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נתונים טכניים*
לחץ עבודה מירבי 
כצינור מחלק )בר(

לחץ עבודה מירבי** 
כצינור מוביל )בר(

קוטר פנים
)מ”מ(

קוטרצבע 

11/2אפור4.010.040.9

11/2כחול1.55.540.9

"2אפור4.010.052.8

"2כחול1.55.553.0

"3אפור2.510.078.0

"3כחול1.55.578.0

"4אפור6.9105

"4כחול4.8105

"6אפור6.9155

"6כחול4.1156

"8כחול2.4208

LF צנרת לייפלט

יישומים
• משמש להובלת מים וכצנרת מחלקת לטפטוף והמטרה	

• פתרון לשטחים ללא רשת מים קבועה	

יתרונות
• פתרון לריסוס קרקעי, מעבר על גבי הצנרת )כאשר הצנרת 	

ללא לחץ מים( 

• גמישות בשינוע ללא נקעים	

• הפסדי עומד נמוכים )יחסית לצנרת פ.א זהה(	

• אורך חיים ממושך	

מבנה ותכונות
• מבנה מחוזק במארג פוליאסטר משולב מבטיח אורך חיים 	

ועמידות גבוהה לתנאי השטח

• התפשטות והתכווצות מינימלית לצינור	

• 	UV עמידות לקרינת שמש

• עמידות לכימיקלים	

 SUN FLOW צנרת*
210C .טמפ**

SF10SF55

PVC  " צנרת השקיה שטוחה, מ-          1.5-8.0 

LF מכשיר ניקוב צנרת

6130210432מנקב 14 מ"מ15

6130210430מנקב 19 מ"מ15
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חבקי הידוק

6405999920חבק הידוק נירוסטה "2 - 1252-55

6405999930חבק הידוק נירוסטה "3 - 1280-85

6405999940חבק הידוק נירוסטה "4 - 12104-112

מחברי תחילית

6431049920תחילית "3/4 )14 מ"מ(13

6431049910תחילית "3/4 )19 מ"מ(13

6431040403תחילית 16, 17 מ"מ לצינור דק-דופן14
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LF מחברי

12x2" 6405600019מחבר דו כיווני

13x3" 6405600018מחבר דו כיווני

14x4" 6405600017מחבר דו כיווני

22x3" 6411999901מעבר קוטר

23x4" 6411999900מעבר קוטר

3LF 2" 6405600062מחבר הברגה זכר "2   לצינור

3LF 3" 6405600066מחבר הברגה זכר "2   לצינור

3LF 3" 6405600063מחבר הברגה זכר "3   לצינור

3LF 4" 6405600064מחבר הברגה זכר "3   לצינור

3LF 4" 6405600065מחבר הברגה זכר "4   לצינור

6419590030סוף קו פלסטי "42

6419590031סוף קו פלסטי "43

6419590032סוף קו פלסטי "44

LF - PVC מחברי

6405600046מחבר "3 ליציאת רוכב "75-2 )לא כולל רוכב( 5

6405600028מחבר     "3   "2 הברגה חוץ6

6405600024מחבר "3    "3 הברגה חוץ6

6405600038מחבר LF לקרן חמרן "3 )ל א כולל חיבור קרן(7

6430020070רוכב  "3/4 -875

6430020810רוכב דו-צדדי "975-1.5

6405600036מחבר דו-כווני "103

6405600034סוף קו "113
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