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Invista no Seu Futuro
Não importa se você está instalando o equipamento de irrigação pela primeira vez, está substituindo 
um pivô antigo ou atualizando seu equipamento atual, sem dúvida é um grande investimento — e 
um compromisso significativo. Determinar exatamente o que você necessita é essencial para o modo 
como você cultiva. Portanto, como decidir o que comprar?

Você quer tomar decisões que melhorem sua produção e resultado final. A Valmont® Irrigation está aqui 

para lhe oferecer os equipamentos e a tecnologia da Valley
®
 necessários para obter produtividade e 

lucratividade máximas. Não importa o tamanho de seu campo ou orçamento, temos a melhor solução 
de irrigação para você. Uma solução que durará por gerações.

Considere o seguinte:

• Internacionalmente, os compradores escolhem a Valley a uma proporção de quase 2:1 em relação 
ao nosso concorrente mais próximo.

• Os pivôs centrais, sistemas de irrigação de canto e lineares apresentam o valor de revenda mais 
alto do setor, geralmente mais de 25% acima de outras marcas.

• O redutor Valley é o único redutor de irrigação fabricado nos EUA e tem o triplo da vida útil de 
outras marcas de redutores, com base em ensaios padronizados.

• O suporte do revendedor após a venda é essencial para o seu investimento e os revendedores 
Valley lideram o setor em vendas, treinamento em manutenção e disponibilidade de peças. 

Convidamos você a explorar a marca Valley. Oferecemos milhares de opções e recursos  
para personalizar seu equipamento e resumimos os destaques para você aqui.  
Então, acesse nosso site — valleyirrigation.com — ou visite seu revendedor  
local Valley para saber por que a Valley é ideal para a sua fazenda.
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A Valley tem a rede mais ampla de revendedores e os 
técnicos mais responsivos treinados pela fábrica.

Uma das decisões mais importantes que você tomará é a escolha de um 
revendedor. Seu revendedor Valley não desaparecerá assim que a tinta secar no 
contrato de venda. Ele estará lá no campo com você quando precisar dele. 

Os Revendedores Valley:

• Passam por um treinamento abrangente de produtos

• Prestam um serviço rápido e confiável

• Lidam com todas as marcas de equipamentos de 
irrigação

A marca Valley é líder mundial em 
irrigação de precisão, sendo a  
fundadora do setor. 

Os Pivôs Centrais, Sistema de Irrigação de Canto e Lineares 
Valley:

• Superam outras marcas em todas as condições de campo em 
ensaios independentes

• São escolhidos por mais produtores rurais do que qualquer outra marca

• São projetados com precisão e personalizados para cada campo 
individual

A Valley não oferece apenas a melhor máquina,  
mas também a tecnologia mais inovadora.

A Tecnologia da Valley:

• Oferece as ferramentas de controle remoto e monitoramento mais avançadas 

• Inclui o BaseStation3™, uma exclusividade no setor que proporciona um 
controle sem precedentes sobre a fazenda

• Inclui a linha de produtos de telemetria AgSense®

Por que os Produtores Rurais Escolhem a Valley

Os Valores 
da Valley

CONFIANÇA 

DURABILIDADE 

PRECISÃO 

AVANÇO 

RESPONSIVIDADE
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Painéis de Controle Valley

A Valley oferece uma linha completa de painéis de controle fáceis de usar, incluindo a nova série 

ICON® Valley de painéis inteligentes. A linha ICON tem uma solução para cada necessidade. 
Não importa se você está comprando um novo pivô central, se está atualizando um painel de 
controle existente ou se está vindo de outra marca de pivô central, você tem a vantagem de 
operar uma interface intuitiva, com tela totalmente colorida e sensível ao toque. Nossos painéis 
de controle são projetados para suportar as temperaturas mais extremas, altos índices de 
umidade e tensão transiente. Eles fornecem desempenho ininterrupto e durabilidade para manter 
seus pivôs centrais operando ano após ano.

A Valley projeta painéis de controle para todos os tipos de produtores rurais — desde 
painéis com as tecnologias de computador mais avançadas até opções básicas e não 
computadorizadas. Essa variedade permite que você escolha o melhor painel para sua 
operação, sem sacrificar a tecnologia comprovada em campo da Valley.

Painéis de Controle 
Valley

•  Valley ICON10

•  Valley ICON5

•  Valley ICON1

•  Valley ICONX

•  AutoPilot Linear

•  ClassicPlus

•  Classic

Valley ICON5 Valley ICON1 Valley ICONX
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Série ICON® Valley de Painéis Inteligentes

Os monitores ICON10, ICON5 e ICON1 encaixam no compartimento do painel de controle modular padrão Valley, então, 
se você tem um painel de controle Valley Pro, Pro2, Select, Select2 ou ClassicPlus, é possível fazer uma atualização 
rápida e fácil para o Valley ICON. 

Modelo ICON Valley Monitor WiFi de Acesso a  
Dispositivo Remoto AgSense® ICON Link

Tela Colorida Sensível  
ao Toque de 10 pol.

