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CATÁLOGO DE PRODUTOS IRRIGAÇÃO

PIVÔS DE IRRIGAÇÃO

Os Pivôs KREBS destacam-se por sua robustez. São equipamentos com a maior
estabilidade estrutural do mercado, além de possuírem vários diferenciais que garantem
uma qualidade superior.
Os diferenciais iniciam-se com a escolha da matéria-prima, o aço de qualidade superior
certificado ASTM e o desenvolvimento para suportar as condições adversas do campo.
Características que se somam à mão de obra especializada e produzem um pivô de
irrigação confiável, com maior desempenho, maior durabilidade e menor manutenção.

TORRE CENTRAL
Foi projetada para oferecer
maior estabilidade e
suavidade de movimento.
Apresenta maior distância
entre as sapatas de apoio,
maior número de travessas
horizontais e a instalação de
válvulas de 3” exclusivas.
Além disso, está preparada
para o fácil acoplamento de
bombas para fertirrigação.
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PAINÉIS DE CONTROLE

ANEL COLETOR

Uma linha completa de painéis de controle
que utilizam componentes de qualidade dos
maiores fornecedores do mercado.

Modelo 5001: um painel completo e com
controle total do pivô, incluindo controle
do sentido de movimento, das bombas
booster e injetora para fertirrigação, e
da motobomba. Possui percentímetro,
programador horário, luz para iluminação
noturna em LED e chave de alinhamento.

Montado sobre base galvanizada
com componentes plásticos
injetados para fornecer contato
ideal aos anéis de bronze de alto
polimento. É de fácil manutenção
e pode ser adaptado em diversas
marcas de pivôs.

Modelo 5005: um painel híbrido, com tela
touch para controle de fácil utilização e
programação completa do equipamento.
Além de possuir todos os controles e
funcionalidades do modelo 5001.
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ARO SETORIAL
Permite ao equipamento
trabalhar dentro de ângulos
específicos, possibilitando
a irrigação em áreas
delimitadas menores que
360°.
Oferece ainda a
possibilidade de setorização
dos ângulos quando usado
com o painel 5005+, o
que é ideal para o caso de
diferentes culturas em um
mesmo pivô.

TIRANTES
Produzidos com aços
especiais de resistência
superior, têm as cabeças
forjadas por indução
eletromagnética,
proporcionando melhor
estabilização do material e
acabamento.

CORDOALHAS
As cordoalhas são
fabricadas com fios de
arame de alta densidade,
o que confere maior
resistência à tração se
comparadas a cabos de
aço. A KREBS traz essa alta
tecnologia e segurança para
seus pivôs.

6

CATÁLOGO DE PRODUTOS IRRIGAÇÃO

LANCES E BALANÇO

Os pivôs KREBS podem ser montados com lances de comprimentos variáveis que
combinados alcançam o aproveitamento ideal da área disponível a ser irrigada.
Os tubos são oferecidos em diâmetros de 5”, 6 5/8”, 8 5/8”, 10” e 12”.
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Opções de Lances

Opções de Balanço

Curto 41,11m - 6 Tubos

18m

Médio 47,96m - 7 Tubos

21,13m

Longo 54,83m - 8 Tubos

24m

Extra Longo 61,67m - 9 Tubos

27,13m
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ASPERSORES
Cada solo e cultura exige um diferente tipo de cuidado,
por isso a KREBS oferece uma grande variedade de
aspersores de acordo com a necessidade de cada cliente.

As melhores marcas e modelos de aspersores do mercado. Para cada projeto nosso time
de especialistas é capaz de indicar a melhor opção para sua cultura.
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TORRES MÓVEIS
As torres móveis possuem
eixos reforçados e pernas
com maior número de
degraus para reforço
estrutural.
Os acoplamentos flexíveis
do cardã são estampados
em aço, sendo mais
resistentes e duráveis que
modelos em alumínio. Os
componentes de borracha
possuem proteção UV.
As caixas de comando
são montadas sobre base
galvanizada, utilizam
componentes eletrônicos

das melhores marcas e
sistemas de segurança
integrados. As tampas
recebem proteção UV
especial para maior
durabilidade e o sistema
de fixação facilita a
manutenção.
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MOTO REDUTORES

REDUTORES DE RODA

Os motorredutores foram desenvolvidos
em parceria com SEW-EURODRIVE,
especialmente para uso em pivôs, afim
de garantir as exigências do trabalho no
campo. Com redução via engrenagens
paralelas, proporcionam economia de
energia. São de velocidade de redução de
1:25 e 1:30 com motores elétricos de 1hp e
1,5hp.

