantı kopması durumunda suyu
   kesen aquastop sistemli Universal 
   (tüm çaplarla uyumlu) Plus (kolay 
   tutuș için kauçuk bașlıklı) hortum 
   bağlantı aparatı 

Sipariș No. 2.645-050.0 2.645-181.0 2.645-158.0 2.645-157.0
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Dairesel Sprey  
CS 90 Vario

Çok Fonksiyonlu 
Yüzey Sprinkler MS 100

Sulama Bilgisayarı 
WT 2000

Sulama Bilgisayarı 
WT 4000

• Dikdörtgen alanlarda sulama yapmak 
   için adaptör
• Bozuk zeminlerde kusursuz sulama
• 64 m²'ye kadar sulama alanı

• 6 farklı șekilde sulama yapma özelliği
• Duvar askısı
• 78 m²'ye kadar sulama alanı

• Kurulumdan sonra maksimum
   çalıșma süresi 120 dk'dır
• 3 hortumun tek armatüre
   bağlanması için uygundur 
• Sürekli kontrol ile 2 su bağlantısı 
• Su zamanlama ile tek su bağlantısı 
• Adaptör ve ön filtre içerir

• Kolay kullanım 
• Maksimum 120 dk sulama 
• Elle sulama imkanı 
• Adaptör ve ön filtre içerir 
• Batarya durduğunda su kesilme
   özelliği

Sipariș No. 2.645-025.0 2.645-026.0 2.645-209.0 2.645-174.0

Dairesel Sprinkler 
3'lü  RS 130/3

Salınımlı Sprinkler 
OS 3.220

Salınımlı Sprinkler 
OS 5.320 S

Kazıklı Sprinkler 
PS 300

• Dairesel dönme özelliği
• Dayanıklı metal kollar
• 133 m²'ye kadar sulama alanı

• Sulama genișliği ayarlama özelliği
• Ekstra dayanıklı aksam
• 220 m² sulama genișliği

• Ayarlanabilir sulama genișliği
• Oldukça dayanıklı gövde
• Su sıçramasını önleyen kalkanı 
   sayesinde ıslanmadan 
   ayarlama yapabilme
• Ayarlanabilir su hacmi
• 320 m² kadar sulama
   yapabilme

• Max. 706 m² sulama alanı
• 30°C'den - 360°C'ye ayarlanabilir
   (ağaç altları için) sulama yapabilme özelliği
• Bozuk zeminde kusursuz sulama
   sağlayan dayanıklı malzeme kazık 

Sipariș No. 2.645-019.0 2.645-133.0 2.645-134.0 2.645-023.0

Sulama Bilgisayarı 
WU 60/2 Sun
• Günde 1 ya da 2 kere, ayarlanan 
   zamanlarda bașlayıp bitmek üzere 
   sulama yapma imkanı
• Manual sulama yapma opsiyonu
• Entegre solar sensörü sayesinde güneș ıșığıyla
   otomatik sulama imkanı
• Dahili ön filtre ve musluk bağlantısı 
• Kolay programlama 

Sipariș No. 2.645-034.0 
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Hortum PrimoFlex Premium Hortum PrimoFlex Plus
• Yeni teknoloji sarı örgü KEVLAR® ve DuPont™ lifler sayesinde
   kırılmaya karșı üst düzey dayanıklılık
• Fitalatsız
• 3 katman 
• UV ıșınları ve hava koșullarına karșı dayanıklılık
• Opak orta katman sayesinde yosun olușumunu engelleme özelliği
• 45 bar'a kadar basınca dayanıklılık
• +65°C'den -20°C'ye kadar ısı dayanımı
• Kadmiyum, baryum ve kurșun içermez 

• Yeni teknoloji sarı örgü KEVLAR® ve DuPont™ lifler sayesinde 
   kırılmaya karșı üst düzey dayanıklılık
• Fitalatsız
• 3 katman 
• UV ıșınları ve hava koșullarına karșı dayanıklılık
• Opak orta katman sayesinde yosun olușumunu engelleme özelliği
• 45 bar'a kadar basınca dayanıklılık
• +65°C'den -20°C'ye kadar ısı dayanımı
• Kadmiyum, baryum ve kurșun içermez 

1/2" 5/8" 1/2" 5/8" 3/4"

20 m 50 m 25 m 50 m 20 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m

Sipariș No. 2.645-150.0 2.645-151.0 2.645-152.0 2.645-153.0 2.645-144.0 2.645-145.0 2.645-146.0 2.645-147.0 2.645-148.0 2.645-149.0

Hortum PrimoFlex Bağlantı Seti

• Basınca karșı ekstra dayanıklılık sağlayan örgü katmanı
• Fitalatsız
• 3 katman
• UV ıșınları ve hava koșullarına karșı dayanıklılık
• Opak orta katman sayesinde yosun olușumunu engelleme özelliği
• 24 bar'a kadar basınca dayanıklılık
• +65°C'den -20°C'ye kadar ısı direnci
• Kadmiyum, baryum ve kurșun içermez 

