
   

 
Magyarországon az öntözővizek általában magas vas, szerves- és egyéb szennyezőanyagokat tartalmaznak. Ezek maradéktalan eltávolítása sokszor csak 
költséges eljárással lehetséges. Főleg a kisebb gazdaságok és a szántóföldön termelők ezt a költséget nem vállalják, inkább kockáztatnak, aminek az 
eredménye, hogy a szezon végén már nagyon rossz egyenletességgel dolgozik a csepegtető berendezésük.  
Ezeknek a termelőknek próbálunk segíteni azon újdonságok bevezetésével, amelyek felépítése, teljesítménye, szilárdsága folytán kevésbé érzékenyek a 
dugulásra. Ezeket a termékeket rendkívül kedvező bevezető áron kínáljuk, hogy meggyorsíthassuk megismerésüket, elterjedésüket. 
Cégünk iránt kialakult bizalom, a működő referenciák és a pozitív visszajelzések bizonyítják, hogy érdemes Önnek is kipróbálni új technológiánkat. 
Minden vásárlónkat díjtalan szerelési, méretezési tanácsadással látunk el. Az anyagokat komplett öntözőberendezésnek összeállítjuk. Igény szerint 
öntözési terv-, pályázatkészítést, kiszállítást és telepítést is vállalunk. Javasolt fektetési hossz: 10l/h méterenkénti vízkibocsátásnál max. 100m, 6/l-nál 
max. 150m, 3l/h-nál max. 200m. Ezen sorhosszúságok felett jelentősen romlik az öntözés egyenletessége. Nagyobb sorhosszúságokhoz és egyenetlen 
domborzati viszonyok között nyomáskiegyenlített csepegtető csöveket alkalmazunk. Csepegtető szalagoknál és csöveknél a megbízható üzemeléshez 
minimum 0,3 bar szükséges.  
 

Csepegtető szalagok 
     

MEGJELENT A KÖZKEDVELT „KÉK CSÍKOS” CSEPEGTETŐSZALAG LEGÚJABB VÁLTOZATA!!! 
KIVÁLÓ MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR! 
 
AQUATAPE Gyártó: Green-Irrigation 
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.)  
Vízkibocsátás nyílásonként: 1,2 l/h 0,55 bar nyomáson. 
Rendelhető: 10-20-30 cm csepegési távolsággal  
Tekercsméret:     6 mil 3000m  max. üzemi nyomás 0,7bar      

  500 m-es tekercsben   6mil             
Talajfelszín alá is fektethető. 
 
 
DROPLINE Gyártó: Green-Irrigation   6mil/20cm                
(AQUADROP)        6mil/30cm              
        500 m-es tekercsben:  6mil/20cm              

    6mil/30cm              
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.)  3000m/tek 
Max. nyomás 0,8bar. Vízkibocsátás betétenként: 2 l/h 0,6 bar nyomáson.  
Rendelhető 1,3l/h-val is. 
 
 
SAB TAPE Gyártó: SAB 
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.) Talajfelszín alá is fektethető. 
Vízkibocsátás nyílásonként: 1,1-1,6 l/h 0,55 bar nyomáson. 
Rendelhető: 11-22-32 cm csepegési távolsággal  
Tekercsméret:  6 mil 3048m  max. üzemi nyomás 0,8bar   

 500 m-es tekercsben   6mil             
 
 
T-TAPE Gyártó: J.D. 
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.) Talajfelszín alá is fektethető. 
Vízkibocsátás nyílásonként: 1-1,5 l/h 0,55 bar nyomáson. 
Rendelhető: 10-15-20-30 cm csepegési távolsággal  
Tekercsméret:  6 mil 3050m  max. üzemi nyomás 0,7bar   

 8 mil 1150m  max. üzemi nyomás 1,0bar   
500 m-es tekercsben   6mil             

 
 
 
 

Csepegtetö csövek



 
 
AQUA TRAXX   Gyártó: TORO Ag     
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.)  
Vízkibocsátás nyílásonként: 1,1-1,4l/h 0,55 bar nyomáson.  
Rendelhető: 10-20-30 cm csepegési távolsággal  
Tekercsméret: 6 mil 3048m max. üzemi nyomás 0,7bar   

           8 mil 2286m max. üzemi nyomás 1,0bar   
  500 m-es tekercsben   6mil              
Talajfelszín alá is fektethető. 
 
