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Vamos além com cada Projeto de 
Irrigação que construímos.
Então você pode crescer além.
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Mais de meio século 
de experiência
Somos pioneiros na irrigação por gotejamento que transformou as operações agrícolas em todo 
o mundo desde 1966. Temos experiência e perícia para ajudar sua operação a crescer além.

A tecnologia de irrigação está 
mudando para sempre, o clima 
continua volátil e os ganhos 
incrementais estão ficando mais 
difíceis de obter. A inovação, 
impulsionada por nossos três 
principais centros de R&D em 
hotspots agrícolas: Israel, Grécia e 
Califórnia, mantém você e nós à 
frente de tudo isso.

À frente do tempo

A Rivulis é construída sobre a base de 4 grandes pioneiros na irrigação por gotejamento
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Soluções Completas 
tipo “Turn Key”
Vamos além do acordo. Nós nos concentramos 
em projetar, construir e, em seguida, apoiar 
o sistema de irrigação que é certo para o seu 
funcionamento, para que você possa extrair os 
ganhos máximos.
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Um sistema de irrigação bem sucedido é aquele em 
que todos os componentes se unem para funcionar 
como um. Em conjunto com nossa equipe de 
especialistas agronômicos, engenheiros e projetistas, 
analisamos as condições do seu campo e da sua 
cultura e levamos em consideração vários fatores, 
incluindo o tipo de cultura e suas necessidades 
hídricas e nutricionais, evapotranspiração e 
condições climáticas, topografia do campo e tipo 
de solo, disponibilidade e qualidade da água e 
disponibilidade e restrições energéticas. 

Olhamos além do investimento inicial para 
otimizar seu custo final avaliando os gastos com o 
bombeamento, energia elétrica, água e adubação. 
É este pensamento 360° que leva a nossa equipe 
de especialistas a desenvolver mais de 60.000ha de 
projetos de irrigação todos os anos.
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02 / Crédito
Temos experiência em oferecer 
soluções competitivas de crédito  
e financiamento para grandes 
projetos, com condições de 
pagamento atrativas.

03 / Gestão de Projetos 
A gestão do projeto é a chave para uma 
instalação perfeita. Por exemplo, não 
adianta ter os tubos gotejadores se os 
conectores para a instalação demoram 
meses para chegar. Com a Rivulis, você 
trabalha com uma empresa que tem 
expertise em planejar o que você precisa, 
quando você realmente precisa.

04 / Produtos líderes
A Rivulis possui o portfólio de produtos 
de irrigação localizada mais abrangente 
do mercado para as necessidades do seu 
campo e da sua cultura. Fomos pioneiros 
no desenvolvimento de emissores 
integrados (fita gotejadora): Rivulis T-Tape 
e Ro-Drip e emissores moldados no tubo 
gotejador: Rivulis D900, D1000, Hydro 
PC / PCND e D5000 PC / AS / ND / CX, 
Eurodrip Compact e Eolos, e o recém 
lançado Rivulis H6000 PE / H6500 PE, um 
novo layflat com saídas pré-instaladas. 
Além disso, a Rivulis oferece aspersores, 
filtros, válvulas, produtos para fertirrigação 
e automação de primeira linha. Todos os 
produtos que seu projeto precisa em  
um só lugar. 

05 / Logística & Compras
Nossa presença global e poder de 
compra nos dá a flexibilidade e força 
para adquirir exatamente o que você 
precisa, e preparar nossa fábrica 
local para entregar de acordo com o 
cronograma de execução do projeto. 
Além disso, com estoques dispostos 
em vários países, nossa logística 
possibilita uma entrega rápida e 
suporte para peças de reposição.

06 / Instalação e Supervisão
Em parceria com nossas revendas e 
representantes, oferecemos serviços de 
instalação. A entrega técnica do sistema 
é a etapa mais importante. No primeiro 
acionamento, testamos todas as funções 
do sistema de acordo com o projeto 
hidráulico para garantir que suas plantas 
recebam a quantidade certa de água 
que precisam.

