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INTRODUÇÃO

AVISO
O texto que segue contém instruções com o propósito de evitar ferimentos ou danos às 
plantações, ao produto ou à infraestrutura.

CUIDADO
O texto seguinte contém instruções com o propósito de evitar a operação indesejada do 
sistema ou instalações ou condições que, se não forem seguidas, podem anular a garantia.

ATENÇÃO
O seguinte texto contém instruções planejadas para aumentar o uso efetivo das instruções no 
manual.

OBS.
O texto seguinte contém instruções com o propósito de enfatizar certos aspectos da instalação 
ou operação do produto.

CALÇADOS DE SEGURANÇA
O texto seguinte contém instruções com o propósito de evitar ferimentos nos pés.

DICA
O texto seguinte fornece esclarecimentos, dicas ou informações úteis.

Uso de símbolos
Os símbolos usados nesse manual aludem ao seguinte: 

Propósito desse manual
O objetivo deste manual é orientar o usuário ao configurar, instalar, operar e fazer a manutenção do 
Aspersor D-Net™ 8550 em diversas aplicações.

Instruções de segurança
• Todas as normas e instruções de segurança aplicáveis devem ser observadas e aplicadas.

• A eficiência do equipamento pode ser prejudicada se o equipamento for usado de uma maneira 
diferente daquela especificada pelo fabricante.

AVISO
Em um ambiente agrícola - sempre vista calçados de proteção. 

CUIDADO
Ao abrir ou fechar qualquer válvula manual, sempre faça isso gradualmente, para prevenir danos 
ao sistema devido ao jato de água.
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ASPERSOR DE IMPACTO COM BRAÇO 3D D-NET™ 8550

Descrição

Aplicações
Para hortaliças, plantações a céu aberto, sementeiras a céu aberto, viveiros de mudas e resfriamento de 
pomares.

Recursos e benefícios
• Nível inédito de uniformidade na distribuição: Eficiência máxima do uso de água devido ao exclusivo 

braço que possibilita uma uniformidade excepcionalmente alta.
• A uniformidade da distribuição do aspersor está entre as mais altas do mercado para fluxos e 

espaçamentos de colocação semelhantes.
• Pode ser instalado em base rígida ou suporte de campo removível.
• Feito com materiais à prova de raios UV, durável sob condições de intempéries e nutrientes injetados 

em aplicações agrícolas.
• Pode ser incorporado à linha completa de produtos para aspersão da Netafim™: suportes para 

aspersores, tubos flexíveis e outras conexões dedicadas, desenvolvidas especificamente para oferecer 
soluções completas e profissionais.

Especificações
• 5 taxas nominais de vazão diferentes: 510, 580, 680, 810, 940 l/h (à pressão de 2,5 bar).
• Pressão de trabalho recomendada: 2,0 a 3,0 bar (na cabeça do aspersor).
• Trajetória da água: 24 graus
• Conector de admissão: 1/2" macho roscado.
• Bocais com código de cor para facilitar a identificação.

ATENÇÃO
•  Para água com teor de areia acima de 2 ppm, é necessário instalar um hidrociclone separador de 

areia a montante do filtro principal.
•  Para água com teor de partículas sólidas de areia/silte/argila acima de 100 ppm, o pré-tratamento 

deve ser feito conforme as instruções da equipe de peritos da Netafim™.

Bocal traseiro

Bocal frontal

Braço 3D

Arruela branca
1/2" rosqueado macho
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Desempenho
Bocal Pressão de 

trabalho 
(bar)

Taxa de 
fluxo (l/h)

Diâmetro 
úmido (m)

Espaçamento (m x m)

Tamanho 
(mm)

Código por 
Cores

10 x 12 11 x 12 12 x 12 13 x 12

Precipitação (mm/h)

2,3 
+

1,8

Cinza 
+

verde-
limão

1,5 395 18 3,5 3,2 2,9 2,1
2,0 456 18 3,5 3,2 2,9 2,7
2,5 510 19 4,4 4,0 3,7 3,4
3,0 559 19 4,8 4,4 4,0 3,7

