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ללקוחותינו היקרים

הבטחה לשותפות
אנחנו שמחים להגיש לכם סיכום של הפתרונות החדשניים והעדכניים שלנו בתחום השקיית הנוי,
עם הצצה לכל המוצרים החדשים שנביא לכם בקרוב .בכל מקרה ,המחויבות שלנו אליכם כשותפים
לא השתנתה .שביעות הרצון של הלקוחות שלנו היא עדיין אחד מערכי הליבה הכי
חשובים שלנו .אנחנו מצליחים רק אם אתם מצליחים .במהלך שנת  ,2020התמודדנו עם
הרבה אתגרים לשותפות זו ,בין השאר המגיפה העולמית והזינוק חסר התקדים בביקוש,
שקראו תיגר על יכולות שרשרת האספקה והערוצים הלוגיסטיים שלנו במידה חסרת תקדים.
אנחנו גאים במהירות שבה הצוותים הפנימיים והחיצוניים שלנו ביצעו את התפנית הנחוצה
וסיפקו ללקוחות בכל העולם כלים והדרכה חיוניים ,באמצעות טכנולוגיות לעבודה מרחוק,
כתחליף לתמיכה פנים אל פנים .אנחנו גם גאים בהצלחתנו בכל הנוגע לשמירה על הבטיחות
של עובדי הייצור והלוגיסטיקה ,תוך התמודדות הקשיים שהציב המשבר וחזרה לייצור בהיקף
מלא Hunter .יצאה מהמשבר חזקה יותר ,עם יכולת טובה יותר לתמיכה בצרכים העתידיים
שלכם.
כדי לסייע ולתמוך בכם בחיזוק העסק שלכם ,השקענו משאבים משמעותיים בכלים ובהדרכה.
אנחנו מגישים לכם סקירה כללית של שפע הכלים ,האפליקציות ,המחשבונים ,המדריכים,
הסרטונים וקורסי ההדרכה החינמיים שפיתחנו במיוחד בשבילכם .השימוש בכלים אלה זינק
בשנת  ,2020ולימד אותנו שאנחנו מספקים את מה שהשוק צריך .למרות האתגרים שהמגיפה
מציבה בפנינו ,השקענו משאבים משמעותיים בטכנולוגיות אלה ,כדי לספק לכם את הכלים
הטובים ביותר בענף.
לסיום ,ברצוננו רוצים להודות לכם על חלקכם בשותפות שלנו ,ועל האמון שלכם ב.Hunter-
אנו מקווים לחזור לתמיכה אישית יותר בשנת .2021
בברכה,

ג'ין סמית
נשיא ,השקיית נוי ותאורת חוץ
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מוצרים מובילים 2020
מרוטורים רבי עוצמה ,הפורצים את גבולות ההנדסה ,ועד לפתרונות לבקרת השקיה לחסכון במים,
אנחנו גאים להימצא בחזית החדשנות ,בכל מוצר שאנו מייצרים .הנה כמה מהתוספות אחרונות
למשפחת המוצרים שלנו בשנת .2020

רוטור I-50

מווסת לחץ PR-075

הודות לטווח רדיוס של  13.1עד  23.2מ' ,רוטור  I-50למשטחי דשא
גדולים בנוי לשירות מושלם בסביבות תובעניות .התמסורת הפלנטרית
החזקה מספקת את תפוקת המומנט הגבוהה ביותר בשוק ,כדי
להתגבר על תנאי מים לקויים שעלולים לגרום סתימות .מנגנון הינע
עוצמתי ,המבוסס על הרוטורים מבית  Hunterלהשקיית מסלולי גולף,
מבטיח ביצועים מיטביים בכל יישום.

מותקן בקלות על רוטורי PGP™ו ,I-20-ומפחית לחצים גבוהים בטווח
של  3.4עד  6.9בר ( 345עד  )690 kPaל 3.1-בר ()310 kPa .מווסת
הלחץ  PR-075מאפשר לפיות פעול ביעילות שיא ,ובכך לחסוך עד
 25%יותר מים ,תוך מניעת פיזור ההשקיה לאזורים בנויים וסמוכים.

רוטורים  PGP-00-PRBוI-20-00-PRB-

רוטור  ST-1700Vלדשא סינתטי

רוטורים  PGP-00-PRBו I-20-00-עם ויסות לחץ ,להשקיית שיחים,
מפחיתים לחצים נכנסים בטווח של  3.4עד  6.9בר ( 345עד )690 kPa
ל 3.1-בר ( .)310 kPaויסות הלחץ מאפשר לפיות לפעול ביעילות שיא
ובכך לחסוך עד  25%יותר מים.