07 / Treinamento e 
Suporte Técnico
Nosso trabalho não termina 
apenas com a finalização da 
instalação. Igualmente importante 
é a assistência técnica contínua 
que oferecemos, proporcionando 
aos produtores a confiança e o 
conhecimento necessários para 
operar e monitorar seu sistema de 
irrigação por gotejamento.

08 / Manna 

Fechamos o ciclo com o Manna 
Irrigation Intelligence, fornecendo aos 
produtores recomendações dinâmicas 
de irrigação e monitoramento de 
cultura em tempo real.

Conheça as 8 etapas de nosso processo

Com você a cada passo do caminho

01 / Planejamento  
& Projetos
O projeto hidráulico é o cérebro do 
sistema. Temos décadas de experiência 
no desenvolvimento de projetos de 
irrigação. Depois de entendermos 
suas necessidades, projetamos o seu 
sistema de irrigação. Os resultados 
desta etapa incluem um projeto 
hidráulico detalhado que identifica 
todos os componentes da irrigação 
a serem instalados. Durante esta 
fase, balanceamos as necessidades 
agronômicas com seus requisitos 
hidráulicos e financeiro e avaliamos 
o custo total dos equipamentos e o 
ROI. Além de projetarmos o sistema de 
irrigação, também disponibilizamos a 
programação de irrigação e o consumo 
de água sob medida para sua cultura e 
seu campo.
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Fitas Gotejadoras e 
Tubos Gotejadores

Emissores integrados 
(fita gotejadora)

Fertirrigação & Automação

Aspersores &  
Difusores

Nossa ampla gama de soluções de 
irrigação por gotejamento apresenta 
emissores integrados (fita de 
gotejamento) e emissores moldados 
(linha de gotejamento), juntamente 
com modelos com compensação 
de pressão, sem drenagem e anti-
sifão. Construídas de acordo com os 
mais altos padrões de engenharia e 
controle de qualidade, nossa linha 
de gotejamento e fita gotejadora 
garantem máxima resistência ao 
entupimento, máxima uniformidade e 
máximo rendimento na colheita.

Com mais de 40 combinações em linha, oferecemos a mais 
ampla variedade de gotejadores disponíveis, incluindo  
fluxos variáveis, opções de saída e combinações de 
compensação de pressão e sem gotejamento (PC / PCND). 
Nossas soluções abrangem gotejadores até as necessidades 
de sistemas sem solo mais avançados e são ideais para 
agricultura intensiva, estufas e aplicações em campo.

Aproveite o poder da fertirrigação – aplicando fertilizantes 
diretamente em seu sistema de irrigação. Proporcionando 
melhores resultados agronômicos, e com menos mão de obra, 
temos uma solução de fertirrigação para atender necessidades 
únicas. O que você precisa dependerá do número de fertilizantes 
a serem aplicados, a vazão de injeção de fertilizante necessária, 
e se você precisa de um sistema de bypass ou um sistema com 
seu próprio tanque. Desde equipamentos básicos de fertirrigação 
a avançados sistemas automatizados de injeção de fertirrigação, 
nossas soluções cobrem todas as necessidades de fertirrigação 
para todos os tipos de culturas.

Oferecemos uma ampla gama de aspersores 
que proporcionam desempenho safra após safra 
com grande rendimento, qualidade consistente e 
eficiência na produção agrícola. Nossas soluções 
variam de aspersores para vegetais em campo aberto, 
produção de pomar e proteção contra geada, a 
nebulizadorespara produção de estufas - e muito mais

Filtros
Os filtros são a forma número um de 
proteger os contaminantes de entrar no 
seu sistema de irrigação. Oferecemos uma 
ampla variedade de discos, hidrociclones 
/ separadores de areia, filtros de mídia e 
de tela. Cada filtro Rivulis é fabricado para 
fornecer o mais alto nível de proteção 
por meio de uma construção durável e 
excelente desempenho de filtragem.

