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PRVKY PRO MIKROZÁVLAHU

TVAROVKY XFD
Nástrčné tvarovky pro potrubí Xf 
Dripline

  h n ě d é  a c e t a l o v é  t v a r o v k y 
kompatibilní s  řadou Xf Dripline a 
většinou polyetylenových potrubí s 
vnějším průměrem 17mm.

  Konstrukce zajišťuje spolehlivé 
spojení potrubí i v náročných 
provozních podmínkách (max. do 8 
barů).

  Bar va sladěna s  potrubím Xf 
Dripline, hnědá barva splývající 
s okolím.

VLASTNOSTI
• Snadná instalace
 - Použití 17 mm spojek zrychluje a 

zjednodušuje montáž 
kapkovacího potrubí Xf 
Dripline.

• Spolehlivost
 - Spojky jsou vyrobeny 

z kvalitního plastu s vysokou 
odolností proti mechanickému 
poškození a vlivu UV záření.

 - Dvojice zajišťovacích zpětných 
západek zajišťuje spolehlivé 
spojení bez nutnosti použít 
zajišťovací svorky.

SPECIFIKACE
maximální pracovní tlak: 8 barů 

MODELY
XfD-COUP:  Nástrčná spojka pro 
potrubí 17mm 
XfD eLBOW:  Nástrčné koleno pro 
potrubí 17mm
XfD Tee:  Nástrčná T spojka pro 
potrubí 17mm
XfD-ma-050:  Nástrčná přechodka s 
vnějším závitem 17mm x 1/2“ aG
XfDma-075:  Nástrčná přechodka s 
vnějším závitem 17mm x 3/4“aG
XfD-fa-075:  Nástrčná přechodka s 
vnitřním závitem 17mm x 3/4“ iG
XfD-ema-050:  Nástrčné koleno s 
vnějším závitem 17mm x 1/2“ aG
XfD-ema-075:  Nástrčné koleno s 
vnějším závitem 17mm x 3/4“ iG
XfD-Tma-050:  Nástrčná T-spojka, s 
vnějším závitem 17mm x 1/2“aG x 
17mm
XfD-Tma-050:  Nástrčná T-spojka, s 
vnějším závitem 17mm x 3/4“aG x 
17mm
XfD-Tfa-075:  Nástrčná T-spojka, s 
vnitřním závitem 17mm x 3/4“iG x 
17mm
XfD CROSS:  Nástrčná tvarovka – kříž 
17mm x 17mm x17mm x 17mm
XfD-LDL-XfD:  Nástrčná redukovaná 
spojka 17mm x 16mm

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.
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16A-FDV
Samovypouštěcí ventil
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TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ HADICI
Spojovací tvarovky pro 13-16mm potrubí       

POUŽITÍ
Určeno ke spojování 13-16 mm potrubí (např. 
kapkovací potrubí) .

VLASTNOSTI
Kvalitní tvarovky pro bezpečné spojování 
potrubí s vnějším průměrem 16mm. Vhodné 
pro kapkovací potrubí Rain Bird a jiné 16mm 
potrubí. Snadná montáž.

SPECIFIKACE :
materiál Pe.
8 druhů modelů: přímé, koleno a T-kus.
10 druhů modelů: přímé, koleno, T-kus, 
ventilky

MODELY
Bf-12 přímá tvarovka Quick
Bf-22 koleno Quick
Bf-32 T-kus Quick
Bf-82-50 přímá tvarovka 16 mm x vnější závit 
½’’
Bf-62-50 přímá tvarovka 16 mm x vnitřní závit ½’’
Bf-82-75 přímá tvarovka 16 mm x vnější závit ¾’’
Bf-62-75 přímá tvarovka 16 mm x vnitřní závit ¾’’
Bf-plug záslepka na 16 mm potrubí
Bf-92: Lock ventilek 16mm 
Bf-Valve-Lock: 3/4" aG vs Lock ventilek

XBER-12
½’’ Přívzdušňovací ventil pro kapkovací závlahu, filtry a přihnojovací zařízení

  zabraňuje ucpávání kapkovačů v důsledku 
nasátí znečištěné vody

  zabraňuje infi ltraci toxických látek do 
systému

  Snadná  manipulace a údržba

VLASTNOSTI
• Spolehlivost

- Velká kapacita přivzdušňování
- Vyroben z plastů, vysoce odolných proti 

vlivu chemických látek
- Těsní  i  s poškozeným nebo chybějícím 

těsněním

SPECIFIKACE
Velikost  ½’’
Připojení : vnější závit, BSP
Pro instalaci ve svislé poloze  
Tlak : 0,1 až 10 barů
maximální teplota vody: 80° C 
materiál: plast, s Buna-N těsněním

ROZMĚRY
Výška : 43 mm 
šířka : 25 mm

MODEL
½’’ XBeR-12


