
I 20 Ultra sprinkler 
rotorsprinkleren til de mange formål 
 

 

I 20 Ultra er sprinkleren der dækker de fleste behov. Med 

det store udvalg af dyser spænder vandingsradius fra 5 til  

14 m. 

I 20 Ultra er sektor- og fuldcirkel sprinkler i én. Let at  

indstille vandingsvinklen fra 50°-360°. 

Rustfri stålriser (pop up-delen). 

Integreret gummidæksel. 

Indbygget kontraventil til udligning af niveauforskelle op  

til 3 m. 

Der er standarddyser, dyser til kort radius, dyser med lav 

vinkel og dyser til stort flow. 

Trinløs drejemekanisme, så toppen kan drejes uden at  

gearet ødelægges. 

Vender altid tilbage til indstillet vinkel. 

Med FloStop kan man lukke vandet for den enkelte  

sprinkler på stedet. 

 

FAKTABOKS 

Model: I 20 4” pop up (10 cm) 

Ydelse: 0,07 - 3,23 m³/t 

Radius: 4,9 - 14,0 m 

Tryk: 1,4- 7,0 bar 

Dysevinkel: 25°/13° 

Indgang:  3/4”  irg. 

Byggemål: 19 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



Ret til ændringer forbeholdes. 

I 20 special dyser 



I 25 Ultra sprinkler 
til greens, fodboldbaner, større græsarealer 
 

 

Med I 25 Ultra får man sektor- og fuldcirkel sprinkler i én. 

Let at indstille vandingsvinklen fra 50°-360°. 

Rustfri stålriser (pop up-delen). 

Indbygget kontraventil til udligning af niveauforskelle op  

til 3 m. 

Der er 12 dobbeltdyser, 5 følger med som standard. 

Dobbeltdyser sikrer en ensartet og vedvarende fordeling  

af vandet over hele arealet. 

Trinløs drejemekanisme, så toppen kan drejes uden at  

gearet ødelægges. 

Vender altid tilbage til indstillet vinkel. 

Kraftigt gummidæksel. 

 

FAKTABOKS 

Model: I 25-04-SS 

Ydelse: 0,82 - 7,24 m³/t 

Radius: 11,9 - 21,6 m 

Tryk: 2,5- 7,0 bar 

Dysevinkel: 25° 

Indgang:  1”  irg. 

Byggemål: 20 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



PGP-ADJ rotor sprinkler 

 
røde dyser 
 

 

PGP-ADJ rotoren med røde dyser er særlig velegnet ved 

lave vandmængder.  

PGP er sektor- og fuldcirkel sprinkler i én. Let at  

indstille vandingsvinklen fra 40°- 360°. 

Integreret gummidæksel med membran, der holder snavs 

ude. 

Hurtig indstilling og tjek af vinkelindstilling. 

Gennemprøvet, holdbart, vandsmurt patenteret gear-motor. 

Stort filter som forhindrer at dysen tilstopper. 

FAKTABOKS 

Model: PGP-ADJ pop up (10 cm)  

Ydelse: 0,10 - 3.22 m³/t 

Radius: 8,2 - 15,8 m 

Tryk: 1,7- 4,5 bar 

Dysevinkel: 25° 

Indgang:  3/4”  irg. 

Byggemål: 19 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



PGP røde dyser 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 



PGP Ultra rotor sprinkler 
havesprinkleren over dem alle 
 

 

PGP rotoren er Hunters oprindelige sprinkler som blev lan-

ceret for mere end 25 år siden og den er stadig nr. 1. Den er 

løbende blevet videreudviklet og patenteret. Med de præci-

sionsproducerede dyser opnås en fantastisk jævn fordeling 

af vandet. 

PGP er sektor- og fuldcirkel sprinkler i én. Let at  

indstille vandingsvinklen fra 50°-360°. 

Integreret gummidæksel med membran, der holder snavs 

ude. 

Hurtig indstilling og tjek af vinkelindstilling. 

Nye blå dyser som effektivt udnytter vandet. God fordeling 

af vandet på hele kastelængden.  

Gennemprøvet, holdbart, vandsmurt patenteret gear-motor. 

Stort filter som forhindrer at dysen tilstopper. 

Kontraventil til udligning af niveauforskelle op til 2,1 m  

kan monteres. 

 

 

 

FAKTABOKS 

Model: PGP-00 Scrub  

Model: PGP-04 pop up (10 cm) 

Model: PGP-12 pop up (30 cm) 

Ydelse: 0,07 - 3,23 m³/t 

Radius: 4,9 -14 m 

Tryk: 1,7- 4,5 bar 

Dysevinkel: 25°/13° 

Indgang:  3/4”  irg. 

Byggemål: 19/19/43 cm 
Ret til ændringer forbeholdes. 



PGP Ultra rotor sprinkler 
 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 



21 S sektor sprinkler 
 
 

Vandingsvinkler kan indstilles fra 0 - 360°. 

Slagsprinkler udført i messing og med fjedre i rustfrit stål. 

½” udv. gevind.  

Modstandsdygtig over for rust og sand. 

Det direkte vandflow gennem sprinkleren giver et minimalt 

tryktab. 

En sprinkler der er konstrueret til at holde. 

 

 

 

 

FAKTABOKS  

Model: 21S 

Ydelse:  570 - 1590 l/t 

Radius: 11 - 13 m 

Tryk: 1,4 - 3,5 bar 

Indgang:  ½”  urg. 

Ret til ændringer forbeholdes. 



26 S sektor sprinkler 
 
 

Vandingsvinkler kan indstilles fra 0 - 360°. 

Slagsprinkler udført i messing og med fjedre i rustfrit stål. 

3/4” udv. gevind.  

Modstandsdygtig over for rust og sand. 

Det direkte vandflow gennem sprinkleren giver et minimalt 

tryktab. 

En sprinkler der er konstrueret til at holde. 

 

FAKTABOKS  

Model: 26 S - 1 dyse 

Ydelse:  795 - 2405 l/t 

Radius: 12 - 16 m 

Tryk: 1,75 - 4,20 bar 

Indgang:  3/4”  urg. 

Ret til ændringer forbeholdes. 



Ret til ændringer forbeholdes. 

I 25 pop up   
radius 12,2 til 17,4 m ved 3 bar 

 

 

 

I 25 high speed pop up 

radius 11,3 til 14,6 m ved 3 bar 
specielt til tennisbaner: 

high speed model med hurtigere 

rotation: 1 min. ved fuld cirkel 

I 20 pop up 

radius 9,8 - 13,4 m ved 3 bar 

PGP shrub 

radius 9,8 - 13,4 m ved 3 bar 

monteres på standerrør 

Sandfang  
til I 20 og I 25 pop up sprinkler 

 

Der er flere faktorer der afgør hvilken 

sprinkler man skal vælge. 

 

Vandmængde, tryk, Ø på rør i jord - vi 

har ekspertisen - vi står gerne til rådig-

hed ved renovering og anlæg af van-

dingsanlæg på tennisbaner.  

 

Automatisk vandingsanlæg med mulig-

hed for manuel dusch-vanding. 

 

Ring og hør nærmere på 56 72 52 00. 

 

Vi udfører vandingsanlæg overalt i  

Danmark. 

PGP Ultra pop up 

radius 9,8 m - 13,4 m ved 3 bar 

PGP-ADJ pop up (rød dyse) 

god kaste-lgd. - lavt vandforbrug 

 

¾” sektor slagsprinkler 

radius 13,5 - 15,5 m ved 3 bar 
½” sektor slagsprinkler 

radius 12 - 13 m ved 3 bar 

sprinklere til vanding af tennisbaner 


