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Pro-Spray®

Pro-Spray®
Corpo robusto e construído para durar em aplicações residenciais e comerciais
Vista global
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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.
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
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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
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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
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Mola forte de retração garantindo o retorno da torre central à posição original sob quaisquer condições

Desenho Inovador do Selo
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Tráfego de pedestres, cortadores de grama, mudanças de tem- peraturas e mudanças cíclicas de pressão podem causar
a perda das tampas dos corpos de sprays. A maioria desses corpos de sprays utiliza um anel O-ring que imediatamente
inutiliza o selo após a perda da tampa. O Pro-Spray pode, mesmo que a tampa não esteja 100% rosqueada, manter-se
sem vazamentos a qualquer pressão de serviço.
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