עם רדיוס מרבי של  48מ' ,רוטור  ST-1700Vארוך הטווח ,שנועד
לדשא סינתטי ,מספק ביצועי השקיה גבוהים מהיקף השדה .הרוטור
 )VIH( Vלתכנון
משלב בין היכולות של תצורת  alve-in-Head
 ,)TTS( Tכדי לפשט את ההתקנה
בטכנולוגיית  otal-Top-Service
והתחזוקה .התא המרווח אידאלי ליישומים רגילים ודו-גידיים כאחד.
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בקר NODE-BT

בקר  X2™עם WAND

בקר  NODE-BTמצויד בטכנולוגיית Bluetooth®אלחוטית ועוצמתית,
שאותה אפשר לנהל בקלות מטלפון חכם הנמצא בטווח של  15מ' .ניתן
להתקין את  NODE-BTהעמיד למים בסביבת כבישים ,פארקים ,גגות
ירוקים ,אתרי השקיה זמניים או ביישומי חוץ אחרים ,שבהם אין זמינות
של מתח .AC

 X2הוא פיתוח של קודמו ,X-Core™,שיעניק לך יכולות מהדור הבא
לניהול ההשקיה X2 .מאפשר שדרוג לתכונות מתקדמות נוספות של
חיסכון במים ,באמצעות הפלטפורמה האלחוטית והמובילה בענף
 Hydrawiseמבית  .Hunterכדי להתחבר אל  ,Hydrawiseיש לחבר
מודול .WAND Wi-Fi

מערכת פענוח EZ

צינור טפטוף HDL-PC

להוסיף טכנולוגיה דו-גידית ליותר פרויקטים מאי פעם ,עם מערכת
מפענח  EZמהפכנית ,חסכונית וקלה לתפעול ,EZDS .התואמת לבקרי
HCC ICC2 ,ועכשיו גם ל ,Pro-C -מאפשרת שליטה דו-גידית
בשבריר מהעלות הרגילה.

צינור הטפטוף ביעילות גבוהה ( )HDLמבית  Hunterהוא שדרוג עמיד
במיוחד ל .PLD-עם ויסות לחץ מובנה לזרימה אחידה ולכיסוי עקבי,
 HDL-PCמשקה ביעילות שיחים ,גינות ,דשא ועצים בהתקנות בגובה
פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע .הפסים הצבעוניים מאפשרים
למשתמשים לזהות במהירות את הזרימה בשטח.

| בקר בhunterindustries.com-
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כלים רבי-עוצמה

לצמיחת העסק שלך

אנחנו מציעים חבילה מלאה של משאבים מקוונים ,שיעזרו לך לעבוד בצורה חכמה יותר,
לתמוך בלקוחות ולקבל מידע נוסף על מוצרים — בחינם!

מחשבון זמן הפעלה

אפליקציית SiteRec

כלים לאנשי מקצוע בתחום ההשקיה
אפליקציית SITEREC

מחשבון זמן הפעלה

לסגור מכירות מהר יותר! סרטונים משולבים והשוואות
בין מוצרים עוזרים לך להמחיש את הערך של מוצרים
טובים יותר ולהציג ללקוחות שלך המלצות למערכות
השקיה ,בביטחון .למצגת מקצועית ,ניתן להוסיף את
לוגו החברה ואת פרטי העסק שלך.

עם מחשבון שימושי זה ,אפשר ליצור את לוח הזמנים
היעיל ביותר להשקיה עבור כל נוף ולמנוע נגר בזבזני.
hunter.direct/runtime

hunter.direct/siterec

מחשבון צינורות טפטוף

מחשבון חיסכון במים

הכלי השימושי מאפשר להימנע מניחושים ושגיאות.
עיין בהמלצות למוצרים ,קבל את הכמויות הנחוצות
לכל פרויקט ,וחשב זמני הפעלה במתכונת פשוטה.
הורד כבר היום את  Hunter Dripline Calculatorמ-
 App Store®או מ.Google Play™-

הראה ללקוחותיך כמה מים — וכמה כסף — הם
יכולים לחסוך על-ידי שדרוג למערכת השקיה יעילה
יותר.
hunter.direct/savingscal

hunter.direct/dripcal

 App Storeהוא סימן שירות של ,Apple Inc.הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות Google Play .הוא סימן מסחרי של .Google LLC
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אוניברסיטת Hunter

הרשימה שלי

כלים לאנשי מקצוע בתחום ההשקיה והתאורה
הרשימה שלי
בנה רשימות מוצרים מותאמות לכל פרויקט השקיה
ותאורה .שלח בדוא"ל את הרשימות שלך אל
המפיצים ,אפשר להם להזמין מהר יותר ,והוסף
גיליונות מידע על מוצרים ,מחירונים והערות
לכל פרויקט.

קדם את הקריירה שלך ,עם תכניות מקיפות
להסמכה מקוונת עבור אנשי מקצוע בתחום ההשקיה
והתאורה .ממידע כללי על מוצרים ועד למערכות בקרה
מתקדמות וטכניקות תכנון ,יש לנו תכנית מתאימה
בשבילך!

fxl.com/mylist | hunter.direct/mylist

training.hunterindustries.com

מידע על תמיכה במוצרים

חומרי שיווק בהתאמה אישית

•מדריכים טכניים
•פרטי CAD
•ספריית תמונות
•מדריכי מוצרים
•עלונים

•מתלים לדלתות
•שלטי חצר
•מגנטים למשאית
•גלויות
•תבניות דוא"ל

גישה לכלים ועוד בכתובתfxl.com/tools | hunter.direct/tools :
| בקר בhunterindustries.com-
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עדכונים של Centralus
הפעל תכונות ענן מתקדמות לבקרה ולחיסכון במים עבור בקרי  ICC2וACC2-
באמצעות פלטפורמת  ,Centralusהידידותית למכשירים ניידים.

