
 
 
 

  

www.roagro.ro 

(+40) 790 999 988 

roagro.scova 

office@roagro.ro 

CATALOG DE PRODUSE 

TAMBURI 

MOTOPOMPE 

 
powered by 

http://www.roagro.ro/


 

www.roagro.ro     +40 790 999 988     office@roagro.ro Pagina | 1  

powered by 

  

SCOVA ENGINEERING Spa – profil de producător 

 

 

 

 Producătorul italian SCOVA Engineering Spa este unul din liderii de piață în domeniul 

proiectării și producției de motopompe, generatoare și electropompe, luând naștere în 1998, prin 

dezvoltarea companiei - mamă SCOVA Spa, înființată în 1965. Vasta experiență acumulată în 

acest domeniu precum și necesitatea identificării și dezvolatării de noi soluții de irigare au condus 

la decizia de majorare a investițiilor în lărgirea portofoliului de echipamente pentru irigare moderne 

și eficiente de tip tamburi, pivoți, liniare simple și pivotante.  

 

Echipamentele SCOVA fac parte din vârful de gamă în domeniul irigațiilor. Mulțumită 

investițiilor continue în cercetare și dezvoltare, SCOVA poate oferi clienților săi produse de cea 

mai înaltă calitate și eficiență. 
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ECHIPAMENT DE IRIGAȚII TIP TAMBUR 

 

 
 Elementele esențiale ce stau la baza performanței tamburilor Scova sunt: 
 

o Turbina cu bypass 
o Cutia de viteze 
o Furtunul 
o Calculatorul 
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 Turbina este “inima” tamburului.  
 O turbină performantă permite realizarea unei irigări eficiente prin utilizarea la maxim a 
resurselor valabile, cu costuri minime. Datorită turbinei performante și a poziționării acesteia in 
raport cu restul componentelor (cutia de viteze, admisie), se elimină apariția turbulențelor în 
echipament, turbulențe ce duc la pierderi de presiune (energie). Pentru utilizator, aceste pierderi 
de energie ar genera costuri suplimentare și o irigare ineficientă. 
 
 

 
 
 
 Designul unic al turbinei permite punerea apei în mișcare mult mai repede din momentul în 
care aceasta intră în tambur și până ajunge la aspersor. Datorită poziției acesteia în raport cu 
intrarea în tambur, traseul apei este mult mai redus, efectul de frecare dintre pereții tamburului și  
apă este mai mic, așadar pierderea de energie este mai mică. 
 
       Tamburii Scova sunt dotați cu cutii de viteze performante, produse integral în Italia: Bima, 
Comer și Synkro (marcă proprie), cu 3 - 4 sau 6 viteze și punct neutru, în baie de ulei și sistem de 
frânare automat. 
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 Tamburii Scova folosesc furtun PEHD realizat din materie primă pură de cea mai înaltă 
calitate (densitate) (producție Germania). Datorită densității ridicate a acestuia, furtunul nu se 
deformează (fenomen de ovalizare) în momentul în care este încărcat cu apă, sub efectul propriei 
greutăți. Furtunul prezintă același diametru pe toată lungimea sa, asigurând o viteză constantă a 
apei și evitând apariția turbulențelor. 
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 Un avantaj important al calității (rezistenței) ridicate a furtunului este faptul că producătorul 
Scova poate pune la dispoziție o gamă mult mai variată de tamburi, chiar și de dimensiuni mari. 
Tamburii de dimensiuni mari au greutate mult mai mare, oferind stabilitate și singuranță 
utilizatorului că aceștia nu vor avea incidente în timpul utilizării. 
 
 În condiții de utilizare normale (indicate de producător), durata de viață a tamburilor Scova 
este de 15-18 ani. În urma unor studii efectuate de producător, s-a observat că, folosind un tambur 
și o motopompă Scova, utilizatorul a realizat pe durata a 10 ani o economisire de combustibil 
echivalentă prețului inițial al tamburului datorită irigării eficiente și necesarului redus de energie. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
       

 Easy Rain                    Modul Smart (GSM)                           Easy Rain + Smart 

 
 Calculatorul Easy Rain (brevetat IP66) asigură viteza constantă de retragere a furtunului, 
oferind astfel o irigare uniformă, eficientă. Necesarul de apă diferă în funcție de cultură și calitatea 
solului. Oferind mai multă sau mai puțină apă decât acest necesar, obținem o irigare ineficientă, 
dăunătoare pentru plantă și costisitoare din punct de vedere financiar pentru utilizator. Citirea 
vitezei se face in mod constant printr-un senzor de viteză, montat intern, pentru a asigura o precizie 
ridicată. 
 
