
قیمتقیمتقیمت

11/6122513551520
21/4105011951335
31/291010301150

41/18359451055

51"""

قیمتقیمتقیمت

A1/3243534053580کالس "SUN-1"سانتیمتری15دریپردارلوله6

A1/3215029253100کالس "SUN-1"سانتیمتری20دریپردارلوله7

A1/3187024452625کالس "SUN-1"سانتیمتری30دریپردارلوله8

A1/3173022102385کالس "SUN-1"سانتیمتری40دریپردارلوله9

A1/3164520652240کالس "SUN-1"سانتیمتری50دریپردارلوله10

A1/3159019702145کالس "SUN-1"سانتیمتری60دریپردارلوله11

A1/3153518702050کالس "SUN-1"سانتیمتری75دریپردارلوله12

A1/3148017751955کالس "SUN-1"سانتیمتری100دریپردارلوله13

B1.2233532953455کالس "SUN-1"سانتیمتری15دریپردارلوله14

B1.2205528152980کالس "SUN-1"سانتیمتری20دریپردارلوله15

B1.2177523352500کالس "SUN-1"سانتیمتری30دریپردارلوله16

B1.2163521002260کالس "SUN-1"سانتیمتری40دریپردارلوله17

B1.2155019552115کالس "SUN-1"سانتیمتری50دریپردارلوله18

B1.2149518602020کالس "SUN-1"سانتیمتری60دریپردارلوله19

B1.2144017601925کالس "SUN-1"سانتیمتری75دریپردارلوله20

B1.2138016651830کالس "SUN-1"سانتیمتری100دریپردارلوله21

C1.1224031853330کالس "SUN-1"سانتیمتری15دریپردارلوله22

C1.1196027052850کالس "SUN-1"سانتیمتری20دریپردارلوله23

C1.1168022252375کالس "SUN-1"سانتیمتری30دریپردارلوله24

C1.1153519852135کالس "SUN-1"سانتیمتری40دریپردارلوله25

C1.1145518451990کالس "SUN-1"سانتیمتری50دریپردارلوله26

C1.1139517451895کالس "SUN-1"سانتیمتری60دریپردارلوله27

C1.1134016501800کالس "SUN-1"سانتیمتری75دریپردارلوله28

C1.1128515551705کالس "SUN-1"سانتیمتری100دریپردارلوله29

D1209030153140کالس "SUN-1"سانتیمتری15دریپردارلوله30

D1181025352660کالس "SUN-1"سانتیمتری20دریپردارلوله31

D1153020552185کالس "SUN-1"سانتیمتری30دریپردارلوله32

D1139018151945کالس "SUN-1"سانتیمتری40دریپردارلوله33

D1130516751800کالس "SUN-1"سانتیمتری50دریپردارلوله34

D1125015751705کالس "SUN-1"سانتیمتری60دریپردارلوله35

D1119014801610کالس "SUN-1"سانتیمتری75دریپردارلوله36

D1113513851510کالس "SUN-1"سانتیمتری100دریپردارلوله37

م.م20سایز 

سایز 

م.م20

ت شرح کاال
خام

ض
(م.م)

. نوع فواصل مختلف گروهی10توانایی مونتاژ دریپرها تا - 
.سهولت نصب و اجرای سریعتر خطوط لترال - 

(ساده)   A+سری "SUN WATER"لوله 

(ساده)   Aسری  "SUN WATER"لوله 

(ساده)   Bسری  "SUN WATER"لوله 

(ساده)   Cسری  "SUN WATER"لوله  

(ساده)   Dسری  "SUN WATER"لوله 

شرح کاال

م.م16سایز 

سایز 

م.م16

م.م18سایز 

سایز 

م.م18

           لوله های دریپردار غیر خود تنظیم         

    SUN-1

.دارای سطوح مختلف فیلتراسیون بمنظور عدم گرفتگی- 

NPC (Non Pressure Compensating)

.تنوع دریپرها جهت انواع آبیاری قطره ای- 
.م.م1.4م تا . م0.65تنوع ضخامت لوله از - 

ت 
ام

خ
ض

(م.م)

یپر
در

ن 
دو

ه ب
لول

. لیتر در ساعت میباشد8و4،2بر اساس  "1-سان"آبدهی قطره چکانهای 

*برخی ویژگی ها*

.قیمتها بر اساس تومان میباشد

.لطفا هنگام انتخاب به ضخامت و سایز لوله مورد نظر توجه فرمائید
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ش

