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COMPANY PROFILE
IRTEC iniziò a costruire macchine irrigatrici semoventi dal 1978. Si è sempre 
fatta apprezzare in Italia ed all‘estero per la qualità del suo prodotto e per la 
puntualità del suo servizio. La IRTEC produce macchine irrigatrici semoventi 
motorizzate a turbina, motore diesel, motore benzina, richiamo oleodinamico 
e la sua gamma comprende 25 strutture basi, che si sviluppano in 190 
differenti modelli con tubo di polietilene di diverso diametro e lunghezza. 
I tubi di polietilene montati sulle macchine irrigatrici IRTEC partono da un 
diametro di 40 mm fino ad un diametro di 160 mm e con lunghezze che 
arrivano fino a 890 metri. Le macchine possono essere equippaggiate nel 
modo più semplice possibile (completamente meccaniche) oppure possono 
avere gli accessori più sofisticati quali il computer, motore di riavvolgimento 
diesel o benzina, motopompe incorporate nella struttura della macchina, 
richiamo oleodinamico. La IRTEC inoltre produce gruppi motopompa con 
potenze da 5 HP fino a 500 HP, ali piovane con struttura in acciaio zincato fino 
ad una larghezza di 70 mt, pompe carrellate per trattori per acque limpide e 
liquami. La IRTEC si vanta di un personale altamente qualificato che opera in 
una struttura moderna ed organizzata. La IRTEC ha costantemente investito 
nell‘azienda acquistando macchinari ed attrezzature all‘avanguardia, 
cercando di automatizzare al massimo i differenti cicli di produzione per 
ottenere sempre la migliore qualità ad un prezzo competitivo.
Produzione annuale:
1500 macchine irrigatrici semoventi, 500 gruppi motopompa, 200 ali piovane.

IRTEC has manufactured hose reel machines since 1978 and has always been 
recognized, both in Italy and internationally, for the production of high quality 
machinery. IRTEC produce a range of hose reel irrigation machines that can be 
powered by water turbine, hydraulic motor and both diesel or petrol engines. 
The range constitutes 25 basic structures from which 190 different models 
can be configured. These various models accommodate polyethylene pipe 
that range in diameter from 40 mm to 160 mm and lengths up to 890 meters. 
Rewind speeds can be controlled by straight forward mechanical means or by 
more sophisticated methods. These methods include computer management 
systems, diesel, petrol or hydraulic powered rewinding, and integrated 
water booster pumps. IRTEC also manufacture motor pumps from 5 – 500 
HP, galvanized spray booms up to 70 metres and tractor PTO pumps. IRTEC’S 
staff are highly specialized, operating within a modern and well organized 
structure. We have constantly re-invested in modern production machinery, 
tools and stores infrastructure. This has reduced production costs, improved 
quality and allowed   sto remain competitive. 
Our yearly production:
1500 hose reels, 500 motor pumps, 200 spray booms.

IRTEC a fabricat tamburi încă din 1978 și a fost întotdeauna recunoscută, 
atât în Italia, cât și la nivel internațional, pentru producția de mașini de 
înaltă calitate. IRTEC produce o gamă de tamburi care pot fi alimentați cu 
turbină de apă, cu motor hidraulic și cu motoare diesel sau pe benzină. Gama 
este constituită din 25 de structuri de bază din care pot fi configurate 190 
de modele diferite. Aceste diferite modele sunt prevăzute cu furtun din 
polietilenă cu un diametru cuprins între 40 mm și 160 mm și 130 metri 
până la 890 de metri lungime. Viteza de derulare înapoi poate fi controlată 
prin mijloace mecanice directe sau prin metode mai sofisticate. Aceste 
metode includ sisteme de gestionare prin intermediul computerelor, iar 
derularea se face cu motoare diesel, pe benzină sau hidraulice și pompe de 
apa booster integrate. De asemenea, IRTEC produce pompe cu motoare de 
la 5 la 500 CP, aripi de ploaie galvanizate de până la 70 de metri și pompe 
pentru priza tractorului. Personalul IRTEC este extrem de specializat, 
operând într-o structură modernă și bine organizată. Am reinvestit 
constant în mașini de producție moderne, echipamente și infrastructură 
de depozitare. Acest lucru a redus costurile de producție, a îmbunătățit 
calitatea și a permis companiei să rămână competitivă.
Producția noastră anuală:
peste 1500 de tamburi, 500 de motopompe, 200 de aripi de ploaie.



