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Kierujemy do naszych szanownych Klientów

OBIETNICĘ PARTNERSTWA
Cieszymy się, że możemy w tym miejscu podsumować nasze najnowsze
innowacyjne systemy do nawadniania i pokrótce przedstawić wszystkie nowe
produkty, które niebawem będą dostępne w naszej ofercie. Nie zmienia się tylko
jedno: pełne zaangażowania podejście do naszych partnerów. Zadowolenie
klienta pozostaje jedną z naszych najważniejszych i podstawowych wartości.
Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie osiągną go nasi partnerzy. Przez cały 2020 rok
mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami związanymi z tym partnerstwem, zarówno
tymi wynikającymi z pandemii jak i bezprecedensowego wzrostu popytu na nasze
produkty. Był to poważny test sprawności działania naszego łańcucha dostaw
i logistyki. Jesteśmy dumni z tego, jak szybko nasze wewnętrzne i zewnętrzne
zespoły potrafiły zmienić sposób działania, aby zapewnić klientom na całym
świecie niezbędne narzędzia i szkolenia z wykorzystaniem technologii zdalnych,
które zastąpiły stosowane wcześniej wsparcie osobiste. Jesteśmy równie dumni
z naszych sukcesów w zapewnianiu bezpieczeństwa pracownikom produkcji i
logistyki podczas najgorszych momentów kryzysu i powrotu do pełnych zdolności
produkcyjnych. Firma Hunter wyszła z niego obronną ręką i jest teraz lepiej
przygotowana do zaspokojenia przyszłych potrzeb Klientów.
Poczyniliśmy znaczne inwestycje w narzędzia i szkolenia, aby pomóc naszym
partnerom w rozwoju ich firm. Niniejszy dokument zawiera poglądowe informacje
o wielu bezpłatnych narzędziach, aplikacjach, kalkulatorach, poradnikach oraz
filmach i kursach szkoleniowych opracowanych z myślą o naszych partnerach.
Wykorzystanie tych narzędzi wzrosło gwałtownie w 2020 roku, co świadczy o
tym, że dobrze oceniliśmy potrzeby rynku. Oprócz rozwiązywania problemów
związanych z pandemią poczyniliśmy również znaczne inwestycje w przedstawiane
technologie, aby zapewnić naszym partnerom najlepsze narzędzia na rynku.
Kończąc, chcemy Ci szczególnie podziękować za owocną współpracę i zaufanie
do firmy Hunter. Mamy nadzieję, że w 2021 roku uda nam się przywrócić w
większym zakresie wsparcie osobiste.

Z poważaniem

Gene Smith
Prezes, Dział Nawadniania Terenu i Oświetlenia zewnętrznego
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Najważniejsze cechy produktów na rok 2020
Jesteśmy dumni z bycia pionierami innowacji w każdym z wytwarzanych przez nas
produkcie – od potężnych zraszaczy o niespotykanych wcześniej możliwościach
po najnowsze rozwiązania do sterowania nawadnianiem, które zapewniają
maksymalne oszczędności wody. Poznaj najnowsze rozwiązania dodane do naszej
rodziny produktów w 2020 roku.

ZRASZACZ I-50

REGULATOR CIŚNIENIA PR-075

Duży zraszacz I-50 do murawy z zakresem promienia od
13,1 do 23,2 m jest przeznaczony do pracy w wymagającym
środowisku. Wytrzymała przekładnia planetarna zapewnia
największy na rynku moment obrotowy i sprawdza się
doskonale nie zatykając się, nawet w przypadku niskiej
jakości wody. Potężny mechanizm napędowy pochodzący
ze sprawdzonych zraszaczy do pól golfowych firmy Hunter
zapewnia najwyższą wydajność w każdym zastosowaniu.

Łatwy do zainstalowania w zraszaczach PGP™ i I-20
regulator ciśnienia PR-075 redukuje wysokie ciśnienie
wejściowe w zakresie od 3,4 do 6,9 bara (od 345 do 690 kPa)
do ciśnienia 3,1 bara (310 kPa). Regulator PR-075 umożliwia
pracę dysz z najwyższą wydajnością, oszczędzając do 25%
więcej wody i zapobiegając zraszaniu chodników, dróg i
obszarów przyległych do nawadnianego terenu.

ZRASZACZE PGP-00-PRB I
I-20-00-PRB

ZRASZACZ DO SZTUCZNEJ MURAWY ST-1700V

Zraszacze do krzewów z regulacją ciśnienia PGP-00-PRB
i I-20-00 redukują wysokie ciśnienie wejściowe w zakresie
od 3,4 do 6,9 bara (od 345 do 690 kPa) do ciśnienia 3,1
bara (310 kPa). Dzięki regulacji ciśnienia dysze pracują z
najwyższą wydajnością, oszczędzając do 25% więcej wody.
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Dalekosiężny zraszacz ST-1700V o maksymalnym promieniu
48 m do nawadniania syntetycznej murawy oferuje
wydajne nawadnianie z obrzeża terenu. Zraszacz łączy
zalety wbudowanego elektrozaworu Valve-In-Head (VIH)
z konstrukcją Total-Top-Service (TTS), która zapewnia
bezproblemowy montaż i konserwację. Duża komora jest
idealna zarówno do zastosowań konwencjonalnych, jak i
dwuprzewodowych.
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STEROWNIK NODE-BT

