
Taśma kroplująca AQUA TRAXX 8 mil;
20 cm; emiter 1,14 l (wybierz długość

rolki)

Taśma kroplująca AquaTraxx 8 mil/ emiter 1,14l/h /20cm - wybierz najlepszą taśmę nawadniającą firmy
TORO !
Taśma  nawadniająca  AQUA  TRAXX  firmy  TORO  stosowana  jest  w  systemach  nawadniania  kroplowego  upraw
sezonowych.
Taśma kroplująca AQUATRAXX słynie ze swojej długiej żywotności. Emitery liniowe wyposażone są w labirynt, który
zapewniający turbulentny przepływ przez kroplownik oraz szczelinę wylotową ograniczającą ryzyko zapchania przewodu
i wnikania korzeni. 
Nawadnianie kropelkowe gwarantuje równomierność podlewania i precyzję podawania dawek wodnych. Z uwagi na
cienkościenność taśmy kroplującej przewód ma duże właściwości elastyczne, które pozwalają na wielokrotne zwijanie
i rozwijanie.
Zastosowanie taśmy kroplującej Aquatraxx 1,14 l/h co 20 cm:

nawadnianie plantacji, upraw warzywnych i krzewów owocowych●

nawadnianie bobu❍

nawadnianie buraka liściowego❍

nawadnianie cykorii liściowej❍

nawadnianie endywii❍

nawadnianie fasoli❍

nawadnianie grochu❍

nawadnianie jarmużu❍

nawadnianie kapusty głowiastej❍

nawadnianie kukurydzy❍

nawadnianie sałaty❍

nawadnianie szczypiorku❍

nawadnianie papryki❍

nawadnianie maliny❍

nawadnianie truskawki❍

nawadnianie jeżyny❍

nawadnianie pomidora❍

inne❍

Producent: Toro
Dane techniczne: Producent   : Toro
Rozstaw emiterów   : 20 cm
Długość krążka   : 2286 mb. / 2500 mb.
Wydatek na metr   : 5,70 l/h



Wydatek z emitera   : 1,14 l/h
Grubość ścianki   : 8 mil - 0,20 mm

Parametry techniczne

• Rozmiar: 17 mm
• Grubość ścianki: 8 mil ~ 0, 20 mm
• Rozstaw emiterów: co 20 cm
• Wydatek wodny z emitera: 1,14 l/h przy zalecanym ciśnieniu 0,7 bar
• Wydatek wodny na metr taśmy: 5,70 l/h
• Zakres ciśnienia roboczego: 0,3-1,0 bar
• Maksymalne długości ciągów: przy spadku terenu 0%- równomierność wydatku 90%- 127 mb., równomierność 85%- 161 mb.
• Długość rolki: 2268 m /2500 m
• Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh
• Kompensacja ciśnienia- nie

 
 
 
 
• Rozmiar: 17 mm
• Grubość ścianki: 8 mil ~ 0, 20 mm
• Rozstaw emiterów: co 20 cm
• Wydatek wodny z emitera: 1,14 l/h przy zalecanym ciśnieniu 0,7 bar
• Wydatek wodny na metr taśmy: 5,70 l/h
• Zakres ciśnienia roboczego: 0,3-1,0 bar
• Maksymalne długości ciągów: przy spadku terenu 0%- równomierność wydatku 90%- 166 mb., równomierność 85%- 209 mb.
• Długość rolki: 2268 m
• Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh
• Kompensacja ciśnienia- nie
 
Akcesoria: Złączki podłączeniowe do taśm, zaworki do taśm
 
 
 

http://www.nawodnienia.eu/kategorie/zlaczki/zlaczki_do_tasm
http://www.nawodnienia.eu/kategorie/zawory_kulowe?sort=nazwa&f1080015375c_1=Irritec&f1080015375c_3=Palaplast&f826277222c_5=GZ x taśma&f826277222c_11=taśma x taśma&f826277222c_12=taśma x wąż&f826277222c_15=wcisk x taśma&f826277222c_18=wpinka x taśma


VIDEO
 


