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PS
•	 Állítható	beépített	ív-szórófejjel	forgalmazzuk:	válassza	

a különböző sugarakat biztosító modelljeink egyikét.
•	 Színkódolású	szórófej-azonosító	gyűrű:	segít	gyorsan	

azonosítani	a	rendelkezésre	álló	sugarakat:	3,0	m,	3,7	m,	
4,6 m és 5,2 m.

•	 Új,	korszerűsített	konstrukciójú	szórófej:	minden	
eddiginél jobban bírja a koszt.

•	 Nagy	igénybevételre	méretezett	lehúzógyűrűs	tömítés:	
kiküszöböli az elfolyást.

•	 Szuper	extra	nagyméretű	szűrőszita:	az	áramlás	
megszakítása nélkül felfogja a nagyméretű szennyező 
részecskéket.

•	 Opcióként	kapható	ürítő	visszacsapó	szelep:	kapható	
helyszíni szereléshez.

SRS
•	 Szuper	erős	konstrukciójú	védősapka:	kibírja	a	nagy	

forgalmú közterületek terheléseit.
•	 Működik	minden	szabványos	szórófejjel:	kapható	

számos opció szabványos belső menetes szórófejekkel, 
beleértve a Hunter új állítható ív-szórófejeit.

•	 Erős	igénybevételre	méretezett	UV-álló	lehúzógyűrűs	
tömítés:	hosszú	élettartamot	biztosít	számos	
víznyomás-tartományban.

•	 Oldalsó	beömlőnyílású	modellek:	megkönnyíti	a	
felszerelést a 6” és 12” modellekre.

•	 Racsnis	felszállócső:	lehetővé	teszi	az	ív	gyors	beállítását.
•	 Erős	rozsdamentes	acélrugó:	éveken	át	biztosítja	a	

megbízható visszahúzást.
•	 Kompatibilis	az	MP	Rotator	berendezéssel:	több	

lehetőséget biztosít a felhasználónak. 

Pro-Spray®

•	 Erős	igénybevételre	méretezett	robusztus	ház	
és	védősapka:	a	fűrészmenetek	ellenállnak	a	
legszélsőségesebb környezeti hatásoknak.

•	 Nyomásra	aktivált	többfunkciós	nem	eresztő	
lehúzógyűrűs	tömítés:	könnyű	kiszerelni	és	tisztítani;	
uV-inhibítorok biztosítják a hosszú élettartamot.

•	 Használható	valamennyi	belső	menetes	szórófejjel:	pl.	az	
általunk forgalmazott új állítható és fix szórófejekkel.

•	 Használható	az	MP	Rotator	permetezővel:	Ön	a	
legújabb technológia és alternatívák birtokába jut.

•	 Opcióként	kapható	gyári	szerelésű	leeresztő	
visszacsapó szelep az emelési magasság max. 3,0 m-es 
változtatásához:	megszűnteti	az	elárasztást,	és	az	erózió	
okozta károkat.

•	 Racsnis	felszállócső	az	ív	gyors	kiigazítása	érdekében:	
az öntözőberendezés működése közben könnyen 
beszabályozható.

•	 Erős	igénybevételre	méretezett	rugó:	pozitív	visszahúzás	
bármilyen feltételek mellett.

•	 Innovatív	süllyesztett	csatlakozós	konstrukció:	lehetővé	
teszi a vízzel való elárasztást a megfelelő irányban, távol 
tartva a vizet az utaktól, az épületszerkezetektől és az 
emberektől.

institutional Spray
•	 A	felszállócső	szárába	épített	nyomásszabályozás:	a	

szórófej maximálisan hatékony kihasználása a bemeneti 
nyomástól függetlenül.

•	 Rendkívül	erős	szerkezetű	ház	és	védősapka:	
fűrészmenetek a durva környezeti feltételekhez.

•	 Nyomásra	aktivált	több	funkciós	nem	eresztő	
lehúzógyűrűs	tömítés:	elege	van	abból,	hogy	a	nap	
tönkreteszi a lehúzógyűrűs tömítéseket? Az elkövetkező 
évekre elfelejtheti ezt a problémát.

•	 Használható	valamennyi	belső	menetes	szórófejjel:	
A cégünk által forgalmazott állítható és fix íves 
szórófejekhez hasonlóan.

•	 Szereljen fel gyári visszacsapó szelepeket, vagy szükség 
szerint	szerelje	fel	azokat	az	öntözési	területen:	pénzt	
takaríthat meg és kiküszöbölheti az alacsony nyomású 
vízelvezetés hátrányait.