MISSION
La IRTEC S.p.A. ha consolidato nella propria clientela un‘immagine corrispondente a 
qualità, innovazione ed affidabilità. Intendiamo confermare e rafforzare sempre più 
questa immagine, soprattutto ora, in un periodo di accesa competitività e di una 
crescente complessità di mercato, impegnandoci nei confronti dei nostri clienti ad un 
continuo e graduale miglioramento qualitativo generale. La nostra strategia è quella 
di informare e sensibilizzare i nostri clienti ad un business serio e professionale. 
Stimoliamo continuamente la nostra clientela ad investire sulla valorizzazione del 
prodotto, sulla propria immagine e di conseguenza su quella della IRTEC nel mondo.
Da tale principio, si sviluppa il quadro di riferimento dei valori che ispirano le politiche 
e lo stile operativo della IRTEC S.p.A. che si concretizzano nei seguenti punti:
1) Rivenditori qualificati nel proporre la macchina adatta alle esigenze irrigue del 
cliente finale per ottimizzare l‘investimento.
2) Un servizio post-vendita di alta qualità, competenza e tempestività, per eliminare 
i tempi morti di produzione.
3) Utilizzo finale corretto del prodotto, con conseguente soddisfazione generale sotto 
l‘aspetto tecnico e dei consumi energetici.
La capacità di sapersi mettere in gioco, ad ogni livello, rappresenta il requisito 
principale della IRTEC S.p.A., per garantire prospettive di successo e per dare piena 
soddisfazione alla propria clientela.

VISION
Grazie a consolidate partnership con importatori e rivenditori leaders di mercato, 
la IRTEC S.p.A. vuole essere riconosciuta nel mondo come un‘azienda che crea ed 
offre soluzioni su misura che aumentino la produttività, abbattano i costi generali 
e riducano gli sprechi energetici. In sintesi vorremmo raggiungere questi ambiziosi 
ed importanti obbiettivi con la partecipazione dei nostri più stretti collaboratori, nel 
rispetto delle regole, dell‘ambiente e delle persone.

VALORI AZIENDALI, in cosa noi crediamo:
IL BUON TRATTAMENTO DEL CLIENTE (CUSTOMER CARE): Vogliamo che la nostra assistenza 
al cliente sia sempre più attenta e accurata, con servizi, consulenze e supporti tecnici 
mirati a soddisfare le sue esigenze.
IL RISPETTO DELL‘AMBIENTE ESTERNO: Intendiamo garantire un uso corretto dell‘energia e 
delle materie prime, rispettando il più possibile l‘ambiente in cui viviamo.
L‘AMBIENTE DI LAVORO: Vogliamo operare in un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, 
assicurando che ciascuno sia consapevole dei rischi connessi alla propria attività. n 
ambiente che contribuisca ad incentivare lo sviluppo personale e professionale.
FORMAZIONE PROFESSIONALE: Intendiamo attuare un costante aggiornamento 
formativo, indispensabile per poter affrontare le sfide connesse al continuo evolversi 
della tecnologia.
RAPPORTI COI COLLABORATORI: Riteniamo giusto che questi rapporti siano fondati su 
una reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.
RESPONSABILITA‘: Vogliamo operare nel rispetto delle giuste attese economiche, sociali 
e ambientali di tutti i soggetti, privati e pubblici, coinvolti nell‘attività della nostra 
Azienda.
RISPETTO DELLA LEGGE E CODICE ETICO: E‘ nostro impegno operare in conformità della 
legislazione e di tutte le norme vigenti, nonchè sostenere comportamenti eticamente 
corretti, tali da non pregiudicare l‘affidabilità morale e professionale della nostra 
Azienda. Questa nostra filosofia, promuove scelte che privilegiano le risorse umane e 
l‘innovazione, da perseguire nel contesto di un rigoroso codice morale, che certifichi 
con i fatti la nostra correttezza ed il rispetto degli impegni assunti.

