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ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА РАЗПРЪСКВАЧИ  
ЗА НАДЗЕМНО НАПОЯВАНЕ, 

ПРОИЗВОДСТВО НА ИТАЛИАНСКАТА ФИРМА  
SIME IDROMECCANICA SRL 

                                                                                    
                                                                                                                                                                                                              Валидна от 01.02.2017г. 

Описание 
Цена, лева 
без ДДС 

Цена, лева
с ДДС 

• Импулсни разпръсквачи за средни и къси разстояния     

 

Катал. код  

10137 

DUPLEX  Секторен  –  Импулсен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане. 
Присъединителен размер 2” (ж), 2 дюзи:                           малка 
Ø 8 mm и голяма сменяема Ø 12/14/16/18 mm  

375,00  450,00 

 

Катал. код 

10158  

DUPLEX  Кръгов  –  Импулсен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане. 
Присъединителен размер 2” (ж), 2 дюзи:                      малка 
Ø 8 mm и голяма сменяема Ø 12/14/16/18 mm 

250,00  300,00 

 

Катал. код 

10252  

HIDRA  Секторен  –  Импулсен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане. 
Присъединителен размер 1 ½ ” (ж), 2 дюзи:               малка 
Ø 5 mm и голяма сменяема Ø 12/14/16 mm  

191,67  230,00 

 

Катал. код 

10253  

HIDRA Кръгов – Импулсен разпръсквач със среден дебит, 
за системи със средно високо налягане 
Присъединителен размер 1 ½ ” (ж), 2 дюзи:                малка 
Ø 8 mm и голяма сменяема Ø 12/14/16 mm  

166,67  200,00 

 

Катал. код 

10010  

AMBO  Секторен  –  Импулсен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане 
Присъединителен размер 1 ½ ” (ж), 2 дюзи:               малка 
Ø 7 mm и голяма сменяема Ø 10/12/14 mm  

137,50  165,00 

 

Катал. код 

10011  

AMBO Кръгов – Импулсен разпръсквач със среден дебит, 
за системи със средно високо налягане 
Присъединителен  размер  1  ½  ”  (ж),  2  дюзи:   
малка Ø 7 mm и голяма сменяема Ø 10/12/14 mm  

104,17  125,00 

 

Катал. код 

10124  

JOLLY  Секторен  –  Импулсен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане 
Присъединителен размер 1 ¼ ” (ж), 2 дюзи:                малка 
Ø 4 mm и голяма сменяема Ø 9/10/12 mm  

112,50  135,00 

 

Катал. код 

10125  

JOLLY Кръгов – Импулсен разпръсквач със среден дебит, 
за системи със средно високо налягане 
Присъединителен  размер  1  ¼  ”  (ж),  2  дюзи:   
малка Ø 4 mm и голяма сменяема Ø 9/10/12 mm  

91,67  110,00 

 

Катал. код 

10016  

IBIS Секторен – Импулсен разпръсквач с нисък до среден 
радиус и дебит, за системи със средно високо налягане 
Присъединителен  размер  1”  (ж),  2  дюзи:   
малка Ø 4 mm и голяма сменяема Ø 6 / 8 / 10 mm  

81,67  98,00 

 

Катал. код 

10017  

IBIS  Кръгов  –  Импулсен  разпръсквач  с  нисък  до  среден 
радиус и дебит, за системи със средно високо налягане 
Присъединителен  размер  1”  (ж),  2  дюзи:   
малка Ø 4 mm и голяма сменяема Ø 6 / 8 / 10 mm  

65,00  78,00 
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Описание 
Цена, лева 
без ДДС 

Цена, лева 
с ДДС 

• Импулсни разпръсквачи за къси разстояния     

 

Катал. код 

10350  

KOALA Секторен – Импулсен разпръсквач с нисък радиус 
и дебит, за системи с ниско до средно високо налягане 
Присъединителен размер ¾ ” (ж), 1 дюза: Ø 5 mm  

50,00  60,00 

 

