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ROBUSZTUS SZÓRÓFEJ 
NAGY IGÉNYBEVÉTELRE

A Pro-Spray szórófej gyártási pontossága hosszú évekig biztosítja a fej 
megbízható müködését és teljesítményét.   

Cserjék öntözéséhez választhatjuk a 30 
cm kiemelkedésű szórófejházat. A Pro-
Spray különlegesen erős anyagból készült 
szerkezete elsőrangú. Felülmúlhatatlan 
tulajdonsága, hogy a sapka meglazításakor 
nem folyik ki a víz a fej mellett, a két 
darabból álló reteszelő szerkezet pedig 
megbízható, könnyen állítható. A Pro-Spray 
házakba beszerelhetők az állítható (Pro-
Adjustable), az állandó szórásképű fúvókák 
valamint az MP Rotator fúvókák.

A Pro-Spray-nél a felhasználóbarát 
kihúzósapka a fej átöblítésére is szolgál, 
így a szennyeződés okozta eltömődés 
veszélye minimálisra csökken. A Pro-Spray 
nagyon sokoldalú, minden szokványos belső 
menetes fúvókával használható. 

A képeken: PRS40 fix, Pro-Spray 5 cm-es, PRS30 és PRS40 10 cm-es, Pro-Spray 15 cm-es, és PRS30 és  
PRS40 30 cm-es házak láthatók



A Pro-Spray szórófejházat nagy teherbírású 
bordázott testtel és teherbíró fedéllel tervezték, 
hogy a legkeményebb igénybevételnek is ellenálljon.

Pro-SprayKonkurens termék

TÖRLŐTÖMÍTÉS

A víznyomás működteti a többfunkciós 
törlőtömítést, a Pro-Spray-t úgy tervezték meg, 
hogy a kiemelkedő fej mellett ne folyjék ki a 
víz. A vizet teljesen elzáró tömítés megbízható 
működést biztosít kis víznyomásnál, és lehetővé 
teszi, hogy egy körbe több szórófejet építsünk 
be. A törlőtömítés egyedülálló kialakítású, 
kiemelkedésekor megfogja a fejet, és 
megakadályozza, hogy a fej visszahúzódásakor 
szennyeződés kerüljön a házba. A kiemelkedő 
fej mellett nem folyik ki a víz. A Pro-Spray 
ideális választás, ha kavicsos, homokos talajba 
telepítünk, mivel nem kell attól tartanunk, hogy a 
kiemelkedő fej beszorul.

ERŐS VISSZAHUZÓ RUGÓ

A fej minden körülmények között visszasüllyed.

PRO-SPRAY VISSZACSAPÓ SZELEP

A külön rendelhető visszacsapó szelep 
megakadályozza, hogy az alacsonyabban fekvő 
fejek körül tócsák képződjenek, ezzel vizet 
takarít meg és védi a környezetet a talajeróziótól. 
Választhat a gyári beépítés és a helyszíni 
beszerelés között. 

NYOMÁSSZABÁLYOZOTT HÁZAK 2,1 
BAR ÉS 2,8 BAR NYOMÁSRA

A Hunter nyomásszabályozott kiemelkedő 
esőztető ház a bejövő víznyomástól függetlenül 
bármilyen feladatra alkalmas.  A barna 
kupakos PRS30 optimalizálja a teljesítményt 
a hagyományos spray fúvókákhoz 2,1 bar-ra 
(210 kPa). A szürke kupakos PRS40 biztosítja, 
hogy az MP Rotator mindig optimális nyomáson 
működjön. Az PRS40 az egyetlen szórófej a 
piacon, amelyikkel 2,8 bar (280 kPa) nyomáson 
hatékonyan működtethetjük az MP Rotator 
fúvókákat.

A FEDÉLNÉL NAGY NYOMÁS ESETÉN 
SEM SZIVÁROG A VÍZ 

Csak a Pro-Spray-nek van nagy igénybevételre 
tervezett bordás háza és nagy szilárdságú fedele. 
A fedelet a legmostohább körülmények között is 
használhatjuk, beleértve a gyalogos közlekedést  
és a nehéz gépek okozta terhelést. A ház és 
a fedél több bekezdésű menettel csatlakozik 
egymáshoz, a fej és a fedél kapcsolódása 
kiemelkedően erős, így a szórófej ellenáll a külső 
behatásoknak.



PRO-SPRAY® PROFESSZIONÁLIS SZÓRÓFEJEK

PRO-SPRAY
A legjobb választás családi házak, ipari és kereskedelmi 
létesítmények, valamint közterületek öntözésére. A 
Pro-Spray sokoldalúan alkalmazható, masszív és 
megbízható szórófej. A Pro-Spray az ipar legfejlettebb 
szórófejháza, amelyet a hivatásos telepítők igényeinek 
kielégítésére gyártanak.  

JELLEMZŐI 

• Alkalmazás: Családi házak / Ipari létesítmények

• Típusok: Fix, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm és 30 cm 
kiemelkedés

• Használható minden szokványos belső menetes 
fúvókával

• A 15 és 30 cm kiemelkedésű típusok oldalsó bekötéssel 
is rendelhetők

• Újszerű kihúzó sapka, az átöblítő víz iránya állítható 

• Garancia: 5 év

PRS30 JELLEMZŐI

• Típusok: Fix, 10 cm, 15 cm és 30 cm kiemelkedés

• A 15 és 30 cm kiemelkedésű típusok oldalsó bekötéssel is 
rendelhetők

• Újszerű kihúzó sapka, az átöblítő víz iránya állítható 

• Garancia: 5 év

PRS30
A barna fedelű PRS30 optimalizálja a teljesítményt 
a hagyományos spray fúvókákhoz (2,1 bar, 210 kPa). 
További extra, a gyárilag beépített visszacsapó szelep, 
és a kategória legerősebb visszahúzó rugója.

PRO-SPRAY ÚJRAHASZNOSÍTOTT VIZET 
JELÖLŐ SAPKA
Pro-Spray modellek választhatók gyárilag szerelt  
lila újrahasznosított fedéllel.

PRS40 Features

• Típusok: Fix, 10 cm, 15 cm és 30 cm kiemelkedés

• Szürke színű azonosító fedél

• Újszerű kihúzó sapka, az átöblítő víz iránya állítható 

• Visszafolyásgátló szelep, ami 4,3 m szintkülönbségig 
hatásos

• A 15 cm-es és a 30 cm-es típusok alapesteben csak 
oldalsó bekötés nélkül rendelhetők, mivel csak így 
biztosítható a visszacsapószelep megfelelő működése 

• Garancia: 5 év

PRS40
A beépített szabályzó a nyomást pontosan 2,8 bar-ra 
(280 kPa) korlátozza. Ez a megoldás megbízhatóan 
szabályozott víznyomást biztosít, ami hatékony és 
gazdaságos vízfelhasználást eredményez az MP 
Rotator fúvókával kombinálva.
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 A legjobb választás

Pro-Spray PRS30 PRS40
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VANDÁLBIZTOS FEDÉL
A PRS30 vandálbiztos fedéle (VPC)  
ellenáll minden erőszakos beavatkozásnak. 


