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Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

Voor het aansluiten van tape-irrigatie slangen zoals de 
Streamline X levert Netafim een tape koppeling.  
De tape koppelingen worden geleverd in een breed  
pakket en bevat o.a.: verbinders, schroefdraad aanslui-
ting, PE aansluiting, eindstop, layflat starter en grommet. 

TOEPASSING 
Agrarische sector: druppelslangen waaronder de 
Revadrip en Streamline X (voorheen Revaslim)

KARAKTERISTIEKEN 
 Klemkoppeling voor Streamline X en andere tape 
 slangen 
 Breed leverspectrum

INSTALLATIE & ONDERHOUD
 Voor de grommet (6) adviseren we een speciale  
 grommetboor met de juiste diameter te gebruiken.
 Voor de stick starter (5) kan een reguliere handpons  
 7-8 mm (45000-001400) gebruikt worden.
 Installatie van 16 mm tape slang: 
 Voor de layflat starter (3) adviseren wij een layflat 
 driver 10 mm (A: 45000-003295) en een rode   
 ponstang 14 mm (B: 45000-001540) te gebruiken.  
 Installatie van 22 mm tape slang:   
 Voor de layflat starter (3) adviseren wij een layflat 
 driver 12 mm (A: 45000-003265) en een blauwe  
 ponstang 19 mm (C: 45000-001548) te gebruiken. 
 Let op: Gebruik bij montage van PE slang geen  
 zeepproducten
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Kleur body  : zwart 
Kleur wartel   : zwart of blauw
Materiaal   : PP (polypropyleen - huis en wartel)
   : EPDM (grommetrubber)
Max. druk  : 4 bar
Max. temp.   : -10 tot +45°C  
    (bij afnemende max. druk)
Diameter tape  : 16/17 mm (wanddikte: 0,1 - 1,1 mm) 
   : 22 mm 
Aansluiting op  : 1. Schroefdraad ½” en ¾”, 
    uitwendig BSPT*
   : 2. PE-slang d.m.v. barb pilaar voor 
    PE 16 mm
   : 3. Flat hose d.m.v. layflat starter 
   : 4. Layflat x ¾”
   : 5. LDPE slang/buis d.m.v. stickstarter
   : 6. HDPE / PVC buis d.m.v. grommet

Gatdiameters per onderdeel:  
Lay flat starter : 14 - 19 mm 
Stick starter     : 7 - 8 mm (alleen PE)
Grommet : HDPE   w.d. 2 - 3 mm 
  :  15,5 mm (met grommetrubber) 
  : HDPE   w.d. 3 - 6 mm    
    16 mm (met grommetrubber)  
  : PVC  w.d. 2 - 4 mm 
    16 mm (met grommetrubber)  
  : PVC w.d. 4 - 5,5 mm    
    16,5 mm (met grommetrubber) 

*De tape koppeling (1) is ook leverbaar als knie, T-stuk of 
slangverbinder, diameter 16 of 22 mm.  
Zie voor verdere specificaties het prijsgedeelte. 
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