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DAHA KISA LABİRENT
DAHA FAZLA FİLTRE ALANI
DAHA YÜKSEK TÜRBÜLANS
DAHA AZ TIKANMA

NETAFIM’in patentli labirentleri daha geniş, daha 
derin ve daha kısa su pasajları ile damlatıcıya giren 
suyun çok daha kısa yoldan geçerek damlatıcıdan 
çıkmasına olanak verir. 

ARIESTM eski damlatıcımız olan TIRAN’a göre %15 
daha kısa bir su pasajına(labirent) sahiptir.   Ayrıca  
NETAFIM’in patentli labirentleri türbülansın artmasını 
sağlayan eşsiz geometrik diş şeklindeki yapısı 
sayesinde ARIES;  TIRAN’a ve diğer rakip modellere 
göre %35 daha fazla türbülans yaratarak tıkanma 
riskini daha da azaltmaktadır.

TurbuNext™ Patentli 
Yeni Labirent teknolojisi 
sayesinde daha yüksek 
türbülans, daha az tıkanma.

Daha geniş filtre alanına sahip damlatıcılar 
üzerinde kir partiküllerinin yerleşme ve 
birikme olasılığı daha düşüktür.                                                                                                                                 

Daha kısa akış yolu daha güçlü bir türbülansa 
neden olur, bu nedenle tıkanmaya karşı daha 
iyi bir direnç gösterir.

  3 kat daha fazla filtre alanı

  2 kat daha kısa su pasajı (labirent

Artık   ARIESTM
 var...



Netafim™, ISO 9261 standartlarına tam uyumlu damlatıcılar üretir. 
Kalite kontrolü en üst düzeyde inşa edilmiş Netafim damlatıcıları her 
zaman güvenilir ve stabil debi sağlar.

ARIES 16009 ve 20010 %10 debi farkı ile DÜZ ARAZİDE maksimum hat uzunluğu (metre) 
Giriş basıncı 1.50 bar

Uygulama alanları:  Elma, kiraz, bağ , zeytin ve tüm meyve 
bahçeleri

Uygulama alanları:  Seralar,  domates, hıyar  ve diğer açık alanda sebze yetiştiriciliği

AriesTM   16009 (0,9mm) ve 20010 (1mm) yuvarlak boru

AriesTM   16007 (0,7mm) 

AriesTM 16007 Yuvarlak Boru

AriesTM 16007 Yassı Boru

                                                                 Daha yüksek kalite, Daha stabil debi

Boru Çapı
20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

Debi - litre/sa Debi - litre/sa Debi - litre/sa Debi - litre/sa
2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00

16mm 51 40 32 71 55 44 88 68 55 105 81 66

20mm 85 65 53 113 87 71 138 106 86 161 124 101

İhtiyaçlar doğrultusunda yassı ve yuvarlak modelleri bulunur. 


