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استثمار في المستقبل
سواء كنت تقوم بتركيب معدات الري ألول مرة ،أو تستبدل محورً ا قديمًا أو تقوم بترقية معداتك الحالية ،فال شك بأنه استثمار
هائل  -والتزام ضخم .إن تحديد ما تحتاجه بالضبط يُعد أمرً ا بالغ األهمية لطريقتك في الزراعة .إذن كيف تتخذ قرارً ا بشأن ما
تشتريه؟
أنت ترغب في اتخاذ القرارات التي ُتحسِّن إنتاجيتك وصافي دخلك .إن  Valmont Irrigationعلى أهبة االستعداد لتزويدك
بمعدات Valley فضالً عن التقنية التي تحتاجها لتحقيق أقصى إنتاجية وأرباح .لدينا أفضل حلول الري التي تناسبك ،أيًا كان
حجم الحقل أو الميزانية .الحل الذي سيدوم ألجيال.
®

®

ف ِّكر في هذا:
•

على الصعيد العالمي ،يختار المشترون  Valleyبمعدل أعلى من أقرب منافسينا بنسبة  2:1تقريبًا.

•

تسيطر ماكينات الري المركزي المحورية ،والخاصة بالزوايا والطولية من  Valleyعلى أعلى قيمة إلعادة البيع في
المجال ،بمعدل يزيد عن العالمات التجارية األخرى بنسبة  25بالمائة عاد ًة.

•

إن علبة تروس  Valleyهي علبة تروس الري الوحيدة التي يتم تصنيعها في الواليات المتحدة وتتميز بعمر افتراضي يبلغ
ثالثة أضعاف العمر االفتراضي لعالمات علب التروس التجارية األخرى ،استنا ًدا إلى اختبارات مطابقة للمعايير.

•

يُعد الدعم الذي يقدمه الوكيل بعد البيع أمرً ا بالغ األهمية الستثمارك ،ولذلك فإن وكالء  Valleyيشغلون ريادة المجال في
المبيعات ،والتدريب على الخدمة وتوفر قطع الغيار.
ندعوك الستكشاف عالمة  Valleyالتجارية .نعرض آالف الخيارات والميزات لتخصيص
معداتك ،وقد أوضحنا لك أبرز المعالم هنا .لذا ،تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بنا
  - valleyirrigation.comأو وكيل  Valleyالمحلي لديك لمعرفة المزيد عن السببوراء مناسبة  Valleyلمزرعتك بالشكل األمثل.
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السبب وراء اختيار المزارعين Valley
تتميز  Valleyبأكبر شبكة وكالء وأسرع الفنيين المُدربين بالمصنع
استجابة.
إن أحد أهم القرارات التي ستتخذها هو اختيار الوكيل .لن يختفي وكيل  Valleyمطل ًقا حالما يجف
الحبر على عقد المبيعات .بل سيتواجد إلى جانبك في الحقل عندما تحتاج إليه.
وكالء :Valley
•

يخضعون لتدريب شامل على المنتج

•

يقدمون خدمة سريعة ،وموثوقة

•

يعملون على كل العالمات التجارية لمعدات الري

تقود عالمة  Valleyالتجارية العالم في الري الدقيق وهي
مؤسسة الصناعة.
ماكينات الري المركزي المحورية ،والخاصة بالزوايا والطولية من :Valley
•

تتفوق على العالمات التجارية األخرى في ظل كل ظروف الحقل في
اختبارات مستقلة

•

يختارها المزارعون أكثر من أي عالمة تجارية أخرى

•

مصممة بدقة ومخصصة حتى تناسب كل حقل على حدة

ال توفر  Valleyأفضل الماكينات فحسب ،بل أكثر التقنيات ابتكارً ا
أيضًا.
تقنية :Valley
•

توفر التحكم عن بُعد وأدوات المراقبة األكثر تقدمًا

•

تتميز بوجود ،BaseStation3™الحصري في المجال الذي يوفر تحكمًا لم يسبق له مثيل في
المزرعة

•

تتضمن مجموعة منتجات القياس عن بُعدAgSense®

القيمة التي تقدمها
Valley
الموثوقية
المتانة
الدقة
التقدم
سرعة االستجابة
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لوحات تحكم Valley

Valley ICON5

Valley ICON1

توفر  Valleyمجموعة كاملة من لوحات التحكم سهلة االستخدام ،بما في ذلك فئة اللوحات الذكية.Valley ICON®
تشتمل مجموعة  ICONعلى حل لكل االحتياجات .سواء كنت تشتري ماكينة ري محوري مركزي جديدة ،أو تقوم
بترقية لوحة التحكم الموجودة لديك أو تغيِّر من عالمة تجارية أخرى للري المحوري المركزي ،ستتوفر لديك ميزة
تشغيل واجهة شاشة لمس بسيطة ،باأللوان الكاملة .لقد تم تصميم لوحات التحكم التي نقدمها لتتحمل أقسى درجات
الحرارة ،والرطوبة العالية ،ومتطلبات الجهد الكهربي العابر .حيث تقدم لك أدا ًء دون انقطاع ومتانة للحفاظ على تشغيل
ماكينات الري المحوري المركزي عامًا تلو اآلخر.
تقوم  Valleyبتصميم لوحات التحكم التي تناسب كل أنواع المزارعين  -بدءًا من اللوحات المزودة بأكثر تقنيات
الكمبيوتر تقدمًا ووصوالً إلى الخيارات األساسية ،غير اإللكترونية .يتيح لك هذا التنوع اختيار أفضل لوحة تناسب
التشغيل دون التضحية بتقنية  Valleyالتي ثبتت كفاءتها ميدانيًا.

Valley ICONX

لوحات تحكم Valley
• Valley ICON10
• Valley ICON5
• Valley ICON1
• Valley ICONX
• ماكينة الري الطولية
AutoPilot
• ClassicPlus
• Classic
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فئة اللوحات الذكيةValley ICON 
®

طراز Valley ICON

شاشة العرض

الوصول من شبكة  WiFiإلى األجهزة
البعيدة

AgSense® ICON Link

شاشة لمس ألوان مقاس  10بوصات

اختياري

مضمن

شاشة لمس ألوان مقاس  5بوصات +
أزرار لمس مرنة

غير متوفر

مضمن

تحكم كامل في شاشة اللمس باستخدام
األجهزة البعيدة

مضمن

مضمن

شاشة لمس ألوان مقاس  5بوصات +
أزرار لمس مرنة

غير متوفر

مضمن

تناسب شاشات عرض  ،ICON10و ICON5و ICON1هيكل لوحة التحكم النمطية من  ،Valleyحتى إذا كان لديك لوحة تحكم ،Valley Pro
أو  ،Pro2أو  ،Selectأو  Select2أو  ،ClassicPlusفيمكنك الترقية إلى  Valley ICONبسهولة.
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AgSense 
®

تستخدم منتجات إدارة الري عن بُعد  AgSense®تقنية خلوية رقمية لمراقبة معدات الري والتحكم فيها عن
بُعد .تتجاوز ميزة اختيار  AgSenseمجرد المنتجات الثرية بالميزات .فمن خالل استخدام تطبيق  AgSenseمن
جهازك المحمول ،يمكنك الوصول إلى كل البيانات المُجمَّعة ،حتي يمكنك استخدام المعلومات واالستفادة منها .أما اآلن،
ومع  ،AgSense ICON Linkفتأتي قوة  AgSenseمضمنة في كل لوحة من لوحات .Valley ICON