Opcional Incluído

Tela Colorida Sensível ao  
Toque de 5 pol. + Botões  

de Toque Macio
N/D Incluído

Controle Completo com  
Tela Sensível ao Toque e  

Dispositivo Remoto
Incluído Incluído

Tela Colorida Sensível ao  
Toque de 5 pol. + Botões  

de Toque Macio
N/D Incluído
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AgSense® 

AgSense® Os produtos de gerenciamento da irrigação remotos utilizam tecnologia celular 
para monitorar e controlar remotamente o equipamento de irrigação. O benefício de 
escolher AgSense vai além de produtos repletos de recursos. Usando o aplicativo AgSense 
em seu dispositivo móvel, você pode ter acesso a todos os seus dados agregados e, 
portanto, você pode pôr todas as informações para trabalhar para você. E agora, com o 
AgSense ICON Link, a potência do AgSense vem incorporada a todos os painéis ICON 
Valley.

ICON Link

O AgSense ICON Link é um novo módulo de gerenciamento remoto projetado 
exclusivamente para os painéis inteligentes ICON. Ele oferece completa programação 
remota das funções do painel de controle e monitoramento das operações do pivô central 
por meio do aplicativo móvel AgSense ou do BaseStation3™. O módulo é montado dentro 
de um gabinete, é entregue totalmente equipado e processa comandos 10 vezes mais 
rápido do que os produtos anteriores. Com um conjunto de recursos altamente expandido, 
o ICON Link é a chave para revelar todo o potencial dos painéis inteligentes ICON Valley em 
qualquer lugar do mundo.*

Pacote de Irrigação de Alta Precisão Field Commander®

Esse pacote combina diversas tecnologias AgSense em um único kit, proporcionando 
versatilidade sem comparação no gerenciamento de praticamente todos os equipamentos 
de irrigação, independentemente da marca, idade ou atuais capacidades. Monitore e 
controle remotamente pivôs centrais e bombas, além de monitorar fluxo, pressão e o clima.

Field Commander®

O Field Commander® é uma ferramenta de controle e monitoramento de pivô central 
guiada por GPS que traz informações e alertas em tempo real até o seu telefone celular, 
smartphone ou computador.

• Funciona com qualquer tipo de pivô ou painel antigo 

• Permite implantação remota de prescrições de irrigação 

• Fornece monitoramento contra furto de cabos

CommanderVP®

O AgSense CommanderVP® proporciona completo monitoramento e controle remoto do 
seu pivô central e painel de controle. Um modem celular, com configurações alteráveis, é 
compatível com praticamente todas as operadoras de celular do mundo, além de evitar que 
a alteração na tecnologia de celulares o torne obsoleto.

Crop Link®

O Crop Link® permite monitorar e 
controlar diferentes dispositivos da 
fazenda, como poços, fluxo, pressão 
e clima, dando uma ideia melhor de o 
que está acontecendo no campo.

Aqua Trac

O Aqua Trac junta informações de 
sondas que medem a umidade do solo, 
permitindo que você implante facilmente 
decisões de irrigação com base em 
conteúdo de perfis de umidade do solo 
obtidos no computador ou smartphone.

*Atualização de firmware ou de kit de peças Valley pode ser necessária.valleyirrigation.com
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Tecnologia de Controle Avançada

Além do Esperado 

• Aplicativos Nativos iOS (iPhone®, iPad®) e Android 

• Opção de não escolher taxas mensais ou anuais

• Integração com Google Maps™

• ETA Estimated Time of Arrival - Hora Estimada de chegada ao 
destino calcula quanto tempo levará para que uma máquina 
chegue a determinado ponto do campo

• A exibição da umidade do solo mostra o conteúdo sobre a 
umidade do solo por camadas

• A visualização operacional permite que você veja o que cada 
máquina está fazendo

• Relatórios avançados e exportações de dados (água 
aplicada, equipamentos, manutenção etc.)

• Modelos de canhão final com alterações de configuração 
rápidas e fáceis

• Níveis hierárquicos de acesso e segurança para usuários 
designados

• Permite uso simultâneo e de diversos usuários 

• Fornece notificações de alerta e atualizações de status 
instantâneas e rápidas

Valley BaseStation3™

O Valley BaseStation3 é o produto de gerenciamento de irrigação remoto mais 
abrangente, flexível e moderno existente. Essa tecnologia inovadora proporciona 
um controle sem precedentes sobre sua operação. Selecione celular, rádio 
de dados ou protocolo de Internet para gerenciar e controlar todos os seus 
equipamentos de irrigação a partir de qualquer computador, laptop, tablet ou 
smartphone. E agora, o BaseStation3 pode vir incorporado a todos os painéis 
ICON Valley.

Experimente Antes de Comprar

Agora é possível testar o BaseStation3 de graça. Utilize nossa 
Demonstração para explorar todos os recursos e capacidades dessa 
ferramenta inovadora de gerenciamento da irrigação. A Demonstração 
coloca você no controle de uma simulação do BaseStation3 em uma 
fazenda, onde é possível explorar todos os benefícios que ele tem. 

Também é possível testar o aplicativo móvel BaseStation3 gratuitamente. 
Faça download do aplicativo do BaseStation3 na loja de aplicativos 
do seu dispositivo e clique no botão Demo (Demonstração). Veja você 
mesmo como pode ser mais fácil lidar com as atividades de irrigação.
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VRI-ZVRI-S

Aplicação Precisa de Água

Irrigação de Taxa Variável (Variable Rate Irrigation — VRI) 

A irrigação de taxa variável (Variable Rate Irrigation — VRI) Valley é ideal para campo com diferentes tipos de solos e 
topografias. Com uma combinação de hardware e software, a VRI Valley permite ajustar a profundidade da aplicação de 
água para otimizar cada acre e maximizar o potencial de produção. Como a Valley sabe que cada campo é diferente, 

oferecemos três opções de VRI: Controle de Velocidade, Controle de Zonas e Trimble® Irrigate-IQ™.

