
FÁCIL DE INSTALAR
ECONÔMICO
FieldNET Pivot Watch é uma solução rentável  
para visualizar seu equipamento de irrigação.



FUNCIONA EM QUALQUER PIVOT, DE 
QUALQUER IDADE, DESDE QUALQUER LUGAR.
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Consulte o seu distribuidor Zimmatic by Lindsay  
mais próximo, ou visite  www.PivotWatch.com

•  Actualização do sistema em tempo real. Aumenta a eficiência, 
mantendo-se actualizado sobre o funcionamento do seu pivot.

•  Fácil instalação, faça você mesmo. Poupe dinheiro 
instalando-o você mesmo, simplesmente aperte a  
abraçadeira à tubagem.

•  Funciona com energia solar. Pouca ou nenhuma manutenção, 
reduza a emissão de carbono e minimize os custos energéticos.

•  Compatibilidade universal. Monta-se fácilmente em qualquer 
marca de pivot, independentemente da sua idade. 

•  Acesso ao FieldNET AdvisorTM. Tem a opção de poder agragar 
o FieldNET Advisor, a nossa ferramenta de programação de 
rega premiada, que ofrece a informação necessária para decidir 
quando, onde e quanto regar.

FieldNET Pivot Watch, prova-se rentável para monitorizar o funcionamento do seu pivot 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
365 dias por ano. É muito fácil de instalar e é alimentado por energía solar. FieldNET Pivot Watch funciona com qual quer marca 
de pivot, de qualquer idade. Isto significa que qualquer agricultor pode disfrutar dos beneficios de monitorizar à distancia, sem 
qualquer limitação da marca do seu sistema de rega.

Monitorizar o sistema de rega, permite aos agricultores maximizar a produção e rendimento das culturas. Os alertas em tempo 
real, enviados diretamente para um telemóvel ou computador, permitem reagir rápidamente aos problemas no campo, 
poupando tempo e mão de obra. Já não obriga a uma deslocação ao campo para verificar o funcionamento, permite até 
visualizar a pressão, com a instalação de um transdutor de pressão. 

FieldNET Pivot Watch oferece a qualquer agricultor acesso à monitorização do pivot. É como contratar um vigilante  
que nunca dorme.