Personalização 
máxima  

Ninguém mais 
tem o alcance e o 

conhecimento das linhas 
de gotejamento e fitas 

como nós.

Escolha mais ampla 
Não o prendemos a 
apenas uma opção. 
Temos flexibilidade 

para fornecer os filtros, 
válvulas, fertirrigação e 
automação exatos que 

seu sistema precisa.

Layflat &  
Tubos
Quando você precisa de uma maneira versátil e durável de 
transferir água para seu campo, temos as necessidades do seu 
sistema de irrigação atendidas com nosso layflat, mangueiras, 
tubos e canos projetados com a tecnologia mais recente. 
Nossa mais nova adição, o revolucionário Rivulis H6000 / 
H6500 PE layflat, tem saídas moldadas diretamente injetadas 
no layflat levando a uma vida útil mais longa do produto, sem 
vazamentos e instalação fácil e rápida.

De nossas origens como Plastro, T-Systems, Roberts e 
Eurodrip de renome mundial, aumentamos nossa gama de 
produtos nos últimos 55 anos para ser uma das maiores. 
Isso significa sem limites.

Válvulas & 
Ventosas
Os filtros são a forma número um de proteger 
os contaminantes de entrar no seu sistema de 
irrigação. Oferecemos uma ampla variedade de 
discos, hidrociclones / separadores de areia, filtros 
de mídia e de tela. Cada filtro Rivulis é fabricado para 
fornecer o mais alto nível de proteção por meio de 
uma construção durável e excelente desempenho 
de filtragem.

O portfólio de 
produtos de 
irrigação localizada 
mais abrangente 
da indústria para 
suas necessidades 
de campo e safra. Conectores & 

Acessórios
A Rivulis apresenta a melhor 
e a mais ampla gama de 
acessórios para seu sistema 
de irrigação, desde o menor 
ilhó até um conector durável 
e plano, junto com uma 
variedade de equipamentos 
de fertirrigação.
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Indo além  
 Aspersores para 

proteção contra geadas, 
gotejadores para estufas 

... você escolhe, temos 
tudo o que você precisa.
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Desenvolvemos um modelo 
colaborativo e unido com 
nossa rede de revendedores 
que, juntamente com nossa 
equipe técnica de suporte 
local, garante que você  
tenha experiência na área 
quando precisar.

 

Os projetos turnkey são um 
investimento significativo e 
entendemos que você precisa 
de um parceiro de irrigação 
em quem você possa confiar. 
É por isso que nossa equipe 
é a primeira escolhida para 
desenvolver mais de 60.000ha 
de projetos a cada ano.

Nós podemos fornecer-lhe 
um sistema de irrigação 
projetado para atender às suas 
necessidades, para que você 
também possa crescer além

Alcance global, apoio local

Turquia
600ha de Beterraba

Senegal
56ha de Manga

Senegal
200ha de Feijão

Gana
240ha de Banana

Ruanda
110ha de Abacate

Costa do Marfim
160ha de Banana

Etiópia
60ha de Flores/ Estufas 

Senegal
300ha Cebolas

Argentina
76ha de vinhedo

México
150ha de amoras

Azerbaijão
1.250ha de avelãs

Brasil
126ha de  
Cana-de-açúcar

Uzbequistão
50ha de Algodão

Israel
100ha de azeitonas
20ha de plantação de Abacate

Romênia
300ha de Milho

Sérvia
1.000ha de Ccereja 

Marrocos
531ha Citrus

China
3.900ha de vinhedo

Austrália
350ha de vinhedo

India
121ha de  
Cana-de-Açúcar

A presença Rivulis e 
recentes Projetos de 
Irrigação 

Peru
600ha de limão
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Centro de 
P&D

Fábrica Equipe em campo Projetos 
Recentes

Nigeria
240ha de 
Tomate para 
processamento

Filipinas
285ha de Banana

Azerbaijão
100ha de Amêndoas

Arábia Saudita
800ha Azeitonas
1.250.000 árvores
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Quando se trata de irrigação por 
gotejamento, o Uzbequistão é um 
mercado com pouca experiência em 
irrigação estabelecida. Além disso, 
todos os projetos de irrigação são 
monitorados de perto pelo Governo.

