Yaptığımız her anahtar teslim
sulama projesinde beklentilerin
ötesine geçiyoruz.
Böylece daha fazla büyüyebilirsiniz.
tr.rivulis.com
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Rakiplerden
önde olmak

Yarım asırdan fazla
deneyim
1966 Yılından bu yana dünya çapında tarım faaliyetlerini dönüştüren damla
sulamanın öncüleriyiz. Operasyonunuzun daha fazla büyümesine yardımcı
olacak deneyim ve uzmanlığa sahibiz.

Sulama teknolojisi sürekli değişiyor,
iklim değişken olmaya devam ediyor ve
artan kazanımlar elde etmek zorlaşıyor.
Tarım noktalarındaki üç temel Ar-Ge
merkezimizin yönlendirdiği inovasyon:
İsrail, Yunanistan ve Kaliforniya, sizi ve
bizi her şeyin önünde tutuyor.

Rivulis damla sulamada 4 öncü kuruluşun temelleri üzerine inşa edilmiştir.
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Komple anahtar
teslimi çözümler

Başarılı bir sulama sistemi, tüm unsurların bir araya
gelerek bir bütün olarak çalıştığı bir sistemdir.
Konusunda uzman ziraat, sulama, hidrolik
mühendislerimiz ve tasarımcılarımızla birlikte, ürün
tipi ve su ve besin gereksinimleri, evapotranspirasyon
ve iklim koşulları, tarla topoğrafyası ve toprak tipi,
su mevcudiyeti ve kaynağı, enerji mevcudiyeti
ve kısıtlamaları gibi birçok faktörü göz önünde
bulundurarak tarla koşullarınızı spesifik ürününüz
bağlamında analiz ediyoruz.

Anlaşmanın ötesine geçiyoruz. İşletmeniz için
doğru olan sulama sistemini tasarlamaya, inşa
etmeye ve desteklemeye odaklanıyoruz, böylece
maksimum kazanç elde edebilirsiniz.
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Devam eden pompalama, enerji, su ve besin
maliyetlerini hesaplayarak toplam mülkiyet
maliyetinizi optimize etmek için ön maliyetin
ötesine bakıyoruz. Her yıl deneyimli ve uzman
ekibimiz tarafından 60.000 hektardan fazla özel proje
yapılmakta, bu sayede proje ile ilgili çözümlerimizi
bütün yönlerini ele alarak oluşturuyoruz.
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8 Adımlı sürecimiz hakkında bilgi edinin

Yolun her adımında seninleyiz
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01 / Tasarım & Planlama

02 / Finans

03 / Proje yönetimi

04 / Lider ürünler

05 / Lojistik & Satın Alma

06 / Kurulum & Devreye Alma

07 / Eğitim & Destek

08 / Manna

Hidrolik tasarım sistemin beynidir.
İşe yarayan tasarımlar geliştirme
konusunda onlarca yıllık deneyime
sahibiz. İhtiyaçlarınızı anladıktan sonra
sulama sistemini planlıyoruz.
Bu adımdan elde edilen çıktılar,
kurulacak tüm sulama bileşenlerini
haritalayan ayrıntılı bir hidrolik
tasarım içerir. Bu aşamada, tarımsal
gereksinimleri hidrolik ve bütçe
gereksinimlerinizle dengeliyor ve
toplam mülkiyet maliyetini ve yatırım
getirisini değerlendiriyoruz. Sistem
tasarımına ek olarak, size özel ürün ve
tarlanıza göre uyarlanmış bir su bütçesi
ve sulama programı da sunuyoruz.

Cazip ödeme koşulları ile büyük
projeler için rekabetçi kredi ve
finansman çözümleri sağlama
konusunda deneyimliyiz.

Proje yönetimi, başarılı bir kurulumun
anahtarıdır. Örneğin, kurulacak bağlantı
elemanlarının aylar sonra gelmesi
durumunda damla sulama hattının
gelmesinin bir anlamı yoktur. Rivulis ile
çalışırken, ihtiyacınız olduğunda neye
ihtiyacınız olduğunu nasıl planlayacağınızı
bilen bir şirketle çalışırsınız.