• Hortum makarasını musluğa bağlar
• Tüm standart ürünlerle uyumludur 
• G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düșürücü
• 2 adet tüm hortum tipleriyle uyumlu (Universal) hortum bağlantı aparatı
• 1.5 m 5/8" PrimoFlex® (3 katmanlı UV ıșınları ve hava koșullarına dayanıklı
   zararlı metal içermeyen) hortum

1/2" 5/8" 3/4"

20 m 50 m 25 m 50 m 25 m 50 m

Sipariş No. 2.645-138.0 2.645-139.0 2.645-140.0 2.645-141.0 2.645-142.0 2.645-143.0 2.645-122.0
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Hortum Arabası 
HT 4500 (Hortumsuz)

Hortum Arabası 
HT 4520 Kit (Hortumlu)

Hortumlu Araba 
HT 3.400 (Hortumsuz)

Hortumlu Araba 
HT 3.420 Kit (Hortumlu)

• Kaymayan, ergonomik,
   yüksekliği ayarlanabilir tutamak
• Kolay saklama adına
   katlanabilme özelliği
• Açılı hortum bağlama 
• İhtiyaca göre sprey tabanca ya da
   nozul bağlama imkanı
• Kullanımda hareket kabiliyetini
   arttıran kısa hortum depolama
   çengeli

• Kaymayan, ergonomik, yüksekliği 
   ayarlanabilir tutamak
• Açılı hortum bağlama
• Paslanmaz çelik dayanıklı gövde
• Kullanımda hareket kabiliyetini arttıran 
   kısa hortum depolama çengeli
• 2 adet premium Universal bağlantı 
   aparatıyla birlikte

• Ayarlanabilir tutma kolu 
• Katlanabilir ve depolanabilir 

• 1/2" 20 m hortumlu
• Ayarlanabilir tutma kolu 
• Katlanabilir ve depolanabilir 

Sipariș No.   2.645-170.0   2.645-168.0 2.645-180.0 2.645-166.0

Metal Hortum Arabası 
HT 80 M (Hortumsuz)

Premium CR 7.220 Otomatik 
Duvar Hortum Kutusu

Compact  CR 3.110 
Balkon Hortum Kutusu

Premium Hortum Makarası 
HR 7.300 (Hortumsuz)

• Yüksekliği ayarlanabilir tutamak
• Kolay saklama adına katlanabilme 
   özelliği 
• 20 m 1/2" PrimoFlex®  (3 katmanlı, 
   UV ıșınları ve hava koșullarına 
   dayanıklı, zararlı metal içermeyen) 
   hortum
• Sertten yumușağa ayarlanabilen 
   spreyleme yapabilen sprey nozul
• 3 adet hortum bağlantı aparatı 
• 1 adet bağlantı kopması durumunda 
   suyu kesen aquastop sistemli 
   Universal (tüm çaplarla uyumlu) 
   hortum bağlantı aparatı 
• G3/4 musluk adaptörü ve 
   G1/2 çap düșürücü

• Karıșma önleyici otomatik hortum toplama 
   sistemi
• Kesintisiz ve düzenli hortum sarma
• Yerden tasarruf sağlayan ilk duvara monte 
   hortum toplayıcı
• 180°C ayarlanabilir yapısı sayesinde 
   duvarlara zarar vermez
• Fitalatsız 1/2" 20+2 m hortum, sprey
   tabancası plus (2.645-177.0), bir adet
   aquastoplu 
   Universal ve bir adet Universal bağlantı 
   aparatı, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 
   çap düșürücü ile birlikte
• Pratik aksesuar depolama
• Kullanıma hazır

• Balkon, bahçe ve terasınızda sulama 
   yapmaya imkan tanır
• Hortum depolamada yer tasarrufu 
   sağlar
• Su ve dıșarıdaki kirlerin eve sızmasını 
   engeller
• Hızlı ve kolay sarma
• Tüm aksesuarlar hortum kutusunda 
   saklanabilir
• İki adet aquastoplu Universal  
   bağlantı aparatı, G3/4 musluk 
   adaptörü ve G1/2 çap düșürücü, 
   duvar dirseği ve iç-dıș mekan 
   musluklarına göre bağlantı araçları 
   ile birlikte

• Pratik, yer kaplamadan hortum 
   depolama 
• Sprey nozulu ve sprey tabancası 
   opsiyonel olarak depolanabilir 
• 2 adet duvar bağlantı aparatı 
• Katlanabilir 

Sipariș No.   2.645-042.0   2.645-218.0 2.645-210.0 2.645-163.0

Hortum Duvar
Askısı
• Sağlam dizayn
• Duvara kolayca monte edilir
• Nozul ve sprey tabancaları da 
   depolamanıza imkan sağlar
• Tüm bahçe hortumları için idealdir

Sipariș No. 2.645-044.0 
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