OUR MISSION
IRTEC S.p.A. has concentrated on providing quality, innovation and reliability for our customers.
We intend to consolidate and build on this, especially now, during a period of fierce competition 
and growing market complexity. We will engage with our clients in a continuous and gradual 
improvement in overall quality.
Our strategy is to inform and educate our clients, to invest in and develop our products and 
consolidate the reputation of IRTEC throughout the irrigation world.
From this starting point, we hope to develop a framework of the values with underlying policies 
and operational styles for IRTEC SpA that can be summed up as follows:
1) Dealers qualified to for offering the right machine which is able to suits the needs of the end 
user to optimize irrigation investment.
2) An after-sale service of high quality, competence and timeliness, to eliminate downtime.
3) Correct use of the products, resulting in overall satisfaction with technical aspects and 
energy consumption.
The ability to be always competitive, at every level, is the main requirement of IRTEC SpA 
prospects to ensure success and to give full satisfaction to its customers.

OUR VISION
To establish partnerships with market leaders, importers and dealers. IRTEC SpA wants 
to be recognized worldwide as a company that creates and offers customized solutions 
that increase productivity, reduce overhead costs and reduce energy waste. In summary 
we would achieve these ambitious and important goals with the participation of our close 
collaborators and in conjunction with the environment and people.
OUR CORPORATE VALUES AND WHAT WE BELIEVE:
RELATION WITH OUR CUSTOMERS (CUSTOMER CARE): We want our customer service to be 
careful and accurate, with service, advice and technical support designed to meet their 
needs.
THE OUTDOOR ENVIRONMENT: We want to ensure proper use of energy and raw materials, 
respecting as much as possible the environment in which we live.
THE WORKING ENVIRONMENT: We want to operate in a safe or comfortable working 
environment, ensuring that everyone is aware of the risks associated with our activities. 
An environment that helps to stimulate personal and professional development.
VOCATIONAL TRAINING: We intend to implement continuously updated training, essential in 
facing the challenges of evolving technology.
STAFF RELATIONSHIP:   We feel that it is right and important that our relationships are based 
on mutual loyalty, transparency and collaboration.
RESPONSBILITY: We want to work within the right economic, social and environmental 
atmosphere and to include all of our stakeholders, both private and public, involved with 
our Company.
RESPECT FOR THE LAW AND OUR CODE OF ETHICS: It is our commitment to operate in accordance 
with the law and all existing rules and support ethically correct behaviour, in order to 
not affect the reliability of our moral and professional company. This philosophy promotes 
choices that prioritize human resources and innovation to be pursued in the context of a 
strict moral code, certifying the facts with fairness and respect our commitments.

MISIUNEA NOASTRĂ
IRTEC S.p.A. s-a concentrat pe furnizarea de produse calitative, inovatoare și fiabile 
clienților săi. Ne propunem să ne consolidăm, mai ales acum, într-o perioadă de concurență 
acerbă și o complexitate a pieței în creștere. Ne vom implica, împreuna cu clienții noștri, 
într-o îmbunătățire continuă și treptată a calității generale.
Strategia noastră este să informăm și să ne educăm clienții, să investim și să dezvoltăm 
produsele noastre și să consolidăm reputația IRTEC în întreaga lume a irigațiilor. Din acest 
punct de plecare, sperăm să dezvoltăm un cadru al valorilor cu politici și stiluri operaționale 
pentru IRTEC SpA, care poate fi rezumat după cum urmează:
1) Dealeri calificați pentru a oferi echipamentul potrivit, care este capabil să se plieze pe 
nevoile utilizatorului final pentru a optimiza investițiile în irigații.
2) Un serviciu post-vânzare de înaltă calitate, competență și actualitate, pentru a elimina 
timpul de nefuncționare.
3) Utilizarea corectă a produselor, rezultând satisfacția generală în termeni de aspecte 
tehnice și consum de energie.
Capacitatea de a fi mereu competitiv, la fiecare nivel, este principala cerință a partenerilor 
IRTEC SpA, pentru a asigura succesul și pentru a oferi satisfacție deplină clienților săi.