 

Csepegtető csövek alaktartó kemény fallal 
Gyümölcsösbe, parkokba, házi kertekbe több éves (8-10 év) használatra 
A csövek merevsége lehetővé teszi a kordonon, huzalhoz való rögzítését. 
 
GOLD-DRIP Gyártó: Green-Irrigation 
Falvastagság: 45mil (1,1mm)       
Max. üzemi nyomás: 3 bar      
Rendelhető:   16mm  33cm csepegési táv.    2-4l/h   400m/tek           
            100m/tek          
          16mm  100cm csepegési táv.   2-4l/h   400m/tek       
          20mm  33cm csepegési táv.     2-4l/h   300m/tek         
            100m/tek          
          20mm   50cm csepegési táv.     2-4l/h  300m/tek         
GOLD-DRIP F6 
          16mm  15+5cm csepegési táv.  2-4l/h   400m/tek      
GOLD-DRIP PC (nyomáskompenzált)  
          16mm   50cm csepegési táv.     2l/h  400m/tek             

         16mm   100cm csepegési táv.   2l/h  400m/tek              
          20mm   60cm csepegési táv.     2l/h  400m/tek             
 
 
 
UNIRAM  Gyártó: Netafim       
Szivárgásmentes (CNL), gyökérbenövés gátlás, nyomáskiegyenlített, vákuum- 
záras (AS) csepegtető cső. Talajfelszín alá, felszínre vagy kordonra telepíthető.  
Falvastagság: 40mil (1mm). Üzemi nyomás: 05-4 bar 
Rendelhető: 16mm   30cm csepegési távolság 2,3l/h    
  16mm   60cm csepegési távolság 1,6l/h    
  16mm  100cm csepegési távolság     1,6-2,3l/h    
  20mm   50cm csepegési távolság      1,6-2,3l/h    
 
 
 
Telepítés, üzemelés, kezelés:  
Telepítésnél ügyeljünk a csavarodás mentes fektetésre, a jelölő csíkok vagy a csepegtető kilépő nyílása a felső oldalon legyenek. Ezzel segítjük a belső 
szűrő öntisztulását. Csak szűrővel (130-200 mesh) telepítsük! Minél kisebb a nyílásonkénti vízmennyiség, annál finomabb szűrés szükséges. Durva szűrés 
130mesh, finom szűrés 150-200mesh. Magas szervesanyag tartalomnál indokolt az öntözővíz vegyszeres kezelése vagy homoktöltésű szűrő beépítése.  
Növénytelepítés előtt nyomáspróbát kell végezni. 
Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a nyomás ne haladja meg a jelzett értékeket.  
Figyelni kell a nyomáscsökkentők, szűrők karbantartására, tisztítására. 
Óvni kell a mechanikai sérülésektől, a rágcsálók ellen folyamatosan védekezni kell. 
Vízminőségtől függően a végek megnyitásával alkalmanként ki kell öblíteni az üledéket a csőből.  
Csak tápoldatozásra alkalmas műtrágyákat szabad használni, tisztítása savazással 2-3 pH-val vízminőségtől függően. 
Figyelni kell az öntözővíz hőmérsékletére, mert a forró víztől csökken a szalagok szilárdsága és a növények számára is káros. 
Szezon végén, tisztítás után megfelelő tömlőkocsira, dobra törés és csavarodás menetesen csévéljük fel. Hidegben kerüljük a cső mozgatását. 
Szaktanácsadásért, tervezésért forduljon a forgalmazóhoz! 
Reklamációhoz a számla mellett a tekercsen levő címke is szükséges. 
Műszaki paraméterek, árak változtatásának jogát fenntartjuk.   Anyag: polietilén    Osztály: I.    

 


