
PGP™ ULTRA 
DÖNER SPRINKLER

Güvenilir PGP'nin Bu Yükseltmesi Yeni Özelliklerle Donatılmıştır

PGP Ultra, en çok satan orijinal PGP rotorunun temelini almıştır ve otuz yılı aşkın araştırma, 
müşteri geri bildirimi ve laboratuvar testleri sonucunda geliştirilen bir dizi güçlü yeni özellikle 
çıtayı yükseltmektedir. Yükseltmeler, taretin hasara neden olmadan döndürülmesine ve 
taretin nereye çevrildiğine bakılmaksızın orijinal açısına döndürmesine olanak sağlayan 
aşınmayan dişli mekanizması ve otomatik açı hafızası içerir.

Diğer gelişmiş özellikler arasında çeşitli atış mesafesi seçeneklerine sahip 34 nozul seçeneği 
ve başlı ve oluklu bir ayar vidası bulunur. PGP Ultra'nın esnekliği, sistem kurucularına 
herhangi bir sahada bir dizi verimli seçenek sunar. En yüksek verimlilik için,%25'e varan su 
tasarrufu için 7 bar'dan 3,1 bar'a (700 kPa'dan 310 kPa'ya) kadar gelen basınçları azaltan 
opsiyonel basınç ayarlı gövdeye sahip PGP-04'ü seçin.
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Neden PGP Ultra'yı Seçmelisiniz?

• Pop-up sprinkler sessizce dönmektedir ve iş 
bittiğinde kaybolur

• Eşit ve verimli bir şekilde sular

• Yürüyüş yollarına veya binalara gereksiz su 
sıçraması olmadan hassas desen kontrolü sunar

• Fısıltı seviyesinde –sessiz dönüş, darbe veya 
gürültü olmadan

• Patentli aşınmayan dişli mekanizması, vandalizme 
karşı korumalı tahrik mekanizması, taretin hasara 
neden olmadan döndürülmesini sağlar

• Piyasadaki en güvenilir rotor olan PGP Ultra artık 
5 yıllık garantiye sahip

Kilit Avantajlar 

• Otomatik çı hafızası: Taretin nereye çevrildiğine 
bakılmaksızın orijinal açısına geri döndürür.

• Patentli geri dönüşsüz 360º kısmi ve tam daire için tek 
modelde, 50º'den 360º'ye kadar açı ayarı

• Kurulumu kolay, üst tarafı kare olarak tasarlanmış 
8 standart nozul içerir 

• Daha küçük alanlar için isteğe bağlı kısa atış mesafeli 
nozul ağacı da mevcuttur

• Çalı, 10 cm, 15 cm ve 30 cm pop-up modelleri mevcuttur

PGP Ultra: Yüksek Performanslı Nozul Seçenekleri

PGP ULTRA ROTORLAR SAĞLAR 
Eşsiz Güvenilirlik

PGP Ultra Serisi
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe 
olan tutkumuz tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz müşteri desteği sayesinde, önümüzdeki uzun 
yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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