ICON Link
ُتعد  AgSense ICON Linkوحدة إدارة عن بُعد جديدة تم تصميمها بشكل خاص للوحات  ICONالذكية .حيث
توفر البرمجة الكاملة عن بُعد لوظائف لوحة التحكم ومراقبة عمليات تشغيل الري المحوري المركزي عبر تطبيق
المحمول  AgSenseأو من خالل .BaseStation3™يتم تركيب الوحدة بداخل المقصورة ،ويتم تسليمها مُن َّشطة
تمامًا وتعالج األوامر بشكل أسرع من المنتجات السابقة بمعدل يزيد عن  10أضعاف .ومع مجموعة من الميزات
الموسَّعة بشكل هائل ،تمثل  ICON Linkالمفتاح لفتح قفل اإلمكانات الكاملة للوحات  Valley ICONالذكية من أي
مكان بالعالم*.

حزمة الري الدقيق المثالية Field Commander®
تجمع هذه الحزمة العديد من تقنيات  AgSenseفي مجموعة واحدة للحصول على تعدد استخدامات منقطع النظير في
إدارة كل معدات الري تقريبًا ،بغض النظر عن العالمة التجارية ،أو العمر أو اإلمكانات الحالية .مراقبة ماكينات الري
المحوري المركزي والمضخات والتحكم فيها عن بُعد ،إلى جانب مراقبة التدفق ،والضغط والطقس.

Field Commander®
ُتعد Field Commander®أداة مراقبة الري المحوري المركزي والتحكم فيه المعتمدة على  GPSالتي توفر
معلومات وتنبيهات في الوقت الحقيقي على هاتفك الخلوي ،أو هاتفك الذكي أو الكمبيوتر.
•

تعمل على أي عالمة تجارية للري المحوري أو اللوحات القديمة

•

تتيح تنفيذ وصفات الري عن بُعد

•

توفر مراقبة سرقة الكابل

CommanderVP®
توفر AgSense CommanderVP®مراقبة وتحكمًا كاملين عن بُعد في الري المحوري المركزي ولوحة التحكم.
حيث يجعلها المودم الخلوي القابل للتغيير في الحقل متوافقة مع كل موفري الخدمات الخلوية تقريبًا حول العالم ،فضالً
عن منع التقنية الخلوية المتغيرة لها من أن تصبح قديمة.
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Crop Link®

Aqua Trac

توفر لك  Crop Link®القدرة على مراقبة العديد
من أجهزة المزرعة ،مثل اآلبار ،والتدفق ،والضغط
والطقس والتحكم فيها ،مما يقدم لك فكرة أفضل عما
يجري في الحقل.

تجمع  Aqua Tracالبيانات من مجسات رطوبة
التربة ،مما يتيح لك تنفيذ قرارات الري بسهولة استنا ًدا
إلى محتوى رطوبة مقطع التربة الوارد من الكمبيوتر
أو الهاتف الذكي.

*قد يلزم ترقية البرنامج الثابت أو توفر مجموعة أجزاء .Valley

تقنية التحكم المتطورة
Valley BaseStation3™
يُعد  Valley BaseStation3أكثر منتجات إدارة الري عن بُعد المتوفرة شموالً ،ومرونة وتطورً ا.
حيث تمنحك هذه التقنية المبتكرة تحكمًا غير مسبوق في التشغيل .حدد الشبكة الخلوية ،أو راديو البيانات أو
بروتوكول اإلنترنت إلدارة كل معدات الري والتحكم فيها من أي كمبيوتر ،أو كمبيوتر محمول ،أو كمبيوتر
لوحي أو هاتف ذكي .واآلن ،يمكن أن يأتي  BaseStation3مضم ًنا في أي لوحة .Valley ICON

تجاوز المألوف
	•تطبيقات iOS ( iPhone®و )iPad®و Androidاألصلية

	•التقارير المتقدمة وعمليات تصدير البيانات (المياه المستعملة ،والمعدات،
والصيانة ،وما إلى ذلك)

	•تكاملGoogle Maps™

	•قوالب المسدسات الطرفية لتوفير عمليات تغيير اإلعدادات السهلة والسريعة

	•يحسب الوقت المتوقع للوصول إلى الوجهة طول المسافة التي ستقطعها الماكينة للوصول
إلى نقطة معينة في الحقل.

	•مستويات متدرجة للوصول وأمان للمستخدمين المخصصين
	•السماح بمستخدمين متعددين وفوريين

	•يُظهر عرض رطوبة التربة محتوى رطوبة التربة حسب الطبقات

	•يوفر إشعارات التنبيه ،وتحديثات الحالة الفورية ،بنظرة واحدة

	•خيار عدم وجود الرسوم الشهرية أو السنوية

	•يتيح لك العرض التشغيلي االطالع على ما تقوم به كل ماكينة

جرِّ ب قبل الشراء
يمكنك اآلن تجربة  BaseStation3مجا ًنا .استخدم العرض التوضيحي الذي نقدمه
الستكشاف كل ميزات وإمكانات أداة إدارة الري المبتكرة هذه .يجعلك العرض التوضيحي
تتحكم في مزرعة  BaseStation3محاكية يمكنك استكشاف كل مزاياه فيها.
يمكنك أيضًا تجربة تطبيق المحمول  BaseStation3مجا ًنا .ما عليك سوى تنزيل تطبيق
 BaseStation3من متجر التطبيقات والنقر فوق زر ( Demoالعرض التقديمي) .اطلع
بنفسك على مدى السهولة التي يمكن أن يكون عليها الري.

 iPhoneو iPadهما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة ،Apple Inc.مسجلتان في الواليات المتحدة والبلدان األخرى.
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االستعمال الدقيق للماء
الري وفق تدفقات مختلفة (Variable Rate Irrigation )VRI -
 )VRI - Vمن  Valleyمثاليًا للحقول ذات أنواع التربة المتعددة والطوبوغرافيا المختلفة .ومع
يُعد الري وفق تدفقات مختلفة ( ariable Rate Irrigation
مجموعة من األجهزة والبرامج ،يتيح لك  VRIمن  Valleyضبط عمق استعمال الماء لتحسين كل فدان وزيادة القدرة اإلنتاجية .نظرً ا لفهم  Valleyبأن كل
الحقول مختلفة ،فإننا نقدم ثالثة خيارات  :VRIالتحكم في السرعة ،والتحكم في المنطقة و.Trimble® Irrigate-IQ™

VRI-S

VRI-Z

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

Trimble Irrigate-IQ VRI
•

التحكم في الفوهات الفردية الستعمال العمق المناسب في المكان المناسب

•

العمل مع مستشارك الموثوق به إلنشاء خطط  VRIالتي تعوض االختالفات في خصائص التربة ،والحالة النباتية،
والطوبوغرافيا وتاريخ هطول األمطار داخل كل حقل.

