
PGP™ ULTRA رشاشات 
الدوارة

هذه الترقية لرشاشات PGP الموثوقة مزودة بميزات جديدة
تعمل رشاشات PGP Ultra على نمط رشاشات PGP الدوارة األصلية األفضل مبيًعا وهي بأحدث تقنية من خالل 

مجموعة من الميزات الجديدة القوية التي تم تطويرها على مدار ثالثة عقود من األبحاث واالستماع إلى مالحظات العمالء 
واالختبارات المعملية. الترقيات تتضمن ذراع دوران مقاومة للتخريب وارتداد تلقائي آلي لقوس الري بما يسمح بدوران 

البرج دون التسبب في أي ضرر، مع رجوع البرج إلى قوس الري األصلي الخاص به بصرف النظر عن االتجاه الذي تم 
تحويله إليه.

وتشمل الميزات المتقدمة األخرى عدد 34 من خيارات النوزالت مع العديد من خيارات نصف القطر، ومسامير الضبط ذات 
الرؤوس والمثقبة. تتيح المرونة التي تتسم بها رشاشات PGP Ultra لُمركبي النظام مجموعة من الخيارات ذات الكفاءة 

في أي موقع. ألقصى كفاءة تشغيلية، اختر PGP-04 مع هيكل منظم للضغط اختياري يقلل من الضغوط الواردة التي تصل 
إلى 7 بار إلى مستوى 3.1 بار )700 كيلو باسكال إلى 310 كيلوباسكال(، وذلك من أجل تحقيق وفورات في المياه بنسبة 

تصل إلى 25%.
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لماذا اختيار رشاشات PGP Ultra؟
 تدور الرشاشات القافزة دون صوت وتختفي 	 

عند انتهاء مهمتها
تنفذ الرشاشات عملية الري بشكل متساٍو وفعال	 
 توفر الرشاشات نمط تحكم دقيق مع عدم وجود ارتدادات 	 

تتسبب في أضرار للممرات أو المباني
دوران هادئ إلى حد الهمس، دون أصوات صدم أو خشخشة	 
الية ذراع دوران مقاومة للتخريب مسجلة الملكية، تسمح للبرج بالدوران 	 

دون التسبب في أضرار
رشاشات PGP Ultra الدوارة األكثر موثوقية في السوق بضمان ممتد إلى 	 

5 سنوات اآلن

الميزات األساسية 
ارتداد تلقائي لقوس الري: يرتد قوس الري إلى وضعه األصلي بصرف 	 

النظر عن المكان الذي تم تدويره إليه
 تقنية عدم انعكاس بزاوية º360 مسجلة من أجل استدارة جزئية وكاملة 	 

º360 إلى º50 في طراز واحد، من   
تشتمل على حامل علوي مربع سهل التركيب يتضمن 8 نوزالت قياسية 	 
تتوفر أيًضا حوامل اختيارية لنوزالت قصيرة المدى للمناطق األصغر حجًما	 
تتوفر في حجم الشجيرات و10 سم و15 سم و30 سم قافزة	 

رشاشات PGP ULTRA: خيارات نوزالت عالية األداء

توفر رشاشات PGP ULTRA الدوارة 
موثوقية ليس لها نظير

PGP Ultra سلسلة
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© حقوق النشر لعام 2020 محفوظة لشركة ™Hunter Industries. ُيعد 
اسم Hunter وشعار  Hunter، وجميع العالمات التجارية األخرى مملوكة 

لشركة Hunter Industries وُمسجلة في الواليات المتحدة والبلدان األخرى.

تعتبر مساعدة عمالئنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا باالبتكار والتصميم الهندسي هو األساس الذي تقوم 
Hunter عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خاللها إلى بقائك ضمن مجموعة عمالء 

لسنوات قادمة.

Gene Smith، الرئيس، ري المسطحات الخضراء واإلضاءة الخارجية