2,5
+

1,8

Roxo 
+

verde-
limão

1,5 449 18 3,7 3,4 3,1 2,9
2,0 519 19 4,4 4,0 3,6 3,3
2,5 580 19 4,9 4,4 4,0 3,7
3,0 635 20 5,4 4,9 4,5 4,2

2,9 
+

1,8

Laranja 
+

verde-
limão

1,5 527 18 4,4 4,0 3,7 3,4
2,0 608 19 5,1 4,6 4,2 3,9
2,5 680 20 5,7 5,1 4,7 4,3
3,0 745 20 6,2 5,6 5,2 4,8

3,2
+

1,8

Verde 
+

verde-
limão

1,5 627 18 5,2 4,8 4,4 4,0
2,0 724 18 6,1 5,5 5,0 4,7
2,5 810 21 6,8 6,1 5,6 5,2
3,0 887 21 7,4 6,7 6,2 5,7

3,5 
+

1,8

Azul
+

verde-
limão

1,5 728 18 6,0 5,5 5,0 4,6
2,0 841 19 7,0 6,4 5,8 5,4
2,5 940 21 7,9 7,1 6,5 6,0
3,0 1030 21 8,6 7,8 7,2 6,6

* Altura do aspersor: 1,0 m acima 
  do solo. Pelo menos 0,5 mm/h.

Trajetória da água do aspersor
Ângulo da trajetória da água: 24 graus 

DADOS TÉCNICOS

%CU ≥ 92% ≥ 88% e < 92% ≥ 86% e < 88% < 86%

Bocal Pressão 
de 

trabalho 
(bar)

Trajetória (m)
Tama-
nho 

(mm)

Código por 
Cores

Altura Distância

2,3
+

1,8

Cinza
+

verde-limão

2,0 1,65 5,75

2,5 1,75 6,20

3,0 2,00 6,90

2,5
+

1,8

Roxo
+

verde-limão

2,0 2,45 7,00

2,5 2,55 7,00

3,0 2,85 7,30

2,9
+

1,8

Laranja
+

verde-limão

2,0 2,50 7,00

2,5 2,65 7,25

3,0 2,95 7,50

3,2
+

1,8

Verde
+

verde-limão

2,0 2,55 7,00

2,5 2,85 8,00

3,0 3,10 8,50

3,5
+

1,8

Azul
+

verde-limão

2,0 2,65 8,00

2,5 3,10 8,50

3,0 3,25 9,25

Perda de carga no tubo ascendente

Comprimento 
do tubo 

ascendente
(m)

Taxa de fluxo* (l/h)
510 580 680 810 940

Perda de carga (bar)
1,2 0,094 0,110 0,145 0,197 0,257

Tubo ascendente: OD 12,0 mm, ID 9,0 mm

Tubo ascendente: OD ½", ID 15,0 mm
Comprimento 

do tubo 
ascendente

(m)

Taxa de fluxo* (l/h)
510 580 680 810 940

Perda de carga (bar)
0,4 0,003 0,003 0,004 0,006 0,008
0,8 0,005 0,006 0,009 0,012 0,015
1,2 0,008 0,010 0,013 0,017 0,023

Tubo ascendente: OD ¾", ID 20,5 mm
Comprimento 

do tubo 
ascendente

(m)

Taxa de fluxo* (l/h)
510 580 680 810 940

Perda de carga (bar)
0,4 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002
0,8 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003
1,2 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005

*Taxa nominal de vazão à pressão de trabalho de 2,5 bar.
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Comprimento máximo da lateral - 10% da variação de fluxo
Pressão de admissão: 2,8 bar

DADOS TÉCNICOS

Lateral: FlexNet™ 2"  ID: 51,5 mm Lateral: FlexNet™ 3"  ID: 78,3 mm

Taxa nominal  
de vazão: 
510 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 240 242 252
1% 360 374 384

Em terreno 
plano

0 540 572 612

Em declive
-1% 720 781 840

2% 360 319 312

Taxa nominal  
de vazão:  
580 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 240 242 240
1% 350 363 372

