PRÍSLUŠENSTVO PRE
SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE
Príslušenstvo pre sprayové postrekovače poskytuje vyššiu flexibilitu pri inštalácii
a údržbe systémov sprayových postrekovačov.

KĹBOVÉ PRÍPOJKY SJ
Vlastnosti
• Jedinečné otočné kolená na oboch koncoch pre jednoduchú inštaláciu v
akejkoľvek konfigurácii.
• Kĺbové prípojky disponujú vzduchotesným pripojením pre dlhodobú spoľahlivosť.

SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE

Modely
• SJ-506: ½" závit × 15 cm dĺžka
• SJ-7506: ½" × ¾" závit × 15 cm dĺžka
• SJ-706: ¾" závit × 15 cm dĺžka

• SJ-512: ½" závit × 30 cm dĺžka
• SJ-7512: ½" × ¾" závit × 30 cm dĺžka
• SJ-712: ¾" závit × 30 cm dĺžka
Kĺbová prípojka SJ

Prevádzkové špecifikácie
• Prevádzkový tlak až 10 bar; 1000 kPa
• Záručná doba: 2 roky

15 cm alebo 30 cm prípojky

ZÁVITOVÉ NÁSTRČKOVÉ KOLENÁ HUNTER
Vlastnosti
• Vylepšená, väčšia a silnejšia konštrukcia
• Kompatibilné s FlexSG a s ostatnými značkami pre prispôsobené kĺbové prípojky
• Závitová/nástrčková konštrukcia na jednoduchšiu inštaláciu
• Ostrá nástrčková koncovka je vyrobená z acetalu
Modely
• HSBE-050: ½" vonkajší závit × závitové nástrčkové koleno
• HSBE-075: ¾" vonkajší závit × závitové nástrčkové koleno

Závitové nástrčkové kolená
HSBE-050, HSBE-075

Prevádzkové špecifikácie
• Prevádzkový tlak: Až 5,5 bar; 550 kPa
• Záručná doba: 2 roky

POTRUBIE FLEXSG
Vlastnosti
• Navrhnuté na extrémnu ohybnosť
• Textúra pre jednoduchšie uchytenie
• Lineárny polyetylén s nízkou hustotou
• Spĺňa požiadavky noriem ASTM D2104, D2239, D2737

Potrubie FLEXSG

Pripravené dĺžky 30 m a 45 cm
Vnútorný priemer: 1,2 cm

Modely
• FLEXSG: 30 m rolka
• FLEXSG-18: Pripravené dĺžky 45 cm
Prevádzkové špecifikácie
• Prevádzkový tlak: až 5,5 bar; 550 kPa
• Záručná doba: 2 roky

KRYTKA NA ODSTÁVKU
PRO-SPRAY
Vlastnosti
• Slúži na uzavretie postrekovačov
Pro-Spray pri údržbe alebo konverzii
• Zachováva čistý vzhľad krajiny

Modely
• 213600SP

TRYSKA NA ODSTÁVKU
Vlastnosti

Krytka na odstávku Pro-Spray
Obj. č. 213600SP

• Jednoduchá odstávka pre systémy
sprayových postrekovačov
• Umožňuje vysunutie hlavíc pre lepšiu
viditeľnosť
• Na použitie s modelmi Pro-Spray a
PS Ultra

Modely
• 916400SP

Tryska na odstávku
Obj. č. 916400SP

Navštívte hunterindustries.com