STEROWNIK X2™ Z MODUŁEM WAND

Sterownik NODE-BT wyposażono w efektywną technologię
bezprzewodową Bluetooth®, która umożliwia łatwe
zarządzanie systemem za pomocą smartfona z odległości do
15 m. Wodoodporny sterownik NODE-BT to doskonały wybór
do nawadniania obszarów zlokalizowanych przy drogach, w
parkach, na zielonych dachach, w miejscach tymczasowego
nawadniania oraz do innych zastosowań zewnętrznych, w
których zasilanie sieciowe jest niedostępne.

Sterownik X2 jest oparty na sprawdzonych rozwiązaniach
z poprzedniego modelu X-Core™ i wynosi zarządzanie
nawadnianiem na nowy poziom. X2 oferuje opcję
modernizacji i zyskania dodatkowych zaawansowanych
funkcji oszczędzania wody za pomocą przodującej w branży
bezprzewodowej platformy Hydrawise firmy Hunter. Aby
połączyć się z Hydrawise, należy wyposażyć sterownik w
moduł WAND Wi-Fi.

SYSTEM DEKODERÓW EZ

LINIA KROPLUJĄCA HDL-PC

Wykorzystaj technologię dwuprzewodową do tworzenia
większej liczby projektów niż miało to miejsce do tej pory,
dzięki rewolucyjnemu, ekonomicznemu, łatwemu w instalacji
i użytkowaniu systemowi dekoderów EZ. Kompatybilny
ze sterownikami HCC, ICC2, a teraz również z Pro-C, EZDS
umożliwia sterowanie dwuprzewodowe za cenę stanowiącą
ułamek tradycyjnych kosztów.

Wysokowydajna linia kroplująca Hunter (HDL) to wyjątkowo
trwałe ulepszenie linii PLD. Dzięki wbudowanej kompensacji
ciśnienia zapewniającej równomierny przepływ i doskonałe
rozprowadzenie wody linia HDL-PC skutecznie nawadnia
krzewy, ogrody, murawy i drzewa w instalacjach na poziomie
gleby jak i podpowierzchniowych. Oznaczenia kolorystyczne
wartości przepływu umożliwiają łatwą identyfikację w
terenie.

| Odwiedź hunterindustries.com
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Potężne narzędzia

DO ROZWOJU TWOJEJ FIRMY
Oferujemy pełen zestaw zasobów online, które pomogą Ci pracować sprawniej,
skuteczniej wspierać klientów oraz poszerzać wiedzę o produktach – bezpłatnie!

Aplikacja SiteRec

Kalkulator czasu pracy

Narzędzia dla profesjonalistów w dziedzinie nawadniania
APLIKACJA SITEREC

KALKULATOR CZASU PRACY

Szybciej zawieraj transakcje! Dzięki filmom
i porównaniom produktów z łatwością
przekonasz klientów do wyboru lepszych
rozwiązań i przekażesz im zalecenia dotyczące
systemu nawadniania. Dodaj logo i dane swojej
firmy, aby otrzymać profesjonalną prezentację.

Skorzystaj z tego wygodnego kalkulatora, aby
stworzyć najbardziej efektywny harmonogram
nawadniania dla każdego terenu i zapobiec
niepotrzebnemu opływowi wody.
hunter.direct/runtime

hunter.direct/siterec

KALKULATOR LINII KROPLUJĄCEJ

KALKULATOR OSZCZĘDNOŚCI
WODY

To wygodne narzędzie wyeliminuje domysły
i ewentualne pomyłki. Zobacz rekomendacje
dotyczące produktów, uzyskaj wszelkie dane
do projektu i oblicz czasy nawadniania w
prostym formacie. Pobierz kalkulator linii
kroplującej firmy Hunter z sklepu App Store®
lub Google Play™ już dziś.

Pokaż swoim klientom, ile wody oraz
pieniędzy mogą zaoszczędzić, zmieniając
system nawadniający na wydajniejszą opcję.
hunter.direct/savingscal

hunter.direct/dripcal
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.
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Moja lista

Hunter University

Narzędzia dla profesjonalistów w dziedzinie nawadniania i oświetlenia.
MOJA LISTA
Twórz indywidualne listy produktów dla
każdego projektu nawadniania i oświetlenia.
Wysyłaj listy pocztą elektroniczną do
dystrybutorów, aby szybciej składać
zamówienia. Do każdego projektu możesz
dodawać arkusze produktów, wyceny i notatki.
hunter.direct/mylist | fxl.com/mylist