•	 Racsnis	felszállócső	az	ív	gyors	kiigazítása	érdekében:	
az öntözőberendezés működése közben könnyen 
beszabályozható.

•	 Erős	igénybevételre	méretezett	rugó:	Garantáltan	
visszahúzódik bármilyen körülmények között.

•	 Innovatív	süllyesztett	csatlakozós	konstrukció:	lehetővé	
teszi a vízzel való elárasztást a megfelelő irányban, távol 
tartva a vizet az utaktól, az épületszerkezetektől és az 
emberektől.

Visszacsapó 
szeleppel

opcióként

lÁSD A 11. OlDAlON.
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Minden szögben használhatók. Finoman állítható szórófejek a szükséges ív biztosításához. 
A Hunter egy másik új termékének bemutatása. Új generációjú állítható ív-

szórófejeinket úgy állítottuk elő, hogy azok használhatók legyenek bármilyen 

közbenső szögben. legyen szó domboldalról, ívelt virágágyásról vagy más, speciális, nehezen 

biztosítható szórási szöget feltételező telepítési esetről, mindenképpen olyan szórófejekre van 

szükség, amelyek igazodnak környezetükhöz. Ne feledjék, hogy ezek a szórófejek tökéletesen 

alkalmasak a gyárilag beállított szabványos szórási szögek biztosítására is. Majd valamennyi kapható állítható ív-szórófej közül ezek rendelkeznek a legjobb paraméterekkel az iparágban. E készülékek 

éles kontúrú, letisztult élekkel rendelkeznek. A nagyobb vízcseppek szórására tervezett szórófejek azt is megakadályozzák, hogy a szél szétszórja a vizet. Mivel a lecsapódási értékek tökéletesen 

összhangban vannak egymással, ezért még a különböző sugarú részegységek is egymáshoz kapcsolhatók. Különös kialakítású tetejüknek köszönhetően pedig minden eddiginél könnyebben állíthatók. 

Az	általunk	forgalmazott	szórófejek	bármilyen	szögben	beállíthatók	25	és	360°	között.	Csak	fogjon	egy	zsákot	és	menjen	el	a	boltba.	Jóval	kisebb	készletet	kell	raktáron	tartania.	Az	összeszereléshez	

nincs szükség szerszámokra. és ez még nem minden! A szórófejek színkódolásúak a raktárban és a helyszínen történő azonosítás megkönnyítésére. és nagyon jól vannak beállítva.

A szabványos szórófej, amelynek 
teljesítménye új dimenziókat 
állít fel!
Ha fix szögű szórófejre van szüksége, akkor 
válasszon díjnyertes terméket. A vállalkozók 
körében	egyre	népszerűbb	Pro-Spray®	az	egyik	
legjobban bevált titkos fegyver. A jól értesültek 
tudják, hogy ezek a professzionális permetező 
szórófejek nagyszerűen működnek és tetszetős a 
külsejük is. legyen szó teljes körben, fél körben, 
negyed körben vagy más lefedettséggel végzett 
öntözésről, a fix szögű konfigurációk minden 
oldalról egyenletes eloszlást biztosítanak. 
Az optimális cseppméretnek köszönhetően 
minimális a finom permet mennyisége és 
biztosított a maximális lefedettség. A szórófejek 
öt sugár-tartományban kaphatók; e tartományok 
mindegyike csökkenthető a finombeállításhoz. 
Végezetül szórófejeink színkódolásúak, így a 
sugár egy szempillantás alatt azonosítható az 
permetezőfejben. Tökéletesen komplex megoldás 
– egy biztos tipp!
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Pro-Spray szórófejek
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KÉTSUGARAS BUBBLER  
SZÓRÓFEJEK

5-CST-B

(1,5m)

TÖBB SUGÁRBAN 
PERMETEZŐ SZÓRÓFEJEK

S-8a S-16a

(2,5m) (5,0m)

Végső sáv 5 x 15

(1,5m	x	4,6m)

Oldalsáv 5 x 30

	(1,5m	x	9,0m)

Középsáv 5 x 30

(1,5m	x	9,0m)

Sáv a bal sarokba eltolva 
5 x 15

	(1,5	m	x	4,6m)

Oldalsáv 9 x 18

(2,7m	x	5,5m)

Sáv a jobb sarokba eltolva 
5 x 15

(1,5m	x	4,6m)	

2Q 2H 4Q 4H 6Q 6H

(61cm) (61cm) (1,2m) (1,2m) (1,8m) (1,8m)
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Kivétel nélkül folyásirányban működnek.
Ezek a számtárcsával állítható modellek könnyedén biztosítják a 
vízsugaras permetezést. 30 PSI nyomáson 2,5 m vagy 5 m távolságra 
permetezik a vízsugarat. Nagyszerű lehetőség a tömör talajú, 
alacsony kicsapódási sebességet igénylő lejtők, talajtakaró rétegek és 
cserjések öntözésére. Nagyban megkönnyíti a feladatot. 