תכונות תוכנה חדשות ומשופרות
•שיפורים בלוחות הזמנים
–יכולות עריכה מלאות של זמני ההפעלה
(לפי תחנה/בלוק/מרווח זמן ,בשעות:דקות:שניות)

דגם

תיאור

WIFIKIT

 ICC2מודול חיבור Wi-Fi

LANKIT

מודול חיבור
)(LANICC2 Ethernet

A2C-WIFI

מודול Wi-Fi ACC2
לCentralus-

•יכולות משופרות לעבודה מרחוק ,ובכלל זה לביצוע
התאמות של ימי השקיה ,זמני התחלה וזמני הפעלה

A2C-LAN

 ACC2מודול ( Ethernet )LANעבור
Centralus

*A2C-CELL-E

•גישה מאובטחת ביותר לענן

מודול חיבור סלולרי
 ,ACC2בינלאומי

*נדרשת תכנית שירות חודשית

–זיהוי התנגשויות מזהה שינויים בתצורת החומרה
בשטח ,ומדווח עליהם
•חיבור סלולרי (נדרשת תכנית נתונים חודשית) ,בנוסף
ל Wi-Fi-ולLAN-

•ניווט ומצב לפי מפה
•שליטה מיידית מרחוק מהמכשיר הנייד
•ניטור ודיווח של הזרימה
•דוחות התראה ודוחות מפורטים על היסטוריית
ההשקיה ,עם התראות טקסט בנייד
•פונקציות לניהול צוותים
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עדכונים של Hydrawise
כדי לעזור לקבלנים להרחיב את העסקים Hydrawise ,מוסיפה באופן שוטף
תכונות חדשות לשירות לקוחות ולניהול מים.

תכונות תוכנה חדשות ומשופרות
•השעיה לפי תאריכים לביטול ההשקיה לרגל
אירועים קרובים
•כלי רשימת מעקב לתצוגה ולניהול בקלות של
לקוחות חשובים
•תכונת מיון הבקרים מארגנת בקרים לפי סדר
אלפביתי ,לפי השימוש האחרון ולפי הבקר הקרוב
ביותר למיקום שלך
•התראות פעילות נוספות מחיישנים
•דוח היסטוריית מים ודוח תחזית מים כדי לאפשר
לקבלנים לעזור ללקוחותיהם להבין טוב יותר את אופן
השימוש במים
•הכלי  Grow-In Programsמאפשר גמישות
מבחינת תאריכי ההתחלה והסיום ,כדי לתת פתרון
לשתילים ולצמחים שנוספו לאחרונה

•תואם אך ורק לבקרי HCHPC , Pro-HC ,ו HCC-התומכים
בHydrawise-
•שולח נתוני ספיקה וזרימה כוללת באופן אלחוטי מהחיישן אל
הבקר ,ללא צורך בחפירת תעלות או בחיווט
•מספק תקשורת בקו ראייה של  152מ' מהמשדר למקלט

דגמים של מדי זרימה אלחוטיים מסוג HC

חיישן מד זרימה אלחוטי HC
◄ תאריך השקה משוער :רבעון אחרון של 2020
להוסיף למערכות  Hydrawiseיכולות עוצמתיות לניטור זרימה
אלחוטי ,עם ערכה פשוטה וכדאית.

| בקר בhunterindustries.com-

דגם

תיאור

W-HC-FLOW-INT

ערכת מד הזרימה האלחוטי HC (868 MHz
בינלאומי) כוללת משדר ומקלט

W-HC-FLOW-TR-INT

משדר מד זרימה אלחוטי  HCבלבד (868 MHz
בינלאומי)

W-HC-FLOW-R-INT

מקלט  HC Flow Meterאלחוטי בלבד (MHz 868
בינלאומי)

HC-075-FLOW-B

מד זרימה  HCעם תבריג BSP  20מ"מ ,קריאה
במ"ק

HC-100-FLOW-B

 25 Bמ"מ ,קריאה במ"ק
מד זרימה  HCעם תבריג  SP

HC-150-FLOW-B

מד זרימה  HCעם תבריג BSP  40מ"מ ,קריאה
במ"ק

HC-200-FLOW-B

מד זרימה  HCעם תבריג BSP  50מ"מ ,קריאה
במ"ק

vvvvvvvv
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מודול מפענח של בקר PRO-C
◄ הושק :יוני 2020
להביא את הטכנולוגיה המהפכנית של מפענח  EZמבית
 Hunterאל פרויקטים מסחריים קלים ופרויקטים של מגורים,
עם מודול המפענח  PC-DMלבקרי  .Pro-Cמודול תוסף פשוט
ומשתלם שמאפשר שליטה דו-גידית ,ללא צורך בחיווט מיוחד,
במחברים ,בהארקה פנימית או במגני ברקים
•להגדיל את מספר התחנות:
– תצורה דו-גידית בלבד 28 :תחנות
– תצורה היברידית רגילה ודו-גידית 32 :תחנות