Rozwiń swoją karierę dzięki kompleksowym
programom szkoleniowym online
przeznaczonym dla profesjonalistów w
dziedzinie nawadniania i oświetlenia. Od
ogólnej wiedzy o produktach po zaawansowane
systemy sterowania i techniki projektowania –
odpowiedni program czeka na Ciebie!
training.hunterindustries.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY
TECHNICZNEJ

NIESTANDARDOWE MATERIAŁY
MARKETINGOWE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Instrukcje techniczne
Szczegóły CAD
Biblioteka zdjęć
Instrukcje obsługi produktów
Broszury

Wieszaki na drzwi
Oznaczenia do ogrodów
Magnesy dla ciężarówek
Kartki pocztowe
Szablony wiadomości e-mail

Dostęp do tych narzędzi i innych materiałów uzyskasz pod adresem:
hunter.direct/tools | fxl.com/tools
| Odwiedź hunterindustries.com
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Aktualizacje oprogramowania Centralus
Włącz zaawansowane sterowanie w chmurze i funkcje oszczędzania wody dla
sterowników ICC2 i ACC2 za pomocą dostosowanej do urządzeń mobilnych
platformy Centralus.

Nowe i ulepszone funkcje oprogramowania
• Planowanie ulepszeń
– Możliwość pełnej edycji czasu nawadniania (według
sekcji, bloku, interwału, w godzinach, minutach i
sekundach)
– Wykrywanie konfliktów identyfikuje i raportuje zmiany
w konfiguracji sprzętu w terenie
• Połączenia komórkowe (wymagany miesięczny
abonament) jako dodatek do połączeń Wi-Fi i LAN
• Ulepszone funkcje pracy zdalnej, w tym dni nawadniania,
godziny rozpoczęcia i regulacje czasu pracy
• Dobrze zabezpieczony dostęp do chmury
• Nawigacja i status oparte na mapie
• Natychmiastowe zdalne sterowanie za pomocą
urządzenia mobilnego
• Monitorowanie przepływu i raportowanie
• Raporty o alarmach i szczegółowe raporty historii
nawadniania z mobilnymi alertami tekstowymi
• Funkcje zarządzania zespołem
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MODELE KOMUNIKACJI
Model

Opis

WIFIKIT

Moduł ICC2 Wi-Fi

LANKIT

Moduł ICC2 Ethernet (LAN)

A2C-WIFI

Moduł ACC2 Wi-Fi dla platformy
Centralus

A2C-LAN

Moduł ACC2 Ethernet (LAN) dla
platformy Centralus

A2C-CELL-E*

Moduł do międzynarodowych
połączeń komórkowych ACC2

* Wymaga miesięcznego abonamentu komórkowego
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Aktualizacja oprogramowania Hydrawise
Aby pomóc wykonawcom w rozwoju ich działalności, Hydrawise stale dodaje nowe
funkcje obsługi klienta i zarządzania wodą.

Nowe i ulepszone funkcje oprogramowania
• Wstrzymanie nawadniania w określonym dniu,
aby anulować nadchodzące zaprogramowane
nawadnianie
• Lista klientów – narzędzie do łatwego przeglądania
kluczowych klientów i zarządzania nimi
• Funkcja sortowania sterowników porządkuje
sterowniki alfabetycznie, według ostatnio
używanych i najbliższych danej lokalizacji
• Alerty aktywności dodatkowych czujników
• Raport historii nawadniania i raport
prognozowanego zużycia wody, dzięki którym
wykonawcy mogą pomóc swoim klientom lepiej
zrozumieć sposób w jaki użytkowana jest woda
• Programy startowe dla nowych nasadzeń –
narzędzie umożliwiające elastyczne programowanie
dat rozpoczęcia i zakończenia nawadniania świeżo
posadzonych roślin

• Kompatybilny wyłącznie ze sterownikami HC, HPC,
Pro-HC i HCC obsługującymi technologię Hydrawise
• Wysyła bezprzewodowo informacje o wartościach
przepływu i sumach przepływu na poziomie sekcji z
czujnika do sterownika, bez konieczności naruszania
gruntu w celu ułożenia przewodów
• Zapewnia komunikację do 152 m w linii prostej od
nadajnika do odbiornika
MODELE BEZPRZEWODOWYCH PRZEPŁYWOMIERZY HC

CZUJNIK BEZPRZEWODOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA HC

► Przewidywana data wprowadzenia na rynek:
IV kwartał 2020 r.
Wyposaż systemy Hydrawise w potężne, bezprzewodowe
możliwości monitorowania przepływu za pomocą tego
prostego i niedrogiego zestawu.

| Odwiedź hunterindustries.com

Model

Opis

W-HC-FLOW-INT

Bezprzewodowy zestaw przepływomierza HC
(model międzynarodowy 868 MHz) zawiera
nadajnik i odbiornik

W-HC-FLOW-TR-INT

Wyłącznie bezprzewodowy nadajnik przepływu
HC (model międzynarodowy 868 MHz)

W-HC-FLOW-R-INT

Wyłącznie bezprzewodowy odbiornik przepływu HC (model międzynarodowy 868 MHz)

HC-075-FLOW-B

Przepływomierz HC z gwintem BSP 20 mm,
odczyt w m3

HC-100-FLOW-B

Przepływomierz HC z gwintem BSP 25 mm,
odczyt w m3

HC-150-FLOW-B

Przepływomierz HC z gwintem BSP 40 mm,
odczyt w m3

HC-200-FLOW-B

Przepływomierz HC z gwintem BSP 50 mm,
odczyt w m3
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MODUŁ DEKODERA STEROWNIKA PRO-C

BEZPRZEWODOWE NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE EZ-DT

► Data wprowadzenia na rynek: czerwiec 2020 r.