Катал. код 

10325  

KOALA Кръгов – Импулсен разпръсквач с нисък радиус и 
дебит, за системи с ниско до средно високо налягане 
Присъединителен размер ½ ” (ж), 2 дюзи: малка Ø 2,4 mm 
и голяма Ø 5 mm  

35,00  42,00 

    

Катал. код 

10029 
10030  

JUNIOR Секторен – Импулсен разпръсквач с нисък радиус 
и дебит, за системи с ниско до средно високо налягане 
Присъединителен размер ½ ” (ж), 1 дюза: Ø 4 mm  

25,83  31,00 

 
Катал. код 

10032  

JUNIOR teso 4° Секторен – Импулсен разпръсквач с нисък 
радиус  и  дебит,  за  системи  с  ниско  до  средно  високо 
налягане; с малка височина на струята 
Присъединителен размер ¾ ” (ж), 1 дюза: Ø 4  mm  

20,83  25,00 

• Импулсни разпръсквачи за средни и дълги разстояния     

 

Катал. код  

10164 

RANGER Секторен Импулсен разпръсквач със  среден до 
голям дебит, за системи с високо налягане. Подходящ за 
поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но  също  с 
приложение като стационарни разпръсквачи 
Присъединителен размер 3” (ж), 1 сменяема дюза – три 
дюзи  в  комплекта  Ø  28/30/32  mm  (възможност  за 
добавяне на дюзи в диапазона 16 ÷ 34 mm)  

1 441,67  1 730,00 

Катал. код  

10178 

SYNKRO Секторен Импулсен разпръсквач  със  среден до 
голям дебит, за системи с високо налягане. Подходящ за 
поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но  също  с 
приложение като стационарни разпръсквачи 
Присъединителен размер 2” (ж), 1 сменяема дюза – три 
дюзи  в  комплекта  Ø  18/20/22  mm  (възможност  за 
добавяне на дюзи в диапазона 12 ÷ 24 mm)  

1 041,67  1 250,00 

• Турбинни разпръсквачи за средни и дълги разстояния     

 

Катал. код  

10165 

MARINER Секторен Турбинен разпръсквач с голям дебит, 
за  системи  с  високо  налягане.  Подходящ  за  поливни 
машини  (Тръбно‐ролкови),  но  също  с  приложение  като 
стационарни разпръсквачи 
Присъединителен размер 2 ½  ”  (ж),  1  сменяема дюза – 
три  дюзи  в  комплекта  Ø  26/28/30  mm  (възможност  за 
добавяне на дюзи в диапазона 16 ÷ 32 mm)  

1 275,00  1 530,00 

Катал. код  

10248 

MERCURY  Секторен  Турбинен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане.  
Присъединителен  размер  2”  (ж),  2  дюзи:  малка  
Ø 7 mm и голяма сменяема Ø 18/20/22 mm (възможност 
за добавяне на дюзи в диапазона 14 ÷ 26 mm)  

875,00  1 050,00 

 

Катал. код  

10134 

SKIPPER  Секторен  Турбинен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане.  
Присъединителен  размер  2”  (ж),  2  дюзи:  малка  
Ø 6 mm и голяма сменяема Ø 14/16/18 mm (възможност 
за добавяне на дюзи в диапазона 12 ÷ 20 mm)  

450,00  540,00 

Заб.: За повече информация относно резервни части и поддръжка на разпръсквачите, моля, обърнете се към вносителя и дистрибуторите на марката! 
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Разпръсквачи, доставяни по предварителна заявка 

Описание 
Цена, лева 
без ДДС 

Цена, лева
с ДДС 

• Импулсни разпръсквачи за средни и дълги разстояния     

 

Катал. код  

10525 

MASTER 85 (15°÷35°) Секторен Импулсен разпръсквач със 
среден  до  голям  дебит,  за  системи  с  високо  налягане. 
Подходящ  за  поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но 
също  с  приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Сравнително  устойчив  на  вятър.  Променлив  ъгъл, 
подходящ за напояване под електропроводи. 
Присъединителен  размер  85х130  (фланец),  1  сменяема 
дюза ‐ Ø 40/42/44 mm (възможност за добавяне на дюзи 
в диапазона 34 ÷ 48 mm) 

