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STK-5B / STK-6B

STK-5B / STK-6B
Um pacote único de produtos de irrigação concebido para refrescar e limpar campos desportivos com grama sintética
Simples de especificar, fácil de instalar para o empreiteiro e de fácil assistência e manutenção para o utilizador final, o
Sistema ST da Hunter é a primeira e única solução rentável e totalmente integrada concebida para exceder as necessidades
únicas e específicas do mercado de irrigação de grama sintética.
O Sistema ST da Hunter inclui rotores com mecanismo de engrenagem e de longo alcance baseados na lendária tecnologia
de rotores da Hunter acoplado a uma junta articulada especial de vários eixos, válvulas de baixa perda de carga e uma caixa
robusta multifuncional. Todos esse itens combinados fornecem a flexibilidade de instalação ideal e acesso total a longo prazo
a todos os componentes de irrigação, incluindo o ponto de ligação da junta articulada. Esse acesso completo é obrigatório
quando não é fácil escavar e restaurar para as condições originais a superfície sintética circundante sem grandes despesas e
equipamento e procedimentos especializados.
Características

Modelos

Especif.

Recursos

Suporte

Opções de bocais: 6
Bocal de série: n.º 20
Modelos de bocais: n.º 16 ao n.º 26
Trajetória do bocal: 22,5 º
Mecanismo de engrenagem: Isolado, lubrificado com água
Tampa de borracha com logotipo instalada na Fábrica (todos os modelos escamoteáveis)
Ajuste do arco: Para esquerda e direita
Definição do arco: 40 a 360º não reversível
Torre de bocal cônico estriado
Encapsulado por estrutura de borracha externa escamoteável
Velocidade de rotação regulável
Garantia de 5 anos
Construção interna: Latão, aço inoxidável e rolamentos

Rotor ST: ST-1600
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JUNTA ARTICULADA "VA" ST: ST-3010VA
SISTEMA DE CAIXA ST: ST-243642B
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CONFIGURAÇÃO DA VÁLVULA ST: ST-V30K
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