YERLEŞİM YERİ VE TİCARİ SULAMA

Built on Innovation®

01 Doğru: Keskin kenarlar ve geniş su
damlacıkları doğru kapsama alanı sağlar
02 Esnek: 0º dan 360º ye kadar
ayarlanabilir açı
03 Kolay: Kolay tanımlama ve basit
stoklama için renk kodlu

PRO AYARLANABİLİR NOZUL
EN UYGUN KAPSAMA ALANI İÇİN HEPSİ BİR ARADA SEÇENEĞİ
Eğimli arazilerde, eğimli çiçek bahçelerinde veya başka özel peyzaj kurulumlarında çalışırken,
zor köşeler, çevreye uyum sağlayabilecek sprey nozulları gerektirir. Hunter Pro Ayarlanabilir
Sprey Nozulları, uygulamacının sabit bir nozulun hassasiyetiyle herhangi bir arazide gerekli
herhangi bir açıya uymasını sağlar. Normalden büyük su damlaları üretmek için tasarlanan bu
uçlar, güvenilir ve hassastır, bunun yanında 0° - 360° arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.
Pro Ayarlanabilir Nozul suyu önerilen basıncı kullanarak, 1,2 m ile 5 m arasında püskürten
7 modeli mevcuttur. Bir profesyonelin bakış açısından, bu stokta sadece yedi paket uç
bulundurmanın yeterli olduğu anlamına gelir. Kolay stok takibi ve sahada tanıma için,
modeller atış mesafesine göre renk kodludur.

Daha fazla bilgi edininmek için hunterindustries.com adresini ziyaret edebilir veya yerel Satış Yöneticiniz ile görüşebilirsiniz

PRO AYARLANABİLİR NOZUL
ÖZELLIKLERI & ŞARTNAMELERİ
Özellikler

Modeller

• Keskin, iyi biçimlendirilmiş kenarlar

PRO AYARLANABİLİR NOZUL

• 2,4 m 'den 5,2 m atış mesafesine sahip yağmurlama hızı
• Basit ayarlama için kavraması kolay üst bölüm
• Hafif rüzgarlarla başa çıkan büyük damlacıklı tasarım
• Güzel bir şekil meydana getiren eşit dağılım

• Yeni 1,2 m ve 1,8 m Pro Ayarlanabilir Sprey Nozulları ek
esneklik sağlar
• Sahada kolay tanınması için renk kodlu

4A Nozul
Atış Mesafesi: 1,2 m

6A Nozul
Atış Mesafesi: 1,8 m

8A Nozul
Atış Mesafesi: 2,4 m

10A Nozul
Atış Mesafesi: 3,0 m

12A Nozul
Atış Mesafesi: 3,7 m

15A Nozul
Atış Mesafesi: 4,6 m

• 0° - 360° arasında ayarlanabilir

Çalışma Özellikleri
• Önerilen çalışma basıncı: 2,1 bar (210 kPa)

DAHİLİ BASINÇ REGÜLASYONU
VE SU TASARRUFU İÇİN PRS30 İLE
EŞLEYEBİLİRSİNİZ
Su tasarrufu için, Pro-Spray PRS30 pop-up ını spesifize
edin ve 2,1 bar (210 kPa) basınç regülasyonu sağlayın.
Basınç regülasyonu, sise dayanıklı geniş su damlacıkları
yaratacak optimak basıncı sağlar.

17A Nozul
Atış Mesafesi: 5,2 m
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Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan
tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar
boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.
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