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Aos nossos estimados clientes

UMA PROMESSA DE PARCERIA
É com prazer que sintetizamos as nossas soluções mais recentes e inovadoras
para irrigação paisagística, para que você tenha uma visão rápida de todos os
novos produtos que estarão, em breve, ao seu dispôr. O que não é novo, no
entanto, é o nosso compromisso com você como nosso parceiro. A satisfação
dos nossos clientes continua sendo um dos nossos valores fundamentais de
maior importância. O nosso sucesso depende do seu sucesso. Ao longo de
2020, enfrentamos muitos desafios nessa parceria, incluindo a pandemia global
e um aumento de demanda sem precedentes, que gerou grandes desafios para
a nossa cadeia de suprimentos e para os nossos canais de logística. Estamos
orgulhosos pela rapidez com que nossas equipes internas e externas atuaram
para disponibilizar para os clientes no mundo todo as ferramentas essenciais
e o treinamento necessário, empregando tecnologias remotas para substituir
o suporte presencial. Estamos igualmente orgulhosos do nosso sucesso na
manutenção da segurança dos funcionários das áreas de fabricação e logística,
enquanto vencíamos o pior da crise e retornávamos à produção total. A Hunter
emergiu mais forte e mais capaz de atender às suas necessidades para o futuro.
Para ajudá-lo a consolidar o seu negócio, fizemos grandes investimentos em
ferramentas e treinamento. Você verá um resumo das muitas ferramentas
gratuitas, aplicativos, calculadoras, guias, vídeos e cursos de treinamento
desenvolvidos pensando em você. O uso dessas ferramentas aumentou muito
em 2020, demonstrando que estamos disponibilizando o que o mercado está
buscando. Apesar dos desafios impostos pela pandemia, fizemos grandes
investimentos nessas tecnologias para colocar em suas mãos as melhores
ferramentas do setor.
E, por fim, obrigado pela parceria e pela confiança na Hunter. Esperamos
voltar a oferecer mais suporte presencial em 2021.

Atenciosamente,

Gene Smith
Presidente, Irrigação Paisagística e Iluminação Externa
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Produtos em destaque em 2020
De rotores potentes, que desafiam os limites da engenharia, às mais recentes
soluções de controle de irrigação com economia de água, estamos orgulhosamente
na vanguarda da inovação em todos os produtos que fabricamos. Veja o que
incluímos recentemente à nossa família de produtos de 2020.

ROTOR I-50

REGULADOR DE PRESSÃO PR-075

Com um raio de alcance de 13,1 a 23,2 m, o rotor I-50 para
gramados de grande porte foi construído para dominar
ambientes exigentes. A robusta transmissão de engrenagens
planetárias oferece a maior potência de torque do mercado,
para superar condições precárias da água que podem causar
entupimento. Um poderoso mecanismo de acionamento,
derivado dos rotores de golfe comprovados pela Hunter,
garante um desempenho de excelência em qualquer
aplicação.

De fácil instalação em rotores PGP™ e I-20, o regulador
de pressão PR-075 reduz as altas pressões de entrada de
3,4 a 6,9 bar (345 a 690 kPa) a 3,1 bar (310 kPa). O PR-075
permite que os bocais operem com eficiência máxima,
economizando até 25% a mais de água e impedindo a
irrigação excessiva em áreas de paisagismos e áreas
adjacentes.

ROTORES PGP-00-PRB E
I-20-00-PRB

ROTOR DE GRAMADO SINTÉTICO
ST-1700V

Os rotores para arbustos PGP-00-PRB e I-20-00 regulados
por pressão reduzem as altas pressões de entrada de 3,4
a 6,9 bar (345 a 690 kPa) a 3,1 bar (310 kPa). A regulagem
da pressão permite que os bocais operem com eficiência
máxima, economizando até 25% a mais de água.