VIZIUNEA NOASTRĂ
Pentru a stabili parteneriate cu lideri de piață, importatori și dealeri, IRTEC SpA dorește să 
fie recunoscută la nivel mondial ca o companie care creează și oferă soluții personalizate 
care cresc productivitatea, reduc costurile generale și reduc risipa de energie. Pe scurt, 
vom atinge aceste obiective ambițioase și importante cu participarea colaboratorilor noștri 
apropiați și în strânsă legătură cu mediul și oamenii.

VALORILE NOASTRE CORPORATIVE ȘI CE CREDEM
RELAȚIA CU CLIENȚII NOSTRI (CUSTOMER CARE) Dorim ca serviciul nostru pentru clienți să 
fie atent și precis, cu servicii, sfaturi și asistență tehnică concepute pentru a le satisface 
nevoile.
MEDIUL EXTERIOR Vrem să asigurăm utilizarea adecvată a energiei și a materiilor prime, 
respectând cât mai mult posibil mediul în care trăim.
MEDIUL DE MUNCĂ Vrem să operăm într-un mediu de lucru sigur și confortabil, asigurându-
ne că toată lumea este conștientă de riscurile asociate activităților noastre. Un mediu care 
ajută la stimularea dezvoltării personale și profesionale.
FORMAREA PROFESIONALĂ Ne propunem să punem în aplicare o formare actualizată 
continuu, esențială pentru a face față provocărilor tehnologiei în evoluție.
RELAȚIA PERSONALULUI Considerăm că este corect și important ca relațiile noastre să se 
bazeze pe loialitate reciprocă, transparență și colaborare.
RESPONSABILITATE Vrem să lucrăm în cadrul atmosferei economice, sociale și de mediu 
adecvate și să includem toate părțile interesate, atât private, cât și publice, implicate în 
compania noastră.
RESPECTUL PENTRU LEGE ȘI CODUL NOSTRU DE ETICĂ Este angajamentul nostru să acționăm 
în conformitate cu legea și toate regulile existente și să susținem un comportament 
etic corect, pentru a nu afecta fiabilitatea companiei noastre morale și profesionale. 
Această filozofie promovează alegeri care prioritizează resursele umane și inovația care 
trebuie urmărite în contextul unui cod moral strict, certificând faptele cu corectitudine și 
respectând angajamentele noastre.
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OUR SYSTEM UNA MECCANICA DI SICURO AFFIDAMENTO E DI 
UN’EFFICIENZA COMPROVATA NEL TEMPO
YEARS OF PROVEN RELIABILITY

ANI DE DURABILITATE DOVEDITA

Riduttore con freno automatico  ad ingranaggi in bagno d’olio a 
3-4-6 velocità costruiti con materiali selezionati e di alta qualità.

Trasmissione del moto tramite  pignone e cremagliera temprati e 
cementati  per avere una garanzia di durata nel tempo.

Turbina in lega speciale di alluminio con by-pass e compensatore 
di velocità incorporati nella fusione, progettata per ottenere le 
migliori prestazioni con la minima perdita di carico.

3-4 or 6 speed oil filled gearboxes with automatic brake 
manufactured from the highest quality materials.