2 583,33  3 100,00 

 

Катал. код  

10599 

LANCER 85 Секторен Импулсен разпръсквач със среден до 
голям дебит, за системи с високо налягане. Подходящ за 
поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но  също  с 
приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Сравнително  устойчив  на  вятър.  Ъгъл  на  струята  25°, 
подходящ за напояване под електропроводи. 
Присъединителен  размер  85х130  (фланец),  1  сменяема 
дюза ‐ Ø 40/42/44 mm (възможност за добавяне на дюзи 
в диапазона 30 ÷ 50 mm)  

2 333,33  2 800,00 

 

Катал. код  

10609 

LANCER 85 с Rotorkit Секторен Импулсен разпръсквач със 
среден  до  голям  дебит,  за  системи  с  високо  налягане. 
Подходящ  за  поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но 
също  с  приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Сравнително  устойчив  на  вятър.  Ъгъл  на  струята  25°, 
подходящ за напояване под електропроводи.  
Присъединителен  размер  85х130  (фланец),  1  сменяема 
дюза ‐ Ø 40/42/44 mm (възможност за добавяне на дюзи 
в диапазона 30 ÷ 50 mm)  

3 350,00  4 020,00 

 

Катал. код  

10520 

Kronos  16°÷46°  Секторен  Импулсен  разпръсквач  със 
среден  до  голям  дебит,  за  системи  с  високо  налягане. 
Подходящ  за  поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но 
също  с  приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Сравнително  устойчив  на  вятър.  Променлив  ъгъл, 
подходящ за напояване под електропроводи. 
Присъединителен  размер  78х120  (фланец),  1  сменяема 
дюза ‐ Ø 32/34/36 mm (възможност за добавяне на дюзи 
в диапазона 30 ÷ 40 mm) 

2 100,00  2 520,00 

 

Катал. код  

10527 

UNIFORM Секторен Импулсен разпръсквач със среден до 
голям дебит, за системи с високо налягане. Подходящ за 
поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но  също  с 
приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Автоматично  контролирана  скорост  за  оптимално  и 
равномерно покритие. Ъгъл на струята 25°, подходящ за 
напояване под електропроводи. 
Присъединителен  размер  78х130  (фланец),  1  сменяема 
дюза ‐ Ø 40/42/44 mm (възможност за добавяне на дюзи 
в диапазона 22 ÷ 40 mm)  

1 833,33  2 260,00 

 

Катал. код  

10580 

TEKNIK  Секторен  Импулсен  разпръсквач  със  среден  до 
голям дебит, за системи с високо налягане. Произведен 
от корозоустойчиви материали, подходящ за използване 
със  замърсени  води.  Ъгъл  на  струята  25°,  подходящ  за 
напояване под електропроводи. 
Присъединителен  размер  78х130  (фланец),  1  сменяема 
дюза ‐ Ø 40/42/44 mm (възможност за добавяне на дюзи 
в диапазона 22 ÷ 40 mm)  

2 100,00  2 520,00 

Заб.: За повече информация относно резервни части и поддръжка на разпръсквачите, моля, обърнете се към вносителя и дистрибуторите на марката! 
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Разпръсквачи, доставяни по предварителна заявка 

Описание 
Цена, лева 
без ДДС 

Цена, лева
с ДДС 

• Импулсни разпръсквачи за средни и дълги разстояния     

 

Катал. код  

10505 

EXPLORER Секторен Импулсен разпръсквач със среден до 
голям дебит, за системи с високо налягане. Подходящ за 
поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но  също  с 
приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Присъединителен  размер  78х120  (фланец),  1  сменяема 
дюза ‐ Ø 32/34/36 mm (възможност за добавяне на дюзи 
в диапазона 30 ÷ 40 mm) 

1 716,67  2 060,00 

 