Rivulis, tarla ve ürün ihtiyaçlarınız için
sektörün en kapsamlı mikro sulama ürün
portföyünü sunar. Entegre damlatıcıların
geliştirilmesine öncülük ettik: Rivulis T-Tape
ve Ro-Drip kalıp damla sulama boruları
damlama hatları. Rivulis D900, D1000,
Hydro PC / PCND ve D5000 PC / AS / ND
/ CX, Eurodrip Compact, Eolos ve yakın
zamanda piyasaya sürülen Rivulis H6000
PE / H6500 PE, önceden monte edilmiş
çıkışlara sahip yeni bir layflat borular. Ayrıca
Rivulis, dünya standartlarında fıskiyeler,
gübreleme makineleri, vanalar, filtreler ve
otomasyon sağlar. Projenizin gerektirdiği
bütün ürünler için tek adres.

Küresel varlığımız ve satın alma
gücümüz, tam olarak ihtiyacınız
olanı elde etmek ve proje yönetim
planına göre teslim etmek için yerel
üretimimizle koordine etmek için
bize esneklik ve güç sağlar. Ayrıca,
birçok ülkede stok bulundurulmasıyla
lojistiğimiz hızlı teslimat ve yedek parça
desteği sağlamaktadır.

Bayi ve müteahhit ortaklığımızla birlikte
size montaj hizmetleri sağlayabiliriz.
Sistemin devreye alınması bir sonraki
önemli adımdır. İlk çalıştırmada,
tesislerinizin ihtiyaç duydukları su
uygulamasını almasını sağlamak için
sistem fonksiyonlarını hidrolik tasarıma
göre test ediyoruz.

Sistem tamamlandığında
hizmetlerimiz sona ermez. Aynı
derecede önemli olan, yetiştiricilere
damla sulama sistemlerini başarılı bir
şekilde işletmeleri ve sürdürmeleri
için güven ve bilgi sağlayarak
sunduğumuz sürekli hizmettir.

Döngüyü Manna Sulama Zekası
ile kapatarak, yetiştiricilere sahaya
özgü, dinamik sulama önerileri ve
gerçek zamanlı olarak ürün izleme
olanağı sağlıyoruz.
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En üst düzeyde
özelleştirme
Başka hiçbir şirket
bizim sahip olduğumuz
damla sulama
borularınınmenziline ve
derinliğine sahip değildir.

Daha geniş seçenek
Sizi tek bir seçenek
sunmuyoruz.
Sisteminizin ihtiyaç
duyduğu filtreleri,
vanaları, gübrelemeyi ve
otomasyonu tam olarak
sunma esnekliğine
sahibiz.

Daha ileri gidiyoruz
Don koruması için
sprinkler, seralar için
hat üstü damlatıcılar
... adını siz koyun,
yanınızdayız.
8

Tarla ve ürün
ihtiyaçlarınız
için sektörün en
kapsamlı mikro
sulama ürün
portföyü

Damla Sulama
Boruları
Geniş damla sulama çözümleri
yelpazemizde entegre damlatıcılar ve
kalıplanmış damlatıcıların yanı sıra basınç
ayarlı, drenajsız ve sifon önleyici modeller
de bulunmaktadır. En yüksek mühendislik
ve kalite kontrol standartlarına göre
üretilen damla sulama borularımız
tıkanmaya karşı maksimum direnç,
maksimum homojenlik ve hasatta
maksimum verim sağlar.

Bağlantı
Elemanları &
Aksesuarlar
Dünyaca ünlü Plastro, T-Systems, Roberts ve Eurodrip
ürün portföyümüz ile son 55 yılda sektörümüzün en
büyüklerinden biri olarak ürün yelpazemizi büyüttük.
Bu, sınırların ve tavizlerin olmadığı anlamına gelir.

Rivulis, en küçük grometten
dayanıklı bir yassı boru
konektörüne ve bir dizi
gübreleme ekipmanına
kadar sulama sisteminiz için
en iyi ve en geniş aksesuar
yelpazelerinden birine sahiptir.
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Hat Üstü
Damlatıcılar

Layflat Borular

40’tan fazla hat üstü kombinasyonla, değişken akış hızları,
çıkış seçenekleri ve Basınç ayarlı ve sızdırmayan
(PC / PCND) kombinasyonlar dahil olmak üzere mevcut
en kapsamlı damlatıcı yelpazesini size sunuyoruz.
Çözümlerimiz, saha içi online damlatıcıları en gelişmiş
topraksız sistem ihtiyaçlarına kadar cevap verir ve yoğun
tarım, sera ve saha içi uygulamalar için idealdir.

