PGP ULTRA

Sugár: 4,9 – 14 m
Vízhozam: 0,07 - 3,23 m3/óra; 1,2 - 53,8 l/perc
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A PGP Ultra magasan tartja a lécet a turbinás szórófejek technológiáját illetően.
A nagy teljesítményű PGP Ultrát több mint három évtizednyi kutatás, az ügyfelek
visszajelzései és a laboratóriumi vizsgálatok alapján fejlesztettük ki.

TURBINÁS SZÓRÓFEJEK

FŐBB ELŐNYÖK
• A szabadalmaztatott automatikus
szögmemória révén a szórófej visszaáll
az eredetileg beállított öntözési
szögtartományba, ha erőszakkal
elforgatták; állítható 50° - 360° -ig
• A meghajtás rongálásbiztos, nem sérül
meg, ha a forgással ellentétes irányba
tekerik el a fejet
• Egy házban az állítható és a körforgó
szórófej, az öntözendő felülethez
igazítható, így csökken
az árukészlet

PGP-00

• A csavart akár egy normál csavarhúzóval,
akár Hunter kulccsal könnyen és
egyszerűen lehet ki- vagy becsavarni.
• A lapos tetejű fúvókákat egyszerűen és
gyorsan lehet beilleszteni
• A beállított öntözési szög könnyen
ellenőrizhető

Teljes magassága: 19 cm
A látható felület átmérője: 4,5 cm
¾"-os belső menetes csatlakozás

PGP-04

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Fúvókaválaszték: 34
• Öntözési sugár 4,9 – 14 m
• Kijuttatott vízmennyiség: 0,07 - 3,23 m3/
óra; 1,2 - 53,8 l/perc
• Ajánlott nyomástartomány: 1,7 - 4,5 bar
(170 - 450 kPa)
• Működési nyomástartomány: 1,4 - 7,0 bar;
140 - 700 kPa

Teljes magasság: 19 cm
Kiemelkedés: 10 cm
A látható felület átmérője: 4,5 cm
¾"-os belső menetes csatlakozás

• Öntözési intenzitás: kb. 10 mm/óra
• A vízsugár kilépési szöge: normál fúvókák
25°, alacsony szögű 13°
• Fúvókakészlet: 1,5 - 8,0 kék, 2,0 - 4,5
alacsony szögű szürke, 0,50 - 3,0 fekete,
6,0 - 13,0 zöld, MPR-25,
MPR-30, MPR-35
• Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

GYÁRTÁSBAN ELŐKÉSZÍTETT VÁLTOZATOK
• Visszacsapó szelep 3 m szintkülönbségig
• Újrahasznosított víz jelölése
• Kék # 1,5–4,0 fúvókák

PGP-12

Teljes magasság: 43 cm
30 cm kiemelkedésű
A látható felület átmérője: 4,5 cm
¾"-os belső menetes csatlakozás

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK
• Visszacsapó szelep (2,1 m szintkülönbségig) kizárólag PGP-04 (cikkszáma: 142300SP)
• HSJ-0 előregyártott ¾"-os PVC csuklós fejbekötő

Újra hasznosított vízzel
működő PGP Ultra

PGP Ultra

Valamennyi típusnál kapható
gyári kivitelben

Egyszerű forgásszög- és
szórástávolság állítás

PGP-ULTRA - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1

Modell

PGP-00 = nem emelkedik ki,
bokoröntöző
PGP-04 = 10 cm
kiemelkedésű
PGP-12 = 30 cm
kiemelkedésű

2

Alapszolgáltatások

Állítható szórásszögű, műanyag
forgórésszel, 8 normál és 4
alacsonyszögű fúvókával

3

4

Külön rendelhető

FÚVÓKÁK SZÁMA

Kék 1.5–8.0

CV = Visszacsapó szeleppel
CV-R = Visszacsapó szelep és újrahasznosított vizet
jelölő fedél

Szürke alacsony szögű
Fekete rövid sugarú
Zöld nagy vízhozamú
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1.5 - 4.0 = Fúvókák 1.5–4.0 lehetnek
gyárilag beépítettek

Példák:
PGP-04 = 10 cm kiemelkedésű,állítható szögű
PGP-04-2.5 = 10 cm kiemelkedésű, állítható szögű 2,5-ös fúvókával
PGP-12-CV-R-4.0 = 30 cm kiemelkedésű, állítható szögű, visszacsapó szeleppel és újrahasznosított vizet jelölő fedéllel, 4.0-ás fúvókával

20

Látogasson el a hunterindustries.com weboldalra!