التحكم في سرعة VRI()VRI-S
•

لتقسيم حقلك إلى  180قطاعًا كحد أقصى

•

تقوم وصفة  VRIمخصصة ،تم تحميلها بزيادة سرعة
الري المحوري المركزي أو تقليل سرعته للوصول إلى
عمق االستعمال المطلوب عبر كل قطاع

التحكم في مرشة الزاوية
*Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner
•

تحقيق استعمال موحَّ د في المناطق التي تغطيها ذراع الزاوية

•

تحسين استخدام الماء

•

تقليل الجريان السطحي واالرتشاح

•

تحسين جودة المحاصيل وإنتاجيتها

* ال يتوفر في كل المناطق .اتصل بوكيل  Valleyالمحلي لمعرفة مدى توفر المنتج.
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التحكم في منطقة VRI()VRI-Z
•

يمكن تقسيم حقلك إلى أكثر من  5000منطقة

•

تقوم وصفة  VRIمخصصة ،تم تحميلها بإحداث نبضات في صمامات التحكم
في المرشة بطول مناطق الري المحوري المركزي للوصول إلى عمق
االستعمال المطلوب في كل منطقة

•

يمكن التحكم في التشغيل/إيقاف التشغيل بالمناطق التي ال تحتاج إلى الري،
كالقنوات ،والمصارف والمناطق المروية

يمكنك االعتماد على وكيل  Valleyلضمان الحصول على حزمة المرشة المناسبة استنا ًدا إلى المناخ ،ونوع التربة ،والمحاصيل والطوبوغرافيا.
•

يضمن تحديد أحجام الفوهات والمسافات بينها الدقيق ،اإللكتروني وحدة االستعمال وكفاءته

•

تعمل المرشات منخفضة الضغط بضغط منخفض يبلغ  0,4بار ( 6أرطال/البوصة المربعة) ،مما يوفر القدرة الحصانية ،والطاقة والمال

•

يمكن أن تصل مستويات فعالية االستعمال إلى  95بالمائة

•

خيارات مرشات إضافية تتضمن المسدسات الطرفية ،وهوابط المرشات ،ومجموعات تقليل جريان الماء والمرشات ذات الدوران الجزئي

•

يمكن لبرنامج  VChartالحصري تصميم حزم مرشات لكل عالمات معدات الري التجارية

•

إن وكالء  Valleyخبراء مدربون على أعلى مستوى في استعمال الماء والحفاظ عليه

حلول المرشات
مرشات Valley
ُتعد المرشة الثابتة  Low-Energy Nozzle( ،LENالفوهة منخفضة الطاقة) من  Valleyبما لها من فوهة هابطة،
مُصنفة حسب اللون ومنظم الضغط كامل النطاق خيارين اقتصاديين وفعالين يناسبان احتياجات حزمة المرشة الخاصة
بك .يمكن الوصول إلى البديل المطلوب للمرشات الخاصة بك من خالل استخدام الهوابط ،ومجموعات تقليل جريان
الماء وغيرها من البدائل.

Valley

Nelson® Irrigation
توفر  Nelsonمجموعة كاملة من منتجات استعمال الماء المصممة بشكل يناسب ظروف الحقل المحددة لديك فضالً
عن المحاصيل التي تقدم معدالت إنتاجية وجودة فائقتين عند الحصاد .االبتكار في الري تقدمه تقنية Rotator®من
 Nelsonفي الهوابط ومرشات.Big Gun®
Senninger® Irrigation
في إطار المفهوم "ضغط منخفض  -وأداء فائق" ،تضمن منتجات Senninger®توزيع الماء بشكل موحَّ د وبكثافة
استعمال منخفضة .ومع توفر مجموعة متنوعة من التصميمات ،يمكنك اختيار المنتج الذي يناسب احتياجات الحقل،
والمحصول والتركيب الفردية لديك على أفضل نحو.
حزمة المرشة المُحدَّ ثة

Nelson

•

أهم استثمار يمكنك إجراؤه

•

توفر تقنية المرشة الجديدة ،منخفضة الضغط الكفاءة والوحدة ،وقد تقلل تكاليف الطاقة

•

اختيار ألواح التوزيع المصممة لتقليل انحرافات الرياح

•

تضمن منظمات الضغط الجديدة التدفق المالئم من كل فوهة

Senninger
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طراز  Valleyرقم 8120

بدءًا من النقطة المحورية ووصوالً إلى البرج الطرفي ،تم تصميم بنية Valley
وإنشاؤها واختبارها ميدانيًا للتعامل مع أي ضغوط تشغيلية قد تواجهها الماكينة.
تستطيع هياكل  Valleyمواجهة أقسى الظروف الناتجة من التضاريس واألخاديد
الوعرة .يمكن أن يؤدي استخدام ماكينة الري المحوري المركزي من  Valleyإلى
تقليل نفقات التشغيل ،وعائد سريع على االستثمار األولي فضالً عن الحفاظ على
الموارد.
تم تصميم ماكينات الري المحوري المركزي من  Valleyمع وضعك في االعتبار.
بالنسبة إلى الحقل بأي حجم ،والنقطة المحورية الثابتة أو القابلة للقطر ،وظروف
التآكل أو عدم التآكل ،توفر ماكينة الري المحوري المركزي من  Valleyالعديد
من ميزات األداء التي ستعمل على ري حقلك بفعالية.
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لقد عكفت  Valleyعلى تطوير اختبار دورة حياة قياسي ،متسارع يُعرِّ ض القناطر
لظروف قد تواجهها في األرض الوعرة مع اإلطارات الكبيرة .يمكن توقع دوام
القنطرة ذات عمر اختبار الدورة األطول ألطول مدة في ظروف الحقل المماثلة.
ُتظهر نتائج هذه االختبارات ،التي قام بإجرائها مهندسون مستقلون ،باستمرار أن
ماكينة الري المحوري المركزي من  Valleyهي الماكينة األكثر متانة في المجال.
وهذا هو السبب في أن  Valleyهي الخيار األول للمزارعين.
تقوم  Valleyأيضًا بإنشاء القناطر األطول في المجال .حيث توفر لك القناطر
الطويلة المال عن طريق تقليل تكاليف شراء الماكينة والقضاء على التشغيل
والصيانة المستمرين المرتبطين بوحدات اإلدارة اإلضافية .توفر قناطر Valley
الطويلة نفس القوة والمتانة ،وتفي بنفس معايير األداء ،مثل كل قناطر Valley
األخرى.

ماكينة Spinner™ذات القنطرة الواحدة
™

تم تصميم ماكينة Spinner ذات القنطرة الواحدة من  Valleyللمزارعين ذوي الحقول
الصغيرة أو الوصول المحدود إلى الكهرباء .حيث ُتدار ماكينة الري المحوري أحادية القنطرة
هذه بضغط الماء وتوفر كل الميزات الهيكلية والميكانيكية ألي ماكينة ري محوري مركزية من
.Valley

الماكينة ذات المحرك بالقنطرة واحدة
ُتعد الماكينة ذات المحرك بالقنطرة الواحدة من  Valleyمثالية لري الحقول الصغيرة ،التي
تصل إلى  3هكتارات ( 6أفدنة) ،والتي ال تتوفر فيها الطاقة الكهربائية بسهولة .تتوفر كل حزم
المرشات لتوفير استعماالت فعالة للماء بضغط منخفض للماء ،مما يوفر الكثير من الطاقة،
والعمالة فضالً عن توفيرات الماء.

