
NETHERLANDS 5.15

Elektrolasfittingen
ELGEF+

De Woodpecker druppelaar is de standaard labyrint 
druppelaar van Netafim. De afgifte van de Woodpecker 
is zeer uniform bij nagenoeg gelijkblijvende druk. Door de 
druk te variëren kan de waterafgifte worden aangepast 
aan de waterbehoefte. Het gepatenteerde Netafim laby-
rint zorgt voor een maximale turbulentie. Het inlaatfilter 
en de grote doorgangen zorgen voor een uitstekende 
bescherming tegen verstoppingen.

TOEPASSING
De Woodpecker is een uitstekende druppelaar voor 
kortere bedlengten van maximaal 40 tot 50 meter en/of 
iets langere druppelbeurten (afhankelijk van ponsafstand 
en afgifte). De Potpecker is een afsluitbare Woodpecker 
druppelaar welke goed toepasbaar is in de plantenteelt.

KARAKTERISTIEKEN
 Nauwkeurige watergift bij gelijkblijvende druk
 Uitstekende bescherming tegen verstoppingen
 Kleurcodering aan de onderzijde van de druppelaars,  
 welke correspondeert met de afgifte van de  
 druppelaar
 Geen membraan, dus ook prima geschikt om te  
 reinigen d.m.v. afzuiging
 Te leveren als setje met rechte Prevo of haakse      
 Rapier steekpen
 Te leveren als losse druppelaar direct in de hoofd- 
 slang of als inschroefdruppelaar aan het einde van  
 de microtube
 Te leveren met afsluitbaar dopje op nippel-outlet

TECHNISCHE GEGEVENS
Afgifte  : 2,0 liter/uur (rood) 
  : 3,0 liter/uur (blauw)
  : 4,0 liter/uur (zwart)
  : 8,0 liter/uur (groen)
Werkdruk : 0,5-1,5 bar
Adviesdruk : 1,0 bar 
Materiaal : Polyproyleen
Filtratie  : 130 micron (kraanset)
  : 80 - 100 micron (hoofdfiltratie)
Doorlaat : 0,61 mm (inlaatfilter) 
Ponsmaat : 2,5 mm 
Standaard : ISO 9261
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INSTALLATIE & ONDERHOUD
 Lees ‘Algemeen gebruiksadvies voor druppelbevloeiing’ voor tips bij opslag, aanleg en gebruik.
 De Woodpecker druppelaars kunnen worden schoongemaakt met zuur, peroxide, chloormiddelen  
 en/of afzuigen (zie ‘Reiniging en aandachtspunten druppelsystemen’) 
 Meer informatie over de verschillende beschikbare (hand)ponsen vindt u in het technisch blad  
 “Ponsmaterieel” (t.b.v. sproeiers en druppelaars). 

WOODPECKER COMBINATIES
 : Woodpecker met prevo- of rapiersteker (direct in hoofdslang)
 : Insteekdruppelaar (direct in hoofdslang)
 : Potpecker met afsluitkap (direct in hoofdslang)
 : Potpecker met afsluitkap met klemsteker (op einde microtube)
 : Inschroef- of insteekdruppelaar met klemsteker (op einde microtube)
   Let op: klemsteker wordt los bijgeleverd  

        
                                Insteek druppelaar met PE-barb

         

                                                       Woodpecker met PE-barb 

  

                       Potpecker (optioneel met afsluitkap) 

         

                                                        Inschroef druppelaar met microtube 5,0 x 3,2 mm

                      

               Prevopen (zwart / blauw)

                                                          

                                                                                                                                               Rapiersteker (zwart / blauw)

           Klemsteker 

                                      (zwart / blauw)       

                    Microtube 5,1 x 3,2 mm 

                    (wit / zwart)

      

 

 

                                                             Insteek druppelaar (2,5 mm)

                                                                 PE slang (wit / zwart)

                                                                         Druppelaar Woodpecker (2,5 m)

     

                                          Microtube                                                 

                                    6 x 4 mm (zwart)                                                                                                                             
Microtube 5,0 x 3,2 mm (zwart) 

           (pons 3 mm + ruimer)
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