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SUMISANSUI@. MULTI lOO

l A legiobb öntözöcsó a háztáji kertészetekben

l üvegházakban és Íóliákban

JelIemzői:
* Aíólia alai|iÖnlÖzésre a legjobb megoldás a hoÍizontális

Ví2k]uttatás
* A ViÍágzalok és leVélzetek Vízh ányra V]sszavezelhelő

betegségei ha|ékonyan megelőzhelők
: RendkíVü egyen etese vízk]Ut|alás nagy csőhosszÚság

(Li ÓHAi M)Vízkiiutás mértéke

Vizkiiultalas mertéke (L/OBA/M)

l A legjobb öntözócsö a szabadÍöldi

l kertészetben és a palánlák számára

Jellemzói:

', Enyhe esőszeÍű Vízkjutlatás 5 m szé es sáVban
,, EgyszeÍűen alkalmazható és taíós
', Egyenleles Vízkjutlatás, nagy csőhosszÚság (]00 nr)

és alacsony Víznyomás esetén s
' A sul/] sANsUl NIARK ll. lipusÚ öntözőcsöVei kimondollan a

szabadíÖld kenészet igénye szer nt teNezték' igy a Vízkiiuttaló
nyíások szélesebbek és sűÍŰbben heyezkednek el.

Az öntözött terület nagysága a Víznyomás
mértékétóI Íüqqóen

Az öntözött terület nagysága a viznyomás
mértékétől lüggően
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Haszná haló zárltéÍi és szabadíöldi lermeszléshez
Ks szórónraqassáq _ naay (max' 5 m) szé esség
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', Egyenletesen, peÍmelszeÍÜen ]Uitatja ki a Vizet 8 m szé es sáVban
', 100 m es csőhosszúság esetén is egyenleles Vízkijuttalás bizlosílható
], 1 00 m csóVe 800 m, es leíÜle1 öntözhetó kis beszere ési kö tséggel
+ Erős és lanós a csőíalba ágyazotl megerősiló sza agoknak

köszÖnhetóen
x Könnyű Íelszeíelhelőseg, mozgalhatóság' láÍolhalóság

csóhosszÚság 50m x 100 m

0.5 bar
1.0 bar
'1.5 bar

/ 2.0 bat
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l Korszakalkolóönté?őcsőapróvízs7órónyí!ásokkal

Jellemzói:
+ Enyhe ködszerűen kiiutlatolt őn|ózővíz
+ Egyszerűen alkalmázható és tarlós
+ Egyenleles Vízkjiuttatás' nagy csőhosszúság (100 m)

alacsony Víznyomás eset'Án s

Vízkijuttatás mértéke (L/Ó RA/l\,1)

SUMISANSUI@. R WINGS

! Horizontális vízkiiuttatás szabadÍöldön

Vlzkiiuttatas mertéké (L/oBA/lV)

J,ellemzór:
', Ajánlotl gyümölcsósben, magasműVeLésű szőlőben

', Alevélzet száíaz maÍad, csak a gyökéízónába jul
nedvesség

Az öntözött terület nagysága a víznyomás
mértékétől íüqqően

! speciálisan perÍorált öntözócső

Jellemzói:

Vízkijuttatás mértéke (L/OBA/M)
Az ontözött terület nagysága

a víznyomástól Íüggően

Az öntözött terület nagysága
a víznyomástól íüggóen

csóhosszÚság 30m 50m 100 m

0.2 bar
0.4 bar
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a
A sumisansui a Sumitomo chemical co', LTD. (Japán) álta| kidolgozott teljesen új típusú

öntözőcső' Acső LLDP_ból (Linear LoW Density Polyethylene' készül' ami egy rendkívül tartós
és nyomásálló műanyag' Az öntözőcsőn léVő szórónyílások készítése lézerrel, ezt köVetóen
a két műanyagszalag összehegesztése speciális hőfoÍrasztóVal tönénik. A szórónyílások
megfele|ő helyének és módjának elhelyezésére szo|gáló sablont számítógép készíti. Az
említett speciális eljárásoknak köszönhetően a sumisansui öntözőcsöVek nagy Íelületen és
rendkíVÜli egyenleteséggel kópesek az öntözőVizet kijuttatni.

A műanyag öntözőcsöVeknek hagyományos, íelhevített tűVel történő kilUkasztási módszere
nem tette lehetővé a vízszórónyílások átmérőjének további _ 0.6 mm-nél kisebb - csökken-
tését, aminek köszönhetően a Vízkijuttatás nem lehetett egyenletes és egy szórónyíláson a
szÜkségesnél több Víz jutott ki. Ennek következtében az öntiizés sohasem lehetett egy
hosszú öntözött teÍÜlet esetében eoyenletes'

A sumitomo chemical kifejlesztett egy olyan lézeÍes eljárást, amellyel rendkÍVül apró
szórónyílások készíthetőek' (0'15'0'30 mm átmárőjÜek) és az öntözőcsőn sűrŰn helyezked_
nek el. EzenkíVtjl az öntözónyílások azok táVoIságának' Valamint az egész öntözés előzetes
számítógépes megtervezéséVel a Sumitomo chemical co. elérte' hogy Vevőinek olyan
öntözócsöVeket tud rendelkezésÍe bocsátani, melyekkel hosszú és széles öntözendő
terÜleten is rendkívÜl egyenletes VÍzkijuttatás biztosítható'

Köztudott, hogy a hagyományos, ré9i tintözőcsöVek esetében nagy gondot okozott a rak-
táÍozásnál Valamint a csöVek lelszerelésénél azok törékenysége' Emiatt a hagyományos
öntözőcsöVek élettartama meglehetősen alacsony Volt' Ugyanakkor gondot jelentett a ha_
gyományos öntözőcsövek esetében, azok anyaga miatt tartós és megbízható hegesztési Var-
ratot elérnl a cső két felének összeillesztésekor. A sumitomo chemical az általa kifejlesztett
új hegesztési eIjárással ezt az említett problémát maradéktalanul megoldotta'

Fentieket összegezve' az ú] sumlsansui ontözócsoveK fóbb jeiiemzói az aiáobiak.

1. A Íinom' esőszerű öntözés IehetőVé teszi a sumisansui csöVek széleskörű használatát
kenészetekben' zöldség és virágültetvényeken' 9yÜmö|csösökben'

2. A sumisansui öntözőcsöVek könnyű súlya miatt nagyon egyszerű azok be- ill. átszerelése,
Valamint raktározása.

3. A sumisansui öntözőcsövek élettartama hosszú a speciális LLDP anyagának köszön-
hetóen. szabadÍö|di használatkor is rendkÍVül tanósak' ellenállóak.

4' A sumisansui öntözócsövek alacsony víznyon]ás esetén is (0"1 ' 2 BAR) hatékonyan
használhatók, így olcsóbban Üzemeltethelők'