Easy Rain oferă 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 minut; 

• 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 aceasta a fost prevăzută în 
configurație) și aceasta va opri stația de pompare. 
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 Calculatorul Easy Rain + Smart permite monitorizarea și controlul tamburului prin aplicația 
Digital Irrigation direct de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator. Acesta utilizează un 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. 
 
     Easy Rain + Smart permite să se programeze: 

• viteza de retragere a furtunului PE, constantă în timpul ciclului de irigare sau împărțită în 
maxim 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; 

• modul de aplicare și suprafața 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. 
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     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. 

 
 De asemenea, este posibil, prin trimiterea de SMS-uri) să fie oprit echipamentul, să fie 
schimbat modul de lucru și parametrii de derulare și să se solicite, în timp real, informații cu privire 
la ciclul de lucru. 
 
 Prin instalarea unui modem 4G, este posibil să se stabilească o conexiune cu platforma 
cloud Digital Irrigation și, pe lângă controlul complet al stării mașinii, eventual, schimbarea modului 
în care funcționează, va fi posibil: 

• să se proiecteze o hartă a câmpurilor și reprizelor de irigare; 

• să se identifice automat (prin GPS) în ce poziție / tragere a fost poziționat și, prin urmare, 
„să se salveze” datele de lucru pe acel câmp specific; 

• să se creeze rapoarte de consum de apă și ore lucrate pe fiecare solă. 
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TAMBURII „G” 

 
 Dotări standard: 
 

• Ridicare mecanică a căruciorului port-aspersor prin acționare manuală (G/A2, G/B2, 
G/C5); 

• Ridicare hidraulică a căruciorului port-aspersor cu cilindri hidraulici acționați de pompa 
hidraulică manuală; 

• Șasiu zincat la cald, cu 2 roți (dimensiuni între 195/65 R15 5F și 19.0/45-17 22 PR, în funcție 
de model), rotire 360o (acționare hidraulică - G/F8); 

• Turbină cu by-pass conectată direct la cutia de viteze; 

• Cutie de viteze (Comer, Bima, Synkro) cu 3 – 4 sau 6 viteze și punct neutru, în baie de ulei 
și sistem automat de frânare; 

• Regulator mecanic de viteză; 

• Priză de forță pentru înfășurare rapidă (P.T.O); 

• Admisie dublă, zincată, pentru alimentarea cu apă, cuplare tip Bauer; 

• Tahometru pentru afisarea vitezei de retragere a furtunului (exclus modelelor G/A2 si G/B2); 

• Manometru de presiune în baie de glicerină; 

• Furtun flexibil 3m cu conexiuni; 

• Cilindrul de înfășurare și accesoriile vopsite cu vopsea epoxidică și emailuri poliuretanice; 

• Lagăre cu rulmenți pentru cilindrul de înfășurare. 

 

 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 
 

G/A2 

HYDRA 14/16/18 63 250 

HYDRA 14/16/18 63 280 

HYDRA 14/16/18 63 300 

ROYAL 16/18/20 70 220 

ROYAL 16/18/20 70 270 

ROYAL 16/18/20 75 220 

ROYAL 16/18/20 75 250 

ROYAL 18/20/22 82 180 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 
 

                                                        G/B2  

ROYAL 16/18/20 70 350 

ROYAL 16/18/20 75 300 

ROYAL 16/18/20 75 330 

ROYAL 18/20/22 82 270 

ROYAL 18/20/22 82 300 

REFLEX 24/26/28 90 220 

REFLEX 24/26/28 90 250 

REFLEX 26/28/30 100 170 
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Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

G/C5  
ROYAL 16/18/20 75 350 

ROYAL 16/18/20 75 400 

ROYAL 18/20/22 82 350 

ROYAL 18/20/22 82 400 

REFLEX 24/26/28 90 280 

REFLEX 24/26/28 90 300 

REFLEX 24/26/28 90 350 

REFLEX 26/28/30 100 275 

REFLEX 26/28/30 100 300 

REFLEX 28/30/32 110 200 

REFLEX 28/30/32 110 250 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 
 

                                                      G/D6  

ROYAL 16/18/20 82 500 

REFLEX 24/26/28 90 370 

REFLEX 24/26/28 90 400 

REFLEX 26/28/30 100 300 

REFLEX 26/28/30 100 330 

REFLEX 26/28/30 100 350 

REFLEX 28/30/32 110 250 

REFLEX 28/30/32 120 230 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 

                                   G/D6/1 

REFLEX 24/26/28 90 450 

REFLEX 24/26/28 90 480 

REFLEX 28/30/32 110 300 

REFLEX 28/30/32 110 320 
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Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