The PE hose is rewound via a crown wheel and hardened pinion to 
ensure many years of trouble free use.

Turbine made of special aluminium alloy with built-in –by-pass 
and speed-equalizer , developed to obtain better performances 
with minimum pressure loss.

Cutii de viteze în baie de ulei cu 3-4 sau 6 trepte cu frână 
automată, fabricate din materiale de cea mai înaltă calitate.

Furtunul PE este înfășurat printr-o coroană dințată și un pinion 
întărit pentru a asigura mulți ani de utilizare fără probleme.

Turbină fabricată din aliaj de aluminiu special cu by pass și 
egalizator de viteză încorporat, dezvoltată pentru a obține 
performanțe mai bune, cu pierderi minime de presiune.
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Telaio e bobina costruiti in profilati ampiamente dimensionati.

Rugged frame design

Model de cadru robust

Turbina in lega speciale di alluminio con by-pass e compensatore 
di velocità incorporati nella fusione, progettata per ottenere le 
migliori prestazioni con la minima perdita di carico.
Turbine made of special aluminium alloy developed in order to 
obtain optimal performances even at  very low pressures and flow 
rates.
Turbină fabricată din aliaj special de aluminiu, dezvoltată în mod 
deosebit pentru a obține performanțe optime chiar și la presiuni 
și debite foarte mici.

Tubo in mescola speciale di polietilene ad altissima resistenza.

Hose made of special polyethylene mixture at high resistance.

Furtun din amestec special de polietilenă la rezistență ridicată.

Irrigatore ad alta efficienza parametrabile con kit boccagli di varie 
misure.

Configurable high efficiency Rain Gun with nozzles kit.

Tun spersor extrem de eficient, configurabil cu un set de duze.

Sistema di compensazione della velocità di riavvolgimento del 
tubo in PE azionato dal correttore che, in funzione delle spire di 
tubo avvolte sulla bobina, apre la valvola del by-pass mantenendo 
costante la velocità di rientro.

Speed equalizer device Speed compensator for PE Hose rewinding 
operated by an indicator bar which opens the by-pass valve , 
accordingly with the PE turns on the drums and maintains a 
constant rate of rewinding.

Dispozitiv de egalizare a vitezei: Compensator de viteză pentru 
înfășurarea furtunului PE acționat de o bară indicatoare care 
deschide supapa by-pass în conformitate cu nivelul furtunului 
înfășurat și menține o rată constantă de retragere a tamburului.

Carrello porta irrigatore zincato e carreggiata variabile.

Galvanised rain gun trolley with adjustable wheels width.

Cărucior aspersor zincat, cu lățime reglabilă a roților.

Sistema guida tubo azionato da un albero scanalato.

Hose guiding device operated by splined shaft.

Dispozitiv de ghidare a furtunului acționat de arbore canelat.

Riduttore con ingranaggi in bagno d’olio a 3-4-6 velocità costruiti 
con materiali e di alta qualità.

Gearbox 3-4 or 6 speed oil filled gearboxes with automatic brake 
manufactured from the highest quality materials.

Cutii de viteze în baie de ulei cu 3-4 sau 6 trepte cu frână automată, 
fabricate din materiale de cea mai înaltă calitate.



FBT
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



GBT
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



G/A-B-C
Model

G/D-E-ES-F

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



G/D-E-ES-F
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



G/F8
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



G4 - FL
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



GI E-ES-F
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



GI F8
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



Model
MUSTANG
MAGNUM

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



G MTP
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



GI MTP
Model

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



Model
MUSTANG MTP
MAGNUM MTP

Ø Tubo Pe mm - Lunghezza Tubo Pe mt   /   Pe Hose Ø mm - Pe Hose Length mt   /   Ø Furtunului Pe mm - Lungimea Furtunului Pe mt



SMART
Computer

“SMART“ it allows to program:
- PE hose rewinding speed, constant during irrigation cycle 
   or divided up to 4 different zones
- delayed start  (delay time to start rewinding)
- delayed stop (valve opening / closing delay time)
- delayed start of irrigation cycle
- irrigation program stand-by (and possible valve shut-off ) 
   in case of pressure drop-off
- working time programming
- rainfall in mm calculated by the computer also in 4 
   different areas
- Detection / display of real machine inlet pressure, for more 
  accuracy in calculations
- Type of raining system and wet strip useful for rainfall 
  calculations.

