ACESSÓRIOS PARA SPRAY
Os acessórios para spray oferecem flexibilidade para instalação e manutenção dos sistemas de spray.

JUNTAS ARTICULADAS SJ

SPRAYS

Recursos
• Peças giratórias exclusivas em formato L em ambas as extremidades para fácil
instalação em qualquer configuração.
• As juntas articuladas são construídas com pontos de conexão herméticos para
confiança prolongada. As tabelas de perda de pressão dos produtos SJ estão na
página 254
Modelos:
• SJ-506: rosca de ½" x 15 cm de
comprimento
• SJ-7506: rosca de ½" x ¾" x 15 cm de
comprimento
• SJ-706: rosca de ¾" x 15 cm de
comprimento

• SJ-512: rosca de ½" x 30 cm de
comprimento
• SJ-7512: rosca de ½" x ¾" x 30 cm de
comprimento
• SJ-712: rosca de ¾" x 30 cm de
comprimento

Junta articulada SJ

Vínculos de 15 cm ou 30 cm

especificações de operação
• Pressão nominal de 10 bar, 1.000 kPa
• Período de garantia: 2 anos

COTOVELOS COM BARBELA ESPIRAIS DA HUNTER
Recursos
• Compatível com FlexSG e outras marcas para personalização da junta articulada
• Material de Acetal para barbela afiada

Cotovelos com barbela em espiral
HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

Modelos:
• HSBE-050: cotovelo macho de ½" x com barbela espiral
• HSBE-075: cotovelo macho de ¾" x com barbela espiral
• FERRAMENTA HSBE: ferramenta de inserção
especificações de operação
• Pressão operacional: até 5,5 bar; 550 kPa
• Período de garantia: 2 anos

TUBULAÇÃO FLEXSG
Recursos
• Desenvolvido para resistir a torções
• Com textura para facilitar a aderência
• Material de polietileno de baixa densidade e linear
• Em conformidade com ASTM D2104, D2239, D2737

Tubulação FLEXSG

Tamanhos de 30 m e 45 cm pré-cortados
Diâmetro interno: 1,2 cm

Modelos:
• FLEXSG: rolo de 30 m
• FLEXSG-18: extensões de 45 cm pré-cortadas
especificações de operação
• Pressão operacional: até 5,5 bar; 550 kPa
• Período de garantia: 2 anos

TAMPA DE DESLIGAMENTO
PRO-SPRAY
Recursos
• Tampa o Pro-Spray para manutenção
ou conversões de gotejamento
• Mantém um visual limpo nos jardins

Modelos:
• 213600SP
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Tampa de desligamento Pro-Spray
P/N 213600SP

BOCAL DE DESLIGAMENTO
Recursos
• Fechamento simples para os sistemas
de spray
• Permite a elevação das cabeças para
melhor visibilidade
• Use com modelos Pro-Spray e PS Ultra

Modelos:
• 916400SP

Bocal de desligamento
P/N 916400SP

Visite hunterindustries.com

