
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patentli Hassas Dağıtım KontrolüTM 
    Yardımcı pompa olmaksızın düşük basınçlarda eşit kaplama temin eder 
 
    6 renk kodlu nozul 
    Tamamen eşit kaplama ve hızlı tanınma 
 
    Paslanmaz çelik yükseltici 
    Sert toprakta sağlam yükselme 
 
    Kolay açı ayarı (40° - 360°) 
    Yukarı, aşağı, ıslak veya kuru konumda üstten ayarlama 
 
    Ağır hizmet tipi, suyla yağlanan tahrik dişlisi 
    Yıllar boyunca güvenilir dayanıklılık 
 
    Patentli VStat kendinden ayarlanan stator 

Stator sekmanı gerektirmez, daha fazla güçle döner ve sprinkler      
ömrünü uzatır 
 
3,0m’ye kadar yükseklik farkı için drenaj çekvalfi 
Su tasarrufu sağlar, sorumluluğu azaltır 

Tam Daire Ayarlanabilir Açılı 

I-60 
 
Düşük basınçlı 
ve uygun 
maliyet talep 
eden sistemler 
için büyük boy 
rotor 

Geniş çim alanlara sahip tesisler, büyük 
mesafeleri örtebilen rotorlar gerektirir. Fakat 
birbirinden uzak rotorlar örtüşme için yüksek 
basınç gerektirirler. Şehir su kaynaklarının 
basınç değerleri, rotorların verimli çalışması 
için gerekli olan değerden çoğu zaman daha 
düşüktür. Basıncı işletme seviyesine 
yükseltmek için pompa kurulum masrafı yerine 
Hunter, daha verimli (maliyet ve performans) 
bir yol önerir. I-60, rotor aralıklarının, geniş 
peyzaj alanlarında, şehir parklarında veya  

halka açık spor komplekslerinde istenildiği gibi 
yeteri kadar fazla olmasına izin verir. 
Çünkü düşük basınç altında çalışması için dizayn 
edilmiştir, bu da rotoru ekonomik  
bir tercih haline getirmiştir. Ayrıca, 
I-60 daha az su kullandığından  
büyük çaplı boru kullanımı  
ihtiyacını ortadan kaldırmıştır  
(Bilinçli bütçe için bir başka  
maliyet tasarrufu).  

ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI 



         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
 
 
 
 
 
    

MODELLER 
I-60-ADS- Ayarlanabilir açı (40°–360°) 
I-60-36S- Tam döner 
 
BOYUTLAR 

 Pop-up yüksekliği: 8cm 
 Toplam yükseklik: 21cm 
 Dişi giriş: 1" NPT veya BSP 
 Çıkış çapı: 4.45cm 

 
ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 
I-60 ADS 

 Çıkış debisi: 1.48 to 4.63 m3/sa 
 Yarıçap: 15.2 – 20.1 m 
 Tavsiye edilen çalışma basıncı:  

2.8 – 4.1 bar 
 Çalışma basıncı: 1.4-6.9 bar 
 Yağmurlama hızı: Saatte yaklaşık 

7-13 mm 
 Atış Yörüngesi: 25˚ 

 
I-60 36S 

 Çıkış debisi: 1.48 – 4.72m3/sa 
 Yarıçap: 15.5 – 20.4 m 
 Tavsiye edilen çalışma basıncı: 

2.8-4.1 bar 
 Çalışma basıncı: 1.4-9.6 bar 
 Yağmurlama hızı: Saatte yaklaşık 

6-14 mm 
 Atış Yörüngesi: 25˚ 

 
MEVCUT OPSİYONLAR 
 Arıtılmış su kapağı 
 Fabrika montajlı nozul 
 

HASSAS. DAĞITIM. KONTROL - İSMİ HERŞEYİ ANLATIYOR  

Dağınık mod: Mükemmel kaplama Mesafe modu: Geniş yarıçap kaplaması 

Tam olarak söylediği yenilikçi performans özelliklerini size sağlar. 
Hunter I-60 rotoru tek nozul dizaynı ile Precision Distribution Control 
özelliği sayesinde türbülansı azaltıp atma yarıçapını maksimuma 
ulaştırır. Tahrik dişlileri sayesinde suyu aralıklarla atar, israf olan suyu 
minimize ederken hassas dağıtım kontrolü verimli bir sulama sağlar. 
Ayrıca bu patentli teknoloji sayesinde basıncı artırmak için pahalı ve 
karmaşık pompa sistemlerine ihtiyaç duymayacaksınız. Eğer Hunter I-
60’ın sadece uzak mesafe uzmanı olduğunu düşünüyorsanız, olağanüstü 
bir kaplama sağladığının da farkında olmalısınız. 

*Fabrika montajlı nozul 
Not:Bütün yağmurlama hızları 180 derecede 
hesaplanmıştır. 360 deredeki yağmurlama 
hızları için 2’ye bölün 
 

Optimum nozul performansı için rotor, tavsiye edilen 
çalışma basıncında çalıştırılmalıdır. Çalışma basıncı 
altında sprinkler normal çalışacak fakat nozul 
performansı düşebilir. 
Veri sonuçları rüzgarsız ortam içindir. Yerel şartlar 
için ayarlayın. Nozul vidası ile yarıçap %25’e kadar 
azalabilir. 

                             ÜRÜN TANITIMI 

Model 
I-60: 8 cm Pop-up 

Özellikler 
ADS,36S,ARS, 
3RS 

Opsiyonlar 
XX:Komple nozul seti 
7-20:Fabrika montajlı standart 
nozul 
B:BSP Dişli 

Açıklama 
ADS: Ayarlanabilir açılı, çekvalfli, paslanmaz çelik yükseltici 
36S: Tam döner, çekvalfli, paslanmaz çelik yükseltici 
ARS: Ayarlanabilir açılı, arıtılmış su kapaklı, paslanmaz çelik yükseltici, 
çekvalfli 
3RS: Tam döner, arıtılmış su kapaklı, paslanmaz çelik yükseltici, çekvalfli 
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