Em 2018, os Ministérios de Desenvolvimento 
e Inovação e Recursos Hídricos firmaram 
um acordo de cooperação com a Rivulis, 
reconhecendo-a como autoridade confiável em 
irrigação e líder mundial em produtos, sistemas 
e serviços de irrigação. Com sua boa reputação 
entre os agricultores do Uzbequistão por 
produtos de qualidade, a Rivulis foi contratada 
pelos produtores de algodão Bukhoro Zarhal 
Tex LLC para a instalação experimental de um 
sistema de irrigação por gotejamento de 50ha.

Com um projeto hidráulico desenvolvido 
pela equipe agronômica e de engenheiros 
especializados da Rivulis em Israel e na Turquia, 
e instalado por seus próprios técnicos em 
Bukhara, todo o projeto foi gerenciado pela 
Rivulis do início ao fim. Isso incluiu todos os 
trabalhos de escavação da linha principal e 
secundária, montagem de filtros, tubos, laterais 
e colocação de fita, testes, além de todos os 
treinamentos.

Mas houve muitos desafios. Com pouco 
conhecimento sobre irrigação por gotejamento 
no Uzbequistão, a Rivulis foi requisitada a 

Yildiz Bitkisel Urunler é a maior 
empresa de comércio de 
commodities da Turquia, com US 
$ 1 bilhão em vendas e US $ 500 
milhões em exportações anuais. 
Tendo projetado com sucesso um 
projeto de menor escala de 200ha 
para uma de suas fazendas no 
norte da Turquia em 2018, Rivulis foi 
contratada para testar um sistema 
de irrigação por gotejamento em 
600ha de beterraba em sua fazenda 
Alpaslana em Mus.

Além disso, sua geografia era remota e difícil e 
o teste de campo foi instalado em condições 
climáticas adversas e com mão de obra local 
inexperiente e de baixa qualidade. No entanto, 
em apenas 120 dias, uma infraestrutura de 
600ha e 350ha de instalação, só foi alcançado 
devido ao suporte intensivo da Rivulis.

Juntamente com o parceiro do projeto 
Teknotar, a Rivulis está fornecendo suporte de 
irrigação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
com sessões de treinamento diárias na fazenda, 
enquanto nossas equipes de agronomia e 
tecnologia visitam a fazenda com frequência 
para garantir que o máximo benefício seja 
extraído do sistema.

Crescendo além no Crescendo além na  
Uzbequistão Turquia

Em resumo:
Localização: Uzbequistão 
Cliente: Bukhoro Zarhal Tex LLC 
Cultivo: 50ha de Algodão 
Sistema: Irrigação por Gotejamento 
Instalação: 2020/21

Produtos:
a Rivulis forneceu mais de 99% de 
todos os produtos de irrigação usados.

Emissor Utilizado:  
Tubo Gotejador Eolos, 22/40, 1.2 l/h, 
60cm de espaçamento

Subprincipais: Rivulis H6000 PE

Filtragem Principal 
Filtragem de segurança 
Válvulas 
Fertirrigação 
Automação 

Em resumo:
Localização: Mus, Turquia 

Cliente: Yildiz Bitkisel Urunler 
Cultivo: 600ha Beterraba 

Sistema: Irrigação por Gotejamento 
Instalação: 2020

Produtos:
Emissor: Eurodrip Compact 22 mm  

1.4 l/h 30 cm de espaçamento

Filtragem Principal 
Filtragem de segurança 

Válvulas 
Fertirrigação

A Rivulis também ajudou Yildiz Bitkisel Urunler 
a se candidatar a um programa de apoio 
governamental e a um crédito do AgriBank da 
Turquia, bem como disponibilizar uma solução 
financeira Rivulis feita sob medida para eles, o 
que encorajou o cliente a fazer o investimento.

