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I-20

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

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.
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

Retorno automático do arco
Engrenagens Indestrutíveis

[1]

[2]

Círculo parcial e total em um só modelo
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Parafuso de fixação de fenda e sextavado
Controle FloStop®
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Êmbolo de aço inoxidável
Válvula anti-dreno (3 m)
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