Do padrão “Trabalho Superpesado”,
foram desenvolvidos especialmente para
suportar o esforço necessário no campo.
São fundidos em metal de alta pureza e
usinados com alta tecnologia. Os dentes
da engrenagem têm maior espessura e
melhor relação quando comparados a
modelos similares.

SISTEMA DE ALINHAMETO

O projeto do alinhamento dos pivôs KREBS é funcional e eficiente, por isso o mais
renomado do mercado. São de utilização simples e fácil manutenção.
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PNEUS
9,5x24
12,4x24

14,9x24

Os diferentes tamanhos de pneus são importantes para o uso adequado em cada
equipamento, além disto, proporcionam melhor adaptação aos diferentes solos, o que
possibilita a diminuição da compactação e o surgimento de trilhas muito profundas.

MODELOS
PIVÔ CENTRAL

PIVÔ REBOCÁVEL

PIVÔ LINEAR

Indicados para áreas
de cultivo contínuo,
aproveitando ao máximo
a produtividade do campo
irrigado

Permitem a rotação da
torre em diferentes áreas de
plantio. São equipamentos
de fácil operação e reboque,
e podem ser deslocados
entre diferentes campos de
cultivo.

Ideais para áreas
retangulares, pois permitem
aproveitamento total da
área. São abastecidos
por um captador lateral
localizado na primeira torre.
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OPCIONAIS
TRILHA SECAS
O sistema de trilha secas
evita que a água seja
aspergida sobre as rodas,
com isto o equipamento
trabalha sempre em solo
seco, evitando o atolamento
e o surgimento de sulcos.

PROTETOR DE CABOS
Protege o sistema de cabos
aéreos do equipamento,
dificultando furtos.

TORRE 3 RODAS
A torre móvel com 3 rodas
KREBS, além de suportar
todas as exigências e
condições necessárias,
também é apropriada para
solos “pesados”.
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K-POLY
Solução KREBS para o
uso de águas residuais, o
sistema K-POLY oferece
proteção adicional. É ideal
para águas de reuso, como
chorume, vinhaça ou outras
com alto grau de corrosão.
O revestimento interno do
tubo é feito em polietileno e o
sistema de vedação exclusivo
oferece segurança adicional
contra vazamentos.

BARREIRA
Em pivôs setoriais, a KREBS
disponibiliza barricadas,
um sistema mecânico para
parar e inverter o sentido de
deslocamento do pivô.
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AUTOMAÇÃO

KUBE é o sistema de automação exclusivo
da KREBS. Com ele você tem acesso a todas
as configurações do painel do equipamento
na tela de seu smartphone, tablet ou
computador.
Com o KUBE você determina o programa de
irrigação para o equipamento. Divide setores
e escolhe lâminas específicas para cada um
deles; define o horário de pico energético,
hora de início e fim de irrigação; ciclos e muito
mais.
Além disso, o sistema permite o
monitoramento e a programação de vários
equipamentos, mesmo que em propriedades
diferentes. Assim, você ganha tempo e diminui
os custos de operação.
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VANTAGENS KUBE
COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO
Dispensa a necessidade de internet na torre do pivô, diminuindo custos de
instalação e manutenção, além de oferecer mais versatilidade.

CONTROLE DE USUÁRIO
Configure diferentes usuários para o sistema. Você pode definir operadores
ou equipamentos, bloquear ou liberar acesso, tudo dentro do site ou app.

CONFIGURAÇÃO COMPLETA
O KUBE reproduz todas as opções e características que você tem no painel.

ACESSO À INTERNET
Sistema em nuvem, todos os dados de histórico armazenados em servidores
na internet.