G/E6  REFLEX 24/26/28 90 500 

REFLEX 24/26/28 90 570 

REFLEX 24/26/28 100 400 

REFLEX 24/26/28 100 450 

REFLEX 24/26/28 100 500 

REFLEX 28/30/32 110 300 

REFLEX 28/30/32 110 330 

REFLEX 26/28/30 110 350 

EXPLORER 32/34/36 125 250 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

G/ES3  REFLEX 24/26/28 100 500 

REFLEX 28/30/32 110 400 

REFLEX 28/30/32 110 420 

REFLEX 28/30/32 110 450 

EXPLORER 32/34/36 120 380 

EXPLORER 32/34/36 125 300 

EXPLORER 32/34/36 125 350 

EXPLORER 32/34/36 125 370 

EXPLORER 36/38/40 140 260 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

G/F10  

REFLEX 26/28/30 100 550 

REFLEX 26/28/30 100 600 

REFLEX 26/28/30 110 500 

REFLEX 26/28/30 110 530 

REFLEX 26/28/30 110 550 

EXPLORER 30/32/34 120 440 

EXPLORER 32/34/36 125 400 

EXPLORER 32/34/36 125 420 

EXPLORER 32/34/36 135 350 

EXPLORER 34/36/38 135 370 

EXPLORER 36/38/40 140 300 

EXPLORER 36/38/40 140 350 
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Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 

                                                 G/F8  

REFLEX 26/28/30 100 650 

REFLEX 24/26/28 110 550 

REFLEX 24/26/28 110 600 

EXPLORER 30/32/34 120 540 

EXPLORER 32/34/36 125 450 

EXPLORER 32/34/36 125 500 

EXPLORER 34/36/38 135 400 

EXPLORER 36/38/40 140 380 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 

                                               G/F8 
                                               Special  

REFLEX 24/26/28 110 700 

REFLEX 24/26/28 110 750 

EXPLORER 30/32/34 120 620 

EXPLORER 32/34/36 125 550 

EXPLORER 32/34/36 125 600 

EXPLORER 34/36/38 135 460 

EXPLORER 36/38/40 140 450 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 

           G/F8R  

REFLEX 24/26/28 110 620 

REFLEX 24/26/28 110 670 

EXPLORER 30/32/34 120 550 

EXPLORER 30/32/34 120 580 

EXPLORER 30/32/34 120 620 

EXPLORER 32/34/36 125 500 

EXPLORER 32/34/36 125 530 

EXPLORER 32/34/36 125 570 
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TAMBURII „G4” 

 
          Dotări standard: 
 

• Ridicare hidraulică a căruciorului port-aspersor cu cilindri hidraulici acționați de pompa 
hidraulică manuală; 

• Șasiu zincat la cald cu 4 roți (dimensiune 11.5/80-15.3 12PR 6F), rotire 360o, acționare 
hidraulică; 

• Turbină cu dublu by-pass conectată direct la cutia de viteze; 

• Cutie de viteze (Synkro) cu 4 viteze și punct neutru, în baie de ulei și sistem automat de 
frânare; 

• Regulator electronic de viteză “Easy Rain”; 

• Sistem hidraulic cu cuplare rapidă la tractor; 

• Priză de forță pentru înfășurare rapidă (P.T.O); 

• Admisie dublă, zincată, pentru alimentarea cu apă, cuplare tip Bauer; 

• Tahometru pentru afisarea vitezei de retragere a furtunului; 

• Manometru de presiune în baie de glicerină; 

• Furtun flexibil 3m cu conexiuni; 

• Cilindrul de înfășurare și accesoriile vopsite cu vopsea epoxidică și emailuri poliuretanice; 

• Două rânduri de lanțuri pentru înfășurarea furtunului pe cilindru. 