Em terreno 
plano

0 510 539 576

Em declive
-1% 670 726 780

2% 840 352 324

Taxa nominal  
de vazão:  
680 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 230 231 240
1% 330 341 348

Em terreno 
plano

0 460 495 516

Em declive
-1% 590 638 684

2% 730 803 864

Taxa nominal  
de vazão:  
810 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 220 231 228
1% 300 319 324

Em terreno 
plano

0 410 440 468

Em declive
-1% 520 561 600

2% 630 682 744

Taxa nominal  
de vazão:  
910 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 210 220 228
1% 290 297 312

Em terreno 
plano

0 380 396 420

Em declive
-1% 460 495 540

2% 550 605 648

Taxa nominal  
de vazão: 
510 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 180 187 192
1% 220 231 240

Em terreno 
plano

0 270 286 300

Em declive
-1% 310 330 360

2% 350 385 408

Taxa nominal  
de vazão:  
580 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 180 187 192
1% 210 220 228

Em terreno 
plano

0 250 275 288

Em declive
-1% 290 319 336

2% 330 363 384

Taxa nominal  
de vazão: 
680 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 160 176 180
1% 200 209 216

Em terreno 
plano

0 230 242 264

Em declive
-1% 260 286 300

2% 290 319 336

Taxa nominal  
de vazão:  
810 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 150 165 168
1% 180 187 204

Em terreno 
plano

0 210 220 228

Em declive
-1% 230 253 264

2% 260 275 300

Taxa nominal  
de vazão:  
910 l/h* In

cl
in

a-
çã

o

Distância entre aspersores (m)
10 11 12

Comprimento máximo da lateral (m)

Em aclive
2% 140 154 156
1% 170 176 180

Em terreno 
plano

0 190 198 216

Em declive
-1% 210 220 240

2% 230 253 264

*Taxa nominal de vazão à pressão de trabalho de 2,5 bar.
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Introdução

CUIDADO
A montagem deve ser feita cuidadosamente. Não aperte demais nem use força em excesso. 

ATENÇÃO
Sempre que houver a instrução "Aplicar fita Teflon" estiver presente nas instruções para instalação a 
seguir, passe 3 camadas de fita Teflon em torno da rosca para evitar vazamentos. 
Não aplique fita Teflon em qualquer outra rosca do conjunto.

Segurança
Todas as normas locais de segurança devem se aplicar ao instalar, operar, efetuar manutenção ou 
solucionar problemas no sistema de irrigação por aspersores Netafim™ e seus componentes.

AVISO
Em um ambiente agrícola - sempre vista calçados de proteção.

Diversas configurações de instalação
Os aspersores Netafim™ podem ser instalados à  
altura mais conveniente, em diferentes configurações,  
de forma a tender às necessidades de diversos tipos 
de plantações e condições de campo.

INSTALAÇÃO

Em tubo ascendente 
com ¾" de diâmetro

50 cm de altura 90 cm de altura

Configuração rígida

Mega Suporte com FlexNet™

Em tubo ascendente 
com ½" de diâmetro
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DICA
A Netafin™ recomenda o uso de tubos FlexNet™ dadas as suas inúmeras vantagens:
•  Amigável para o usuário, layout e processo de recuperação mais rápidos.
• Custos de instalação e configuração mais baixos.
• Projetos com carretel chato e compacto, reduzo os custos com fretes e armazenamento.
• Os conectores integrados reduzem significativamente o tempo de trabalho e aumentam a 

confiabilidade das conexões entre os tubos ascendentes e de distribuição.
• Leve e flexível, fácil deslocamento entre dependências.
• Baixa expansão e zero alongamento axial, sem sinuosidades.
• Até 80% mais leve que outros produtos similares.
• Robusto e durável, com costuras em polietileno reforçado.
• Cor branca para alta resistência ao sol, alta resistência química e contra raios UV. 

Para ver a descrição completa da linha de tubos FlexNet™, visite o site www.netafim.com

INSTALAÇÃO

Suporte IMP SPR
Mega Base

Com tubo de 
distribuição FlexNet™

Com tubo de 
redistribuição PE

Autônomo

Com tubo de 
distribuição FlexNet™

Com tubo de 
redistribuição PE
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Instalação em tubos ascendentes rígidos

Ferramentas necessárias
• Chave de boca de 20 mm
• Chave de boca de 30 mm

Para tubos de ½":

Execute as 2 etapas a seguir na oficina, 
antes da instalação em campo.