O Diretor de Agricultura da fazenda, Sr. Burhan, 
fala com entusiasmo sobre o apoio recebido 
da Rivulis. “Sem a compreensão da Rivulis, a 
capacidade de execução do projeto, o suporte 
técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana e a 
solução financeira, este projeto não poderia ter 
sido executado.”

Para o Gerente de Vendas da Rivulis,  
Umut Celik, que estava sempre questionando  

“o que faríamos?” isso fez a 
diferença. “Essa forma de pensar 
nos levou a fazer parte do time 
deles na maioria das vezes,  
o que traz sucesso no nosso dia 
a dia e no relacionamento de 
longo prazo.”
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“Estou orgulhoso de estar 
presente a um produtor tão 
respeitável e notável como 
Bukhoro Zarhal Tex LLC,  
Juntos podemos crescer  
além e ser parceiros para um  
melhor resultado.”
disse o Gerente de Vendas da Rivulis,  
Bakhtiyor Yuldashev.

fornecer treinamento e suporte significativos 
ao cliente para fazer o projeto decolar. Além 
disso, com a logística dificultosa em torno do 
transporte dos produtos, solo arenoso, falta de 
mão de obra para apoiar a equipe técnica e 
temperaturas muito altas durante a instalação 
(até 60ºC), foi necessário um planejamento 
cuidadoso para garantir a entrega do sistema 
dentro do cronograma e orçamento acordado. 
Ainda, como a instalação estava ocorrendo 
durante a estação de cultivo, foi necessária uma 
consultoria antes e durante a instalação para 
garantir o mínimo de interrupção possível nas 
operações do dia-a-dia.

Hakimov Obid, Gerente Administrativo da 
Bukhoro Zarhal Tex LLC, diz que os resultados 
foram imediatamente visíveis. ”Estamos 
usando o sistema e vemos que agora estamos 
economizando água. Antes de instalarmos 
este sistema, nossas plantas não cresciam 
uniformemente em todo o campo de algodão. 
Agora, praticamente todas as plantas estão 
crescendo de forma constante. Estamos 
confortáveis   porque, em comparação com os 
produtos de outras empresas, a Rivulis ofereceu 
um sistema muito melhor.

A Rivulis espera como resultado, prosseguir 
com a instalação de 1.000ha adicionais de 
irrigação por gotejamento após a temporada 
de colheita. 
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Em resumo:
Localização: Norte de Marrocos  

Cultivo: 531ha Citrus 
Sistema: Irrigação por gotejamento 

Instalação: 2021

Produtos:
Emissor utilizado: Hydro PC 

Filtragem principal

Crescendo além na Crescendo Além no  
Romênia Marrocos

Uma grande empresa agrícola no 
Marrocos teve um problema - seu 
sistema de irrigação existente, 
instalado por um conhecido 
fornecedor global, estava com  
baixo desempenho e, como 
consequência, sua operação de  
citrus não era lucrativa.

A quantidade de água para a aplicação era 
insuficiente e tanto o sistema de filtragem 
quanto o gotejador estavam entupindo.   

 
 

Apesar de uma longa associação com seu  
atual fornecedor de irrigação, a empresa  
agrícola decidiu contratar a Rivulis para  
investigar o sistema.

A equipe da Rivulis Marrocos começou fazendo 
uma análise do campo e identificou alguns 
pontos a serem analisados: a maior preocupação 
era a qualidade dos filtros no sistema atual. A 
baixa qualidade de água nos filtros e a filtragem 
secundária foi subdimensionada e exigiu 
operação manual. Houve um grande problema 
com o entupimento dos gotejadores, o que 
resultou em rendimentos de baixa qualidade. 

A Rivulis deu um passo a mais e até fez um  
teste de laboratório da água para determinar a 
melhor solução.

