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A több forgó vízsugárral
az öntözés hatékonysága
a lehető legjobb lesz

A

z MP Rotator egyedülálló, változó kilépőszögű, forgó
vízsugarainak hatékonysága semmihez sem fogható.
Az esőztető fúvóka méretére zsugorított, egyetlen
mozgó alkatrészből álló szerkezet nagyon megbízhatóan
működik. A fúvóka minden esőztető szórófejházba illetve
fúvóka kiemelőbe becsavarható. Egy esőztető szórófejet így
egy csapásra átalakíthat kis intenzitású és kiegyenlített vízkijuttatású forgó fejjé, tetszőleges szórási sugár- és öntözési
szögtartományban.
Az MP Rotator fúvóka széleskörűen alkalmazható
(1,2 m széles sávtól egészen 9,1 m sugárig), célszerűen választható mind új öntözőrendszerek építésére, mind régi, elhanyagolt vagy helytelenül tervezett öntözések átalakítására. Leheljen új életet a rosszul tervezett rendszerekbe, mert
az MP Rotator fúvókákkal a kis víznyomás okozta problémákat és a gyenge öntözési egyenletességet is orvosolhatja.
E fúvókák nagy előnye továbbá, hogy a lehető legkisebbre
csökkentik a rézsűk és/vagy kötött talajú területek öntözésénél a víz megfolyását.
A víztakarékosság, a problémák orvoslása és a jobb minőségű öntözés nyomós érv az MP Rotator mellett.

MP 1000

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI

Kimagasló öntözési egyenletesség
A változó kilépőszögű forgó vízsugarak
kimagaslóan egyenletesen juttatják ki a vizet
Egyenletes vízkijuttatás
A szórásszög vagy az öntözési sugár
állítása során is változatlan marad
Csökkentett vízelfolyás
A kis csapadékintenzitás rézsűkön
és/vagy kötött talajok esetében csökkenti
a vízveszteséget
Rotator technológia
Már 1987 óta alkalmazzák a
mezőgazdaságban
Rendkívül jól tűri a szennyeződést
A kettős kiemelkedésnek köszönhetően
mind induláskor, mind visszahúzódás előtt
átmosatja a fúvókát
Egyszerűen, gyorsan beállítható
Egyszerű szórásszög-állítás és könnyen,
akár 25%-al csökkenthető a szórási sugár

MP 2000

MP 3000

MP Strips – sávöntözők

MP Corner –saroköntöző

Vigyen új életet
a régebbi öntözőkbe
Számtalan különféle gyártmányt megfiatalíthat MP fúvókákkal anélkül, hogy
új vízvételi helyet kellene kialakítania,
szárnyvezetékeket kellene kiváltania
vagy új mágnesszelepeket kellene beépítenie. Ha az MP Rotator fúvókákat
választja, a felújításkor megtarthatja
a beépített szórófejházakat, jelentős
munkadíjat és alkatrész költséget
takarítva meg. Független vizsgálatok
igazolják, hogy az MP Rotator fúvókák
beépítésével akár 30% vízmegtakarítást is el lehet érni.
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Az öntözés egyenletessége új példát mutat a parköntözésben.
A forradalmi, változó kilépőszögű forgó sugarak min
den eddigi spray szórófejnél kíméletesebben és egyen
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lenül attól, hogy a forgásszöget vagy a sugár
VÍZhosszát hogyan állítottuk be. Rézsűkön és/vagy
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nagy agyagtartalmú talajokon a kis öntözési
intenzitás időt hagy a víz beszivárgására, így az
nem folyik meg a felszínen, nem megy veszendő
be. Független intézetek tanúsítása szerint azokban az
esetekben, amikor a hagyományos esőztető fúvó
kákat MP Rotatorokra cserélték, az egyenletesebb
öntözésből és a jobb beszivárgási hatékonyságból
akár 1/3 rész vízmegtakarítás is elérhető volt. Javítja
a vízfelhasználást, hogy a Rotator fúvókák vízsugarai
jobban ellenállnak a szélnek, kevésbé hajlamosak a
ködképzésre és a szennyeződésálló képességük miatt
újrahasznosított vizet is kijuttathatunk velük.

A többszörös forgó vízsugár:
Valóban hatékony vízfelhasználást eredményez

ÚJDONSÁG
Bemutatjuk
az MPR40 szórófejet!
Eleddig az MP Rotator fúvókáit sokféle
szórófejházzal használták, de még
nem készült igazán hozzá való modell.
Épp ezért elkészítettük az MPR40 esőz
tető szórófej házat, amelyet a rotator
fúvókák működéséhez optimalizál
tunk. Az MPR40 egy méltán elismert
Pro-Spray szórófej ház, amelybe egy
speciális nyomásszabályzót építettünk,
segítségével a fúvókák állandóan az
optimális 2,8 bar nyomáson működ
hetnek.

A nyomás az ideális
2,8 barra
szabályozva, ezáltal
a legjobb egyenletességet kapjuk

A különösen erős,
egybeöntött tömítés
még nagy nyomáson is meggátolja
a szivárgást

Az MP Rotator többszörös forgó vízsugarai igazán szépen mutatnak. A látvány
azonban csak a minőség után következhet, ezért minden MP fúvóka tervezésekor
a rendszerbe illeszthetőség lebegett a szemünk előtt. Az MP Rotator szélre érzéket
len, változó kilépőszögű vízsugarai a beállítástól függetlenül sokkal egyenleteseb
ben és alacsonyabb intenzitással juttatják ki a vizet, mint a hagyományos köd- és
esőztető fúvókák. Használatukkal megelőzheti a nyári nagy melegben túlöntözött
és bebarnuló fűfoltok kialakulását.

A Hunter Igazoltan Víztakarékos címkéje azt üzeni,
hogy minden csepp számít
A Föld népessége folyamatosan nő, miközben a felhasználható vízkészlet
változatlan ezért mind kevesebb vizünk marad öntözésre. Még soha sem tűnt a
víztakarékosság ennyire fontos kérdésnek.
Éppen ezért a Hunter összeállított egy termékcsaládot, ami lehetővé teszi a gaz
daságosabb vízfelhasználást. Valójában nincs még egy olyan gyártó, amely ilyen
nagy számú és az öntözés oly sok ágát lefedő víztakarékos termékeket kínálna.
Látogasson el a www.hunterindustries.com oldalra, és tekintse meg
az Igazoltan Víztakarékos termékeket.

A kétrészes
elfordulásgátlóval
szerelt
kiemelkedő
rész gyorsabb
és pontosabb
beállítást tesz
lehetővé
A megerősített szerkezetű ház
és a több
bekezdésű
menetes tető
ellenáll a
legdurvább
környezeti
hatásoknak is