► Przewidywana data wprowadzenia na rynek:
I kwartał 2021 r.

Zastosuj rewolucyjną technologię dekoderów EZ firmy
Hunter w systemach nawadniania przydomowego oraz
w niewielkich systemach komercyjnych dzięki modułowi
dekodera PC-DM przeznaczonego do sterowników
Pro-C. Ten prosty i niedrogi moduł wtykowy umożliwia
sterowanie dwuprzewodowe bez potrzeby stosowania
specjalnego przewodu, złączy, uziemienia oraz
ograniczników przepięć.

Usprawnij proces konserwacji systemów z dekoderami
EZ dzięki temu przenośnemu, bezprzewodowemu
narzędziu diagnostycznemu.

• Zwiększ liczbę sekcji:
– Wyłącznie dwuprzewodowy: 28 sekcji
– Hybrydowy konwencjonalny i dwuprzewodowy:
32 sekcje
• Do użytku wyłącznie z dekoderami Hunter EZ-1;
możliwa długość przewodów powyżej 1 km
• Moc wyjściowa przy zastosowaniu przewodu
dwużyłowego: 24 V AC, 50/60 Hz

• Za pomocą połączenia bezprzewodowego można
odczytywać status, numer sekcji i nie tylko
• Karta SD z możliwością aktualizacji
• Prosta diagnostyka systemu i rozwiązywanie
problemów bez konieczności demontażu dekoderów z
przewodów dwużyłowych
• Szybko i łatwo diagnozuj problemy związane z
wydajnością
• Programowanie stacji dekodera EZ wyłącznie przez
połączenie przewodowe

MODELE MODUŁU DEKODERA PRO-C
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Model

Opis

PC-DM

Moduł wyjściowy dekodera EZ dla sterownika
Pro-C

PC-DM-KIT

Zestaw aktualizacyjny dla modułu wyjściowego
dekodera EZ, zawiera kompatybilny interfejs

MODEL EZ-DT
Model
EZ-DT

Opis
Bezprzewodowe narzędzie diagnostyczne dla systemu
z dekoderem EZ
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MODUŁ ROZSZERZEŃ STEROWNIKA PRO-C

► Data wprowadzenia na rynek: czerwiec 2020 r.
Do sterownika Pro-C można teraz dodać więcej sekcji niż
kiedykolwiek wcześniej. Dzięki modułowi wyjściowemu
PCM-1600 nie ma potrzeby wymiany sterownika, aby
dodawać kolejne strefy.
• 16-sekcyjny moduł wyjściowy (PCM-1600) umożliwia
konwencjonalne sterowanie nawet 23 sekcjami
• Wbudowana ochrona przed przepięciami zapewnia
większą niezawodność i trwałość w obszarach
narażonych na wyładowania atmosferyczne
• Kompaktowe i niedrogie rozwiązanie do zastosowań
przydomowych i niewielkich systemów komercyjnych

ZESTAW POSZERZAJĄCY ZASIĘG ANTENY ROAM XL

► Data wprowadzenia na rynek: czerwiec 2020 r.
Dzięki temu pilotowi o dalekim zasięgu i zestawowi
poszerzającemu zasięg anteny rozbudujesz system o
profesjonalne, zdalne sterowanie niewymagające licencji
– niezależnie od wielkości projektu.
• W szybki i prosty sposób rozszerz lokalizację anteny
odbiornika w nowych lub istniejących instalacjach
• Popraw komunikację przebiegającą w linii prostej
między nadajnikiem a odbiornikiem (zasięg 3 km)
• Dzięki tej elastycznej opcji montażu można ominąć
przeszkody i uniknąć zakłóceń radiowych

MODELE ZESTAWÓW POSZERZAJĄCYCH ZASIĘG ANTENY
ROAM XL
Model

MODELE MODUŁÓW ROZSZERZEŃ PRO-C

ROAMXL-KIT

Model

Opis

ROAMXL-TR

PCM-1600

16-sekcyjny moduł wtykowy dla sterownika Pro-C

ROAMXL-R

PCM-1600-KIT

Zestaw aktualizacyjny dla modułu wtykowego z 16
sekcjami, zawiera kompatybilny interfejs

