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PGP Ultra

PGP Ultra
Esta atualização do PGP de primeira classe está repleta de novas funções
Características

Modelos

Especif.

Recursos

O PGP Ultra usa a base do rotor mais vendido do mundo, o PGP, e estabelece um novo patamar com uma variedade de
novas funções desenvolvidas ao longo de três décadas de pesquisas, opiniões dos consumidores e testes em
laboratório. Entre as melhorias mais notáveis do PGP Ultra encontra-se as engrenagens indestrutíveis e o retorno
automático do arco. Estas duas funções permitem que se a torre central for girada fora da regulagem original não haverá
danos e a torre retorna automaticamente ao arco original, independentemente do lado para onde foi girada, tornando o
produto anti-vandalismo. Outras funções avançadas incluem 22 opções de bocais com várias opções de raio e um
parafuso de fixação com atuação dupla (fenda e com a chave Hunter). A diversidade do PGP Ultra disponibiliza aos
instaladores do sistema uma enorme gama de opções eficientes em qualquer local.
Modelos: Arbusto, 10 cm, 30cm
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
Opções de bocais: 22
Modelos de bocais: 1,5 a 8,0 azul; 2,0 a 4,0 LA cinza; 0,50 a 3,0 preto e 6,0 a 13,0 verde, MPR-20, MPR-30, MPR35
Período de garantia: 3 anos

Retorno automático do arco
Engrenagens Indestrutíveis
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Círculo parcial e total em um só modelo
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Parafuso de fixação de fenda e sextavado
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Identificação para Uso com Águas Residuais
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Válvula anti-dreno (3 m)
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