It displays:
- instantaneous working speed in mt/h and ft/h
- working speed set in mt/h and ft/h
- hose length unwound and to be rewound in meters and ft
- day and time of end of work
- system alarms, with history of the last 10 events
  (even after several reboots)
- delayed start programmed and left
- delayed stop programmed and left
- delayed start time programmed and left
- total flow rate in m3/h, per work cycle and instantaneous 
   flow rate in lt/min
- total and partial hours counter.

Security system:
- actuation of the discharge valve or of inlet shut-off valve 
  in case of failure or incorrect programming with automatic 
  stop of the machine
- possibility of valve shut-off due to pressure drop-off and 
   valve reopening when pressure is restored.

GSM SMART
Use of a GSM Modem, with data transmission via SMS
(up to 10 different numbers) to receive:
- information regarding working cycle
- any real-time alarms
- end of work notice.

It is also possible (by sending SMS):
- stop machine
- change working mode and rewinding parameters
- request information in real time on working cycle.

CLOUD
By installing a 4G modem, it is possible to establish a 
connection with Irtec Cloud, and in addition to the complete 
control of the machine’ status and possibly changing the 
way it works, it will be possible to:
- Design a fields map and irrigation runs
- By GPS machine will automatically identify in which 
  position / pull it has been positioned and therefore „save“ 
  the work data on that specific field
- Reports by field of water consumption and worked hours.

“SMART“ Permite programarea:
- Viteza de retragere a furtunului PE, constantă în timpul 
   ciclului de irigare sau împărțită în până la 4 zone diferite;
- pornire întârziată (timpul de întârziere pentru a începe 
   retragerea);
- oprire întârziată (timp întârziere deschidere / închidere 
   supapă);
- începutul întârziat al ciclului de irigații;
- program de irigare stand-by (și posibila închidere a 
   supapei) în caz de scădere a presiunii;
- programarea timpului de lucru;
- norma de irigare în mm calculată de computer de asemenea 
   în 4 zone diferite.
- Detectarea / afișarea presiunii reale de intrare în tambur, 
   pentru o mai mare precizie în calcule
- Tipul de sistem de ploaie și banda de udare utilă pentru 
   calcularea normei de udare

Afișează:
- viteza de lucru instantanee în mt / h și ft / h;
- viteza de lucru setată în mt / h și ft / h;
- lungimea furtunului înfășurat si cea care ramâne de 
   înfășurat în metri și ft;
- ziua și ora încheierii lucrului;
- alarme de sistem, cu istoricul ultimelor 10 evenimente 
   (chiar și după mai multe reporniri);
- pornire întârziată programată și rămasă;
- oprire întârziată programată și rămasă;
- timpul de pornire întârziat programat și rămas;
- debitul total în m3 / h, pe ciclu de lucru și debitul 
   instantaneu în lt / min;
- contor de ore totale și parțiale.

Sistem de securitate:
- acționarea supapei de refulare sau a supapei de închidere 
  în caz de defecțiune sau programare incorectă, cu oprire 
  automată a mașinii;
- posibilitatea închiderii supapei din cauza scăderii presiunii 
  și a redeschiderii supapei la restabilirea acesteia.

GSM SMART
Utilizarea unui modem GSM, cu transmisie de date prin SMS 
(până la 10 numere diferite) pentru a primi:
- informații privind ciclul de lucru;
- orice alarmă în timp real;
- aviz de încheiere a lucrărilor.