4

Com um raio máximo de 48 m, o rotor de gramado sintético
ST-1700V de longo alcance proporciona alto desempenho
na irrigação a partir do perímetro de campo. O rotor
integra recursos de válvula incorporada (VIH) e um projeto
que permite que o serviço seja totalmente realizado pelo
topo (TTS), para simplificar a instalação e a manutenção.
O compartimento espaçoso é ideal para aplicações
convencionais e de dois cabos.
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CONTROLADOR NODE-BT

CONTROLADOR X2™ COM WAND

O controlador NODE-BT vem com a poderosa tecnologia
sem fio Bluetooth®, que pode ser facilmente gerenciada
por smartphones até 15 m de distância. Instale o
NODE-BT impermeável em áreas de paisagismo
rodoviário, parques, telhados verdes, locais de irrigação
temporária ou outras aplicações ao ar livre onde não
houver energia CA disponível.

O X2 aproveita o legado do seu antecessor, o X-Core™,
elevando a gestão da irrigação para outro nível. O X2
oferece a opção de atualização para recursos mais
avançados para economia de água, utilizando a plataforma
sem fio e líder do setor Hydrawise, da Hunter. Para
conectar-se à Hydrawise, insira um módulo WAND de Wi-Fi.

SISTEMA DECODIFICADOR EZ

TUBO GOTEJADOR HDL-PC

Leve a tecnologia de dois cabos para mais projetos com
o sistema decodificador EZ econômico, descomplicado e
revolucionário. Compatível com HCC, ICC2 e, agora, com
controladores Pro-C. O EZDS permite o controle de dois
cabos com uma fração do custo tradicional.

A alta eficiência do tubo gotejador da Hunter (HDL) é uma
melhoria muito durável para PLD. Com compensação de
pressão integrada para uniformidade da vazão e cobertura
contínua, o HDL-PC irriga com eficácia arbustos, jardins,
gramados e árvores em instalações no nível da superfície
e sob ela. A faixas de codificação por cores permite que os
usuários identifiquem rapidamente a vazão no campo.

| Acesse hunterindustries.com
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Ferramentas poderosas
PARA EXPANDIR A SUA EMPRESA
Oferecemos um pacote completo de recursos online para você trabalhar de forma mais
inteligente, ajudar seus clientes e conhecer melhor os produtos, gratuitamente

Aplicativo SiteRec

Calculadora de tempo de rega

Ferramentas para profissionais da área de irrigação
APLICATIVO SITEREC

CALCULADORA DE TEMPO DE REGA

Feche vendas com maior rapidez. Os vídeos
integrados e as comparações de produtos
permitirão que você demonstre o melhor
valor dos produtos e tenha confiança para
oferecer recomendações referentes ao sistema
de irrigação para os seus clientes. Adicione o
logotipo e as informações da empresa para
criar uma apresentação profissional.

Use a calculadora para gerar a programação
de rega mais eficiente para cada paisagem e
evitar desperdícios desnecessários.
hunter.direct/runtime

hunter.direct/siterec

CALCULADORA DE TUBO
GOTEJADOR

CALCULADORA DE ECONOMIA
DE ÁGUA

Acabe com as suposições e com os erros com
essa ferramenta de grande utilidade. Consulte
as recomendações dos produtos, veja as
quantidades relativas ao projeto e calcule o
tempo de rega em um formato simples. Baixe
hoje mesmo a calculadora de tubos gotejadores
da Hunter na App Store® ou no Google Play™.

Mostre aos seus clientes quanta água e
dinheiro poderão economizar, se passarem a
usar um sistema de irrigação mais eficiente.
hunter.direct/savingscal

hunter.direct/dripcal
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Google Maps é uma marca comercial da Google LLC.
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Minha lista

Hunter University

Ferramentas para profissionais das áreas de irrigação e iluminação
MINHA LISTA
Crie listas de produtos personalizadas para
cada projeto de irrigação e iluminação. Envie
suas listas para os distribuidores, para agilizar
os pedidos, e inclua folhas de dados avulsas,
listas de preços e observações para cada
projeto.
hunter.direct/mylist | fxl.com/mylist

Desenvolva a sua carreira com programas de
certificação que oferecem treinamento online
para profissionais das áreas de irrigação e
iluminação. Seja para conhecimentos gerais
sobre os produtos, sistemas de controle
avançados ou técnicas de projeto, há um
programa pronto por você!
training.hunterindustries.com

INFORMAÇÕES SOBRE SUPORTE
PARA PRODUTOS

MATERIAIS DE MARKETING
PERSONALIZADOS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Guias técnicos
Detalhes do CAD
Biblioteca de fotos
Guias de produtos
Brochuras

Material para pendurar em portas
Placas de jardim
Ímãs para carros
Cartões
Modelos de e-mail

Acesse essas e outras ferramentas em: hunter.direct/tools | fxl.com/tools
| Acesse hunterindustries.com
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Atualizações do Centralus
Habilite o controle avançado na nuvem e os recursos de economia de água,
para os controladores ICC2 e ACC2, com a plataforma Centralus acessível por
dispositivos móveis.

