XFS-CV druppelslang
Een druppelslang die tegen elke uitdaging
opgewassen is
10'
Zuiver koperen
wortelbescherming

Beste keerkleppen
in de markt

Zuiver koperen bescherming

Hoogste vasthouding

Met een zuiver koperen chip die
elke druppelaar beschermt tegen
het binnendringen van wortels,
is de XFS-CV-druppelslang de
beste keuze voor toepassingen
onder de grond.

Met een gepatenteerde keerklep
in elke druppelaar die 3,3 meter
hoogteverschil aankan, elimineert
de XFS-CV druppelslang laagste-puntdrainage en zorgt zij voor gelijkmatige
irrigatie in de volledige zone.

Gemaakt om lang
mee te gaan
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Het alles-in-één ontwerp van de Rain Bird® XFS-CV-druppelslang biedt u
een bescherming die ongeëvenaard is in deze bedrijfstak. Met ingebouwde
keerkleppen en zuiver koperen chips in elke druppelaar ter bescherming
tegen wortelindringing kan de XFS-CV elke toepassing aan – boven of onder
het maaiveld, op hellingen of op vlak terrein.
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De XFS-CV-druppelslang is ontworpen
met het oog op duurzaamheid en
is gebaseerd op 10 jaar onderzoek
en de langste garantie in dit
marktsegment, waaronder 16 jaar
tegen het binnendringen van
wortels in de druppelaar.

XFS-CV druppelslang
Verbeterde productiviteit
• Door een zuiver koperen bescherming tegen binnendringen van
wortels te combineren met De beste keerkleppen op de markt,
kunt u de XFS-CV druppelslang gebruiken voor elke toepassing boven en onder het maaiveld, op hellingen en vlak terrein.

Zuiver koperen chip

• De XFS-CV biedt een terugslag die een royaal hoogteverschil van
3 m aankan met zijn gepatenteerde 0,3 bar (4,3 psi) druppelaarterugslagklep, zodat u deze gemakkelijk kunt integreren in elk
ontwerp.
• Dankzij een eigen mix van slangmaterialen is de XFS-CVdruppelleiding de meest flexibele in de industrie, waardoor
tijd en kosten op de werkplek worden bespaard.

XFS-CV druppelaar
met zwaar belastbare
keerklep

Verbeterde prestaties
• Alleen de XFS-CV-druppelslang is voorzien van een zuiver koperen
chip in elke druppelaar als bescherming tegen binnendringen van
wortels. Andere gebruiken verdunde koperen verbindingen in plastic
omhulling.
•D
 e XFS-CV keerklep voor heavy-duty druppelaars houdt water vast in
de zone met hoogtes tot 3 meter – de hoogste in dit marktsegment.
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• Een druppelaarontwerp met laag profiel vermindert het in-line
drukverlies, wat leidt tot langere laterale aftakkingen.
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Gemaakt om lang mee te gaan
• Dubbellaags slangmateriaal biedt ongeëvenaarde weerstand tegen
chemicaliën, algengroei en UV-schade.
• Een extra breed stromingspad en zelfspoelende werking beschermt
druppelaars tegen verstopping door vuil.
• De XFS-CV druppelslang is gebaseerd op meer dan 10 jaar
onderzoek en de beste garantievoorwaarden in deze bedrijfstak.

Eén druppelslang voor
elke installatielocatie
Door de combinatie van een
zuivere koperen bescherming
tegen worteldoorslag met de
beste terugslagkleppen in dit
marktsegment, kan de XFS-CV
de uitdagingen van elke
installatienlocatie aan.

Onder het maaiveld

Op hellingen

Vlak terrein
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