כלי אבחון אלחוטי EZ-DT
◄ תאריך השקה משוער :רבעון ראשון של 2021
לפשט את התחזוקה של מערכות מפענח  EZבעזרת
כלי אבחון אלחוטי ,לנשיאה ביד.
•לקריאת המצב ,מספר התחנה ועוד,
בחיבור אלחוטי
•כרטיס  SDעם יכולת עדכון פלאש
•כלים פשוטים לאבחון ולפתרון בעיות במערכת
ללא צורך בהסרת מפענחים
מהנתיב הדו-גידי

•לשימוש עם מפענחי  Hunter EZ-1בלבד; נתיבי
חיווט אפשריים של יותר מק"מ אחד

•אבחון מהיר וקל של בעיות ביצועים

•תפוקת חשמל בנתיב דו-גידי:
24 VAC, 50/60 Hz

•תכנות של תחנות מפענח  EZבאמצעות חיבור
קווי בלבד

דגמי מודול מפענח של PRO-C
דגם

תיאור

PC-DM

מודול פלט של מפענח  EZלבקר Pro-C

PC-DM-KIT
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ערכת שדרוג למודול פלט של מפענח  ,EZכוללת לוח
קדמי תואם

דגם EZ-DT
דגם

תיאור

EZ-DT

כלי אבחון אלחוטי למערכת מפענח EZ

מה חדש 2021

מודול הרחבה לבקר PRO-C
◄ הושק :יוני 2020
הוסף יותר תחנות מאי פעם לבקר  .Pro-Cעם מודול הפלט של
 ,PCM-1600לא צריך להחליף את הבקר כדי להוסיף אזורים.
•מודול פלט בן  16תחנות ( )PCM-1600מאפשר שליטה רגילה
ב 23-תחנות לכל היותר

ערכת הארכה לאנטנה ROAM XL
◄ הושק :יוני 2020
הוסף שלט-רחוק מקצועי ונטול רישיונות לפרויקטים בכל
הגדלים ,ערכת הארכה לאנטנה ושלט ארוך-טווח.
•הרחבה מהירה וקלה של מיקום אנטנת המקלט ,עבור התקנות
חדשות או קיימות

•הגנה משולבת מפני נחשולי מתח ,לשיפור האמינות
והעמידות באזורים מועדים לברקים

•שיפור התקשורת בקו הראייה בין המשדר למקלט (טווח של
 3ק"מ)

•פתרון קומפקטי ומשתלם לפרויקטים
מסחריים קלים ולפרויקטים של מגורים

•מניעה של חסימות ושל הפרעות לתדרי רדיו עם אפשרות הרכבה
גמישה

דגמי ערכת הארכה לאנטנה ROAM XL
דגמי מודול הרחבה PRO-C
דגם

תיאור

PCM-1600

מודול תוסף של  16תחנות לבקר Pro-C

PCM-1600-KIT

ערכת שדרוג למודול תוסף של  16תחנות,
כוללת לוח קדמי תואם
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דגם

תיאור

ROAMXL-KIT

כולל משדר ,מקלט ,רתמת חיווט,SmartPort™
 4סוללות  AAAותיק נשיאה מפלסטיק

ROAMXL-TR

כולל משדר לנשיאה ביד ו 4-סוללות AAA

ROAMXL-R

יחידת מקלט (כולל רתמת חיווט )SmartPort

ROAMXL-EXT

ערכת הארכה לאנטנה  ROAM XLעם כבל  7.6מ'

11

מה חדש 2021

רוטור PGP-06
◄ תאריך השקה משוער :רבעון אחרון של 2020
רוטור  PGP-06משלים את מערך הרוטורים עם הביצועים הגבוהים  .PGP Ultraדגמי  PGP Ultraזמינים כעת
לשימוש על זקפים ,דשא נמוך ,דשא גבוה וכיסוי קרקע גבוה.
מפרט הפעלה

יתרונות מרכזיים
•תוספת גובה מתקפלת של  15ס"מ ,העולה על הגובה
של דשא גבוה יחסית ,כדי להבטיח שהפייה תוכל לפעול ביעילות
וללא מכשולים
•תכונת החזרת גזרה אוטומטית מוגנת בפטנט ,מחזירה את
הצריח לדפוס הגזרה המקורי במקרה של חבלה; גזרת השקיה
מתכווננת בזוויות  50°עד 360°
•מנגנון הנעה בלתי-ניתן לפירוק מוגן מפני פגיעה במקרה של
סיבוב נגד כיוון התנועה

•פיות אפשריות לבחירה34 :
•טווח המטרה 4.9 :עד  14.0מטרים
•ספיקה 0.07 :עד  3.23מ"ק לשעה;  1.2עד  53.8ליטר לדקה
•טווח לחץ מומלץ:
 1.7עד  4.5בר;  170עד kPa 450
•טווח לחץ הפעלה 1.4 :עד  7.0בר;  140עד 700 kPa
•קצב השקיה :כ 10-מ"מ לשעה