Controle de Aspersores de Sistema  
de Irrigação de Canto

Controle de Velocidade da VRI (VRI-S)

• Divide seu campo em no máximo 
180 setores 

• Uma prescrição da VRI personalizada 
carregada acelera ou desacelera o pivô 
central para obter a profundidade de 
aplicação desejada em cada setor

valleyirrigation.com

Controle de Zonas da VRI (VRI-Z)

• Seu campo pode ser dividido em mais de 5.000 zonas 

• Uma prescrição da VRI personalizada carregada pulsa 
as válvulas de controle do aspersor ao longo das zonas 
do pivô central, para obter a profundidade de aplicação 
desejada dentro de cada zona

• É possível controlar os comandos de ligar/desligar para 
áreas que não precisam ser irrigadas, como canais, 
valetas de irrigação e áreas alagadas

Trimble Irrigate-IQ VRI

• Controle bocais individuais para aplicar a profundidade certa no ponto certo

• Trabalhe junto ao seu conselheiro de confiança para criar planos de VRI que compensem as variações nas propriedades do 
solo, a saúde vegetativa, a topografia e o histórico de precipitação em cada campo

Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner*

• Obtenha uma aplicação uniforme em áreas abrangidas pelo braço 
de sistema de irrigação de canto

• Otimize o consumo de água

• Reduza o escoamento superficial e a lixiviação

• Melhore a qualidade e a produção da cultura

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

*  Não está disponível em todas as regiões. Consulte seu revendedor Valley local  
para saber sobre a disponibilidade do produto.
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Você pode confiar em seu revendedor Valley para garantir o pacote de aspersor adequado com base no clima, tipo de solo, 
lavoura e topografia que você tem.

• Definição precisa e computadorizada do tamanho e espaçamento dos bocais garante a uniformidade e a eficiência da 
aplicação

• Sprays de baixa pressão operando em níveis tão baixos quanto 0,4 bar (6 PSI), economizando potência, energia e dinheiro

• As eficiências de aplicação podem chegar a 95%

• Opções de aspersor adicional incluem canhões finais, mangueiras de descida de aspersores, boombacks e aspersores 
semicirculares 

• O software VChart exclusivo pode projetar pacotes de aspersores para todas as marcas de equipamentos de irrigação 

• Os revendedores Valley são especializados e altamente treinados em aplicação de água e conservação

Soluções de Aspersores

Aspersores Valley

O spray fixo Valley Low-Energy Nozzle (LEN, Bocal de Baixa Energia) Valley com seu 
bocal na descida codificado por cores e seu regulador de pressão All-Range Valley 
são opções econômicas e eficientes que o seu pacote de aspersor necessita. O 
posicionamento desejado de seus aspersores pode ser alcançado por meio do uso de 
mangueiras de descida, boombacks e outras alternativas.

Nelson® Irrigation

A Nelson oferece uma linha completa de produtos para aplicação de água projetados 
para as condições específicas do seu campo e culturas, resultando no aumento da 
eficiência das produções e qualidade da colheita. A inovação em irrigação da Nelson 
desenvolveu a tecnologia Rotator® em gotas e canhão final e aspersores Big Gun®. 

Senninger® Irrigation

Sob o conceito de “baixa pressão – alto desempenho”, os produtos Senninger® 
asseguram que a água seja distribuída uniformemente e com intensidade de aplicação 
baixa. Com uma variedade de projetos disponíveis, você pode selecionar o produto 
conforme as necessidades individuais de seu campo, cultura e instalações. 

Pacote Atualizado de Aspersor

• O investimento mais importante que você pode fazer

• A tecnologia nova de aspersor de baixa pressão traz eficiência e uniformidade, 
além de redução dos custos com energia

• Selecione as placas de distribuição projetadas para minimizar o arrasto provocado 
pelo vento

• Novos reguladores de pressão garantem o fluxo correto de cada bocal

Nelson

Valley

Senninger
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Da torre central à final, toda a estrutura Valley foi desenvolvida, 
construída e testada em campo para suportar quaisquer 
tensões operacionais que sua máquina possa sofrer. As 
estruturas Valley suportam as condições mais difíceis 
ocasionadas por terrenos acidentados e canais. Usar um pivô 
central Valley pode resultar em redução de seus custos de 
operação, trazendo um retorno rápido do investimento inicial e 
preservando os recursos.

Nós pensamos em você quando projetamos os pivôs centrais 
Valley. Para qualquer tamanho da propriedade, pivô fixo ou 
rebocável, com condições corrosivas ou não, o pivô central 
Valley oferece vários recursos de desempenho que podem 
irrigar com eficiência a sua lavoura.

Valley Modelo 8120

A Valley desenvolveu um padrão de teste de vida útil acelerado, 
que submete os lances às condições que eles podem 
enfrentar, como em solos irregulares utilizando pneus largos. 
Espera-se que o lance com maior vida útil dure mais em 
condições de campos semelhantes. Os resultados destes 
testes, conduzidos por engenheiros independentes, mostram 
de maneira consistente que o pivô central Valley é o maquinário 
mais durável do setor. É por isso que a Valley é a escolha 
número 1 dos produtores rurais.

