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PS Ultra

PS Ultra
O PS Ultra é um aspersor esguio com todas as funções para qualquer instalação
Características

Modelos

Especif.

Recursos

Este aspersor compacto e esguio está disponível nos modelos de 5, 10 e 15 cm de elevação. Este inovador corpo do
aspersor incorpora um mecanismo de lingueta de duas peças que permite ajustes finos na adequação dos arcos de
irrigação, uma tampa robusta, um êmbolo de rosca macho e uma elevada área de filtragem com dupla filtragem nos
modelos de 10 e 15 cm. Adicionalmente, os modelos de 5 e 10 cm são retrocompatíveis com os corpos existentes dos
PS-Spray, que permitem uma atualização rápida e fácil. Os modelos PS Ultra de série incluem um Bocal Ajustável Pro
pré-instalado de Fábrica. Está disponível uma versão com tampão de descarga sem bocal ou tela de filtro. Com tantos
bocais compatíveis à escolha, encontrar a solução mais eficiente para a aplicação certa é simples e fácil.
Aplicação: Residencial
Modelos: 5 cm, 10 cm e 15 cm
Opções de bocais: 5
Vazão: 0,05 a 1,27 m3/h
Opções de bocais: 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m ou faixa lateral de 1,5 X 9,1 m (padrão de faixa lateral disponível
apenas nos modelos de 5 e 10 cm)
Bocal Pro Ajustável pré-instalado
Tampa melhorada para maior durabilidade, manuseio simplificado e maior duração da junta de vedação do
êmbolo
Os modelos de 5 cm e 10 cm podem ser reajustados em aspersores PS de estilo mais antigo
Lingueta de duas peças
Êmbolo com rosca macho para aceitar todos os bocais com roscas fêmeas
Disponível com crivo de descarga (filtro de grandes dimensões, não incluído)
Crivo de filtro extra grande
Período de garantia: 2 Anos.
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