•השקיה גיזרתית ומעגל שלם בדגם אחד ,לגמישות בסביבות
שונות ולהקטנת מלאי

•זווית שילוח :רגילה =  ,25°נמוכה = 13°
•סט פיות 1.5 :עד  8.0כחול 2.0 ,עד  4.5אפור בזווית שילוח נמוכה,
 0.50עד  3.0שחור 6.0 ,עד  13.0ירוקMPR-25 ,MPR-30 ,MPR-35 ,

•בורג קיבוע עם ראש וחריצים מאפשר כוונון רדיוס פשוט
בשטח ,באמצעות מפתח  Hunterאו מברג שטוח

•תקופת אחריות 5 :שנים

 – PGP-ULTRAבונה מפרטים :הזמנה 4 + 3 + 2 + 1

1

דגם

 = PGP-00שיחים
 10 = Pס"מ תוספת גובה מתקפלת
 GP-04
 15 = Pס"מ תוספת גובה מתקפלת
 GP-06
PGP-12 =  30ס"מ תוספת גובה מתקפלת

12

2

תכונות סטנדרטיות

גזרת השקיה מתכווננת ,זקף
פלסטיק 8 ,פיות סטנדרטיות ו4--
פיות בזווית נמוכה

3

תכונות נוספות

4

אפשרויות לפיות

 = CVשסתום אל-נגר

כחול = 8.0–1.5

MPR-25-Q, T, H, F

 = CV-Rשסתום אל נגר וזיהוי
מי קולחין

אפור זווית נמוכה

MPR-30-Q, T, H, F

שחור רדיוס קצר

MPR-35-Q, T, H, F

ירוק  -ספיקה גבוהה

 1.5עד  = 4.0ניתן להתקין במפעל
רק פיות 4.0-1.5

מה חדש 2021

רוטור SRM-04
◄ תאריך השקה משוער :רבעון ראשון של 2021
 SRM-04החדש הוא גרסה מעודכנת של רוטור  SRMשהוכח בשטח ,SRM-04 .בעיצוב חדש לחלוטין,
ביסס את מעמדו במערך שלנו כרוטור התחלתי מעולה ,במחיר אטרקטיבי.
מפרט הפעלה

יתרונות מרכזיים
•בעזרת פונקציונליות  5:1חדשנית ,קל יותר
לכוונן את קצות דפוס הגזרה
•בורג חדש מחורץ עם ראש
לשיפור נוחות הגישה והשימוש
•ניתן לבחור מתוך שמונה פיות ,כולל שתי
תוספות חדשות פופולריות 2.5 ,ו4.0-
•להתקנה פשוטה בגופי  SRMקיימים

•אפשרויות לפיות8 :
•רדיוס 4.0 :עד  10.7מ'
•ספיקה 0.08 :עד  1.0מ"ק לשעה;  1.4עד  16.7ליטר לדקה
•טווח לחץ מומלץ:
 1.7עד  3.8בר;  170עד 380 kPa
•טווח לחץ הפעלה 1.4 :עד  7.0בר;  140עד 700 kPa
•קצב השקיה :כ 15-מ"מ לשעה
•זווית שילוח של הפייה :כ14°-
•תקופת אחריות :שנתיים

דגם SRM-04
דגם

תיאור

SRM-04

תוספת גובה מתקפלת של  10ס"מ ,גזרת השקיה
מתכווננת 8 ,פיות סטנדרטיות
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ערכות השקיה לדשא סינתטי ,לתכנון והזמנה פשוטים

ערכת השקיה  STG-900-KIT-Bליישומי  STקטנים עד בינוניים
◄ החזרה :רבעון ראשון של 2021
רוטור  ,STG-900שתוכנן עבור פריסות שטח קטנות יותר ,מספק פתרון בעלות תחרותית לטווחי רדיוס
עד  36.6מ' .לקבלת גמישות נוספת ,ניתן להתקין את הרוטור במערכת  Vaultהממוקמת בשטח הסינתטי.

מפרט הפעלה

יתרונות מרכזיים

•רדיוס 31.4 :עד  36.6מ'

•ניתן להזמין את הערכה המלאה או לקבוע תצורה מותאמת אישית

•ספיקה 282 :עד  348ליטר לדקה;
 16.9עד  20.9מ"ק לשעה

•לניקוי ,לקירור ולשטיפה של מגרשי משחקים סינתטיים
•תמסורת בסיכת מים ,להפעלה אמינה במיוחד ללא סתימות

•טווח לחץ הפעלה:
 6.9עד  8.3בר;  690עד 830 kPa

•מנגנון גזרה QuickCheck™לאימות קל של הגדרת הגזרה
•כיסוי גומי אופציונלי ,לתוספת בטיחות בשטח