Suyu toprak altından alanınıza aktarmak için çok yönlü ve dayanıklı
bir yola ihtiyaç duyduğunuzda, sulama sistemi ihtiyaçlarınızı en son
teknoloji ile tasarlanmış layflat borularımız, hortumlarımız, boru
hatlarımız ve borularımızla karşılarız. En yeni ürünümüz olan devrim
niteliğindeki Rivulis H6000 / H6500 PE layflat boru, daha uzun ürün
ömrü, sızıntı yapmaması, kolay ve hızlı kurulumu ile sonuçlanan yassı
boruya doğrudan kalıp enjekte edilen çıkışlara sahiptir.

Sprinkler ve Jet
Püskürtücüler

Vanalar ve
Hava Vanaları

Yüksek verim, uygun kalite ve bitkisel üretim
verimliliği ile sezondan sonra da performans
sağlayan çok çeşitli sprinkler ve jetler sunuyoruz.
Çözümlerimiz açık tarla sebzeleri, meyve bahçesi
üretimi ve dondan korunma için fıskiyelerden,
sera üretimi için sisleyicilere ve nemlendiricilere ve
aradaki her şeye kadar çeşitlilik gösterir.

Doğru basınç ve akış kontrolü, uzaktan aktivasyon
ve sistem koruması için tasarlanmış Rivulis vanaları
ile sulama sisteminizin kontrolünü elinize alın.
Portföyümüzde plastik ve metal kontrol vanalarının
yanı sıra çok çeşitli hava vanaları bulunmaktadır.

Filtreler

Gübreleme & Otomasyon

Filtreler, kirletici maddelerin sulama
sisteminize girmesini önlemenin en önemli
yoludur. Çok çeşitli disk, hidrosiklon / kum
ayırıcı, gravel ve elek filtreleri sunuyoruz.
Her Rivulis filtresi, dayanıklı yapı ve
mükemmel filtrasyon performansı ile
en üst düzeyde koruma sağlayacak
şekilde üretilmiştir.

Gübrelemenin gücünü kullanın - gübreleri doğrudan sulama
sisteminize uygulayın. Daha iyi tarımsal sonuçlar sunmak
ve daha az emekle, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir
gübreleme çözümümüz var. İhtiyacınız olan şey, uygulanacak
gübre miktarına, gerekli gübre enjeksiyon akış hızına ve bir
baypas sistemine mi yoksa kendi tankına sahip bir sisteme mi
ihtiyacınız olduğuna bağlı olacaktır. Ventüri enjeksiyonu gibi
temel gübreleme ekipmanlarından gelişmiş otomatik gübreleme
enjeksiyon sistemlerine kadar çözümlerimiz her türlü ürün için
tüm gübreleme ihtiyaçlarını karşılar.
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Türkiye
600ha şeker pancarı

Rivulis ve seçilmiş
son sulama projeleri

İsrail
100ha zeytin
20ha avokado ekimi

Azerbaycan
1.250ha Fındıklar

Romanya
300ha mısır

Sırbistan

Özbekistan

1.000ha Vişne
Azerbaycan
100ha badem

Fas
Meksika

Bayi ağımızla sıkı sıkıya bağlı,
işbirliğine dayalı bir model
geliştirdik ve teknik yerel
destek ekibimizle birlikte
ihtiyacınız olduğunda
sahada uzmanlığa sahip
olmanızı sağladık.

Anahtar teslim projeler
önemli bir yatırımdır ve
güvenebileceğiniz bir sulama
ortağına ihtiyacınız olduğunu
anlıyoruz. Bu nedenle ekibimiz
her yıl 60.000 Hektardan fazla
tasarım geliştiren ilk tercihtir.

Gana

200ha Fransız
fasulyesi

150ha böğürtlen

Küresel erişim, yerel destek

531ha Narenciye

Senegal

Suudi Arabistan

240ha Sanayi
Domatesi

800ha zeytinlik
1.250.000 adet zeytin ağacı

Senegal

Peru

Filipinler
285ha Muz

Etiyopya

56ha Mango

600ha Limon

3.900ha üzüm bağı

121ha şeker kamışı

Nijerya

300ha Soğan

Çin
Hindistan

240ha Muz

Senegal
İhtiyaçlarınızı karşılamak için
tasarlanmış bir sulama sistemi
sağlayabiliriz, böylece siz de
daha fazla büyüyebilirsiniz.