A Valley também constrói os lances mais longos do setor. 
Lances longos possuem um melhor custo benefício, 
reduzindo o custo de compra da máquina e eliminando a 
contínua operação e manutenção associadas com unidades 
motoras extras. Os lances longos Valley oferecem a mesma 
resistência e durabilidade, e atendem aos mesmos padrões de 
desempenho que todos outros lances Valley.

valleyirrigation.com
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Acionamento por Spinner  
de Lance Único Spinner™

O Acionamento por Spinner de Lance Único Spinner™ Valley foi 
projetado para produtores rurais com pequenas propriedades ou com 
acesso limitado à eletricidade. Esse pivô de lance único é acionado 
por pressão de água e fornece todas as vantagens estruturais e 
mecânicas de qualquer pivô central Valley.

*Os vãos livres em campo variam com base na profundidade do perfil 
de caminhamento da roda, no tamanho do pneu, no comprimento do 
lance, no perfil topográfico e em várias outras condições de operação.

Opções de Estrutura para Diferentes Alturas de Cultura

Unidades Motora de Perfil Standard

• Espaço livre: 2,8 m—3 m  
(9 pés 4 pol.—10 pés) 

Unidades Motoras de Perfil Baixo

• Quando não são necessários espaços livres standard

• Espaço livre: 1,85 m—1,95 m (6 pés 2 pol.—6 pés 5 pol.)

Unidades Motoras de Perfil Alto e Ultra-alto

• Fornecem maior altura livre da cultura

• Espaço livre do perfil alto: 3,9 m—4 m (13 pés 0 pol. —13 pés 3 pol.)

• Espaço livre do perfil ultra-alto: 4,9 m—5 m (16 pés 3 pol.—16 pés 6 pol.)

Motor de Acionamento  
de Lance Único

O Motor de Acionamento do Lance Único Valley é ideal para a 
irrigação de pequenas propriedades, de até 3 hectares (6 acres), 
onde o acesso à energia elétrica não é disponível facilmente. Todos 
os pacotes de aspersores fornecem aplicações de água eficientes 
com baixa pressão de água, gerando economias significativas de 
energia, água e de trabalho.
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Faça um investimento de longo prazo com os pivôs centrais rebocáveis Valley. Já que essas máquinas podem ser 
levadas de um campo para outro, é possível irrigar economicamente mais hectares com um único pivô central.

Reboque Rápido
• 127 mm (5 pol.) de diâmetro da tubulação do lance

• Para pivôs de até 201 m (660 pés) de comprimento

 
 
Reboque de 2 Rodas E-Z Tow™

• Pode ser rebocado em qualquer direção

• Para pivôs de até 274 m (900 pés) de comprimento 
 

Reboque de 4 Rodas E-Z Tow™ 

• 168 mm (6 5/8 pés) de diâmetro da tubulação do lance

• Projetado para unidades de reboque de qualquer tamanho

 –  Opção de roda fixa ou articulada, gira facilmente para ser 
rebocada em qualquer direção

 – Para pivôs de até 305 m (1.000 pés) de comprimento

• 219 mm (8 5/8 pés) de diâmetro da tubulação do lance

 –  Opção de roda fixa ou articulada, gira facilmente para ser 
rebocada em qualquer direção

 – Para pivôs de até 457 m (1.500 pés) de comprimento

 
 
Reboque por Skid
• Melhor opção de baixo custo para reboque não frequente

• Projetado para unidades de reboque de qualquer tamanho

Pivôs Centrais Rebocáveis

Reboque de 2 Rodas E-Z Tow

Reboque de 4 Rodas E-Z Tow

Reboque  
por Skid

valleyirrigation.com
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Redutor Rebocável Valley 

Recursos

• O eixo de aço de alta resistência com braço de 
acionamento longo reforçado e receptor reforçado, 
oferece conexão de acionamento confiável e durável entre 
o redutor com a roda

• O desenho do pino de retenção com alça de trava 
mantém o pino no lugar mesmo nas situações mais 
adversas no campo, porém, possui um sistema fácil de 
liberar ao rebocar 

• Inclui todos os recursos e benefícios do Redutor Valley, 
patenteada e fabricada nos EUA

• Projeto dos Dentes – único do setor, ângulo dos dentes 
de 25° proporciona maior vida útil e mais confiança em 
situações adversas

• Relação de transmissão 52:1 – projeto de dentes 
totalmente rebaixado, mantém o óleo entre as 
engrenagens encaixadas.

• Engrenagem helicoidal de ferro dúctil fornece maior 
capacidade de carga e resistência contra desgaste

• Rolamentos de entrada/saída cementados fabricados no 
Estados Unidos 

Núcleos Rebocáveis Valley

• Rolamentos de entrada/saída preenchidos com graxa 
para aumentar a vida útil e a confiabilidade

• Possui peças fundidas de serviço pesado

Redutor Omni Rebocável 

Recursos

• Projeto dos Dentes– ângulo dos dentes de 14,5° proporciona 
maior resistência em situações severas

• Relação de transmissão 52:1 – projeto dos dentes totalmente 
rebaixado, mantém o óleo entre as engrenagens encaixadas

• Engrenagem helicoidal de ferro dúctil fornece maior capacidade de 
carga e resistência contra desgaste

• Rolamentos chineses de entrada/saída reforçados

Desengate do Mecanismo Helicoidal

• Suporte da engrenagem helicoidal inteiriço usinado com precisão 
garante alinhamento preciso entre a estrutura helicoidal e a coroa

