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PGJ

PGJ

• Sugár: 15’ to 35’ (4.5m - 10.5m).
• Sugárbeállító csavar: Lehetővé teszi a permet
finombeállítását és a szórófej pozitív késleltetésének
beállítását.
• Védő gumifedél: távol tartja a szennyeződést.
• 40-360°-ban állítható ív: könnyen állítható az
öntözőberendezés tetejénél, felfele vagy lefelé, nedvesen
vagy szárazon.

PGP ®

PGP®

Kék szórófejek

I-20 ultra
I-31 Plus
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• Beépített gumifedél membránborítású aljzattal:
véglegesen kívül tartja a piszkot (állandóra felszerelve).
• Felülről végezhető beállítás felhasználóbarát
szimbólumokkal: egyszerű a beállítás, akár nedves, akár
száraz állapotban.
• Gyors ellenőrzés: ív/gyorsadagolás előre: ellenőrzi az ív
leállítási pontjait.
• 12 szabványos, 7 kisszögű és 8 kék színű cserélhető
szórófejből álló komplett készlet: biztosítja bármilyen
növény öntözését.

I-20 Ultra
Kék szórófejek

• Beépített gumifedél: helyben marad, megőrizve a
játszóterek biztonságát.
• 30 szórófej és számlálás: You can custom fit sprinkler to
all spacings from 17’ to 47’ (5m - 14m).
• FloStop® vezérlés: lehetővé teszi az áramlás leállítását
egyetlen öntözőfejnél, miközben a rendszer további
része működik.
• Könnyen állítható az ív (40-360°): az öntözőberendezés
tetejénél, jobb oldalon.

I-31 Plus

• ProTech™ biztonsági rendszer: erős igénybe vételre
méretezett kisméretű gumifedél és védőkarmantyú
biztosítja a játszóterek védelmét.
• 12 színkódolású szórófej: könnyű az azonosítás és
rendkívül egységesen csoportosítható.
• Opcióként rozsdamentes acél felszállócső: kibírja a
nehéz feltételeket és tetszetős megjelenésű.
• Erős igénybe vételre méretezett recézett védősapka és
ház: kibírja a nagy forgalmat és könnyen szervizelhető.
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• Vízkenésű fogaskerekes hajtás: állandó forgás, amire
megbízhatóan számíthat; jól bevált.
• Extra nagy szűrőszita: több hulladékot felfog, nem
tömődik el.
• Opcionális gyári leeresztő visszacsapó szelep:
megakadályozza az alacsony nyomású szivárgórendszer
okozta nedves foltokat.

Visszacsapó
szeleppel

opcióként

• Teljes körben és körszereltben megvalósított irányváltó
működés egy készüléken belül: gyorsan és könnyen
beállítható 40-től 360°-ig, akár nedvesen, akár szárazon.
• Jól bevált hosszú élettartamú vízkenésű fogaskerekes
hajtás: 25 éve került forgalomba és azóta folyamatosan
fejlesztik (4,568,024 és 4,718,605 sz. USA-szabadalmak)
• Speciális tömítés a felszállócsőben: az egyetlen jól bevált
tömítés. A legjobb nyomás által aktivált lehúzógyűrűs
tömítés az iparágban.
• Nagyméretű szitaszűrő az iszapos víz szűrésére: a
szórófej többé nem tömődik el..

• Folyamatosan tökéletesített vízkenésű fogaskerekes
hajtás: 20 éve gyakorlatban jól bevált teljesítmény.
• Extra erős rugó: nagyszerű visszahúzódás újra meg újra.
• Leeresztő visszacsapó szelep az emelőmagasság max. 3
m változtatásáig: víztakarékosságot biztosít és csökkenti
a terheket.

Visszacsapó
szeleppel

opcióként

Speciális
szórófejjel

opcióként

Speciális
szórófejjel

opcióként

• Jól bevált vízkenésű fogaskerekes hajtás: hosszú idő alatt
bevizsgált javított konstrukció a hosszabb időtartamú
tartós használat érdekében.
• Szabadalmaztatott VStat® önbeállító állórész: nincs
szükség állórész-gyűrűkre és nagyobb a hajtás
teljesítménye. Hosszú évekkel meghosszabbítja az
öntözőberendezés élettartamát.
• Leeresztő visszacsapó szelep az emelőmagasság max. 3
m változtatásáig: Víztakarékos és csökkenti a terheket.

