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PGJ

PGJ
O PGJ TEM TODAS AS VANTAGENS DE UM ROTOR EM UMA EMBALAGEM COMPACTA
Vista global
Vista global

Modelos

Especif.

Recursos

O PGJ foi construído para disponibilizar todas as vantagens eficientes dos aspersores rotativos para aplicações que
normalmente exigem a aspersão. As suas muitas funções incluem uma estrutura de fácil instalação e alteração, bocais
eficientes, fácil ajuste do arco e toda a segurança e durabilidade de uma tampa de borracha. O PGJ
funciona simultaneamente com rotores maiores para combinar áreas grandes e pequenas em um único setor,
disponibilizando uma conveniência e eficiência que os aspersores não têm. Quando utilizado na aplicação certa, o PGJ
requer menos unidades para uma execução mais eficiente a um preço mais econômico.
Características

Características
Modelos: Arbusto, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Definição do arco: 40 a 360 graus
Opções de bocais: 8
Modelos de bocais: 0,75 a 5,0
Bocal instalado de série na fábrica: 2,0 apenas
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: 2 anos

Funções avançadas
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.

Identificação para Uso com Águas Residuais
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As tampas roxas indicam os locais onde está sendo utilizada água não potável para irrigação.
Válvulas
SRV, PGV-101, PGV-ASV-100, PGV-100JT, PGV101JT
Identificador de águas residuais P/N: 269205
PGV-151, PGV-201
Identificador de águas residuais P/N: 607105
ICV100, ICV151, ICV201
Identificador de águas residuais P/N: 561205
ICV301
Identificador de águas residuais P/N: 515005

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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