De asemenea, este posibil (prin trimiterea de SMS-uri):
- să opriți echipamentul;
- să schimbați modul de lucru și parametrii de derulare
- să solicitați informații în timp real cu privire la ciclul de lucru.

CLOUD
Prin instalarea unui modem 4G, este posibil să se 
stabilească o conexiune cu Irtec Cloud și, pe lângă controlul 
complet al stării mașinii, eventual, schimbarea modului în 
care funcționează, va fi posibil să:
- Proiectați o hartă a câmpurilor și reprizelor de irigare.
- Prin GPS aparatul va identifica automat în ce poziție / 
tragere a fost poziționat și, prin urmare, „salvează” datele 
de lucru pe acel câmp specific.
- Rapoarte de consum de apă și ore lucrate pe fiecare solă.

“SMART“ consente di programmare:
- la velocità di riavvolgimento del tubo PE, costante durate il 
  ciclo di‘irrigazione o suddivisa fino a 4 zone differenti
- una pausa iniziale di irrigazione (tempo di ritardo inizio 
   riavvolgimento)
- una pausa finale di irrigazione
  (tempo di ritardo apertura/chiusura valvola)
- un inizio ritardato del ciclo di irrigazione
- sospensione del programma di lavoro
  (ed eventuale chiusura valvola) in mancanza di pressione;
- programmazione del tempo di lavoro
- programmazione della pluviometria in mm calcolata dal 
   computer anche in 4 zone differenti
- rilevamento/visualizzazione della pressione reale in 
   ingresso macchina, per una maggiore precisione nei calcoli
- tipo di terminale e fascia bagnata utili per il calcoli 
   pluviometrici.

Permette di visualizzare:
- la velocità di lavoro istantanea in mt/h e ft/h
- la velocità di lavoro impostata in mt/h e ft/h
- lunghezza del tubo PE srotolato e da avvolgere in mt e ft
- giorno e ora di fine lavoro
- allarmi di sistema, con storico sugli ultimi 10 eventi 
  (anche dopo a vari riavvi)
- il tempo di pausa iniziale impostato e mancante
- il tempo di pausa finale impostato e mancante
- il tempo di inizio ritardato impostato e mancante
- la portata in m3/h totale, per ciclo di lavoro e la portata 
   istantanea in lt/min
- conta ore totale e parziale.

Sistema di sicurezza:
- azionamento della valvola di scarico in depressione o della 
  valvola di chiusura in entrata in caso di avaria o di errata 
  programmazione con susseguente arresto automatico 
  della macchina irrigatrice
- possibilità di chiusura della valvola di fine lavoro per 
  mancanza di pressione e riapertura della stessa al 
  ripristino della pressione.

GSM SMART
Applicazione di un Modem GSM, con trasmissione dati via 
SMS (fino a 10 numeri differenti) per ricevere:
- informazioni riguardanti il ciclo di lavoro
- eventuali allarmi in tempo reale
- avviso di fine lavoro.

E‘ inoltre possibile (tramite invio di SMS):
- comandare il fine lavoro della macchina
- modificare la modalità di lavoro e i parametri di rientro
- richiedere informazioni in tempo reale sul ciclo di lavoro.

CLOUD
Installando un modem 4G dedicato è possibile stabilire la 
comunicazione con il cloud Irtec in continua evoluzione, nel 
quale attualmente oltre ad avere il completo controllo dello 
stato della macchina ed eventualmente modificarne il modo 
di lavoro sarà possibile:
- Costruire una mappatura dei campi e delle tirate
- Tramite GPS la macchina identificherà automaticamente 
   in quale posizione/tirata è stata posizionata e quindi 
   “salverà” i dati di lavoro su quel specifico campo
- Resoconto per campo dei consumi e delle ore lavorate.





