
μοντΕΛα ΕΠΙΛογΕΣ
MP1000-90 =

MP1000-210 = 
MP1000-360 = 

ακτίνα 2,5 έως 4,5 m, ρυθμιζόμενη από 90º έως 210º
ακτίνα 2,5 έως 4,5 m, ρυθμιζόμενη από 210º έως 270º
ακτίνα 2,5 έως 4,5 m, 360º

(κενό) =  
HT =

Χωρίς επιλογή
Έκδοση με αρσενικό 
σπείρωμα

(Τα MP Rotator είναι 
σχεδιασμένα για 
λειτουργία σε συνδυασμό 
με αναδυόμενο μπεκ ή 
αντάπτορα θάμνων.)

MP2000-90 =
MP2000-210 = 
MP2000-360 = 

ακτίνα 4 έως 6,4 m, ρυθμιζόμενη από 90º έως 210º
ακτίνα 4 έως 6,4 m, ρυθμιζόμενη από 210º έως 270º
ακτίνα 4 έως 6,4 m, 360º

MP3000-90 =
MP3000-210 = 
MP3000-360 = 

ακτίνα 6,7 έως 9,1 m, ρυθμιζόμενη από 90º έως 210º
ακτίνα 6,7 έως 9,1 m, ρυθμιζόμενη από 210º έως 270º
ακτίνα 6,7 έως 9,1 m, 360º

MPLCS515 = Λωρίδα αριστερής γωνίας 1,5 έως 4,6 m

MPRCS515 = Λωρίδα δεξιάς γωνίας 1,5 έως 4,6 m

MPSS530 = Πλευρική λωρίδα 1,5 έως 9,1 m 

MPCORNER = ακτίνα 2,5 έως 4,5 m, ρυθμιζόμενη από 45º έως 105º

ΠΑΡΑΔΕIΓΜΑ

MP1000-210 ακτίνα 2,5 έως 4,5 m, ρυθμιζόμενη από 210º έως 270º 

MP100090 
90SDgr έως 

210SDgr

MP200090 
90SDgr έως 

210SDgr

MP300090 
90SDgr έως 

210SDgr

MPLCS515 
Αριστερή γωνία  

1,5 x 4,6 m

MP1000360
360SDgr

MP2000360
360SDgr

MP3000360
360SDgr

MP1000 ακτίνα 2,5 έως 4,5 m 

MP1000210
210SDgr έως 

270SDgr

MP2000210
210SDgr έως 

270SDgr

MP3000210
210SDgr έως 

270SDgr

MPRCS515 
Δεξιά γωνία  
1,5 x 4,6 m

MPSS530 
Πλευρική λωρίδα 

1,5 x 9,1 m

MPCORNER * 
Γωνία 

ακτίνα 2,4 έως 4,5 m 

*   Δίνει επιπλέον νερό στο πρώτο 1 m από 
τη θέση ανάδυσης όταν δεν υπάρχει 
κάλυψη από τη μία κεφαλή στην άλλη

MP2000 ακτίνα 4 έως 6,4 m 

MP3000 6,7 έως 9,1 m ακτίνα

ΛΩΡΙΔΕΣ MP 

 • Πραγματικά ομοιόμορφος ρυθμός καταιονισμού 
σε οποιαδήποτε ρύθμιση τόξου ή ακτίνας

 • Η ακτίνα μπορεί να μειωθεί μέχρι 25% σε  
όλα τα μοντέλα 

 • Με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη 
αναγνώριση

 • Το χαρακτηριστικό διπλής ανάδυσης φροντίστε 
τα χώματα και οι ρύποι να μη φτάνουν στο 
ακροφύσιο

 • Η αφαιρούμενη σίτα εμποδίζει το βούλωμα του 
ακροφυσίου από μεγάλα σώματα

 • Χαμηλός ρυθμός καταιονισμού 
 • Τεχνολογία πολλαπλών συντριβανιών που δεν 

επηρεάζεται από τον άνεμο
 • Ρυθμιζόμενο τόξο και ακτίνα που προσφέρουν 

γρήγορες και ακριβείς ρυθμίσεις 

Τα ΜP RotatoR προσφέρουν ΜέγαλυΤέρη 
έξοικονοΜηση Μέ 30% πέρισσοΤέρη 
αποδοΤικοΤηΤα σέ σχέση Μέ Τα Μπέκ .

ΧαΡακτηΡΙΣτΙκα

ΠΡοηγμΕνα ΧαΡακτηΡΙΣτΙκα
 • Ο μηχανισμός καστάνιας προστατεύει από  

ζημιές αν επιχειρηθεί η υπερβολική  
ελάττωση της ακτίνας

 • Η ρύθμιση των μοντέλων είναι δυνατή  
μόνο όσο τρέχει νερό

ΠΡοΔΙαγΡαφΕΣ ΛΕΙτουΡγΙαΣ
Συνιστώμενη πίεση  
λειτουργίας: 2,8 bar - 280 kPa
 Η ρύθμιση των μοντέλων είναι δυνατή μόνο  
όσο τρέχει νερό

ΕΠΙΛογΕΣ
Σε ζεύγος με το Pro-Spray PRS40 για την  
επίτευξη ρύθμισης πίεσης στην  
κεφαλή, στα 2,8 bar - 280 kPa
Η προσθήκη του “HT” σημαίνει ακροφύσια  
με αρσενικό σπείρωμα
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MP RotatoR ΕφαΡμογη ακτΙνα

 οικιακό/επαγγελματικό 2,5 m έως 9,1 m

ECO ROTATOR      MP RotatoR

www.hunterindustries.com/MP
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