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Výsuvné postřikovače rotační HUNTER I-20
Použití

Univerzální rotační postřikovač I-20 – výjimečný
postřikovač s možností regulace průtoku vody pro
použití na zahradách, veřejných plochách nebo
sportovištích.
Postřikovače I-20 jsou používány pro závlahu středních a
větších travnatých ploch, veřejných či sportovních areálů a
tenisových kurtů. Díky třem sadám trysek ( Standardní + s
nízkým vzestupem, s vysokým průtokem, s krátkým
dostřikem ) s dostřikem 5,2 – 14,3 m patří
k nejuniverzálnějším postřikovačům ve své kategorii. Jeho
velkou předností je možnost regulace průtoku vody či
možnost úplného uzavření. Tato vlastnost umožňuje
výměnu trysek i za provozu bez předchozího vypnutí
systému. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným GEAR
DRIVE mechanismem se vyznačuje zvýšenou odolností
proti znečištění, což je základní předpoklad vysoké
životnosti postřikovače. Velkou výhodou postřikovače je
rovněž stálá rychlost rotace bez ohledu na typ použité trysky
( liší se průtokem vody ). Postřikovače se dodávají ve
o
výsečovém provedení s možností nastavení výseče 40 –
o
360 nebo v provedení s kruhovou rotací .

Modely a příslušenství
I -20-ADV ,plastový výsuvník 10 cm, výsečový

I -20-36V ,plastový výsuvník 10 cm , kruhový

I -20-ADS ,nerezový výsuvník 10 cm, výsečový

I -20-36S ,nerezový výsuvník 10 cm , kruhový

I -20-6PADV ,plastový výsuvník 15 cm, výsečový

I -20-6P36V ,plastový výsuvník 15 cm , kruhový
I -20-6PADS ,nerezový výsuvník 15 cm, výsečový

I -20-6P36S ,nerezový výsuvník 15 cm , kruhový
I -20-HPADV ,plastový výsuvník 30 cm, výsečový

I -20-HP36V ,plastový výsuvník 30 cm , kruhový
Náhradní sada trysek (8 ks standard + 4 ks LA)
Sada trysek High Flow (2 ks stand. + 2 ks LA)
Sada trysek Short (6 ks)
Montážní klíč pro I-20 (malý, velký)
Svěrný držák pro I-20
Provozní parametry
 pracovní tlak 2,1 – 4,8 baru
3
 spotřeba vody 0,08 – 3,4 m /h
 poloměr dostř. 5,2–14,3 m s možností redukce až o 25%
o
o
 úhel vzestupu paprsku vody 25 ( 13 – LA trysky )
o
o
 nastavitelná výseč postřiku 40 – 360 nebo kruh
 zpětný ventil Check Valve (do 3m) součástí postřikovače
 regulace průtoku vody nebo možnost jejího úplného
uzavření ( FLO STOP )
 výsuvník v plastovém nebo nerezovém provedení
 průměr výsuvníku 4 cm
 připojení 3/4" závit
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