4
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ساده ودریپردار برای اولین بار در  " الیه3لوله های  "تولید- 

.کشور بمنظور افزایش کیفیت و مقاومت لوله

.آخرین تکنولوژی تولید و مرغوبترین فرموالسیون مواد اولیه- 
.مزیت طول لترال بیشتر- 

.با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش از خرید لطفا با واحد بازرگانی هماهنگ نمایید

ف
دی

ر



قیمتقیمتقیمت

A1/3589569957215کالس "SUN-1PC"سانتیمتری15دریپردارلوله1

A1/3482557105930کالس "SUN-1PC"سانتیمتری20دریپردارلوله2

A1/3375544254645کالس "SUN-1PC"سانتیمتری30دریپردارلوله3

A1/3322037854005کالس "SUN-1PC"سانتیمتری40دریپردارلوله4

A1/3290034003620کالس "SUN-1PC"سانتیمتری50دریپردارلوله5

A1/3268531403360کالس "SUN-1PC"سانتیمتری60دریپردارلوله6

A1/3247528853105کالس "SUN-1PC"سانتیمتری75دریپردارلوله7

A1/3226026302850کالس "SUN-1PC"سانتیمتری100دریپردارلوله8

B1.2577568557060کالس "SUN-1PC"سانتیمتری15دریپردارلوله9

B1.2470555705775کالس "SUN-1PC"سانتیمتری20دریپردارلوله10

B1.2364042904490کالس "SUN-1PC"سانتیمتری30دریپردارلوله11

B1.2310536453850کالس "SUN-1PC"سانتیمتری40دریپردارلوله12

B1.2278032603465کالس "SUN-1PC"سانتیمتری50دریپردارلوله13

B1.2257030053205کالس "SUN-1PC"سانتیمتری60دریپردارلوله14

B1.2235527452950کالس "SUN-1PC"سانتیمتری75دریپردارلوله15

B1.2214024902695کالس "SUN-1PC"سانتیمتری100دریپردارلوله16

C1.1565567156900کالس "SUN-1PC"سانتیمتری15دریپردارلوله17

C1.1458554355615کالس "SUN-1PC"سانتیمتری20دریپردارلوله18

C1.1351541504335کالس "SUN-1PC"سانتیمتری30دریپردارلوله19

C1.1298535053690کالس "SUN-1PC"سانتیمتری40دریپردارلوله20

C1.1266031203305کالس "SUN-1PC"سانتیمتری50دریپردارلوله21

C1.1245028653050کالس "SUN-1PC"سانتیمتری60دریپردارلوله22

C1.1223526102795کالس "SUN-1PC"سانتیمتری75دریپردارلوله23

C1.1202023502535کالس "SUN-1PC"سانتیمتری100دریپردارلوله24

D1547065056665کالس "SUN-1PC"سانتیمتری15دریپردارلوله25

D1440552205380کالس "SUN-1PC"سانتیمتری20دریپردارلوله26

D1333539354095کالس "SUN-1PC"سانتیمتری30دریپردارلوله27

D1280032953455کالس "SUN-1PC"سانتیمتری40دریپردارلوله28

D1248029103070کالس "SUN-1PC"سانتیمتری50دریپردارلوله29

D1226526552810کالس "SUN-1PC"سانتیمتری60دریپردارلوله30

D1205023952555کالس "SUN-1PC"سانتیمتری75دریپردارلوله31

D1183521402300کالس "SUN-1PC"سانتیمتری100دریپردارلوله32

                  لوله های دریپردار خود تنظیم               

         SUN-1PC

PC (Pressure Compensating)

ت 
ام

خ
ض

(م.م)

سایز 

م.م16

سایز 

م.م18

ساده ودریپردار برای اولین بار  " الیه3لوله های  "تولید- 

.در کشور بمنظور افزایش کیفیت و مقاومت

.قیمتها بر اساس تومان میباشد

امکان تولید در فواصل مختلف و گروهی - 

سایز 

م.م20
شرح کاال

ور
ری

ه
ش

4
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سهولت نصب و اجرای سریعتر خطوط لترال- 

*برخی ویژگی ها*

مناسب جهت آبیاری زمینهای ناهموار - 

 نوع فواصل مختلف 10توانایی مونتاژ دریپرها تا - 

.لطفا هنگام انتخاب به ضخامت و سایز لوله مورد نظر توجه فرمائید

.با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش از خرید لطفا با واحد بازرگانی هماهنگ نمایید