Além de identificar o que estava errado com 
o sistema atual, a equipe da Rivulis levou o 
produtor para ver uma fazenda próxima que 
usava o Hydro PC por 16 anos, onde era utilizada 
a mesma fonte problemática do rio, e não havia 
problema algum. ‘Ver’ e não apenas ‘ouvir falar’ 
deu ao produtor a confiança nas capacidades  
da Rivulis.

O projeto está atualmente instalado, com a 
Rivulis fornecendo suporte ao distribuidor local e 
às empresas de instalação para garantir que tudo 
funcione perfeitamente.

Em resumo:
Localização: Braila, Romênia 
Cliente: Fermaliment 
Cultivo: 300ha de Milho 
Sistema: Irrigação por Gotejamento 
Instalação: 2020

Produtos: 
Emissor utilizado: T-Tape S 706-30-340

Válvulas 
Fertirrigação
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Em 2020, a região de Braila na 
Romênia sofreu com um clima 
muito seco. Tendo visto que todos 
os outros métodos de irrigação 
não estavam dando resultados e as 
condições especiais nos campos 
de milho dificultavam o uso de 
outros métodos, o proprietário da 
Fermaliment, Ciprian Popa, decidiu 
mudar para a irrigação  
por gotejamento.

No entanto, a forte reputação da Rivulis o 
deixava preocupado que o custo da irrigação 
por gotejamento fosse negado, dado que a 
receita por hectare para milho é pequena. No 
entanto, ele aprendeu com outros produtores 
que estavam usavando o Rivulis T-Tape para 
irrigar milho, que o melhor gotejador com a 
melhor resistência ao entupimento do mercado 
era da Rivulis, e que ainda a equipe da Rivulis 
sempre responde com rapidez e se adapta as 
necessidades dos clientes.

Para tratar de suas necessidades, a equipe local 
da Rivulis na Romênia se reuniu com o cliente 
várias vezes para entender seus requesitos 
específicos. O sistema foi adaptado às condições 
locais e, estando no mercado romeno há tantos 

anos, sabíamos exatamente como poderíamos 
instalar um sistema que operasse em um nível 
superior em relação à taxa de aplicação de água 
e fertilizantes. Nossos especialistas visitavam o 
Sr. Popa sempre que ele precisava e, embora 
tenhamos citado o melhor sistema para ele, sua 
decisão final de escolher a Rivulis veio de nossa 
flexibilidade, experiência e vontade de ajudar, 
mesmo depois de fazer a venda.

Os resultados têm sido impressionantes:  
o sistema exige uma pressão muito menor para 
irrigar o milho; o tamanho e a condição da planta 
e o rendimento melhoraram significativamente 
(4 toneladas a mais por hectare em comparação 
com os anos anteriores); o consumo de energia 
(diesel) foi reduzido em 60%; e a aplicação 
de fertilizantes é mais eficiente. Além disso, 
os trabalhadores no campo não precisam 
ser altamente qualificados, pois o sistema de 
irrigação por gotejamento é muito fácil de 
operar e manter.

O Sr. Popa não poderia estar mais satisfeito com 
sua escolha. 

“Depois de me encontrar com a 
equipe da Rivulis pessoalmente, 
eu imediatamente entendi que 
eles iriam tratar o meu projeto 
como se fosse deles.  

Eles mostraram grande 
versatilidade ao projetar o sistema 
de irrigação por gotejamento que 
solicitei e adaptá-lo totalmente às 
condições locais da região.”

Para o Gerente de Vendas da Rivulis, Daniel 
Andrei, foi um projeto muito gratificante. “Ver o 
quanto eles confiaram em mim com suas terras 
e como estavam ansiosos para aprender sobre a 
irrigação por gotejamento foi toda a recompensa 
de que eu precisava.”
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Esta literatura foi compilada para circulação mundial e as descrições, fotos e informações são para uso geral. Todo esforço foi 
feito para garantir que as informações do produto, incluindo esquemas e brochuras, estivessem corretas

Cresça Além de suas maiores expectativas - Safra após Safra com a Rivulis

Europa, Oriente Médio & África

EGITO
Escritório & Fábrica
Europdrip Egypt S.A.E.
164 El-Ahram str., Giza – Cairo

