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średnica zewnętrzna: 16,1 mm• 

średnica wewnętrzna: 13,6 mm• 

grubość ścianki: 1,2 mm• 

wydatek wody z kroplownika: 2,3 l/h• 

rozstaw kroplowników: 33 cm• 

kolor: brązowy• 

długość na rolce: 100 m• 

wymagany stopień filtracji: 120 mesh• 

Linie kroplujące serii XF (z kompensacją ciśnienia)

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia i wbudowanymi emiterami w rozstawie co 33 cm. Występują w wersji do układania na powierzchni terenu 
(w terenie płaskim – model XFD, na skarpach – model XFCV) oraz pod powierzchnią terenu (model XFS). Wyróżniają się wyjątkową elastycznością 
i odpornością na załamania. Dwuwarstwowa rura (brązowa na zewnątrz, czarna wewnątrz) jest odporna na promieniowanie UV, porastanie algami 
i działanie środków chemicznych. Wbudowane emitery posiadają funkcję samoczynnego płukania (ruchoma membrana przepłukiwana jest stale pod-
czas każdego cyklu nawadniającego) oraz dużą odporność na zapychanie, dzięki zastosowaniu szerokiej ścieżki przepływu. Kompensacja ciśnienia 
zapewnia stały wydatek wody z kroplowników 2,3 l/h na całej długości przewodu.

Linia kroplująca naziemna, przeznaczona 
do układania w terenie płaskim.

Model XFD (linia naziemna)
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ciśnienie robocze: 0,58 – 4,1 bar• 

01051701 Linia kroplująca XFD 16/2.3/33 cm - 100 m

nr katalogowy nazwa towaru
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Model XFCV (linia na skarpy)

ciśnienie otwarcia: 1,0 bar• 

ciśnienie zamknięcia: 0,24 bar• 

ciśnienie robocze: 1,38 – 4,14 bar• 

Linia kroplująca naziemna, przeznaczona do układania w terenie zróżnicowanym wysokościowo. Kroplowniki posiadają wbudowane zawory stopowe, 
blokujące grawitacyjny wypływ wody przy różnicy poziomów do 2,4 m (8'). Cecha ta zapewnia większą równomierność nawadniania i eliminuje 
gromadzenie się wody w obniżeniach terenu po zakończeniu nawadniania. Dzięki temu, że linia jest stale wypełniona wodą, przy ponownym 
uruchomieniu nawadniania wszystkie kroplowniki startują jednocześnie.

01051720 Linia kroplująca XFCV 16/2.3/33 cm - 100 m

nr katalogowy nazwa towaru
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Linie kroplujące serii XF odznaczają się zwiększoną elastycznością, zapewniając odporność na załamania i łatwość w instalowaniu. Maksymalny 
promień zgięcia bez złamania wynosi 7,62 cm. Każda rolka zapakowana jest w osłonę foliową, która umożliwia samodzielne rozwijanie linii kroplującej 
serii XF przez jednego instalatora.
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średnica zewnętrzna: 6 mm• 

średnica wewnętrzna: 4 mm• 

grubość ścianki: 1 mm• 

wydatek wody z kroplownika • 

  (przy ciśnieniu 2,0 bar): 3,0 l/h
rozstaw kroplowników: 15, 30 cm• 

ciśnienie robocze: 0,7 – 2,7 bar• 

kolor: brązowy• 

długość na rolce: 30 m• 

zalecany stopień filtracji: 200 mesh (75 mikronów)• 

Mikrolinia kroplująca 6 mm (bez kompensacji ciśnienia)

Mikrolinia kroplująca to idealne rozwiązanie do nawadniania niewielkich obszarów, takich jak: donice z roślinami, niewielkie drzewa i krzewy, ogródki 
warzywne itp. Prosta w użyciu, o elastycznej konstrukcji i małej średnicy, znacznie ułatwia nawadnianie donic z kwiatami. Kroplowniki posiadają dwa 
otwory wylotowe zlokalizowane naprzeciwko siebie oraz filtr wewnętrzny zapobiegający ich zapychaniu.
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LDQ0806100 Mikrolinia kroplująca 
6 mm / 3.0 / 15 cm (30 m – brązowa)

LDQ0812100 Mikrolinia kroplująca 
6 mm / 3.0 / 30 cm (30 m – brązowa)

nr katalogowy nazwa towaru

AKCESORIA

Konektor SPB-025

Złączki do mikrolinii kroplującej i wężyka 4/6 mm. Ciśnienie robocze 0 - 3,5 bar.

01056234 SPB-025 Konektor 16 mm

nr katalogowy nazwa towaru

Złączki BF

Samowkłuwający łącznik mikrolinii kroplującej lub wężyka 4/6 mm z rurą PE 16 mm. Ciśnienie robocze 0 - 3,5 bar. Szary kolor – nieoznaczony 
przepływ.

01056230
01056231
01056232

BF-1 Konektor 4-6 mm
BF-2 Kolano 4-6 mm
BF-3 Trójnik 4-6 mm

nr katalogowy nazwa towaru

Wężyk 4/6 mm do rozprowadzania wody.

Wężyki XQ

01056238
01056239
01056240

XQ100 Wężyk 4-6 mm (30 m)
XQ1000 Wężyk 4-6 mm (300 m)
XQ100B Wężyk 4-6 mm (300 m) 

w pojemniku z dystrybutorem

nr katalogowy nazwa towaru
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