ROAMXL-EXT

| Odwiedź hunterindustries.com

Opis
Nadajnik, odbiornik, wiązka przewodów SmartPort™,
4 baterie AAA dołączone do zestawu wraz z
plastikową skrzynką transportową
Nadajnik i 4 baterie AAA dołączone do zestawu
Odbiornik (wiązka przewodów SmartPort dołączona
do zestawu)
Zestaw poszerzający zasięg anteny ROAM XL z
przewodem 7,6 m
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ZRASZACZ PGP-06
► Przewidywana data wprowadzenia na rynek: IV kwartał 2020 r.
Zraszacz PGP-06 uzupełnia linię wysokowydajnych zraszaczy PGP Ultra. Modele PGP Ultra są teraz dostępne w wersji na
wieżyczkach, do krótkiej murawy, do wysokiej murawy i do wysokiej okrywy roślinnej.
Kluczowe Korzyści

Dane użytkowe

• Zraszacz wynurzalny na 15 cm zapewnia efektywną pracę
dyszy przy wyższej murawie

• Dysze do wyboru: 34

• Opatentowana funkcja automatycznego powrotu kąta
przywraca dyszę do pierwotnego ustawienia w przypadku
niepowołanej ingerencji; regulowany kąt od 50° do 360°

• Przepływ: od 0,07 do 3,23 m3/godz.; od 1,2 do 53,8 l/min

• Promień: 4,9–14,0 m
• Zalecany zakres ciśnienia:
od 1,7 do 4,5 bara; od 170 do 450 kPa

• Mechanizm napędowy jest chroniony przed uszkodzeniem,
• Zakres ciśnienia roboczego:
jeśli zostanie obrócony w przeciwnym kierunku
od 1,4 do 7,0 bara; od 140 do 700 kPa
• Funkcja zraszacza pełnoobrotowego i sektorowego
• Wartość opadu: ok. 10 mm/godz.
w jednym modelu zapewnia dopasowanie do różnych
terenów i zmniejsza ilość potrzebnego asortymentu
• Trajektoria dyszy: standardowa = 25°, niskokątowa = 13°
• Śruba do regulacji umożliwia łatwe ustawienie promienia w • Zestaw dysz: niebieski – od 1,5 do 8,0; niskokątowy, szary
– od 2,0 do 4,5; czarny – od 0,50 do 3,0; zielony – od 6,0 do
terenie za pomocą klucza Hunter lub płaskiego śrubokręta
13,0; MPR-25; MPR-30; MPR-35
• Okres gwarancji: 5 lat

PGP-ULTRA – TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3 + 4

1

Model

PGP-00 = krzewy
PGP-04 = 10 cm, wynurzalny
PGP-06 = wynurzalny na 15 cm
PGP-12 = 30 cm, wynurzalny

12

2 Standardowe funkcje 3
Regulacja kąta, tłok z
tworzywa sztucznego,
8 dysz standardowych
i 4 niskokątowe

Opcje

CV = jednokierunkowy
zawór zwrotny
CV-R = jednokierunkowy
zawór zwrotny i nakładka
oznaczająca wodę zrekultywowaną

4

Opcje dysz

Niebieski = 1,5–8,0

MPR-25-Q, T, H, F

Szara niskokątowa

MPR-30-Q, T, H, F

Czarna o krótkim promieniu MPR-35-Q, T, H, F
Zielony, z wysokim
przepływem

Od 1,5 do 4,0 = tylko dysze
1,5–4,0 mogą być montowane
fabrycznie

Co nowego 2021

ZRASZACZ SRM-04
► Przewidywana data wprowadzenia na rynek: I kwartał 2021 r.
Nowy zraszacz SRM-04 to zaktualizowana wersja sprawdzonego w praktyce zraszacza SRM. Zaprojektowany w
całkowicie nowej obudowie zraszacz SRM-04 ugruntował swoją pozycję w naszej ofercie jako doskonały, konkurencyjny
cenowo produkt klasy podstawowej.
Kluczowe Korzyści

Dane użytkowe

• Dzięki innowacyjnej funkcji 5:1 łatwiej jest dopasować
pracę zraszaczy do krawędzi nawadnianego obszaru

• Dysze do wyboru: 8

• Nowa śruba do regulacji zapewnia wygodniejszy
dostęp i prostą obsługę

• Przepływ: od 0,08 do 1,0 m3/godz.; od 1,4 do 16,7 l/min

• Do wyboru osiem dysz, w tym dwie nowe o
wymiarach 2,5 i 4,0
• Prosty montaż w istniejących korpusach SRM

• Promień: od 4,0 do 10,7 m
• Zalecany zakres ciśnienia:
od 1,7 do 3,8 bara; od 170 do 380 kPa
• Zakres ciśnienia roboczego:
od 1,4 do 7,0 bara; od 140 do 700 kPa
• Wartość opadu: ok. 15 mm/godz.
• Trajektoria dyszy: ok. 14°
• Okres gwarancyjny: 2 lata

MODEL SRM-04
Model

Opis

SRM-04

Wynurzalny na 10 cm, regulowany kąt, 8 dysz standardowych

| Odwiedź hunterindustries.com
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Kompletne zestawy do nawadniania murawy syntetycznej ułatwiają
projektowanie i usprawniają proces składania zamówień