TM

RÁDIO CONTROLE PARA OS MAIS VARIADOS
EQUIPAMENTOS
O AGROWAVE™ é um sistema de controle remoto via rádio,
capaz de acionar equipamentos a até 15 km de distância.
Acione desde equipamentos simples, como uma sirene ou
bomba d’água, a equipamentos complexos, como um pivô
ou uma motobomba.
São diversos modelos para as mais variadas necessidades
e projetos que vão de 2 a 36 saídas digitais, que podem ser
usadas para monitorar ou acionar um equipamento.
É possível, por exemplo, monitorar o nível de um
reservatório, acionar o bombeamento à distância, ou
acionar um alarme e abrir um registro. Fale conosco e
descubra como o AGROWAVE™ pode ser utilizado em sua
propriedade.
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CHAVE DE PARTIDA

Fabricando suas próprias chaves de partida a KREBS garante a qualidade e segurança
de seus componentes, além dos padrões seguidos na montagem. Os componentes são
de alta qualidade, o que garante tranquilidade no uso do equipamento e uma taxa muito
baixa de manutenção. Todos os painéis seguem os padrões adotados no mercado de
irrigação, completos com amperímetros, voltímetros e relês de falta de fase.
A montagem das chaves de partida é feita em gabinetes espaçosos, que permitem
ventilação correta e abundante aos componentes, evitando assim o superaquecimento.
As chaves de partida KREBS são do tipo Estrela-Triângulo, Série Paralela, Compensadoras
e Softstart (partida suave) e inversores com potência variada.
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CARRETEL ENROLADOR
Os Carretéis de Irrigação
KREBS são poderosos e
versáteis. A qualidade dos
materiais e da zincagem
empregados em sua
elaboração produzem um
equipamento durável e com
baixa manutenção.
Constituídos de carretel
(chassis e rolo), mangueira
de polietileno com vários
diâmetros e carro porta
aspersor, há diversos
modelos para suprir as
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necessidades específicas
das culturas.
Os carretéis podem ser
utilizados para a aplicação
de fertilizantes naturais,
sejam eles provenientes
ou não de biodigestores.
Usinas e destilarias de álcool
podem se beneficiar dos
carretéis KREBS para o uso
da vinhaça.
São indicados para os
mais diversos tipos de

culturas, como milho, trigo,
cenoura, grama, cana-deaçúcar, etc. Além disso, a
tecnologia empregada no
desenvolvimento garante
maior aproveitamento dos
recursos e economia de
água e energia, contribuindo
para o desenvolvimento
agroambiental do país.
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VANTAGENS DOS CARRETÉIS
CREMALHEIRA FIXA

TURBINA

T SOLDADO

O sistema de recolhimento
é feito com cremalheira
soldada. Esta, aliada ao
eixo central soldado,
possibilita um movimento
suave e silencioso de todo o
carretel. Assim, contribuindo
para a durabilidade de todo
o sistema.

A KREBS utiliza 2 rotores
em suas turbinas para que
seja abrangida melhor faixa
de eficiência de aplicação,
segundo vazões diferentes.
São fabricados em alumínio
e, por isso, adaptados ao
uso com água e dejetos/
vinhaça.

O “T” de entrada do
equipamento é soldado,
com isso há maior
estruturação do carretel
e auxilia a eliminação de
vazamentos internos.

FREIOS DE PINO

ENTRADA DUPLA

ASPERSORES

Todos os modelos têm freios
por pino, com sistema de
fácil posicionamento.

Os carretéis KREBS têm
entrada diagonal de água, e
a partir dos modelos 110mm,
todos têm entrada dupla,
em ambos os lados do
equipamento.

A KREBS oferece ao
mercado várias marcas e
modelos de aspersores, de
acordo com a necessidade
do usuário.
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ESTRUTURA

É pintada a pó com
tintas epóxi aplicadas em
processos eletrostáticos
e depois curada em
estufas para garantir maior
resistência ao equipamento,
oferecer maior vida útil e
manter o aspecto de novo
por mais tempo.

PAINEL DE CONTRLE

As peças que transportam
os líquidos ou que tenham
muita mobilidade são
galvanizadas a fogo para
maior durabilidade.

