BİREYSEL VE TICARI SULAMA

Built on Innovation®

PGP ULTRA ROTOR SPRİNKLER
®

Birinci Sınıf PGP’nin Geliştirilmesi lle Yeni Özelliklerle Dolu PGP Ultra
PGP Ultra, en çok satan PGP Rotor ile kurulmuş ve otuz yıllık araştırma, müşteri geri bildirimive laboratuvar testleri sayesinde geliştirilen çeşitli yeni özelliklerle çıtayı yükseltmiştir. PGP
Ultra’nın en dikkat çekici üstünlükleri arasında aşınmayan dişli mekanizması ve otomatik açı
hafızası vardır. Bu iki özellik,döner başlığın zarar görmeden, nereye çevrildiğinden bağımsız
olarak orjinal açı ve konumuna geri getirmesini sağlar. Diğer gelişmiş özellikleri arasında
çeşitli yarıçap seçenekleri olan 34 nozul ve ayar vidası vardır. PGP Ultra, proje uygulayacılarına her saha için bir dizi verimli seçenek sunar. Maksimum düzeyde verimlilik için PGP-04'ü,
gelen basıncı 3.5 -7 Bar aralığından 3.1 Bara'a düşüren opsiyonel bir basınç regülatörlü gövde
kullanın ve bu şekilde %25 oranında daha fazla su tasarrufu edin.

Daha Fazla Bilgi. Daha detaylı bilgi için hunterindustries.com sitesini ziyaret edin.

EŞSİZ PGP ULTRA ROTORLAR
®

Güvenilirlik Sağlar
Neden PGP Ultra Seçilir?
• Pop-up sprinkler sessizce döner ve işini
tamamladığında ortadan kaybolur
• Eşit miktarda ve verimli sulama yapar
• Yürüyüş yollarına veya binalara su sıçratmaya engel olan 		
hassas desen kontrolüne sahiptir
• Çarpma veya gürültü olmadan çok sessiz rotasyon
• Patent bekleyen, aşınmayan, vandalizme dayanıklı
Patentli aşınmayan, vandalizme dayanıklı dişli mekanizması
başlığın zarar görmeden döndürülmesini sağlar
• Piyasadaki en güvenilir rotor PGP Ultra, şimdi
5 yıl garantiye sahiptir

PGP Ultra’nın Faydaları
• Otomatik Açı Hafızası: Başlık nereye çevrilirse
çevrilsin, orijinal çışına geri döner

		

• Patentli bir modelde, geri dönüşsüz 360 derece tam daire ve
50 dereceden 360 dereceye kısmi açılı ayarlama imkanı
• Her PGP Ultra kolay takılır 8 adet standart
nozul ve 4 adet düşük açılı nozul ile gelir.
Küçük alanlar için opsiyonel kısa mesafe
nozulları da mevcuttur.
• Çalı tipi, 4” , ve 12” pop-up mevcuttur

PGP ULTRA: Yüksek Performanslı Nozul Seçeneği

PGP Ultra Serisi

Websitesi hunterindustries.com | Teknik Servis TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca
Hunter’ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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