Recursos novos e aprimorados do software
• Melhorias na programação
– Recursos para edição de tempo total de rega (por
setor/bloco/intervalo, em horas:minutos:segundos)
– A detecção de conflitos identifica e comunica as
alterações realizadas na configuração do hardware
em campo
• Conexão celular (é necessário ter um plano de dados
mensal), além de Wi-Fi e LAN
• Recursos remotos aperfeiçoados, incluindo os dias,
os horários de início e os ajustes do tempo de rega
• Acesso muito seguro à nuvem
• Status e navegação com base em mapa
• Controle remoto imediato no aparelho de celular
• Relatórios e monitoramento da vazão
• Relatórios de alarmes e histórico de irrigação detalhado,
com alertas de texto para dispositivos móveis
• Funções para gerenciamento de equipes
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MODELOS DE COMUNICAÇÃO
Modelo

Descrição

WIFIKIT

Módulo de conexão Wi-Fi ICC2

LANKIT

Módulo de conexão Ethernet
(LAN) do ICC2

A2C-WIFI

Módulo Wi-Fi do ACC2 para
Centralus

A2C-LAN

Módulo Ethernet (LAN) ACC2 para
Centralus

A2C-CELL-E*

Módulo de conexão por celular do
ACC2,internacional

*Necessário plano de serviços mensal
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Atualizações do Hydrawise
Para ajudar os prestadores de serviço a expandirem seus negócios, a
Hydrawise está sempre adicionando novos recursos para atendimento
ao cliente e gerenciamento de rega.

Recursos novos e aprimorados do software
• Suspensão por datas para cancelamento da
irrigação para os próximos eventos
• Ferramenta de lista de observação para
simplificar a consulta e o gerenciamento dos
principais clientes
• O recurso de classificação do controlador
organiza os controladores em ordem alfabética,
começando pelo último que utilizado e que
estiver mais próximo da sua localização
• Outros alertas de atividades do sensor
• Relatório com o histórico de rega e relatório
de previsão de regas para que os prestadores
de serviço possam ajudar seus clientes a
entenderem melhor como a rega está sendo
usada
• A ferramenta dos programas de cultivo
oferecem flexibilização das datas de início e fim,
para acomodar as plantas recém-estabelecidas

• Compatível exclusivamente com controladores HC,
HPC, Pro-HC e HCC compatíveis com Hydrawise
• Envia taxas de vazão e totais de vazão no nível da
estação, do sensor para o controlador sem fio, sem
necessidade de cavar trincheiras ou passar cabos
• Oferece comunicação com campo de visão de 152 m,
do transmissor ao receptor

MODELOS DE MEDIDORES DE VAZÃO HC SEM FIO
Modelo
W-HC-FLOW-INT
W-HC-FLOW-TR-INT

SENSOR DO MEDIDOR DE VAZÃO HC SEM FIO

► Data de lançamento prevista:
4º trimestre de 2020
Adicione recursos avançados aos sistemas Hydrawise,
para monitoramento sem fio da vazão, com este kit
simples e econômico.

| Acesse hunterindustries.com

Descrição
O kit do medidor de vazão HC sem fio
(868 MHz, internacional) inclui transmissor e
receptor
Exclusivamente para transmissores dos
medidores de vazão HC sem fio (868 mHz,
internacional)

W-HC-FLOW-R-INT

Exclusivamente para receptores dos medidores
de vazão HC sem fio (868 mHz, internacional)