خيارات البنية التي تناسب ارتفاعات المحاصيل المختلفة
وحدات الماكينات ذات المقطع القياسي
•

الخلوص 2,8 :م 3-م ( 9أقدام و 4بوصات 10-أقدام)

وحدات اإلدارة منخفضة المقطع
•

في حالة عدم الحاجة إلى مستويات الخلوص القياسية

•

الخلوص 1,85 :م 1,95-م ( 6أقدام وبوصتان 6-أقدام و 5بوصات)

*سوف تتباين مستويات الخلوص الفعلية استنادًا إلى أعماق مسارات العجالت ،وحجم اإلطار،
وأطوال القناطر ،وتضاريس الحقل وظروف التشغيل المختلفة.

وحدات الماكينات عالية المقطع وعالية المقطع للغاية
•

توفر خلوصًا زائ ًدا للمحاصيل

•

خلوص المقطع العالي 3,9 :م 4-م ( 13قدمًا و 0بوصة 13-قدمًا و 3بوصات)

•

خلوص المقطع العالي للغاية 4,9 :م 5-م ( 16قدمًا و 3بوصات 16-قدمًا و 6بوصات)
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ماكينات الري المحوري المركزية القابلة للقطر

يمكنك إجراء االستثمار طويل األجل في النقاط المحورية القابلة للقطر من  .Valleyونظرً ا إلمكانية نقل هذه الماكينات من حقل إلى آخر ،يمكنك ري المزيد
من الهكتارات بطريقة اقتصادية من خالل ماكينة ري محوري مركزي واحدة.

Quick Tow
•قطر قنطرة يبلغ  127مم ( 5بوصات)
•تناسب ماكينات الري المحوري التي يصل طولها إلى  201م ( 660قد ًما)

 E-Z Tow™بعجلتين
•يمكن قطرها في أي اتجاه
•تناسب ماكينات الري المحوري التي يصل طولها إلى  274م ( 900قد ًما)

 E-Z Tow™بأربع عجالت

 Eبعجلتين
 -Z Tow

•قطر قنطرة يبلغ  168مم ( 8/5 6بوصات)
•مصممة لتناسب الوحدة القابلة للقطر من أي حجم
	خيار العجلة الثابتة أو الوصلة الدوّ ارة ،التي تدور بسهولة للقطر في أي اتجاه-

تناسب ماكينات الري المحوري التي يصل طولها إلى  305م ( 1000قدم)

•قطر قنطرة يبلغ  219مم ( 8/5 8بوصات)
	خيار العجلة الثابتة أو الوصلة الدوّ ارة ،التي تدور بسهولة للقطر في أي اتجاه-

تناسب ماكينات الري المحوري التي يصل طولها إلى  457م ( 1500قدم)
 E-Z Towبأربع عجالت

القطر االنزالقي
•خيار منخفض التكلفة يستخدم على أفضل نحو في القطر غير المتكرر
•مصممة لتناسب الوحدة القابلة للقطر من أي حجم
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القطر االنزالقي

علبة التروس القابلة للقطر من Valley
الميزات
•

محور فوالذي فائق القوة مزود بذراع إدارة مقواة طويلة ومستقبل مقوى
يوفر وصلة إدارة موثوقة ،ومتينة وتدوم طويالً بين علبة التروس والعجلة

•

يحافظ تصميم أداة احتجاز المحور من نوع الحزم على وجود المحور في
موضعه حتى في أصعب مواقف الحقل ويسهل تحريره عندما يحين وقت
القطر

•

يتضمن كل ميزات وفوائد علبة تروس  Valleyالحاصلة على براءة
االختراع ،المصنوعة في الواليات المتحدة

	•تصميم السنون  -توفر زاوية السنون الحصرية في المجال ،التي تبلغ 25
درجة عمرً ا أطول وموثوقية أفضل في الظروف الصعبة
 - 5تصميم سنون غائر بالكامل يحافظ على وجود الزيت
	•نسبة التروس  2:1
بين التروس المُع َّشقة
	•يوفر الترس الدودي من الحديد المطاوع سعة تحميل ومقاومة تآكل أكبر
	•محامل دخل/خرج ذات غالف خارجي مقوى ،أمريكية الصنع
محاور العجالت القابلة للقطر من Valley
•

محامل دخل/خرج مملوءة بالشحم لتوفير العمر الطويل والموثوقية

•

تتميز بمسبوكات الخدمة الشاقة

علبة التروس الشاملة القابلة للقطر
الميزات
•

تصميم السنون  -توفر زاوية السنون التي تبلغ  14.5درجة عمرً ا أطول فضالً عن
الموثوقية في الظروف الصعبة

•

 - 5تصميم سنون غائر بالكامل يحافظ على وجود الزيت بين
نسبة التروس  2:1
التروس المُع َّشقة

•

يوفر الترس الدودي من الحديد المطاوع سعة تحميل ومقاومة تآكل أكبر

•

محامل دخل/خرج مقواة بالكامل صينية

فصل تعشيق اآللية الدودية
•

يضمن حامل الترس الدودي ذو الدقة اآللية ،المكوّ ن من قطعة واحدة دقة المحاذاة بين
الترس الدودي والترس األكبر

•

يقلل تصميم لوح منع التسرب المخصص الموجود على ذراع الدخل من فرصة
التسرب بشكل كبير

•

توفر الرافعة البسيطة سرعة وسهولة التحرير عندما يحين وقت القطر
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ماكينات الري الطولية من Valley

Valley Rainger Swing-Around

تتحرك ماكينة الري الطولية من  Valleyذهابًا وإيابًا عبر حقل مربع أو مستطيل ،لري ما يصل إلى  98بالمائة من المنطقة .توفر ماكينات الري الطولية من  Valleyتغطية ومرونة
كبيرتين ،وتعتبر إحدى أكثر الطرق الفعالة في الري.

توصيل الماء عبر تغذية المصرف

توصيل الماء بالسحب عبر الخرطوم

	•يُش ِّغل محرك الديزل المدمج المزود بمولد أو خيار السحب عبر السلك مضخة للضغط
وتوفير الكهرباء

	•توفير الطاقة الكهربائية عن طريق مولد الديزل المدمج أو خيار السحب عبر السلك

	• ُتستخدم المداخل المتدحرجة في القنوات الخرسانية؛ أما المداخل الطافية فتستخدم في
المصارف األرضية
	•تم تصميم االمتصاص ذي النمط االنزالقي بشكل خاص للمصارف األرضية (التغذية
عبر المصرف ثنائي العجالت فقط)

	•خراطيم من مادة البولي إيثيلين بأقطار داخلية تصل إلى  200مم ( 8بوصات)،
متصلة بالخط الرئيسي المضغوط
	•سعات تبلغ  12لترً ا في الثانية  88 -لترً ا في الثانية ( 200جالون في الدقيقة -
 1400جالون في الدقيقة)

	•سعات تبلغ  10لترات في الثانية  285 -لترً ا في الثانية ( 150جالو ًنا في الدقيقة -
 4500جالون في الدقيقة)

Valley Rainger™
استنا ًدا إلى منصة العربة العامة ،توفر Valley Rainger™تعدد االستخدامات عن طريق
سحب الماء من مصرف أو خرطوم .يمكن تخصيص العربة لتناسب حقلك عن طريق
إضافة خيارات مثل خزانات الري الكيميائي وحقن األسمدة في نظام الري.
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Valley Rainger Swing-Around™
تدور Rainger Swing-Around™بمعدل  180درجة حول العربة لري الجانب
المقابل من الحقل .حيث تتيح لك مضاعفة مقدار األرض المروية بماكينة واحدة ،مما
يوفر لك الوقت والمال.