• O design especial do retentor no eixo de entrada reduz as 
chances de vazamentos

• A alavanca simples facilita e agiliza a liberação ao rebocar 



14

Distribuição de Água Feita por 
Alimentação por canal de Irrigação

• Um motor a diesel incorporado, com opção de gerador ou arrasto 

do cabo, alimenta uma bomba para criar pressão e gerar eletricidade

• A sucção rolante é usada em canais de concreto; a sucção flutuante 

é usada em canais de irrigação de terra

• Sucção tipo Skid especialmente projetada para canais de irrigação 

de terra (Somente para alimentação por canal de irrigação de duas 

rodas)

• Capacidade de 10 l/s – 285 l/s (150 gpm – 4500 gpm)

Valley Rainger™ 

Baseado em uma plataforma comum de cart, o Valley Rainger™ traz 

versatilidade, retirando água de um canal de irrigação ou de uma 

mangueira. O cart pode ser personalizado para seu campo, adicionando 

opções como tanques de quimigação e fertirrigação.

Lineares Valley

Distribuição de Água com Arrasto 
de Mangueira

• Alimentado com energia elétrica por um gerador incorporado 

movido a diesel ou por uma opção de arrasto do cabo

• Mangueiras de polietileno com diâmetro interno de até 200 mm 

(8 pol.), conectadas a uma linha principal pressurizada

• Capacidade de 12 l/s – 88 l/s (200 gpm – 1400 gpm) 

Valley Rainger Swing-Around™

O Rainger Swing-Around™ gira o cart 180° para irrigar o lado oposto do 

campo. Ele permite dobrar a quantidade de terra irrigada com apenas 

uma máquina, economizando tempo e dinheiro. 

Rainger Swing-Around Valley

O linear Valley se movimenta para frente e para trás em campos quadrados ou retangulares, fazendo a irrigação de até 98% da área. 
Os lineares Valley oferecem uma grande abrangência e flexibilidade, além de serem considerados o método de irrigação mais eficiente. 

valleyirrigation.com
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Valley Universal

Diferente de outros lineares giratórios, o Valley Universal pode alternar entre o 

modo linear e pivô central automaticamente. Ele está disponível como arrasto de 

mangueira ou alimentação por canal de irrigação. 
 

Alimentação por Mangueira de Duas 
Rodas Valley

Essa máquina versátil pode trabalhar de maneira linear standard, rebocável ou 

giratória. É uma opção de conversão ideal para campos atualmente irrigados por 

inundação, gotejamento ou conjunto sólido.

 

Alimentação por Canal de Irrigação de 
Duas Rodas Valley

O linear pode usar infraestruturas em terra permanentes de distribuição de água 

ou canal de irrigação de terra instaladas anualmente. Uma entrada de sucção 

flexível adapta-se a quase qualquer canal de irrigação em funcionamento, 

mantendo baixos os custos de investimento. Ideal para campos pequenos, esse 

linear pode ser rebocado ou girado para cobrir mais área. 

Alimentação por Canal de Irrigação de Duas Rodas Valley

Valley Universal

Alimentação por Mangueira  
de Duas Rodas Valley
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Obtenção de Hectares Adicionais
Com os sistemas de irrigação de canto, Benders e DropSpan™ Valley é possível alcançar hectares adicionais e ter mais 
lucros no terreno do qual você já é dono. Combine essas soluções, ao misturar e combinar diferentes opções, em uma 
máquina para personalizar o pivô central, maximizando os hectares irrigados.

Valley Precision Corner®

O Valley Precision Corner® é nosso sistema de irrigação de canto patenteado e 
computadorizado que fornece alta precisão na aplicação de água, produtos químicos 
e fertilizantes. Ele é disponível com o pacote opcional de utilização da água Water 
Utilization Package™ patenteado pela Valley que inclui solenoides adicionais, os quais 
controlam outros 22 aspersores.

Valley Corner DualDrive™

O Valley Corner DualDrive™ apresenta dois pneus pouco espaçados que fornecem 
ótima tração e melhor flutuação. Ele permite que seu sistema de irrigação de canto 
se mova em tipos de solo acidentado e sob condições adversas, sem atolar, e 
minimiza danos provocados na lavoura.

Sistema de Irrigação de Canto VFlex™

O Sistema de Irrigação de Canto VFlex™ substitui o antigo Valley Corner, criando uma 
máquina nova e durável que usa os componentes estruturais mais modernos com 
controles de início e parada simples. O Sistema de Irrigação de Canto VFlex oferece 
hoje mais opções do que qualquer sistema de irrigação de canto do mercado, sendo 
completamente personalizável para atender às suas necessidades.

Valley Terrain Compensation

O Valley Terrain Compensation é um módulo exclusivo da Valley para sistemas de irrigação de canto guiados por GPS, o que pode evitar 
que o pivô esterce excessivamente, além de melhorar a precisão da roda no perfil de caminhamento em terrenos ondulados ou sobre curvas 
de níveis altas. Ele calcula a diferença entre a localização atual da antena do GPS e a posição desejada, compensando erros de posição 
causados por alterações no terreno. A Terrain Compensation fornece um perfil de caminhamento da roda mais preciso e padronizado para 
seu sistema de irrigação de canto, trazendo menos danos à lavoura.
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Benders Valley

O Bender Valley é um opcional adicionado ao pivô central e que “envolve” o que estiver em seu caminho. A parte externa do seu 
pivô central continua a se mover quando a parte interna é bloqueada por cercas, árvores ou outros obstáculos. Um temporizador de 
aumento da velocidade exclusivo aumenta a velocidade do pivô central, reduzindo a irrigação em excesso ao virar.