Preparação do conjunto aspersor-receptáculos

1.  Aplique fita Teflon nas roscas do aspersor.
2. Atarraxe o aspersor no receptáculo utilizando uma 

chave de boca de 20 mm para o aspersor e uma de  
30 mm para manter o receptáculo firme, sem girar.

ATENÇÃO
Certifique-se de que o receptáculo está conectado 
ao aspersor com a seta apontando para o aspersor 
(virado para cima).

Instalação no campo

3. Aplique fita Teflon na rosca do tubo ascendente.

4. Atarraxe o conjunto aspersor-receptáculos à parte superior do tubo ascendente,  
utilizando uma chave de boca de 30 mm.

Para tubos de ¾": 

Execute as 2 etapas a seguir na oficina,  
antes da instalação em campo.

Preparação do conjunto de engate aspersor-redutor

1.  Aplique fita Teflon nas roscas do aspersor.

2.  Atarraxe o aspersor para ao engate do redutor,  
utilizando uma chave de boca de 20 mm para o 
aspersor e uma de 30 mm para manter o 
redutor firme, sem girar.

Instalação no campo

3.  Aplique fita Teflon na rosca do tubo ascendente.

4.  Atarraxe o conjunto de engate aspersor-redutor à parte  
superior do tubo ascendente, utilizando uma chave de boca de 30 mm.

INSTALAÇÃO

1

2

4

3

1

2
4

3
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Instalação em Mega Suporte

Ferramentas necessárias
• Chave de boca de 20 mm

Montagem

Execute as 3 etapas a seguir na oficina, antes da instalação em campo.

Preparação da Mega Base e do conjunto 
do braço de apoio

1.  Conecte o braço de apoio à Mega Base. 
Você deve ouvir um clique.

INSTALAÇÃO

2

3

Preparação do conjunto Mega Suporte

2.  Aplique fita Teflon nas roscas do aspersor.

3.  Atarraxe o aspersor à parte superior do tubo 
ascendente da Mega Base utilizando uma chave 
de boca de 20 mm. O suporte deve ficar com 
50 cm de altura.

OBS.
Para montar o suporte com  
90 cm de altura, atarraxe outro 
tubo ascendente à Mega Base 
manualmente abaixo do primeiro.

ATENÇÃO
Não acrescente um terceiro tubo 
ascendente à Mega Base. Isto prejudica a 
estabilidade do suporte.

1

CLIQUE!
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Instalação no campo

4. Deslize o braço de apoio da Mega Base e o  
conjunto da base abaixo do tubo de distribuição  
FlexNet™, de forma que fique alinhado ao conector  
integrado.

Desmontagem

1.  Desconecte o tubo ascendente inferior da  
Mega Base do tubo de distribuição FlexNet™.

2.  Puxe o braço de apoio da Mega Base e o  
conjunto da base para fora, por baixo do tubo  
de distribuição FlexNet™.

OBS.
O conjunto Mega Suporte pode ser armazenado completamente montado até a próxima utilização.

INSTALAÇÃO

5.  Atarraxe o conjunto Mega Suporte à rosca 
macho voltada para baixo, através da abertura 
na parte superior do braço de apoio da Mega 
Base e aparafuse-o manualmente ao conector 
integrado FlexNet™.

4

ATENÇÃO
Certifique-se de que o suporte está 
perfeitamente vertical e apoiado no solo de 
forma estável.

5

5

DICA
Se for necessário, o braço de apoio da Mega Base  
pode ser desconectado da base.
1.  Mantenha o botão na parte traseira do braço de  

apoio da Mega Base pressionado.
2.  Puxe o braço de apoio da Mega Base para cima.
 

1

2
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Instalação em suporte IMP SPR

Suporte autônomo com tubo de distribuição FlexNet™

Ferramentas necessárias
• Chave de boca de 20 mm
• Chave Allen de 8 mm

Montagem

Execute as 3 etapas a seguir na oficina, antes da instalação em campo. 

