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I-25 DESEMPENHO DO ROTOR

Este Rotor Resistente Consegue Aguentar Qualquer Trabalho Comercial

O I-25 faz o trabalho com potência, eficiência e confiabilidade de classificação comercial. 
Com um raio de alcance robusto de 11,9 a 21,6 m, este rotor pode ser utilizado numa 
variedade de aplicações e ambientes. A sua construção compacta e muito duradoura inclui 
uma torre central escamoteável de aço inoxidável opcional para uma resistência excepcional. 
Com uma garantia de 5 anos, o I-25 Ultra também dispõe de opções para identificação de 
águas residuais e giro de alta velocidade. É incorporada uma válvula anti-dreno de série e 
possui um grande leque de bocais de alto desempenho. Eficiente, resistente e construído 
para durar, os rotores I-25 da Hunter trabalham arduamente todos os dias para que você  
não tenha de trabalhar.

01 Robusto: Retorno automático do 
arco e engrenagens indestrutíveis 
previnem danos provenientes de 
vandalismo

02 Versátil:  Círculo parcial e total em  
um único modelo, de 50º a 360º

03 Eficiente: Válvula anti-dreno 
incorporada economiza água
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Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que 

fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de 

clientes da Hunter por muitos anos.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

I-25 CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

 Características

• Modelos: 10 cm, 15 cm

• Modelos de êmbolo de aço inoxidável: 10 cm, 15 cm

• 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: 12

• Modelos de bocais: n.º 4 ao n.º 28

• Período de garantia: 5 anos 

 Especificações

• Raio: 11,9 a 21,6 m

• Vazão: 0,82 a 7,24 m3/h; 13,6 a 120,7 l/min

• Pressão de serviço recomendada: 2,5 a 7,0 bar;  
250 a 700 kPa

• Intervalo de pressão de funcionamento: 2,5 a 6,9 bar;  
250 a 690 kPa

• Taxas de precipitação: 15 mm/h aprox.

• Trajetória do bocal: 25 graus

I-25-06 
Altura Total: 20 cm  
Altura de Elevação: 10 cm 
Diâmetro Exposto: 5 cm 
Tamanho da rosca: 1” BSP

I-25-04 
Altura Total: 20 cm  
Altura de Elevação: 10 cm 
Diâmetro Exposto: 5 cm 
Tamanho da rosca: 1” BSP

Modelo

I-25 (PLÁSTICO) - ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1 Modelo 2 Funções Padrão 3 Opções de Funções 4 Opções de Bocais

I-25-04 = Escamoteável de 
10 cm

Arco ajustável, êmbolo de 
plástico, válvula antidreno e 
5 bocais

B = Roscas de entrada BSP #4 a #28 = Número do bocal 
instalado de fábrica

I-25-06 = Escamoteável de 
15 cm

R =  ID de água residual

I-25 (AÇO INOXIDÁVEL) - ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1 Modelo 2 Funções Padrão 3 Opções de Funções 4 Opções de Bocais

I-25-04-SS = Escamoteável 
de 10 cm

Arco ajustável, êmbolo de aço 
inoxidável, válvula antidreno 
e 5 bocais

B = Roscas de entrada BSP #4 to #28 = Número do bocal 
instalado de fábrica

I-25-06-SS = Escamoteável 
de 15 cm

R =  ID de água residual

HS = Alta velocidade

HS-R = Alta velocidade e ID  
de água residual

Exemplos:   
I-25-04 - B = Escamoteável de 10 cm, arco ajustável, roscas de entrada BSP 
I-25-04-SS - R - B- 18 = Escamoteável de 10 cm, arco ajustável, êmbolo de aço inoxidável, ID de água residual, roscas de entrada BSP e bocal 
#18 
I-25-06-SS - B = Escamoteável de 15 cm, arco ajustável, êmbolo de aço inoxidável, roscas de entrada BSP