عدم تاثیر پذیری محیطی سیلیکون قطره چکان - 

م. م1.5م تا .م0.65تنوع ضخامت لوله از  - 

فیلتراسیون چندالیه جهت عدم انسدادوگرفتگی - 

.م . م20و18،16تولید در سه سایز   - 

.آخرین تکنولوژی تولید و مرغوبترین فرموالسیون مواد اولیه- 

.لیتر در ساعت میباشد4و2،1بر اساس  "SUN-1PC"آبدهی قطره چکانهای 



قیمتقیمت

A1.300کالس "SUN-2PC"سانتیمتری15دریپردارلوله1

A1.355955925کالس "SUN-2PC"سانتیمتری20دریپردارلوله2

A1.342504550کالس "SUN-2PC"سانتیمتری30دریپردارلوله3

A1.335803860کالس "SUN-2PC"سانتیمتری40دریپردارلوله4

A1.331753445کالس "SUN-2PC"سانتیمتری50دریپردارلوله5

A1.329053170کالس "SUN-2PC"سانتیمتری60دریپردارلوله6

A1.326402895کالس "SUN-2PC"سانتیمتری75دریپردارلوله7

A1.323702620کالس "SUN-2PC"سانتیمتری100دریپردارلوله8

B1.200کالس "SUN-2PC"سانتیمتری15دریپردارلوله9

B1.254805790کالس "SUN-2PC"سانتیمتری20دریپردارلوله10

B1.241354415کالس "SUN-2PC"سانتیمتری30دریپردارلوله11

B1.234653725کالس "SUN-2PC"سانتیمتری40دریپردارلوله12

B1.230603315کالس "SUN-2PC"سانتیمتری50دریپردارلوله13

B1.227953040کالس "SUN-2PC"سانتیمتری60دریپردارلوله14

B1.225252765کالس "SUN-2PC"سانتیمتری75دریپردارلوله15

B1.222552490کالس "SUN-2PC"سانتیمتری100دریپردارلوله16

C1.100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری15دریپردارلوله17

C1.153655655کالس "SUN-2PC"سانتیمتری20دریپردارلوله18

C1.140204280کالس "SUN-2PC"سانتیمتری30دریپردارلوله19

C1.133503595کالس "SUN-2PC"سانتیمتری40دریپردارلوله20

C1.129453180کالس "SUN-2PC"سانتیمتری50دریپردارلوله21

C1.126752905کالس "SUN-2PC"سانتیمتری60دریپردارلوله22

C1.124102630کالس "SUN-2PC"سانتیمتری75دریپردارلوله23

C1.121402355کالس "SUN-2PC"سانتیمتری100دریپردارلوله24

D100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری15دریپردارلوله25

D100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری20دریپردارلوله26

D100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری30دریپردارلوله27

D100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری40دریپردارلوله28

D100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری50دریپردارلوله29

D100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری60دریپردارلوله30

D100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری75دریپردارلوله31

D100کالس "SUN-2PC"سانتیمتری100دریپردارلوله32

ت شرح کاال
ام

خ
ض

(م.م)

سایز 

م.م16

سایز 

م.م18

.فیلتراسیون چندالیه در داخل دریپر جهت جلوگری از گرفتگی - 

.سهولت در نصب دریپر و اجرای سریعتر خطوط لترال  - 
.آخرین تکنولوژی تولید و مرغوبترین فرموالسیون مواد اولیه- 

. لیتر در ساعت میباشد4و2بر اساس  "SUN-2PCAS"آبدهی دریپرهای 

.با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش از خرید لطفا با واحد بازرگانی هماهنگ نمایید

.قیمتها بر اساس تومان میباشد

*برخی ویژگی ها*

.م. م1.5م تا .م0.65تنوع در ضخامت لوله از  - 
. نوع فواصل مختلف و گروهی10توانایی نصب دریپرها تا  - 

.ومقاوم در برابر آسیبهای اسیدی و کودUvمواد اولیه ویژه ضد  - 
.بیشتر (لترال)مناسب برای طول خط  - 
....افزایش راندمان آبیاری متناسب جهت پسته، گردو،زیتون و - 

.لطفا هنگام انتخاب به ضخامت و سایز لوله مورد نظر توجه فرمائید

SUN-2PC

PC AS (Anti Siphon)

.قابلیت نصب زیر سطحی - 

ور
ری

ه
ش

4
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.عدم مکش ذرات خاک به داخل دریپر در زمان توقف آبیاری - 