FRANÇA
Escritório & Fábrica
Rivulis Irrigation S.A.S.
13 Chemin de Novital Zi la Pointe
31150 Lespinasse, França

GRÉCIA 
Escritório & Fábrica
Eurodrip A.V.E.G.E.
55th km National Road Athens Lamia
32011 Inofyta, Viotia, Greece

ISRAEL
Escritório & Fábrica 
Rivulis Irrigation, Ltd.
Gvat 3657900, Israel
Migdal HaEmek Factory
HaMehkar St 5
Migdal HaEmek, Israel

ESPANHA
Escritório & Fábrica
Rivulis Irrigation S.L.
c/D – Parcela R-188 – 13200
Manzanares, Ciudad Real –Espanha

TURQUIA
Escritório
Eurodrip Damla Sulama
Sanayi ve Ticaret A.S.
İçerenköy Mah. Çayır Cad.
Üçgen Plaza No:7/2 Ataşehir
34752 Istanbul
Fábrica
Şehit Ertan Caddesi
Organize Sanayi Bölgesi No:14
Burdur, Turquia

RÚSSIA
Escritório & Fábrica
Polyplastic Rivulis Irrigation Systems LLC
105 Pushkin street
404112, Volzhsky, Rússia

América Central e do Sul

ARGENTINA
Escritório & Fábrica
Rivulis Plastro S.A.
Bolivar 1365 Norte,
Parque Industrial
Chimbas San Juan
Argentina (CP J5413XAD)

BRASIL 
Escritório & Fábrica
Rivulis Plastro Irrigação Ltda
Rua Lineu Anterino Mariano,
255 – Distrito Industrial
Uberlandia, Minas Gerais (MG)
38402-346, Brasil

CHILE
Escritório & Fábrica
Rivulis Plastro Riego Ltda
Cerro Santa Lucía 9990 – Quilicura
Santiago, Región Metropolitana
872-2046, Chile

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

Sede Corporativa

SINGAPURA
Rivulis Private Limited
60B Orchard Road
#06-18
The Atrium @ Orchard
Singapura 238891

Matriz

ISRAEL
Rivulis Irrigation Ltd.
Gvat 3657900, Israel

América do Norte

MÉXICO
Escritório
Drip Irrigation de Mexico CCVC
Blvd. Jesus Kumate Rodriguez
#5420-49 Col. El Trebol C.P. 80300
Culiacán, Sinaloa

Fábrica
Mina de Calderones Nº 200
Puerto Interior Santa Fe III
Silao, Guanajuato, CP 36275

EUA
Escritório & Fábrica
Rivulis Irrigation Inc.
7545 Carroll Road
San Diego, CA 92121, EUA

Escritório & Fábrica
Rivulis Irrigation Inc.
1850 W. Almond Avenue
Madera, CA 93637, EUA

Ásia

AUSTRÁLIA
Escritório & Fábrica
Rivulis Irrigation Pty Ltd.
13-15 Duntroon Street
Brendale Queensland 4500
Australia

CHINA
Escritório
Rivulis Plastro (Beijing) Co. Ltd.
1705 Tower A,Di San Zhi Ye,
A1 Shu Guang Xi Li,
Chaoyang District, Beijing, China

ÍNDIA
Escritório
Rivulis Irrigation India Pvt. Ltd.
203, Mayfair Towers K B Joshi Path
Wakdewadi, Shivajinagar
Pune, Maharashtra, India – 411005
Fábrica
Block No.593/B, Padra–Jambusar Road,
Village: Vadu, Taluka: Padra,
District: Vadodara -391 440,
Gujarat, Índia

FILIPINAS
Escritório
Door 15 & 16 PGJ Building,
Barangay Vicente Hizon Sr.,
Pampanga, Davao City 8000
Filipinas

SINGAPURA
Escritório
Rivulis Private Limited
60B Orchard Road
#06-18
The Atrium @ Orchard
Singapura 238891