Easy RAIN
Computer

Permette di programmare :
- la velocità di riavvolgimento del tubo PE mantenendola 
  costante durate il lavoro
- una pausa iniziale di irrigazione (tempo di ritardo inizio 
   riavvolgimento) in ore e minuti
- una pausa finale di irrigazione (tempo di ritardo apertura/
  chiusura valvola) in ore e minuti
- disattivazione del programma di lavoro per mancanza 
   pressione con riattivazione al ripristino della pressione, 
   solo se macchina è equipaggiata con il pressostato 
  (optional). 

Permette di visualizzare:
 -La velocità di lavoro istantanea in mt/h e ft/h
- La velocità di lavoro impostata in mt/h e ft/h
- Lunghezza del tubo PE srotolato e da avvolgere in mt e ft
- Visualizzazione allarme per batteria scarica
- Il tempo di pausa iniziale impostato e mancante
- Il tempo di pausa finale impostato e mancante
- Il tempo di lavoro mancante (in ore e minuti)
- Eventuali allarmi causati da errata programmazione o mal 
  funzionamento
- In caso di allarme il computer aziona la valvola di chiusura  
  o di scarico (se presenti) arrestando la stazione di 
  pompaggio. 

The following functions are possible:
- The programming and the control of the rewinding speed 
   keeping it in constant while working
- Initial pause (delayed start of hose rewinding ) in hours 
  and minutes
- Final pause (delayed open/shut-off of the valve) in hours 
   and minutes
- Stand by of the working operations for low or lack of 
  pressure with resume of working operations when 
  pressure is back, only if the machines is equipped with the 
  pressure gauge (optional). 

Information available on display:
- The up-dated working speed in mt/h and ft/h keeping it 
  constant
- The programming working speed in mt/h and ft/h 
- Length of PE-hose already rewinded and those still to be 
   rewinded in mt/h and ft/h
- Low battery alarm
- The programmed and remaining time of the initial pause
- The programmed and remaining time of the final pause
- The time necessary to end the irrigation session (in hours 
   and minutes)
- Any alarms caused by incorrect programming or 
   malfunction
- In case of alarm the computer opens/closes the valve (if 
   present) and this will stop the pumping station.

Sunt posibile următoarele funcții:
- Programarea și controlul vitezei de retragere, menținându-l 
  constant în timpul lucrului.
- Pauza inițială (pornirea intarziată a retragerii furtunului) 
   în ore și minute.
- Pauza finală (deschidere / oprire întârziată a supapei) în 
   ore și minute
- Păstrarea operațiunilor de lucru în caz de presiune scăzută 
  sau lipsă de presiune, cu reluarea acestora când presiunea 
  revine, numai dacă mașinile sunt echipate cu manometru 
  (opțional).

Informații disponibile pe ecran:
- Viteza de lucru actualizată în mt / h și ft / h menținând-o 
  constant
- Viteza de programare în mt / h și ft / h
- Lungimea furtunului PE deja înfășurat și cea care urmează 
   să fie înfășurată în mt / h și ft / h
- Alarmă baterie scăzută
- Timpul programat și rămas al pauzei inițiale.
- Timpul programat și rămas al pauzei finale.
- Timpul necesar încheierii sesiunii de irigare (în ore și 
  minute).
- Orice alarme cauzate de o programare incorectă sau de o 
  defecțiune.
- În caz de alarmă computerul deschide / închide supapa 
  (dacă există) și aceasta va opri stația de pompare.
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Testa d’idrante in alluminio con attacco a baionetta

Alluminium hydrant head with bayonet connection

Cap de hidrant din aluminiu cu conexiune baionetă

Curva d’idrante in alluminio con attacco a baionetta

Alluminium hydrant bend with bayonet connection

Cap de hidrant curbat din aluminiu cu conexiune baionetă

Schema d’irrigazione classico con irrigatore

Schematic layout for irrigation system with sprinkler

Structura schematică a sistemului de irigare cu aspersor

Schema d’irrigazione classico con ala piovana

Schematic layout for irrigation system with spray boom 

Structura schematică a sistemului de irigare cu aripă de ploaie
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