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DINAMIČNI RAZPRŠILCI

UPORABA
UPG-5004 uporabite za
• nadgradnjo obstoječega razpršilca Hunter 

PGPTM z močjo in karateristikami Rain Bird 
razpršilca 5004.

• Hitra in enostavna predelava: PGP ohišje 
ostane v tleh, notranji del pa zamenjate. 

OPIS
Vse posebne značilnosti 5000 Plus :
• Hitra namestitev: funkcija “Flow-Shut-Off” 

omogoči, da lahko šobo zamenjate ne da 
bi prekinili celotni potek namakanja. 

• Tehnologija Rain CurtainTM: velike kaplje 
vode, optimalno namakanje okoli samega 
razpršilca in enakomerno namakanje.

• Komplet šob, vključno s 4 šobami z nizkim 
kotom pršenja (10°) in z 8 standardnimi 
Rain CurtainTM šobami s kotom pršenja 25° 
za domete od 7,6 m do 15,2 m.

• Opcija - MPR šobe (količine namakanja so 
medsebojno usklajene). 

• Mehanizem drsne sklopke za hitro nas-
tavitev

• Nastavitev kota pršenja z zgornje strani z 
navadnim izvijačem

• 5 let garancije 
• Večnamensko tesnilo ščiti notranji del pred 

onesnaženjem in skrbi za zanesljiv dvig in 
vrnitev razpršilca v ohišje.

• Nepovratni ventil Seal-A-MaticTM (SAM) za 
preprečevanje izliva vode iz razpršilca, ki 
zadržuje stolpec vode do 2,1 m ter 
preprečuje erozijo in nastajanje luž. 

KARAKTERISTIKE
• Domet: 7,6 do 15,2 m.
• Pritisk: 1,7 do 4,5 bara.
• Količina pretoka: 0,17 do 2,19 m3/h.
• Kot pršenja: 
- standardna šoba Rain CurtainTM (Uniform+) 

25°
- šoba Rain CurtainTM z nižjim kotom pršenja 

10°
• Optimalna moč šobe pri 3 bara.
• Količina namakanja: 5 do 26 mm/h.
• Priključni navoj: 3/4” (20/27).
• Rotacijski razpršilec, model za krožno in 

sektorsko namakanje (40° do 360°)

DIMENZIJE
Višina dviga: 10 cm.
Višina ohišja: 18,5 cm.
Premer dvižnega vložka: 4,1 cm.

Opomba: Višina dviga je merjena od pokrova 
do sredine šobe, višina ohišja je merjena pri 
zaprtem razpršilcu.

MODELI
• UPGPLPC: 5000 Plus UPG, 4“ rotacijski 

razpršilec za krožno in sektorsko na-
makanje

• UPGPLPCS: 5000 Plus UPG, 4“ rotacijski 
razpršilec za krožno in sektorsko namakanje 
s SAM

PGP® je blagovna znamka Hunter Industries. 

5004-UPG
Razpršilca	ne	le	zamenjate,	temveč	ga	tudi	
nadgradite (UpGrade)