Valley Universal
بخالف ماكينات الري الطولية سريعة الدوران ،يمكن تبديل  Valley Universalتلقائيًا بين الوضع
الطولي والوضع المحوري المركزي .كما تتوفر كماكينة تغذية بالسحب عبر الخرطوم أو عبر
مصرف.

ماكينة التغذية عبر الخرطوم بعجلتين من Valley

Valley Universal

يمكن لهذه الماكينة متعددة االستخدامات العمل كماكينة ري طولية ،أو قابلة للقطر أو سريعة الدوران.
إنها خيار تحويل مثالي للحقول التي يتم ريها حاليًا بالغمر ،أو التنقيط أو المجموعة الصلبة.

ماكينة التغذية عبر المصرف بعجلتين من Valley
يمكن لماكينة الري الطولية استخدام إما البني التحتية لتوصيل الماء األرضي الدائم أو المصارف
األرضية التي يتم تركيبها سنويًا .يتم تركيب مدخل امتصاص مرن بالقرب من أي مصرف أرضي
عامل ،مما يحافظ على انخفاض تكاليف االستثمار .إنها مثالية للحقول الصغيرة ،حيث يمكن قطر هذه
الماكينة الطولية أو تدويرها بسرعة لتغطية المزيد من المساحة.
ماكينة التغذية عبر الخرطوم بعجلتين من Valley

ماكينة التغذية عبر المصرف بعجلتين من Valley
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اكتساب المزيد من الهكتارات
مع ماكينات ري الزوايا من  ،Valleyفضالً عن ماكينات ري المنحنيات و ،DropSpan™يمكنك الحصول على هكتارات إضافية وربح دخل إضافي من
األرض التي تمتلكها بالفعل .اجمع هذه الحلول  -عن طريق المزج بين الخيارات المتعددة ومالءمتها  -في ماكينة واحدة لتخصيص ماكينة الري المحوري
المركزية التي ُتحسِّن الهكتارات المروية ح ًقا.

 ™VFlexماكينة ري الزوايا
تحل  ™VFlexماكينة ري الزوايا محل ماكينة ري الزوايا القديمة من  ،Valleyلتقديم ماكينة جديدة ،متينة
تستخدم أحدث المكونات البنيوية مع االحتفاظ بمفاتيح التحكم البسيطة في بدء التشغيل-اإليقاف .توفر
 VFlexماكينة ري الزوايا خيارات أكثر من أي ماكينة ري زوايا في األسواق اليوم وهي قابلة للتخصيص تمامًا
حتى تفي باحتياجاتك.

Valley Precision Corner 
®

ُتعد Valley Precision Corner®ماكينة ري الزوايا الحاصلة على براءة االختراع ،اإللكترونية التي توفر
دقة متناهية في استعمال الماء ،والكيماويات واألسمدة .حيث تتوفر معWater Utilization Package™
االختيارية ،الحاصلة على براءة االختراع من  Valleyالتي تتضمن المزيد من الملفات اللولبية للتحكم في 22
مرشة إضافية.

Valley Corner DualDrive™
ً
ً
وطفوا زائ ًدا .إنها
ممتازا
تتميز Valley Corner DualDrive™بإطارين متباعدين بإحكام يوفران جرً ا
تتيح لماكينة ري الزوايا التحرك عبر أنواع التربة الصعبة وظروف الحقل المعاكسة دون أن تنغرز ،كما تقلل
تلف المحاصيل.

Valley Terrain Compensation
ُتعد  Valley Terrain Compensationوحدة حصرية من  Valleyللزوايا الموجهة عبر  GPSيمكنها تقليل التوجيه الزائد وتحسين دقة مسار العجالت على التضاريس
المتدحرجة أو األرض المرتفعة .إنها تحسب الفرق بين الموقع الفعلي لهوائي  GPSوالموضع المطلوب لمسار التوجيه ،مما يعوض أخطاء الموضع التي تسببها التغيرات في
التضاريس .توفر  Terrain Compensationمسار عجالت أكثر استقامة ،وقابالً للتكرار لماكينة ري الزوايا ،مما يؤدي إلى تقليل تلف المحاصيل.
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ماكينات ري المنحنيات من Valley
ُتعد ماكينة ري المنحنيات من  Valleyخيارً ا تمت إضافته إلى ماكينة الري المحوري المركزي تعمل على "لفها" حول أي شيء في طريقها .يواصل الجزء الخارجي من
ماكينة الري المحوري المركزي التحرك بينما يتوقف الجزء الداخلي بفعل السياج ،أو األشجار أو غيرها من العوائق .يعمل مؤقت زيادة السرعة الحصري على زيادة سرعة
ماكينة الري المحوري المركزي لتقليل فرط التروية أثناء االنحناء.
Bender30™
•

تنحني بمعدل يصل إلى  30درجة في أي اتجاه

•

تستخدم مكونات بنيوية موجودة  -يسهل تجديدها

•

يمكن تركيب وحدات Bender30 متعددة على ماكينة ري محوري
مركزي واحدة
™

Bender160™
•

تنحني بمعدل يصل إلى  160درجة في أي اتجاه

•

تستخدم مكونات بنيوية مخصصة

•

يمكن تركيب وحدات Bender160 متعددة على ماكينة ري محوري
مركزي واحدة
™

مثبت ماكينة ري المنحنيات
توفر  Valleyفقط مثب ًتا لوحدات ماكينات ري المنحنيات الخاصة بها .توفر
حزمة المثبت القوة الهيكلية الالزمة الستخدام ماكينات ري المنحنيات من
 Valleyعلى الماكينات الطولية ،وعلى التضاريس الوعرة أو المتدحرجة
كذلك .يمكنك اآلن حني الماكينة ألكثر من  600متر لري المزيد من األفدنة.

Valley DropSpan™
مع  ،Valley DropSpanيمكنك إنزال القناطر الخارجية لماكينة
الري المحوري المركزي ،حتى تتمكن بقية الماكينة من ري هكتارات
وراء الحدود .يمكن إنزال القناطر وإعادة توصيلها بواسطة شخص واحد
بدون أدوات في أقل من  15دقيقة.
•

يقوم موصل كهربائي بسيط بإدارة كابل القنطرة وعناصر التحكم
المنطقية؛ حيث ال يلزم إعادة توصيل أسالك

•

يقوم نظام المرفاع البسيط وساق العارضة بإنزال القناطر الخارجية
وإعادة توصيلها

•

يعمل مفتاح إيقاف على محاذاة قاعدة الماكينة تلقائيًا مع القناطر التي
تم إنزالها لتسهيل إعادة توصيلها
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 المتينةValley بنية
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تواصل ماكينات  Valleyتفوقها على العالمات التجارية األخرى باستمرار وثبات من حيث السالمة والمتانة والقوة ،مما يوفر للمنتجين منتجات الري األكثر قيمة في
المجال.

