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PRVKY PRO MIKROZÁVLAHU

SVORKA
Pro 13-16 mm potrubí

MODEL
Clamp: Svorka tvarovek pro 13-16 mm potrubí.

POUŽITÍ
Svorky se používají zajištění tvarovek na 13-16 
mm potrubí.

SESTAVA INDIKÁTORU PROVOZU KAPKOVACÍHO SYSTÉMU
Výsuvný indikátor

  Může být použit jako indikátor informující 
uživatele, že závlahová linka pracuje při min. 
1,38 baru.

  Pro nulový průtok zcela zašroubujte šroub 
regulace průtoku na trysce až dolů. Můžete 
také zvolit průtok malého množství vody jako 

VLASTNOSTI

 - Xeri-Pop XP™-600X. 15 cm vysoký, 
dobře viditelný výsuvník .

 - Tryska z řady VAN seřízená na 
nulový průtok.

 - Předinstalovaná připojovací 
tvarovka.

 - 4-6 mm připojovací hadička dlouhá 
40cm.

MODEL
OPERIND

ŘADA XFF
Nástrčné tvarovky pro potrubí XFF 

Dripline  
 

  Hnědé acetalové tvarovky kompatibilní s 
řadami XF a XFS Dripline a většinou 
polyetylénových  potrubí s vnějším průměrem 
17 mm. 

  Konstrukce zajišťuje spolehlivé spojení 
tvarovky a potrubí i v náročných provozních 
podmínkách.

  Hnědá barva sladěná s barvou potrubí XF 
Dripline splývá s okolím.

 

VLASTNOSTI
 - Snadná instalace
 - Kompletní řada 17mm nástrčných 

tvarovek zrychluje a usnadňuje 
montáž kapkovacího potrubí XF 
Dripline.

 - Jedinečná konstrukce s nástrčnou 
koncovkou, doplněnou  montážním 
nástrojem snižuje sílu nezbytnou k 
montáži tvarovky o 50%. 

 - Montáž tvarovky je jednodušší než 
u kterýchkoliv jiných 17mm 
acetalových tvarovek dokonce i bez 
montážního nástroje.

 - Tvarovky jsou vyrobeny z pevného 
plastu odolného proti 
mechanickému poškození a 
ultra9alovému záření, což zajišťuje 
jejich dlouhou životnost.

 - Konstrukce tvarovky se dvěma 
ozuby vytváří nejspolehlivější 
spojení, aniž by se musely používat 
zajišťovací spony.

SPECIFIKACE

MODELY

XFF COUP: Nástrčná spojka pro potrubí XF 
Dripline a 17 mm 
XFF ELBOW: Nástrčné koleno pro potrubí XF 
Dripline a 17 mm 
XFF TEE: Nástrčný T-kus pro potrubí XF Dripline a 
17 mm 
XFF MA 050: Nástrčná přechodka s vnějším 

potrubí 

FITINSTOOL

XFF MA 075: Nástrčná přechodka s vnějším 

17mm potrubí
XFF TMA 050: Nástrčná T- přechodka s vnějším 

Dripline a 17mm potrubí
FITINSTOOL: Montážní nástroj pro tvarovky XFF 
Rain Bird. 
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