
PGP™ ULTRA  
ASPERSOR ROTATIVO

Esta atualização do renomado PGP traz novos recursos
O PGP Ultra aproveita a base do rotor PGP original mais vendido e eleva o nível com 
uma gama de recursos novos e poderosos, desenvolvidos durante três décadas de 
pesquisa, informações de clientes e testes em laboratório. As atualizações trazem uma 
engrenagem indestrutível e retorno automático do arco, que permitem girar a torre sem 
provocar danos, e recolocar a torre em seu arco original, independentemente da direção 
para onde estiver voltada.

Outros recursos avançados incluem 34 opções de bocal com várias opções de raio 
e um parafuso de fixação com fenda ou cabeça. A flexibilidade do PGP Ultra dá aos 
instaladores do sistema uma variedade de opções eficientes em qualquer instalação. 
Para eficiência máxima, escolha o PGP-04 com um corpo opcional, regulado por pressão, 
que reduz as pressões de entrada de até 7 bar para 3,1 bar (700 kPa a 310 kPa), gerando 
uma economia de água de até 25%.
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Por que escolher o PGP Ultra?

• O aspersor escamoteável gira silenciosamente  
e desaparece quando o trabalho é concluído

• Irriga com uniformidade e eficiência

• Oferece controle preciso de padrões sem 
desperdício de água borrifada em passarelas  
ou edifícios

• Rotação silenciosa, sem impacto nem ruídos

• O mecanismo de engrenagem patenteada, 
indestrutível e à prova de vandalismo permite 
que a torre seja girada sem provocar danos

• Agora o PGP Ultra, o rotor mais confiável do 
mercado, oferece garantia de cinco anos

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

• Retorno automático do arco: retorna ao arco 
original independentemente da direção para 
onde a torre estiver voltada

• 360º não reversíveis, com patente, para rotação 
completa ou parcial em um modelo, de 50º a 360º

• Inclui um suporte superior quadrado, de fácil 
instalação de 8 bocais padrão 

• Suportes opcionais de bocais de curto alcance 
para áreas menores também disponíveis

• Disponível em formato escamoteável para 
arbusto, com 10 cm, 15 cm e 30 cm

PGP Ultra: opções de bocais de alto desempenho

OS ROTORES PGP ULTRA OFERECEM 
Confiabilidade inigualável

Série PGP Ultra
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Nossa motivação é ajudar os nossos clientes a terem sucesso. Nossa paixão por inovação e engenharia está 
em tudo o que fazemos, e o nosso compromisso é oferecer um suporte excepcional aos nossos clientes para 
que façam parte da família Hunter por muitos anos.

Gene Smith, Presidente da divisão de Irrigação 
Paisagística e Iluminação Externa