STG-900-KIT-B – ZESTAW NAWADNIAJĄCY DO MAŁYCH I ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PROJEKTÓW

► Ponowne wprowadzenie na rynek: I kwartał 2021 r.
Zaprojektowany z myślą o mniejszych projektach zraszacz STG-900 to konkurencyjne cenowo rozwiązanie dla
zakresów promienia do 36,6 m. W celu zwiększenia elastyczności zastosowań zraszacz można instalować w obudowach
umieszczonych na murawie syntetycznej.
Kluczowe Korzyści

Dane użytkowe

• Zamów kompletny zestaw lub stwórz niestandardową konfigurację

• Promień: od 31,4 do 36,6 m

• Do czyszczenia, schładzania i opłukiwania boisk syntetycznych

• Przepływ:
od 282 do 348 l/min; od 16,9 do 20,9 m³/godz.

• Napęd zębaty smarowany wodą zapewnia niezawodną pracę
bez zatykania się dysz
• Mechanizm QuickCheck™ zapewnia łatwą weryfikację
ustawienia łuku

• Zakres ciśnienia roboczego:
od 6,9 do 8,3 bara; od 690 do 830 kPa

• Opcjonalna gumowa osłona zapewnia większe
bezpieczeństwo na boisku

⑦

⑥

➁

①
ELEMENTY SYSTEMU STG-900-KIT-B

④
➄

➂
14

➊ STG-900-83

Zraszacz do trawy syntetycznej

➋ ST-173026-B

Obudowa

➌ ST-2008-VA

Wieloosiowe pionowe złącze obrotowe

➍ 239800

Złączki żeńskie Acme × złączki męskie Acme 40 mm

➎ ST-VBVF-K

Zestaw zaworów

➏ 473900SP

Osłona gumowa

➐ HQ-5RC-BSP

Szybkozłącze na klucz; wlot 25 mm, wylot 30 mm

Co nowego 2021

ST-1600-KIT-B – ZESTAW NAWADNIAJĄCY DO ZASTOSOWAŃ O DALEKIM ZASIĘGU
► Ponowne wprowadzenie na rynek: I kwartał 2021 r.
Zaprojektowany z przestrzenną obudową zraszacz ST-1600 to najlepsze rozwiązanie do nawadniania trawy syntetycznej.
Oferujący duży promień wyrzutu do 50,3 m model ST-1600 jest najbardziej niezawodnym na rynku zraszaczem z napędem
zębatym do trawy syntetycznej. Zapewnia bezproblemową instalację i jest wyposażony w powłokę z włókna szklanego,
która ułatwia serwisowanie wszystkich komponentów.
Kluczowe Korzyści

Dane użytkowe

• Zamów kompletny zestaw lub skonfiguruj zestaw dopasowany do
Twoich potrzeb

• Promień: 32,5–50,3 m
• Przepływ:
od 364 do 1237 l/min; od 21,8 do
74,2 m3/godz.a

• Do czyszczenia, schładzania i opłukiwania boisk syntetycznych
• Odizolowany, smarowany napęd zapewnia najwyższą wydajność w
każdych warunkach

• Zakres ciśnienia roboczego: od 4,0
do 8,0 barów; od 400 do 800 kPa

• Mechanizm zapadkowy dyszy i elastyczna regulacja łuku zapewniają
prostą konfigurację
• Odporny na korozję i uderzenia korpus zapewnia maksymalną trwałość
w trudnych warunkach

➇

① ➈

➁

ELEMENTY SYSTEMU ST-1600-KIT-B

③

⑥
④

⑤

➆

➊ ST-1600-HSB

Zraszacz do trawy syntetycznej

➋ ST-243636-B

Obudowa

➌ ST-BKT-1600

Uchwyt do zraszacza

➍ ST-BVF30-K

Kolektor, w zestawie złączki 80 mm, zawór odcinający i zawór
spustowy

➎ ST-V30-KV

Zawór metalowy 80 mm o niskiej stracie ciśnienia, z automatycznym przełącznikiem i elektromagnesem

➏ ST-H30-K

Elastyczny wąż ze stali nierdzewnej.

➐ ST-SPT-K*

Regulowany wspornik kolektora

➑ ST-IBS-1600

Zestaw gumowej osłony z systemem bariery przepełnienia

➒ HQ-5RC-BSP

Szybkozłącze wlot 25 mm, wylot 30 mm na klucz

* Do instalacji wymagane są dwie sztuki

| Odwiedź hunterindustries.com
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HSBE-050

HSBE-075

DYSZE I-25
► Data wprowadzenia na rynek:
II kwartał 2020 r.

ZŁĄCZKI HSBE
► Przewidywana data wprowadzenia na rynek:
I kwartał 2021 r.

Ten popularny zraszacz 25 mm I-25 jest wyposażony
w pełną gamę łatwych do zainstalowania dysz. Nowe,
przeprojektowane dysze, które dysponują taką samą
wydajnością jak poprzedni model, mają duże, łatwe do
trzymania powierzchnie, co ułatwia ich wkładanie do
obudowy. Dysze można zamontować nawet w zraszaczach
I-25, które są na rynku od 25 lat!

