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NOVAS IDÉIAS AO SERVIÇO DA AGRICULTURA

Estando a marca SUNPOR inserida no 

de uma vasta e ampla experiência que se 
prolonga por cerca de três décadas a servir 
o País na arte de gerir recursos hídricos 
em sistemas de rega.

mais importantes na produção agrícola.

As práticas intensivas da agricultura 
exigem que todo o sistema de irrigação 

maximizar a produtividade da cultura. 
No mundo competitivo nos dias de hoje 
é essencial que os agricultores utilizem 

 
São estes valores que a SUNPOR assume 
a nível global.

Sede
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ORGULHOSAMENTE PORTUGUÊS

PIVOT

A SUNPOR é uma empresa pioneira tendo 
sempre em vista a qualidade de construção, 
assim como o desenho avançado de toda a 
sua estrutura do PIVOT.

CENTRO FIXO CIRCULAR
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NOVAS IDÉIAS AO SERVIÇO DA AGRICULTURA

A SUNPOR desenvolveu de raíz este centro 
de pivôt lateral angular a pensar em situações 
mais especiais onde às vezes é necessário 

- Exclusividade SUNPOR
- Pivôt lateral e angular

- Disponível em condução por “patin” ou 
 “cabo”

A solução ideal para médias e grandes distâncias / áreas.

Movimento Pivot Lateral - Linear

Movimento Pivot Lateral - Angular

NOVI
DADE
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ORGULHOSAMENTE PORTUGUÊS

PIVOT

A SUNPOR dispõe de uma vasta gama de torres de modo a adaptar o pivôt a qualquer tipo 
de terreno e inclinações.

Os pivôt’s SUNPOR têm um padrão 

vertente tecnológica, para uma melhor 
rentabilização do equipamento. 

Sendo a SUNPOR uma marca que 

qualidade superior aos seus clientes, 
apostou também na grande qualidade de 

estrutura da máquina.
A espessura da tubagem principal é de 
3,2 mm garantindo assim uma enorme 
longevidade do pivôt.

Ligação do tipo cardan optimiza o 

das irregularidades do terreno.

TORRES MOD.4500
Ø 114 mm

TORRES MOD.5500
Ø 140 mm

TORRES MOD.6500
Ø 170 mm

TORRES MOD.8500
Ø 219 mm

LANCE SUSPENSO LANCE SUSPENSO LANCE SUSPENSO
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NOVAS IDÉIAS AO SERVIÇO DA AGRICULTURA

- Esquerda / Direita
- Marcha a seco / marcha a água
- Velocidade em percentagem
- Auto reverso
- Corte de segurança
- Corte canhão em ângulo
- Paragem em ângulos
- Interruptor horário

- Voltímetro digital
- Visualização em ângulos
- Modem Gprs integrado 

- Visualização de pressão
- Feedback de avarias

- Esquerda / Direita
- Marcha a seco/marcha a água
- Velocidade em percentagem
- Auto reverso
- Voltímetro
- Corte de segurança
- Interruptor horário

Os quadros de controle SUNPOR foram pensados
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ORGULHOSAMENTE PORTUGUÊS

PIVOT

Controle os seus equipamentos
a partir do seu escritório!

Analise em tempo real o caudal de 
entrada do pivot e a pressão na 

imediata, comparando os valores 
registados na posição em questão 
com os valores de projecto.

entrada e pressão da ponta em 
todo o desenvolvimento do pivot, 
e detecte atempadamente zonas 
criticas.

campo.

O sistema de gestão remota da Sunpor integra a 
ultima geração de 
incluindo comunicações  e posicionamento , 

abrangente. O sistema permite a operação de pivots a 
partir de qualquer dispositivo com ligação à internet 

A SUNPOR
o seu pivot a partir do seu telemóvel ou PC.

Porque a economia de gestão da água é um aspecto 
muito importante, o quadro SUNVISION
pensado e desenvolvido com características únicas 
no que diz respeito ao mercado global dos Pivot’s.

SUNVISION
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NOVAS IDÉIAS AO SERVIÇO DA AGRICULTURA

com dupla saída e câmara 

Cardans em liga especial 
de alumínio - permitindo 

motoredutor e redutor

Roda completa

Porque todos os pormenores contam

Motorredutor em alumínio e 
aço inox de alta estanquicidade. 

mais rápida.

Pormenor técnico do isolamento da união 
do cardan ao motoredutor, permitindo 
uma duração superior do equipamento.

Autoreverso com sistemas de barreiras na 
última torre.
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ORGULHOSAMENTE PORTUGUÊS

PIVOT

Raio até 30 mts

importantes na produção agrícola. A aplicação 

combinado com sobreposição adequada dos 
padrões de aspersão individual, distribui a água 

água ao longo de todo o diâmetro do pivot mantém 
a taxa de aplicação instantânea baixa, o que reduz a 

do pivô, possibilita a utilização de somente um único 
tipo de aspersor em todo o pivô. O aspersor distribui a 

única na indústria tornando-se desnecessário o uso 

reduzindo o desempenho geral do pivô central.

ÂNGULO DE TRAJETÓRIA PADRÃO 
Ângulo padrão com multi-trajetórias para 
a maioria das aplicações. Consistência no 
tamanho da gota inigualável em toda 
a gama de alcance e do bocal. Grande 
diâmetro molhado e aplicação suave de 
água com reduzida aplicação instantânea.

maioria das aplicações. Mesmo tamanho 
de gota com melhor alcance comparado 

A SUNPOR continua numa missão permanente de reduzir o consumo 
de água e energia, aumentando simultaneamente o nível de produção 
nas culturas. Para isso um sistema de distribuição de água (carta de 

à planta e no momento em que ela necessita. A Sunpor dispõe de 
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ORGULHOSAMENTE PORTUGUÊS

PIVOT
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