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Início > Como ajustar o raio e arco do MP Rotator Hunter?

Produtos: MP Rotator [1]
Tópicos: Ajuste, Perguntas Frequentes, Vídeos

Ajuste do arco
1. Com o MP Rotator operando e na posição elevada, gire o Anel de ajuste de
arco. Se o anel de ajuste superior for girado no sentido horário, o arco será
aumentado; se for girado no sentido anti-horário, o arco diminuirá.
2. Instale o MP Rotator com o Indicador da extremidade esquerda para o lado
esquerdo do padrão de irrigação desejado.

[2]

Ajuste do raio
A configuração de fábrica é raio completo e o raio pode ser reduzido em 25%.
Com uma ferramenta do MP Rotator ou uma pequena chave de fenda, gire o
Parafuso de ajuste de raio:
No sentido horário (4 voltas completas) para diminuir o raio
No sentido anti-horário (4 voltas completas) para aumentar o raio
Nota: a redução de raio é intencionalmente limitada por um mecanismo de
engate para garantir uma rotação confiável. Para evitar danos durante o
ajuste, o MP Rotator não desliga completamente como um bocal do
pulverizador. Para alcançar a máxima redução de raio com qualquer modelo
de MP Rotator, use um corpo do pulverizador de regulagem de 30 PSI (2
BAR).
[3]

IMPORTANTE
Para alcançar os resultados ideais, substitua todos os aspersores de uma zona com MP Rotators e ajuste o tempo de
execução adequadamente. A taxa de precipitação do MP Rotator é muito mais baixa que pulverizadores e os tempos de
operação serão similares às zonas de rotores de fluxo.
Uma pressão operacional consistente maior que 55 PSI (3,7 BAR) diminui a vida útil do aspersor, aumenta a velocidade de
rotação, reduz a uniformidade do aspersor e cancela a garantia comercial.
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