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SOLIDE EN  
DUURZAAM

De Hunter Pro-Spray sproeiers zijn met precisie ontworpen om betrouwbare 
en duurzame prestaties te leveren voor particuliere en professionele 
doeleinden. 

Verkrijgbaar in verschillende hoogtes: 
van 0 tot 30 centimeter. De Pro-Spray 
sproeikoppen beschikken over een 
ongeëvenaarde, duurzame constructie. 
Daarnaast hebben ze een exclusief 
ontworpen schroefkap, die zelfs niet lekt 
wanneer deze wordt losgedraaid. Het 
ontwerp van de tweedelige onafhankelijke 
afdichting zorgt voor een optimale werking 
van de stijgbuis. De Hunter Pro-Spray is 
geschikt voor instelbare nozzles, nozzles 
met een vaste hoek en MP Rotators. 

Alle modellen beschikken over een 
gebruiksvriendelijke spoelkop met een 
handige ‘trekring’, waarmee de stijgbuis 
eenvoudig omhoog getrokken kan 
worden. De spoelkop voorkomt ophoping 
en verstopping door vuil tijdens het 
schoonspoelen van de leidingen. De Pro-
Spray sproeikop van Hunter is compatibel 
met alle merken gangbare binnendraad 
nozzles en biedt zo een hoge mate van 
flexibiliteit. 

Hierboven getoond: PRS40 vast model, Pro-Spray 5 cm, PRS30 en PRS40 10 cm, Pro-Spray 15 cm en PRS30 en 
PRS40 30 cm sproeiers



De Pro-Spray lijn is voorzien van een solide 
behuizing met profiel en een duurzame 
kap, speciaal ontworpen om de zwaarste 
omstandigheden te doorstaan.  

Pro-SprayConcurrent

DE STIJGBUIS AFDICHTING DIE 
WERKT

De door druk geactiveerde, multifunctionele 
stijgbuis afdichting is speciaal ontwikkeld om 
waterverlies te reduceren. De volledige afdichting 
zorgt voor een betrouwbare werking en maakt 
het mogelijk om zelfs bij een lage werkdruk 
meerdere sproeiers te installeren in één zone. Het 
unieke ontwerp van de afdichting beschermt de 
stijgbuis wanneer deze in bedrijf is, houdt het vuil 
buiten wanneer de buis daalt en voorkomt dat de 
stijgbuis gaat vastzitten.  

HEAVY-DUTY VEER

De sterkste trekveer voor intrekking onder alle 
omstandigheden.

PRO-SPRAY TERUGSLAGKLEP

De optionele terugslagklep voorkomt dat het 
systeem niet leeg loopt naar de laagstgelegen 
sproeiers. De terugslagklep beschermt het 
landschap tegen schade door overstroming en 
erosie door het waterverlies tot een minimum te 
beperken. Kies voor het gemak van de, af fabriek, 
gemonteerde terugslagkleppen of voor de 
flexibiliteit van montage in het veld.

DRUKREGELAAR VAN  
2,1 BAR & 2,8 BAR

De Hunter pop-up sproeiers met drukregelaar 
zijn ingesteld op de behoefte van iedere soort 
installatie. De PRS30 (bruine kap) optimaliseert 
de prestaties van uw traditionele sproeiers door 
een vast ingestelde werkdruk van 2,1 bar  
(210 kPa). De PRS40 (grijze kap) is speciaal 
ontworpen voor de MP Rotator. Het is de enige 
pop-up sproeier op de markt ingesteld op een 
werkdruk van 2,8 bar (280 kPa). 

DE SCHROEFKAP VAN DE BEHUIZING 
LEKT NIET ONDER HOGE DRUK

De Pro-Spray lijn heeft een hoogwaardige 
behuizing met profiel en een duurzame kap, 
die speciaal zijn ontworpen om de zwaarste 
omstandigheden te trotseren; van voetgangers 
tot zware machines. De meervoudige 
schroefdraad zorgt voor een optimale grip tussen 
deksel en behuizing. Dit helpt de kap een hoge 
druk te weerstaan.



PRO-SPRAY® PROFESSIONELE SPROEIERS

Pro-Spray
Ideaal voor professionele en particuliere projecten. 
De Pro-Spray is een solide en betrouwbare sproeier 
voor veelzijdige toepassingen. Ontwikkeld vanuit de 
gedachte van een professional en al jaren de keuze van 
installateurs.

Eigenschappen

• Toepassing: Particulier/professioneel

• Modellen: vast model, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Werkt met alle binnendraad nozzles

• Zij-inlaat versie (SI) beschikbaar in de 15 cm en 30 cm 
modellen

• Innovatief ‘flush plug’ design

• Garantie: 5 jaar

Eigenschappen PRS30

• Modellen: vast model, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Zij-inlaat versie (SI) beschikbaar in de 15 cm en 30 cm 
modellen

• Innovatief ‘flush plug’ design

• Garantie: 5 jaar

PRS30
De geïntegreerde drukregelaar zorgt voor een optimale 
werkdruk van 2,1 bar (210 kPa) om de verspilling van 
water te verminderen. Daarnaast beschikt de sproeier 
over een, af fabriek, geïnstalleerde terugslagklep en de 
meest sterke trekveer in zijn klasse.

Pro-Spray voor “grijs” water
Pro-Spray modellen zijn leverbaar met een 
optionele, af fabriek, geïnstalleerde “grijs water”  
kap (paars). 

Eigenschappen PRS40

• Modellen: vast model, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Identificatie kap is grijs voor gemakkelijke herkenning 
in het veld

• Innovatief ‘flush plug’ design

• Geïnstalleerde terugslagklep om hoogteverschil tot 4,3 
meter te overbruggen

• De modellen 15 cm en 30 cm komen standaard 
zonder zij-inlaat om een correcte installatie van de 
terugslagklep mogelijk te maken

• Garantie: 5 jaar

PRS40
Perfecte combinatie van de Pro-Spray behuizing en de 
revolutionaire MP Rotator. Met een continue werkdruk van 
2,8 bar (280 kPa) levert de PRS40 een optimale prestatie 
door het water zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
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 Werkt het beste met:

Pro-Spray PRS30 PRS40
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Vandalisme bestendige sproeikap 
Kies voor de PRS30; een sproeikap die  
vandalisme bestendig is (VPC). Dit om uw  
sproeier tegen vandalisme te  
beschermen en vandalen af te schrikken. 