CARRO PORTA ASPERSOR

Tem estrutura 100%
galvanizada como padrão
e possui opcional em aço
inox. Conta com pernas
reguláveis para adaptação
a diversos tamanhos de
canteiros e carreadores.
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As rodas são em aço e
possuem contrapeso para
maior estabilidade.

A KREBS, por meio de sua
divisão Keltrics, desenvolveu
seu próprio painel de
controle com características
próprias, como o controle
da velocidade e do tempo
de trabalho, além de contar
com opcionais de alarmes
sonoros e luminosos.

PAINEL SOLAR

Todos os equipamentos
KREBS são montados
com painel solar para
manutenção de carga
da bateria, o que ajuda
a diminuir os custos
de manutenção do
equipamento. Além disso,
utilizando uma fonte
de energia renovável, a
KREBS quer contribuir com
a preservação do meio
ambiente.
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PNEUS

CAIXA DE CÂMBIO

Nos modelos acima de 110 mm, os
pneus são individuais e de baixa
compactação. Evitando pneus de
dupla rodagem, a KREBS garante
menor manutenção das peças e
também menor compactação do
solo.

A KREBS tem todos os modelos
com caixas de câmbio de 2 ou 4
velocidades. Isto proporciona maior
variação de ajustes de velocidade,
sem a necessidade de usar correias e
polias.

MODELOS
Modelo

75

90

110

125

140

140X

Diâmetro Mangueira (mm)

75

90

110

125

140

140

Espessura Mangueira (mm)

5,6

6,7

8,1-10

9,3-11,4

10,2-12,8

10,2-12,8

Comprimento Mangueira (m)

até 300

até 370

até 380

até 450

até 350

até 470

Pressão de Entrada (mca)

56-120

60-120

86-128

80-120

86-110

86-110

Vazão Aspersor (m3/h)

27-45

42-72

88-107

107-130

119-160

80-160

Entre Faixas (m)

42-48

54-66

72-84

78-90

84-102

84-102

Área Irrigada (ha)

até 20

até 40

até 55

até 65

até 80

até 100
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TUBOS & CONEXÕES
A KREBS é líder no setor de irrigação convencional e oferece inúmeras opções de peças
para sistemas de irrigação. São tubos e conexões em aço galvanizado de 3 a 20 polegadas
com três opções de engate, que podem ser usados tanto para a irrigação convencional
quanto para a montagem de sistemas de bombeamento (e adutoras) dos mais diversos
projetos.
Com amplo estoque, a KREBS é a alternativa ideal para a redução do prazo de entrega,
agilizando seus projetos.
A KREBS pode fabricar qualquer peça mediante a apresentação do projeto, que será
avaliado por nossos especialistas e fabricado sob demanda.

ENGATE RÁPIDO

ENGATE KR

ENGATE FLANGE

Também conhecido como
engate sela, possui ótima
mobilidade. Indicado
em projetos de irrigação
convencional, cinturões
verdes, culturas, como
tomate, e usos, como
adutoras para projetos de
carretéis.

O engate do tipo
abraçadeira é um sistema
fixo de fácil montagem e
desmontagem, indicado
para adutoras semifixas,
o que facilita em caso
de mudança do local de
cultura. Muito usado em
projetos semiperenes ou
perenes, como citrus e café,
e em projetos de mineração.

Sistema fixo de montagem
indicado para projetos fixos
que trabalhem com alta
pressão.
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A KREBS oferece peças de reposição para pivôs de diversas marcas e modelos, tais
como: Percentímetros, Motorredutores, Redutores de roda e Aspersores.
Além da facilidade oferecida por sua rede de distribuidores em todo o Brasil, a KREBS
ainda conta com um amplo estoque de peças.

Confira algumas de nossas peças.