50ha Pamuk

60ha Çiçekler/Seralar

Fildişi Sahili
160ha Muz

Arjantin
76ha üzüm bağı

Brezilya
126ha şeker kamışı
Fabrika

Ar-Ge Merkez

Saha Ekibi

Ruanda
110ha Avokado

Avustralya

Son Projeler

350ha üzüm bağı
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Projeye Genel Bir Bakış:
Konum: Uzbekistan
Müşteri: Bukhoro Zarhal Tex LLC
Mahsul: 50ha Pamuk
Sistem: Damla sulama
Installed: 2020/21

Ürünler:
Rivulis, aşağıdakiler de dahil olmak üzere
kullanılan tüm sulama ürünlerinin %
99’undan fazlasını tedarik etti:
Su Emisyonu: Drip Tape Eolos,
22/40, 1.2 l/s, 60 cm aralıklı
Yardımcı Ürünler: Rivulis H6000 PE
Birincil Filtrasyon
İkincil Filtrasyon
Vanalar
Gübreleme
Otomasyon
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Özbekistan’da
Beklentilerin Ötesinde

Türkiye’de
Beklentilerin Ötesinde

Damla sulama söz konusu
olduğunda Özbekistan, çok az
kurulu sulama uzmanlığına sahip
gelişmekte olan bir pazardır.
Ayrıca tüm sulama projeleri
Hükümet tarafından yakından
takip edilmektedir.

Yıldız Bitkisel Ürünler, yıllık 1 Milyar
dolar satış ve 500 milyon dolar
ihracat ile Türkiye’nin en büyük
emtia ticaret şirketidir. 2018 yılında
Türkiye’nin kuzeyindeki çiftliklerinden
biri için 200ha daha küçük ölçekli bir
projeyi başarıyla tasarlayan Rivulis,
Muş’taki Alpaslan çiftliğindeki 600ha
Şeker Pancarı tarlasında damla
sulama sisteminin denenmesi
için görevlendirildi.

2018 Yılında Yenilikçi Kalkınma ve Su Kaynakları
Bakanlığı, Rivulis ile sulama konusunda güvenilir
bir otorite ve sulama ürünleri, sistemleri ve
hizmetlerinde dünya lideri olarak tanıyan bir
işbirliği anlaşması imzaladı. Bunun ardından
ve Özbekistan’daki çiftçiler arasında kaliteli
ürünleriyle tanınan Rivulis, pamuk yetiştiricisi
Bukhoro Zarhal Tex LLC ile anahtar teslimi 50
hektarlık damla sulama sisteminin deneme
kurulumu için sözleşme imzaladı.
Rivulis’in İsrail ve Türkiye’deki uzman ziraatçı
ve mühendislerden oluşan ekibi tarafından
geliştirilen ve Buhara’da kendi teknisyenleri
tarafından toprağa kurulan hidrolik tasarımıyla
projenin tamamı Rivulis tarafından baştan
sona yönetildi. Bu, tüm ana ve ikincil hat kazı
çalışmalarını, filtrelerin, boruların, yan kanalların
ve boru döşemenin montajını, testleri ve
kapsamlı devir teslim ve eğitimi içeriyordu.

Projenin zorlukları da yok değildi. Özbekistan’da
damla sulama konusunda çok az bilgiye
sahip olunması nedeniyle Rivulis’in projeyi
başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için,
müşteriye önemli bir eğitim ve destek
sağlaması gerekiyordu. Buna ek olarak,
sistem bileşenlerinin taşınması ile ilgili lojistik,
kumlu toprak, teknik ekibi destekleyecek
işgücü eksikliği ve kurulum sırasında çok
yüksek sıcaklıklar (60° C’ye kadar) göz önüne
alındığında, sistemin kararlaştırılan bütçe ve
zaman dilimi içinde teslim edilmesini sağlamak
için dikkatli bir planlama ve yönetim gerekliydi.
Ayrıca, kurulum büyüme mevsimi boyunca
gerçekleştiğinden, günlük operasyonlarda
mümkün olduğunca az aksaklık sağlamak için
kurulumdan önce ve kurulum sırasında yakın
istişareye ihtiyaç duyuldu.
Sonuç olarak Rivulis, hasat mevsiminden sonra
ilave 1.000 hektar damla sulama kurulumuna
devam etmeyi bekliyor.