HC-075-FLOW-B

Medidor de vazão HC com rosca BSP de
20 mm, leitura de m3

HC-100-FLOW-B

Medidor de vazão HC com rosca BSP de
25 mm, leitura de m3

HC-150-FLOW-B

Medidor de vazão HC com rosca BSP de
40 mm, leitura de m3

HC-200-FLOW-B

Medidor de vazão HC com rosca BSP de
50 mm, leitura de m3
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MÓDULO DO DECODIFICADOR DO CONTROLADOR PRO-C

► Lançado em: junho de 2020
Leve a revolucionária tecnologia do decodificador EZ
da Hunter para os projetos residenciais e comerciais
leves, com o módulo do decodificador PC-DM para
controladores Pro-C. Esse módulo de plug-in simples
e econômico permite o controle por dois cabos, sem
necessidade de ter cabos, conectores, aterramento em
linha ou pára-raios especiais
• Aumente o número de estações:
– Somente dois cabos: 28 estações
– Convencional e dois cabos híbridos: 32 estações
• Para uso exclusivamente com os decodificadores EZ-1
da Hunter; possibilidade para circuitos de cabos acima
de 1 km
• Saída elétrica no circuito de dois fios:
24 VCA, 50/60 Hz

EZ-DT FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO SEM FIO

► Data de lançamento prevista:
1º trimestre de 2021
Simplifique a manutenção dos sistema do decodificador
EZ com esta ferramenta de diagnósticos portátil e sem fio.
• Lê o status, o número da estação, entre outras opções,
por conexão sem fio
• Cartão SD com recurso de atualização sem fio
• Simplicidade no diagnóstico dos sistemas e na
solução de problemas, sem necessidade de retirar os
decodificadores do circuito de dois cabos
• Chegue ao diagnóstico dos problemas de desempenho
com rapidez e simplicidade
• Programação de estações do decodificador EZ somente
por meio de conexão com fio

MODELOS DO MÓDULO DO DECODIFICADOR PRO-C
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Modelo

Descrição

PC-DM

Módulo de saída do decodificador EZ para o
controlador Pro-C

Modelo

Descrição

PC-DM-KIT

O kit de melhorias do módulo de saída do decodificador EZ traz uma unidade frontal compatível

EZ-DT

Ferramenta de diagnóstico sem fio do sistema dos
decodificadores EZ

MODELO EZ-DT
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MÓDULO DE EXPANSÃO DO CONTROLADOR PRO-C

► Lançado em: junho de 2020
Adicione ainda mais estações ao controlador Pro-C.
Com o módulo de saída PCM-1600, não há necessidade
de substituir o controlador para adicionar mais setores.
• O módulo de saída de 16 estações (PCM-1600) permite
o controle convencional de até 23 estações

KIT DE EXTENSÃO DE ANTENA ROAM XL

► Lançado em: junho de 2020
Inclua um controle remoto profissional e sem licença em
projetos de qualquer tamanho, com este kit de extensão
de antena e controle remoto de longo alcance.
• Expanda, com facilidade e rapidez, a localização da
antena do receptor para instalações novas ou atuais

• Proteção integrada contra surtos para maior confiança
e durabilidade em áreas propensas a raios

• Aperfeiçoe a comunicação no campo de visão entre o
transmissor e o receptor (alcance de 3 km)

• Solução compacta e econômica para projetos
residenciais e comerciais leves

• Evite obstruções e interferência de RF com a opção de
montagem flexível

MODELOS DO KIT DE EXTENSÃO DE ANTENA ROAM XL
Modelo

MODELOS DO MÓDULO DE EXPANSÃO DO PRO-C

ROAMXL-KIT

Descrição
Inclui chicote elétrico do transmissor, receptor,
SmartPort™, quatro pilhas AAA e estojo plástico

Modelo

Descrição

ROAMXL-TR

Transmissor portátil e quatro pilhas AAA incluídos

PCM-1600

Módulo de encaixe de 16 estações para
controlador Pro-C

ROAMXL-R

Unidade de recepção (chicote elétrico SmartPort
incluído)

PCM-1600-KIT

Kit de melhorias do módulo de encaixe de 16
estações, inclui unidade frontal compatível

