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I-40

I-40
Para campos desportivos e parques, o I-40 proporciona resultados profissionais
Vista global
Vista global

Modelos

Especif.

Recursos

O I-40 é um rotor comercial resistente que fornece água com exatidão e eficiência a distâncias de até 23,2 m. Com
diversas opções de bocais de três saídas, engrenagens indestrutíveis e uma tampa de borracha espessa construída para
impedir lesões, não admira que este rotor esteja presente em mais estádios no mundo do que qualquer outro. Com a
força do aço inoxidável, o I-40 é construído para durar nos ambientes desportivos mais agressivos, parques públicos e
comerciais. Se a eficiência, irrigação eficaz e bons resultados são o objetivo, o I-40 é a melhor solução da irrigação
profissional.
Características

Características
Modelos de êmbolo de aço inoxidável: 10 cm e 15 cm
Definição do arco: 50 a 360 graus
Tampa de borracha instalada na fábrica
Opções de bocais: 12
Modelos de bocais do I-40: n.º 40 ao n.º 45
Modelos de bocais do I-40-ON: n.º 15 ao n.º 28 (bocais opostos)
Ajuste do arco na tampa de borracha
Mecanismo de verificação rápida do arco
Mecanismo de engrenagem lubrificado por água
Período de garantia: 5 anos

Funções avançadas
Modelo de 360º com bocais opostos
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Muitos clientes preferem a opção estética e o desempenho dos bocais opostos. Com bocais principais e secundários em
lados opostos da torre central, a distribuição hídrica em direções opostas fornece uma cobertura altamente eficiente em
qualquer opção de alcance.

Retorno automático do arco

[2]

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.
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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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