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Výsuvné postřikovače rotační HUNTER - PGM
Použití

Nejmenší rotační postřikovač s dostřikem již od 4 metrů.
Tak to je postřikovač PGM. Ideální pomocník tam, kde
potřebujeme kombinovat závlahu malých a velkých ploch
v rámci jedné sekce při zachování stále stejné srážkové
výšky na všech plochách. Vhodný je především do
systémů, kde je také důležité dosáhnout nízkých
investičních nákladů.
Tam, kde bychom jinak museli vytvořit dvě samostatné sekce,
jednu s rotačními postřikovači a druhou menší –
s rozprašovacími
postřikovači,
lze
s výhodou
použít
postřikovače PGM jen v 1 sekci. Postřikovače PGM v sobě
kombinují výhody rozprašovacích postřikovačů ( možnost
závlahy
menších členitých a nepravidelných ploch )
s výhodami rotačních postřikovačů ( malá spotřeba vody při
závlaze velké plochy ). Jejich použitím lze výrazně snížit
celkový počet sekcí potřebných pro závlahu. Tyto výhody lze
ocenit u menších členitých zahrad, kde by byl nutný velký
počet sekcí s malými rozprašovacími postřikovači, náročnými na
množství vody. Mezi další přednosti patří možnost snadné
úpravy výseče ze shora postřikovače, velmi malý průměr
výsuvníku jen 3 cm, stálá rychlost rotace bez ohledu na typ
použité trysky nebo zapouzdřený GEAR DRIVE mechanismus.
U jednotlivých postřikovačů lze velmi snadno měnit velikost
výseče postřiku, dostřik nebo i celou trysku. Postřikovače se
o
dodávají ve výsečovém provedení s možností nastavení 40 –
o
360 .

Modely a příslušenství
22 100 – PGM-04 výsuv. postřikovač, plast. výsuv. 10 cm
22 120 – zpětný ventil Drain Check Valve pro PGM
22 430 – montážní klíč pro PGM

Rozměry a provedení
 celková výška / výška výsuvu
PGM-04 – 17 cm / 10 cm
 připojovací závit 1/2“ vnitřní
 průměr výsuvníku 3 cm

Provozní parametry
 pracovní tlak 2,1 – 3,4 baru
3
 spotřeba vody 0,10 – 0,77 m /h
 poloměr dostř. 4,6–9,1 m s možností redukce až o 25%
o
 úhel vzestupu paprsku vody 18
 sada 6-ti výměnných trysek č.0.5, 0.75,1.0, 1.5, 2.0, 3.0
o
o
 nastavitelná výseč postřiku 40 – 360
 možnost zpětného ventilu Check Valve (do 2,1m)
 k výměně trysek a k nastavení výseče je k dispozici
montážní klíč
 postřikovač je určen především pro zahrady rodinných
domů
 není vhodný pro veřejná prostranství

IRIMON, spol. s r.o. , Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR
Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9, tel.: 281 862 206, 281 868 181
fax: 281 860 228, e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