➁ ⑦

⑥
①
רכיבי מערכת STG-900-KIT-B

④
➄

➂
14

➊ STG-900-83

רוטור לדשא סינתטי

➋ ST-173026-B

Vault

➌ ST-2008-VA

חיבור מפרקי מסתובב ליישור אנכי רב-צירי

➍ 239800

 x Aזכרי Acme
אביזר  40מ"מ נקבי  cme

➎ ST-VBVF-K

ערכת מגוף

➏ 473900SP

כיסוי גומי

➐ HQ-5RC-BSP

נקודת כניסה  25מ"מ למצמד מהיר עם נקודת יציאה  30מ"מ למפתח

מה חדש 2021

ערכת השקיה  ST-1600-KIT-Bליישומי  STארוכי-טווח
◄ החזרה למלאי :רבעון ראשון של 2021
רוטור  ,ST-1600שתוכנן עם מערכת  Vaultמרווחת ,מציע פתרון מתקדם להשקיית דשא סינתטי.
עם רדיוס זריקה חזק של עד  50.3מ' ST-1600 ,הוא הרוטור האמין ביותר בשוק עם הינע תמסורת להשקיית דשא סינתטי.
הוא מאפשר התקנה קלה וחלקה ,וכולל מעטפת פיברגלס באיכות בנייה ,לטיפול קל בכל הרכיבים.
מפרט הפעלה

יתרונות מרכזיים
•ניתן להזמין את הערכה המלאה או ליצור תצורה מותאמת אישית

•רדיוס 32.5 :עד  50.3מ'
•ספיקה 364 :עד  1,237ליטר לדקה;
 21.8עד  74.2מ"ק לשעה

•לניקוי ,לקירור ולשטיפה של מגרשי משחקים סינתטיים
•תמסורת מבודדת בסיכת שמן ,לביצועים גבוהים ועקביים

•טווח לחץ הפעלה:
 4.0עד  8.0בר;  400עד 800 kPa

•צריח פייה עם ראצ'ט וכוונון גזרה גמיש ,להתקנה פשוטה
•גוף עמיד בפני קורוזיה ופגיעות ,לעמידות מרבית
בסביבות קשות

➇

➈ ①

➁
רכיבי מערכת ST-1600-KIT-B

③

⑥
➆

⑤

④

➊ ST-1600-HSB

רוטור לדשא סינתטי

➋ ST-243636-B

Vault

➌ ST-BKT-1600

אביזר תומך לרוטור

➍ ST-BVF30-K

סעפת ,כולל אביזרי  80מ"מ ,שסתום בידוד ,שסתום ניקוז

➎ ST-V30-KV

מגוף מתכת  80ס"מ עם אובדן לחץ נמוך ,כולל בורר הפעלה-כיבוי-
אוטומטי וסולנואיד

➏ *ST-H30-K

צינור יישור גמיש מפלדת אל-חלד.

➐ *ST-SPT-K

תומך סעפת מתכוונן

➑ ST-IBS-1600

ערכת כיסוי גומי עם מערכת מחסומי Infill

➒ HQ-5RC-BSP

נקודת כניסה  25מ"מ למצמד מהיר עם נקודת יציאה  30מ"מ למפתח

* שני אנשים נדרשים להתקנה
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HSBE-050

HSBE-075

פיות I-25
◄ הושק :רבעון שני של 2020
רוטור  25מ"מ הפופולרי  I-25תומך כעת במערך מלא של פיות
קלות להתקנה .הפיות החדשות שומרות על אותה רמת ביצועים
גבוהה של הפיות הקודמות ,בעיצוב משטחים גדולים וקלים לאחיזה,
להחדרה פשוטה אל בית הפייה .את הפיות ניתן להתקין ברוטורי
 I-25קיימים שגילם עד  25שנה!
• 11אפשרויות בחירה של פיות בקידוד צבעוני ,זמינות
להתקנה במפעל או כחלקים
•להתקנה קלה בכל הרוטורים מסוג I-25
•מיועד ליישומי דשא גדולים

אביזרי HSBE
◄ תאריך השקה משוער :רבעון ראשון של 2021
זוויות עם בליטות ספירליות של  Hunterבעיצוב מחודש יוצרות
חיבורים מפרקיים מותאמים ,עבור התקנות חדשות ותחזוקה
של מערכות קיימות .עם עיצוב מעודכן וחדשני של בליטות
ספירליות לאיטום ,אביזרי  HSBEקלים להתקנה בכל סביבה.
•עיצוב חזק מספק אמינות לאורך זמן
•בליטות מוגדלות לשיפור האיטום
•חומר אצטלי לבליטה ספירלית חדה ולבליטת איטום
•תואם ל Hunter FlexSG-ולמותגים אחרים  -לחיבור מפרקי
בהתאמה אישית מלאה

מפרט הפעלה
•רדיוס 11.9 :עד  21.6מ'
•ספיקה 0.82 :עד  7.24מ"ק לשעה;  13.6עד  120.2ליטר לדקה
•קצב השקיה :כ 15-מ"מ לשעה
•זווית שילוח :רגילה = 25°

דגמי HSBE

16

דגם

תיאור

HSBE-050

 1/2אינץ' זכרי  xזווית עם בליטות ספירליות

HSBE-075

 3/4אינץ' זכרי  xזווית עם בליטות ספירליות

מה חדש 2021

MP-STAKE

מותקן MP Rotator

MP-STAKE-PRS40-CV

מותקן MP Rotator

אביזר MP STAKE
◄ תאריך השקה משוער :רבעון אחרון של 2020
אביזר  ,MP Stakeשנועד לשימוש עם פיות MP Rotator™היעילה ,הוא פתרון נוח
ליישומי השקיה זמניים ,כולל שיקום צמחייה מקומית ,שתילת צמחים ומשתלות.
מפרט הפעלה

