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I-20

I-20
Um rotor de elevado desempenho com a diversidade e eficiência para qualquer local
Vista global
Vista global

Modelos

Especif.

Recursos

Com 18 opções de bocais, um raio entre 4,9 a 14,0 m e 6 opções de corpo, o I-20 é um rotor indispensável. Quer seja
uma pequena área, solo arenoso ou uma mistura de arbustos e gramado, o I-20 está preparado para irrigar com
eficiência e confiabilidade. As melhorias recentes incluem o retorno automático do arco; 360 graus não reversível,
setorial entre 50 e 360 graus e um mecanismo de engranagens indestrutíveis à prova de vandalismo que impede que o
equipamento seja danificado diminuindo os custos de manutenção. Um controle FloStop® que permite o fechamento
individual, ajuste de arco fácil pelo topo e uma válvula anti-dreno de série combinam-se para formar um rotor inigualável
na sua classe.
Características

Características
Modelos: Arbusto, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Modelos de êmbolo de aço inoxidável: 10 cm, 15 cm
Definição do arco: 50 a 360 graus
Tampa de borracha instalada na fábrica
Ajuste do arco na tampa de borracha
Mecanismo de verificação rápida do arco
Mecanismo de engrenagem lubrificado por água
Período de garantia: 5 anos
Opções de bocais: 22
Modelos de bocais: 1,5 a 8,0 azul; 2,0 a 4,0 ângulo baixo cinza; 0,50 a 3,0 preto e 6,0 a 13,0 verde, MPR-20, MPR30, MPR-35

Funções avançadas
Retorno automático do arco
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Esta característica retorna ao arco original, independentemente da direção para onde a cabeça for rodada. Este fato
garante a proteção contra o vandalismo em qualquer ambiente.

Engrenagens Indestrutíveis
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O mecanismo de engrenagens indestrutíveis é à prova de vandalismo, com patente pendente de aprovação e permite
que a cabeça seja rodada em qualquer direção sem provocar danos.

Círculo parcial e total em um só modelo
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360 graus não reversível com patente aprovada para círculo parcial e total em um só modelo, de 50 a 360 graus.

Parafuso de fixação de fenda e sextavado
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Utilize uma chave de fendas ou a chave Hunter para, de forma fácil e simples, ajustar o arco de irrigação conforme
necessário.

Controle FloStop®
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O FloStop fecha a vazão de água dos aspersores individualmente enquanto o sistema continua a funcionar. Esta
situação é ideal para a substituição de bocais ou para desligar aspersores específicos durante trabalhos de manutenção
e/ou instalação.

Êmbolo de aço inoxidável
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Para condições de terreno impiedosas, climas imprevisíveis ou tráfego pedestre intenso, o aço inoxidável é a melhor
escolha.

Válvula anti-dreno (4.56 m)
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Uma vez que o ar no interior dos tubos pode provocar danos a longo prazo nos rotores e canalização, a válvula antidreno impede a drenagem dos tubos quando o sistema for desligado. Esta medida poupa água, reduz os riscos e
prolonga a vida útil do sistema.
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