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Pro-Spray®

Pro-Spray®
Corpo robusto e construído para durar em aplicações residenciais e comerciais
Características

Modelos

Especif.

Recursos

Os aspersores Pro-Spray da Hunter são concebidos de forma precisa para garantir um desempenho duradouro e
confiável em aplicações residenciais e comerciais. Disponíveis em alturas de arbusto até 30 cm, os Pro-Sprays são de
construção duradoura de primeira, desenho da tampa do corpo exclusivo, sem vazamentos mesmo quando está
desapertada e um anel dentado em duas partes confiável e fácil de ajustar. Os Pro-Sprays são compatíveis com os
Bocais ajustáveis Pro, Bocais fixos Pro e MP Rotators. Todos os modelos incluem também um plug de fluxo de anel de
fácil utilização para diminuir o acúmulo de detritos e as obstruções. O aspersor Pro-Spray da Hunter é compatível com
todos os bocais fêmea de série do setor de irrigação, fornecendo um elevado grau de flexibilidade.
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

Selo de Vedação Co-moldado
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Desenho Inovador do Selo
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