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TUBO GOTEJADOR PLD-16 MM
TUBO GOTEJADOR PLD-16 MM
PLD ESPECÍFICO E PRECISO DE 16 MM FORNECE ÁGUA SEM DESPERDÍCIO
PARA LOCAIS INTERNACIONAIS
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O PLD da Hunter aplica a água lentamente e de forma uniforme para uma distribuição
consistente. A água é absorvida gradualmente, atingindo facilmente o objetivo pretendido.
O PLD de 16 mm é projetado para cumprir especificações internacionais de irrigação por
gotejamento. O que distingue o PLD da Hunter é o sistema de compensação da pressão
com uma válvula de retenção integrada que ajuda a evitar obstruções e perda de água no
emissor, além de garantir vazões uniformes em todos os tipos de terreno e distâncias
laterais. Do ponto de vista da instalação, é flexível e resistente à torção e aos raios UV. Em
canteiros, arbustos ou outras configurações criativas em espaços, o PLD da Hunter oferece
sempre uma solução confiável e eficiente.
Características

Características
Os emissores em linha com compensação da pressão proporcionam um desempenho
consistente de alta qualidade
A válvula de retenção integrada evita obstruções e desperdícios com vazamento de
água no emissor
Gotejador com válvula de retenção até 1,5 m de diferença de nível
Espaçamento do emissor disponível de 30 cm e 50 cm
Taxas de vazão de emissor disponíveis de 1,4l/h ; 2,2 l/h e 3,8 l/h
Fornecido em bobinas de 100 m, 200 m e 400 m
Flexibilidade e resistência à torção superiores
Funciona com kits de controle de setor de gotejamento
Período de garantia: 5 anos (incluindo 2 anos adicionais para rachaduras causadas
pela tensão ambiental)
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