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INSTALAÇÃO RECOMENDADA

Quick-Connect Kit de Acoplador

1a.  Usando um cimento multiuso para aplicações pressurizadas para unir 
PVC ao ABS, aplique uma quantidade generosa na superfície externa da área 
deslizante, na extremidade deslizante do conector com ranhura e na superfície 
interna da extremidade lisa do invólucro superior do Quick-Connect (QCPL4UG).

1b.  Repita esse processo para adicionar um conector com ranhura e o 
invólucro inferior do acoplamento do Quick-Connect (QCPL4L).

INSTALAÇÃO DOS CONECTORES EM UM SEGUNDO ACOPLAMENTO DO 
QUICK-CONNECT:

2a. Faça isso novamente para o segundo conjunto de conectores com ranhura 
              ao invólucro superior do acoplamento do Quick-Connect (QCPL4UG).
2b. Anexar  um segundo conector com ranhura no invólucro inferior do acoplamento do
              Quick-Connect (QCPL4L). 

Conectores 
com ranhuras

Conectores 
com ranhuras

O kit de acoplador Senninger Quick-Connect (QCPLASM4BRB) possibilita que os 
produtores ajustem o comprimento da mangueira durante o período de cultivo. Com dois 
kits, um acima de uma seção da mangueira e o outro abaixo, o aspersor pode ser montado 
em um nível abaixo do solo enquanto as culturas são jovens. Depois, com o crescimento das 
culturas, essa seção pode ser facilmente removida para que o aspersor opere em um nível 
mais alto.

MONTAGEM DE COMPONENTES

INSTALAÇÃO DE CONECTORES NO ACOPLAMENTO DO QUICK-CONNECT: 

Acoplamento 
inferior do 
Quick-Connect 
(QCPL4L)

Acoplamento 
superior do 
Quick-Connect 
(QCPL4UG)
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MONTAGEM DO KIT DO 
ACOPLADOR DO QUICK- 
CONNECT (QCPLASM4BRB) 
EM UMA SEÇÃO DE 
MANGUEIRA:

3a. Corte uma seção da 
mangueira no tamanho 
desejado.  

3b. Com braçadeiras Oetiker, 
prenda uma extremidade da 
mangueira à extremidade 
do conector onde estão 
as ranhuras, que está 
conectado ao alojamento 
inferior do Quick-Connect 
(QCPL4L), e a outra 
extremidade da mangueira 
à extremidade com ranhura 
do alojamento superior do 
Quick-Connect (QCPL4UG)

COMO PRENDER A 
SEÇÃO MAIS AMPLA 
DA MANGUEIRA A UMA 
MANGUEIRA FLEXÍVEL:

4a. Corte a mangueira de 
extensão no tamanho 
desejado.

4b. Ao instalar a nova seção 
mais ampla da mangueira 
na mangueira flexível, 
lembre-se de que a 
orientação dos conectores 
é a mesma para montagem 
dos conectores de barbela 
do engate rápido inferior e 
superior. Isto é importante 
para que, quando mudar 
a altura da mangueira e 
remover essa seção, o 
alojamento superior do 
Quick-Connect se conecte 
ao alojamento inferior do 
Quick-Connect housing.

MONTAGEM DO ASPERSOR
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superior 
do Quick-
Connect
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