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PGP-04
Wysokość całkowita: 19 cm 
Część wynurzalna: 10 cm
Średnica tłoka: 4,5 cm
Podłączenie: ¾″ 

PGP-12
Wysokość całkowita: 43 cm 
Część wynurzalna: 30 cm
Średnica tłoka: 4,5 cm
Podłączenie: ¾″ 

PGP-00
Wysokość całkowita: 19 cm
Średnica tłoka: 4,5 cm
Podłączenie: ½″ 

PGP™ ULTRA
Promień: 4,9–14,0 m
Przepływ: od 0,07 do 3,23 m3/godz.;  
od 1,2 do 53,8 l/min

PgP Ultra

Łatwa regulacja kąta 
i promienia

PGP Ultra do wody 
zrekultywowanej

Dostępny jako opcja 
instalowana fabrycznie we 
wszystkich modelach

PGP-ULTRA – TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model 2 Standardowe funkcje 3 Opcje 4 Opcje dysz

PGP-00 = krzewy
Regulacja kąta, tłok 
z tworzywa sztucznego, 
8 dysz standardowych 
i 4 niskokątowe

CV  = jednokierunkowy 
zawór zwrotny

Niebieska 1,5–8,0 

Niskokątowa szara 

Czarna o krótkim promieniu 

Wysokowydajna zielona

MPR-25-Q, T, H, F

MPR-30-Q, T, H, F

MPR-35-Q, T, H, F
Od 1,5 do 4,0  = tylko dysze  
1,5–4,0 są montowane fabrycznie

PGP-04 = 10 cm, 
wynurzalny

CV-R =  Zawór zwrotny 
i pokrywa oznaczająca 
wodę zrekultywowaną

PGP-06 = wynurzalny 
na 15 cm

PGP-12 = 30 cm, 
wynurzalny

Przykłady: 
PGP-04 = 10 cm, wynurzalny, regulowany kąt 
PGP-04-2.5 = 10 cm, wynurzalny, regulowany kąt, dysza 2,5 
PGP-12-CVR-4.0 = 30 cm, wynurzalny, regulowany kąt, zawór zwrotny oraz pokrywa oznaczająca wodę 
zrekultywowaną z dyszą 4,0

KLUCZOWE KORZYŚCI
• Opatentowana funkcja automatycznego 

powrotu kąta przywraca pierwotny 
kąt w przypadku jego przestawienia; 
regulowany kąt od 50° do 360°

• Mechanizm napędowy jest chroniony 
przed uszkodzeniem, w przypadku 
obrócenia w przeciwnym kierunku

• Funkcja pracy pełnoobrotowej 
i sektorowej w jednym modelu 
zapewnia dopasowanie do różnych 
terenów i zmniejsza ilość sprzętu

• Śruba do regulacji pozwala na 
dopasowanie kąta za pomocą klucza 
Hunter lub śrubokręta płaskiego

• Płaskie dysze umożliwiają szybki i 
łatwy montaż

• Mechanizm kontroli kąta QuickCheck™ 
zapewnia szybką regulację

DANE UŻYTKOWE
• Dysze do wyboru: 34
• Promień: 4,9–14,0 m
• Przepływ: od 0,07 do 3,23 m3/godz.; 

od 1,2 do 53,8 l/min
• Zalecany zakres ciśnienia: 

od 1,7 do 4,5 bara; od 170 do 450 kPa
• Zakres ciśnienia roboczego: 

od 1,4 do 7,0 barów; od 140 do 700 kPa

• Wielkość opadu: ok. 10 mm/godz.
• Trajektoria dyszy: standardowa = 25°,

niskokątowa = 13°
• Zestawy dysz: niebieski – od 1,5 do 8,0; 

niskokątowy, szary – od 2,0 do 4,5; 
czarny – od 0,50 do 3,0; zielony – od 6,0 
do 13,0; MPR-25; MPR-30; MPR-35

• Okres gwarancji: 5 lat

OPCJE ZAINSTALOWANE FABRYCZNIE
• Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów od 3 m) 
• Jednokierunkowy zawór stopowy i pokrywa wody zrekultywowanej 
• Niebieskie dysze nr 1,5–4,0

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
• Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 1 m), tylko PGP-04 (nr części 142300SP)
• Prefabrykowane złącze obrotowe z PVC HSJ-0 ¾″

PGP Ultra podnosi poprzeczkę w zakresie technologii zraszaczy dzięki 
zaawansowanym funkcjom opracowanym dzięki prowadzonym od ponad 
30 lat badaniom i testom laboratoryjnym oraz uwagom od Klientów.

PGP-06
Wysokość całkowita: 25 cm 
Część wynurzalna: 15 cm
Średnica tłoka: 4,5 cm
Podłączenie: ¾″

Spis treści:
PgP Ultra

Odniesienia do innych produktów:


