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Pro-Spray PRS40

Pro-Spray PRS40
O PRS40 de tampa cinzenta oferece uma máxima eficiência com o MP Rotator para economia de água
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Modelos

Especif.

Recursos

Os revolucionários MP Rotators da Hunter utilizam tecnologia multi-jatos para fornecer fluxos de água precisos com uma
uniformidade superior. Quando utilizados em vez dos bocais de série de aspersores sprays, é comum proporcionar uma
economia da utilização de água em até 30% ou mais. Esta tecnologia e a economia de água ganham vida com o
PRS40. Esta ferramenta de irrigação eficiente combina o corpo do Pro-Spray robusto e substitui o bocal tradicional por
um MP Rotator. Regulado a 2,8 bar-280 kPa, o Pro-Spray PRS40 garante a pressão de saída ideal para atingir a
máxima eficiência. Recomenda-se para aplicações residenciais e comerciais e está disponível em um conjunto de
configurações para se adequar às necessidades de qualquer local.
Características

Características
Modelos: arbusto, 10, 15 e 30 cm de elevação
Tampa identificadora cinza para facilitar a visualização no campo
Inovador desenho direcional do tampão de descarga
Série sem entrada lateral garantindo a instalação adequada com a válvula anti-dreno
Válvula anti-dreno instalada com cota máxima de até 4,3 m
Período de garantia: 5 anos
Selo de vedação co-moldado
Tampa do corpo não vazará sob condições de altas pressões
Mola altamente resistente

Funções avançadas
Selo de Vedação Co-moldado

[1]

1

O multifuncional selo de vedação ativado pela pressão regula o fluxo durante o início da operação,mantendo impurezas
longe do selo e reduzindo riscos do emperramento das torres centrais dos corpos de sprays. Na posição superior, o selo
veda completamente, permitindo um máximo número de emissores por setor de irrigação.

Tampa do corpo não vazará sob condições de altas pressões

[2]

A linha Pro-Spray incorpora um corpo estriado altamente resistente e uma tampa durável desenvolvidos para resistir às
condições mais adversas de locais de instalações, incluindo o rigor de tráfego constante e os abusos com maquinários
pesados. Adicionalmente, um desenho com reforço de vários fios de rosca promove resistência superior na capacidade
de fechamento e vedação do corpo ajudando o aspersor a suportar altos surtos de pressão e golpes de ariete.

Mola altamente resistente

[3]

Mola forte de retração garantindo o retorno da torre central à posição original sob quaisquer condições
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