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Când capetele de pulverizare nu sunt sufi ciente, 
iar un rotor de mărime completă este prea mare, 
aveţi nevoie de Mini 8 de la Toro®. Proiectat pentru 
a acoperi raze între 6,1 m şi 10,7 Mini 8 asigură o 
acoperire excelentă şi o efi cienta ridicată a apei. 

Seria Mini 8

• Dimensiune racord intrare: ½"
• Rază: 6,1 - 10,7 m
• Intervalul de presiune de funcţionare: 2,0 - 3,4 bari

Set de duze - Cinci duze 
interschimbabile - duza 1.5 
preinstalată

Evidenţieri privind gestionarea apei

Cu setul de duze mai mici, obţineţi fl uxuri mai reduse pe spaţii mai mici 
şi implicit o aplicare mai efi cientă şi economie de apă. În comparaţie 
cu pulverizatoarele, se reduce numărul de capete, ceea ce diminuează 
numărul de electrovane şi de zone. Indiferent cum abordaţi problema, 
seria Mini 8 permite economii fi nanciare şi o mai bună gestionare a 
apei.

Nici prea mare, nici prea mic – Mini 8 este 
exact ce vă trebuie

Funcţii şi avantaje

Indicator de arc în partea superioară
Asigură reglaje uşoare de la 40° la 360° cu feedback vizual al 
modifi cării arcului prin citirea scalei.

Șurub de reglare al razei din oţel inoxidabil
Permite o reducere de până la 25%.

Etanşare activată la presiune
Etanşarea şi mecanismul robust de declanşare asigură un plus 
de fi abilitate.

Tija telescopică cu clichet
Deplasarea cu uşurinţă a tijei si fi xarea în stânga a punctului de 
oprire la poziţia dorită.

Cinci duze interschimbabile
Pentru îndeplinirea diferitelor cerinţe de debit si rază (duza 1.5 
preinstalată).

Arc/cerc complet intr-un singur dispozitiv 
Oferă comoditate şi reduce cerinţele de inventar.

Nici prea mare, nici prea mic – Mini 8 este 

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi Toro.com
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Supapă de reţinere opţională 
Previne scurgerea apei din instalaţie şi 
surplusul de apă din jurul rotorului.

S p e c i f i c a ţ i i
MINI8-4P-XX-XX

Descriere Corp Duză Opţional

MINI8 4P XX XX

MINI8—Rotor Mini 8 4P—Telescop pentru gazon 75—0.75
10—1.0
15—1.5

20—2.0 
30—3.0

CV—Supapă de reţinere

Exemplu: Un aspersor din seria Mini 8 cu duză 3.0, se specifică astfel: MINI8-4P-30

Notă: MINI8-CV disponibil în ambalaj de 25 buc.

Setarea arcului este vizibilă din 
partea de sus a aspersorului

Scală pentru arc
Utilizaţi o şurubelniţă dreaptă pentru a roti. Citiţi variaţia arcului pe 
scala de arc în timpul rotirii şurubelniţei. Săgeata indică valoarea 
arcului în grade.

Lista modelelor din seria Mini 8

Model Descriere

MINI8-4P Rotor Mini 8, Telescop pentru gazon de 4" (100 mm)

Specifi caţii

Dimensiuni

• Înălţime corp: 150 mm
• Înălţime telescop la duză: 95 mm
• Diametru expus: 45 mm
• Diametru capac: 57 mm
• Racord intrare: ½" filet interior

Specifi caţii de operare

• Rază: 6,1 - 10,7 m
• Intervalul de presiune de funcţionare: 2,0 - 4,1 bari
• Debit: 3,0 - 12,9 l/m
• Traiectorie: 25°

Opţiuni disponibile

• MINI8-CV – Supapă de reţinere – menţine o variaţie de nivel de 
până la 2,4 m (ambalaj de 25 buc.)

• 102-2024 – Unealtă de reglare

Garanţie

• Doi ani

Specificaţii tehnice pentru Mini 8 – metrice

Duză bar LPM Rază
Rată de precipitaţii

▲ ■

0.75

2,0  3,0  6,1 5,6 4,8

2,5  3,3  6,3 5,8 5,0

3,0  3,8  6,5 6,2 5,4

3,5  4,6  6,7 7,1 6,1

1.0

2,0  4,2  7,9 4,7 4,0

2,5  4,6  8,1 4,8 4,2

3,0  5,2  8,3 5,2 4,5

3,5  5,7  8,6 5,3 4,6

1.5

2,0  4,5  8,8 4,0 3,5

2,5  5,0  9,0 4,3 3,7

3,0  5,6  9,3 4,5 3,9

3,5  6,1  9,5 4,7 4,0

2.0

2,0  5,3  9,1 4,4 3,8

2,5  6,0  9,3 4,8 4,2

3,0  6,8  9,4 5,3 4,6

3,5  7,7  9,4 6,0 5,2

3.0

2,0  8,7 10,3 5,7 4,9

2,5  9,4 10,6 5,8 5,0

3,0 10,4 10,7 6,3 5,4

3,5 11,5 10,7 6,9 6,0

Raza este afişată în metri. Date bazate pe 360°.

*▲ Ratele de precipitaţie sunt pentru spaţiere triunghiulară, indicată în milimetri pe oră, calculată la 50% 
din diametru.

*■  Ratele de precipitaţie sunt pentru spaţiere pătrată, indicată în milimetri pe oră, calculată la 50% din 
diametru.
Toate specificaţiile de performanţă se bazează pe presiunea de lucru declarată, disponibilă la baza 
aspersorului.

*  Duză preinstalată.


