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YERLEŞIM YERI VE TICARI SULAMA
Built on Innovation®

I-25 PERFORMANS ROTORU

Bu Sağlam Rotor her Türlü Ticari Faaliyete Dayanabilir

I-25 gücü, verimliliği ve ticari kalitede güvenilirliği ile işini başarır. 11,9 ile 21,6 m atış 
mesafesi ile bu rotor, çeşitli uygulamalarda ve ortamlarda kullanılabilir. Kompakt, son 
derece dayanıklı tasarımı, zorlu koşullara dayanıklılık sağlayan opsiyonel paslanmaz 
çelik yükselticisinden ileri gelir. 5 yıllık garantisiyle I-25 ayrıca arıtılmış su ayırt etme 
kapağı ve yüksek hız seçeneklerine sahiptir. Dahili bir standart çek valfi ve çok sayıda 
yüksek performanslı nozul seçeneği vardır. Hunter’ın etkili, sağlam ve uzun ömürlü  
I-25 rotorları her gün hamarat bir şekilde çalışır, böylece sizin çalışmanızı azaltır.

01 Dayanıklı: Otomatik açı dönüşü ve 
aşınmaz dişli mekanizması sayesinde 
vandal etkilerden korunur

02 Çok Yönlü: 50º - 360º açılı ve tam 
daire aynı modelde

03 Verimli: Dahili çek valf su tasarrufu 
sağlar ve sorumluluğu azaltır
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz 

gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca  

Hunter’ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

I-25 ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMELERİ

 Özelli̇ kle

• Modeller: 10 cm, 15 cm

• Paslanmaz çelik yükseltici: 10 cm, 15 cm

• Açı ayarı: 50 - 360 derece

• Fabrika montajlı kauçuk kapak 

• Üst tarafından ayarlanabilir açı

• Hızlı kontrollü açı mekanizması

• Su ile kayganlaşan dişli mekanizması

• Nozul seçenekleri: 12

• Nozul Aralığı: #4 - #28

• Garanti süresi: 5 yıl 

 Şartnameleri

• Yarıçap: 11,9 - 21,6 m

• Debi: 0,82 - 7,24 m³/sa (13,6 - 120,7 l/dk)

• Önerilen basınç aralığı: 2,5 - 7,0 bar (250 - 700 kPa)

• Çalışma basıncı aralığı: 2,5 - 6,9 bar (250 - 690 kPa)

• Yağmurlama hızları: 15 mm/sa yaklaşık

• Nozul Atış Yörüngesi : 25 derece

I-25-06 
Toplam Yükseklik: 26 cm  
Pop up Yüksekliği: 15 cm 
Çıkış Çapı: 5 cm 
Giriş Çapı: 1” BSP

I-25-04 
Toplam Yükseklik: 20 cm  
Pop up Yüksekliği: 10 cm 
Çıkış Çapı: 5 cm 
Giriş Çapı: 1” BSP

Modeller

I-25 (PLASTİK) – ÖZELLİK KURUCU:  SIRA 1  +  2  +  3  +  4

1 Modeller 2 Standart Özellikler 3 Özellik Opsiyonları 4 Nozul Seçenekleri

I-25-04 = 10 cm Pop-up Ayarlanabilir açı, plastik  
yükseltici, çek valf ve 5 nozul

B = BSP iç dişli #4 - #28 = Fabrika  
montajlı nozul numarası

I-25-06 = 15 cm Pop-up R = Arıtılmış su ayırt etme kapağı

I-25 (PASLANMAZ ÇELİK) – ÖZELLİK KURUCU:  SIRA 1  +  2  +  3  +  4

1 Modeller 2 Standart Özellikler 3 Özellik Opsiyonları 4 Nozul Seçenekleri

I-25-04-SS = 10 cm Pop-up Ayarlanabilir açı, paslanmaz 
çelik yükseltici, çek valf ve 
5 nozul

B = BSP iç dişli #4 - #28 = Fabrika  
montajlı nozul numarası

I-25-06-SS = 15 cm Pop-up R = Arıtılmış su ayırt etme kapağı

HS = Yüksek hız

HS-R = Yüksek hız ve arıtılmış su ayırt etme kapağı

Örnekler:   
I-25-04 - B = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı, BSP iç dişli 
I-25-04-SS - R - B-  18 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, arıtılmış su ayırt etme kapağı ve #18 nozul, BSP iç dişli 
I-25-06-SS - B = 15 cm pop-up, ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, BSP iç dişli


