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I-90

I-90
O rotor de maior alcance da Hunter é perfeito para parques e campos desportivos
O I-90 é o rotor com maior alcance da Hunter especificamente concebido para áreas com gramado natural, parques, campos
desportivos e zonas públicas. Com um raio de até 30,8 m, o I-90 tem a capacidade de alcance mais longa de todos os rotores
para gramado natural. Contudo, o diâmetro de tamanho reduzido e a cobertura de borracha reforçada transformam-no na
opção perfeita para parques e áreas de gramados de grande extensão, bem como para irrigação de perímetro em campos de
atletismo e hipódromos. O rotor é também de fácil manutenção, com uma tampa de corpo de desenroscar que permite o
acesso rápido à tela do filtro e válvula anti-dreno sem componentes, peças ou ferramentas extras. O I-90 existe em dois
modelos: uma versão de bocais opostos de círculo completo ou um modelo de arco ajustável, ambos com bocais codificados
por cores que podem ser alterados no local para satisfazer as necessidades de qualquer área de grandes dimensões.
Características

Modelos

Especif.

Recursos

Suporte

Modelo: 9 cm
Definição do arco: 40 a 360 graus
Opções de bocais: 8
Modelos de bocais: n.º 25 ao n.º 73
Ajuste do arco na tampa de borracha
Mecanismo de verificação rápida do arco
Mecanismo de engrenagem lubrificado por água
Bocal instalado de série na fábrica: n.º 53
Tampa de borracha com logotipo instalada na fábrica
Período de garantia: 5 anos

Modelo de 360º com bocais opostos
Bocais com código de cor I-90
VÁLVULA ANTI-DRENO I-90
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