Rivulis Satış Müdürü Bahtiyar
Yuldashev, ”Bukhoro Zarhal Tex
LLC gibi saygın ve seçkin bir
üreticiyle birlikte olmaktan gurur
duyuyorum” diyor. “ Birlikte daha
da büyüyebilir ve daha iyi bir
sonuca ortak olabiliriz.”
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Uzak ve zor coğrafyasına ek olarak, saha
denemesi zor havalarda ve düşük kaliteli
ve deneyimsiz yerel işçilikle kuruldu. Ancak
Rivulis’in yoğun desteği ile sadece 120
günde 600ha altyapı ve 350ha saha ağı
kurulumu sağlandı.
Proje ortağı Teknotar ile birlikte Rivulis, çiftlikte
günlük eğitimlerle 7/24 sulama desteği
sağlarken, tarım ve teknoloji ekiplerimiz
sistemden en fazla fayda elde edilmesini
sağlamak için çiftliği sık sık ziyaret etmektedir.
Rivulis ayrıca Yıldız Bitkisel Ürünler’e Türkiye
Tarım Bankası’ndan devlet destek programı
ve uzun vadeli kredi başvurusunda bulunması
konusunda yardımcı olmuş, ayrıca kendileri için
özel olarak hazırlanmış ve müşteriyi yatırımı
yapmaya teşvik eden bir Rivulis finansal
çözümünü bir araya getirmiştir.

Çiftliğin Tarım Müdürü Burhan Bey, Rivulis’in
sağladığı destek hakkında coşkulu ifadeler
kullanıyor: “Rivulis’in anlayışı, proje yürütme
kabiliyeti, 7/24 teknik desteği ve finansal
çözümü olmadan bu proje yürütülemezdi.”
Rivulis Satış Müdürü Umut Çelik’in her
zamanki yaklaşımı

“Ne yapabiliriz?” bu farkı yarattı.
“Bu düşünce tarzı bizi çoğu
zaman ekiplerinin bir üyesi
olmaya yönlendirdi, bu da günlük
ve uzun vadeli ilişkilerimizde
başarı getirdi”

Projeye Genel Bir Bakış:
Konum: Muş, Türkiye
Müşteri: Yıldız Bitkisel Ürünler
Mahsul: 600 hektar şeker pancarı
Sistem: Damla sulama
Kurulum: 2020

Ürünler:
Su Emisyonu: D5000 PC 16 mm
35 ml 2.0 l/s 0.65 m aralıklı
Birincil Filtrasyon
İkincil Filtrasyon
Vanalar
Gübreleme
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Projeye Genel Bir Bakış:
Konum: Braila, Romanya
Müşteri: Fermaliment
Mahsul: 300ha mısır
Sistem: Damla Sulama
Kurulum: 2020

Ürünler:
Su Emisyonu: T-Tape S 706-30-340
Vanalar
Gübreleme

Romanya’da
Beklentilerin Ötesinde

Fas’da
Beklentilerin Ötesinde

2020’de Romanya’daki Braila bölgesi
çok kuru bir havaya maruz kaldı. Diğer
tüm sulama yöntemlerinin sonuç
alamadığını ve mısır tarlalarındaki
özel koşulların başka yöntemlerin
kullanılmasını zorlaştırdığını gören
Fermalimentin sahibi Ciprian Popa
damla sulamaya geçmeye karar verdi.

Fas’daki büyük bir tarım
şirketinin bir sorunu vardı tanınmış bir küresel tedarikçi
tarafından kurulan mevcut sulama
sistemi beklenen performansın
altındaydı ve sonuç olarak narenciye
işletmesi kar etmiyordu.

