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Plastový potrubní systém pro mikro závlahu – 4 mm

Plastový systém potrubí a spojek o velikosti 4 mm (1/4“) je 
určen pro nízkotlaké soustavy mikrozávlahy. Celý systém 
funguje jako stavebnice s velkou variabilitou použití. 

Mikro trubičky z PVC 1/4“ mm zásobují vodou jednotlivé mikro 
zavlažovače, mikrorozprašovače nebo kapkovače. Potrubí je 
velmi ohebné a pružné. Připojování se provádí s pomocí 
nástrčných koncovek BARB 4 mm, jimiž je opatřena většina 
mikro tvarovek. Pro spojování potrubí se svislými plastovými 
stojánky (např. pro mikrozavlažovače) se používají tvarovky 
opatřené na jedné straně nástrčnou koncovkou BARB a druhé 
straně závitem 4 mm. Připojení mikro trubičky k sekčnímu 
potrubí mikrozávlahy (obvykle průměru 16 mm) spočívá 
v zapíchnutí nástrčné koncovky BARB do otvoru, vytvořeném 
děrovačem FUS 3 v požadovaném místě potrubí. Všechny 
trubičky a tvarovky mají stabilizaci proti UV záření.

Výhodou takto provedené mikrozávlahy je možnost i 
v budoucnu snadno měnit polohu a hustotu rozmístění 
jednotlivých koncových komponentů a tím přizpůsobovat 
závlahu rostoucí vegetaci.

45 305 – mikro křížení nástrčné CROSS 4 mm (B)
45 302 – mikro T-kus nástrčný 4 mm (B) 
45 303 – mikro koleno nástrčné 4 mm (B)
45 301 – mikro spojka přímá nástrčná JOINER 4 mm (B)
45 306 – mikro přechod přímý nástrčný / závit 4 mm (B/T)   
45 304 – mikro zátka koncová nástrčná 4 mm (B)
45 880 – zemní bodec ASTA 31 cm pro PVC stojánek
45 310 – mikro ventilek nástrčný 4 mm (B)
45 850 – adaptér 1/2“ se závitem 4 mm (T)
45 355 – bodec / děrovač plastový
45 360 – bodec / děrovač PROFI s dutým hrotem
45 351 – zemní úchyt pro potrubí (1/4“)
45 710 – mikro potrubí PVC ¼ “ mm

Použití