•ערכת ייתוד טרומית להתקנה מהירה
וקלה בכל סביבה

אובדן לחץ
1.0

•כולל יתד עמיד של  71ס"מ ,צנרת  0.345אינץ',
אביזר זכרי ½ אינץ' לחיבור ,ומתאם פיות

0.8
0.6

•וסת לחץ אופציונלי  2.8בר ()280 kPa
ושסתום אל-נגר של  Hunterלשמירה על יעילות מרבית

0.4

בר

יתרונות מרכזיים

0.2
16

14

12

8
10
ליטר לדקה

MP-STAKE

6

4

2

0.0

MP-STAKE-PRS40-CV

דגמי MP-STAKE
דגם

תיאור

MP-STAKE

ערכת ייתוד  71ס"מ ,צנרת  0.345אינץ' לאביזר זכרי  1/2אינץ' PROS00 ,לשיחים

MP-STAKE-PRS40-CV

ערכת ייתו ד  86ס"מ ,צנרת  0.345אינץ' לאביזר זכרי  1/2אינץ' ,שסתום אל-נגר של �Hunt
 ,erמתאם  PROS00PRS40עם ויסות לחץ להשקיית שיחים
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טפטפות עם יציאות  MPEמרובות
◄ הושקJuly 2020 :
טפטפות  MPEעם ציר כיווני חדש מבטיחות ספיקה עקבית עבור
שתילות מעורבות ,קבוצות צמחים ושתילות דלילות.
•זוויות מסתובבות מאפשרות לכוון את הזרימה
לכיוון ספציפי
•ניתן לכסות נקודות יציאה שאינן בשימוש עם פקקי PVC
•לכל היציאות יש ויסות לחץ מובנה
לשמירה על יעילות מרבית
•קידוד צבעוני נוח מציג בבירור ספיקה של
 2ליטר לשעה 4 ,ליטר לשעה 8 ,ליטר לשעה או סעפת בזרימה
חופשית

 HDL-COPצינור טפטוף מנחושת
◄ תאריך השקה משוער :רבעון אחרון של 2020
צמצם את הסיכון לחדירת שורשים ,על-ידי הוספת נחושת
לצינור הטפטוף של  ,Hunterהטוב ביותר בתחומוHDL-COP .
החדש הוא תוספת מושלמת למשפחת המוצרים המוכחת בשטח
של  ,Hunterלשימוש בגובה פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע:
 ,Eco-Wrap™,HDL-R ,HDL-CV ,HDL-PCו.Eco-Mat™-
 HDL-COPמגיע עם אותם מרכיבי המבנה החזקים של
 ,HDL-CVעם יתרון נוסף  -נחושת בטפטפת ,כדי לסייע במניעה
של חדירת שורשים.
•תחמוצת נחושת בטפטפות מונעת חדירה של שורשים ואינה
מחלחלת לאדמה
•שסתום אל-נגר עם ניקוז איטי עוצר ניקוז בנקודות הנמוכות
•טכנולוגיית אנטי-סיפון מונעת יניקה של
פסולת לתוך הטפטפת ,שעלולה לגרום סתימות
•הודות לסלילים המלופפים ,אפשר לפרום במהירות ולאחסן
בקלות את צינור הטפטוף

דגמי הHDL-COP-
דגם

דגמי MPE
תיאור

HDL-09-12-250-COP

MPE-05

כחול =  2ליטר לשעה

HDL-09-12-1K-COP

MPE-10

שחור =  4ליטר לשעה

דגם

MPE-20

אדום =  8ליטר לשעה

MPM-050

אפור = ללא הגבלה
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HDL-06-12-250-COP
HDL-06-12-1K-COP

תיאור
טפטפת  CVמבית Hunter 3.4 ,ל'/לשעה עם סליל
נחושת  30ס"מ 75 ,מ'
טפטפת  CVמבית Hunter 3.4 ,ל'/לשעה עם סליל
נחושת  30ס"מ 300 ,מ'
טפטפת  CVמבית Hunter 2.1 ,ל'/לשעה עם סליל
נחושת  30ס"מ 75 ,מ'
טפטפת  CVמבית Hunter 2.1 ,ל'/לשעה עם סליל
נחושת  30ס"מ 300 ,מ'

2021 מה חדש

מיתוג מקומי ממוקד
אריזות ומצגות בחנות למערכות השקיה במיתוג ממוקד יעזרו למשוך תשומת לב למערך
 כשותפהHunter  לקדם מעורבות לקוחות ומכירות ולבסס את,Hunter המלא של פתרונות
. בגיבוי איכות גבוהה וחדשנות,מועדפת

MICRO TOUGH SYSTEM SOLUTIONS
Common Dripline Installations
⑥

①
⑥

➋

⑥

FITTINGS
EMITTERS
¼″MM
17
BARB
ELBOW
4.0
GPHx PVC
ADAPTER
HE-40-B-25
(QTY 25)
PLD-IAE

➋

➋

⑤
③

③

⑥

③

➋

⑦

⑥

➋

⑥

➋

➋

➋

Dripline Placement: Arrange the dripline through a
series of plants for a reliable method to irrigate an area.