• Teljes körben és körszeletben megvalósított működés
egyetlen forgófejben: elősegíti a raktárkészlet
csökkentését.
• Automatikus ív-visszatérés: visszaáll az eredeti ívre,
bárhová is fordítják el a forgófejet.
• Egybeöntött gumi védősapka: úgy készült, hogy
megelőzze a sérüléseket.
• FloStop™ szelep: lehetővé teszi a víz be- és kikapcsolását
a szórófejnél; közben biztosítja az átáramló mennyiség
finombeállítását.

• ProTech™ biztonsági rendszer: A kisméretű, nagy
igénybevételre méretezett kiugró gumifedél és a
védőkarmantyú biztosítja a játszóterek védelmét.
• Az elsődleges szórófej-rendszer hat csereszabatos
szórófejet tartalmaz: Consistent coverage with a radius
from 45’ to 70’ (13.5m - 21m).
• Opcióként két egymással szemben elhelyezett szórófej
biztosítja a működést teljes körben: kiváló lefedettség a
maximális hatékonyság érdekében.
• Könnyen állítható az ív (40-360°): Fel, le, nedvesen vagy
szárazon, a felülről állíthatóság kényelmével.

• Szabadalmaztatott Precision Distribution Control™
(precíziós eloszlás-szabályozó): egyenletes lefedettséget
biztosít kis nyomáson, nyomásfokozó szivattyú
használata nélkül.
• 6 színkódolású szórófej: Sűrű lefedettség és gyors ID4U.
• Rozsdamentes acél felszállócső: esztétikailag megnyerő
és tartós minden körülmények között.

• Nagy igénybevételre méretezett szupervékony
gumifedél: elősegíti a játszóterek biztonságának
megőrzését.
• 6 színkódolású elsődleges szórófej: Egyenletes
lefedettség és gyors azonosíthatóság.
• Könnyen hozzáférhető a tetején keresztül: könnyen
hozzáférhetünk a durvaszűrőhöz és az állítható
állórészhez.
• Zárt burkolatú forgófej: 100% védelem a piszokkal
szemben.

• Az ív könnyen állítható (40-360°): fel, le, nedvesen vagy
szárazon, felülről hozzáférhető módszerrel.
• Nagy igénybevételre méretezett vízkenésű fogaskerekes
hajtás: minőség, amely kiállja az idő próbáját.
• Beépített visszacsapó szeleppel rendelkezik, amely max.
3,0 m emelőmagasság-módosítást biztosít: Víztakarékos
és csökkenti a terheket.

• Erős igénybevételre méretezett fogaskerekes hajtás:
kipróbált teljesítmény, újra meg újra.
• Vízzel aktivált felszállócső-tömítés: tiszta öblítési
művelet és pozitív visszahúzás.
• Erős igénybevételre méretezett rozsdamentes acélrugó:
bármikor pozitív visszahúzást biztosít.
• Ürítő visszacsapó szelep az emelési magasság finom
módosítása érdekében: víztakarékosságot biztosít és
kiküszöböli a csúnya pocsolyákat.
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I-90

I-90

I-60

I-60

• Rozsdamentes acél felszállócső és szupererős rugó:
hosszú időn keresztül biztosítja a pozitív visszahúzást.
• Jól bevált vízkenésű fogaskerekes hajtás: Kipróbált és
továbbfejlesztett a még hosszabb élettartam érdekében.
• Szabadalmaztatott VStat® önbeállító állórész: Nincs
szükség hozzá állórész-gyűrűkre, a hajtás nagyobb
teljesítményű és évekkel meghosszabbítja az
öntözőberendezés élettartamát.
• Ürítő visszacsapó szelep az emelési magasság max. 4,5
m változtatásáig: Víztakarékos és csökkenti a terheket.

I-41

I-41

• Háromcsatlakozós szórófej: a precíz öntözés három
szintjét biztosítja.
• Le nem húzható hajtó mechanizmus: kár okozása nélkül
képes elforgatni a forgófejet.
• Szabványos 15,2 cm hosszú felszállócső: alkalmas magas
fűben.
• A 2,5 cm átmérőjű beömlőnyílás: elősegíti a már
meglévő szériagyártású létesítmények utólagos
módosítását.
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I-35 sierra

I-35
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