RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION

®Built on Innovation

رشاش PGP ULTRA
®

انه التطوير للجيل االول من  PGPمدمج معه خصائص جيدة

 PGP ULTRAطور من الرشاش االكثر مبيعا باالسواق  PGPالدوار مع العديد من الخصائص الجديدة
التي طورت على مدى ثالثة عقود من االبحاث ومالحظات الزبائن و نتائج المختبرات .من بين ابرز
التحسينات هو المحرك المقاوم للتعطيل و حفظ ذاكرة الدوران.هاتان الخاصيتان تسمحان لرأس الرشاش
بان يوجه دون حدوث اضرار وعودته لزاويته االصلية بغض النظرعن تعديل توجيهه الحالي .ومن
الميزات االخرى المتقدمة امكانية استعمال  34نوزل مختلفة لتناسب انصاف االقطار المطلوبة ،امكانية
الضبط باستعمال مفك براغي او مفتاح هنتر.البدائل المتوفرة في  PGP ULTRAتمنح المقاول خيارات
فعالة بكل المواقع بكفاءة اعلى .اختيار  04 PGPمع منظم ضغط ينظم الضغط من  PSI 100-50الى
 PSI 45وبالتالي توفير  %25من المياه.

اعرف المزيد .قم بزيارة  hunterindustries.comمن اجل معلومات تفصيلية.

رشاشات PGP ULTRA
متانة ال مثيل لها

لماذا تختار  PGP ULTRA؟
•يقفز الرشاش فوق مستوى المسطح ويدور بهدوء ثم يهبط بعد
انتهاء العمل
•توزيع المياه بانتظام وكفاءة
•دقة التوزيع والتحكم لتفادي التوزيع خارج الممرات
هادى من غير اثر او ازعاج
•دوران
ْ
•مواصفة مقاومة للتخريب ،الية توجيه مقاومة للتخريب تمكن توجيه
رأس الرشاش دون حدوث تلف.
• PGP ULTRAالرشاش االفضل اداء بالسوق ،مع ضمان 5
سنوات

فوائد PGP ULTRA
•حفظ ذاكرة الدوران  :يعود الرشاش الى نفس الوضع بغض النظر
عن توجيه رأس الرشاش
•حصرية عدم ارتداد الرشاش في حالة دائرة كاملة او مجزئة لدمجها
في موديل واحد من  50الى  360دلرجة
•تعديل قمة النوزل لسهولة التركيب بشكل مسطح من االعلى اضافة
الى نوزالت اختيارية قصيرة المدى للمساحات الصغيرة
•متوفر للشجيرات 4 ،و  12بوصة قافز
 PGP ULTRAنوزل عالي األداء

PGP Ultra Series

Website hunterindustries.com | Customer Support 1-800-383-4747 | Technical Service 1-800-733-2823

Helping our customers succeed is what drives us. While our passion for innovation and engineering
is built into everything we do, it is our commitment to exceptional support that we hope will keep
you in the Hunter family of customers for years to come.
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