Valley DropSpan™

Com o Valley DropSpan é possível desconectar os 
lances externos do pivô central para que o restante da 
máquina possa irrigar hectares atrás das barreiras. Os 
lances podem ser desconectados ou reconectados 
por uma só pessoa, sem ferramentas, em menos de 
15 minutos.

• Um conector elétrico simples gerencia o cabo 
do lance e a lógica de controle; não é necessário 
refazer a fiação 

• Um guincho simples e sistema de perna treliçada 
desce e reconecta os lances externos

• Um botão de parada alinha automaticamente a 
base da máquina com lances descidos para uma 
reconexão fácil

Bender30™

• Flexiona até 30 graus em qualquer das direções 

• Utiliza os componentes estruturais existentes – fácil de 
serem trocados 

• Várias unidades do Bender30™ podem ser instaladas 
em um pivô central 

Bender160™

• Flexiona até 160 graus em qualquer das direções

• Utiliza componentes estruturais personalizados

• Várias unidades do Bender160™ podem ser instaladas 
em um pivô central

Âncora do Bender

Só a Valley oferece uma âncora para unidade motora 
Bender. O pacote âncora fornece a resistência estrutural 
necessária para usar os benders Valley em máquinas mais 
longas, bem como em terrenos ondulados e acidentados. 
Agora, é possível flexionar sua máquina em mais de 
600 metros para irrigar ainda mais hectares. 
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Estrutura Durável Valley

valleyirrigation.com
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As máquinas da Valley apresentam desempenho superior, contínua e consistentemente, em comparação com outras marcas, em 
relação à segurança, durabilidade e resistência. Oferecendo aos produtores as máquinas de irrigação mais valiosas do setor.

Com essas características, não há dúvidas de que você pode ter a estrutura mais durável:

• Aço galvanizado a quente

• Unidade motora de quatro pernas com reforços

• Engate do lance com pino porta bola forjado

• Flanges de tubos robustos com oito parafusos

• Acoplador de aspersor soldado

• Conjuntos soldados em toda volta

• Cabeças dos tirantes forjados

• Juntas de poliuretano do flange

• Lances uniformemente carregados

• Tubo de comprimento total adequadamente projetado 
para cada comprimento de lance, sem tubos com 
extensores curtos 

Lances Valley

Ao tomar decisões que podem afetar produções e operações, fale com 
a Valley, que proporciona a resistência estrutural que os produtores 
rurais precisam para ter o máximo de produtividade. Os lances Valley 
são consistentes e sempre melhores que os da concorrência.

• Diâmetros do tubo de 127 mm (5 pol.), 168 mm (6 5/8 pol.), 
219 mm (8 5/8 pol.) e 254 mm (10 pol.)

• Comprimentos de lances de 35 m—72 m (115 pés – 236 pés), 
incluindo o maior lance do setor

• Aço galvanizado é fornecido como padrão

• PolySpan® tubulação disponível para condições corrosivas

Torre Central Fixa

A vida útil estrutural de um pivô central é crítica. As torres centrais fixas Valley 
oferecem a maior durabilidade da plataforma e estão disponíveis em quatro 
tamanhos para atender às suas necessidades.

Torre Central de 254 mm (10 pol.)
• Projetada para pivôs de 

até 853 m (2.800 pés) de 
comprimento

• Perfis standard e alto 

Novas opções de cotovelo 
mais baixo e tubo de elevação 
disponíveis para integração:

• Seametrics® Hidrômetro 

• Válvulas Nelson

• Filtros Clemons

Torre Central de 168 mm (6 5/8 pol.)
• Projetada para pivôs de até 457 m 

(1.500 pés) de comprimento

• Perfis baixo e standard

Torre Central de 219 mm (8 5/8 pol.)
• Projetada para pivôs de até 853 m 

(2.800 pés) de comprimento

• Perfis baixo, standard e alto
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Redutor Valley

O Redutor patenteado Valley é projetado e 

fabricado na Valley, Nebraska, EUA. É o redutor 

mais durável do setor de irrigação, foi desenvolvido 

atualmente para operar sob condições de maior 

demanda. 

1. Diafragma de borracha de grande 
capacidade — expande-se com o calor e 
pressão para minimizar a condensação de 
água.

2. Rolamentos de entrada e saída — 
Feitos por americanos e endurecidos para 
fornecer a mais alta qualidade e carga 
nominal disponíveis no setor.

3. Engrenagem helicoidal — ferro dúctil de 
alta resistência fornece uma vida útil mais 
longa que do aço evitando o desgaste dos 
dentes da engrenagem.

4. Projeto dos dentes — ângulo dos dentes 
de 25° exclusivo do setor fornece 40% 
mais resistência, maior vida útil e mais 
confiança sob condições adversas em 
comparação com os projetos normais de 
dentes de 14,5°.

5. Maior gargalo de engrenagem principal e 
rasgo de chaveta — para resistência extra 
nas áreas de sustentação de carga. 
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6. Câmara de expansão — tampa feita de alumínio fundido resistente à corrosão; o 
diafragma de borracha permite que o óleo expanda e contraia durante a operação. A 
tampa ventilada evita acúmulo de pressão e previne vazamentos na vedação.