ROAMXL-EXT

Kit de extensão de antena ROAM XL com cabo de
7,6 m

| Acesse hunterindustries.com
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PGP-06 ROTOR
► Data de lançamento prevista: 4º trimestre de 2020
O rotor PGP-06 completa o alinhamento dos rotores PGP Ultra de alto desempenho. Agora, os modelos PGP Ultra estão
disponíveis para uso em tubos de subida, gramado curto, gramado alto e forrações altas.
Principais Benefícios

Especificações de Operação

• A elevação de 15 cm limpa o gramado mais alto, para
garantir a operação eficaz e desimpedida do bocal

• Opções de bocais: 34

• O patenteado recurso de retorno automático do arco
recoloca a torre no padrão original do arco em caso de
vandalismo. Arco ajustável de 50º a 360º

• Vazão: 0,07 a 3,23 m3/h; 1,2 a 53,8 l/min

• Raio: 4,9 m a 14,0 m

• O mecanismo de engrenagem indestrutível é protegido
contra danos se colocado na direção oposta do
deslocamento
• Círculo completo e parcial em um único modelo para
flexibilidade entre as paisagens e menor estoque

• Faixa de pressão recomendada:
1,7 a 4,5 bar; 170 a 450 kPa
• Faixa de pressão operacional: 1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa
• Taxa de precipitação: aproximadamente 10 mm/h
• Trajetória do bocal: padrão = 25º, ângulo baixo = 13º

• Os parafusos de fixação com fenda ou cabeça simplificam
o ajuste do raio em campo, com chave inglesa Hunter ou
com chave de fenda comum

• Suportes de bocais: 1.5 a 8.0 azul, 2.0 a 4.5 cinza de ângulo
baixo, 0.50 a 3.0 preto, 6.0 a 13.0 verde, MPR-25, MPR-30,
MPR-35
• Período de garantia: 5 anos

PGP-ULTRA – QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1

Modelo

PGP-00 = Arbusto
PGP-04 = elevação de 10 cm
PGP-06 = Elevação de 15 cm
PGP-12 = elevação de 30 cm

12

2

Funções Padrão

Arco ajustável, tubo de subida
de plástico, 8 bocais padrão e
4 bocais de ângulo baixo

3

Opções de Funções

4

Opções de Bocais

CV = Válvula antidreno

Azul = 1.5–8.0

MPR-25-Q, T, H, F

CV-R = Válvula antidreno e
ID de água residual

Cinza de ângulo baixo

MPR-30-Q, T, H, F

Preto de raio curto

MPR-35-Q, T, H, F

Verde para alta vazão

1.5 a 4.0 = Somente os bocais
1.5–4.0 podem ser instalados na
fábrica
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SRM-04 ROTOR
► Data de lançamento prevista: 1º trimestre de 2021
O novo SRM-04 é uma versão atualizada do rotor SRM, de uso comprovado em campo. Projetado de forma totalmente
remodelada, o SRM-04 consolidou sua posição em nossa linha de produtos por ser um excelente rotor de entrada com
preços competitivos.
Principais Benefícios

Especificações de Operação

• Com um recurso 5:1 inovador, ficou mais fácil
ajustar as bordas do padrão do arco

• Opções de bocais: 8

• O novo parafuso com fenda e cabeça é mais
prático no acesso e no uso

• Vazão: 0,08 a 1,0 m3/h; 1,4 a 16,7 l/m

• Escolha entre oito bocais, incluindo os dois
novos e populares 2.5 e 4.0
• Fáceis de adaptar ao atual corpo do SRM

• Raio: 4,0 a 10,7 m
• Faixa de pressão recomendada:
1,7 a 3,8 bar; 170 a 380 kPa
• Faixa de pressão operacional: 1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa
• Taxa de precipitação: aproximadamente 15 mm/h
• Trajetória do bocal: aproximadamente 14º
• Período de garantia: 2 anos

MODELO SRM-04
Modelo

Descrição

SRM-04

Elevação de 10 cm, arco ajustável, 8 bocais padrão

| Acesse hunterindustries.com
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Kits completos para irrigação de gramado sintético, para simplificar
o projeto e a encomenda