مع هذه الميزات ،ال مجال للشك بأن لديك البنية األكثر متانة:
رؤوس قضبان جملونية مُش َّكلة بالطرق

•

فوالذ مجلفن بالغمس الساخن

•

•

وحدة ماكينة بأربع سيقان مزودة بكتائف
قضيب ربط قنطرة كروي مُش َّكل بالطرق

•

حشيات شفاه من البولي يوريثان

•

قناطر مُحمَّلة بالتساوي

•

شفاه مواسير ثقيلة ذات ثمانية مسامير

•

•

قارنة مرشة ملحومة

ماسورة كاملة الطول ،مصممة بشكل صحيح تناسب طول كل قنطرة،
بدون مواسير تمديد قصيرة

•

لحامات مغلفة بالكامل

•

قناطر Valley
عند اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على معدالت اإلنتاجية والتشغيل ،استعن بشركة Valley
لتوفير القوة البنيوية التي يحتاجها المزارعون لتحقيق أقصى إنتاجية .تواصل قناطر Valley
التفوق على المنافسين بشكل مستمر وثابت.
	•تبلغ أقطار المواسير  127مم ( 5بوصات) ،و 168مم ( 8/5 6بوصات) ،و 219مم
( 8/5 8بوصات) و 254مم ( 10بوصات)
	•أطوال القناطر من  35م 72-م ( 115قدمًا  236 -قدمًا) ،بما في ذلك أطول قنطرة في
المجال
	•يتوفر الفوالذ المجلفن بصورة قياسية
	•يتوفر خط أنابيب PolySpan لمقاومة ظروف التآكل
®

النقاط المحورية الثابتة
يُعد العمر البنيوي لماكينة الري المحوري المركزي أمرً ا بالغ األهمية .توفر النقاط المحورية الثابتة من Valley
أقصى متانة للمنصة وتتوفر بأربعة أحجام حتى تناسب احتياجاتك.

النقطة المحورية مقاس  168مم ( 8/5 6بوصات)
	•مصممة لتناسب ماكينات الري المحوري التي
يصل طولها إلى  457م ( 1500قدم)

النقطة المحورية مقاس  254مم ( 10بوصات)
	•مصممة لتناسب ماكينات الري المحوري
التي يصل طولها إلى  853م ( 2800قدم)

	•المقطع المنخفض والقياسي

	•المقطع القياسي والعالي

النقطة المحورية مقاس  219مم ( 8/5 8بوصات)
	•مصممة لتناسب ماكينات الري المحوري التي
يصل طولها إلى  853م ( 2800قدم)

تتوفر خيارات المرفق المنخفض وماسورة
الرافع الجديدة لدمج:
	•عداد تدفق Seametrics®

	•المقطع المنخفض ،والقياسي والعالي

	•صمامات Nelson
	•مرشحات Clemons
19

تروس إدارة موثوقة
علبة تروس Valley
تم تصميم علب تروس  Valleyالحاصلة على براءة االختراع
وتصنيعها في مدينة فالي ،بوالية نبراسكا في الواليات المتحدة
األمريكية .إنها أكثر علب التروس متانة في مجال الري وقد تم
تصميمها للعمل في ظل أصعب الظروف الحالية.

6

1

2

3
7

4

8

 .1الغشاء المطاطي كبير السعة  -يتمدد بالحرارة
والضغط لتقليل تكاثف الماء.
 .2محامل الدخل والخرج  -أمريكية الصنع وذات غالف
خارجي مقوى لتقديم أعلى جودة وتقدير أحمال متوفر
في المجال.

9
5

 .3الترس الدودي  -حديد مطاوع فائق القوة يوفر عمرً ا
أطول بكثير في مقاومة التآكل من الفوالذ ويمنع تآكل
سنون الترس.
 .4تصميم السنون  -توفر زاوية السنون التي تبلغ 25
درجة الحصرية في الصناعة قوة أكبر بمقدار 40
بالمائة ،وعمرً ا أطول وموثوقية أفضل في الظروف
الصعبة مقارنة بتصميمات السنون العادية بزاوية تبلغ
 14.5درجة.
 .5أكبر رقبة ومجرى خابور للترس األكبر  -لتوفير قوة
أكبر في منطقة تحميل الحمولة المهمة.

حتارات إطارات حصرية
علبة تروس
VALLEY

علب تروس المنافسين
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10

11

 .6حجرة التمدد  -غطاء مصنوع من ألومنيوم مصبوب مقاوم للتآكل؛ يتيح الغشاء المطاطي تمدد الزيت وانكماشه
أثناء التشغيل .يمنع الغطاء المزود بفتحات تهوية تراكم الضغط كما يمنع التسرب من السدادة.
 .7الغطاء الطرفي الملولب  -يتيح التحميل المسبق الدقيق للمحمل إلطالة عمر المحمل.
حتارات إزاحة خاصة
من  Valleyتعمل على
تعويض أعمدة اإلدارة
الطويلة وتحرِّ ك مركز
اإلطار قريبًا من محمل
علبة التروس .األمر الذي
يقلل من تدلي الحمل
ويطيل عمر المحمل.

 .8نسبة التروس  - 52:1تصميم سنون غائر بالكامل يحافظ على وجود الزيت بين التروس المُع َّشقة.
 .9الترس األكبر  -يوفر حديد الصب فائق القوة أعلى سعة تحميل في المجال فضالً عن العمر األطول .يتوفر
ترس اختياري من البرونز يناسب الظروف القاسية.
 .10زيت علبة التروس متعدد اللزوجة  -يتجاوز الزيت  85W-140 GL5لمقاومة تآكل التروس لفترة طويلة في
ظل ظروف التحميل القاسية.
 .11أطول عمود إدارة للخرج (فوالذي)  -حصري على علب تروس  .Valleyيوفر خلوصًا إضافيًا بين علبة
التروس وشفة العجلة لتقليل تراكم الوحل ،األمر الذي يقلل من تلف السدادة ويطيل عمر علبة التروس.

ناقل الحركة المركزي
ال شك بأن  Valleyتمتلك أكثر تروس اإلدارة موثوقية في المجال .يتمتع ناقل الحركة المركزي من  Valleyببنية أقوى ،كما يدوم لفترة أطول ويستخدم طاقة أقل من
محركات إدارة الري األخرى .وهذا هو السبب في دعمنا له بأفضل ضمان في المجال  -لمدة ثمانية أعوام شاملة قطع الغيار والعمالة الكاملة .باإلضافة إلى ذلك ،نوفر
مجموعة كبيرة من خيارات ناقل الحركة المركزي التي تتناسب مع ممارساتك في الزراعة.
ميزات فائقة لتوفير المزيد من الفوائد:
•

تعني التروس اللولبية الفوالذية ذات الغالف الخارجي المقوى اتصال
السن بشكل أكبر من التروس المستقيمة إلطالة العمر ،وتوفير المزيد من
سعة العزم فضالً عن نقل الحركة األكثر سالسة.