Preparação do conjunto da haste de metal do suporte IMP SPR

1.  Pressione o adaptador superior  
do suporte IMP SPR com firmeza  
na parte superior de uma  
haste de metal de 8 mm.

Instalação no campo

4.  Atarraxe a bucha no conector integrado  
FlexNet™, utilizando uma chave Allen de 8 mm.

INSTALAÇÃO

1

4

2.  Aplique fita Teflon nas 
roscas do aspersor.

3. Atarraxe o aspersor à 
parte superior do suporte 
IMP SPR, utilizando uma 
chave de boca de 20 mm.

2

3

5.  Insira a extremidade inferior da haste de metal 
no solo, próximo ao tubo de distribuição e 
paralelo ao conector.

 A haste de metal deve ser inserida no solo até 
uma profundidade de pelo menos 20 cm.

ATENÇÃO
Certifique-se de que a haste de metal está 
perfeitamente vertical e inserida no solo de 
forma estável.

5
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OBS.
•  Certifique-se de que o anel 

de vedação do conector do 
suporte está no lugar.

•  Lubrifique o anel de vedação 
com água ou com um 
lubrificante oleoso para 
reduzir o atrito.

6. Pressione o conector do suporte com firmeza  
em torno da bucha.

ATENÇÃO
Certifique-se de que 
o conector do suporte 
está firme em torno da 
bucha. As duas presilhas 
devem ser corretamente 
inseridas sob a anel da 
bucha.

7.  Abaixe a tampa protetora sobre o conector  
para evitar a entrada de sujeira no conector, 
e o emperramento dos grampos.

Desmontagem

1.  Erga a tampa protetora do conector.

2. Desconecte o conector do tubo de distribuição,  
pressionando com firmeza 
a extremidade superior  
dos dois grampos, de  
forma que as presilhas  
sejam liberadas sob o  
anel da bucha, e puxe o conector para cima.

3. Puxe a haste de metal para fora do solo.

INSTALAÇÃO

6

7

1

2

OBS.
O conjunto do suporte IMP SPR pode ser 
armazenado completamente montado até a 
próxima utilização.
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INSTALAÇÃO

Suporte autônomo com tubo de distribuição PE

Essa configuração é quase idêntica à configuração com tubo de distribuição FlexNet™ descrita acima.

OBS.
O suporte para aspersor Netafim™ IMP SPR pode ser conectado a um tubo PE classe 4 com 
diâmetro de 32, 40, ou 50 mm e espessura máxima da parede de 3,6 mm.

Ferramentas necessárias
• Chave de boca de 20 mm
• punção* manual de 8 mm com encaixe press-fit.
• punção* rosqueada de 8 mm (opcional). *Certifique-se de que a punção está bem afiada.

Montagem

Preparação do conjunto da haste de metal do suporte IMP SPR

Execute as etapas 1, 2, e 3 na página 13.

Instalação no campo

4. Abra um orifício com corte limpo no tubo, no ponto de conexão desejado.

OBS.
Não use furadeira para abrir o orifício.

Use um dos métodos a seguir: 
A. Gire uma punção manual em ziguezague. B. Use uma punção rosqueada.
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5.  Posicione o conector roscado para mangueira  
no encaixe press-fit, localizado no extremo  
oposto da punção manual.

Prossiga com a montagem a partir da etapa 5 da página 13.

Desmontagem

Siga as instruções de desmontagem na página 14.

INSTALAÇÃO
6. Insira o conector da mangueira no tubo.

ATENÇÃO
Certifique-se de que o conector da 
mangueira atravessa completamente 
a parede do tubo. O anel mais largo 
do conector da mangueira deve estar 
embutido na superfície do tubo.
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Mega Base com FlexNet™ ou tubo de distribuição PE 

Montagem

OBS.
Essas configurações são quase idênticas às configurações descritas acima, com uma diferença:  
A Mega Base é adicionada para melhorar a verticalidade e a estabilidade do suporte.

