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IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Built on Innovation®

01 Delgado: com um corpo elegante e 
durável, o PS Ultra funciona bem em 
espaços reduzidos

02 Compatível: funciona com todos os 
bocais para facilitar a adaptação

03 Versátil: o PS Ultra está disponível em 
diversos tamanhos e opções de bocais 
pré-encaixados

PULVERIZADOR PS ULTRADA LINHA DELGADA

O PS Ultra é o aspersor delgado com recursos essenciais para qualquer instalação

Perfeito para aplicações residenciais padrão, o aspersor pulverizador compacto e delgado está disponível 
nos modelos de 5 cm, 10 cm e 15 cm. Seu corpo inovador incorpora uma catraca confiável em duas partes, 
tampa durável, tubo de subida com rosca macho e tela de filtragem em tamanho grande, oferecendo 
filtragem dupla nos modelos de 10 cm e 15 cm. Além disso, os modelos de 5 cm e 10 cm oferecem 
compatibilidade reversa com os corpos dos aspersores PS existentes, agilizando e simplificando a 
atualização. Os modelos PS Ultra padrão trazem um bocal Pro ajustável e pré-instalado. Há uma versão 
do plugue de descarga disponível sem bocal nem tela de filtragem. Com diversos bocais compatíveis 
para escolher, é fácil encontrar a solução mais eficiente para qualquer aplicação.



Nosso objetivo é ajudar os clientes a prosperar. 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.
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RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES DO PS ULTRA

Recursos

• Aplicação: residencial

• Modelos: 5 cm, 10 cm, 15 cm

• Opções de bocal: faixa lateral de 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 
4,6 m, 5,2 m, 1,5 x 9,0 m (padrão da tira lateral disponível 
exclusivamente nos modelos de 5 cm e 10 cm)

• Bocal Pro ajustável e pré-instalado como opção

• Capa aprimorada para maior durabilidade, fácil manuseio 
e prolongamento da vida do tubo de subida

• Os modelos de 5 cm e 10 cm podem ser adaptados aos 
modelos dos aspersores PS de estilos mais antigos

• Catraca de duas partes para garantir o bom ajuste do  
tubo de subida

• Tubo de subida de rosca macho para aceitar todos os  
bocais fêmea

• Disponível com plugue de descarga (tela de filtragem em 
tamanho grande não incluída)

• Tela de filtragem extra grande opcional

• Período de garantia: 2 anos

Especificações

• Faixa de pressão recomendada: 1,4 a 4,8 bar, 
140 a 480 kPa

• Taxa de vazão: 0,72 a 21,75 l/m; 0,04 a 1,30  m3/h

• Raio: 2,2 m a 5,8 m

• Taxas de precipitação: aproximadamente 35 a 42 mm/h

Modelos

[A] PSU-02 
Altura total: 12 cm
Altura de elevação: 5 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½" 

[B] PSU-04 
Altura total: 18 cm 
Altura da elevação: 10 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½" 

[C] PSU-06 
Altura total: 24 cm 
Altura da elevação: 15 cm
Diâmetro exposto: 3 cm
Tamanho da entrada: ½" 

[A] [B] [C]

PLUGUE DE DESCARGA DIRECIONAL 
O PS Ultra vem equipado com um 
plugue de descarga quando comprado 
em sua forma padrão sem bocal. 
O plugue de descarga PS Ultra é 
direcional, permitindo que o usuário 
impeça a ocorrência de inundação 
descontrolada da área da cabeça.  

PS ULTRA — QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES:   
COMPRE 1 + 2 + 3  (OPCIONAL)

1 Modelo 2 Bocais 3 Opcional

PSU-02 = 
elevação de 
5 cm

PSU-04 = 
levação de 
10 cm

PSU-06 = 
elevação de 
15 cm

(Em branco) = plugue de des-
carga, sem tela de filtragem de 
tamanho grande

8A = Bocal ajustável de 2,4 m

10A = Bocal ajustável de 3,0 m

12A = bocal ajustável de 3,7 m

15A = bocal ajustável de 4,6 m

17A = bocal ajustável de 5,2 m

5SS = faixa lateral de 1,5 m x 9,0 m
(não disponível para PSU-06)

NFO = 
somente filtro 
de bocal 
(disponível 
somente para o 
modelo de 10 cm)

Exemplos:  
PSU-04 - 15A = elevação de 10 cm com bocal ajustável de 4,6 m 
PSU-02 - 5SS = elevação de 5 cm com faixa lateral de 1,5 m x 9,0 m 
PSU-06 - 10A = elevação de 15 cm com bocal ajustável de 3,0 m 
PSU-04 - 12A - NFO = elevação de 10 cm com bocal ajustável de 
3,7 m somente filtro de bocal 


