
AQUA PERROT

De RollcarT van het fabrikaat Perrot is een
 bijzonder compact apparaat en biedt een aan-
trekkelijke methode voor het semi-automatisch
beregenen van grote grasoppervlakken. 
Na het openen van de wateraanvoer trekt de
RollcarT zichzelf voort met rustige en constante
snelheid aan een van tevoren uitgelegde staal-
kabel en wordt het oppervlak door een sector-
sproeier zeer gelijkmatig en nauwkeurig bere-
gend. Aan het einde van het te beregenen
traject stopt de RollcarT automatisch. 
De aanvoerslang met een diameter van 1”
wordt achter de wagen aangetrokken.

Diverse toepassingsmogelijkheden
Met de toegepaste sectorsproeier is het moge-
lijk het beregeningsoppervlak te begrenzen.
Hierdoor kan men de te beregenen zone
nauwkeurig afstellen en bijvoorbeeld eenzijdig
van de wagen beregenen.

Variabele snelheid
Door de traploze snelheidsregeling kan de
waterhoeveelheid aangepast worden aan de
daadwerkelijk benodigde hoeveelheid.

Gelijkmatige waterverdeling
De nauwkeurige verdeling van de ZE-sproeier
en de constante snelheid van de RollcarT
garanderen een optimale waterverdeling.

Onderhoudsvrije werking
Dankzij een uitgekiend ontwerp vergt het
apparaat nauwelijks onderhoud.

Bedieningsvriendelijk
De compacte vorm van de RollcarT maakt de
bediening zeer eenvoudig en de handzaam-
heid bijzonder groot.

Grasveldvriendelijk
Met de juiste instelling van de sectorsproeier rijdt
de RollcarT altijd over droge grond.

Technische gegevens
Werksnelheid : 10 tot 20 meter/uur of 

40 tot 50 meter/uur
Waterdruk : minstens 3,5 bar bij het 

apparaat
Waterverbruik : 3,0 m3/uur
Beregeningsbreedte : 28 - 36 meter
Beregeningslengte : 120 meter
Materiaal : Aluminium, messing, 

kunststof
Afmeting : 77 x 47 x 40 cm
Gewicht : 33,0 kilo

De RollcarT wordt standaard geleverd 
exclusief aanvoerslang.
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SAMEN STERK IN BEREGENINGSWERK



Compact beregeningssysteem RollcarT

Toepassingsgebied
● Sportvelden, kwekerijen, parken, weiden 

en andere (middel-) grote grasoppervlakken.

Kenmerken
● Flexibel inzetbaar
● Eenvoudig te transporteren
● Milieuvriendelijk
● Onderhoudsarm

Uw voordelen
● Lage prijs
● Minimum aan arbeid
● Gebruikersvriendelijk
● Groot toepassingsgebied
● Bijzonder handzaam