Execute as seguintes etapas no lugar da etapa 5 da página 13:

1.  Deslize a Mega Base por baixo do tubo de distribuição à altura do conector.

2.  Insira a haste de metal através do orifício na parte superior da Mega Base e no solo.  
A haste de metal deve ser inserida no solo a uma profundidade de pelo menos 10 cm.

ATENÇÃO
Certifique-se de que a haste de metal e a Mega Base estão perfeitamente verticais e inseridas no 
solo de forma estável.

Prossiga com a montagem, conforme o tipo de tubo de distribuição selecionado:
• Tubo FlexNet™: pág. 13
• Tubo PE: pág. 15

Desmontagem

Siga as instruções de desmontagem na página 14 com a seguinte exceção - em vez da etapa 3:

1. Puxe a haste de metal para fora da Mega Base.

2. Puxe a Mega Base para fora por baixo do tubo de distribuição.

INSTALAÇÃO

1

2

1

2

com tubo de distribuição FlexNet™ com tubo de distribuição PE
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Para assegurar a operação adequada do aspersor, uma simples inspeção e um procedimento de 
manutenção devem ser realizados regularmente.

Enxágue dos bocais
Frequência: Antes do início de cada estação de plantio 

Ação:

1.  Remova os 2 bocais do aspersor, utilizando a ferramenta 
específica para abertura de bocais fornecida com o 
aspersor.

OBS.
Para remover o bocal dianteiro:
Gire e firme o braço 3D de forma que ele não 
interfira na movimentação do abridor de bocais.

A.  Posicione o abridor de bocais sobre o bocal e  
gire-o 1/8 de volta no sentido anti-horário.  
Você vai sentir o estalo da abertura.

B. Remova o abridor de bocais.

2. Limpe as aberturas de todos os bocais de fora para dentro, com jato de água ou ar comprimido.

3. Inspecione visualmente os bocais. Se um bocal apresentar qualquer defeito, substitua-o por um novo.

4. Reconecte os 2 bocais utilizando a ferramenta específica para abertura de bocais. Você vai sentir o 
estalo do encaixe de volta ao lugar.

OBS.
Certifique-se de todos os bocais foram reinstalados nos locais originais.  
O bocal traseiro (verde-limão) deve ficar sempre na posição mais baixa.

MANUTENÇÃO

OBS.
Ao remover o bocal dianteiro:  
Firme o braço 3D para que não fique no 
caminho.

ESTALO!

C. Puxe o bocal para fora manualmente.
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MANUTENÇÃO

Verificação da arruela branca
Frequência: Antes do início de cada estação de plantio 

Ação:

1.  Remova o aspersor do suporte utilizando uma chave de 
boca de 20 mm.

2. Inspecione visualmente a arruela branca na parte inferior 
do aspersor.

Durante a operação de regulagem do aspersor, a arruela 
branca se desgasta gradualmente. Sua espessura original é 
de 1,5 mm.

3. Se a arruela branca tiver chegado à metade da 
espessura original ou menos, substitua-a por uma nova, 
utilizando uma chave de boca de 16 mm para remover o 
parafuso na parte inferior do aspersor.

OBS.
Certifique-se de que a arruela branca está 
posicionada entre as duas arruelas pretas.

4.  Atarraxe novamente o parafuso, utilizando a chave de 
boca de 16 mm.

5. Remova a fita Teflon antiga das roscas do aspersor 
e aplique 3 camadas fita Teflon nova para evitar 
vazamentos.

6. Reconecte o aspersor ao suporte, utilizando uma chave 
de boca de 20 mm.

OBS.
Recomenda-se substituir a arruela branca a cada 
2000 horas de irrigação.