Катал. код  

10504 

REFLEX  Секторен  Импулсен  разпръсквач  със  среден  до 
голям дебит, за системи с високо налягане. Подходящ за 
поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но  също  с 
приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Присъединителен  размер  78х120  (фланец),  1  сменяема 
дюза ‐ Ø 32/34/36 mm (възможност за добавяне на дюзи 
в диапазона 16 ÷ 36 mm) 

1 450,00  1 740,00 

 

Катал. код  

10353 

KONKORD  27°÷15°  Секторен  Импулсен  разпръсквач  със 
среден  до  голям  дебит,  за  системи  с  високо  налягане. 
Подходящ  за  поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но 
също  с  приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Сравнително  устойчив  на  вятър.  Променлив  ъгъл, 
подходящ  за  напояване  под  електропроводи. 
Присъединителен  размер  3“  (ж),  1  сменяема  дюза  ‐Ø 
24/28/30  mm  (възможност  за  добавяне  на  дюзи  в 
диапазона 20 ÷ 30 mm) 

1 700,00  2 040,00 

Катал. код  

10381 

QUASAR  27°÷15°  Секторен  Импулсен  разпръсквач  със 
среден  до  голям  дебит,  за  системи  с  високо  налягане. 
Подходящ  за  поливни  машини  (Тръбно‐ролкови),  но 
също  с  приложение  като  стационарни  разпръсквачи. 
Сравнително  устойчив  на  вятър.  Променлив  ъгъл, 
подходящ за напояване под електропроводи.  
Присъединителен  размер  2 ½  “  (ж),  1  сменяема  дюза  ‐  
Ø  16/18/20  mm  (възможност  за  добавяне  на  дюзи  в 
диапазона 14 ÷ 22 mm) 

1 408,33  1 690,00 

 

Катал. код  

10417 

ROYAL  Секторен  Импулсен  разпръсквач  Импулсен 
разпръсквач  със  среден  дебит,  за  системи  със  средно 
високо налягане.  
Присъединителен  размер  2 ½  “  (ж),  1  сменяема  дюза  ‐  
Ø  16/18/20  mm  (възможност  за  добавяне  на  дюзи  в 
диапазона 14 ÷ 22 mm) 

1 108,33  1 330,00 

 

Катал. код  

10441 

WING (pivots) Секторен Импулсен разпръсквач Импулсен 
разпръсквач  със  среден  дебит,  за  системи  с  ниско  до 
средно  високо  налягане.  Нисък  ъгъл  на  струята  18°, 
специално  проектиран  за  поставяне  като  краен 
разпръсквач на централни пивоти, но също е подходящ за 
напояване под електропроводи. 
 Присъединителен  размер  2“  (ж),  1  сменяема  дюза 
Ø  16/18/20  mm  (възможност  за  добавяне  на  дюзи  в 
диапазона 12 ÷ 24 mm) 

1 025,00  1 230,00 

 

Катал. код  

10307 

SENIOR  Секторен  –  Импулсен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане. 
Присъединителен  размер  2”  (ж),  2  дюзи:  малка  
Ø 8 mm и голяма сменяема Ø 12/14/16/18 mm  

400,00  480,00 

 

Катал. код  

10337 

Ranger 43° Секторен Импулсен разпръсквач със среден до 
голям  дебит,  за  системи  с  високо  налягане.  Специално 
предназначен за инсталации за контрол и защита от прах. 
Присъединителен  размер  3“  (ж),  1  сменяема  дюза  ‐Ø 
26/28/30  mm  (възможност  за  добавяне  на  дюзи  в 
диапазона 18 ÷ 36 mm)  

1 550,00  1 860,00 

Заб.: За повече информация относно резервни части и поддръжка на разпръсквачите, моля, обърнете се към вносителя и дистрибуторите на марката! 
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Разпръсквачи, доставяни по предварителна заявка 

Описание 
Цена, лева 
без ДДС 

Цена, лева
с ДДС 

• Турбинни разпръсквачи за средни и дълги разстояния     

 