 

 
 
 
 
 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

G4  

REFLEX 24/26/28 110 650 

REFLEX 24/26/28 110 670 

REFLEX 24/26/28 110 700 

REFLEX 24/26/28 110 730 

EXPLORER 28/30/32 120 600 

EXPLORER 26/28/30 120 640 

EXPLORER 32/34/36 125 550 

EXPLORER 28/30/32 125 600 

EXPLORER 28/30/32 125 620 

EXPLORER 32/34/36 135 500 

EXPLORER 34/36/38 140 400 

EXPLORER 34/36/38 140 450 

EXPLORER 34/36/38 140 470 
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TAMBURII „GI” 

 
          Dotări standard: 
 

• Ridicare hidraulică a căruciorului port-aspersor cu cilindri hidraulici acționați de pompa 
hidraulică manuală; 

• Șasiu zincat la cald cu 2 roți (dimensiuni între 10.0/75-15.3 10PR 6F și 19.0/45-17 22 PR) 
în funcție, rotire 360o, acționare hidraulică; 

• Ridicarea roților prin acționare hidraulică pentru fixarea sașiului pe teren; 

• Turbină cu by-pass conectată direct la cutia de viteze; 

• Cutie de viteze (Comer, Bima, Synkro) cu 4 viteze și punct neutru, în baie de ulei și sistem 
automat de frânare; 

• Regulator mecanic de viteză; 

• Sistem hidraulic cu cuplare rapidă la tractor; 

• Priză de forță pentru înfășurare rapidă (P.T.O); 

• Admisie dublă, zincată, pentru alimentarea cu apă, cuplare tip Bauer; 

• Tahometru pentru afisarea vitezei de retragere a furtunului; 

• Manometru de presiune în baie de glicerină; 

• Furtun flexibil 3m cu conexiuni; 

• Cilindrul de înfășurare și accesoriile vopsite cu vopsea epoxidică și emailuri poliuretanice; 

• Lagăre cu rulmenți pentru cilindrul de înfășurare. 

 
 
 
 
 
 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

G4 Special  
REFLEX 24/26/28 110 750 

REFLEX 24/26/28 110 810 

REFLEX 24/26/28 110 850 

EXPLORER 26/28/30 120 650 

EXPLORER 26/28/30 120 670 

EXPLORER 28/30/32 125 650 

EXPLORER 32/34/36 135 520 

EXPLORER 32/34/36 135 600 

EXPLORER 34/36/38 140 500 
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Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 

 
                                                   GI/E  

REFLEX 24/26/28 90 500 

REFLEX 24/26/28 100 400 

REFLEX 24/26/28 100 450 

REFLEX 24/26/28 100 500 

REFLEX 28/30/32 110 300 

REFLEX 28/30/32 110 330 

REFLEX 26/28/30 110 350 

EXPLORER 32/34/36 125 250 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 

 
                                                GI/ES  

REFLEX 26/28/30 110 400 

REFLEX 26/28/30 110 420 

REFLEX 26/28/30 110 450 

EXPLORER 30/32/34 120 380 

EXPLORER 32/34/36 125 300 

EXPLORER 32/34/36 125 350 

EXPLORER 32/34/36 125 370 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

GI/F  

REFLEX 24/26/28 100 550 

REFLEX 24/26/28 100 600 

REFLEX 26/28/30 110 500 

REFLEX 26/28/30 110 530 

REFLEX 24/26/28 110 550 

EXPLORER 30/32/34 120 440 

EXPLORER 32/34/36 125 400 

EXPLORER 32/34/36 125 420 

EXPLORER 34/36/38 135 350 

EXPLORER 34/36/38 135 370 

EXPLORER 36/38/40 140 300 

EXPLORER 36/38/40 140 350 
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Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

GI/F8 REFLEX 24/26/28 100 650 

REFLEX 24/26/28 110 600 

EXPLORER 28/30/32 120 540 

EXPLORER 30/32/34 125 450 

EXPLORER 30/32/34 125 500 

EXPLORER 34/36/38 135 400 

EXPLORER 36/38/40 140 380 

EXPLORER 36/38/40 150 300 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

 
 
 

                                               GI/F8 
                                               Special  

REFLEX 24/26/28 110 700 

REFLEX 24/26/28 110 750 

EXPLORER 30/32/34 120 620 

EXPLORER 32/34/36 125 550 

EXPLORER 32/34/36 125 600 

EXPLORER 34/36/38 135 460 

EXPLORER 36/38/40 140 450 

EXPLORER 36/38/40 150 350 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

GI/F8R REFLEX 24/26/28 110 620 

REFLEX 24/26/28 110 670 

EXPLORER 30/32/34 120 550 

EXPLORER 30/32/34 120 580 

EXPLORER 30/32/34 120 620 

EXPLORER 32/34/36 125 500 

EXPLORER 32/34/36 125 530 

EXPLORER 32/34/36 125 570 

http://www.roagro.ro/
mailto:office@roagro.ro


 

www.roagro.ro     +40 790 999 988     office@roagro.ro Pagina | 16  

powered by 

 