1

2

3
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Peças

Números de catálogo D-net™ 8550

Tamanho 
do bocal 

(mm) Código de cor do bocal

Pressão 
nominal 

de 
trabalho 

(bar)

Taxa 
de 

fluxo* 
(l/h)

Número no 
catálogo

2,3 + 1,8 Cinza + verde-limão

2,5

510 60100-000990

2,5 + 1,8 Roxo + verde-limão 580 60100-001000

2,9 + 1,8
Laranja + verde-

limão
680 60100-001010

3,2 + 1,8 Verde + verde-limão 810 60100-001030

3,5 + 1,8 Azul + verde-limão 940 60100-001040

*Taxa nominal de vazão à pressão de trabalho de 2,5 bar

Dados sobre a embalagem

Modelo
Unidades 
por caixa

Tamanho da caixa
(cm x cm x cm)

Peso da 
caixa (Kg)

Caixas por 
palete

Total de unidades 
por palete

Peso do 
palete (Kg)

D-Net™ 8550 168 54 x 36 x 33 12.0 18 3024 240

Bocais do aspersor D-Net™ 8550
Tamanho 

(mm) 2,3 2,5 2,9 3,2 3,5 1,8

Código 
por 

Cores

Cinza Roxo Laranja Verde Azul Verde-limão

Número 
no 

catálogo
60100-001140 60100-001150 60100-001160 60100-001170 60100-001180 60100-001300

Arruela D-net™ 8550
Descrição do produto D-NET™ 8550, arruela branca 22

Número no catálogo 60100-001076

Produtos complementares

Adaptadores
Descrição do produto Receptáculos

½" F TH - ½" F TH
Engate do redutor
¾" F TH - ½" F TH

Número no catálogo 65080-004500 65080-004600

PEÇAS E PRODUTOS COMPLEMENTARES
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PEÇAS E PRODUTOS COMPLEMENTARES

Mega Suporte

Descrição 
do produto

Punção 
rosqueada  
de 8 mm

Punção de 8 mm 
com encaixe  
press-fit

Chave de boca 
D-Net™

Ferramenta para 
bocais D-Net™

Número no 
catálogo 45000-002400 45000-001450 60100-001075 60100-001200

Ferramentas

Suporte IMP SPR
Descrição do produto

Tubo 
ascendente da 
Mega Base
½ “
0,4 m de 
comprimento, 
1;2"
rosca macho 
½" rosca fêmea

Mega base Braço de apoio da 
Mega Base

Número no catálogo

64520-002490 64520-002485 64520-002480

Product description

Suporte IMP 
SPR  
9*12, 120 cm, 
com conexão 
rápida e 
segura 
para tubos 
FlexNet™.  
 
Haste de  
metal não 
inclusa  
(vendida sepa-
radamente)

Suporte IMP 
SPR
9*12, 120 cm, 
com conexão 
rápida e 
segura para 
tubos PE.

Haste de  
metal não 
inclusa  
(vendida sepa-
radamente).

Número no catálogo

64520-002490 64520-002485

Descrição do produto

Suporte SPR 
conect. FLX 
R&S fêmea
1/2" MTH

Suporte SPR 
conect. FLX 
R&S fêmea p/ 
mangueiras, 
marrom

Haste de 
metal de  
8 mm,  
120 cm de 
compri 
-mento

Número no catálogo

65080-005210 65080-005010 65080-001700

Acessórios para suporte IMP SPR
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GARANTIA
A garantia da Netafim™ cobre qualquer defeito de material e mão-de-obra em todos os componentes do 
Aspersor D-Net™ 8550 por um período máximo de 1 (um) ano, a contar da data de aquisição.

Se um defeito for descoberto durante o período de garantia aplicável, a Netafim™ reparará ou trocará, a 
seu critério, o produto ou a peça defeituosa.

Essa garantia não se estende a reparos ou substituições de aspersores D-Net™ 8550 ou peças em 
decorrência de uso indevido, negligência, alterações, caso fortuito, raios, instalação ou manutenção 
indevidas, inclusive qualquer manuseio indevido do aspersor D-Net™ 8550 ou de qualquer peça dos 
sistemas de irrigação.

Se um defeito surgir em seu Netafim™ durante o período de garantia, entre em contato com seu 
fornecedor Netafim™.

Garantia limitada
Esta garantia está sujeita aos termos e condições previstas na extração oficial de garantia da Netafim,  
em vigor à época da aplicação.
Para o texto completo da declaração oficial de garantia da Netafim, vá para:
http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials
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