•

مبيت من األلومنيوم المزعنف لتحقيق الكفاءة في التشغيل على البارد.
حيث يعمل في درجات حرارة أقل من المحركات المنافسة تبلغ 20
درجة فهرنهايت ( 11درجة مئوية) ،مما يضاعف عمر العازل ويطيل
عمر المحرك.

•

يتم وضع الطالء الحصري من  Valleyعلى األسطح الداخلية
لمنع التآكل.

•

يحول صندوق التوصيل المزود بفتحات تهوية داخليًا دون تآكل
األسالك والوصالت بفعل الرطوبة والملوثات.

•

يمكن استبدال الجزء الساكن بشكل مستقل عن الدوّ ار ويتم
تثبيته بإحكام باستخدام مسامير مقاومة للتآكل من الفوالذ المقاوم
للصدأ لتوفير سهولة الصيانة.

Valley X-Tec™
يوفر محرك Valley X-Tec™الجديد المجموعة المثالية :السرعة القصوى
لألداء من أجل الحصول على دورات أسرع للري وقدرة ديناميكية للخوض في
أقسى التضاريس .تعمل تقنية المحاذاة الحاصلة على براءة اختراع والمحرك
القوي الذي يعمل بالتيار المستمر على الحفاظ على تحرك المحور بسرعة متناسقة
وسلسة حتى في وجود أنواع مختلفة من التضاريس.
يستخدم  Valley X-Tecتقنية FastPass™للعمل بمعدل يصل إلى ضعفي
سرعة محرك نقل الحركة المركزي القياسي ،عالي السرعة الذي يعمل بالتيار
المتردد .يوفر تصميم المحرك المتقدم الذي يعمل بالتيار المستمر عزمًا ثاب ًتا عبر
مجموعة كبيرة من السرعات ،مما يوفر للمزارعين تحكمًا ال نظير له وخيارات
إضافية لزيادة معدالت إنتاجية المحاصيل.

تقنية Valley FastPass
مقارنة مع الماكينة التقليدية ذات السبعة أبراج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فعالة:
ميزات ّ
	•عزم كامل على كل السرعات
	•محاذاة دقيقة مستمرة وحاصلة على براءة اختراع
	•محرك ذو قصور ذاتي منخفض
	•تقنية الفرامل الكهربائية
	•يوفر التصميم القوي مستوى عاليًا من المتانة

محرك Valley X-Tec

إجمالي  4ساعات إلنهاء ري أحد
الحقول

	•يتيح بدء التشغيل السلس زيادة سرعة المحرك بصورة
مريحة

محرك قياسي بتيار متردد

إجمالي  8ساعات إلنهاء ري أحد الحقول

تعتمد القيود على ظروف الحقل
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حلول مقاومة التآكل
PolySpan 
®

•

يقاوم التصميم الحاصل على براءة االختراع تأثيرات المياه الحامضية ،والقلوية،
والحاتة والمالحة

•

صُنع في الواليات المتحدة األمريكية

الفوالذ المجلفن
•

يطيل عمر الماكينة في مجموعة متنوعة من ظرف الماء

•

يتوفر في كل معدات Valley

استبدال المواسير  -حل منخفض التكلفة
يُعد استبدال المواسير أكثر الطرق اقتصا ًدا إلطالة عمر الماكينة بشكل كبير.
خيارات استبدال المواسير من :Valley
•

اختر من بين أقطار المواسير التي تبلغ  127مم ( 5بوصات) ،و 152مم (6
بوصات) ،و 168مم ( 8⁄5 6بوصات) ،و 219مم ( 8⁄5 8بوصات) و 254مم
( 10بوصات) لتقليل فاقد الضغط وتلبية متطلبات القدرة الحصانية

	• - PolySpanيناسب المياه الحاتة ،وحماية المحاصيل وكيماويات معالجة التربة
•

22

الفوالذ المجلفن  -يناسب مجموعة متنوعة من ظروف الماء

valleyirrigation.com

حلول الطفو

الماكينة ذات العجالت الثالث من Valley

الماكينة ذات الجنزير من Valley

يمكن أن يسبب انغراز األبراج المحورية أوقات تعطل مُكلفة .يمكن أن تقلل خيارات الطفو من Valley
عمق مسار العجالت ،وتزيد القدرة على الجر وتحافظ على حركة الماكينات عبر الحقول .تتطلب الحقول
المختلفة خيارات طفو مختلفة ،لذا سواء كانت التضاريس الموجودة لديك وعرة أو كانت ال ُترب رملية ،أو
طفالية أو ثقيلة ،يمكن لوكيل  Valleyمساعدتك في تحديد ما يناسبك.

الماكينة ذات العجالت األربع بمفاصل من Valley

خيارات الطفو
•

الماكينة ذات العجلتين من Valley

•

الماكينة ذات العجالت الثالث من Valley

•

الماكينة ذات الجنزير من Valley

•

الماكينة ذات الجنزير بمفاصل من Valley

•

الماكينة ذات العجالت األربع بمفاصل من Valley

إطارات الري غير االتجاهية
Firestone Champion Hydro ND
إن  Valmont Irrigationهي شركة الري المحوري المركزي الوحيدة التي
توفر هذه اإلطارات الثورية .قامت  Firestoneبتصميم Champion Hydro
 NDخصوصًا لماكينات الري لزيادة القدرة على الجر وتقليل التخديد .يتمتع تصميم
المداس الحاصل على براءة االختراع ،غير االتجاهي بقدرة متساوية على الجر في
االتجاهين األمامي والخلفي ،حتى ال تحتاج بعد اآلن إلى إطار أمامي وخلفي .يتوفر
اآلن بمقاسات تبلغ  14.9بوصة  24 -بوصة و 11.2بوصة  38 -بوصة.
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المكونات الكهربائية من
Valley
1

2

3

4

5

6

7

8

9

حلقة المجمع
تنقل الطاقة الكهربائية الواردة إلى ماكينة الري
المحوري وتستخدم سدادة غير منفذة للماء .تأتي
بصورة قياسية مع ماسورة كهربائية من الفوالذ
المقاوم للصدأ لضمان سنوات من الخدمة الخالية
من المتاعب.

 .1سدادة ذات شفة ثالثية وحلمة من الفوالذ المقاوم
للصدأ
توفر عمرً ا طويالً ،بدون تسرب في ضغوط التشغيل
المنخفضة والعالية.
 .2لحامات جانبية وقطرية
تنشر األحمال على منطقة كبيرة لتحقيق أقصى متانة.
 .3قضبان جملونية
تعني رؤوس القضبان ذات نصف القطر االنتقالي
الكبير والمحملة بانتظام خفض تركيز الضغط وإطالة
عمر الماكينة.
 .4سيقان وحدة الماكينة
تضمن الكتائف األربع على كل جانب التشغيل الثابت
في الظروف شديدة االنحدار.
 .5دعامات ربط الساق الملتفة
تحمل الماسورة إلضافة المزيد من القوة .تقضي
الوصالت الزاوية القوية على انثناء خط األنابيب.

حسنة
 .6القنطرة ال ُم َّ
توفر المزيد من القوة والثبات للماكينة كنتيجة لزوايا
الجمالون المُحمَّلة بالتساوي وقضبان الجمالون المُش َّكلة.
 .7قضيب ربط كروي
َّ
تضمن الكرة الفوالذية المُشكلة من قطعة واحدة سالسة
حركة القنطرة في كل االتجاهات ،مما يقلل الضغط
الواقع على خط األنابيب إلطالة عمر الماكينة.

