MP ROTATOR

®

Bocal de alta eficiência com vários jatos
IRRIGAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL

USE 30% MENOS ÁGUA

e evite o desperdício

O MP Rotator usa tecnologia de várias trajetórias e vários jatos para obter economia de água. Em vez de
simplesmente aspergir água em gramados, o MP Rotator fornece fluxos a uma taxa mais lenta de forma que a
água seja absorvida pelo solo, reduzindo o desperdício. Esta é uma solução inovadora na tecnologia de irrigação,
que permite níveis de conservação que se tornam cada vez mais necessários.

Saiba mais. Visite hunterindustries.com ou contate o gerente de vendas local.

"

O MP ROTATOR® MAXIMIZA A EFICIÊNCIA

Uma forma mais inteligente de irrigação
O MP Rotator oferece cobertura superior em comparação aos sprays tradicionais, com precipitação totalmente proporcional em qualquer
arco ou raio. A taxa de aplicação mais lenta requer o dobro do tempo de operação dos sprays tradicionais, reduzindo de forma significativa
o desperdício: essa é a solução perfeita para taludes e solos densos. Esse aumento da eficiência resulta em uma redução de 30% do uso de
água em comparação com os sprays tradicionais.

Operação confiável

O MP Rotator fornece distribuição uniforme

O bocal de pop-up duplo
mantém o fluxo livre de detritos
externos.
Ajustes precisos
Raio e arco ajustáveis com
precipitação proporcional. O raio
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pode ser reduzido em até 25%.
Aplicação eficiente
Os vários fluxos rotacionais fornecem

Cobertura uniforme com precipitação proporcional

cobertura uniforme e resistência ao

O bocal do MP Rotator mantém a baixa precipitação e a alta

vento, eliminando os pontos secos.

uniformidade, além do ajuste para arco e raio, facilitando o

Durável

funcionamento mesmo em áreas irregulares.

O filtro de entrada removível

A água é fornecida a 10 mm/h com o MP Rotator padrão e 20 mm/h

mantém o fluxo livre de detritos

com a série SR, com precipitação proporcional ao que pode ser

internos.
Instalação fácil

absorvido pelos solos comuns.

Compatível com todos os corpos de

Os bocais de sprays tradicionais resultam em uma cobertura
ineficiente

spray, perfeito para adaptações. Use
o MP-HT para corpos de spray com
rosca fêmea.
Regulagem da pressão
Para melhores resultados,
use o PRO-SPRAY PRS40
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da Hunter com
regulagem de pressão.
Muitos

Poucos

Sprays criam pontos secos, alagamentos
e geram desperdício

ECONOMIZE DINHEIRO

usando até
MENOS ÁGUA

30%

Devido à falta de uniformidade, o excesso de irrigação é a única
forma de garantir que as áreas mais secas recebam água suficiente
para manter o gramado verde.
A quantidade de água fornecida também é um fator. Os sprays
tradicionais distribuem água a aproximadamente 40 mm/h,
causando inundações e gerando desperdício. Os solos comuns
simplesmente não conseguem absorver a água com tanta rapidez.

LINHA DE PRODUTOS MP ROTATOR

O MP Rotator fornece flexibilidade de projeto
O MP Rotator é uma grande opção para novos sistemas, pois ele fornece incrível flexibilidade de alcance (faixa de 1,5 a 10,6 m de raio),
reduz os custos com material e fornece maior eficiência do sistema.
O MP Rotator também é perfeito para revitalizar sistemas antigos: uma adaptação pode resolver problemas de baixa pressão e cobertura
ineficiente. Instale o MP Rotator em qualquer corpo de spray convencional ou adaptador de arbusto para transformá-lo em um emissor de
alta uniformidade com precipitação proporcional em qualquer arco ou raio.

Raio

MP1000

MP2000

MP3000

MP3500

2,5 m a 4,6 m

4,0 m a 6,4 m

6,7 m a 9,1 m

9,4 m a 10,6 m

Arco

MP800SR
Raio

1,8 m a 3,5 m

Arco

90° a 210°

MP1000-90

MP2000-90

MP3000-90

210° a 270°

MP1000-210

MP2000-210

MP3000-210

MP3500-90

90° a 210°

MP800SR-90

360°

MP800SR-90

A série SR possui uma taxa de precipitação de 20
mm/h. Como essa taxa de precipitação difere dos
MP Rotators padrão de 10 mm/h, é altamente
recomendável setorizar a série SR separadamente para
manter a precipitação proporcional em cada setor.
360°

MP1000-360

MP2000-360

MP3000-360

MP Faixa

MP Canto

MPLCS515

MPRCS515

MPSS530

MPCORNER

1,5 x 4,6 m
Canto esquerdo

1,5 x 4,6 m
Canto direito

1,5 x 9,1 m
Faixa lateral

2,5 m a 4,6 m
45° a 105°

Forma

MP Rosca macho

MP-HT

MPTOOL

Acessórios

MPSTICK

MP Rotator®

O MP Rotator é o bocal com melhor economia de água disponível no mercado, perfeito para adaptação de sistemas
antigos e excelente para novas instalações. Ele foi reconhecido pelos programas de descontos nas tarifas hídricas por
economia em todo o mundo e tem melhorado de forma consistente a qualidade dos gramados. Esses motivos, além do
seu desenho confiável, fizeram do MP Rotator um dos produtos mais vendidos no setor de irrigação.

Saiba mais – hunter.direct/mp

Por que a Hunter

Vídeos

Líder no setor em responsabilidade social corporativa,

Assista os vídeos do MP Rotator para obter informações

a Hunter é a principal fabricante de produtos de

sobre o desempenho, a taxa de aplicação, os testes de
uniformidade do produto e mais.
Estudos de local

irrigação criados para promover sustentabilidade. Nós
acreditamos que os espaços verdes são uma parte
essencial de um ambiente urbano saudável. Por isso,
nós criamos e testamos uma série de produtos para

Leia os estudos de local para obter dados comprovados

garantir uma irrigação eficiente em qualquer tamanho

sobre economia de água e informações sobre economia

de espaço externo, de qualquer lugar do mundo.

de trabalho e material com o MP Rotator.

Site hunterindustries.com | Atendimento ao cliente +1 760-744-5240 | Serviço técnico +1 760-591-7383

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em
tudo o que fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha
você na família de clientes da Hunter por muitos anos.
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