Válasszon a minták alapján! 
Keskeny ültetvényeket kell öntöznie? A keskeny sávok öntözése egyáltalán nem nagy dolog, ha számos szórófej közül választhat. Válasszon a központi 
és a végső, illetve a sarok- vagy oldalsávos szórófejek közül. Mindenképpen élvezni fogja a szigorú szabványoknak szerint tervezett szórófejek 
nyújtotta optimális eloszlást. 

Gyors megoldás helyszűke esetén. 
Ha kis területeket kell ellenőrzött módon öntöznie, akkor ezek a szórófejek biztosítják a megfelelő lefedettséget. Kaphatók 61 cm, 1,2 m és 1,8 m 
sugarú verzióban. A hosszú sugarú szériák könnyen átalakíthatók rövid sugarúvá, boldog végkifejlettel!

Vízsugaras szórófejek

Sávban permetező szórófejek

Rövid sugarú szórófejek
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PCN TÍPUSÚ BUBBLER SZÓRÓFEJEK

0,25 GPM

(0,9	l/perc)	

0,50 GPM

(1,9	l/perc)

1,0 GPM

(3,8	l/perc)

2,0 GPM

(7,6	l/perc)

TÖBBSUGARAS BUBBLER SZÓRÓFEJEK - MSBN

(0,9	l/perc)	

Q - 0,25 GPM

(1,9	l/perc)

Q / H - 0,50 GPM

(3,8	l/perc)

H / F - 1,0 GPM

(7,6	l/perc)

F - 2,0 GPM

BUBBLER KiALAKÍTÁSÚ ½” PCB ÉS AFB 
SZÓRÓFEJEK
(1,27 CM) MENET

ELŐUGRÓ MiKROPERMETEZŐ 
SZÓRÓFEJEK

5” sugár

(1,5m)

Air flow
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BUBBLEREK
RZwS: GYÖKÉRZÓNA-
ÖNTÖZŐ RENDSZER
•	Szabadalmaztatott	StrataRoot	konstrukció
•	Innovatív	megoldású	belső	vízelnyelő	rendszer	

osztja szét a vizet a felszín közelében és 
mélyen, a gyökereknél.

•	Előszerelt	öntözőrendszer:
•	Mindegyik	készülék	elő	van	készítve	a	gyors	

szerelésre.
•	Kiváló	minőségű	nyomáskompenzáló	bubbler	
szórófej:

•	Két	bubbler-opció:	0,946	l/perc)	vagy	1,89	l/
perc.

•	Beépített	csuklós	kötés	a	bubbler-modelleken:
•	Maximális	rugalmasság	és	könnyű	

szerelhetőség.
•	Erős	leszerelhető	végelzáró	sapka:
•	Védi	a	gyökérzóna-öntöző	rendszert,	

ugyanakkor lehetővé teszi a bubbler és a 
visszacsapó szelep szervizelését.

•	Tartós	előszerelt	visszacsapó	szelep	opció:	
Kiküszöböli az alacsony nyomású vízelvezetés 
hátrányait.

•	Opcióként	kapható	szövet	anyagú	szűrőhüvely:
•	Nem	engedi	be	a	homokos	talajt	az	öntözőkútba.

•	A	Hunter	megbízható	bubbler-modelljei	
kaphatók 0,946 l/perc vagy 1,89 l/perc 
átfolyási sebességgel.

•	Az	erős	műanyag	háló	révén	a	víz,	
a levegő és a tápanyagok - a sűrű 
talajt megkerülve - közvetlenül a 
gyökérrendszerhez juthatnak.

•	A	StrataRoot	eljuttatja	a	vizet	a	fa	vagy	
a cserje gyökérzetének valamennyi 
szintjére, a felszín közelében és a 
mélyebb rétegekben.

•	Az	erős	kivitelű	leszerelhető	végelzáró	
sapka megkönnyíti a bubbler szórófejek 
és a visszacsapó szelepek karbantartását.


