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MP Rotator

MP Rotator
Vários jatos rotativos utilizam menos água e promovem um crescimento mais saudável
O revolucionário MP Rotator combina um sistema de fornecimento de jatos rotativos de várias trajetórias que atingem
resultados significativos na economia de água. Em vez de uma simples aspersão de água no terreno, os MP Rotators
fornecem vários jatos de água a um ritmo lento e constante. Este ritmo de aplicação mais lento permite que a água se infiltre
lentamente no solo, conseguindo assim uma distribuição uniforme ao longo de toda a área a irrigar. Essa eficiência maior
resulta em uma utilização de água 30% inferior quando comparado com os aspersores tradicionais e reduz
significativamente o escorrimento superficial que desperdiça água. O MP Rotator pode ser instalado em um corpo de aspersor
convencional ou adaptador para arbustos, transformando-o em um aspersor de elevada uniformidade e baixa taxa de
precipitação, proporcional a qualquer arco de irrigação ou raio de alcance.
Os MP Rotators são uma ótima escolha para novos sistemas, já que fornecem imensa flexibilidade de intervalo (raio de 2,5 m
a 10,7 m), diminuem os custos com material e proporcionam uma melhor eficiência do sistema. Os MP também são perfeitos
para revitalizar sistemas mais antigos, a simples troca de bocais de sprays pelos MP Rotators pode solucionar os problemas
de baixa pressão e má cobertura.
Características

Modelos

Especif.

Recursos

Suporte

Precipitação proporcional a qualquer definição de arco ou raio
É possível reduzir o raio em até 25% em todos os modelos
Codificados por cores para identificação fácil no terreno
A característica de duplo "pop-up" ou escamoteável duplamente mantém o bocal limpo de terra e detritos
A tela de filtro removível impede que o bocal fique obstruído por objetos grandes
Baixa taxa de precipitação
Tecnologia de múltiplos jatos resistentes ao vento
Arco e raio ajustáveis

Precipitação Proporcional ao Ajuste do Arco de Irrigação
Duplamente Escamoteável

[1]

[2]

Source URL (retrieved on 22/09/2014 - 13:04 ): http://www.hunterindustries.com/pt/product/bocais/mp-rotator
Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/pt/node/12036
[2] http://www.hunterindustries.com/pt/node/12086
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_MPRotatorDesign_pt.pdf
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_MPRotatorDesign_dom.pdf
1

[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_MPRotatorDesign_em.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_MPRotatorDesign_sp.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_MPRotatorDesign_IT.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_MPRotatorDesign_fr.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/pt/global
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_MP_Rotator.zip
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/TT_MPRotatorGauge_pt.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/TT_MPRotatorGauge_dom.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/TT_MPRotatorGauge_sp.pdf
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/TT_MPRotatorGauge_it.pdf
[15] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/TT_MPRotatorGauge_fr.pdf
[16] http://www.hunterindustries.com/pt/printpdf/product/bocais/mp-rotator?solrsort=sort_label%20asc#node_product_full_group_support_tab
[17] http://www.hunterindustries.com/pt/printpdf/product/bocais/mp-rotator?solrsort=is_rating%20asc#node_product_full_group_support_tab
[18] http://www.hunterindustries.com/pt/support/como-ajustar-o-raio-e-arco-do-mp-rotator-hunter

2

