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SUPER TYPHOON™
INTEGRAL DRIPPER

APPLICATIONS:
On-surface multi seasonal row crops.   

SPECIFICATIONS:
�� Recommended filtration: 130 micron / 120 mesh.

Filtration method is to be selected based on the kind and concentration of the dirt particles existing in the water.
Wherever sand exceeding 2 ppm exists in the water, a Hydro-cyclone filter is to be installed before the main filter.
When sand / silt / clay solids exceed 100 ppm, pre treatment will be applied according to Netafim™ expert team’s instructions.

�� TurboNet™ labyrinth with large water passage. 
�� A wide assortment of dripperlines wall thickness models (0.20, 0.25, 0.31, 0.38, 0.50, 0.63 mm). 
�� Injected dripper, very low CV. 
�� UV resistant. Resistant to standard nutrients used in agricultural.  
�� Super Typhoon™ drippers meet ISO 9261 Standards with production certified by the Israel Standards Institute (SII).

FEATURES AND BENEFITS:  
�� Largest filter in each dripper. Wide filtration area to ensure optimal performance.
�� TurboNet™ labyrinth assures wide water passages, large deep and wide cross section improves clogging resistance. 

Widest water passages within the dripper. 
�� The water is drawn in to the dripper from the stream center, preventing the entrance of sediments in to the drippers. 
�� Injection molded dripper construction, ensuring uniform drippers and very low CV.

Super Typhoon™ סופר טיפון

 גידולי שדה

 ירקות

עובי דופן , 0.2 מ"מ עד 0.63 מ"מ  (080 – 250 מיל).

לחצי עבודה , 10 מטר עד 30 מטר בהתאם לעובי הדופן.

מסנן אישי גדול לכל טפטפת , סינון מומלץ 120 מש / 130 מיקרון.

מנגנון טורבו-נט משוכלל עם מעברי מים גדולים במיוחד.

הטפטפת מיוצרת בתהליך הזרקה קפדני המבטיח אחידות ספיקה מיטבית הנשמרת לאורך שנים.

עמידות בפני קרינת UV ובפני מרבית הכימיקלים בשוק.

זמינה בספיקות נומינאליות :     0.8 , 1.1 , 1.65 , 2.7  ליטר/שעה. – כל הספיקות הן בלחץ של 10 מטר. (1 אטמוספירה).

הטפטפת עומדת בתקן ISO-9261 ונבדקת ע"י מכון התקנים הישראלי.

 

 מנגנון טורבו-נט המבטיח מעברי מים עמוקים ורחבים, להתמודדות עם קולחין באיכות ירודה.

 עמידות מירבית לסתימות.

 כניסת מים לטפטפת ממרכז הזרימה בצינור, דבר המבטיח ניקוי יעיל של המסנן .
 

טפטפת אינטגראלית איכותית לגידולים חד עונתיים 

ישומים:

מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים:

מפרט טכני:

תכונות ותועלות:


