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SOLUÇÕES TOTALMENTE INTEGRADAS DA BOMBA AO LUCRO
Seu sucesso depende da seleção de produtos e tecnologias de irrigação 
que maximizam seu lucro e minimizam seu risco. Equipamentos resistentes, 

tecnologias integradas, e a adição de produtos adicionais 
convenientes da Lindsay compõem uma linha de soluções 
ampla que otimizarão sua operação.

Além de personalizar sistemas para suas necessidades 
específicas, podemos oferecer:

•  Treinamento de manutenção e operação 

• Peças de reposição 

•  Estoque de peças nos distribuidores 

•   Programas de manutenção preventiva durante todo o ano.

Produção maximizada

O sistema de irrigação Zimmatic® by 
Lindsay oferece a aplicação adequada para 
cada parte do campo, em todas as estações 
do ano, mesmo em áreas que estejam 
subutilizadas. 

Energia, água, mão de obra e tempo 
economizados

Quando comparado com outros métodos de 
irrigação, o sistema 
da Lindsay ajuda a maximizar a produção 
das culturas enquanto utiliza menos energia, 
água, mão de obra e tempo. 

Tempo de paralisação minimizado

Os sistemas de irrigação da Lindsay são 
projetados para a vida na fazenda. Eles são 
construídos com componentes da mais alta 
qualidade para o desempenho superior de 
safra a safra.

THE LINDSAY 
ADVANTAGE

DUR ABIL IDADE

ROBUSTEZ

FACIL IDADE NO USO

TECNOLOGIAS
INTEGR ADAS

A MAIS AMPL A 
L INHA DE SOLUÇÕ ES

Separators and Filtration Solutions

Separators and Filtration Solutions

Separators and Filtration Solutions

Separators and Filtration Solutions

Separators and Filtration Solutions

PEÇAS E SERVIÇOS ORIGINAIS LINDSAY
Nosso distribuidor Zimmatic estará ao seu lado antes, durante e depois da venda de qualquer sistema 
de irrigação. Ele tem o compromisso de manter seu sistema atualizado e operando, independentemente 
da fabricação ou do modelo. Os distribuidores Zimmatic oferecem:

• Peças originais Lindsay 
Nosso distribuidor fornecerá a você 
peças de qualidade Lindsay, para manter 
o seu sistema operando sem problemas, 
ano após ano.

• Componentes de reposição 
para qualquer sistema 
Os componentes Zimmatic 
são as opções de pós-venda 
preferidas para o reparo ou a 
conversão de sistemas de irrigação 
de outros fabricantes.

• Assistência técnica especializada
Do planejamento de pré-venda 
ao estágio de personalização da 
manutenção de rotina e reparos de 
campo emergenciais, os técnicos 
Zimmatic estão sempre prontos para 
manter o seu sistema ativo e operando.

• Suporte certificado
Seu distribuidor Zimmatic é um 
profissional de irrigação experiente, que 
passou por um rigoroso treinamento para 
obter a certificação. Após a conclusão da 
certificação, nosso distribuidor Zimmatic 
recebe treinamento permanente para 
mantê-lo sempre atualizado com as 
últimas tendências em tecnologia e 
serviços de irrigação.

• Treinamento de cliente
Você também recebe sessões de 
treinamento prático e demonstrações de 
campo, para mantê-lo sempre atualizado 
com os mais recentes métodos de 
irrigação e técnicas de manutenção.

Acesse www.lindsay.com.br para encontrar 
seu distribuidor.
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POR QUE PIVÔS?

Alto retorno dos investimentos

O investimento inicial em um sistema 
de pivôs é relativamente pequeno 
se comparado ao dinheiro que você 
economizará a longo prazo. De fato, um 
sistema de irrigação de gotejamento 
custa 200% mais do que um sistema 
de pivô a ser instalado em uma área de 
51 ha2. Em campos maiores, a diferença 
do custo é ainda maior.

A longa vida de um sistema de pivô 
economizará o seu dinheiro ano 
após ano. Você usará menos água, 
o que reduzirá os custos com energia. 
O sistema Zimmatic também ajuda a 
obter uma produção ainda maior por 
meio da aplicação de produtos químicos 

e fertilizantes de maneira uniforme, 
precisa e barata. Além disso, se você 
em algum momento quiser vendê-lo, o 
valor de revenda de um sistema de pivô 
é superior.

1 Irrigação de plantações, Monografia ASA nº 30, 1990. 
Estudo de administração de reabilitação de fazenda de 
pradaria, relatório sobre “O potencial de expansão de 
irrigação no oeste do Canadá”.

2 Freddie Lamm, Daniel O’Brien, Danny Rodgers, 
Troy Dumler, “Sensibilidade do Sprinkler de pivô 
central e comparações econômicas do SDI”. Documento 
de reunião da Sociedade Americana de Engenheiros 
Agricultores (SAEA). #MC02-201 (4/2002).

Essas informações devem ser utilizadas como diretrizes e 
não são destinadas a serem uma garantia sobre custo de 
propriedade ou melhoria de rendimento. Os resultados 
reais podem variar devido às condições do solo, seleção de 
cultura, técnicas de irrigação e mercado.

Projetos

Os distribuidores Lindsay usam softwares 
específicos para executar os melhores 
projetos, como o SmartDesign e o 
AutoCAD. Esses programas permitem que 
o distribuidor projete e analise com você 
a melhor opção para sua área, garantindo 
o melhor custo/benefício e o retorno de 
investimento. Determine os limites da 
área, obstáculos, comprimento do sistema 
e áreas totais irrigadas para aprimorar a 
precisão e a eficiência da aplicação.

OBTENHA MAIS RESULTADOS COM MENOS ÁGUA
Utilizar a quantidade correta de água em sua cultura no momento certo é crucial para 
obter uma produção superior, mas também é importante aplicá-la uniformemente. 
Os sistemas de irrigação oferecem uma boa relação de custo/benefício para diminuir o 
risco quando o clima estiver seco.

Aumente a produção por meio
de uma aplicação mais uniforme

Aplicação uniforme de água, produtos 
químicos e fertilização geralmente 
resultam em uma produção aprimorada 
e de qualidade. Um sistema de irrigação 
Zimmatic pode fornecer a aplicação 
adequada para cada parte de seu campo, 
em toda a estação de crescimento, 
mesmo naquelas áreas que estejam 
atualmente sendo irrigadas em excesso 
ou subirrigadas. Se você tiver campos 
em que a retenção de água é ruim, 
especialmente em solos arenosos, o 
uso de um sistema de irrigação pode 
melhorar a produção de 10% a 50%.1

Redução de resíduos

Uma vez que a água e os produtos 
químicos são aplicados uniformemente 
sobre o campo, um sistema de pivô gera 
menos resíduos, especialmente quando 
comparado ao sistema de inundação. 
Com o sistema Zimmatic você pode 
obter uma aplicação de água precisa 
em toda a área (Figura A), ao invés de 

ter muita água em uma ponta e água 
insuficiente na outra ponta (Figura B).

Além disso, você não perderá água 
devido à irrigação excessiva por 
não ter controlado o momento e a 
quantidade de água que é aplicada. 
Também há menos escoamento, o 
que ajuda a evitar a contaminação do 
lençol freático e dos rios próximos.

Menos custos de mão de
obra e manutenção

O sistema Zimmatic é automático, por 
isso não é necessário mover tubos ou 
abrir e fechar comportas. De fato, não 
há a necessidade de mão de obra para 
a aplicação de água. Além disso, as 
opções de controle e monitoramento 
remoto estão disponíveis. Não há 
entupimento do emissor e manutenção 
de filtro — ele necessita apenas de 
pré-filtragem na captação.

01 02

DESFRUTE DE MUITOS ANOS DE ECONOMIA
Quando você converte para a irrigação mecanizada, está utilizando um método 
comprovado de conservação de água, optando pela melhoria do retorno de investimento, 
mão de obra, fertilizantes e produtos químicos, enquanto reduz a percolação profunda ou 
o escoamento.

COBERTURA TOTAL - 
DISTRIBUIÇÃO EQUILIBRADA

Com a irrigação de pivô central, uma aplicação 
precisa de água é obtida e distribuída por igual.

Figura A
Irrigação por pivô

Figura B
Irrigação por inundação

Com a irrigação por inundação, a água é 
sobreaplicada na extremidade superior do campo e 
subaplicacada na extremidade inferior do campo.

Custos de operação de aplicação 
por Pivô e inundação

Inundação Pivô
Economia 
com pivô

Custo 
anual de 
combustível

$12.390 $7.848 $4.542

Custo anual 
de mão 
de obra 
(em $12/h)

$2.880 $624 $2.256

Mão de obra 
do operador 
(horas/área)

1,5 0,4 75%
redução

* Os custos do gráfico são baseados em estudos da Universidade de 
Nebraska: “Custos de irrigação estimados, 1997”; “Custos de irrigação 
estimados, 2001”; “Comparação de sistemas de distribuição de irrigação”.

Fontes:  12007 Censo da agricultura USDA (Tabela 32.ampla EUA)
22002 Censo da agricultura USDA (Tabela 32. ampla EUA)

RENDIMENTO DE VÁRIAS CULTURAS
COM E SEM IRRIGAÇÃO

Cultura Produção irrigada Produção não irrigada

Alfafa1 11,0 MT/ha
(4,9 ton/ac)

5,6 MT/ha
(2,5 ton/ac)

Milho1 11,3 MT/ha
(180 bu/ac)

9,0 MT/ha
(144 bu/ac)

Grãos Sorgo1 5,5 MT/ha
(86,9 bu/ac)

4,3 MT/ha
(69,2 bu/ac)

Batata2 43,8 MT/ha 
(391 cwt/ac)

24,1 MT/ha
(215 cwt/ac)

Cana-de-
açúcar2

88,8 MT/ha
(39,6 ton/ac)

73,1 MT/ha
(32,6 ton/ac)

Trigo1 5,4 MT/ha
(80,3 bu/ac)

2,5 MT/ha
(37 bu/ac)
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OPÇÕES DE PIVÔ

03

PIVÔS ZIMMATIC BY LINDSAY — PERSONALIZADOS PARA QUALQUER ÁREA

Você pode acoplar componentes e acessórios para construir seu próprio sistema. Com Zimmatic, você escolhe seu ponto de pivô, estrutura de 
torre, sistemas de tração, painel de controle e demais acessórios para uma solução completa e adequada à sua necessidade.

Uma linha completa de Pivôs

Esses sistemas de alto desempenho 
forneceram resultados comprovados em 
diferentes topografias de terreno, situações 
de cultura e plantio, e necessidades de 
irrigação diferenciadas.

Componentes exclusivos

Projetados para eficiência de longa 
duração, esses produtos de alta qualidade 
ajudarão a manter seu sistema livre 
de problemas.

Suporte de profissionais certificados

Seu representante Zimmatic trabalhará 
com você para personalizar um sistema 
que atenda às suas necessidades de irrigação. 
Ele também estará disponível para instalar 
o sistema e ajudá-lo na manutenção 
pós-venda.

TIPO DE PIVÔ 9500P 9500MP 7500P 7500WD

Ponto do pivô Padrão, Médio, Alto Móvel Compacto Compacto

Painel de controle
BOSS, 

VISION, 
BASIC

BOSS, 
VISION, 
BASIC

BOSS, 
VISION, 
BASIC

10 ou 24 horas

Anel coletor Externo Externo Externo Externo

Motoredutor Lindsay Lindsay Lindsay ou UMC N/D

Redutor de roda AT AT AT AT

Junta Uni-Knuckle Sim Sim Sim N/D

Conexão dos vãos Acoplamento de alumínio 
e vedação de borracha

Acoplamento de alumínio 
e vedação de borracha Mangote e abraçadeira N/D

Outlet Sim Sim Sim Sim

Opção de Corner Sim Não Não Não

Opção de FieldPLUS Sim Não Não Não

Opções de tubulação Poly, Alumínio, Aço Inox. Poly, Alumínio, Aço Inox. N/D N/D

Comprimento do tubo 13,41 m, 
6,71 m

13,41 m, 
6,71 m

11,89 m, 
5,94 m

13,41 m, 
6,71 m

Comprimento do vão 34,44 m - 61,26 m 34,44 m - 61,26 m 36,58 m - 60,35 m 41,15 - 61,26 m

Comprimento máximo 
da máquina Nenhum Nenhum 265 m 88 m

Comprimento do lance em 
balanço 3,35 m - 26,82 m 3,35 m - 26,82 m 5,94 m - 23,77 m 20,12 m - 26,82 m

Alturas da torre Padrão, Médio, 
Alto, Super Alto Padrão, Médio, Alto Padrão* Padrão

Opções de pneu
9,6 x 24, 11,2 x 24, 
12,4 x 24, 14,9 x 24

14,9 x 28, Trax

9,6 x 24, 11,2 x 24
12,4 x 24, 14,9 x 24

14,9 x 28, Trax

9,6 x 24, 11,2 x 24
12,4 x 24, 14,9 x 24

14,9 x 28

11,2 x 24, 12,4 x 24
14,9 x 24

NFTRAX (conjunto de pneus sem ar) 12 x 52 12 x 52 N/D N/D

04

Série 9500
Projetado para os ambientes 
e terrenos mais extremos. O 
membro mais robusto da família 
Zimmatic é construído com 
a tubulação de maior espessura 
da indústria..

Série 7500
Irriga campos com elevado custo 
benefício de até 24 hectares, 
com uma altura total de 3,21 m 
das culturas. Um irrigador 
pequeno, ideal para o campo.

OPÇÕES DE 
PIVÔ LATERAL

9500L 9500PL

2 rodas Sim Não

4 rodas Sim Sim

6 rodas Não Sim

Alimentação por mangueira Sim Sim

Alimentação por canal Sim Sim

Pivotante Não Sim

Alinhamento Alinhamento por cabo Alinhamento Padrão

Motoredutor Lindsay Lindsay

Redutor de roda AT AT

Junta Uni-Knuckle Sim Sim

Conexão dos vãos Acoplamento de alumínio e capa Acoplamento de alumínio e capa

Outlet Sim Sim

Comprimento do vão 41,15 m - 54,56 m 34,44 m - 61,26 m

Opções de pneu 11,2 x 24, 12,4 x 24, 14,9 x 24, 14,9 x 28 14,9 x 24
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*O vão padrão e amplo do 7500P é 3,21 m
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OPÇÕES DE PIVÔ
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PROJETO DE ALTA QUALIDADE PARA IRRIGAÇÃO MAIS EFICIENTE
O pivô central 9500P é o mais robusto e de maior durabilidade da família Zimmatic. Adequado para áreas irregulares, sistemas mais 
longos e aplicações que necessitam de uma estrutura mais robusta.

PIVÔ CENTRAL9500P

ESPECIFICAÇÕES ZIMMATIC 9500P

Tubulação 5,9/16", 6,5/8", 8", 8,5/8" e 10"

Diâmetro dos tirantes 3/4" e 7/8"

Travessas 2" x 2", 3/16" e 1/8"

Pernas da torre 4" x 4" x 1/4"

GUIA DE APLICAÇÃO DE PIVÔ CENTRAL 9500P

Limitação Topográfica - Vão de 
7 tubos (47 m) 15%

Limitação Topográfica - Vão de 
8 tubos (54 m) 15%

Comprimento máximo da máquina Nenhum

Móvel Sim

Lateral Sim

08

•  Tubulação 15% mais espessa, mais 
resistência e estabilidade - o mais 
resistente do mercado

•  Roscas formadas no tubo garantem 
melhor vedação. Outlets tradicionais 
com solda podem resultar em 
vazamento e ferrugem

•  A Junta Uni-Knuckle exclusiva 
oferece componentes montados 
externamente para eliminar a 
restrição do fluxo de água 

•  Meia-luva com borracha interna, 
garantindo a vedação completa  
do sistema

•  Opções de altura padrão, médio,  
alto e super alto, atendendo todas  
as culturas. 

•  Motoredutor exclusivo Zimmatic, 
com mais eficiência e menor 
consumo de energia

•  Aspersores customizados para cada 
solo e cultura

•  Anel coletor externo sem 
interferência no fluxo de água 

• Equipamento maior e mais robusto

•  Disponível para 9500CC Custom 
Corner braço

05 06
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PADRÃO ZIMMATIC BY LINDSAY PARA PEQUENAS ÁREAS
O 7500P fornece aos produtores uma opção para a irrigação de áreas menores, de até 24 hectares, com uma ótima relação de 
custo/benefício. Com sua tubulação de 114mm de altura livre, o 7500P fornece a altura necessária para irrigar culturas maiores, assim 
como a robustez que você pode esperar de um sistema de irrigação Zimmatic. Com um baixo custo por hectare, o 7500P ajudará 
você a maximizar sua produção enquanto minimiza os custos.

PIVÔ SMALL-FIELD 7500P

07

7500WD PIVÔ WATER-DRIVEN

• Componentes com qualidade 
Zimmatic para longa vida útil
O 7500P apresenta nossas 
características exclusivas, como 
tirantes, âncoras e estabilizadoras, 
projetadas para proporcionar 
maior estabilidade. Assim 
como um menor diâmetro de 
tubulação e componentes mais 
leves, resultando em um sistema 
compacto e de alta resistência.

• Tubos: 
Os tubos do 7500P e as conexões 
da torre foram fabricados para 
atender ao padrão Zimmatic™ de 
qualidade e testados em relação à 
durabilidade. Feitos de aço de alta 
resistência às tensões de grande 
durabilidade, os tubos oferecem 
as exclusivas saídas de fluxo para 
mais uniformidade.

• Vão livre:
Com 3,2 m, os vãos do 7500P 
estão prontos para enfrentar os 
maiores desafios em culturas altas.

• Ponto de pivô:
O ponto de pivô do 7500P oferece 
quatro pernas de comprimento 
total reforçadas, fornecendo uma 
base estável.

• Junta Uni-Knuckle: 
A Junta Uni-Knuckle de 
articulação oferece suporte total, 
flexibilidade livre de tensão e 
projeto externo para eliminar a 
restrição de fluxo.

• Motoredutor AT: 
O 7500P vem padronizado com 
o Motoredutor AT, com carcaça 
reforçada externamente e a maior 
câmara de expansão da indústria.

 O eixo de saída do Motoredutor 
AT é menor do que o da 
concorrência, o que elimina a 
carga de ressalto nos rolamentos.

• Projeto de vãos otimizado 
Estrutura projetada com resistência 
ideal. A liga de aço durável 
aumenta a resistência, diminuindo 
o peso e mantendo a integridade 
estrutural do seu sistema. 

• Anel coletor de fluxo total:
O anel coletor é montado 
externamente, eliminando 
a restrição de fluxo de água.

PONTO DO PIVÔ COMPACTO COM VÃO LIVRE DE 3,21

Com um espaçamento total da cultura de 3,21 m, as pontes do 7500P estão 
prontas para encarar os maiores desafi os e condições de culturas altas.

Espaçamento de 3,21 m

Especificações

• Pressão mínima exigida de 3 bars

• Acoplador de água de baixo 
desgaste e unidade de
acionamento central

• Opções rebocáveis e não 
rebocáveis

• Ciclo completo em 10 e 24 horas

• Cobre um campo de 0,8 a 
3 hectares

• Comprimento máximo do sistema 
de 88 m

• Comprimento máximo do vão 

• Projeção máxima

• Diâmetro do tubo de 141 mm 
e 168 mm

• Distância da cultura de 2,44 m

• Inclinação máxima de 5%

• Operação não reversa

Opções

• Comprimentos dos tubos de 
6,70 m e 13,41 m

• Comprimentos dos vãos de 
41,15 m, 47,85 m, 
54,55 m e 61,26 m

• Espaçamento entre as saídas
762 mm, 2286 mm

• Ressaltos de 20,12 m e 26,82 m

• Tamanhos de pneus disponíveis: 
11,2 X 24 e 14,9 x 24

• Modelos sem reboque disponíveis 
com ponto de pivô padrão ou 
compacto

• Opções rebocáveis: 
7502WDM - Pivô móvel acionado 
por água com duas rodas

 7504WDM - Pivô móvel acionado 
por água com quatro rodas

• Kits de retroajuste disponíveis 
para Zimmatic e equipamentos de 
outras marcas 

• Opção rebocável e opção 
rebocável reversa

PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES
Como líder em sistema de irrigação para pequenas áreas, a Zimmatic oferece o pivô acionado por água 7500WD para o uso em 
locais em que a energia não está disponível, sem a necessidade de nenhuma outra energia ou instalação elétrica.

O vão único 7500WD aprimora o uso da terra por meio de uma irrigação eficiente em áreas de até 3 hectares de milho, soja, 
trigo, vegetais, batatas, cana-de-açúcar e pastagem. Um pivô pode ser compartilhado entre diversos produtores ou por campos 
separados para reduzir o custo por hectare.

M O B I L I D A D E  E 
V E R S A T I L I D A D E 
A C I O N A D A  P O R  Á G U A
O diagrama exibe como um único 
7500WD pode ser usado para 
tratar diversos campos 
ou campos com limites 
irregulares. Isso permite 
um investimento de 
irrigação a ser 
distribuído pelo 
maior número 
de hectares 
possível.

À esquerda: Acoplador de 
água de baixo resíduo e 
unidade de acionamento 
central

Abaixo: Opção na versão 
móvel
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OS PAINÉIS DE CONTROLE TORNAM 
SUA VIDA MAIS FÁCIL
Dependendo de suas necessidades, cada painel de 
operação oferece um nível de controle diferente, 
conveniência e opções de monitoramento.

Para obter informações adicionais sobre o painel de 
controle, veja as páginas 11 e 12.

IRRIGAÇÃO POR PIVÔ CENTRAL É O NOSSO NEGÓCIO
Produzimos pivôs centrais Zimmatic por mais de 40 anos por uma razão: ajudar os produtores a obter mais resultados em seus 
campos. Os painéis de controle Zimmatic permitem que os sistemas de irrigação apliquem, de forma precisa, a quantidade correta 
de água no momento certo, aprimorando o rendimento e a qualidade — independentemente do estágio da cultura. Além disso, 
um pivô de longa vida útil economiza água e pode reduzir significativamente os custos de operação e mão de obra ao longo do 
tempo. Não importa qual a cultura, sua produtividade será melhor com os pivôs Zimmatic.

PONTO DO PIVÔ PAINÉIS DE  
CONTROLE

09 10

Estrutura do ponto de pivô 
super-reforçado
O ponto do pivô é composto por 
pernas de aço galvanizado a fogo 
de 102 mm x 102 mm x 6,4 mm de 
travessas cruzadas de alta resistência 
(4,8 mm), que formam uma base 
robusta para equipamentos de todos 
os tamanhos.

Anel coletor exclusivo
O anel coletor Zimmatic é montado 
externamente, eliminando a 
restrição do fluxo de água — ao 
contrário de projetos internos de 
outros sistemas de irrigação. 

A unidade é totalmente alojada em 
fibras de vidro e oferece contatos 
deslizantes duplos, que garantem a 
alimentação ininterrupta para cada 
unidade de acionamento da torre.

Encoder
O encoder usinado de precisão 
oferece ao painel de controle a 
capacidade de leitura da posição 
exata do pivô relativa a um círculo 
de 360º. Ele “grava” a localização 
do pivô em caso de interrupção da 
energia.

Ponto de pivô compacto
O ponto de pivô compacto permite 
que o sistema efetue o retroajuste. 
A base de concreto é 16% menor 
para reduzir os custos de instalação 
e é compatível com outros sistemas 
de bases menores. Projetado e 
testado com fabricação de ponta e 
tecnologia de modelagem 3D, esse 
ponto de pivô permanece resistente 
mesmo em áreas com topografia 
acidentada.

Estrutura super-reforçada Anel coletor exclusivo Encoder Ponto de pivô compacto

Painel de Controle VISION

Painel de Controle BASIC

3Necessita de sensor opcional

Os controladores com posição de campo fornecem precisão de posição e repetição para 
o controle preciso da quimigação e de outros acessórios.

FUNÇÕES BASIC VISION  
sem encoder

VISION  
com encoder

BOSS

Controles

Selecionar taxa percentual 3 3 3 3

Selecionar lâmina de água (mm) 3 3 3

Parada automática/Autorreverso 3 3 3 3

Liga/Desliga água 3 3 3 3

Liga/Desliga acessórios 1 1 3

Parada programada 3 3

Programação de canhão final 2 2

Plano de direção simples 3 3

Planos de áreas programáveis 3 3

Programação passo a passo por 
data/hora 3

Partida automática por falta 
de energia 3 3 3

Partida automática por baixa pressão 3 3 3

Barreira virtual programável 3 3

Aplicação de água por posição 3 3

Limites de desligamento de pressão, 
vazão, tensão e temperatura 3 3 3

Limites/retardo de bomba e 
pressurização 3 3 3

Programação para evitar a operação 
durante o horário de pico 3

Monitoramento

Posição na área 3 3

Direção ou parado 3 3 3 3

Leitura de pressão 3 3 3

Leitura de tensão 3 3 3 3

Leitura de temperatura 3 3 3

Leitura e registro de sensor de vazão 3 3 3

Horas calculadas por rotação 3 3 3

Visor de status de falhas específicas 3 3 3

Registro do histórico de eventos 
do pivô 3 3 3

Número de temporizadores 
de função 1 6 6 8

Sensores de chuva e de vento para 
desligamento programável 3

Design

Visor iluminado 3 3 3

Para-raios 3 3 3 3

Proteção contra indução de tensão 3 3 3

QUAL OPÇÃO VOCÊ PRECISA?

Painel de Controle BOSS
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OPÇÕES DE PAINEL DE CONTROLE

11 12

BOSS
Esse sistema de gerenciamento de irrigação 
de ponta ajuda a estabelecer com precisão o 
posicionamento e a operação do pivô para 
o controle preciso de irrigação, quimigação 
e outros acessórios - todos cruciais para a 
conservação de recursos e o aumento da 
eficiência.

• Acesso rápido às opções de planejamento 
utilizadas normalmente

• O fornecimento de água pode ser 
adequado às exigências de culturas 
específicas

• As taxas de aplicação podem ser ajustadas 
para corresponder à capacidade de retenção 
de água do solo, reduzindo a chance de 
aplicação excessiva

• Quatro opções de acessórios que permitem 
a irrigação, a quimigação, a fertirrigação e 
o controle do canhão final

• Planejamento de irrigação para diversas 
culturas, diferentes posições, condições de 
solo variáveis ou terrenos irregulares

• A função de autodiagnóstico identifica 
problemas e minimiza o tempo de 
paralisação

• Dependendo do uso, o painel do BOSS 
pode ajudar a conservar a energia, 
minimizar a lixiviação e reduzir a 
utilização de produtos químicos e mão 
de obra

INTELIGENTE, INTUITIVO E EXPANSÍVEL

Com uma estrutura robusta e à prova d’água, 
o BASIC oferece um serviço fácil de usar e 
confiável nas condições mais adversas.

• Os indicadores do sistema de LED 
orientam você desde a partida e fornecem 
informações instantâneas 

• Partida, autorreverso, desligamento e 
ligamento de água facilitados com um 
sistema simples e acessível 

• Relê percentual de controle de velocidade

• O monitor de tensão de fácil leitura fornece 
o status de energia em tempo real 

Opções do BASIC
• Parada automática 

• Reversão automática 

• Religamento automático 

• Desligamento devido à baixa temperatura 

• Integração com acessórios 

• Possibilidade de instalação do medidor de 
vazão 

BASIC SIMPLES, CONFIÁVEL E ECONÔMICO

O painel de controle VISION fornece 
todas as informações que você precisa 
imediatamente — com todos os recursos 
avançados para tornar a irrigação fácil e 
eficiente.

• Display — Informa em tempo real a 
posição do pivô em relação à área irrigada

• Relatório de status — O monitor 
informativo torna o gerenciamento 
da irrigação muito mais fácil

• Indicadores de status — Possibilita 
visualizar rapidamente o status 
operacional do pivô

• Controles de função — Para o pivô, 
altera a direção, controla a vazão, altera 
a taxa de aplicação ou define uma parada 
programável

• Menu de operação — Fácil navegação, 
utiliza uma interface similar à do seu 
telefone celular ou TV.

Benefícios adicionais
• Economiza tempo e mão de obra, 

reduzindo o deslocamento para o campo
• Status em tempo real reduzem as 

solicitações de manutenção e o tempo de 
paralisação

• Disponível em português e em mais 
3 idiomas

• Integração com acessórios

VISION SIMPLES DE USAR. PRONTO PARA A INTERNET.

O display iluminado torna possível a operação 
noturna.

Programação de aplicação avançada para 
o gerenciamento de irrigação completo.

Programação simples de funções 
essenciais para a operação confiável.

Para comparar as opções de painéis de controle, veja a página 13.

VISION 
PARA LATERAIS

CONSULTE 
A PÁGINA 32
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ESTRUTURA DOS VÃOS OPÇÕES DE TUBOS

Tubulação

As tubulações padronizadas de calibre 
11 da Zimmatic contêm paredes 
de espessura 10% maior do que as 
da concorrência, proporcionando mais 
resistência e estabilidade a cada vão. 
Os tamanhos disponíveis incluem:
 • 254 mm

 • 219 mm

 • 204 mm

 • 168 mm

 • 141 mm

 • 114 mm (somente 7500P)

Tirantes e treliças

O exclusivo design de treliça V-Jack 
da Zimmatic distribui a carga do vão 
por igual, fornecendo suporte superior 
e mais durabilidade. A cabeça de 
tirante em aço forjado dentro de uma 
âncora reforçada adiciona mais força 
e estabilidade ao vão.

Estabilizadoras

As estabilizadoras transversais 
conectam cada vão com a próxima 
torre, absorvendo a tensão de 
torção que pode ser causada por 
um terreno irregular. 

Outlet

Ao invés de serem sustentados por 
saídas soldadas que podem vazar 
com o tempo, os sistemas Zimmatic 
oferecem saídas de aspersores 
que são formados como uma peça 
integral do tubo, garantindo 
rosqueamento preciso para uma 
vedação à prova d’água. As saídas 
tubulares Zimmatic são fornecidas 
com uma garantia de 20 anos.

13 14

âncora do tirante

Treliça V-Jack

A saída tubular Zimmatic (à direita) 
utiliza uma conexão formada ao invés 
de conexões soldadas de encaixe fraco, 
que podem contribuir para a ferrugem 
e o vazamento.

Os outlets formados superam os outlets soldados

Soldado 
no tubo

Outlet 
Formado3,175

4,082

4,990

5,897

6,804

7,711

kg
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Tipos de tubulação

• Aço galvanizado
Oferecendo o mais baixo custo 
por metro, o tubo em aço 
galvanizado é ideal para situações 
de corrosão média.

• Alumínio
A tubulação em alumínio da 
Zimmatic fornece resistência 
adicional à corrosão em 
algumas situações se comparada 
aos equipamentos galvanizados. 
Além disso, sua superfície interna 
ultralisa reduz a perda por fricção, 
o que aumenta a eficiência. Para 
uma combinação de versatilidade e 
eficiência, a tubulação em alumínio 
é a opção certa para muitos 
irrigantes.

• Aço inox
Os tubos de aço inoxidável de 
alta liga oferecem alto nível de 
resistência à corrosão para águas 

impuras. Este método é ideal 
para serviços de longo prazo em 
aplicações de processamento 
industrial e de alimentos, além 
de oferecer um valor de revenda 
potencial maior.

• Tubulação Poly-Lined
Ideal para a maioria das condições 
de água corrosiva — municipal, 
industrial e da agricultura. 
Isso inclui uma variedade de 
aplicações: processamento de 
alimentos, produtos químicos, 
têxteis, mineração, indústria de 
papel e celulose, entre outros. Essa 
é uma tubulação alternativa de 
ponta, que oferece uma excelente 
solução em gerenciamento de 
água residual. Com polietileno 
de alta densidade, o revestimento 
é capaz de lidar com os elementos 
corrosivos, água salina e ácida.

Diâmetro do tubo

• 254 mm
Pode ser usado em grandes 
equipamentos para reduzir 
a necessidade da potência.

• 219 mm
Pode ser usado em equipamentos 
longos, com 549 m ou mais.

• 203 mm
Equipamento mais robusto com 
um ótimo custo/benefício.

• 168 mm
O diâmetro padrão da indústria, 
normalmente utilizado em 
equipamentos de 396 m com 
vazão de 227 m³/h ou menos.

• 141 mm
Para equipamentos pequenos com 
menor vazão.

• 114 mm
Disponível apenas na 
série 7500.

TUBOS DE MAIOR ESPESSURA GARANTEM VIDA MAIS LONGA
Os tubos padronizados de 168 mm da Zimmatic têm espessura 10% maior do que os da concorrência. Outros diâmetros 
encontram-se disponíveis para proporcionar o máximo de eficiência.

TUBOS 10% MAIS ESPESSOS 

p14_LI-INT-POR-0703_ProdGuide_2014_1114.indd   17-18 4/28/15   10:34 AM



ESTRUTURA DOS VÃOS OPÇÕES DE TUBOS

Tubulação

As tubulações padronizadas de calibre 
11 da Zimmatic contêm paredes 
de espessura 10% maior do que as 
da concorrência, proporcionando mais 
resistência e estabilidade a cada vão. 
Os tamanhos disponíveis incluem:
 • 254 mm

 • 219 mm

 • 204 mm

 • 168 mm

 • 141 mm

 • 114 mm (somente 7500P)

Tirantes e treliças

O exclusivo design de treliça V-Jack 
da Zimmatic distribui a carga do vão 
por igual, fornecendo suporte superior 
e mais durabilidade. A cabeça de 
tirante em aço forjado dentro de uma 
âncora reforçada adiciona mais força 
e estabilidade ao vão.

Estabilizadoras

As estabilizadoras transversais 
conectam cada vão com a próxima 
torre, absorvendo a tensão de 
torção que pode ser causada por 
um terreno irregular. 

Outlet

Ao invés de serem sustentados por 
saídas soldadas que podem vazar 
com o tempo, os sistemas Zimmatic 
oferecem saídas de aspersores 
que são formados como uma peça 
integral do tubo, garantindo 
rosqueamento preciso para uma 
vedação à prova d’água. As saídas 
tubulares Zimmatic são fornecidas 
com uma garantia de 20 anos.

13 14

âncora do tirante

Treliça V-Jack

A saída tubular Zimmatic (à direita) 
utiliza uma conexão formada ao invés 
de conexões soldadas de encaixe fraco, 
que podem contribuir para a ferrugem 
e o vazamento.

Os outlets formados superam os outlets soldados

Soldado 
no tubo

Outlet 
Formado3,175

4,082

4,990

5,897

6,804

7,711

kg

Welded-On OutletFormed Outlet

Teste de empuxo

Q
U

IL
O

G
R

A
M

A
S

 (
kg

)

406.5

433.6

460.7

487.8

514.9

542

Newton/Meter

Welded-On OutletFormed Outlet

Teste de força de torque/giro

N
E

W
T

O
N

 -
 M

E
T

R
O

S

OUTLET 
FORMADO COM

20 
ANOS
DE GARANTIA

Outlet 
Formado

Outlet 
Formado

Outlet 
Soldado

Outlet 
Soldado

Tipos de tubulação

• Aço galvanizado
Oferecendo o mais baixo custo 
por metro, o tubo em aço 
galvanizado é ideal para situações 
de corrosão média.

• Alumínio
A tubulação em alumínio da 
Zimmatic fornece resistência 
adicional à corrosão em 
algumas situações se comparada 
aos equipamentos galvanizados. 
Além disso, sua superfície interna 
ultralisa reduz a perda por fricção, 
o que aumenta a eficiência. Para 
uma combinação de versatilidade e 
eficiência, a tubulação em alumínio 
é a opção certa para muitos 
irrigantes.

• Aço inox
Os tubos de aço inoxidável de 
alta liga oferecem alto nível de 
resistência à corrosão para águas 

impuras. Este método é ideal 
para serviços de longo prazo em 
aplicações de processamento 
industrial e de alimentos, além 
de oferecer um valor de revenda 
potencial maior.

• Tubulação Poly-Lined
Ideal para a maioria das condições 
de água corrosiva — municipal, 
industrial e da agricultura. 
Isso inclui uma variedade de 
aplicações: processamento de 
alimentos, produtos químicos, 
têxteis, mineração, indústria de 
papel e celulose, entre outros. Essa 
é uma tubulação alternativa de 
ponta, que oferece uma excelente 
solução em gerenciamento de 
água residual. Com polietileno 
de alta densidade, o revestimento 
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Diâmetro do tubo
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Pode ser usado em equipamentos 
longos, com 549 m ou mais.
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O diâmetro padrão da indústria, 
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TUBOS DE MAIOR ESPESSURA GARANTEM VIDA MAIS LONGA
Os tubos padronizados de 168 mm da Zimmatic têm espessura 10% maior do que os da concorrência. Outros diâmetros 
encontram-se disponíveis para proporcionar o máximo de eficiência.

TUBOS 10% MAIS ESPESSOS 
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ESTRUTURA DA TORRE E OPÇÕES DE ALTURA

DIFERENCIAIS ZIMMATIC
Expanda suas opções de pivô para aumentar a eficiência da água e maximizar a produção. A Lindsay oferece peças duráveis, componentes 
de qualidade e uma ampla gama de alturas da estrutura da torre para personalizar seu pivô e melhor atender sua área.

Junta Uni-Knuckle

Essa junta universal de alta resistência 
oferece flexibilidade sem tensão nas 
inclinações com até 30%. Todos 
os componentes são montados 
externamente para eliminar as 
restrições do fluxo de água. Essa 
unidade funciona como um suporte 
entre os vãos, permitindo a substituição 
da bota e da luva de alumínio, sem a 
necessidade do caminhão munck.

Junta de acoplamento

A exclusiva junta de acoplamento 
Zimmatic oferece conexão sólida 
e proteção contra vazamento. 
A vedação segura fornece proteção 
contra os elementos, que resulta em 
mais durabilidade do equipamento.

Caixa de controle

Alojados em um invólucro à prova 
d’água, esses controles ultraconfiáveis 
mantêm o alinhamento do 
equipamento durante a operação. 
Circuitos supressores de arco, que 
protegem contra as irregularidades 
de tensão, combinados com testes 
rigorosos, resultam no reconhecimento 
de que o Zimmatic é um dos pivôs 
mais confiáveis do setor.

OPÇÕES DE ALTURA PARA CADA CULTURA

Médio Padrão

Uma altura maior reduz os danos à 
cultura e melhora o desempenho 
do pivô, o que resulta em melhores 
condições de crescimento para híbridos 
de milho de alta produção.

15 16

A estrutura da torre de quatro 
pernas Zimmatic é acoplada ao 
chassi. As pernas distribuem 
a carga em uma área maior e 
a tubulação de parede espessa 
elimina a necessidade de um 
suporte adicional. 

Altura: 2.9m

Torre de altura padrão 

Os pivôs Zimmatic™ oferecem a 
primeira torre de 4 m do mercado, 
projetada para cana-de-açúcar e 
demais culturas altas. Essas culturas 
ficam mais altas e fortes sem a 
necessidade de alterar a forma como 
são irrigadas. Uma altura maior reduz 
os danos à cultura, resultando em 
melhores condições de crescimento, 
menos desgaste do equipamento e 
melhor gerenciamento de controle. 
É uma opção ideal para terrenos 
acidentados e irregulares.

Altura: 3.4m

Torre de altura média 

Os pivôs Zimmatic™ oferecem 
diversas opções de altura para serem 
usados com diferentes culturas 
e alturas. A escolha da cultura 
correta para o Pivô Central deixa o 
sistema de irrigação mais eficiente 
se comparado com inundação ou 
gotejamento.

Altura: 3.91m

Opções de torre alta e super alta

APROXIMADAMENTE 1 M 
MAIS ALTO

TORRE DE ALTURA MÉDIA

Modelos com vão livre de 4 e 6 m fornecem o espaçamento necessário 
para a cultura e uma operação estável em terrenos irregulares.
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ENGATE E DESENGATE COM FACILIDADE
O redutor de roda TNT 2, recentemente projetado, incorpora um pacote de engrenagem mais fácil de engatar e desengatar. 
Os recursos incluem:

PROJETADO PARA DESEMPENHO DE LONGA DURAÇÃO
O redutor de roda AT Zimmatic foi desenvolvido pensando no futuro da irrigação. 
Os recursos incluem:

REDUTOR DE RODA AT REDUTOR DE RODA MÓVEL TNT 2

17 18

• As vedações de entrada e de saída 
do retentor que giram com o eixo 
fornecem proteção extra contra 
sujeira e umidade

• Dois rolamentos de entradas 
grandes aumentam a capacidade 
de carga em 55%

• A consistência de torque 
aprimorada e o tempo de 
operação são obtidos graças a uma 
engrenagem principal em ferro 
fundido

• A maior câmara de expansão 
da indústria reduz a pressão e a 
temperatura interna

• Padrão de montagem universal

• Carcaças reforçadas externamente 
que fornecem mais robustez e 
redução do desgaste

• Todo o novo projeto do diafragma 
mantém os componentes internos 
submersos em lubrificante durante 
a operação

• O projeto de preenchimento 
fácil permite a manutenção da 
engrenagem de rotina sem a 
abertura da câmara de expansão 

• Eixos de entrada duplos reduzem  
a necessidade de estoque de peças

• O relevo na flange de saída ajuda 
a centralizar e a suportar a roda, 
eliminando a tensão e a falha de 
desparafusamento dos parafusos 
de alça

• Os parafusos flangeados 
mantêm-se apertados 
mesmo em aplicações 
mais bruscas

• O dispositivo de 
exclusão no eixo 
de saída permite 
proteção de vedação 
adicional

• A engrenagem em aço 1045 
forjado a quente, com dentes 
mais finos, fornece robustez 
extra e melhor contato com  
a engrenagem principal 

• O eixo de saída mais curto 
elimina a carga maior de ressalto, 
o que estende a durabilidade do 
rolamento Todas as engrenagens Zimmatic 

são projetadas com eixos de saída 
mais curtos, eliminando a carga 
de ressalto alta, o que estende a 
durabilidade do rolamento.

Vedações de eixo de cartucho Rolamento de entradas grandes Engrenagem principal em ferro fundido

114 mm55,5 mm

Zimmatic Concorrente

• O travamento positivo nas 
posições móveis garante o 
assentamento na engrenagem 

• Design super-reforçado com alta 
resistência 

• Encaixes e furações do 
equipamento seguem o padrão 
mundial da maioria dos pivôs 

• Novo projeto, que reduz o tempo 
de manutenção periódica 

• Vedações duplas para proteção 
adicional

• Vedações de saída projetadas 
especialmente com protetores 
externos

• Desencaixe e reboque fácil do 
pivô para o local de trabalho

• Desengate simples da alavanca 
para tornar a operação fácil e livre 
de problemas

• Compatível com a maioria 
dos pneus

• Uma alternativa eficiente e 
confiável para um eixo rebocável 
parafusado com a engrenagem 
padrão

• Engrenagem de alta resistência de 
uso comprovado Zimmatic
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Quimigação / fertirrigação

Veja os recursos do motor da unidade de 
acionamento central:

• Projetado para operar em 480V ou 380V 

• Aço de alta resistência revestido para 
resistir aos produtos químicos ou à água 
corrosiva

• O rotor e o estator podem ser substituídos 
independentemente, simplificando a 
manutenção

• Um motor de 3/4 hp envolve um 
acionamento de engrenagem reta, 
produzindo um aumento de 9 rpm em 
relação à concorrência (43 rpm versus 
34 rpm)

• A engrenagem reta de redução tripla 
oferece a maior eficiência do setor

• O projeto de engrenagem não helicoidal 
resulta no menor aquecimento, fricção e 
desgaste geral 

• Motor de 1,0 hp (59 rpm) também 
disponível, o que aumenta o tempo de 
rotação em 37%

DURABILIDADE. EFICIÊNCIA. VELOCIDADE.
Cada equipamento Zimmatic é reforçado pelo sistema de 
transmissão mais durável e eficiente do setor.

MOTOREDUTOR

19

Um pivô Zimmatic de sete torres com um motor de 43 rpm pode completar 
um ciclo em 13 horas, contra 16 horas do concorrente com um motor de 
34 rpm — uma economia de 27%.

Pivô Zimmatic com 
motor de 43 rpm

Pivô do concorrente 
com motor de 34 rpm

Velocidade de 
rotação mais 

rápida por

25 
ANOS

ABRAÇADEIRA PARA CABOS

ABRAÇADEIRA ANTIFURTO PARA PROTEÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS.
Elimina custos de reparo e paradas não programadas do seu pivô.

Abraçadeira

Para aumentar a proteção 
são recomendados 
4 abraçadeiras por vão.

Quando ocorre um furto a um pivô 
desprotegido, pode ser removido 3-8 km 
de cabo de cobre, o que pode resultar em 
um custo adicional médio de R$ 5.000 
por máquina danifi cada por furto e um 
mínimo de um dia de inatividade.

As abraçadeiras são fácies de instalar e é 
um dos primeiros dispositivos antifurto 
de comprovada proteção aos cabos 
elétricas da máquina. 

Como funciona?

As abraçadeiras travam os cabos do 
pivô no lugar, o que difi culta o furto dos 

fi os de cobre. A abraçadeira circunda 
todo o tubo e os cabos criando um 
lacre. Utilizando várias braçadeiras 
em cada vão, os cabos não podem ser 
removidos de forma rápida e os ladrões 
acabam dando preferência para sistemas 
desprotegidos. 

Cada abraçadeira apresenta um decalque 
refl exivo à prova de intempéries que 
dissuade os ladrões que buscam fi os 
de cobre à noite com lanternas. Estão 
disponíveis também sinais de alerta para 
pontos articulados e vãos, promovendo 
proteção extra.

•   Projetado para se adequar a todas 
as principais marcas de pivôs com 
diâmetros de 6 5/8 de polegada e 
todos os tamanhos de cabos. 

•  Trava os cabos de pivô de forma 
segura com aço galvanizado grau 11.  

•   Com instalação em um pivô inteiro 
e menos de uma hora. 

•  Economiza custos de reparo, 
inatividade e perdas na cultura. 

20

Fácil de instalar em qualquer parte do tubo. Cabos travados e seguros em seus lugares.
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QUANDO A BORRACHA ENCONTRA A ÁREA
O seu distribuidor Zimmatic trabalhará com você para personalizar o seu sistema ao tipo de solo e cultura pretendidos.

Tamanho do pneu
Tamanhos dos pneus — Todos 
os tamanhos de pneus incluem aros 
galvanizados resistentes à corrosão.

• 9,5 x 24
Projetado para horas limitadas 
em solos arenosos

• 11,2 x 24
Oferece bom espaçamento e 
flutuação, com um controle de 
roda estreito

• 12,4 x 24
Recomendado para áreas e 
equipamentos compactos

• 14,9 x 24
Recomendado para vãos mais 
pesados e mais longos

• 14,9 x 28
Voltado para vãos mais longos, 
pois permite mais flutuação

OPÇÕES DE PNEUS

22

Os pivôs Zimmatic oferecem cinco opções de tamanho de pneus, que podem ser 
escolhidos de acordo com o espaçamento de sua cultura e a textura do solo.

DiâmetroLargura da roda

9,5 x 24 254 mm 1051 mm

11,2 x 24 264 mm 1092 mm

12,4 x 24 315 mm 1159 mm

14,9 x 24 378 mm 1270 mm

14,9 x 28 378 mm 1382 mm

NFTRAX
CONJUNTO DE PNEUS NÃO 
PNEUMÁTICOS

MELHOR TRAÇÃO. MENOS MANUTENÇÃO, 
MENOS TEMPO PARADO.
O novo NFTrax é um projeto de pneus sem ar (nunca murcham) e 
mantém os sulcos dos pneus os menores possíveis. Os agricultores 
economizarão tempo, trabalho e custos de resposição, uma vez que 
não precisarão se preocupar com furos nos pneus, verificação de 
pressão de ar e bandas laterais danificadas.

Construídos para garantir durabilidade e flexibilidade, garantindo melhor 
trilho com sulcos menores, melhor desempenho e menos tempo parado.

Através de extensos 
testes no campo, a 
profundidade do sulco 
da roda de NFTrax é 
entre 30 e 50% menor 
que a dos pneus 
convencionais de 
11,2x38” em condições 
de funcionamento 
similares. 

Quando comparados 
com alternativas de 
pneus sólidos, nesses a 
profundidade do sulco 
é ainda superior.

Pneus convencionais 
causam escoamento de 
água, sulcos profundos 
e atolamentos em áreas 
irregulares.

O design exclusivo do 
NFTrax controla o 
escoamento de água 
e reduz a erosão no 
trilho, favorecendo o 
secamento do campo 
em menor tempo.

O NFTrax é uma roda de 
aço envolta por uma cinta 
de borracha vulcanizada 
tensionada em mais de 
10 pontos de contato.

Pneus convencionais com ar ou 
sólidos aplicam maior pressão 
no meio da base do trilho de 
rodagem, gerando sulco mais 
fundo e escoamento de água 
concentrado. Já o NFTrax 
distribui a pressão por toda a 
superfície da cinta, criando 
maior contato com o solo. 
Com sulcos menos profundos e 
largos, há menos desgaste nos 
equipamentos agrícolas.

NFTrax adapta-se às obstruções 
do solo sem atolar. E, 
diferentemente das bandas 
laterais de pneus convencionais, 
lama e solo não se depositam no 
exterior do trilho.

•  Cinta de borracha com 
roda de aço

•  O modelo da banda de 
rodagem especialmente 
desenvolvido fornece 
maior tração com dano 
mínimo ao solo

•  Melhor manutenção do 
trilho devido à banda de 
rodagem horizontal e alta/
baixa pressão na interação 
com o solo de alta/baixa 
pressão.

•  Projeto sem ar - sem 
furos ou bandas laterais 
danificadas

•  Sistema aberto - para 
melhor limpeza

•  Trilho flexível que se 
adapta a obstruções 
e terreno irregular

 

NOVO

21

p14_LI-INT-POR-0703_ProdGuide_2014_1114.indd   25-26 4/28/15   10:35 AM



QUANDO A BORRACHA ENCONTRA A ÁREA
O seu distribuidor Zimmatic trabalhará com você para personalizar o seu sistema ao tipo de solo e cultura pretendidos.
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OPÇÕES DE PNEUS

22
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TRAÇÃO SUPERIOR. MELHOR DESEMPENHO. MAIS PRODUTIVIDADE.
Garante robustez e tração para manter seus sistemas de irrigação operando sem problemas. Os pivôs Zimmatic oferecem uma 
linha completa de soluções de controle para lidar com os terrenos mais difíceis, assim você poderá fornecer água e produtos 
químicos para cada área de seu campo, eliminando áreas ociosas e aumentando a produtividade.

SOLUÇÕES DE TRAÇÃO 

23

OPÇÃO DE RODAS PARA CORNER

Melhore o desempenho de um sistema, novo 
ou atual, adicionando um sistema Corner 4x4 - 
quatro rodas - que trabalha junto para fornecer 
melhor tração e distribuição de peso por igual da 
torre.

• Opera com equipamentos Zimmatic
novos e antigos, assim como com 
equipamentos de outras marcas ou que 
possuam outros sistemas

• Melhores desempenhos em sulcos 
e culturas rugosas 

• Melhor gerenciamento de trilha

• Reduz enormemente a chance 
de atolamento 

• Operações com opções de todos 
os pneus de canto 

• Utiliza peças Lindsay genuínas 

Tração melhorada e redução 
de afundamento 

Uma distribuição de peso mais ampla cria uma 
fl utuação melhor e uma pressão menor no 
solo, que reduz sulcos e mantém o sistema de 
irrigação operando sem problemas.

CORNER
4X4
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Trax

Drivable Grass

Conversão para três rodas

Estrutura da torre de três rodas

O Drivable Grass® é uma marca registrada 
da Soil Retention

Trax

Ideal para áreas difíceis 
e todos os terrenos

Para os problemas mais difíceis de 
controle, o Trax lida com qualquer 
terreno. Uma banda de rodagem 
superior elimina os sulcos sem 
precisar trocar os pneus. Alojado em 
uma banda de rodagem larga com 
nervuras, o Trax distribui o peso por 
igual, criando 1,2 metros quadrados 
de contato de superfície para evitar o 
cavamento e as paralisações do pivô.
• Uma base mais ampla para 

melhor flutuação e pressão sobre 
a terra reduzida

• Tração maior para melhor 
capacidade de inclinação

• Componentes vedados para 
mais durabilidade e baixa 
manutenção 

• Rápido e fácil de instalar — sem 
necessidade de modificações 
adicionais

• Utiliza o eixo do pneu do pivô 
existente e os mesmos parafusos

• Reduz o sistema de transmissão e 
o desgaste da estrutura da treliça

Três rodas - Estrutura da torre

Ideal para áreas inundadas 
e solos problemáticos

Adicione força para aumentar a 
tração e evitar o atolamento com a 
estrutura da torre de três rodas da 
Zimmatic.

• Gaste menos tempo lidando com 
equipamentos atolados 

• Aumente a durabilidade do pneu

• Reduza o desgaste do sistema 
de transmissão

• Irrigue as áreas atualmente 
ociosas.

Conversão para três rodas

Obtenha todas as vantagens de 
uma estrutura de torre de três rodas 
sem precisar substituir seu tubo de 
transmissão de duas rodas. Um kit 
de conversão econômico simples para 
a terceira roda fornecerá ao 
seu modelo uma flutuação adicional 
e uma tração melhorada.

Drivable Grass®

Uma solução barata para áreas 
problemáticas

Quando a água e a lama estiverem 
presentes na trilha do pneu, o 
Drivable Grass oferecerá a tração 
que você precisa para se manter em 
movimento. Evite os reparos da trilha 
com essa solução barata para gerenciar 
as trilhas profundas e escorregadias 
da roda. Basta cortar a grama de 
passagem para ajustar as trilhas das 
rodas existentes.

• Rápido, simples e barato de usar
• Operações com qualquer tipo 

de equipamento
• Ajuda a minimizar os reparos 

da trilha

Conjunto de Pneus Sem Ar - 
alternativa flexível para desempenho 
inigualável. Reduz sulcos e 
tempo parado devido às baixas 
manutenções. Consulte a página 21 
para mais detalhes.

NFTraxNFTrax
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• Componentes vedados para 
mais durabilidade e baixa 
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e uma tração melhorada.
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Drivable Grass oferecerá a tração 
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• Aspersores rotativos 

 Apresentando placas defletoras 
substituíveis e uma opção de vazões 
individuais, os aspersores rotativos 
ou giratórios são projetados para 
maior cobertura em solos mais 
pesados ou terrenos ondulados.

• Aspersores fixos 

 Disponível em uma variedade 
de opções para diferentes tipos 
de cultura, condições de clima 
e vento, os aspersores fixos 
são destinados ao uso em solos 
mais leves ou em terrenos 
planos e podem ser adaptados 
para aplicações em sulco. 
Essas unidades também são 
compatíveis tanto com placas de 
germinação como de quimigação.

• Aspersores LEPA 

 Operação nos modos de gota e 
spray, os aspersores LEPA (Low 
Energy Precision Application) 
são projetados para reduzir a 
evaporação da superfície. As placas 
de quimigação estão disponíveis 
para a maioria das culturas.

NÓS O AJUDAREMOS A FAZER A ESCOLHA CERTA
Seu distribuidor Zimmatic analisará sua operação e o ajudará a personalizar um pacote de aspersores que atenda às 
suas necessidades de irrigação.

OPÇÕES DE ASPERSORES

• Pendurais 
Fabricado em aço galvanizado, tubo 
de PVC ou mangueira reforçada — 
os pendurais são projetados para 
minimizar a perda de água devido 
à evaporação e aos efeitos do vento. 
Os comprimentos podem variar 
de um pouco abaixo dos tirantes 
a aproximadamente 1,2 m acima 
da solo.

• Trilha Seca
Projetado para minimizar 
os problemas de tração e 
afundamento, ele posiciona os 
aspersores atrás dos rodados.

• Boom Back
Permite que os pendurais sejam 
colocados deslocados da tubulação, 
possibilitando uma maior 
abrangência da área irrigada.

• Reguladores de pressão 
Disponível nas versões padrão e de 
alta resistência, os reguladores 
de pressão ajudam a garantir a 
distribuição de água uniforme.  
Os reguladores de pressão 
Zimmatic destinam-se a operar 
entre 6 e 50 psi (0,4 a 3,5 bar).

• Canhão Final
O canhão final pode adicionar 
de 2 a 4 hectares irrigados. As 
bombas booster estão disponíveis 
nos tamanhos de 130 gpm (8,2 
lps) ou 200 gpm (12,6 lps), quando 
a pressão adicional for necessária 
para aumentar o alcance do 
canhão final.

O UP3 oferece 
recurso de 
instalação 
rápida.

Cobertura/Pressão

2 a 20 pés - 6 a 10 psi
dependendo da altura e da pressão do aspersor 

(0,6 a 6,1 m - 0,41 a 0,69 bar)

Cobertura/Pressão

12 a 74 pés - 10 a 50 psi
dependendo da altura e da pressão do aspersor 

(3,7 a 22,6 m - 0,69 a 3,5 bar)

Cobertura/Pressão

7,5 a 47 pés - 6 a 40 psi
dependendo da altura e da pressão do 
aspersor (2,3 a 14,3 m - 0,41 a 2,8 bar)

COBERTURAS PERSONALIZADAS ÀS SUAS NECESSIDADES
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Pendurais

Trilha Seca

Canhão fi nal

Aspersores giratórios Aspersores fi xos Aspersores LEPA

Reguladores de pressão
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LOCALIZAÇÃO  
DO RECEPTOR 
MÓVEL

LOCALIZAÇÃO  
DA ESTAÇÃO 

BASE

CORNER COM GPS PARA 
O 9500CC

9500CC

27 28

c.
Sistema de corner tradicional
Taxa de aplicação alvo = 25.4mm*

9500CC  
com Tecnologia SmartChip*
Taxa de aplicação alvo = 25.4mm*

Em campos com limites irregulares, o 9500CC fornece uma uniformidade de 
aplicação bem maior do que os sistemas corner tradicionais.

Falta de  
Irrigação

Excesso de 
Irrigação

b.

Sistema de corner tradicional
Taxa de aplicação alvo = 25.4mm*

9500CC  
com Tecnologia SmartChip*
Taxa de aplicação alvo = 25.4mm*

Limites regulares

Limites irregulares

* Para t i rar  vantagem da função de SmartChip,  seu pivô deve ser  equipado 
com o painel  de controle  BOSS.

Essa nova opção de guia adiciona mais 
flexibilidade para a melhor execução 
corner do mercado. Com o 9500CC 
guiado por GPS, a fiação enterrada é 
eliminada. Isso economiza tempo e mão 
de obra durante a instalação e permite 
o ajuste de caminho mais fácil, se 
necessário, em estações de crescimento 
futuras. Toda essa flexibilidade 
adicional ocorre sem sacrificar a precisão 
— o guia corner 9500CC GPS utiliza 
um sinal de correção RTK a partir de sua 
estação de base incorporada, fornecendo 
a repetibilidade de subpolegada ano  
após ano, sem necessidade de custos  
de subscrição de rede adicionais.

• Elimina a necessidade e os 
problemas de cabos enterrados

• A precisão do RTK (Real Time 
Kinematic) é padrão - nenhuma 
estação base ou rede de base 
terceirizada é necessária

• Diagnósticos de GPS avançados 
integrados no painel de controle  
do 9500CC 

• A placa de controle de segurança 
garante a operação adequada 

• Alterações no planejamento do 
corner podem ser feitas facilmente

BENEFÍCIOS DE APLICAÇÃO DA ÁGUA

O Zimmatic 9500CC é o sistema corner mais tecnologicamente avançado do 

mercado. Com sua Tecnologia SmartChip exclusiva, ele fornece a você uma 

aplicação mais uniforme em todo o campo porque, ao contrário dos sistemas  

corner da concorrência, o 9500CC realmente entende e se adapta as  

características de sua área.

2.54 5.08 7.62 12.7 19.05 22.86 27.94 33.02 38.1 43.18

UM SISTEMA MAIS PRECISO — COM TECNOLOGIA SMARTCHIP
Com sua capacidade única de criar um programa de irrigação personalizado com base nas características da área, o sistema 
personalizado 9500CC oferece taxas de aplicação com a mesma uniformidade que você obtém do seu pivô central.

Controle do Aspersor Conexões de alto fluxo Chassi reforçado móvel

Conexões de Alto Fluxo

A alternativa para as mangueiras 
ineficientes, que são propensas aos va-
zamentos e que precisam ser dobradas 
sempre que o corner se move.

• Diminui a chance de vazamento

• Reduz a perda de atrito da água

• Reduz os custos de bombeamento

Painel Especial para 
controle de ângulo

•  Informação precisa da posição da 
máquina.

•  Componente principal do pro-
grama SmartChip e Orientação 
do GPS

Painel de controle 9500CC

•  O controle completo no painel 
economiza um tempo valioso dos 
operadores

•  Fornece um importante feedback  
de desempenho da máquina

•  Os diagnósticos na tela eliminam o 
tempo de inatividade

Transmissão

Os motores e caixas de engrenagens 
permitem que o 9500CC se mova 
continuamente para melhor 
uniformidade.

•   O mecanismo de direção robusto  
e os fusos em chassis-H mantêm  
o 9500CC sempre na pista

•  A opção pelo sistema de acionamento 
4x4 reduz sulcos e proporciona 
melhor tração

Aspersores personalizados

•  Os aspersores ligam e desligam 
rapidamente com base no programa 
de irrigação

•  Controlado com base na posição da 
máquina atual e na taxa de aplicação 
prescrita

•  Uniformidade de aplicação melhorada 
derivada das características do campo

•  Sequenciamento de ciclos dos 
módulos aspersores para máxima 
uniformidade

9500CC CUSTOM CORNER
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LOCALIZAÇÃO  
DO RECEPTOR 
MÓVEL

LOCALIZAÇÃO  
DA ESTAÇÃO 

BASE

CORNER COM GPS PARA 
O 9500CC

9500CC

27 28

c.
Sistema de corner tradicional
Taxa de aplicação alvo = 25.4mm*

9500CC  
com Tecnologia SmartChip*
Taxa de aplicação alvo = 25.4mm*

Em campos com limites irregulares, o 9500CC fornece uma uniformidade de 
aplicação bem maior do que os sistemas corner tradicionais.

Falta de  
Irrigação

Excesso de 
Irrigação

b.

Sistema de corner tradicional
Taxa de aplicação alvo = 25.4mm*

9500CC  
com Tecnologia SmartChip*
Taxa de aplicação alvo = 25.4mm*

Limites regulares

Limites irregulares

* Para t i rar  vantagem da função de SmartChip,  seu pivô deve ser  equipado 
com o painel  de controle  BOSS.

Essa nova opção de guia adiciona mais 
flexibilidade para a melhor execução 
corner do mercado. Com o 9500CC 
guiado por GPS, a fiação enterrada é 
eliminada. Isso economiza tempo e mão 
de obra durante a instalação e permite 
o ajuste de caminho mais fácil, se 
necessário, em estações de crescimento 
futuras. Toda essa flexibilidade 
adicional ocorre sem sacrificar a precisão 
— o guia corner 9500CC GPS utiliza 
um sinal de correção RTK a partir de sua 
estação de base incorporada, fornecendo 
a repetibilidade de subpolegada ano  
após ano, sem necessidade de custos  
de subscrição de rede adicionais.

• Elimina a necessidade e os 
problemas de cabos enterrados

• A precisão do RTK (Real Time 
Kinematic) é padrão - nenhuma 
estação base ou rede de base 
terceirizada é necessária

• Diagnósticos de GPS avançados 
integrados no painel de controle  
do 9500CC 

• A placa de controle de segurança 
garante a operação adequada 

• Alterações no planejamento do 
corner podem ser feitas facilmente

BENEFÍCIOS DE APLICAÇÃO DA ÁGUA

O Zimmatic 9500CC é o sistema corner mais tecnologicamente avançado do 

mercado. Com sua Tecnologia SmartChip exclusiva, ele fornece a você uma 

aplicação mais uniforme em todo o campo porque, ao contrário dos sistemas  

corner da concorrência, o 9500CC realmente entende e se adapta as  

características de sua área.

2.54 5.08 7.62 12.7 19.05 22.86 27.94 33.02 38.1 43.18

UM SISTEMA MAIS PRECISO — COM TECNOLOGIA SMARTCHIP
Com sua capacidade única de criar um programa de irrigação personalizado com base nas características da área, o sistema 
personalizado 9500CC oferece taxas de aplicação com a mesma uniformidade que você obtém do seu pivô central.

Controle do Aspersor Conexões de alto fluxo Chassi reforçado móvel

Conexões de Alto Fluxo

A alternativa para as mangueiras 
ineficientes, que são propensas aos va-
zamentos e que precisam ser dobradas 
sempre que o corner se move.

• Diminui a chance de vazamento

• Reduz a perda de atrito da água

• Reduz os custos de bombeamento

Painel Especial para 
controle de ângulo

•  Informação precisa da posição da 
máquina.

•  Componente principal do pro-
grama SmartChip e Orientação 
do GPS

Painel de controle 9500CC

•  O controle completo no painel 
economiza um tempo valioso dos 
operadores

•  Fornece um importante feedback  
de desempenho da máquina

•  Os diagnósticos na tela eliminam o 
tempo de inatividade

Transmissão

Os motores e caixas de engrenagens 
permitem que o 9500CC se mova 
continuamente para melhor 
uniformidade.

•   O mecanismo de direção robusto  
e os fusos em chassis-H mantêm  
o 9500CC sempre na pista

•  A opção pelo sistema de acionamento 
4x4 reduz sulcos e proporciona 
melhor tração

Aspersores personalizados

•  Os aspersores ligam e desligam 
rapidamente com base no programa 
de irrigação

•  Controlado com base na posição da 
máquina atual e na taxa de aplicação 
prescrita

•  Uniformidade de aplicação melhorada 
derivada das características do campo

•  Sequenciamento de ciclos dos 
módulos aspersores para máxima 
uniformidade

9500CC CUSTOM CORNER
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PIVÔ ARTICULADO  – ATÉ 165°FIELDPLUS

ESTENDA O ALCANCE DA IRRIGAÇÃO
Nem todos os campos possuem um quadrado perfeito. Construções, obstáculos naturais ou limites irregulares podem também impedir 
os pivôs tradicionais de irrigarem completamente algumas áreas. O FieldPLUS — exclusivo da Zimmatic — permite que os produtores 
coloquem mais área de produção em campos irregulares ou em campos que contenham obstáculos imóveis.

• Engate do Pivô 
O engate FieldPLUS exclusiva 
pode ser colocada em qualquer 
torre, permitindo a criação de um 
sistema que seja personalizado para 
uma área específico.

• Rolamentos de nylon 
As torres podem girar até 165º em 
ambas as direções sobre rolamentos 
de nylon, o que garante uma 
operação sem problemas e uma 
durabilidade aprimorada. 

• Conexões à prova d’água 
A conexão padrão de 168 mm 
permite o fluxo irrestrito com uma 
vedação segura e à prova d’água.

• Realinhamento automático 
O FieldPLUS realinha 
automaticamente todo o sistema, 
permitindo que ele funcione como 
um pivô padrão. 

• Parada automática 
A torre para automaticamente 
quando ela atinge a barricada, 
enquanto os vãos finais 
continuam a operar. 

• Vãos finais 
Os vãos podem continuar até 304,8 
m após o engate, irrigando grandes 
áreas de terra que antes eram 
inalcançáveis.

• Operações com sistemas existentes  
O FieldPLUS pode ser rapidamente 
e facilmente adaptado para a 
maioria dos sistemas de irrigação 
Zimmatic.

• GPS  
Adicione a força do sistema de 
posição GPS Growsmart para um 
controle mais preciso de água e 
de produtos químicos. Você estará 
apto a controlar a irrigação por 
canhões finais ou por um conjunto 
de aspersores, incrementando a área 
irrigada para aumento do seus lucros.

• Múltiplos engates FieldPLUS  
Para mais flexibilidade, os múltiplos 
engates podem ser utilizadas em um 
único equipamento.

9500MP PIVÔ MÓVEL

VERSATILIDADE COM MENOR INVESTIMENTO INICIAL
A Lindsay oferece duas soluções de irrigação que permitem que você distribua seu investimento em diversas áreas.  
Todos os pivôs móveis Zimmatic by Lindsay oferecem estrutura reforçada de fácil manuseio para reboque.

Tipo de sistema 9502MP 9504MP

Área máxima 23 ha 148 ha

Comprimento máximo 270 m 688 m

Torres máximas 5 torres 13 torres

Recursos rebocáveis

Pode ser rebocado 
em qualquer direção e 
configurado para reboque 
pelo lance

Pode ser rebocado em qualquer 
direção e configurado para 
reboque pelo lance

Alimentação
Elétrica ou grupo gerador na 
torre central

Elétrica ou grupo gerador na 
torre central

• Pivô móvel de duas  
rodas 9502MP 
Ideal para movimentos frequentes 
em áreas de até 16 hectares, esse 
sistema de fácil configuração 
oferece um pivô sobre duas 
rodas girando ao redor de uma 
haste fixa.

• Pivô móvel de quatro  
rodas 9504MP 
Esse sistema mais robusto fornece 
a estabilidade necessária para o 
reboque sobre terrenos irregulares 
com topografia acidentada. O 
engate para reboque pode ser 
conectado à estrutura do ponto do 
pivô nos dois lados.

A engrenagem de acionamento final rebocável/não rebocável 
da Zimmatic utiliza uma alavanca de engate para desengatar a 

engrenagem para reboque. Quando você estiver pronto para irrigar, 
basta reengatar a engrenagem com a alavanca.

29 30

Engate do Vão Rolamentos em nylon Parada automática Posição via GPS

Pivô móvel de duas rodas Pivô móvel de quatro rodas
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PIVÔ ARTICULADO  – ATÉ 165°FIELDPLUS

ESTENDA O ALCANCE DA IRRIGAÇÃO
Nem todos os campos possuem um quadrado perfeito. Construções, obstáculos naturais ou limites irregulares podem também impedir 
os pivôs tradicionais de irrigarem completamente algumas áreas. O FieldPLUS — exclusivo da Zimmatic — permite que os produtores 
coloquem mais área de produção em campos irregulares ou em campos que contenham obstáculos imóveis.

• Engate do Pivô 
O engate FieldPLUS exclusiva 
pode ser colocada em qualquer 
torre, permitindo a criação de um 
sistema que seja personalizado para 
uma área específico.

• Rolamentos de nylon 
As torres podem girar até 165º em 
ambas as direções sobre rolamentos 
de nylon, o que garante uma 
operação sem problemas e uma 
durabilidade aprimorada. 

• Conexões à prova d’água 
A conexão padrão de 168 mm 
permite o fluxo irrestrito com uma 
vedação segura e à prova d’água.

• Realinhamento automático 
O FieldPLUS realinha 
automaticamente todo o sistema, 
permitindo que ele funcione como 
um pivô padrão. 

• Parada automática 
A torre para automaticamente 
quando ela atinge a barricada, 
enquanto os vãos finais 
continuam a operar. 

• Vãos finais 
Os vãos podem continuar até 304,8 
m após o engate, irrigando grandes 
áreas de terra que antes eram 
inalcançáveis.

• Operações com sistemas existentes  
O FieldPLUS pode ser rapidamente 
e facilmente adaptado para a 
maioria dos sistemas de irrigação 
Zimmatic.

• GPS  
Adicione a força do sistema de 
posição GPS Growsmart para um 
controle mais preciso de água e 
de produtos químicos. Você estará 
apto a controlar a irrigação por 
canhões finais ou por um conjunto 
de aspersores, incrementando a área 
irrigada para aumento do seus lucros.

• Múltiplos engates FieldPLUS  
Para mais flexibilidade, os múltiplos 
engates podem ser utilizadas em um 
único equipamento.

9500MP PIVÔ MÓVEL

VERSATILIDADE COM MENOR INVESTIMENTO INICIAL
A Lindsay oferece duas soluções de irrigação que permitem que você distribua seu investimento em diversas áreas.  
Todos os pivôs móveis Zimmatic by Lindsay oferecem estrutura reforçada de fácil manuseio para reboque.

Tipo de sistema 9502MP 9504MP

Área máxima 23 ha 148 ha

Comprimento máximo 270 m 688 m

Torres máximas 5 torres 13 torres

Recursos rebocáveis

Pode ser rebocado 
em qualquer direção e 
configurado para reboque 
pelo lance

Pode ser rebocado em qualquer 
direção e configurado para 
reboque pelo lance

Alimentação
Elétrica ou grupo gerador na 
torre central

Elétrica ou grupo gerador na 
torre central

• Pivô móvel de duas  
rodas 9502MP 
Ideal para movimentos frequentes 
em áreas de até 16 hectares, esse 
sistema de fácil configuração 
oferece um pivô sobre duas 
rodas girando ao redor de uma 
haste fixa.

• Pivô móvel de quatro  
rodas 9504MP 
Esse sistema mais robusto fornece 
a estabilidade necessária para o 
reboque sobre terrenos irregulares 
com topografia acidentada. O 
engate para reboque pode ser 
conectado à estrutura do ponto do 
pivô nos dois lados.

A engrenagem de acionamento final rebocável/não rebocável 
da Zimmatic utiliza uma alavanca de engate para desengatar a 

engrenagem para reboque. Quando você estiver pronto para irrigar, 
basta reengatar a engrenagem com a alavanca.

29 30

Engate do Vão Rolamentos em nylon Parada automática Posição via GPS

Pivô móvel de duas rodas Pivô móvel de quatro rodas
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OPÇÕES MÚLTIPLAS. COBERTURA MÁXIMA.
Se você tiver um campo quadrado ou retangular, um sistema de irrigação de movimento lateral padrão pode aumentar sua cultura 
em 98% de produção plena. Com uma opção de fornecimento de água e sistemas de guia, cada sistema pode ser padronizado às suas 
necessidades e situações individuais.

SISTEMAS LATERAIS 9500L

31 33

VERSAT IL IDADE 
INCOMPAR ÁVEL

O VISION para laterais é 
projetado especifi camente 
para todos os sistemas 
de irrigação 9500L da 
Zimmatic e trabalha em 
layouts de campo múltiplos 
para facilidade de uso e 
versatilidade.

EXEMPLO DO 
CAMPO 1

Revolução no setor – até 20 zonas 
de água podem ser criadas em 

poucos passos

ASSISTENTE DE REGA EZ

PROGR AMAÇ ÃO 
FÁC IL  E  PREC ISA

O assistente de água EZ pode 
variar automaticamente as taxas 
de água, de modo que a lateral 
nunca complete uma execução 
seca e nenhuma área fi que mais 
ou menos irrigada. Basta apertar 
alguns botões para iniciar e 
instruções simples, com várias 
etapas, auxiliam na programação.

O CAMPO 
RECEBEU 

100% 
DE IRRIGAÇÃO

TAXA DE 
APLICAÇÃO

ASSISTENTE DE 
ÁGUA EZ

ASSISTENTE DE 
ÁGUA EZ

Tipo de sistema
Alimentação por 
mangueira

Irrigação por canal

Tamanho de campo *Até 150 ha *Até 300 ha

Fonte de 
alimentação

Cabo elétrico ou gerador a 
diesel a bordo

Cabo elétrico ou gerador a 
diesel a bordo e bomba

Sistema de guia Sulco, cabo enterrado ou 
cabo acima da terra

Cabo acima da terra ou 
cabo enterrado

Grau do campo Até 6% Plano

Opção de cobertura 
estendida

Sim Não

10%
2.4 bar

25mm

476 volts
30.7  hrs/rev

478.2m –>Valores

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, CONTROLE INTELIGENTE PARA LATERAIS

• Interface de fácil utilização

•  Visualização rápida das 
informações essenciais

•  Planos de aplicação 
personalizada

•  Controle programável preciso 
com posição via GPS

•  Economia de água e trabalho e 
redução de erros

•  Diagnósticos de desligamento 
aprimorados

•  Nova utilização para canhão fi nal

•  Funciona com laterais Zimmatic 
existentes

Até 15 vezes mais rápido

O VISION foi projetado pensando no 
agricultor por isso simplifi ca o controle 

lateral. É 15 vezes mais rápido 
para programar do que 
outros painéis laterais.

Com navegação simples e 
programação intuitiva, o EZ Water 
Wizard, patenteado, funciona 
perfeitamente e de forma inteligente. 
Além disso, o software é adaptado 
tanto para campos quadrados como 
retangulares, automatizando a 
funcionalidade lateral normal de 
modo pleno

O VISION para laterais cria uma experiência totalmente nova para os agricultores. 
Seu design de fácil utilização, construído especifi camente para irrigação lateral, 
permite controlar automaticamente os seus sistemas com o toque de um botão.

Benefícios poderosos do VISIONAlimentação por mangueira

•  Alimentado com água por 
meio de uma mangueira 
de grande diâmetro 
anexada à uma linha 
principal pressurizada 

•  Pivô e/ou opções de 
reboque para uso em 
campos adjacentes para 
maior cobertura de 
área (veja diagramas na 
próxima página) 

•  Utiliza carro de 2 ou 4 
rodas (dependendo do 
tamanho do campo) 
com mangueira de 
quatro, seis e oito 
polegadas (102 mm, 
153 mm e 203 mm)

Irrigação por canal

•  Pode usar um canal 
existente na borda do 
campo ou um no centro

•  Os canais podem ser 
desalinhados ou alinhados 
com concreto ou plástico 
e podem acomodar graus 
de até um por cento 

•  Dependendo do tipo de 
canal, a água é fornecida 
por meio de uma entrada 
de fl uxo ou de uma tela 
de fi ltro autolimpante 
fl utuante

•  Para um canal concreto, 
um quadro de barragem 
de deslocamento está 
disponível

•  Somente disponível em 
quatro rodas

Fertirrigação

•  Para garantir que 
seu sistema esteja 
fornecendo os melhores 
nutrientes para o seu 
campo da maneira mais 
eficiente possível, seu 
distribuidor Zimmatic 
pode personalizar 
a fertirrigação e a 
quimigação para as suas 
necessidades

Opções de carro e energia

• Carros de duas ou quatro rodas estão 
disponíveis, dependendo dos requisitos 
do sistema

• A energia pode ser fornecida por diesel 
a bordo e conjunto gerador mais bomba 
de bordo para sistemas alimentados 
por canal ou por energia comercial, 
fornecida por meio de um campo de 
alta resistência, tipo mineração* 

Sistemas de guia

• Os sistemas de irrigação de movimento 
lateral Zimmatic podem ser guiados por 
sulco, cabo sobre a terra ou métodos de 
cabos enterrados

* Os sistemas de cabo motorizados são usados somente quando há 
alimentação por mangueira.

Alimentação por mangueira Irrigação por canal

15X
MAIS 

RÁPIDO

A
ss

is
te

nt
e 

de Rega EZ

EXEMPLO DO 
CAMPO 2

 
P

R
IM

E
IR

A
 

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

  O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 D
E

R
E

TO
R

N
O

REVERSÃO

REVERSÃO

20%

40%

60%

80%

PASSO 1

40%

60%

80%

20%

PASSO 2

*Podem haver variações conforme a lâmina a ser aplicada.

  

101010  Plano de Área de Água EZ  Plano de Área de Água EZ  Plano de Área de Água EZ
181818mm mm mm    Profundidade Inicial   Profundidade Inicial   Profundidade Inicial
7m7m7mm m m   Profundidade FinalProfundidade FinalProfundidade Final

25mm    Profundidade 25mm    Profundidade 25mm    Profundidade ToToTotatatalll
Pressione Enter para efetuar PlanosPressione Enter para efetuar PlanosPressione Enter para efetuar Planos

BackBackBack OOOKKK

p14_LI-INT-POR-0703_ProdGuide_2014_1114.indd   35-36 4/28/15   10:36 AM



OPÇÕES MÚLTIPLAS. COBERTURA MÁXIMA.
Se você tiver um campo quadrado ou retangular, um sistema de irrigação de movimento lateral padrão pode aumentar sua cultura 
em 98% de produção plena. Com uma opção de fornecimento de água e sistemas de guia, cada sistema pode ser padronizado às suas 
necessidades e situações individuais.

SISTEMAS LATERAIS 9500L

31 33

VERSAT IL IDADE 
INCOMPAR ÁVEL

O VISION para laterais é 
projetado especifi camente 
para todos os sistemas 
de irrigação 9500L da 
Zimmatic e trabalha em 
layouts de campo múltiplos 
para facilidade de uso e 
versatilidade.

EXEMPLO DO 
CAMPO 1

Revolução no setor – até 20 zonas 
de água podem ser criadas em 

poucos passos

ASSISTENTE DE REGA EZ

PROGR AMAÇ ÃO 
FÁC IL  E  PREC ISA

O assistente de água EZ pode 
variar automaticamente as taxas 
de água, de modo que a lateral 
nunca complete uma execução 
seca e nenhuma área fi que mais 
ou menos irrigada. Basta apertar 
alguns botões para iniciar e 
instruções simples, com várias 
etapas, auxiliam na programação.

O CAMPO 
RECEBEU 

100% 
DE IRRIGAÇÃO

TAXA DE 
APLICAÇÃO

ASSISTENTE DE 
ÁGUA EZ

ASSISTENTE DE 
ÁGUA EZ

Tipo de sistema
Alimentação por 
mangueira

Irrigação por canal

Tamanho de campo *Até 150 ha *Até 300 ha

Fonte de 
alimentação

Cabo elétrico ou gerador a 
diesel a bordo

Cabo elétrico ou gerador a 
diesel a bordo e bomba

Sistema de guia Sulco, cabo enterrado ou 
cabo acima da terra

Cabo acima da terra ou 
cabo enterrado

Grau do campo Até 6% Plano

Opção de cobertura 
estendida

Sim Não

10%
2.4 bar

25mm

476 volts
30.7  hrs/rev

478.2m –>Valores

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, CONTROLE INTELIGENTE PARA LATERAIS

• Interface de fácil utilização

•  Visualização rápida das 
informações essenciais

•  Planos de aplicação 
personalizada

•  Controle programável preciso 
com posição via GPS

•  Economia de água e trabalho e 
redução de erros

•  Diagnósticos de desligamento 
aprimorados

•  Nova utilização para canhão fi nal

•  Funciona com laterais Zimmatic 
existentes

Até 15 vezes mais rápido

O VISION foi projetado pensando no 
agricultor por isso simplifi ca o controle 

lateral. É 15 vezes mais rápido 
para programar do que 
outros painéis laterais.

Com navegação simples e 
programação intuitiva, o EZ Water 
Wizard, patenteado, funciona 
perfeitamente e de forma inteligente. 
Além disso, o software é adaptado 
tanto para campos quadrados como 
retangulares, automatizando a 
funcionalidade lateral normal de 
modo pleno

O VISION para laterais cria uma experiência totalmente nova para os agricultores. 
Seu design de fácil utilização, construído especifi camente para irrigação lateral, 
permite controlar automaticamente os seus sistemas com o toque de um botão.

Benefícios poderosos do VISIONAlimentação por mangueira

•  Alimentado com água por 
meio de uma mangueira 
de grande diâmetro 
anexada à uma linha 
principal pressurizada 

•  Pivô e/ou opções de 
reboque para uso em 
campos adjacentes para 
maior cobertura de 
área (veja diagramas na 
próxima página) 

•  Utiliza carro de 2 ou 4 
rodas (dependendo do 
tamanho do campo) 
com mangueira de 
quatro, seis e oito 
polegadas (102 mm, 
153 mm e 203 mm)

Irrigação por canal

•  Pode usar um canal 
existente na borda do 
campo ou um no centro

•  Os canais podem ser 
desalinhados ou alinhados 
com concreto ou plástico 
e podem acomodar graus 
de até um por cento 

•  Dependendo do tipo de 
canal, a água é fornecida 
por meio de uma entrada 
de fl uxo ou de uma tela 
de fi ltro autolimpante 
fl utuante

•  Para um canal concreto, 
um quadro de barragem 
de deslocamento está 
disponível

•  Somente disponível em 
quatro rodas

Fertirrigação

•  Para garantir que 
seu sistema esteja 
fornecendo os melhores 
nutrientes para o seu 
campo da maneira mais 
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9500PL PIVÔ LATERAL

MAIOR FLEXIBILIDADE, CUSTOS DE INSUMOS REDUZIDOS E RENDIMENTOS  
MAIS ELEVADOS.
Aumente sua produção aproveitando melhor seu terreno com o sistema de irrigação 9500PL. Aplique a quantidade ex-
ata de água no momento certo de maneira uniforme - em cada porção do seu campo. Os sistemas de irrigação por sulco 
deixam a desejar nesta área, aplicando água em demasia em algumas áreas e não o suficiente em outras. Por outro lado, 
este sistema alimentado por mangueira ou por vala, fácil de usar, econômico e confiável pode substituir o seu sistema 
com linha rodante ou de irrigação por inundação para obter melhores resultados ano após ano.

• Ideal para áreas irregulares e subutilizadas   
• Reduz os custos de mão de obra em até 70%  

•  Diminui os custos de energia por meio da aplicação de baixa pressão
• 50% a 70% de conservação de água sobre a irrigação por sulco

Flexibilidade para sua área

• Até sete torres

• Capaz de irrigar diversas 
culturas 

• Altura padrão, média e alta  
para atender às necessidades  
de alturas específicas 

• Tubulação disponível em 
6,5/8” ou 8”

• Comprimento máximo de 
408 m (7 torres)

Sistemas de gerenciamento

• Controles Zimmatic projetados 
especialmente para distribuição 
da água de maneira uniforme 

• Monitor informativo que torna o 
gerenciamento de irrigação ainda 
mais fácil 

• Gerencia o sistema pela internet 
ou pelo telefone com controles 
opcionais FieldNET 

• Taxa de aplicação de água de 
fácil programação ao selecionar a 
quantidade de irrigação 

• Aplique a fertirrigação e a 
quimigação usando o controle de 
acessório integrado

Plataforma segura e versátil

• A alimentação do sistema lateral 
pode ser feita por cabo elétrico ou 
conjunto gerador 

• Anel coletor Zimmatic exclusivo 
projetado para eliminar as 
restrições de fluxo de água 

• Plataforma comum versátil de 
quatro rodas, que permite uma 
mangueira de 219 m

 Também disponível como opção 
alimentada por canal

• Plataforma de alta tração com 
seis rodas, que permite mangueira 
de 280 m

O pivô pode operar 
facilmente em duas área, 
utilizando seu recurso  
de giro.

Aumento da área irrigada 
em até 98%

COMBINA AS VANTAGENS DE SISTEMAS DE PIVÔ E LATERAIS

Plataforma de seis rodas para alta tração Opção alimentada por canal
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9500PL PIVÔ LATERAL
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LAKOS SOLUÇÕES DE FILTRAÇÃO

Por mais de 40 anos, a LAKOS fornece 
separadores de sólidos e soluções de 
fi ltração para uma ampla variedade de 
ambientes de irrigação.

A LAKOS tem os mais ambientalmente 
efi cientes produtos de fi ltração para 
remover sólidos de líquidos. Separadores 
de Sólidos e Filtros Especializados:

•  Aumenta a vida útil do pivô, aspersores, 
canhão fi nal e sua bomba auxiliar

•  Ajuda a maximizar a uniformidade e 
o desempenho da irrigação

•  Reduz outros desgastes, incluindo fi ltra-
ção de sólidos Separadores de Sólidos para Proteção de  Bombas

Removem a areia de poços antes que ela atinja o sistema 
de irrigação, e  para aumentam a vida operacional da 

bomba e dos aspersores.

Telas PC 
Removem resíduos antes da sucção da bomba através de 
uma tela autolimpante instalada na tubulação de sucção. 
Os tamanhos de malha são ajustáveis. Ótimas para captações 
em águas superfi ciais como rios, canais, lagos e lagoas.

Separadores de Sólidos de Baixa Pressão para Pivô Central
Removem areia da água de irrigação e possibilitam 
aumentar a vida útil dos aspersores, eliminam 
a areia na tubulação suspensa e melhoram 
o funcionamento da bomba auxiliar 
e do canhão fi nal.

Removem areia da água de irrigação e possibilitam 
aumentar a vida útil dos aspersores, eliminam 
a areia na tubulação suspensa e melhoram 
o funcionamento da bomba auxiliar 
e do canhão fi nal.

ção de sólidos

Telas PC 
Removem resíduos antes da sucção da bomba através de 
uma tela autolimpante instalada na tubulação de sucção. 
Os tamanhos de malha são ajustáveis. Ótimas para captações 
em águas superfi ciais como rios, canais, lagos e lagoas.

OS SEPARADORES DE SÓLIDOS E OS SISTEMAS DE FILTRAÇÃO LAKOS
AUMENTAM A VIDA ÚTIL DE SUA BOMBA E PIVÔ.

33

CUSTOS MENORES POR MEIO DE CONTROLE 
E MONITORAMENTO AUTOMATIZADOS

A Watertronics, uma empresa Lindsay, 
oferece estações de bombeamento 
completas e integradas para ajudar a 
manter o fornecimento consistente 
de água, a partir de estações fluviais, 
reservatórios de irrigação, canais e lagos.

Cada estação de bombeamento é projetada 
de forma customizada, com base nas 
necessidades e condições do campo, 
reduzindo o tempo de configuração e 
garantindo mais desempenho. Os 
sistemas de irrigação múltiplos podem 
ser operados a partir de uma única estação 
de bombeamento.

A economia de energia é realizada por 
meio da integração da fonte de água de 
irrigação e do sistema de distribuição. 
O sequenciamento da bomba de água 
Watertronics, controles de pressão de 
demanda dinâmica única e tecnologia 
de Acionamento de Frequência Variável 
(AFV) fornecem regulagem de pressão 
perfeita — independentemente de qual 
seja a capacidade de bombeamento.

CONTROLADORES 
DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL

O controle de pressão dinâmico e o sequenciamento 
da bomba propiciam o fornecimento de água consistente 
e economia de energia, como mostrado nesse exemplo. 
O controle de frequência permite que as bombas operem 
em qualquer combinação, de 0 a 100% de capacidade. 
O sequenciamento da bomba também evita o desgaste 
do sistema.

ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO CUSTOMIZADASWATERTRONICS

Principais benefícios

•  Customizado 
•  Bombeamento integrado com 

controle do pivô 
•  Economia de energia imediata 
•  Regulagem de pressão 
•  Monitoramento e operação via 

celular 
•  Software dedicado 
•  Controladores equipados com 

variadores de frequência  
•  Sensores de condutividade elétrica 
•  Aumento da produtividade por meio 

de aplicação de água mais precisa 
•  Desempenho testado antes da entrega
•  Instalação e serviço completo - 

Sistemas Turn Key
•  Retorno com economia de até 

25% em custos de água e energia 

Com o controle de frequência variável, as fontes 
de energia da irrigação podem ser atualizadas a 
partir dos mecanismos de combustão para motores 
elétricos. A Watertronics ajusta as características 
de pressão para cada estação de bombeamento 
em combinação com a regulagem de pressão 
otimizada. Os projetos também incorporam 
proteção contra quedas de energia, mantendo 
o sistema em operação durante 
uma falta de luz na propriedade.

Com esse sistema você tem 
controle simples, confiável e 
econômico, com a certeza de 
uma estação de bombeamento 
com saída de água precisa e 
uniforme para sua irrigação.

35
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CUSTOS MENORES POR MEIO DE CONTROLE 
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GERENCIAMENTO DE IRRIGAÇÃO VIA WEB FIELDNET

ACESSO RÁPIDO

O acesso rápido na barra de menus oferece 
gerenciamento individual sem sair do geral do mapa.

EQUIPAMENTO Equipamento de pesquisa ou grupos pré-defi nidos de 
equipamentos.

ALERTAS Fique informado com alertas por mensagem de texto que 
informam o momento em que as coisas acontecem.

RELATÓRIOS Geração de relatórios customizados ou padronizados para 
monitorar a performance e atender aos requisitos de conformidade.

BARRA DE NAVEGAÇÃO

CENTRAL DE CONTROLE

O painel funciona em tempo real, oferecendo 
uma visão global do seu sistema de irrigação. 

A tela do mapa organiza o seu equipamento para 
oferecer um status rápido.

FAÇA AJUSTES NA HORA COM A NOVA GERAÇÃO DO FIELDNET

Com as opções mais abrangentes para controlar todos os sistemas de irrigação — de pivôs até 
bombas e sensores — o FieldNET™ é a única ferramenta de gerenciamento sem fio com um 
aplicativo, tanto nas principais plataformas de smartphones quanto em tablets. Isso significa 
que, a qualquer momento, durante todo o ciclo da cultura, os produtores podem verificar o 
funcionamento de seus sistemas e controlá-los de qualquer lugar por meio de um laptop, tablet ou 
smartphone.

Rápido e fácil de usar, o FieldNET fornece um sistema integrado de água, fertilizantes e solução 
de quimigação, com alertas em tempo real, ferramentas de gerenciamento de pessoas e 
equipamentos, controle remoto de pivôs, canhão final, injetores e bombas, e a capacidade de 
monitorar e gravar tudo, desde o uso de água e energia à precipitação e umidade. Todas essas 
funções proporcionam menos tempo no campo, menos gasto em recursos valiosos e mais controle 
das suas operações.

Se é remotamente possível, o FieldNET pode fazê-lo:

•  De forma rápida e fácil, monitore e controle os pivôs, canhões finais e bombas 
injetoras de fertilizantes

• Mantenha-se informado e aumente a produtividade com alertas em tempo real

• Monitore e registre a utilização de água, energia e os níveis do reservatório

•  Monitore as informações do tempo como temperatura, chuva, umidade e 
velocidade do vento

• Facilite as decisões ao monitorar remotamente os sensores plug and play

• Aumente as possibilidades com a tecnologia modular

• Gerencie os grupos de equipamentos e execute os relatórios

ÍCONES DE 
STATUS

O ícone de status mostra 
onde o seu equipamento 
começou, onde ele está 
atualmente, o que ele está 
fazendo e para onde ele 
está indo.

Os ícones de status 
sobrepõem um mapa, 
com assistência do GPS, 
das suas operações para 
ajudar você a identifi car e a 
priorizar os equipamentos 
que precisam de sua 
atenção.

Detalhamento completo, acesso 
e controle do desempenhos dos 
pivôs e laterais para um melhor 
planejamento operacional.

PIVÔS E LATERAIS

Visualização das condições de 
pressão e vazão nas bombas.

Mensagens de texto ou alertas por 
e-mail enviados conforme critérios 
predeterminados. Elabore relatórios 
sobre o uso da água e da energia 
para monitorar o desempenho.

CONTROLE DE BOMBAS

ALERTAS E RELATÓRIOS

O FieldNET oferece recursos gráfi cos 
e confi gurações para o monitoramento 
das condições de umidade do solo.

O FieldNET acompanha as condições 
climáticas, inclusive a do micro-clima 
de sua área.

MONITOR DE UMIDADE DO SOLO ESTAÇÃO CLIMÁTICA

CONTROLES, ALERTAS E RELATÓRIOS

Apple, o logotipo da Apple, iPhone e iPad são marcas registradas 
da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países. App Store é 
uma marca da Apple Inc. 
Google Play é uma marca comercial da Google, Inc.

Faça uma busca em FIELDNET na 
App StoreSM e Google PlayTM

Exerça controle total de seu 
equipamento, inclusive válvulas de 
controle de gotejamento, retrolavagem 
automática de fi ltros, injetores, 
proteção térmica e bombas.

IRRIGAÇÃO POR 
GOTEJAMENTO E MICRO

equipamento, inclusive válvulas de 
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CONTROLE E MONITORAMENTO CONVENIENTES NA PALMA DE SUA MÃO
O FieldNET Mobile combina os benefícios e a inovação na economia de tempo do FieldNET com a conveniência dos smartphones 
habilitados para Internet. Apresentando uma interface fácil de usar, permite que os usuários controlem o uso da água, recebam alertas 
de texto imediatos e monitorem o status do pivô. É compatível com a maioria dos smartphones líderes da indústria, incluindo o 
iPhone, BlackBerry e a tecnologia Android (todos com marca registrada).
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MOBILE FIELDNET COM CONTROLE DE BOMBAS FIELDNET

BENEFÍCIOS DO FIELDNET MOBILE

• Economia de tempo e de dinheiro 
com menos viagens ao campo

• Interface de fácil utilização, com 
acesso remoto

• Recebimento de alertas em tempo 
real, que reduz o risco de tempo 
de inatividade não planejado

• Conhecimento do status de todos 
os pivôs imediatamente, a partir 
da lista codifi cada por cor

• A tela do mapa oferece uma visão 
do sistema e a localização do 
equipamento

• Link rápido para recursos do Portal 
Web, como planos de canhões 
fi nais e de irrigação

O FieldNET 
Mobile tem uma 

interface de 
fácil utilização, 

que oferece 
acesso remoto 

completo do seu 
smartphone ou 

do seu tablet.

PRO COM GPS

40

O SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO MAXIMIZA O 
DESEMPENHO
Controle via web, receba alertas em tempo real e ajuste as bombas para atender às demandas 
atuais do seu campo usando um computador, tablet ou smartphone. Os custos com água, mão 
de obra e energia são reduzidos por meio de um sistema de controle integrado. Economize até 
75% do tempo e do combustível usado para operações de verificação manuais.

Map View

Fornece uma ilustração deslumbrante 
da fazenda do produtor para uma 
operação simplificada.

Monitoramento e controle

As ferramentas de medição e 
monitoramento fornecem informações 
de desempenho para a melhoria 
contínua.

Status e alertas

Mantém os produtores informados sobre 
a operação do sistema e os notifica se 
houver qualquer problema.

Ajustes de pressão

O FieldNET pode ajustar, 
automaticamente, a configuração da 
estação de bombeamento para melhor 
atender à demanda dos pivôs que estão 
irrigando.

Controle de Demanda 
Dinâmica (DDC)
Permite que os pivôs sejam agrupados 
com estações de bombeamento para 
o compartilhamento de informações, 
reduzindo os custos com energia. 

As bombas são operadas no ponto 
de energia mais eficiente e, então, 
sequenciadas automaticamente para 
atender à demanda de 
forma eficiente.

Controle de Demanda Dinâmica (DDC)

Três pivôs estão funcionando, um pivô requer um aumento de pressão de 4.1 
bar. Quando esse pivô estiver desligado, os outros pivôs precisam somente de 
3.3 bar. O FieldNET e o DDC ajustam automaticamente a estação de bomba 
para atender à diminuição na demanda de pressão, o que economiza energia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICASPRINCIPAIS CARACTERÍSTICASPRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
O FieldNET Mobile oferece o que 
você precisa em tempo real

Com uma interface de fácil utilização, o 
FieldNET Mobile permite que os usuários 
monitorem e controlem o equipamento 
de irrigação de qualquer lugar.

Tenha uma visão mais completa

Quando houver necessidade de 
verificar se o seu pivô está cobrindo 
todas as partes do seu campo, conte 
com o FieldNET, que dará a você 

uma visão aprofundada de cada pivô, 
individualmente. Você consegue 
não só monitorar os seus pivôs, mas 
também ajustá-los de acordo com a 
necessidade, de onde você estiver, 
independentemente.

Comece a economizar

Experimente a conveniência do 
FieldNET. Menos viagens ao campo 
significa menos combustível e mão 
de obra.

Zere em uma bomba específica na bandeja rápida para 
visualizar o status atual ou para fazer alterações. Pressão 

4,1 
bar

Pressão 

3,3 
bar

4.1

0

3.3

0

O FieldNET PRO combina o posicionamento de GPS 
e a comunicação sem fi o para aumentar a efi ciência e 
a efi cácia dos pivôs centrais existentes, com painéis de 
controle mecânicos ou de outras marcas. Pela adaptação do 
sistema existente com o FieldNET PRO, você ganha toda 
a conveniência das capacidades do FieldNET na web e nos 
aplicativos móveis, incluindo atualizações sobre o status do 
sistema, posição, pressão da água e alertas em tempo real. O 
posicionamento global dá a você controle até nos canhões 
fi nais para a aplicação precisa de água.

•  Uma maneira fácil e de boa relação de custo/benefício 
para aprimorar o desempenho dos pivôs existentes com 
os painéis mecânicos

•  Opera com a maioria dos painéis, incluindo os 
painéis mecânicos

•  Monitore e controle os pivôs online ou por smartphone 
com o FieldNET Mobile

•  Economize tempo, mão de obra e água

•  Menos viagens ao campo - até 75% de economia 
em mão de obra

•  Controle com precisão de GPS das áreas de pistola de 
extremidade, paralisações do pivô programável e áreas 
de ajuste da taxa de água para efi ciência aprimorada
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CONTROLE TOTAL DE LÂMINA 
PARA FLEXIBILIDADE ILIMITADA

Essa tecnologia permite aplicar exatamente a 
quantidade de água ou de produtos químicos 
para parte da sua área — dando a você controle 
total sobre cada metro quadrado para maximizar 
a produtividade e a lucratividade.

VRI - TAXA VARIÁVEL GROWSMART

Como funciona

Você pode defi nir zonas de irrigação com 
software de mapeamento de fácil utilização. 
As zonas podem ser defi nidas pelo tipo de 
solo, topografi a, tipo de cultura ou obstáculos 
de campo. O programa de taxa variável é, 
então, carregado no controlador VRI - Lâmina 
Variável de Irrigação, que controla os aspersores 
individualmente por meio de centrais sem fi o. 
Os aspersores serão ativados e desativados por 
controle de zona ou por pulso na velocidade para 
atingir uma aplicação de taxa variável completa.

Principais benefícios

• Redução do consumo de energia 

•  Alteração na taxa de aplicação em 
diferentes culturas ou tipos de solo

• Redução no uso de água
• Menor manutenção de controle
• Redução de escoamento e lixiviação
•  Redução de custos de fertirrigação e 

quimigação
•  Redução e eliminação de água em 

áreas baixas ou inundadas
•  Fornecimento de registro e relatório 

de irrigação baseados na Internet

RECURSOS PODEROSOS PARA AJUDAR VOCÊ A OBTER O 
MÁXIMO DE SEUS CAMPOS

• Opera com a maioria das marcas de pivô central ou sistema lateral 

• Controle de aspersores por zona e individual 

• Tecnologia de pulso comprovada em campo 

• Software baseado em mapa fácil de usar 

•  Posicionamento baseado em GPS oferece controle 
e programação precisos

•  Gerenciamento de irrigação sem fi o FieldNET Mobile (opcional)

12,7 mm TAXA DE APLICAÇÃO 19,1 mm TAXA DE 
APLICAÇÃO

0,0 mm TAXA DE 
APLICAÇÃO

0,0 mm TAXA DE 
APLICAÇÃO

6,4 mm TAXA 
DE APLICAÇÃO

6,4 mm TAXA 
DE APLICAÇÃO

Controle individual para garantir 
uma aplicação precisa

Defi nir zonas de aplicação 
múltiplas usando ferramenta de 

mapeamento personalizada

Controle de aspersores individual

Cada aspersor é programado para ligar/desligar ou pulsar em uma taxa personalizada 

dependendo da cultura, terreno ou obstáculo

Apontar áreas de problema

41

GROWSMART

Economiza água e produtos 
químicos com controle 
preciso de posição

Benefícios de posição de GPS

• Pode equipar a maioria dos sistemas de 
pivô, independentemente da marca

• Integração com os controladores 
BOSS e VISION — e os pivôs 
articulados Zimmatic FieldPLUS

•  A tecnologia GPS, precisa e confiável, 
fornece controle de precisão de áreas 
com canhão final, paralisações de pivô 
programáveis e áreas de ajuste de taxa 
de irrigação

•  Controle com precisão do 
desligamento para até dois canhões 
finais e da taxa de aplicação de água 
na área

SISTEMA DE POSIÇÃO 
VIA GPS

COMPLEMENTOS PLUG & PLAY

• Medidor de Vazão Magnético 
elimina os problemas das 
medições mecânicas tradicionais 
já que não possui peças móveis 
e possui um conjunto de bateria 
opcional 

• Sensor de velocidade/direção 
do vento*
permite o desligamento do 
pivô para  eliminar perdas na 
distribuição de água devido a 
ventos fortes

• Transdutor de pressão 
permite desligamento do pivô 
e alertas por pressão alterada

• Pluviômetro* 
permite o desligamento do 
pivô caso ocorra o limite da 
precipitação pluviométrica 
selecionado pelo operador

• 

ECONOMIZE MAIS EM TEMPO, MÃO DE OBRA, ENERGIA 
E ÁGUA COM COMANDOS E CONTROLES ADICIONAIS
Faça medições, relatórios e administre uma grande variedade de produtos avançados e 
com precisão. Produtos plug-and-play - “instale-ligue-use”. Melhora as capacidades de 
supervisão e tomadas de decisão ao integrar os produtos plug-and-play com FieldNET.

*Quando usado com o painel de controle BOSS

ICWT
TESTADO

Tamanhos dos Tubos do Medidor de Vazão

4”     6”      8”       10”        12”
(101,6mm) (152,4mm)  (203,2mm)      (254mm)           (304,8mm)

Testados independentemente 
e verificados quanto à precisão 
pelo International Center for 
Water Technology (ICWT).
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COMPLEMENTOS 
PLUG & PLAYGROWSMART

PERSONALIZE E INTENSIFIQUE SUA CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO

A adição dos sensores Growsmart ao seu sistema de irrigação pode trazer economias de insumos e uma melhor gestão 
global da irrigação. Estes complementos inovadores contribuem para o emprego das melhores práticas de gestão, 
oferecendo comodidade e redução de custos operacionais através do uso efi ciente de tempo, trabalho, energia e água. 
Os complementos Growsmart são projetados para operar com os sistemas Zimmatic, bem como com outras marcas 
e são simples de instalar e usar.

O monitoramento contínuo de umidade do solo pode ajudá-lo a tomar 
decisões bem fundamentadas para garantir que a irrigação é aplicada na 
quantidade precisa e na hora certa.

Monitor de umidade do solo:
• Minimiza o estresse hídrico às plantas
• Maximiza o rendimento potencial
• Reduz custos operacionais

As sondas individuais e os locais podem ser identifi cados para referência 
rápida e vinculado ao campo do pivô associado. As tendências da água 
e do solo são ilustradas em gráfi cos de simples leitura e são arquivadas 
em históricos.

MONITOR DE UMIDADE DO SOLO
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Os ícones identificam 
as condições de umidade

Os ícones identificam 
os alertas climáticos

Bom Alerta

Os sensores podem ser instaladas em diversas 
profundidades para detectar a umidade 

em toda a zona da raiz da planta.

Intensifique sua 
gestão de irrigação 
com o FieldNET

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Seu campo tem seu próprio micro-clima. Essa unidade de nível profi ssional e a prova 
de intempéries possui sensores para:

• Velocidade e direção do vento
• Radiação solar
•  Temperatura do ar 

(mínima, máxima e média)
• Umidade relativa
• Precipitação
• ET de referência

São mantidos dados de histórico 
com acesso rápido a gráfi cos 
de tendência e tudo em uma só página.
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Estação metereológica 
com painel solar, bateria 
e circuito carregador.

O Fieldnet ofecerece representações 
gráfi cas e confi gurações para o monitoramento 

das consições da umidade do solo

O Fieldnet ofecerece representações O FieldNET rastreia as condições climáticas, 
inclusive o micro-clima de seu próprio campo.
O FieldNET rastreia as condições climáticas, 

ÍCONES DE STATUS 
Ícones simples de usar 

e alertas configuráveis para 
mantê-lo bem informado

Monitoramento pela 
internet e por meio 
de aplicativos para 
dispositivos móveis
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MULTI-CONTROL 
Micro Controlador 4 em 1

Projetado exclusivamente para 
o FieldNET, o Growsmart da 
Lindsay MULTI-CONTROL é um 
controlador sem fi o, fácil de usar 
para aplicações de gotejamento 
e micro-irrigação. Este produto, 
detentor de prêmios, atua como 
o ponto de conexão no campo, 
tornando possível o controle remoto 
sobre as bombas de irrigação, 
válvulas, fi ltros e injetores. Com o 
MULTI-CONTROL, os produtores 
têm a fl exibilidade e escalabilidade 
para controlar até quatro válvulas 
por comutador de irrigação sem fi o.

Aprimorado com o FieldNET

•  Controle bombas e válvulas 
remotamente

•  Gerencie injetores de fertilizantes 
e produtos químicos em tempo real

•  Capacidade para retrolavagem de 
fi ltros exclusiva na indústria

•  Gerencie facilmente a temperatura 
e os planos de proteção

SISTEMAS DE 
MICRO ASPERSÃO 
E GOTEJAMENTO
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