STG-900-KIT-B KIT DE IRRIGAÇÃO PARA APLICAÇÕES ST DE PEQUENO A MÉDIO PORTE
► Reapresentação: 1º trimestre de 2021
Projetado para layouts de pequenos campos, o rotor STG-900 oferece uma solução econômica e competitiva para faixas
de raio acima de 36,6 m. Para maior flexibilidade, o rotor pode ser instalado em um sistema de caixa localizado dentro do
campo sintético.
Principais Benefícios

Especificações de Operação

• Encomende o kit completo ou faça uma configuração personalizada

• Raio: 31,4 a 36,6 m

• Para limpeza, resfriamento e descarga de campos sintéticos para jogos

• Vazão: 282 a 348 l/min;
16,9 a 20,9 m³/h

• Mecanismo de engrenagens lubrificado por água para total confiança
na operação e sem entupimento
• Mecanismo de arco QuickCheck™ para facilitar a verificação da
configuração do arco

• Intervalo de pressão operacional:
6,9 a 8,3 bar; 690 a 830 kPa

• Tampa de borracha opcional para maior segurança no campo

⑦

⑥

➁

①
COMPONENTES DO SISTEMA STG-900-KIT-B

④
➄

➂
14

➊ STG-900-83

Rotor de gramado sintético

➋ ST-173026-B

Caixa

➌ ST-2008-VA

Junta articulada para alinhamento vertical de eixos múltiplos

➍ 239800

Conexão acme fêmea x acme macho de 40 mm

➎ ST-VBVF-K

Kit de válvulas

➏ 473900SP

instalada na fábrica

➐ HQ-5RC-BSP

Engate rápido com entrada de 25 mm, com saída de 30 mm para chave

Novidades 2021

STG-1600-KIT-B KIT DE IRRIGAÇÃO PARA APLICAÇÕES ST DE LONGO ALCANCE
► Reapresentação: 1º trimestre de 2021
Projetado com um sistema de caixa espaçoso, o rotor ST-1600 é a solução premium para irrigação de gramados sintéticos.
Com um poderoso raio de jato de até 50,3 m, o ST-1600 é o rotor de gramado sintético acionado por engrenagens mais
confiável do mercado. Permite instalação perfeita e contém um invólucro de fibra de vidro robusto, para facilitar a
manutenção de todos os componentes.
Principais Benefícios

Especificações de Operação

• Encomende o kit completo ou faça uma configuração personalizada

• Raio: 32,5 a 50,3 m

• Para limpeza, resfriamento e descarga de campos sintéticos de jogos

• Vazão: 364 a 1.237 l/min;
21,8 a 74,2 m3/h

• Mecanismo de engrenagem isolado e lubrificado com graxa para
manter o alto desempenho
• Torre de bocal com catraca e ajuste flexível do arco para simplificar a
configuração

• Faixa de pressão de
funcionamento:
4,0 a 8,0 bar; 400 a 800 kPa

• Corpo resistente à corrosão e a impactos para máxima durabilidade
em ambientes hostis

➇

① ➈

➁

COMPONENTES DO SISTEMA STG-1600-KIT-B

③

⑥
④

⑤

➆

➊ ST-1600-HSB

Rotor de gramado sintético

➋ ST-243636-B

Caixa

➌ ST-BKT-1600

Suporte para rotor

➍ ST-BVF30-K

Coletor, incluindo conexões 80 mm, válvula de isolamento e válvula de
drenagem

➎ ST-V30-KV

Válvula metálica de baixa perda de pressão de 80 mm, incluindo um
seletor de ativação/desativação automática e uma solenoide

➏ ST-H30-K

Mangueira flexível de aço inoxidável para alinhamento

➐ ST-SPT-K*

Suporte ajustável para o coletor

➑ ST-IBS-1600

Kit de cobertura de borracha com sistema de barreira de enchimento

➒ HQ-5RC-BSP

Engate rápido com entrada de 25 mm, com saída de 30 mm para chave

* São necessários dois para a instalação
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HSBE-050

HSBE-075

I-25 BOC
► Lançado em: 2º trimestre de 2020

HSBE CONECTORES
► Data de lançamento prevista:
1º trimestre de 2021

O popular rotor I-25 de 25 mm agora acomoda uma
gama completa de bocais de instalação mais fácil. Com
o mesmo desempenho de alta eficiência que os bocais
anteriores, os bocais redesenhados têm superfícies
amplas e ergonômicas para simplificar a inserção na caixa
do bocal. Os bocais podem adequar-se a rotores I-25 de
até 25 anos!