.مناسب جهت آبیاری زمینهای ناهموار - 

لوله های دریپردار خود تنظیم ضد مکش        

ساده ودریپردار برای اولین بار  " الیه3لوله های  "تولید- 

.در کشور بمنظور افزایش کیفیت و مقاومت

.م. م18م و .م16تولید در دو سایز  - 



قیمتقیمتقیمت

A1.3102751099511230کالس "SUN-PCND"سانتیمتری15دریپردارلوله1

A1.3814587458985کالس "SUN-PCND"سانتیمتری20دریپردارلوله2

A1.3601564956735کالس "SUN-PCND"سانتیمتری30دریپردارلوله3

A1.3495053755610کالس "SUN-PCND"سانتیمتری40دریپردارلوله4

A1.3431047004935کالس "SUN-PCND"سانتیمتری50دریپردارلوله5

A1.3388542504485کالس "SUN-PCND"سانتیمتری60دریپردارلوله6

A1.3346038004035کالس "SUN-PCND"سانتیمتری75دریپردارلوله7

A1.3303533503585کالس "SUN-PCND"سانتیمتری100دریپردارلوله8

B1.2101451084511065کالس "SUN-PCND"سانتیمتری15دریپردارلوله9

B1.2801586008815کالس "SUN-PCND"سانتیمتری20دریپردارلوله10

B1.2588563506570کالس "SUN-PCND"سانتیمتری30دریپردارلوله11

B1.2482052255445کالس "SUN-PCND"سانتیمتری40دریپردارلوله12

B1.2418545504770کالس "SUN-PCND"سانتیمتری50دریپردارلوله13

B1.2375541004320کالس "SUN-PCND"سانتیمتری60دریپردارلوله14

B1.2333036503870کالس "SUN-PCND"سانتیمتری75دریپردارلوله15

B1.2290532003420کالس "SUN-PCND"سانتیمتری100دریپردارلوله16

C1.1100151069510895کالس "SUN-PCND"سانتیمتری15دریپردارلوله17

C1.1788584508645کالس "SUN-PCND"سانتیمتری20دریپردارلوله18

C1.1575562006400کالس "SUN-PCND"سانتیمتری30دریپردارلوله19

C1.1469050755275کالس "SUN-PCND"سانتیمتری40دریپردارلوله20

C1.1405044004600کالس "SUN-PCND"سانتیمتری50دریپردارلوله21

C1.1362539504150کالس "SUN-PCND"سانتیمتری60دریپردارلوله22

C1.1320035003700کالس "SUN-PCND"سانتیمتری75دریپردارلوله23

C1.1277530503250کالس "SUN-PCND"سانتیمتری100دریپردارلوله24

D198151047010640کالس "SUN-PCND"سانتیمتری15دریپردارلوله25

D1768582208390کالس "SUN-PCND"سانتیمتری20دریپردارلوله26

D1555559706140کالس "SUN-PCND"سانتیمتری30دریپردارلوله27

D1449048455020کالس "SUN-PCND"سانتیمتری40دریپردارلوله28

D1385041704345کالس "SUN-PCND"سانتیمتری50دریپردارلوله29

D1342537253895کالس "SUN-PCND"سانتیمتری60دریپردارلوله30

D1300032753445کالس "SUN-PCND"سانتیمتری75دریپردارلوله31

D1257528252995کالس "SUN-PCND"سانتیمتری100دریپردارلوله32

.لطفا هنگام انتخاب به ضخامت و سایز لوله مورد نظر توجه فرمائید

.با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش از خرید لطفا با واحد بازرگانی هماهنگ نمایید

 لیتر در ساعت میباشد3.6 و2.35،1.75،1.35: یPCND آبدهی قطره چکانهای

ساده ودریپردار برای اولین بار  " الیه3لوله های  "تولید- 

.در کشور بمنظور افزایش کیفیت و مقاومت

ت شرح کاال
ام

خ
ض

(م.م)

