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Taśma kroplująca Ro-Drip zapewnia niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla wielu podziemnych i naziemnych 
zastosowań nawadniania kropelkowego. Taśma Ro-Drip jest specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienia jednolitego 
natężenia przepływu i jednocześnie jednolitego wypływu wody w najtrudniejszych warunkach spotykanych obecnie 
przez użytkowników - blokowanie spowodowane dużym zanieczyszczeniem.

Nasze chronione patentem rozwiązanie RO-DRIP wykorzystuje dwa niezależne systemy zapobiegające blokowaniu/ 
zatykaniu się: system przepływu Vortex, zapobiegający zatykaniu poprzez utrzymywanie cząstek stałych w zawiesinie 
oraz nasz wyjątkowy rozszerzający się kanał przepływu, który reaguje na blokadę zmieniając swój kształt, co pozwala 
na usunięcie (wypchnięcie) najtrudniejszych zanieczyszczeń. Dodatkowo nasz opatentowany proces produkcji pozwala 
na wytworzenie precyzyjnie uformowanego kanału przepływu o dużym przekroju, co pozwala przemieścić większe 
cząsteczki zanieczyszczeń i zapewnia równomierny przepływ jakiego oczekujesz.

Wskazówki przy wyborze 
produktu:

5 mil 
Stosowana tam, gdzie występuje 
minimalna ilość kamieni i szkodników 
oraz gdy ważnym czynnikiem są koszty. 
Może być instalowana na powierzchni lub 
pod powierzchnią w ściółce.

6 mil 
Stosowana tam, gdzie występuje 
minimalna ilość kamieni i szkodników 
oraz gdy ważnym czynnikiem są koszty. 
Jest bardziej wytrzymała niż 5 mil, a 
tańsza od 8 mil.

8 mil 
Polecana nowym użytkownikom 
poszukującym cienkiej, ale wytrzymałej 
linii oraz doświadczonym producentom 
zbierającym plony dwukrotnie lub 
stosującym linie kroplujące w uprawach 
długosezonowych.

10 mil
Zwiększona grubość sprawia, że ta linia 
jest bardziej odporna na uszkodzenia 
mechaniczne w kamienistej glebie i 
przez owady, niż jej cienkościenne 
odpowiedniki. Produkt jest dostosowany 
do użytkowania wielosezonowego w 
instalacjach naziemnych i podziemnych.
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Treść ulotki jest jednolita dla całego świata; opisy, zdjęcia i informacje są ogólnego przeznaczenia. Niektóre produkty nie 
są dostępne we wszystkich regionach, więc odpowiedni dobór i użycie produktów Rivulis Irrigation należy skonsultować 
ze specjalistą w dziedzinie nawadniania. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą w celu poznania szczegółów. Rivulis 
Irrigation zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu produktów bez uprzedzenia. 

Taśma kroplująca Ro-Drip

Ro-Drip - specyfikacja produktu

Średnica/ grubość 
ścianki

Rozstaw emiterów  
(cm)

Przepływ  
(l/ godz/ 100 m)

Maksymalne ciśnienie 
płukania (bar)

16 mm

5 mil 10, 20, 30 185, 250, 370, 500 0,83

6 mil 10, 20, 30 185, 250, 300, 340, 500, 750 1,03

8 mil 10, 20, 30, 40 185, 250, 300, 340, 500, 750 1,03

10 mil 30 300 1,38 

19 mm

8 mil 20 250 1,03

22 mm 

8 mil 20, 30 185, 300, 500 1,03

10 mil 30 185 1,38

Zalecane ciśnienie robocze: 0,55 bar

Średnica/ grubość 
ścianki

Długość rolki  
(m)

Waga rolki  
(kg)

Ilość rolek na palecie

16 mm

5 mil 3,810 33 16

6 mil 3,048 32 16

8 mil 2,286 30 16

10 mil 1,828 31 16

19 mm

8 mil 1,981 31 16

22 mm 

8 mil 1,737 29 16

10 mil 1,524 33 16

Ro-Drip - Maksymalna długość ciągu (m) 

Rozstaw emiterów 
(cm)

Przepływ  
(l/ godz/ 100 m)

Dokładność wydatku przy 
ciśnieniu (0,55 bar)

Spadek 0% 
(m)

16 mm

10 500 90% 167

10 750 90% 97

20 250 90% 191

20 340 90% 162

20 500 90% 126

30 185 90% 230

30 300 90% 175

19 mm

20 250 90% 266

22 mm

30 500 90% 209

30 185 90% 370

30 300 90% 286

* Równomierność emisji 90%