7. Tampa de fechamento roscada — permite pré-carga precisa do rolamento para 
aumentar a sua vida útil.

8. Relação de transmissão 52:1 — projeto dos dentes totalmente rebaixado, mantém o óleo 
entre as engrenagens encaixadas.

9. Engrenagem principal — ferro fundido de alta resistência fornece a maior capacidade 
de carga do setor, além de maior vida útil. Para condições extremas, está disponível 
engrenagem de bronze opcional.

10. Óleo multiviscosidade da caixa de engrenagens — melhor que o óleo 85W-140 GL5 
para situações de mais desgaste da engrenagem em condições extremas de carga.

11. O mais longo eixo de saída (aço) — exclusivo para redutores Valley. Fornece espaço livre 
extra entre o redutor e a flange da roda para reduzir acúmulo de barro e danos à vedação, 
prolongando a vida útil dos Redutores.

REDUTOR 
VALLEY

REDUTOR DA 
CONCORRÊNCIA

Aros de 
compensação 
especiais Valley 
compensam o 
eixo mais longo e 
movem o centro 
do pneu para 
mais perto do 
rolamento do 
Redutor. Isso 
reduz a força 
radial e aumenta 
a vida útil do 
rolamento.

Aros do pneu exclusivos

Unidade Motora Confiável
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Acionamento Central
Sem dúvida, a Valley tem a unidade motora mais confiável no setor. O acionamento central Valley é mais resistente, mais durável e usa 
menos energia do que outros motores de acionamento de irrigação. Por isso, oferecemos a melhor garantia do setor — reposição de 
peças e mão de obra completas por oito anos. Além disso, oferecemos uma ampla variedade de opções de acionamento central para 
atender às suas práticas de agricultura.

• Revestimento Valley exclusivo aplicado nas 
superfícies internas para evitar corrosão.

• Caixa de ligação ventilada internamente evita que 
umidade e contaminantes corroam as conexões 
elétricas.

• O estator pode ser substituído separadamente do 
rotor e é fixado por parafusos de aço inoxidável 
resistentes à corrosão para facilitar a manutenção. 

Recursos Superiores para Benefícios Ainda Maiores:

• Engrenagens helicoidais de aço endurecido significam mais 
contato com os dentes do que no caso de engrenagens 
cilíndricas para oferecer maior vida útil, maior capacidade de 
torque e uma transmissão de potência mais suave.

• Carcaça aletada de alumínio para permitir o resfriamento eficiente 
durante a operação. Opera em temperaturas 11°C (20°F) mais 
baixas do que os motores da concorrência, duplicando a vida útil 
do isolamento e aumentando a vida útil do motor. 

X-Tec™ Valley
A nova unidade X-Tec™ Valley oferece a melhor combinação: 
velocidade mais alta para ciclos de irrigação rápida e alimentação 
dinâmica para encarar até os terrenos mais acidentados. A 
tecnologia patenteada de alinhamento e o robusto motor CC 
mantêm o pivô em movimento em um ritmo suave e constante, 
mesmo em terrenos irregulares.

O X-Tec Valley utiliza a tecnologia FastPass™ para operar até 
duas vezes mais rápido do que um motor de acionamento 
central CA standard. O design avançado do motor CC 
fornece torque constante em uma ampla faixa de velocidade, 
proporcionando aos produtores um controle inigualável e opções 
extras para garantir a alta produção das culturas. 

Recursos poderosos:

• Torque máximo em todas as velocidades

• Alinhamento patenteado preciso e consistente

• Rotor de baixa inércia

• Tecnologia de frenagem elétrica

• Design robusto proporciona alta durabilidade

• Softstarts promovem a aceleração suave e 
gradual do motor

4 hours

 













8 hours

 













 











  













Unidade X-Tec Valley
Total de 4 horas para concluir a 

irrigação de um campo
Limitações baseadas nas condições  

do campo

Unidade CA Standard
Total de 8 horas para concluir a 

irrigação de um campo

Tecnologia FastPass Valley
Comparação de Máquinas Típicas de Sete Torres
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PolySpan®

• Projeto patenteado resistente aos efeitos de ácidos,  
alcalinos, corrosivos e água salgada

• Fabricado nos EUA

Aço Galvanizado

• Prolonga a vida útil da máquina em diferentes condições de água

• Disponível para todos os equipamentos Valley

Soluções de Corrosão

Substituição da Tubulação –  
Uma Solução de Baixo Custo

Substituir a tubulação é a solução mais barata para aumentar 
significativamente a vida útil da sua máquina.

Opções de substituição da tubulação Valley:

• Escolha entre os diâmetros de tubo de 127 mm (5 pol.), 
152 mm (6 pol.), 168 mm (6 5⁄8 pol.), 219 mm (8 5⁄8 pol.)  
e 254 mm (10 pol.) para minimizar a perda de pressão e 
requisitos de potência

• PolySpan — para água corrosiva, proteção da cultura e 
produtos químicos para tratamento do solo

• Aço Galvanizado — para uma variedade de condições de água

valleyirrigation.com
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Soluções de Flutuação

Torres de pivô atoladas podem causar um tempo de parada dispendioso. 
As opções de flutuação Valley podem reduzir a profundidade do perfil de 
caminhamento da roda, aumentando a tração e mantendo suas máquinas 
em movimento dentro do campo. Diferentes campos requerem diferentes 
opções de flutuação, portanto, não importa se seu terreno é difícil, arenoso, 
argiloso ou pesado, o revendedor Valley pode ajudar a escolher a melhor 
opção para você.

