
Với hầu hết các loại hoa Lan yêu cầu về nước tưới đều rất khắt khe. Điều này, thể hiện ở yêu cầu về tần suất 
tưới, yêu cầu chính xác về lượng nước, thời điểm tưới, yêu cầu về duy trì khoảng độ ẩm... 
 
Liệu loại thiết bị nào có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe này? 

Chú Phan Văn Xành (Ấp Bến Đò, Tân Phú Trung, Củ Chi), 
khách hàng đầu tiên trong lĩnh vực trồng hoa Lan của Nhà 
Bè Agri. Chú có trên 20 năm kinh nghiệm, với 3,000m2 và 
đang tiếp tục mở rộng thêm 2,000m2 nhận xét:  
“Chú biết đến hiệu quả của tưới tự động từ rất lâu rồi, nhưng 
để đầu tư một hệ thống tưới phun sương thì mắc quá, còn 
các hệ thống khác hiện tại chú thấy cũng chưa đạt yêu cầu.” 
 
Lần đầu gặp chúng tôi chú nhận xét “Chú thấy rất an tâm 
khi gặp các cháu, các cháu làm chú rất tin tưởng và thông 
tin về sản phẩm khá đầy đủ, làm việc chu đáo, chi tiết và có 
nhiều lựa chọn cho khách hàng”. 
 
Sau 1 ngày anh em chúng tôi cùng chú lắp đặt 3,000m2 
Mokara chú có dẫn thêm một vài người bạn đến tham quan 
và rạng rỡ nhận xét “Thiết bị tưới rất đều, giờ thì chú nhàn 
rồi. Cả vườn chú chỉ vặn van 2 lần, mỗi lần tưới 30 phút, 
thay vì phải ròng dây tưới 3 tiếng như trước đây, vừa tiết 
kiệm điện, vừa tiết kiệm công” 
 
Sau khi triển khai một thời gian, chú nói tưới thế này là đạt 
lắm rồi. 
 
Thông tin: Dài 52m, rộng 58m. Khoảng cách đường ống 
9m—khoảng cách béc 9m. Tổng số béc 42 béc. Ống 
34mm—27mm-21mm Bình Minh. Máy bơm ngang 2 ngựa 
tưới 1 lần 1,500m2. Tổng chi phí ~5 triệu. 

Add: Phòng B-23.02,  
Tòa nhà Dragon Hill, 

Nguyễn Hữu Thọ, 
X. Phước Kiểng, H. Nhà Bè 

Tell: 08. 2221 6695 
Hotline: 0965 668 177 

0934 191 445 
www.nhabeagri.com 

TƯ VẤN CHỌN THIẾT BỊ TƯỚI HOA LAN 

 

Nelson Spinner S10 

Nelson Rotator R5 

https://www.facebook.com/tuoinongnghiep
http://www.youtube.com/tuoinongnghiep


PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT S10 

Chỉ tiêu Chỉ tiêu đạt được 

Bán kính 6.5 m 

Khoảng cách đường ống  8 m 

Khoảng cách béc tưới 8 m 

Mô hình Tam giác 

KẾT QUẢ ĐẦU RA 

% độ phủ 88 

% đồng đều 89 

Lưu lượng nước 8.8mm/giờ 

Tổng lưu lượng 1h tưới 8,8m3 / 1000m2 

Căn cứ lưu lượng chuẩn để đặt giờ bơm  

CHỈ SỐ THIẾT BỊ 

Họng tưới Đỏ  500 lít/giờ 

Đĩa tưới Đen—4 rãnh 6.5 m 

2 bar Áp suất tại họng 

Chọn cỡ họng lớn hơn hoặc nhỏ hơn để thay đổi lưu 
lượng 

Lợi ích của tưới phun mưa tự động bằng thiết bị Nelson: 
 
 Chủ động thời gian tưới 
 Tiết kiệm điện—nước—nhân công 
 Chi phí đầu tư thấp 
 Tiết kiệm chi phí vận hành, sửa chữa 
 Sử dụng dài lâu, không phải thay thế 
 Nâng cao năng suất 
 Nâng cao uy tín canh tác 
 Nâng cao tổng thu nhập hàng năm 

Ngoài Nelson S10 thì bà con cũng có thể 
tham khảo dòng Nelson R5 đặc biệt cho 
những loài Lan yêu cầu độ ẩm cao bởi R5 
có hạt nươc nhỏ hơn, lưu lượng thấp chỉ 
khoảng 2mm một giờ tưới. 

PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT R5 

Chỉ tiêu Chỉ tiêu đạt được 

Bán kính 5.0 m 

Khoảng cách đường ống 7 m 

Khoảng cách béc tưới 7 m 

Mô hình Tam giác 

Bảo hành: Bảo hành 01 năm đối với mọi chi tiết và các chi 
tiết. Nội dung bảo hành: sửa chữa, thay mới toàn bộ hoặc 
một phần thiết bị. 
Điều kiện bảo hành: sử dụng trong điều kiện thông thường và 
theo hướng dẫn sử dụng. Không bảo hành trong trường hợp 
sản phẩm được sử dụng, bảo quản sai quy cách. 

Ghi chú: 
 Người dùng có thể chọn cỡ họng khác nhau—lưu lượng khác nhau 

 Khoảng cách lắp đặc thay đổi làm độ đồng đều thay đổi 

 Áp lực nước thay đổi làm lưu lượng, bán kính tưới thay đổi 

 Nhà Bè Agri  tư vấn, đo đạc, khảo sát, thiết kế, báo giá cho từng dự 

án cụ thể—Hoàn toàn miễn phí! 
 Nhà Bè Agri tính toán mức độ đồng đều dựa trên phần mềm Over-

lap với các giả thuyết khác nhau về loại thiết bị, áp suất nước, điều 
kiện gió… 

 Nhà Bè Agri không chỉ cung cấp thiết bị, mà cung cấp giải pháp 
hiệu quả nhất tới người dùng. Tất cả SP nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu 

Ưu điểm của S10: 
 Made in USA 
 Hoạt động bền bỉ & ổn định, được chứng minh bền 25 

năm 
 Tưới rất đều nước 
 Hạt nước nhỏ, tơi, tiếp xúc nhẹ 
 Yêu cầu máy bơm nhỏ cho một diện tích lớn 
 Chi phí đầu tư thấp 
 Phù hợp cho nhiều loại hoa Lan 
 Tùy chọn lưu lượng nước 
 Tháo lắp, vệ sinh nhanh chóng 
 Khả năng duy trì ẩm độ cao 


