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Aspersores Série Low Flow
A melhor uniformidade em aplicação de água do mundo

Novas taxas d
e
fluxo e garan
tia
estendida
de 5 anos
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UNIFORMIDADE ...
Baixo custo operacional
Você costuma se preocupar com a quantidade de água que sua plantação recebe? Alguns métodos de irrigação
não distribuem a água uniformemente e, com freqüência, você acaba irrigando em demasia parte do seu solo
para garantir que as plantas em áreas secas recebam água suficiente. O Aspersor LF Series apresenta melhor
uniformidade de distribuição do que qualquer outro produto do mercado. Isso significa que você pode poupar
água e os custos associados a consumo de energia elétrica do bombeamento para atingir os melhores resultados. E o que mais? O Aspersor LF Series mantém ciclos de rotação rápidos e consistentes para deixá-lo
despreocupado.

DURABILIDADE ...
Baixo custo de manutenção
Seus aspersores são instalados em ambientes adversos. A estrutura e o design inovadores do Aspersor
LF Series da Rain Bird produzem os mais resistentes aspersores da categoria. Isso significa menos quebra,
menos manutenção e menos dinheiro que sai do seu bolso.

“Fiquei chateado de ver que uma
árvore caiu em cima de um aspersor.
Quando retirei a peça do local do
acidente, a estrutura geral parecia
intacta. Então coloquei o aspersor de
volta no tubo de subida e acionei o
mecanismo. Para meu espanto, ele
funcionou e o aspersor continuou
irrigando meu bosque.”

• Resistente a variações de temperatura de -13 a
60°C, sem perdas no desempenho
• Resistente a danos provocados por animais de
fazenda
• Protetor contra Ervas Daninhas impede o crescimento de vegetais no aspersor
• Resistente aos mais adverso ambientes agrícolas

Tom Rogers, usuário de Aspersores LF
“Eu mantenho os cervos cercados no pasto
e eles costumam destruir os aspersores.
Mas o aspersor LF é duro na queda –
os cervos não conseguiram estragá-lo.”
Glenn Bragg, usuário do Aspersor LF
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FÁCIL DE USAR ...
Poupa tempo
Não perca tempo desnecessário com seu equipamento de irrigação. A estrutura integrada simples de 4 peças
facilita a montagem, as mudanças de defletor e a substituição de bocais. Veja por que o Aspersor LF Series está
elevando os padrões de funcionalidade em sua categoria.
2

• A oferta atual inclui 10 bocais que variam de 0,19 m3/h a 0,86 m3/h
e 14 defletores que variam de 6 graus a 24 graus.
• Os bocais e defletores são codificados por cor para fácil identificação.
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• Bocais e defletores de encaixe, com ajuste confiável e fáceis de
remover e substituir.
• Não há necessidade de ferramentas para montagem ou desmontagem.
• Disponibilidade de opções antifurto para a proteção de unidades de
aspersores LF.
• Disponibilidade de adaptadores Acme x NPT e ACME x Slip para
aplicações que exijam montagem rápida.
• A Proteção contra Respingos permite ao usuário trocar ou limpar
bocais sem se molhar.
• Os Protetores Limítrofes permitem que o usuário mantenha a água
fora das ruas, calçadas ou simplesmente no final do terreno,
redirecionando-a de volta para a área desejada.
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• O Divisor de Fluxo divide a água para evitar o impacto de fluxos diretos
de água em troncos de árvores, equipamentos e áreas em geral que
não precisam de irrigação.

Acme fêmea

5

Acme fêmea

6

NPT macho de 1/2 pol.

Defletor
Unidade motora LF

9

Slip fêmea
1/2 pol., 3/4 pol., ou 25mm

Montagem simples em 4 peças
1
2

8

7

Acessórios opcionais
5

Adaptador Acme x NPT macho de 1/2 pol.

6

Adaptador Acme x Slip fêmea (disponível com 1/2
pol. x 3/4 pol. ou 1/2 pol. x 25 mm para aplicações internacionais)

(disponibilidade dos modelos 800, 1200 ou 2400)
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Corpo LF (disponibilidade dos modelos NPT,
Acme ou Acme Antifurto de 1/2 pol.)

7

Protetor limítrofe

8

Protetor contra respingos

4

Bocal

9

Divisor de fluxo/Protetor de tronco de árvore

A Rain Bird está continuamente desenvolvendo novos bocais e defletores.
Entre em contato para conhecer os últimos lançamentos.
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The

Intelligent
Use of Water™
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 ww.rainbird.com
para obter mais informações sobre
The Intelligent Use of Water.™
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