Катал. код  

10524 

GEMINI 85 Секторен Турбинен разпръсквач с голям дебит, 
за  системи  с  високо  налягане.  Подходящ  за  поливни 
машини  (Тръбно‐ролкови),  но  също  с  приложение  като 
стационарни разпръсквачи 
Присъединителен размер 2 ½  ”  (ж),  1  сменяема дюза – 
три  дюзи  в  комплекта  Ø  26/28/30  mm  (възможност  за 
добавяне на дюзи в диапазона 16 ÷ 32 mm)  

1 275,00  1 530,00 

 

Катал. код  

10251 

MARINER  2  speeds  Секторен  Турбинен  разпръсквач  със 
среден дебит, за системи със средно високо налягане.  
Присъединителен  размер  2”  (ж),  2  дюзи:  малка  
Ø 7 mm и голяма сменяема Ø 18/20/22 mm (възможност 
за добавяне на дюзи в диапазона 14 ÷ 26 mm)  

1 475,00  1 770,00 

• Турбинни разпръсквачи за средни и къси разстояния     

 

Катал. код  

10543 

CLIMBER  18°  ÷  46°  Секторен  Турбинен  разпръсквач  със 
среден дебит, за системи със средно високо налягане.  
Присъединителен  размер  2”  (ж),  2  дюзи:  малка  
Ø 6 mm и голяма сменяема Ø 14/16/18 mm (възможност 
за добавяне на дюзи в диапазона 12 ÷ 20 mm)  

1125,00  1350,00 

 

Катал. код  

10548 

KLICKER  Секторен  Турбинен  разпръсквач  със  среден 
дебит, за системи със средно високо налягане.  
Присъединителен  размер  2”  (ж),  2  дюзи:  малка  
Ø 6,5 mm и голяма сменяема Ø 20/22/24 mm (възможност 
за добавяне на дюзи в диапазона 14 ÷ 28 mm) 

925,00  1 110,00 

 

Катал. код  

10415 

LUXOR Секторен Турбинен разпръсквач с нисък дебит, за 
системи със средно високо налягане.  
Присъединителен  размер  1  ½  ”  (ж),  2  дюзи:  малка  
Ø 4 mm и голяма сменяема Ø 12/14/16 mm (възможност 
за добавяне на дюзи в диапазона 7 ÷ 18 mm) 

295,83  355,00 

 

Катал. код  

10005 

RIVER Секторен Турбинен разпръсквач с нисък дебит, за 
системи със средно високо налягане.  
Присъединителен размер 1 ½ ”  (ж), 1 сменяема дюза Ø 
12/14/16  mm  (възможност  за  добавяне  на  дюзи  в 
диапазона 10 ÷ 18 mm) 

470,83  565,00 

• Импулсни разпръсквачи за средни и къси разстояния     

 

Катал. код 

10014  

K1 Секторен – Импулсен разпръсквач със среден радиус и 
дебит,  за  системи  с  ниско  до  средно  високо  налягане. 
Присъединителен размер 1 ¼ ” (ж), 1 сменяема дюза: Ø 
9/10/12/ mm  

116,67  140,00 

 

Катал. код 

10129  

K1 Кръгов – Импулсен разпръсквач със среден радиус и 
дебит,  за  системи  с  ниско  до  средно  високо  налягане. 
Присъединителен размер 1 ¼ ” (ж), 1 сменяема дюза: Ø 
9/10/12/ mm  

87,50  105,00 

 

Катал. код 

10012  

K1 teso 8° Секторен – Импулсен разпръсквач със среден 
радиус  и  дебит,  за  системи  с  ниско  до  средно  високо 
налягане, с малка височина на струята. Присъединителен 
размер 1 ¼ ” (ж), 1 сменяема дюза: Ø 9/10/12/ mm 

116,67  140,00 

 

Катал. код 

10013  

K1  teso  8°  Кръгов  –  Импулсен  разпръсквач  със  среден 
радиус  и  дебит,  за  системи  с  ниско  до  средно  високо 
налягане, с малка височина на струята. Присъединителен 
размер 1 ¼ ” (ж), 1 сменяема дюза: Ø 9/10/12/ mm 

87,50  105,00 

Заб.: За повече информация относно резервни части и поддръжка на разпръсквачите, моля, обърнете се към вносителя и дистрибуторите на марката! 
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Разпръсквачи, доставяни по предварителна заявка 

