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GÜBRE TANKI 5000 SERISI

• Tanım

• Çalışma Prensibi

Armaş 5000 serisi gübre tankları, damlama ve yağmurlama sulama sistemlerinde, sulama suyu ile birlikte yetiştirilen bitkinin 
kök bölgesine doğrudan kimyasal gübre veya ilaç uygulamaları için geliştirilmiştir.  Basit yapısı ve kullanım kolaylığı ile sulama 
sistemlerinde çok kolay ve elverişli bir gübreleme veya ilaçlama yapılmasını sağlar. Sulama sistemlerinde farklı ihtiyaçlara göre yatay 
ve dikey olmak üzere değişik kapasitelerde modelleri vardır. Sulama sistemlerinde basınç farklılığı prensibiyle çalışan Armaş 5000 
serisi gübre tanklarının sağlam konstrüksiyonu ile uzun yıllar bakım gerektirmeden çalışır.

Armaş 5000 serisi gübreleme tankı elastik hortumları sayesinde sulama sistemlerin ana 
borusuna paralel olarak by-pass yöntemiyle bağlanır. Sulama suyu hat üzerine bağlanan 
gübre tankının giriş hortumundan, içinde eriyebilir kimyasal bulunan tanka girer. Sulama 
hattı üzerinde mekanik bir vana veya basınç düşürücü kontrol vanası ile oluşturulan 
basınç farklılığı sayesinde, kimyasal gübreyi eritir ve tank içinde karışmasını sağlar. Eriyen 
kimyasal gübre, sulama suyu ile birlikte bitkinin kök bölgesine iletilir.

• Uygulama Alanları

• Özellikler

•Basınçlı tarımsal sulama sistemlerin kimyasal gübre uygulamalarında
•Basınçlı tarımsal sulama sistemlerin ilaç uygulamalarında

•Estetik yapısı ile kolay kullanım ve bakım sağlar.
•Korozyona ve kimyasal çözeltiye karşı maksimum direnç için boya öncesi fosforizasyon işlemi gerçekleştirilir.
•Elektrostatik – Polyester kaplama ile uzun ömürlüdür.
•Sistemde hat basıncı ile çalışır.
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• Malzeme Listesi

Parça No Parça Adı Malzeme

1 Gövde St37-2

2 Kapak contası NBR/EPDM

3 Kapak GGG40/50

4 Kol GGG40/50

5
 Hava Tahliye 

Ventili
Ms58+AISI 302

• Mevcut Modeller ve Boyutlar

Model
ØD H L Kapasite

mm inch mm inch mm inch litre

V5060 380 15,0 794 31,3 - - 60

V5100 450 17,7 1054 41,5 - - 100

V5200 600 23,6 1200 47,2 - - 200

H5100 450 17,7 750 29,5 866 34,1 100

H5200 600 23,6 894 35,2 831 32,7 200

H5300 600 23,6 894 35,2 1081 42,6 300

H5400 600 23,6 894 35,2 1331 52,4 400
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