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 Nagy áramlású csepegtető berendezés, mely a legjobb alap-
anyagokból készül, biztosítva a termék kiváló minőségét. 

 A piacvezető CV értékek (1,5 %) és a legnagyobb használati 
nyomás egyedülállóan egyenletes teljesítményt eredményeznek 
növényei számára és megbízhatóságot Önnek. 

 A vastagságok széles skálája (5, 6 és 8 mil) valamint a 15 cm-es 
csepegtetési távolságok, a 17 mm-es átmérő, 1 l/h vízhozammal 
tervezési rugalmasságot biztosítanak. 

 A felszín feletti alkalmazás ideális paradicsom, paprika, dinnye, 
szőlő, burgonya és más sorültetvények telepítéséhez. 

TULAJDONSÁGOK 

Mil Falvastagság 
(mm) 

Külső átm. 
(mm) 

Tekercs 
hossza (m) 

Max. haszn. 
nyomás (bar) 

Max. öbl. 
nyomás (bar) 

5 0,135 16,40 3800 0,8 0,8 

6 0,150 16,40 3000 1,0 1,0 

8 0,200 16,40 2900 1,2 1,2 

Belső átm. 
(mm) 

16,10 

16,10 

16,10 

 



 

 Nagy áramlású, dupla szűrő betétekkel, iker labirintus tervezéssel, és a 
legszélesebb nyomáskompenzáló skálával (0,5-4,5 bar) a piacon egyedül-
álló teljesítményű. 

 A kettős öntisztító mechanizmus, mely minden indításkor öblít, a haszná-
lat során megbízható működést biztosít és kevesebb karbantartást igényel 
napról napra, évről évre. 

 A PC² membrán nyomás kompenzálása még a legváltozatosabb dombor-
zati körülmények között is páratlan, a növények számára  ugyanannyi    
vizet biztosít a dombok tetején és alján is. 

 Szabványos és szokásos csepegtetési távolságokkal, 15 cm-től 200 cm-ig. 

 Alkalmazása ideális szőlők, gyümölcsösök és más sorültetvényekhez,  
hullámos terepen is, felszín feletti és felszín alatti telepítéssel is. 

TULAJDONSÁGOK 

Cső méret 
(mm) 

Falvastagság 
(mm) 

Külső átm. 
(mm) 

Tekercs 
hossza (m) 

Max. haszn. 
nyomás (bar) 

Szűrés  
(mesh) 

16 1,05 15,80 400 5,00 120/150 

18 1,20 18,10 350 5,00 120/150 

20 1,20 19,90 300 5,00 120/150 

Belső átm. 
(mm) 

13,70 

15,70 

17,50 

 



 

 Nagy áramlású csepegtető berendezés, mely egyedülálló eltömődés 
ellenállásával biztosítja a hosszú távú megbízhatóságot és minimális 
karbantartást igényel még rossz minőségű víz esetén is. 

 Piacvezető CV teljesítményével (<3%) szinte teljesen egyenletes   
teljesítményt nyújt. 

 A minőségi alapanyagok és az egydarabos gyártás maximális tartós-
ságot nyújt a nagynyomású használat és öblítés során és megbízható-
ságot a legextrémebb körülmények között is. 

 Szabványos és szokásos csepegtetési távolságokkal, 15-200 cm-ig. 

 A felszín feletti alkalmazás ideális sorültetvények, lucerna, gyümöl-
csösök, szőlők, faiskolák fejlődéséhez (különösen 3%-os lejtésig). 

TULAJDONSÁGOK 

Cső méret 
(mm) 

Falvastagság 
(mm) 

Külső átm. 
(mm) 

Tekercs 
hossza (m) 

Max. haszn. 
nyomás (bar) 

Szűrés  
(mesh) 

16 0,95 15,60 400 4,50 120 

18 1,15 18,00 350 4,50 120 

20 1,10 19,70 300 4,50 120 

Belső átm. 
(mm) 

13,70 

15,70 

17,50 

 



 
 Az NGR termékhez hasonlóan nagy teljesítményű csepegtető beren-

dezés, vékonyabb falvastagsággal költségkímélőbb megoldást jelent 
az olyan alkalmazásoknál, ahol nagy nyomás (>3,5 bar) nem       
szükséges. 

 Nagy áramlású csepegtető berendezés, mely egyedülálló eltömődés 
ellenállást biztosít, hosszú távon is megbízható, minimális karbantar-
tást igényel még rossz minőségű vízhasználat esetén is. 

 Piacvezető CV teljesítményével (<2,5%) szinte teljesen egyenletes   
teljesítményt nyújt. 

 Szabványos és szokásos csepegtetési távolságokkal, 15-200 cm-ig. 

 A felszín alatti alkalmazás ideális sorültetvények, lucerna, gyümöl-
csösök, szőlők, faiskolák fejlődéséhez (különösen 3%-os lejtésig). 

TULAJDONSÁGOK 

Cső méret 
(mm) 

Falvastagság 
(mm) 

Külső átm. 
(mm) 

Tekercs 
hossza (m) 

Max. haszn. 
nyomás (bar) 

Szűrés  
(mesh) 

16 0,95 15,60 400 4,50 120 

18 1,15 18,00 350 4,50 120 

20 1,10 19,70 300 4,50 120 

Belső átm. 
(mm) 

13,70 

15,70 

17,50 

 



 A Rain Bird által szabadalmaztatott Copper Shield technológia környezet-
barát módon védi meg a csepegtetőtesteket a gyökér benövésektől. 

 Hosszú élettartamú, könnyen karbantartható felszín alatti csepegtetőcső. 

 Kettős falú, rugalmas anyagú csepegtetőcső, mely rugalmassága révén ke-
vésbé törik meg a szereléskor valamint szűkebb fordulókkal és így keve-
sebb kötőidommal telepíthető. 

 Vízkőlerakódásnak ellenálló csepegtetőtestek, melyek különösen széles 
áramlási csatornával és öntisztuló működéssel rendelkeznek (a lebegő 
membrán folyamatos öntisztulást biztosít a teljes öntözési periódus alatt). 

 Nyomáskompenzált csepegtetőtest, mely egyenletes vízkijuttatást biztosít 
a cső teljes hossza mentén (függetlenül a csepegtetőcső lejtésétől). 

 Kétrétegű csőrendszer (fekete belső, barna külső) egyedülálló ellenállást 
biztosít a vegyszerekkel, UV sérülésekkel és alga növekedéssel szemben. 

TULAJDONSÁGOK 

Falvastagság 
(mm) 

Belső átm. 
(mm) 

Külső átm. 
(mm) 

Tekercs 
hossza (m) 

Max. haszn. 
nyomás (bar) 

Szűrés  
(mesh) 

1,20 13,60 16,10 100 0,59-4,14 125 

 

XFS 

TECHNOCONSULT KFT. 
2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1.         Tel: 23-458-140  Fax: 23-458-149                          info@technoconsult.hu 



 CLS csepegtető szalag 

 PC² csepegtető cső 

 NGR csepegtető cső 

 DL csepegtető cső 

 XFS csepegtető cső 

 fittingek 

 gerinc– és szárnyvezetékek 

 vezérlők és szelepek 

 szűrők 

 vegyszer/tápoldat adagolók 

Amennyiben termékeinket meg szeretné vásárolni, vagy öntözőrendsze-
rének megtervezését szeretné elvégeztetni, lépjen kapcsolatba velünk az 

alábbi elérhetőségen: 

TECHNOCONSULT KFT. 

2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. 

T: 23-458-140 F: 23-458-149 

info@technoconsult.hu 

 