Przeprojektowane kolanka Hunter z króćcem
spiralnym tworzą solidne, niestandardowe złącza
obrotowe do wykorzystania w nowych instalacjach jak i
przeprowadzania prac konserwacyjnych w istniejących
systemach. Dzięki odnowionej i innowacyjnej konstrukcji
zapewniającej szczelność połączenia, złączki HSBE są
łatwe do zainstalowania w dowolnym miejscu.

• 11 oznaczonych kolorami dysz, dostępnych jako
wyposażenie fabrycznie lub jako części zamienne

• Solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałą i
niezawodną eksploatację

• Łatwy montaż we wszystkich zraszaczach I-25

• Powiększone karbowanie zapewniające lepszą
szczelność

• Zaprojektowany do zastosowań na dużych murawach
Dane użytkowe
• Promień: 11,9–21,6 m

• Wykonane z acetalu ostre króćce i karbowania
uszczelniające
• Kompatybilne z Hunter FlexSG oraz innymi markami
stanowi w pełni uniwersalne złącze obrotowe

• Przepływ:
od 0,82 do 7,24 m3/godz.; od 13,6 do 120,2 l/min
• Wartość opadu: ok. 15 mm/godz.
• Trajektoria dyszy: standardowa = 25°

MODELE HSBE
Model
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Opis

HSBE-050

Gwint zew. 1/ 2″ × kolanko z króćcem spiralnym

HSBE-075

Gwint zew. 3/4″ × kolanko z króćcem spiralnym

Co nowego 2021

MP-STAKE

MP-STAKE-PRS40-CV

Zainstalowana dysza
MP Rotator

Zainstalowana dysza
MP Rotator

AKCESORIA MP STAKE
► Przewidywana data wprowadzenia na rynek: IV kwartał 2020 r.
Zaprojektowane do użytku z wysokowydajnymi dyszami MP Rotator™ akcesoria MP Stake to wygodne rozwiązanie do
tymczasowych zastosowań nawadniających, w tym przy renowacji istniejących nasadzeń, przy nowych nasadzeniach oraz
dla szkółek drzew i krzewów ozdobnych.

Dane użytkowe

Kluczowe Korzyści

Utrata ciśnienia

• Gotowy do montażu system nawadniający
na palikach pozwala na szybką instalację w
dowolnym terenie

• Maksymalną wydajność zapewnia, dostępny
opcjonalnie, regulator ciśnienia 2,8 bara (280 kPa)
i zawór zwrotny Hunter.

0,8

bar

• Zawiera wytrzymałe paliki o wysokości 71 cm,
przewód 0,345″, złączkę męską ½″ do podłączenia
i adapter dyszy

1,0
0,6
0,4
0,2
0,0

2

4

6

MP-STAKE

8
l/min

10

12

14

16

MP-STAKE-PRS40-CV

MODELE MP-STAKE
Model

Opis

MP-STAKE

Zestaw palików o wysokości 71 cm, przewód 0,345″ do złączki męskiej 1/ 2″, adapter do krzewów PROS00

MP-STAKE-PRS40-CV

Zestaw palików o wysokości 86 cm, przewód 0,345″ do złączki męskiej 1/ 2″, zawór zwrotny Hunter, adapter
do krzewów z regulacją ciśnienia PROS00PRS40

| Odwiedź hunterindustries.com
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EMITERY WIELOPORTOWE MPE
► Data wprowadzenia na rynek: lipiec 2020 r.
Emitery MPE z nowymi kierunkowymi połączeniami
obrotowymi zapewniają stały przepływ wody
do nasadzeń mieszanych, grup roślin i nasadzeń
rozrzedzonych .
• Obrotowe kolanka umożliwiają precyzyjne
ukierunkowanie przepływu w określoną stronę
• Nieużywane wyloty można zamknąć zaślepkami z PCW
• Wszystkie porty mają wbudowaną kompensację
ciśnienia dla zapewnienia maksymalnej wydajności
• Wygodne kodowanie kolorami wyraźnie określa
przepływy o wartości 2 l/godz., 4 l/godz., 8 l/godz. lub
kolektor swobodnego przepływu

HDL-COP – MIEDZIANA LINIA KROPLUJĄCA

► Przewidywana data wprowadzenia na rynek:
IV kwartał 2020 R.
Zminimalizuj ryzyko wrastania korzeni w przewody
poprzez dodanie miedzi do najlepszej w swojej klasie
linii kroplującej Hunter. Nowy system HDL-COP jest
doskonałym uzupełnieniem sprawdzonej w praktyce
rodziny produktów Hunter do zastosowań na poziomie
gleby oraz podpowierzchniowych: HDL-PC, HDL-CV,
HDL-R, Eco-Wrap™ i Eco-Mat™ . System HDL-COP zawiera
te same wytrzymałe elementy konstrukcyjne co HDL-CV,
jednak w emiterze zastosowano miedź, która zapobiega
wrastaniu w niego korzeni.
• Nieprzedostający się do gleby tlenek miedzi
zastosowany w emiterze zapobiega wrastaniu w niego
korzeni
• Zawór zwrotny z powolnym odsączaniem nie dopuszcza
do odwodnień punktowych
• Dzięki mechanizmowi antysyfonowemu
zanieczyszczenia nie przedostają się do emiterów, co
zabezpiecza system przed zatykaniem
• Dzięki owinięciu zwojów folią kurczliwą linię
kroplującą można szybko rozwinąć. Ułatwia to też jej
przechowywanie
MODELE HDL-COP
Model