TAMBURII „MAGNUM & MUSTANG” 

 
          Dotări standard: 
 

• Ridicare hidraulică a căruciorului port-aspersor cu cilindri hidraulici acționați de pompa 
hidraulică manuală; 

• Șasiu zincat la cald cu 4 roți (dimensiune 11.5/80-15.3 12PR 6F – pt. Mustang, 15.0/70-18 
148A8 14PR 6F – pt. Magnum), rotire 360o, acționare hidraulică; 

• Ridicarea roților prin acționare hidraulică pentru fixarea sașiului pe teren; 

• Turbină cu dublu by-pass conectată direct la cutia de viteze; 

• Cutie de viteze (Synkro) cu 4 viteze și punct neutru, în baie de ulei și sistem automat de 
frânare; 

• Regulator electronic de viteză “Easy Rain”; 

• Sistem hidraulic cu cuplare rapidă la tractor; 

• Priză de forță pentru înfășurare rapidă (P.T.O); 

• Admisie dublă, zincată, pentru alimentarea cu apă, cuplare tip Bauer; 

• Tahometru pentru afisarea vitezei de retragere a furtunului; 

• Manometru de presiune în baie de glicerină; 

• Furtun flexibil 3m cu conexiuni; 

• Cilindrul de înfășurare și accesoriile vopsite cu vopsea epoxidică și emailuri poliuretanice; 

• Două rânduri de lanțuri pentru înfășurarea furtunului pe cilindru. 

 
 

 
 
 
 
 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

MAGNUM SP1 
REFLEX 26/28/30 110 800 

REFLEX 26/28/30 110 850 

EXPLORER 28/30/32 125 680 

EXPLORER 28/30/32 125 790 

EXPLORER 34/36/38 135 550 

EXPLORER 34/36/38 135 600 

EXPLORER 34/36/38 140 530 

EXPLORER 36/38/40 150 450 

EXPLORER 36/38/40 150 480 

LANCER 38/40/42 160 350 

LANCER 38/40/42 160 380 
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Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

MAGNUM SP2 

EXPLORER 28/30/32 125 750 

EXPLORER 30/32/34 125 820 

EXPLORER 32/34/36 135 650 

EXPLORER 32/34/36 135 700 

EXPLORER 32/34/36 135 750 

EXPLORER 34/36/38 140 550 

EXPLORER 34/36/38 140 600 

EXPLORER 34/36/38 140 630 

EXPLORER 34/36/38 140 700 

EXPLORER 34/36/38 140 720 

EXPLORER 36/38/40 150 500 

EXPLORER 36/38/40 150 550 

EXPLORER 36/38/40 150 600 

LANCER 38/40/42 160 400 

LANCER 38/40/42 160 450 

LANCER 38/40/42 160 480 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

MUSTANG 

REFLEX 24/26/28 110 650 

REFLEX 24/26/28 110 670 

REFLEX 24/26/28 110 700 

REFLEX 24/26/28 110 730 

EXPLORER 26/28/30 120 600 

EXPLORER 26/28/30 120 640 

EXPLORER 30/32/34 125 550 

EXPLORER 28/30/32 125 620 

EXPLORER 34/36/38 135 500 

EXPLORER 34/36/38 140 400 

EXPLORER 34/36/38 140 450 

EXPLORER 34/36/38 140 470 

EXPLORER 36/38/40 150 370 
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ACCESORII PENTRU TAMBURI 

 
 

   

       Calculator Easy Rain   Aripă de ploaie       Compresor 

 
 

   

      Electrovalvă pt. oprire   Valvă de golire     Sistem hidraulic 
 la presiuni înalte 
 

 

Model Aspersor 
Duze 

recomandate 
Diametru 
furtun PE 

Lungime 
furtun PE 

MUSTANG Special 
REFLEX 24/26/28 110 750 

REFLEX 24/26/28 110 810 

REFLEX 24/26/28 110 850 

EXPLORER 26/28/30 120 650 

EXPLORER 26/28/30 120 670 

EXPLORER 28/30/32 125 650 

EXPLORER 32/34/36 135 520 

EXPLORER 32/34/36 135 600 

EXPLORER 34/36/38 140 500 

EXPLORER 36/38/40 150 400 

EXPLORER 36/38/40 150 460 
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  Tun secundar     Șasiu cu 4 roți         Pompă hidraulică cu 
          acționare manuală 

