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Výsuvné rotační postřikovače HUNTER I-40 Ultra
Použití

Rotační postřikovač I-40 je inovací postřikovače I-41. Ta
spočívá ve sjednocení celokruhového a výsečového
provedení do jednoho modelu. Další novinkou je tzv.
výsečová paměť, jež slouží jako výborná pomůcka proti
vandalismu. Postřikovač I-40 je možné osadit krytem se
skutečným drnem trávy. Nalezne uplatnění především na
sportovních, veřejných, komerčních a rekreačních
plochách a patří mezi prvotřídní rotační postřikovač.

Postřikovače HUNTER I-40 jsou používány pro závlahu
středních a větších travnatých ploch, veřejných či sportovních
areálů. Postřikovač je dodáván se základní sadou trysek
s dostřikem 13,4 – 21,6 m. Kromě volitelné hlavní trysky je
výsuvník
postřikovače
opatřen
také
dvojicí
trysek
Modely a příslušenství
rozprašovacích. Vysokou rovnoměrnost a přesnost závlahy
nerez.výs. 9 cm, výsečovýcelokruh
tak zajišťují současně 3 trysky integrované v jednom I -40-04-SS-B,
postřikovači. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným I -40-04-SS-ON-B, nerez.výs. 9 cm ,celokruh
GEAR DRIVE mechanizmem se vyznačuje zvýšenou I -40-06-SS-B,
nerez.výs. 15 cm, výsečovýcelokruh
odolností proti znečištění, což je základní předpoklad vysoké I -40-06-SS-ON-B, nerez.výs. 15 cm, celokruh
životnosti postřikovače. Jeho velkou předností je výsečová
paměť Quick Check Arc. To znamená, že při násilném
otočení rotační hlavy s tryskou mimo vytyčenou oblast se Modely s vysokou rychlostí rotace ( High Speed )
postřikovač vrátí zpět do původního nastavení. Velmi malá I -40-04-SS-HS-B, nerez.výs. 9 cm, kruhovýcelokruh
expoziční plocha výsuvníku postřikovače společně s krytem I -40-06-SS-HS-B, nerez.výs. 15 cm, kruhovýcelokruh
se skutečným drnem trávy jsou jedním z důvodů, proč zvolit
k závlaze právě model I-40.
 Zápustný kryt pro reálný trávník
 Náhradní trysky, základní sada 6 ks (č.40 - 45)
 ON trysky 6 ks (č.15, 18, 20, 23, 25, 28)
 Montážní klíč pro I-40 (malý, velký)
 Svěrný držák pro I-40
Provozní parametry
 pracovní tlak 2,5 – 7,0 baru
3
 spotřeba vody 1,52 – 7,76 m /h
 poloměr dostř. 13,4 – 21,6 m s možností redukce až o
25%
o
 úhel vzestupu paprsku vody 25
 celokruhové a výsečové provedení v jednom
modelu
 zpětný ventil Check Valve (do 4,5 m) součástí každého
postřikovače
 výsečová paměť – Quick Check Arc
 zapouzdřený převodový mechanismus GEAR DRIVE
prodlužuje životnost
 unikátní vodomazný rotor
 výsuvník v nerezovém provedení
 připojení 1“ závit
 varianta ON - oboustranné směrování trysek
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