ACCESSORIES
½″ MPT
AIR/VACUUM
RELIEF VALVE
PLD-AVR

➋

Dripline Grid: Implement consistent laterals in dense
plantings for a quick and simple approach to irrigating
a planted area.

Micro Sprays: Use this method to irrigate dense planted
areas that require a higher flow.

Commonly Used Micro Products

⑥

① Control Zone Kits

② Fittings

③ Dripline

PLD-ELB

PLD-TEE

PLD-075
-TB-TEE

PLD-CRS PLD-BV

PLD-050 PLD-050
-TB-TEE

HDL-09 Black-0.9 GPH

PCZ-101-25
HDL-06 Gray-0.6 GPH

FITTINGS

PLD-CAP

HDL-04 Tan-0.4 GPH

PLD-LOC PLD-LOC
-TEE
-ELB

PLD-LOC PLD-LOC
-FHS
-CPL

QB-TEE

QB-CRS

QB-ELB

HE-20-B

HE-40-B

HDL-R Black-0.6 GPH

ICZ-101-40-LF
QB-CPL

HDL-BLNK no emitters

⑤ Supply Tubing

④ Emitters

1/4" BARB CROSS
QB-CRS

ICZ-101-40

③

➋
⑤

➋

HE-050-B HE-10-B

½" PE TUBING
¼" PE OR VINYL TUBING

HE-60-B DIFFUSER CAP
HE-DIFFF

④

⑥

➋

⑤
➋

⑦ Micro Sprays

⑥ Accessories

➋
SD-B-STK
MULTI-PURPOSE BOX
MB-0811-B

Point-Source Emitters: Ensure accurate irrigation
for mixed and sparse plantings with a wide range of
flow rates.

FILTERS
FILTER REGULATOR

Tree and Shrub Rings: Irrigate sparse plantings with
these convenient and efficient tools.

AIR RELIEF
AVR-075

ECO-INDICATOR

AUTOMATIC FLUSH
AFV-T, AFV-B

EMITTER
MULTI-TOOL

HS-B-STK

POCKET PUNCH

Products shown here are used
in the preceding designs. To see
Hunter’s complete line of micro
irrigation solutions, refer to the
Hunter Product Catalog or visit
hunter.direct/micro.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL IRRIGATION | Built on Innovation®

Learn more. Visit hunterindustries.com

HFR-100-075-25
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כרזות מדפים ופוסטר נותנים
מראה נקי ועכשווי עם הצגה
ברורה של פתרונות ברמה
.המערכתית

תוויות ומגשים צבעוניים
מבטיחים קיבוץ חלק של המוצרים
ומקלים על איתור של מוצרים
.דומים

קל יותר לשנות את הסדר עם
ברקודים על כל מגש ומדריך לעיון
 עבור מוצרים להשקיה,מהיר
.נקודתית

חידוש המלאי מתבצע במהירות
 בעזרת מגשי,והסדר נשמר
תצוגה נוחים הכלולים בקופסת
.המוצר

פתרונות מלאים להשקיה ממוקדת
מערכות צינורות טפטוף

 unter צינור טפטוף עמיד במיוחד של
H
)PLD( ) וצינור מקצועי לטפטוף נויHDL(
 ופועלים ביעילות להבטחת,קלים להתקנה
 מספקת את כלHunter .שגשוג הצמחים
הרכיבים הדרושים ליצירת מערכת מלאה של
.צינורות טפטוף

19

מערכות צינורות קשיחים

מטפטפות עם יציאות מרובות ועד למתזי
 מציעה מגוון רחב של מוצריםHunter ,מיקרו
ואביזרים שתוכננו במיוחד כדי לשפר את
.העמידות של מערכות הצינורות הקשיחים

מערכות צינורות רכים

השימוש בצינורות רכים לפיזור מי השקיה
.נפוץ ביישומים מסחריים וביישומי מגורים
 מציעה חבילת מוצרים מלאהHunter
.ותואמת למערכות של צינורות רכים

hunterindustries.com-| בקר ב

הכוח שמניע אותנו הוא הרצון לאפשר ללקוחותינו להצליח .לצד התשוקה שלנו
לחדשנות ולתכנון בכל מה שאנו עושים ,אנחנו מחויבים גם למתן תמיכה ברמה מעולה
ומקווים שתישארו במשפחת הלקוחות של  Hunterשנים רבות.

גרגורי ר .האנטר ,מנכ"ל Hunter Industries

ג'ין סמית ,נשיא ,השקיית נוי ותאורת חוץ
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הוא ארגון בינלאומי שנוסד במטרה לקדם שימוש אחראי ביערות ברחבי העולם.
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 ,Hunterסמל הלוגו של  Hunterוכל שאר הסימנים המסחריים הם רכושה של
 Hunter Industriesורשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

נא למחזר.

נדפס באמצעות
 100%אנרגיית רוח

(תעודת אנרגיה
מתחדשת)