Os cotovelos com barbela espiral redesenhados da Hunter
criam juntas de equilíbrio robustas e personalizadas para
novas instalações e para a manutenção do sistema atual.
Com o projeto atualizado e inovador de barbela espiral
para vedação, os acessórios do HSBE são fáceis de instalar
em qualquer configuração.

• 11 opções de bocais codificados por cores, disponíveis
instalados de fábrica ou como peças avulsas

• Barbelas mais amplas para melhor vedação

• Fácil instalação em todos os rotores I-25
• Desenvolvido para gramados amplos

• Projeto robusto para confiança duradoura
• Material de acetal para que as barbelas mantenham o
formato e a vedação
• Compatível com FlexSG da Hunter e outras marcas para
personalização total da junta articulada

Especificações de Operação
• Raio: 11,9 a 21,6 m
• Vazão: 0,82 a 7,24 m3/h; 13,6 a 120,2 l/min
• Taxa de precipitação: aproximadamente 15 mm/h
• Trajetória do bocal: padrão = 25º

MODELOS HSBE
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Modelo

Descrição

HSBE-050

Cotovelo macho x com barbela espiral de 1/ 2"

HSBE-075

Cotovelo macho x com barbela espiral de 3/4"

Novidades 2021

MP-STAKE

MP-STAKE-PRS40-CV

MP Rotator instalado

MP Rotator instalado

ACESSÓRIO DO MP STAKE
► Data de lançamento prevista: 4º trimestre de 2020
Projetado para uso com bocais MP Rotator™ de alta eficiência, o acessório MP Stake é uma solução prática para
aplicações em irrigação temporária, incluindo a restauração de plantas nativas, desenvolvimento de plantas e viveiros.
Especificações de Operação

Principais Benefícios
• Kit de estacas pré-montado para facilitar e agilizar a
instalação em qualquer ambiente

• Regulador de pressão opcional de 2,8 bar (280 kPa) e
válvula de retenção Hunter para maximizar a eficiência

1,0
0,8

bar

• Inclui uma estaca resistente de 71 cm, tubulação de
0,345", encaixe macho de ½" para conexão e adaptador
de bocal

Perda de pressão

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

2

4

6

MP-STAKE

8
l/min

10

12

14

16

MP-STAKE-PRS40-CV

MODELOS MP-STAKE
Modelo

Descrição

MP-STAKE

Kit de estaca de 71 cm, tubulação de 0,345" para conexão macho de 1/ 2", arbusto PROS00

MP-STAKE-PRS40-CV

Kit de estaca de 86 cm, tubulação de 0,345" para conexão de 1/ 2", válvula de retenção Hunter,
adaptador de arbustos regulado por pressão PROS00PRS40

| Acesse hunterindustries.com
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EMISSORES MPE MULTIPORTA
► Lançado em: julho de 2020
Os emissores MPE com as novas conexões giratórias
garantem um fluxo uniforme para plantações mistas,
grupos de plantas e plantações esparsas.
• Os cotovelos giratórios permitem que o fluxo seja
direcionado com precisão em direções específicas
• As saídas não utilizadas podem ser tampadas com
tampões de PVC
• Todas as portas contam com compensação de pressão
integrada para máxima eficiência
• A codificação prática de cores mostra claramente os
fluxos de 2 l/h, 4 l/h, 8 l/h ou um colector de fluxo livre

