
 
 
  

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

ECO green line

ECO green line
PEHD напорни тръби за 

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ – PN 10
за надеждни и дълготрайни тръбни системи

Оцветяване: черна тръба, UV-стабилизирана
Доставка: на пръти по 12 м или на рула по 100 м до  ф 110 мм, други 

дължини по запитване и задание на клиента.
Маркировката на тръбите е изпълнена надлъжно по външната повърхност 

по метода на топъл печат, гарантиращ трайност, съответстваща на 
експлоатационния им живот.

Външен 
диаметър 
d [mm] 

Дебелина 
на стената  

s [mm] 
20 1.6 
25 1.7 
32 1.8 
40 1.9 
50 2.4 
63 3.0 
75 3.6 
90 4.3 

110 5.3 

 

Външен 
диаметър  
d [mm] 

16 мм 

20 мм 

25 мм 

32 мм 

 

           ECO drip напоителни разклонения от PELD  - PN 4 bar - 
UV-стабилизирана черна тръба, на рула по 200 м /други дължини по запитване/.

Маркировка с траен печат, възможност за надписване с името на клиента. 
Тръбите са подходящи за монтиране на външни капкообразуватели.

Предлагаме пълна гама от свързващи части, фитинги и аксесоари за изпълнение 
на цялостния Ви проект.

Външен 
диаметър 
d [mm] 

Дебелина на 
стената  
s [mm] 

90 5.4 
110 6.6 
125 7.4 
140 8.3 
160 9.5 
180 10.7 
200 11.9 
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PEHD ПОЛИВНИ СИСТЕМИ 
 за налягане PN 6 bar

Оцветяване: черна тръба или черна със 
зелени ивици, UV-стабилизирана.
Доставка: на рула по 100 м, други 

дължини по запитване.

ТРЪБИ ЗА НАПОЯВАНЕ 
от полиетилен висока плътност (PEHD) и полиетилен ниска плътност (PELD)

* * * ECO green line  * * *НОВАТА в НАПОЯВАНЕТО  

* Запазваме си правото на промени 04/2017.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Безшевно екструдирана тръба с гладка външна и вътрешна повърхност.
Температура на полагане на тръбите: от -5`С до +50`С. 
Техника на свързване: механични бързи връзки, челно заваряване за PEHD.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Тръбите намират приложение като магистрални и разклонителни тръбопроводи в селското стопанство за 
напояване на едногодишни или многогодишни култури както в открити, така и в закрити помещения 
(оранжерии). Прилагат се и като магистрални водопроводи, навити на барабани, за подвижни напоителни 
станции. Могат да се монтират закопани в земята, свободно по повърхността на земята или окачени на 
различни конструкции. Тръбите са химически устойчиви и не променят качествата на водата.

СЪХРАНЕНИ И ТРАНСПОРТ
Тръбите се съхраняват в открити или закрити складови помещения. Препоръчва 
се да бъдат защитени от пряка слънчева светлина. Да не се поставят в близост до 
открит огън, нагревателни уреди или загряти предмети. Да не бъдат в контакт с 
агресивна за полиетилена вещества. Не се препоръчва влачене на тръбите по 
земята. Тръбите се превозват с открити или закрити транспортни средства, като 
се избягва нараняване на повърхността им от остри предмети.
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