Rivulis’in güçlü itibarının farkında olmasına
rağmen, mısır için hektar başına gelirin küçük
olması nedeniyle damla sulama maliyetinin
engelleyici olacağından endişe duyuyordu.
Bununla birlikte, mısırı sulamak için Rivulis
T-Tape kullanan diğer üreticilerden,
piyasadaki en iyi tıkanma direncine sahip
olduğunu ve Rivulis ekibinin her zaman
ihtiyaçlarına cevap vermekte ve adapte
olmakta hızlı olduğunu öğrendi.
Romanya’ daki yerel Rivulis ekibi, endişelerini
gidermek için özel gereksinimlerini anlamak
üzere kendisiyle birçok kez bir araya geldi.
Sistem yerel koşullara uyarlandı ve uzun yıllardır
Romanya pazarında bulunduğumuzdan, su
ve gübre uygulama oranı konusunda en üst
düzeyde çalışan bir sistemi nasıl kurabileceğimizi
tam olarak biliyorduk. Uzmanlarımız ihtiyaç
duyduğunda Bay Popa’yı ziyaret etti ve kendisi
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için en iyi sistemi aktarmamıza rağmen, Rivulis’i
seçme konusundaki nihai kararı, satış yaptıktan
sonra bile esnekliğimizden, uzmanlığımızdan ve
yardım etme isteğimizden kaynaklandı.
Sonuçlar etkileyiciydi, sistem mısırını sulamak için
çok daha düşük basınç gerektiriyordu, bitkilerin
büyüklüğü ve durumu ve verimi önemli ölçüde
iyileşti (önceki yıllara göre hektar başına 4 ton
daha fazla), enerji tüketimi (dizel) % 60 azaldı; ve
gübre uygulaması daha verimli bir hale geldi.
Ek olarak, damla sulama sisteminin kullanımı ve
bakımı çok kolay olduğu için sahadaki işçilerin
yüksek vasıflı olmalarına gerek kalmadı.

Rivulis Satış Müdürü Daniel Andrei için çok faydalı
bir projeydi. “Topraklarıyla bana ne kadar güvendiklerini ve damla sulama hakkında bilgi edinmek
için ne kadar istekli olduklarını görmek, ihtiyacım
olan tek ödüldü.”

Su uygulama oranı yetersizdi ve hem
filtrasyon hem de damlama hatları tıkanıyordu.
Filtre sistemi ve damla sulama hatları
tıkanmaktaydı ve bu sebeple su uygulama
oranında düzensizlik mevcuttu.

Bay Popa seçimiyle daha mutlu olamazdı.

“Rivulis ekibiyle şahsen
görüştükten sonra, projeme sanki
onlarınmış gibi davranacaklarını
hemen anladım. Talep ettiğim
damla sulama sistemini tasarlarken
ve fiyatlandırırken çok esneklik
gösterdiler ve bölgenin yerel
koşullarına tam olarak uyarladılar.”

Mevcut sulama tedarikçisi ile uzun süredir devam
eden bir ilişkiye rağmen, tarım şirketi mevcut
sistemdeki aksaklıkları araştırmak için Rivulis’i
devreye almaya karar verdi.
Rivulis Fas ekibi, alanda ön çalışma yaparak
ve birkaç önemli sorunu belirleyerek başladı:
en büyük sorun, mevcut sistemdeki filtrasyon
kalitesiydi. Kalitesiz elek filtreler kullanılmış ve
ikincil filtrelemede ise filtrasyon alanı küçük
tutulmuş ve manuel filtre sistemi aplike
edilmiştir. Bu sorunların sonucunda sistemdeki
damlatıcılar tıkanmış ve mahsül verimine
olumsuz olarak yansımıştır.

Rivulis bir adım daha ileri gitti ve hatta en iyi
çözümü belirlemek için suyun laboratuar
testini gerçekleştirdi.
Ekip, mevcut sistemde neyin yanlış olduğunu
belirlemenin yanı sıra, çiftçiyi 16 yıl boyunca aynı
sorunlu nehir kaynağını sorunsuz bir şekilde
kullanan bir Rivulis HydroPC sistemine sahip olan
yakındaki bir çiftliği ziyarete götürdü. Yetiştirciye
çözümleri sadece anlatarak değil uygulamalı
olarakta göstererek, Rivulis’in yeteneklerine
güven duymasını sağladı.
Proje şu anda kuruluyor ve Rivulis, her şeyin
sorunsuz bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak
için yerel distribütör ve kurulum şirketlerine
destek sağlıyor.

Projeye Genel Bir Bakış:
Lokasyon: Kuzey Fas
Mahsül: 531ha Narenciye
Sistem: Damla sulama
Kurulum yılı: 2021

Ürünler:
Su emisyonu: Hydro PC
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Rivulis ile her sezonda - Beklentilerinizin Ötesine Geçin
Şirket Genel Merkezi

Güney & Orta Amerika

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika

Asya

SİNGAPUR

ARJANTİN

MISIR

AVUSTRALYA

Rivulis Private Limited
60B Orhard Road
#06-18
Atriyum @ Orchard
Singapur 238891

Satış Ofisi & Fabrika
Rivulis Plastro S.A.
Bolivar 1365 Norte,
Parque Industrial
Chimbas San Juan
Arjantin (CP J5413XAD)