TUBO GOTEJADOR DE COBRE HDL-COP
► Data de lançamento prevista:
4º trimestre de2020
Minimizeo risco de penetração de raízes, adicionando
cobre ao tubo gotejador líder de mercado da Hunter.
O novo HDL-COP é o complemento perfeito para a
comprovada família de produtos de superfície ou
subsuperfície da Hunter: HDL-PC, HDL-CV, HDL-R,
Eco-Wrap™ e Eco-Mat™. O HDL-COP vem com os
mesmos elementos robustos do projeto do HDL-CV,
com o benefício agregado do cobre no emissor, para
ajudar a impedir a penetração de raízes.
• O óxido do cobre presente no emissor oferece
resistência contra a intrusão de raízes sem infiltrar
no solo.
• A válvula de retenção de drenagem lenta interrompe
a drenagem dos pontos baixos
• A tecnologia antissifão impede a sucção de
detritos para dentro emissor, o que poderia causar
entupimento
• Com rolos com película aderente, o tubo gotejador
é fácil de desenrolar e de armazenar

MODELOS HDL-COP
Modelo

MODELOS MPE
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Modelo

Descrição

HDL-09-12-250-COP

MPE-05

Azul = 2 l/h

HDL-09-12-1K-COP

MPE-10

Preto = 4 l/h

MPE-20

Vermelho = 8 l/h

MPM-050

Cinza = irrestrito

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

Descrição
Tubo gotejador Hunter CV com cobre e rolo de
3,4 L/h, 30 cm, 75 m
Tubo gotejador Hunter CV com cobre e rolo de
3,4 L/h, 30 cm, 300 m
Tubo gotejador Hunter CV com cobre e rolo de
2,1 L/h, 30 cm, 75 m
Tubo gotejador Hunter CV com cobre e rolo de
2,1 L/h, 30 cm, 300 m

Novidades 2021

Mini merchandise robusta
Os novos pacotes de microirrigação e displays de loja ajudarão a atrair a atenção
para toda a linha de soluções da Hunter, a estimular o envolvimento dos clientes e as
vendas, além de consolidar a Hunter como parceira premium com respaldo na alta
qualidade e na inovação.

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.
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As fitas de prateleira e um cartaz
proporcionam uma aparência
limpa e moderna e apresentam
com transparência as soluções
aplicadas nos sistemas.

As etiquetas e bandejas
codificadas por cores
garantem o agrupamento
perfeito dos produtos e
facilitam a localização de
produtos semelhantes.

Fica mais fácil reorganizar tudo
com códigos de barras em cada
bandeja e um guia de referência
rápida para os produtos de
microirrigação.

Permite agilidade no
reabastecimento e permanece
organizado com as bandejas
de display convenientemente
inseridas na caixa do produto.

Soluções completas para microirrigação
SISTEMAS DE
TUBULAÇÃO FLEXÍVEL

SISTEMAS DE
TUBULAÇÃO RÍGIDA

SISTEMAS DE
GOTEJAMENTO

O uso de tubulações flexíveis na
distribuição da água para irrigação
é comum nas aplicações comerciais
e residenciais. A Hunter oferece
uma gama completa de produtos
compatíveis com sistemas de
tubulação flexível.

Dos emissores de múltiplas saídas
aos micro sprays, a Hunter oferece
uma grande variedade de produtos e
acessórios, projetados especialmente
para aumentar a durabilidade dos
sistemas de tubulação rígida.

O sistema de gotejamento de longa
duração da Hunter (HDL) e o sistema de
gotejamento de paisagismo profissional
(PLD) são fáceis de instalar e trabalham
com eficiência e eficácia para que as plantas
continuem prosperando. A Hunter oferece
todos os componentes necessários para
criar um sistema de gotejamento completo.
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Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. Nossa paixão
por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, e o nosso
compromisso é oferecer um atendimento excepcional aos nossos
clientes para que façam parte da família Hunter por muitos anos.

Gregory R. Hunter, Presidente da Hunter Industries

Gene Smith, Presidente da divisão de Irrigação Paisagística e
Iluminação Externa

Sitehunterindustries.com | Atendimento ao cliente +1 760-752-6037 | Serviço técnico +1 760-591-7383

Esta brochura foi impressa em papel certificado pela Forest Stewardship Council ® (FSC®) com tinta
de soja. FSC é uma organização internacional estabelecida para promover a gestão responsável das
florestas mundiais.
© 2020 Hunter Industries™
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Hunter, o logotipo da Hunter e todas as outras marcas comerciais são de
propriedade da Hunter Industries, registradas nos EUA e em outros países.

Por favor, recicle.
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