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SOLUÇÕES DE REGA
PARA HORTÍCOLAS

SINERGIA 1
A MAIOR GAMA DE
FITAS DE REGA

SINERGIA 2
A SOLUÇÃO
COMPLETA DE
COMPONENTES
DO SISTEMA

SINERGIA 3
SERVIÇOS DO
PROJETO À
COLHEITA

SINERGIA 4
INOVAÇÕES
COMPROVADAS
NO CAMPO

Hortícolas de classe mundial precisam de rega de classe mundial.
É apaixonado pela produção de hortícolas de classe mundial, então porquê
arriscar sua produção e investimento com qualquer coisa que não seja rega de
classe mundial?
Com uma linha de produtos e serviços projetada especificamente para horticultura,
a Rivulis foi feita para hortícolas. Não é de admirar que seja a
primeira escolha dos produtores em todo o mundo.

SINERGIA 1
A MAIOR GAMA DE FITAS DE REGA
Não comprometa o que realmente precisa. Nenhum outro fabricante
de rega oferece a variedade de soluções gota a gota que a Rivulis
oferece.
T-TAPE
A melhor resistência, a
melhor aplicação de água,
as melhores configurações
e a melhor resistência ao
entupimento, de longe.

RO-DRIP
Desempenho incrível de
5 estrelas, em condições
difíceis. Caudal em vórtice
exclusivo que se expande
com o aumento da pressão
para facilitar a limpeza.

D900
Fita de parede fina de alto
desempenho que maximiza
os comprimentos de linha.

SINERGIA 3
SERVIÇOS DO PROJETO À COLHEITA
Aproveite as décadas da nossa experiência e serviços.

D1000
A primeira fita de pastilha do
mundo, com ActiveFlex ™ e
uma saída com fenda para
evitar a entrada de partículas
ao desligar.

PROJETO HIDRÁULICO
Os nossos colaboradores e
peritos em conceção e projecto
desenham um sistema de rega
de alto desempenho, com um
projeto que oferece resultados
reais e otimiza seu custo total de
aquisição.

FILTROS DE HIDROCICLONE
Proteja o seu sistema de rega da
abrasão causada pela areia comum
em furos artezianos.

FILTROS DE DISCOS
O filtro de discos automático
combina a eficácia da filtragem de
areia e a eficiência dos filtros de
malha num único filtro.

FILTROS DE AREIA
A proteção definitiva para seu
sistema de rega com tecnologia de
filtração de areia. Opções modulares
e pré-montadas disponíveis.

AUTOMAÇÃO E FERTIRREGA
Dosagem precisa de fertilizantes
diretamente para a cultura
com máquinas de fertirrigação
automatizadas Rivulis. Depois,
economize mão de obra
automatizando todo o seu sistema
com tecnologia de controlo
avançada.

FILTROS DE MALHA
Filtros de malha automáticos
acionados hidraulicamente que
são eficientes, confiáveis e fáceis de
operar.

VÁLVULAS DE CONTROLO
Assuma o controlo de seu sistema de
rega com válvulas Rivulis projetadas
para regulação precisa de pressão e
caudal, ativação remota e proteção
do sistema.

SINERGIA 2
A SOLUÇÃO
COMPLETA DE
COMPONENTES
DO SISTEMA
Certifique-se de que até o
menor elo da cadeia tenha
o melhor desempenho com
uma grande seleção de
acessórios e componentes
do sistema de rega.

VÁLVULAS DE AR
Proteja o seu sistema de rega de
golpes de aríete, perda de eficiência e
sucçao com válvulas de ar Rivulis.

MANNA
Aperfeiçoe a sua programação
de rega. Manna Irrigation
Intelligence da Rivulis, usa
agricultura de precisão
sem sensores e imagens
de satélite, fornecendo em
tempo real, recomendações
de rega específicas do local e
monitorização da cultura.

CIRCULO COMPLETO DA
SUSTENTABILIDADE
Em certas regiões, oferecemos
um programa Full Circle
Sustainability após a temporada,
para recolher e reciclar os seus
produtos de gota a gota usados.

SINERGIA 4
INOVAÇÕES COMPROVADAS NO CAMPO
Nos últimos anos, apenas a Rivulis tem soluções
específicas para a horticultura sazonal :

SINERGIA
Quando os elementos se combinam num
resultado muito maior do que a soma das suas
partes. Na horticultura sazonal, há outra palavra
para SINERGIA: Rivulis.
Apresentando a solução de rega conjunta da Rivulis para horticultura
sazonal: a solução completa desde a fonte de água até a colheita, o
que otimiza a produção de sua cultura.

RIVULIS DEFEND
A primeira fita de rega do mundo, capaz
de se defender contra os danos dos
insetos.

LAYFLAT PE H6000 / H6500
Manga com saídas pré-instaladas para
uma instalação mais fácil e operação livre
de fugas.

NOVAS CONFIGURAÇÕES DE T-TAPE
Estamos constantemente a desenvolver
novas configurações de T-Tape, como
T-Tape HE, para os desafios em evolução
da horticultura.

99%
eficaz

NA REDUÇÃO
DE DANOS DE INSETOS
NAS FITAS DE REGA*

NÃO CONTINUAMOS APENAS A OFERECER AS
MESMAS SOLUÇÕES.
NÓS SOMOS PIONEIROS EM NOVAS SOLUÇÕES.
*Com base em vários testes de campo em Espanha, Portugal, Itália, Austrália, Rússia, Turquia, Ucrânia e México. Uma margem de erro razoável nos testes
realizados deve ser tolerada e os resultados também podem mudar dependendo das condições de teste.

COM UM LEGADO ANTERIOR A 1965
E CONSTRUÍDO SOBRE A REUNIÃO
DE QUATRO GRANDES PIONEIROS DA
REGA - PLASTRO (ISRAEL), T-SYSTEMS
(EUA), ROBERTS (EUA) E EURODRIP (GRÉCIA),
RIVULIS É UMA EMPRESA DE REGA
CONSTRUÍDA NUM PATRIMÓNIO DE
CONFIANÇA E AINDA ASSIM PIONEIRA
EM INOVAÇÃO, COMPROVADA NO
CAMPO, PARA A PRÓXIMA GERAÇÃO.

pt.rivulis.com/sinergia
Os resultados dos casos de estudo, são apenas para fins informativos e os resultados reais podem variar. Esta literatura foi compilada para circulação
mundial e as descrições, fotos e informações são apenas para uso geral. Consulte um especialista em rega e as especificações técnicas para o uso adequado
dos produtos Rivulis. Como alguns produtos não estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com o revendedor local para obter detalhes. A
Rivulis reserva-se no direito de alterar as especificações e o design de todos os produtos sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir
que as informações do produto, incluindo fichas técnicas, esquemas, manuais e brochuras, estivessem corretas. No entanto, as informações devem ser
verificadas antes de tomar qualquer decisão com base nessas informações