 
 

   

         Extensie aspersor       Motopompă încorporată         Șină pentru ghidare 

 

 

MOTOPOMPE 

 
 

 Motopompele Scova sunt construite din cele mai bune motoare (Iveco, John Deere, 
Perkins, Lombardini) și pompe (Rovatti, Caprari) de pe piață. Legătura dintre motor și pompă 
este realizată printr-o articulație flexibilă. Șasiul din oțel cu rezervor de combustibil încorporat, 
este sudat de roboți cu precizie pentru a obține cel mai bun raport între dimensiunea acestuia și 
capacitatea rezervorului. Panoul de control realizează comanda atât a motorului cât și a pompei. 
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 Caracteristici: 

• motoare diesel de până la 238 CP, cu 4 sau 6 cilindri, aspirație naturală sau turbo și 
intercooler; 

• tahometru mecanic sau electronic; 

• protecție pentru componentele în mișcare sau încălzite; 

• pornire electronică la 12/24V; 

• baterie; 

• șasiu montat pe 2 roți de dimensiuni diferite, în funcție de mărimea echipamentului. 

• rezervor de combustibil încorporat pe șasiu de capacitate până la 1480 l; 

• acoperiș din ABS; 

• protecție laterală pentru motor; 

• protecție antifonică totală sau doar pentru motor; 

• apărătoare de noroi; 

• braț pentru coborârea sau ridicarea sistemului de aspersie cu acționare manuală sau 
hidraulică; 

• sistem de amorsare Kirpy; 

• sistem de amorsare electric; 

• cârlig pentru tractare; 

• lumină de funcționare; 

• kit de aspirație format din: 

o sistem prindere cu flanșă galvanizat cu conexiune ANFOR / FERRARI; 
o furtun flexibil cu inserție metalică de 2m cu prindere tip ANFOR / FERRARI; 
o țeavă galvanizată de 2m cu prindere tip ANFOR / FERRARI; 
o sorb galvanizat cu prindere ANFOR / FERRARI; 

• kit refulare format din: 

o sistem prindere cu flanșă galvanizat cu conexiune tip BAUER; 
o vană tip fluture; 
o element de legatură tip gât de lebădă galvanizat cu conexiuni tip BAUER; 

• pompe capabile să transfere debite cuprinse între 100 l/min și 5000 l/min la presiuni între 
1 bar și 20 bar; 

• panou de comandă Elcos pentru comanda motorului și pompei, certificat IEC-CEI-EN, IP 
44. 
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 Panoul de comandă ELCOS 250 - caracteristici: 

• bloc pentru pornire la cheie; 

• traductor de presiune; 

• afișaj digital pentru presiunea apei din pompă; 

• afișează timpul de funcționare, cantitatea de combustibil 
valabilă, tahometru, presiunea uleiului în motor și 
temperatura apei (în cazul echipării cu acest senzor); 

• afișează alarme in caz de presiune mică a uleiului, supra-
încălzire, ruperea curelii, nivel redus de combustibil, nivel 
redus de lichid de răcire (în cazul echipării cu acest senzor), 
presiune prea mică sau prea mare. 

• (opțional) modem 4G pentru pornirea și oprirea prin SMS și notificări în momentul în care 
motopompa funcționează în prezența unei alarme. 

 
 
 

POMPE ACȚIONATE LA TRACTOR 

 
 

   
 
 

 Pompele centrifuge cu acționare la tractor sunt ideale atât pentru echipamentele de irigare 
mobile cât și pentru cele fixe. În funcție de utilizare, acestea sunt: 

• modelul T – ideal pentru ape curate, fără impurități solide ce ar putea distruge pompa; 

• modelul K – pentru sistemele de dejecții și ape murdare ce necesită presiuni ridicate; 

• modelul L – pentru sistemele de dejecții si ape cu mici obiecte solide. 
 
Aceste modele de pompe sunt capabile să ofere debite începând de la 500 l/min până la 6000 
l/min și presiuni între 1,6 bar și 17,8 bar. 
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EXEMPLU DE IRIGARE 

 
 

 

Tambur cu aspersor 

Tambur cu aripă de ploaie 
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