MODELE MPE
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Model

Opis

HDL-09-12-250-COP

MPE-05

Niebieski = 2 l/godz.

HDL-09-12-1K-COP

MPE-10

Czarny = 4 l/godz.

MPE-20

Czerwony = 8 l/godz.

MPM-050

Szary = nieograniczony przepływ

HDL-06-12-250-COP
HDL-06-12-1K-COP

Opis
Linia kroplująca Hunter CV z miedzią,
3,4 l/godz., 30 cm, zwój 75 m
Linia kroplująca Hunter CV z miedzią,
3,4 l/godz., 30 cm, zwój 300 m
Linia kroplująca Hunter CV z miedzią,
2,1 l/godz., 30 cm, zwój 75 m
Linia kroplująca Hunter CV z miedzią,
2,1 l/godz., 30 cm, zwój 300 m

Co nowego 2021

Wytrzymałe produkty do ekspozycji lokalnej
Nowe opakowania zestawów do mikronawadniania wraz z ekspozycjami sklepowymi
pomagają przyciągnąć uwagę klientów do kompletnych systemów nawadniających
Hunter, co wspomaga sprzedaż i umacnia wizerunek firmy Hunter jako dostawcy
innowacyjnych rozwiązań najwyższej jakości.

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
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Oznakowanie na półkach
w połączeniu z plakatem
to nowoczesna forma
prezentacji doskonałych
rozwiązań systemowych.

Etykiety i karty informacyjne
z kodami kolorystycznymi
zapewniają bezproblemowe
grupowanie produktów i
ułatwiają wyszukiwanie
produktów o podobnych
właściwościach.

Ponowne zamawianie produktów
do mikronawadniania jest ułatwione
dzięki zastosowaniu na każdej karcie
informacyjnej kodów kreskowych oraz
dołączonym poradnikom.

Uzupełnianie zapasów jest
szybkie i łatwe dzięki kartom
informacyjnym umieszczonym
w opakowaniu produktu.

Kompletne rozwiązania do mikronawadniania
SYSTEMY RUR
ELASTYCZNYCH

SYSTEMY RUR
TWARDYCH

SYSTEMY LINII
KROPLUJĄCEJ

Użycie rur elastycznych do
rozprowadzania wody jest często
stosowane zarówno w zastosowaniach
komercyjnych, jak i przydomowych.
Firma Hunter oferuje pełną gamę
produktów, które nadają się do
stosowania z systemami rur
elastycznych.

Firma Hunter oferuje szeroki
wachlarz produktów i akcesoriów
zaprojektowanych z myślą
o systemach opartych na
twardych rurach: od emiterów
wieloprzyłączeniowych po
mikrozraszacze.

Wyjątkowo trwała linia kroplująca Hunter
(HDL) i profesjonalna linia kroplująca (PLD)
to systemy łatwe w instalacji, wydajne,
efektywne i zapewniające roślinom
doskonałe warunki wzrostu. Firma
Hunter dostarcza wszystkie niezbędne
komponenty do stworzenia kompletnego
systemu linii kroplującej.

| Odwiedź hunterindustries.com
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Pomagamy klientom odnieść sukces – to pobudza nas do działania. Nasze
zaangażowanie we wprowadzanie innowacji oraz opracowywanie nowych
konstrukcji jest widoczne we wszystkim, co robimy. Przede wszystkim
chcemy jednak zapewniać klientom wyjątkowe wsparcie. Mamy nadzieję,
że dzięki temu pozostaniesz klientem firmy Hunter na długie lata.

Gregory R. Hunter, dyrektor generalny Hunter Industries

Gene Smith, prezes, Landscape Irrigation and Outdoor Lighting

Strona internetowahunterindustries.com | Obsługa klienta +1 760-752-6037 | Pomoc techniczna +1 760-591-7383

Ta broszura została wydrukowana wykorzytując farby sojowe na papierze posiadającym
certyfikat Forest Stewardship Council ® (FSC®). FSC to międzynarodowa organizacja, która
powstała w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami lasów.
© 2020 Hunter Industries™
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Hunter, logo firmy Hunter i wszystkie inne znaki towarowe są własnością firmy Hunter
Industries i są zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

PL

Do druku wykorzystano wyłącznie
energię wiatrową (w oparciu o
certyfikaty energii odnawialnej)
Vol39
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Prosimy o przekazanie zużytych
materiałów do recyklingu.