سایز 

م.م16

سایز 

م.م18

سایز 

م.م20

.آخرین تکنولوژی تولید و مرغوبترین فرموالسیون مواد اولیه- 

. نوع فواصل مختلف و گروهی10توانایی نصب دریپرها تا  - 

.سهولت در نصب دریپر و اجرای سریعتر خطوط لترال  - 

.آخرین تکنولوژی تولید و مرغوبترین فرموالسیون مواد اولیه- 

.قیمتها بر اساس تومان میباشد

.امکان تولید در فواصل مختلف و گروهی - 

.م . م20و18،16تولید در سه سایز   - 

.بیشتر (لترال)مناسب برای طول خط   - 

.ومقاوم در برابر آسیبهای اسیدی و کودUvمواد اولیه ویژه ضد  - 

.م . م1.5م تا .م0.65تنوع ضخامت لوله از  - 

لوله های دریپردار خود تنظیم ضدمکش ضدچکه     

 SUN-Hyd PCND
ور

ری
ه

ش
4

-
 

9
7

PC AS ND (Anti Siphone & Non Drain)

*برخی ویژگی ها*

.دو خروجی مجزا جهت تضمین دقیق آبدهی - 

.طراحی انحصاری دریپر جهت عدم گرفتگی و نفوذ ریشه  - 

.ساعت/ لیتر1.35،1.75،2.35،3.75:تنوع آبدهی - 

.عدم جذب ذرات خاک در زمان توقف آبیاری - 

.ضد مکش منفی و ضد چکه - 

.یکنواختی کامل آبدهی در هرگونه سطوح شیبدار - 
. بار0.2توقف کامل آبدهی در فشار  - 

.بهترین گزینه آبیاری زیر سطحی - 

.عدم ایجاد روان آب و تبخیر سطحی - 



A1.3کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری15دریپردارلوله

A1.3کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری20دریپردارلوله

A1.3کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری30دریپردارلوله

A1.3کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری40دریپردارلوله

A1.3کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری50دریپردارلوله

A1.3کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری60دریپردارلوله

A1.3کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری75دریپردارلوله

A1.3کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری100دریپردارلوله

B1.2کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری15دریپردارلوله

B1.2کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری20دریپردارلوله

B1.2کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری30دریپردارلوله

B1.2کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری40دریپردارلوله

B1.2کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری50دریپردارلوله

B1.2کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری60دریپردارلوله

B1.2کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری75دریپردارلوله

B1.2کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری100دریپردارلوله

C1.1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری15دریپردارلوله

C1.1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری20دریپردارلوله

C1.1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری30دریپردارلوله

C1.1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری40دریپردارلوله

C1.1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری50دریپردارلوله

C1.1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری60دریپردارلوله

C1.1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری75دریپردارلوله

C1.1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری100دریپردارلوله

D1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری15دریپردارلوله

D1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری20دریپردارلوله

D1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری30دریپردارلوله

D1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری40دریپردارلوله

D1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری50دریپردارلوله

D1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری60دریپردارلوله

D1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری75دریپردارلوله

D1کالس "SUN-LEACH"سانتیمتری100دریپردارلوله

       لوله های دریپردار غیر خود تنظیم لیچینگ        

                  LEACHING DRIPLINE

SUN-LEACH

.قیمتها بر اساس تومان میباشد

.لطفا هنگام انتخاب به ضخامت و سایز لوله مورد نظر توجه فرمائید

.با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش از خرید لطفا با واحد بازرگانی هماهنگ نمایید

. لیتر در ساعت میباشد4و2،1بر اساس  "SUN-LEACH"آبدهی قطره چکانهای 

.طراحی انحصاری دریپرها جهت انجام پروژه های لیچینگ - 

.گزینه برتر پروژه های لیچینگ معادن در سطح جهان -  

.مواد اولیه ویژه جهت عبور انواع محلولهای اسیدی - 

. میکرون240تا 70عدم گرفتگی توسط محلول ذرات با قطر  - 

US Center for Irrigation Technology (CIT)تاییدیه  - 

.دو خروجی مجزا جهت تضمین دقیق آبدهی - 

S UN     

C LOG G ER         
1570

1455

1650

1535

1420

1310

(مسدود کننده)اتصال کالگر 

1780

1670

1555

3390

2820

2255

1970

1800

1685

2165

1990

1880

1765

1650

3490

2920
*برخی ویژگی ها*

ساده ودریپردار برای اولین بار  " الیه3لوله های  "تولید- 

.در کشور بمنظور افزایش کیفیت و مقاومت

2350

2065

1895

ت شرح کاال
ام

خ
ض

(م.م)

