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Built on Innovation®

ROTOR PGP ULTRA

®

Esta Atualização do PGP de Primeira Classe está Repleta de Novas Funções
O PGP Ultra usa a base do rotor mais vendido do mundo, o PGP, e estabelece um novo
patamar com uma variedade de novas funções desenvolvidas ao longo de três décadas de
pesquisas, opiniões dos consumidores e testes em laboratório. Entre as melhorias mais
notáveis do PGP Ultra encontra-se as engrenagens indestrutíveis e o retorno automático do
arco. Estas duas funções permitem que se a torre central for girada fora da regulagem original
não haverá danos e a torre retorna automaticamente ao arco original, independentemente
do lado para onde foi girada, tornando o produto anti-vandalismo. Outras funções avançadas
incluem 34 opções de bocais com várias opções de raio e um parafuso de fixação com atuação
dupla (fenda e com a chave Hunter). A diversidade do PGP Ultra disponibiliza aos instaladores
do sistema uma enorme gama de opções eficientes em qualquer local. Para um melhor desempenho, escolha o PGP-04 com o regulador de pressão opcional que reduz a pressão de entrada
de 3.5-7 Bar para 3.1 Bar, economizando até 25% de água.

Aprenda mais. Visite hunterindustries.com para mais informações

ROTORES PGP ULTRA PROMOVEM
®

Confiabilidade Inigualável
Por que escolher o PGP Ultra?
• Rotores escamoteáveis rodam silenciosamente
e desaparecem quando o serviço estiver completo
• Irriga uniforme e eficientemente
• Tem controle padrão preciso sem molhar áreas
indesejadas como calçadas e construções
• Rotação silenciosa, sem impacto ou barulho
• O mecanismo patenteado de engrenagens indestrutíveis é à
prova de vandalismo, permitindo e que a cabeça seja rodada
em qualquer direção sem provocar danos
• Garantia de 5 anos: O rotor mais confiável do
mercado, agora com uma garantia ainda maior

• Benefícios do PGP Ultra
• Retorno automático do arco: retorna ao arco
original independentemente do local onde a
cabeça é rodada
• Não reversível patenteado de 360 graus: círculo
parcial e total num modelo, de 50 a 360 graus
• Cada PGP Ultra é fornecido com uma estrutura
superior quadrada de fácil instalação com 8 bocais
padrão e 4 bocais da ângulo baixo. Pode
também ser instalada uma estrutura opcional
de bocais de pequeno alcance para os setores menores
• Disponível em montagem fixa para arbustos ou
escamoteável de 10 e 30 cm

PGP ULTRA: Opções de Bocais de Alto Desempenho

Série PGP Ultra

Website hunterindustries.com | Serviços Técnicos SuporteTecnico@hunterindustries.com

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que
fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de
clientes da Hunter por muitos anos.
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