Описание 
Цена, лева 
без ДДС 

Цена, лева
с ДДС 

 

Катал. код 

10018  

Funny  Секторен  –  Импулсен  разпръсквач  със  среден 
радиус  и  дебит,  за  системи  с  ниско  до  средно  високо 
налягане.  Присъединителен  размер  1”  (ж),  1  сменяема 
дюза: Ø 6/7/9 mm 

70,83  85,00 

 

Катал. код 

10019  

Funny Кръгов – Импулсен разпръсквач със среден радиус 
и дебит, за системи с ниско до средно високо налягане. 
Присъединителен  размер  1”  (ж),  1  сменяема  дюза:  Ø 
6/7/9 mm  

54,17  65,00 

 

Катал. код 

10131  

Spring Кръгов – Импулсен разпръсквач със среден радиус 
и дебит, за системи с ниско до средно високо налягане. 
Присъединителен размер 1” (ж), 2 дюзи: малка Ø 5 mm и 
голяма сменяема Ø 5/6/7/9 mm 
Произведен  от  месинг  и  алуминий.  Предназначен  за 
стационарни  инсталации;  над  коронно  дъждуване  на 
овощни видове и противомразова защита.

54,17  65,00 

• Разпръсквачи за  подземен монтаж в паркове и спортни терени     

 

Катал. код 

10506  

Playground Pop‐up Разпръсквач със средно голям радиус 
и  дебит,  за  системи  със  средно  високо  до  високо 
налягане. 
Присъединителен размер 2 ” (ж), 2 дюзи: малка Ø 6 mm и 
голяма  сменяема  Ø  18/20/22  mm;  (възможност  за 
добавяне на дюзи в диапазона 16 ÷ 26 mm) 
Предназначен  за  подземен  монтаж  и  за  напояване  на 
паркове и спортни терени.  

1 375,00  1 650,00 

Катал. код 

10442  

Pop‐up Sportgun Разпръсквач със средно голям радиус и 
дебит, за системи със средно високо до високо налягане. 
Присъединителен размер 1 ½ ” (ж), 2 дюзи: малка Ø 4 mm 
и  голяма  сменяема  Ø  12/14/16  mm;  (възможност  за 
добавяне на дюзи в диапазона 6 ÷ 18 mm) 
Предназначен  за  подземен  монтаж  и  за  напояване  на 
паркове, големи градини и спортни терени.  

775,00  930,00 

 

Катал. код 

10117  

Pop‐up Dianamic Секторен Импулсен разпръсквач с нисък 
радиус  и  дебит,  за  системи  с  ниско  до  средно  високо 
налягане 
Присъединителен размер 1” (ж), 1 дюза: Ø 4  mm; 
Предназначен  за  подземен  монтаж  и  за  напояване  на 
паркове, градини и спортни терени.  

75,00  90,00 

Катал. код 

10118  

Pop‐up  Dianamic Кръгов Импулсен  разпръсквач  с  нисък 
радиус  и  дебит,  за  системи  с  ниско  до  средно  високо 
налягане 
Присъединителен размер 1” (ж), 1 дюза: Ø 4  mm; 
Предназначен  за  подземен  монтаж  и  за  напояване  на 
паркове, градини и спортни терени.  

66,67  80,00 

 

Катал. код 

10322 

Micro  360°  Статичен  микро  разпръсквач  с  нисък 
интензитет, за работа при ниско налягане и малък радиус. 
Присъединителен. размер ½ ” (ж) 
Подходящ за оранжерии и градини 

10,00  12,00 

Катал. код 

10034  

Градински  комплект  58/С  JUNIOR  Секторен  с 
пластмасова  шейна  с  връзка  за  градински  маркуч 
Присъединителен размер ½ ” (ж), 1 дюза: Ø 4 mm;  

58,33  70,00 

Заб.: За повече информация относно резервни части и поддръжка на разпръсквачите, моля, обърнете се към вносителя и дистрибуторите на марката! 


