PRO-SPRAY ®
Profesionální Rozprašovací Postřikovače
ZÁVLAHA PRO REZIDENČNÍ A VEŘEJNÉ PLOCHY

Built on Innovation®

hunterindustries.com

ROBUSTNÍ
TĚLO, VYROBEN
ABY PŘETRVAL!
Rozprašovací postřikovače Hunter Pro-Spray jsou
pečlivě navrženy tak, aby byla zajištěna dlouhá životnost
a spolehlivý výkon na rezidenčních plochách
K dostání jsou ve verzi od nevýsuvných
SHRUBů až po modely s 30 cm výsuvníkem.
Postřikovače Pro-Spray mají odolnou
konstrukci na bezkonkurenční úrovni,
precizní provedení zajišťovací hlavy, která
neprotéká ani v případě, že není plně
dotažena. Nechybí zde ani nestrhnutelný
dvoudílný kluzný systém nastavení.
Postřikovače

Všechny modely jsou vybaveny
proplachovou zátkou s úchytem, která
omezuje následné ucpání trysek na
minimum. Rozprašovací postřikovače
Hunter Pro-Spray jsou kompatibilní se
všemi standardními průmyslově vyráběnými
Hunter tryskami s vnitřním závitem, což
nabízí vysokou míru flexibility.

Pro-Spray jsou kompatibilní s nastavitelnými
tryskami “A”, s tryskami “FIX” s pevnou
výsečí a s tryskami MP Rotator®.

Na obrázku jsou vyobrazeny: rozprašovací postřikovače PRS40 shrub, Pro-Spray 5 cm výsuvník, PRS30 a
PRS40 10 cm, Pro-Spray 15 cm, PRS30 a PRS40 30 cm výsuvník

Rozprašovací postřikovače Pro-Spray®, s velmi
pevným žebrovaným tělem, unikátním těsněním a
odolnou zajišťovací hlavou, jsou navrženy tak, aby
vydržely i v těch nejnáročnějších podmínkách.

INTELIGENTNÍ KONSTRUKCE TĚSNĚNÍ
Tlakem aktivované, multifunkční těsnění bylo
navrženo ke snížení množství obtékající vody při
vysouvání výsuvníku. Těsnění funguje i při nízkém
tlaku a dovoluje zapojení více postřikovačů v
jedné sekci. Speciální tvar těsnění chrání výsuvník
při závlaze a zabraňuje vniknutí nečistot a jeho
následné poškození při zasouvání.

VELMI SILNÁ PRUŽINA
Silná vratná pružina zabezpečující zasunutí
výsuvníku za každých podmínek.

ZPĚTNÝ VENTIL ADV
Použití zpětného ventilu eliminuje unikání
vody a tvoření přemokřených míst u níže
položených postřikovačů, chrání svah před
nepříznivým působení vytékající vody a zároveň
zabraňuje plýtvání vodou. Na výběr jsou modely
postřikovačů s vestavěným zpětným ventilem
nebo s možností doplnění zpětného ventilu až při
instalaci.

VESTAVĚNÝ REGULÁTOR TLAKU NA
2,1 NEBO 2,8 BAR
Rozprašovací postřikovače Hunter s regulací tlaku
jsou navrženy pro potřeby jakékoliv instalace.
Postřikovač PRS30 s hnědou hlavou umožňuje
snížit tlak na optimální úroveň klasického
rozprašovacího postřikovače, tedy na 2,1 bar.
Postřikovač PRS40 s šedou hlavou je navržen pro
použití s tryskou MP Rotator ® a omezuje výstupní
tlak na 2,8 bar.

ZAJIŠŤOVACI HLAVA ZAMEZUJE
PODTÉKÁNÍ I PŘI VYŠŠIM TLAKU
Postřikovače Pro-Spray, díky zesílenému
tělu a robustní zajišťovací hlavě, odolávají i
těm nejnepříznivějším podmínkám, jako jsou
vandalismus nebo pojezd těžké techniky. Dlouhý
závit zajišťuje vysokou pevnost mezi hlavicí a
tělem. Největší výhodou ale je, že těsnění neplní
funkci jen pro dotěsnění okolí výsuvníku, ale díky
své unikátní konstrukci zcela znemožní nežádoucí
únik vody a podtékání z důvodu případných
nečistot v závitu mezi hlavicí a tělem.

Konkurence

Pro-Spray

PRO-SPRAY® PROFESIONÁLNÍ ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE
Pro-Spray

PRS30

Postřikovač Pro-Spray je připraven především
pro komerční nebo rezidenční projekty. Jedná se
o robustní a spolehlivý rozprašovací postřikovač
všestranného využití. Je jistou volbou pro dlouhou
životnost, je správnou volbou pro profesionály.

Vestavěný regulátor tlaku nastavený na 2,1 bar zajišťuje
optimální provoz rozprašovacích trysek. Mezi další
vlastnosti postřikovače patří předinstalovaný zpětný
ventil a nejsilnější vratná pružina ve své kategorii.

Základní charakteristika

PRS30 Základní charakteristika

• Použití: Rezidenční plochy / veřejné plochy a parky

• Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Modely: Shrub, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Zajišťovací identifikační hlava hnědé barvy pro snazší
identifikaci

• Kompatibilní se všemi tryskami Hunter s vnitřními
závity
• Varianty postřikovačů s bočním připojením (SI)
jsoudostupné u modelů 15 cm a 30 cm

• Varianty postřikovačů s bočním připojením (SI)
jsoudostupné u modelů 15 cm a 30 cm
• Inovativní proplachová zátka

• Inovativní proplachová zátka

PRS40

• Výrobní záruka: 5 let

Vestavěný regulátor tlaku je v postřikovači nastaven na
2,8 bar. PRS40 je speciálně navržen a konstruován pro
optimální a efektivní práci s revolučními tryskami
MP Rotator®.

Pro-Spray fialová identifikační hlava
Modely Pro-Spray se nabízejí i ve verzi s
předinstalovanou fialovou hlavou (určeno pro USA)

PRS40 Základní charakteristika

• Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
• Zajišťovací identifikační hlava šedé barvy pro snazší
identifikaci
• Inovativní proplachová zátka
• Zpětný ventil ADV (až do 4,3 m převýšení)

Antivandalní hlava se zajišťovacím
šroubem

• 15 cm a 30 cm modely se zpětným ventilem jsou
standardně dodávány bez bočního připojení

Specifická volitelná antivandalní hlava
(VPC) k postřikovači PRS30 je zajištěna
imbusovým šroubem, čímž zabraňuje
snadné nechtěnné demontáži.

Pro-Spray

PRS30

PRS40

Vhodné pro

Trysky “FIX” s
pevnou výsečí

Plynule nastavitelné trysky “A”

Trysky
MP Rotator

Trysky “FIX” s
pevnou výsečí

Plynule nastavitelné trysky “A”
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Pomáhat našim zákazníkům uspět, je to, co nás žene vpřed. Zatímco naše vášeň po inovacích a technice je vložena
do všeho co děláme, naším závazkem je podporovat Vás. Věříme, že Vás udržíme v rodině zákazníků
Hunter pro nadcházející roky.
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