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BOCAL AJUSTÁVEL PRO

A ESCOLHA "TUDO-EM-UM" PARA UMA COBERTURA IDEAL

Seja em topografias mais acidentadas, um canteiro curvo ou outras instalações especiais 
no campo, os desafios dos ângulos exigem bocais que se ajustem ao ambiente. Os bocais 
ajustáveis Pro da Hunter permitem ao instalador abranger qualquer ângulo necessário em 
qualquer terreno com a precisão de um bocal fixo. Concebidos para emitir gotas maiores 
do que a média, estes bocais são confiáveis, precisos e totalmente ajustáveis em qualquer 
ângulo de 0° a 360°. Os Bocais Ajustáveis Pro estão disponíveis em modelos com raios de 
alcance desde 1,2 m a 5 m. Do ponto de vista de um profissional, isso significa que apenas é 
necessário ter em estoque sete modelos de bocais. Para uma identificação fácil na loja e no 
campo, os modelos são codificados por cores com base nos raios de alcance.

01 Preciso: Bordas ranhuradas e gotas de água
maiores asseguram uma cobertura ideal

02 Versátil: Ajustável para qualquer arco de
irrigação de 0º a 360º

03 Fácil: Codificado por cores para uma
identificação rápida e armazenagem simples
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Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em 

tudo o que fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha 

você na família de clientes da Hunter por muitos anos.
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BOCAL AJUSTÁVEL PRO  
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

 Características

• Arestas perfeitas e bem definidas

• Taxa de precipitação proporcional em cada bocal do 8A ao 17A

• Topo aderente fácil para ajustes simples

• Gotas grandes de água garantem aplicação resistente ao vento

• Distribuição uniforme resulta em uma melhor cobertura

• Opções de raios de 1,2 e 1,8 m possibilitam flexibilidade 

adicional

• Codificados por cores para identificação fácil no campo

• Ajustável de 0° a 360°

 Modelos

BOCAL AJUSTÁVEL PRO  

 Especificações

• Pressão de funcionamento recomendada: 2,1 bar; 210 kPa

4A Bocal
Raio: 1,2 m

10A Bocal
Raio: 3,0 m

17A Bocal
Raio: 5,2 m

6A Bocal
Raio: 1,8 m

12A Bocal
Raio: 3,7 m

8A Bocal
Raio: 2,4 m

15A Bocal
Raio: 4,6 m

Para conservação no uso da água, especifique o Pro-
Spray® escamoteável PRS30 para uma regulagem de 
pressão precisa de 2.1 bar; 210 kPa. Regulagem de 
pressão promove uma pressão de serviço ótima para 
criar gotas de água maiores que resistem mais aos 
efeitos maléficos dos ventos.

INSTALE COM O PRS30 PARA UMA 
REGULAGEM DE PRESSÃO INCORPORADA 
E ECONOMIA DE ÁGUA