25

CATÁLOGO DE PRODUTOS IRRIGAÇÃO
CONTROLADORES E COMPONENTES ELÉTRICOS

COMPONENTES ESTRUTURAIS

COMPONENTES MECÂNICOS
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SOBRE A KREBS
Fundada em 1966, na cidade de São
Bernardo do Campo, em São Paulo,
a Krebsfer iniciou suas operações no
mercado de ferramentas especiais para a
indústria automobilística.
Na época produzia grande variedade de
ferramentas, como guinchos e prensas
hidráulicas muito encontradas ainda hoje
em oficinas.
Em 1978, iniciou suas operações no
mercado de irrigação com o lançamento da
linha de tubos e conexões para a aspersão
convencional.
Conseguiu rapidamente sucesso e êxito. Em
pouco tempo tornou-se líder e referência
do setor, posto que ocupa até hoje.
No ano de 1984, impulsionada por seu
crescimento e pela necessidade de maior
espaço produtivo, mudou sua planta para
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a cidade de Valinhos, em São Paulo. Nesse
local, deu-se início a uma longa fase de
lançamentos de produtos, com destaque
para os pivôs e carretéis de irrigação.
O parque fabril da KREBS está instalado
em área estrategicamente localizada, a 10
minutos do centro da cidade de Campinas
e a 20 minutos do aeroporto internacional
de Viracopos, com fácil acesso às principais
rodovias do estado como a Anhanguera,
Bandeirantes e D. Pedro I.
O local foi escolhido por oferecer
facilidade logística, além de estar junto
a um importante polo tecnológico e
centro universitário. A planta produtiva
abrange área de 56.000 m, sendo mais
de 12.000 m construídos apenas para sua
produção. Destacam-se também as plantas
administrativas, a galvanoplastia e os pátios
de estoque.
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O sucesso dos produtos com a marca KREBS
se dá no início do processo, com a escolha
e o desenvolvimento, junto aos parceiros e
fornecedores, de componentes e matériasprimas especiais, como aços, borrachas,
plásticos e outros materiais.
Modernas máquinas e equipamentos garantem
qualidade e padrão aos diversos produtos de
fabricação da empresa. Do corte à solda, da
dobra à pintura, da montagem à galvanização,
todos os processos seguem rígidas normas de
produção.
A KREBS adota sistemas de produção
informatizados, com controle absoluto de
todas as etapas produtivas, garantindo a
rastreabilidade de seus produtos em sua
origem.
A galvanização a fogo na KREBS é a única,
no Hemisfério Sul, em forno elétrico vertical.
Esse sistema garante aplicação homogênea e
controlada do revestimento do zinco metálico.
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GENTE & TECNOLOGIA
Na KREBS as ferramentas encontram
profissionais experientes e capacitados,
para você ter um produto de qualidade.
Todo o processo é regido
por normas da ABNT e o
zinco usado é 100% puro,
com aplicação de camada
mínima de 70 micra, em
granulometria ideal, sobre
a superfície dos produtos
galvanizados.
A engenharia de produto
atende aos fins produtivos
e usa softwares e
modelos modernos,
que permitem cálculos
estruturais precisos aos
equipamentos e agilidade
no desenvolvimento de
produtos.
A engenharia de aplicação,
ligada ao departamento
comercial, utiliza
softwares especialmente
desenvolvidos para
cálculo de projetos e
orçamentos, principalmente
a clientes de irrigação.
Tanto o departamento
comercial como o de
pós-vendas e suporte
contam com estrutura de
treinamento com salas
totalmente equipadas para

capacitações na fábrica.
Na linha agrícola, a
KREBS conta com o maior
portfólio de irrigação do
mercado brasileiro. Uma
linha completa de soluções
que atendem à agricultura
familiar e ao grande projeto
com enorme eficiência.
A visão da KREBS é crescer
com seus parceiros e
clientes, pautada em seus
valores: ética, consciência
ambiental, respeito ao
mercado, busca incessante
da satisfação de seus
clientes e respeito à
sociedade.
De forma criativa e ousada,
com a experiência aliada
à inovação tecnológica,
planeja estratégias e ações
que a levem a seu objetivo
estratégico.
KREBS, desde 1966
irrigando parcerias e
colhendo satisfação.
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19 3119-4000
krebs@krebs.com.br
Rua Krebsfer, 566 | Valinhos, SP - Brasil
krebsind

/krebsirrigação

www.krebs.com.br