كابل القنطرة
تتضمن خيارات كابل القنطرة :سل ًكا قياس ،8
و 10و 12للطاقة وسل ًكا قياس  14للتحكم .تتضمن
الخيارات القياسية كابل القنطرة المدرع والكابل
المصنف حسب اللون لسهولة إجراء الخدمة
والصيانة.

 .8مخرج المرشة
تقوي القارنة الملحومة خط األنابيب حول مخرج الماء،
مما يقلل فاقد الضغط ويقدم دعمًا أفضل لمجموعة
المرشة.
 .9علبة التروس
يوفر عمود إدارة الخرج الطويل وحتار اإلزاحة
خلوصًا بين علبة التروس واإلطار للحد من تراكم
الوحل.
صندوق البرج
تساعد بنية القاعدة من الفوالذ المجلفن مع عمود اإلدارة
من الفوالذ المقاوم للصدأ ومجموعة المحامل من النايلون
على ضمان العمر الطويل.
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حلول سرقة الكابل
احم استثمارك
لقد أصبحت المشكلة العالمية التي تتمثل في سرقة كابل القنطرة من
ماكينة الري المحوري المركزي وماكينات الري الطولية تسبب قل ًقا
متزاي ًدا .ولتقديم حلول تناسب مختلف االحتياجات ونقاط األسعار،
توفر  Valleyمجموعة كاملة من المنتجات المصممة للقضاء على
سرقة الكابل النحاسي.

منتجات CableGuard
•

Cable Armor

•

Motor Lead Armor

•

ماسك كابل القنطرة

•

األربطة من الفوالذ المقاوم للصدأ

•

الماسورة الفوالذية المرنة المتينة

التحويالت
تحويل علبة التروس وناقل الحركة المركزي
•

تحسين الموثوقية بشكل كبير وإطالة عمر الماكينة

•

أدنى استثمار للحصول على أقصى أداء مُحسَّن

•

تتوفر التحويالت الكاملة والجزئية ،بما في ذلك التحويالت الهيدروليكية للزيت

•

يمكن تحويل كل العالمات التجارية للري المحوري المركزي تقريبًا

تحويل صندوق البرج
•

تقليل التوقفات الكهربائية إلى حد كبير على ماكينات الري المحوري المركزي القديمة

•

قيمة عالية ألدنى استثمار

•

موثوقية ومتانة أكيدة على ماكينات الري المحوري المركزي التي ليست من إنتاج
Valley

•

يمكن تحويل كل العالمات التجارية للري المحوري المركزي تقريبًا
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Valley AgSolutions
يلبي فريق  Valley AgSolutionsاحتياجات العمالء الذين قد يحتاجون ألكثر من مجرد الري .يمكن للفريق تقديم المساعدة في ،أو البحث عن الموارد التي تساعد
في كل شيء بدءًا من دراسات الجدوى وحتى ما بعد الحصاد.

التخطيط
والتمويل
التصميم ودعم
االستعمال
حلول المضخات

خدمات المزارع
الحلول البيئية

valleyirrigation.com

حلول إدارة الماء
Valley Water Management
نظرً ا ألن الري يُعد أحد أهم مدخالت المحاصيل ،فإن المزارعين يعملون على تطوير مصادر مائية جديدة بسرعة للوفاء
باحتياجاتهم في الري .سواء كنت تقوم ببناء خزان جديد ،أو تسحب من إحدى القنوات أو تستخدم حقول اآلبار إلمداد
ماكينات الري بالماء ،يمكن  Valley Water Managementووكيلك المحلي تخصيص تصميم لحل ضخ عالي
الكفاءة يفي باحتياجاتك.
المنتجات:
•

محطات ضخ مصممة هندسيًا بشكل مخصص

•

محركات ذات تردد متغير لتوفير الطاقة وإطالة عمر المحرك
تحكم ومراقبة بسيطان عن بُعد فضالً عن أدوات إدارة المعلومات

•

أنظمة مراقبة رطوبة التربة

•

الخدمات:
•

تصميم هندسي لألنظمة الهيدروليكية.

•

تصميمات تحكم مخصصة

Cascade Earth Sciences
ُتعد  Cascade Earth Sciences( ،)CESإحدى شركات  ،Valmont Irrigationشركة
استشارية خبيرة تقدم حلوالً شاملة إلدارة النفايات والمشاكل البيئية .إن  CESمؤهلة بشكل فريد لتطوير،
وتصميم وتنفيذ استراتيجيات إدارة الماء التي تشمل كفاءة الماء والطاقة ،والتأثير على البيئة ،واالستقرار
المالي والربحية.

جمع ماء الصرف
والسائل المتدفق

مشاكل اإلمداد بالماء  -تصميم اآلبار ،ودراسات طبقة المياه الجوفية ،وأنظمة المعالجة ،والسدود ،وحواجز
األسماك وحقوق الماء
االستشارات والتصميم  -الهندسة ،والجيولوجيا المائية ،وال ُترب ،وعلم الزراعة ،وإدارة البناء والتعاقدات
إدارة البيانات  -يوفر برنامج إدارة البيانات  Water Sentinel تقارير مُفصَّلة وتحليل للزراعة المروية
(الماء ،والمناخ ،وأنواع التربة ،والمحاصيل وما إلى ذلك)

إعادة استخدام الماء
على الفور

ميزة الدورة الكاملة
االطالع على أحدث
مستجدات اللوائح

تطوير خطة معالجة

®

التطبيق خالل الري

مياه الصرف  -إعادة االستخدام ،والسماح ،والمراقبة ،وإعداد التقارير والتصميم

للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة
cascade-earth.com
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الريادة العالمية

شبكة المبيعات العالمية
لقد ذاع صيت عالمة  Valleyالتجارية واشتهرت بريادتها بمختلف أنحاء العالم في مجال المبيعات ،وتقديم
الخدمات ،والجودة واالبتكارات منذ تأسيس شركة  Valmontلصناعة الري المميكن .يتجلى هذا الموقع
الريادي من تحقيق مبيعات تقرب من  200000ماكينة ري محوري مركزية ،وطولية ،وخاصة بالزوايا،
وري  10مليون هكتار ( 25مليون فدان) تقريبًا ،ودعم أكثر من  400وكيل وموزع في جميع أنحاء العالم.

راجع وكيل  Valleyالمحلي المعتمد لالطالع على التفاصيل الكاملة.
نظرً ا لتبني شركة Valmont® Irrigationسياسة تحسين وتطوير منتجاتها بشكل متواصل قد تطرأ تغييرات معينة على اآلالت القياسية والخيارات واألسعار...إلخ بعد طباعة ونشر هذا المنشور .ربما ال تتطابق بعض الصور والمواصفات الواردة في هذا المنشور مع المنتج الحالي .ومن ثم
يُفضل الرجوع إلى موزع شركة Valley®المتوفر بمنطقتك باعتباره أفضل مصدر لتحديث معلوماتك .تحتفظ شركة  Valmont Irrigationبحقها في تغيير تصميم المنتج ومواصفاته في أي وقت دون إشعار ودون أي التزام.

valleyirrigation.com
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