قیمت

م.م16سایز 

3585

3015

2445

ور
ری

ه
ش

4
-

 
9

7

جهت مسدود نمودن قسمتهایی از لوله دریپردار که موقتا     "ج

".نیازی به آبدهی ندارند

3245

2675

2105

1820



11

20.8

31

41

51

61

71

81

91

101

110.8

120.8

130.8

140.8

150.8

160.8

170.8

180.8

*برخی ویژگی ها*

.طراحی خاص جهت استفاده در لوله های میکرو - 

.پاسیو و روف گاردن, بهره وری مناسب جهت آبیاری فضای سبز - 

.امکان تولید در فواصل مختلف دریپرها -

.دارای دو دریچه فیلتر دار جهت به حداقل رساندن امکان گرفتگی -

.مواد اولیه خاص جهت طول عمر بیشتر سیستم - 

.امکان سفارش در رنگها و ضخامتهای خاص - 

       لوله های دریپردار غیر خود تنظیم میکرو          

MICRO DRIPLINE  (مینی-سان)        

SUN-MINI

ور
ری

ه
ش

4
-

 
9

7

2855

2035

قیمت

Aسری    "SUN WATER" سانتیمتری30م  دریپردار . م6 لوله 

Aسری    "SUN WATER" سانتیمتری40م  دریپردار . م6 لوله 

Aسری    "SUN WATER" سانتیمتری50م  دریپردار . م6 لوله 

ف
دی

شرح کاالر

370

310

3755

2935

2110

1700

1455

1290

1125 Aسری    "SUN WATER" سانتیمتری75م  دریپردار . م6 لوله 

Aسری  "SUN WATER" سانتیمتری100م  دریپردار . م6 لوله 

Bسری    "SUN WATER" سانتیمتری15م  دریپردار . م6 لوله 

1625

1375

1215

1050

885

        DR IPLINE         

"S UN  MINI"

قیمت

965

3675

.قیمتها بر اساس تومان میباشد

.لطفا هنگام انتخاب به ضخامت لوله مورد نظر توجه فرمائید

. گروه مختلف قابل تولید میباشد10فواصل مابین قطره چکانها تا 

Bسری  "SUN WATER" سانتیمتری100م  دریپردار . م6 لوله 

Bسری    "SUN WATER" سانتیمتری50م  دریپردار . م6 لوله 

Bسری    "SUN WATER" سانتیمتری60م  دریپردار . م6 لوله 

Bسری    "SUN WATER" سانتیمتری75م  دریپردار . م6 لوله 

Bسری    "SUN WATER" سانتیمتری20م  دریپردار . م6 لوله 

Bسری    "SUN WATER" سانتیمتری30م  دریپردار . م6 لوله 

Bسری    "SUN WATER" سانتیمتری40م  دریپردار . م6 لوله 

Aسری    "SUN WATER" سانتیمتری20م  دریپردار . م6 لوله 

Aسری    "SUN WATER" سانتیمتری60م  دریپردار . م6 لوله 
ت 

ام
خ

ض
(م.م)

(ساده)  ( گرم14)   Aسری "SUN WATER"م  . م6لوله 

(ساده)  ( گرم13)   Bسری "SUN WATER"م  . م6لوله 

ت شرح کاال
ام

خ
ض

(م.م)

Aسری    "SUN WATER" سانتیمتری15م  دریپردار . م6 لوله 

. در ساعت میباشد لیتر2  "مینی-سان"آبدهی قطره چکانهای 

.با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش از خرید لطفا با واحد بازرگانی هماهنگ نمایید



1,02,03,04,01,02,03,04,01,02,03,04,0

37657990478210011961107131152

53921131306611514116285150184203

6711714417083146179213107189232261

8014117319599174214253128225276301

92163200225113200246271146258318342

114203250270140248306327180320394400

135240295330165292360399211376463495

2747576534597285447795111

38678290488310211562109133153

49851041266010613014778137168189

581021261427212615517593163201223

6711814515882145179198106188231256

83147182186102181222230131233286294

98174215231120213262288154274337361

LPH20305075100
2.05780117156191

4.0385377104126

8.02332476377

2.086118172227277

4.05879116154187

  PCND و PCجدول طول پیشنهادی لترال لوله های 
 میلیمتری20لوله های  میلیمتری18لوله های  میلیمتری16لوله های  فواصل دریپرها

(cm) فشار کاری(bar) فشار کاری(bar) فشار کاری(bar)
آبدهی

2,2

20

30

40

50

فواصل قطره چکانهاآبدهی
Flow variation 5%

60

80

100

م.م

16

20

3,8

20

30

40

50

60

80

100

سایز لوله


