Guia de Referência Rápida para o Aspersor da Série LFTM
Irrigação de Banana, em disposição retangular 10 x 10 m
Densograma SPACE PRO™

O aspersor Série LF™ da Rain Bird fornece o controle de irrigação preciso necessário
para se obter um cultivo saudável. O design resistente do aspersor Série LF™
oferece uma operação livre de manutenção com o uso de qualquer tipo de água e
é especialmente adequado para aplicações em que os fertilizantes são aplicados
através do sistema de irrigação.
O aspersor Série LF™ de construção reforçada dispõe de bocais e defletores
intercambiáveis e codificados por cor. O software de configuração inovador da
Rain Bird – Uniformity Pro™ – identifica a combinação ideal de bocal e defletor que
se ajusta a seus requisitos específicos de espaçamento e aplicação. Os vários
ângulos dos defletores oferecem diversas opções de quebra e altura do jato de
água, ideais para proteger o pseudostem e manter a água sob a folhagem.

DU = 85%, CU = 91%,
5%SC = 1,2, AR = 2,8mm/hr

A alta uniformidade do aspersor Série LF™ permite economizar na quantidade de
água e energia necessárias para a melhor produção de frutos.
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LF1200 com bocal laranja de 2.18mm e
defletor azul turquesa de 12 graus @ 28mca
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Tubo de subida : 30 cm
Raio : 9 m
Arco : 360°
Vazão : 310 l/h

0.00

Distância em metros

10

Para mais informações sobre
o aspersor com a maior
uniformidade de aplicação do
mundo, contate seu revendedor
Rain Bird ou visite
www.rainbird.com
Desempenho para espaçamentos
alternados disponível através do
software Uniformity Pro™
@ www.rainbird.com/ag/lfs


Aspersores Rain Bird® Série LF
"Uniformidade só comparável à chuva"

Maior Garantia
do mercado:
5 anos
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Vazão : 310 l/h

2.50

10 X 10 METERS

0.00

em metros
Irrigação de Distância
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Irrigação de Distância
banana,

LF1200 Bocal amarelo de 2.59mm
defletor azul turquesa @ 28 mca
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DU = 82%, CU = 86%,
5%SC = 1,3, AR = 2,4 mm/hr
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Uso Inteligente
da Agua™

DU = 82%, CU = 86%,
5%SC = 1,2, AR = 2,9mm/hr

Na Rain Bird, acreditamos ser nossa
responsabilidade desenvolver produtos
e tecnologias que utilizem a água de forma
eficiente. Nosso compromisso também se
estende à educação, ao treinamento e aos
serviços para nosso setor e nossas
comunidades.
A necessidade de conservar a água nunca
foi tão premente. Queremos fazer ainda
mais e, com sua ajuda, nós conseguiremos.
Visite www.rainbird.com para obter mais
informações sobre O Uso Inteligente da
Agua™.
Rain Bird Corporation, 970 West Sierra Madre Ave., Azusa, CA 91702, Phone: 800-435-5624, Fax: 800-318-7743
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