Bölüm Genel Merkezi

BREZİLYA

İSRAİL
Rivulis Irrigation Ltd.
Gvat 3657900, İsrail

Kuzey Amerika
MEKSİKA

Satış Ofisi
Drip Irrigation de Mexico CCVC
Blvd. Jesus Kumate Rodriguez
#5420-49 Col. El Trebol C.P. 80300
Culiacán, Sinaloa
Fabrika
Mina de Calderones Nº 200
Puerto Interior Santa Fe III
Silao, Guanajuato, CP 36275

ABD

Satış Ofisi & Fabrika
Rivulis Plastro Irrigação Ltda
Rua Lineu Anterino Mariano,
255 – Distrito Industrial
Uberlandia, Minas Gerais (MG)
38402-346, Brezilya

ŞİLİ

Satış Ofisi & Fabrika
Rivulis Plastro Riego Ltda
Cerro Santa Lucia 9990 – Quilicura
Santiago, Bölge Metropolitana
872-2046, Şili

PERU

Satış Ofisi
Rivulis Peru SAC
Av. José Gálvez Barrenechea
N°566, Ofic.201
San Isidro - Lima 27 - Peru

Satış Ofisi & Fabrika
Rivulis Irrigation Inc.
7545 Carroll Road
San Diego, CA 92121, ABD

Satış Ofisi & Fabrika
Europdrip Mısır S.A.E.
164 El-Ahram caddesi, Giza – Kahire

FRANSA

Satış Ofisi & Fabrika
Rivulis Irrigation S.A.S.
13 Chemin de Novital Zi la Pointe
31150 Lespinasse, Fransa

YUNANİSTAN

Satış Ofisi & Fabrika
Eurodrip A.V.E.G.E.
55. km Ulusal Karayolu Atina Lamia
32011 Inofyta, Viotia, Yunanistan

ISRAIL

Satış Ofisi & Gvat Fabrikası
Rivulis Irrigation Ltd.
Gvat 3657900, İsrail
Migdal HaEmek Fabrikası
HaMehkar St 5
Migdal HaEmek, İsrail

İSPANYA

Satış Ofisi & Fabrika
Rivulis Irrigation S.L.
c/D – Parsel R-188 – 13200
Manzanares, Ciudad Real – İspanya

TÜRKİYE

Satış Ofisi
Eurodrip Damla Sulama
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İçerenköy Mah. Çayır Cad.
Üçgen Plaza No:7/2 Ataşehir
34752 İstanbul

Satış Ofisi & Fabrika
Rivulis Irrigation Inc.
1850 W. Almond Avenue
Madera, CA 93637, ABD

Fabrika
Şehit Ertan Caddesi
Organize Sanayi Bölgesi No:14
Burdur, Türkiye

Satış Ofisi & Fabrika
Rivulis Irrigation Pty Ltd.
13-15 Duntroon Caddesi
Brendale Queensland 4500
Avustralya

ÇİN

Satış ofisi
Rivulis Plastro (Pekin) Co. Ltd.
1705 Tower A, Di San Zhi Ye,
A1 Shu Guang Xi Li,
Chaoyang Bölgesi, Pekin, Çin

HİNDİSTAN

Satış ofisi
Rivulis Irrigation India Pvt. Ltd.
203, Mayfair Kuleleri KB Joshi Yolu
Wakdewadi, Shivajinagar
Pune, Maharashtra, Hindistan – 411005
Fabrika
Blok No.593/B, Padra–Jambusar Yolu,
Köy: Vadu, Taluka: Padra,
İlçe: Vadodara -391 440,
Gucerat, Hindistan

FİLİPİNLER

Satış ofisi
Kapı 15 & 16 PGJ Binası,
Barangay Vicente Hizon Sr.,
Pampanga, Davao Şehri 8000
Filipinler

SİNGAPUR

Satış Ofisi
Rivulis Private Limited
60B Orchard Road
#06-18
The Atrium @ Orchard
Singapur 238891

RUSYA

Satış Ofisi & Fabrika
Poliplastik Rivulis Irrigation Systems LLC
105 Puşkin sokağı
404112, Volzhsky, Rusya

Bu literatür dünya çapında dolaşım için derlenmiştir ve açıklamalar, fotoğraflar ve bilgiler genel kullanım amaçlıdır.
Şemalar ve broşürler dahil olmak üzere ürün bilgilerinin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir.

tr.rivulis.com
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