Acionamento em 3 Rodas Valley Acionamento de Esteira Valley
Acionamento em 4 Rodas 
Articulado Valley

Opções de Flutuação

• Acionamento em 2 Rodas Valley

• Acionamento em 3 Rodas Valley

• Acionamento da Esteira Valley

• Acionamento da Esteira Articulada Valley

• Acionamento em 4 Rodas Articulado Valley

Pneus de Irrigação Não Direcionais

Firestone Champion Hydro ND

A Valmont Irrigation é a única empresa de irrigação de pivô central 
que oferece pneus revolucionários. A Firestone projetou o Champion 
Hydro ND especificamente para máquinas de irrigação, aumentando 
a tração e diminuindo a profundidade do perfil de caminhamento do 
pivô. O projeto patenteado não direcional da faixa de rolagem tem 
tração idêntica nas duas direções, para frente e para trás, então não 
é precisamente um pneu frontal ou então um traseiro. Disponível nos 
tamanhos: 14,9 - 24 pol. e 11,2 - 38 pol.
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1. VEDAÇÃO DE LÁBIO TRIPLO E 

BOCAL INOXIDÁVEL 

Fornecem longa vida útil sem 

vazamentos e com pressões de 

operação altas e baixas.

2. SOLDAS LATERAIS E RADIAIS 

Distribuem a carga em uma área ampla 

aumentando a durabilidade.

3. HASTES DE SUSTENTAÇÃO 

Um raio de transição grande e cabeças 

de haste uniformemente carregadas 

significam menor concentração de 

tensão e maior vida útil.

4. PERNAS DAS UNIDADES 

MOTORAS 

Quatro reforços em cada lado 

garantem uma operação estável em 

locais montanhosos.

5. SUPORTES DE FIXAÇÃO AO 

REDOR DAS PERNAS 

Estrutura de apoio do tubo para maior 

resistência. Placas de reforço de 

serviço pesado eliminam torção da 

tubulação.

6. LANCES OTIMIZADOS  

Oferecem uma maior resistência 

e estabilidade à máquina como 

resultado dos ângulos de sustentação 

igualmente carregados e hastes de 

sustentação forjadas.

7. ENGATE PINO BOLA 

Esta bola em peça única forjada em 

aço garante um movimento suave 

do lance em todas as direções, 

minimizando a tensão na tubulação 

para proporcionar maior vida útil à 

máquina.

8. SAÍDA DO ASPERSOR 

Os engates soldados fortalecem a 

tubulação ao redor da saída de água, 

minimizando a perda de pressão e 

fornecendo melhor suporte para o 

pacote de aspersor.

9. REDUTOR 

O eixo de saída mais longo e o aro 

de compensação criam um espaço 

livre maior entre o redutor e o pneu, 

reduzindo o acúmulo de barro. 

Componentes  
Elétricos Valley

Anel Coletor

Transfere a energia elétrica de entrada 

para o pivô, sendo provido de uma 

vedação impermeável à água. O 

standard possui conduíte elétrico de 

aço inoxidável, para garantir anos de 

operação sem problemas.
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Cabo do Lance

Opções do cabo do lance incluem: Fios de 

bitolas 8, 10 e 12 para alimentação e 14 

para controle. Opções standard incluem 

um cabo do lance protegido e cabo 

codificado por cor para facilitar o serviço e 

a manutenção.

Caixa Elétrica

Construção base em aço galvanizado com 

eixo de aço inoxidável e conjunto do rolamento 

em nylon ajuda a garantir uma vida útil elevada

valleyirrigation.com
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Conversões

Redutor e acionamento central

• Aumenta significativamente a confiabilidade e estende a vida 
útil da sua máquina

• Investimento mínimo em troca de alto desempenho

• Conversões completas e parciais disponíveis, incluindo 
conversão em sistema de óleo hidráulico

• Quase todas as marcas de pivô central podem ser convertidas

Conversão da Caixa Elétrica

• Reduz substancialmente os desligamentos elétricos em pivôs 
centrais mais antigos

• Alto valor agregado por um investimento mínimo

• Confiabilidade e durabilidade comprovadas em pivôs centrais 
que não são da Valley

• Quase todas as marcas de pivô central podem ser convertidas

Soluções para  
Furto de Cabo

Proteja Seus Investimentos 

O problema mundial de furto de cabo nas 
máquinas de pivô central e sistema linear 
causam cada vez mais preocupações. Para 
fornecer soluções que atendam a diferentes 
necessidades e exigências de preços, a Valley 
oferece uma linha completa de produtos 
projetados para deter o furto de cabo de cobre. 

Produtos CableGuard

• Cable Armor

• Motor Lead Armor 

• Grampo de Cabo do Lance

• Cinta de Aço Inoxidável 

• Conduíte de Aço Flexível de Serviço Pesado



AgSolutions Valley
A equipe da AgSolutions Valley atende às demandas de clientes que talvez precisem de mais do que apenas irrigação. 
A equipe pode lhe ajudar, ou encontrar recursos que lhe ajude, desde os estudos de viabilidade até a pós-colheita.

valleyirrigation.com

Planejamento 
e Finanças

Suporte de 
Projeto e 
Aplicação

Soluções para 
Bombeamento

Serviços 
para a 

Fazenda
Soluções 

Ambientais
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Valley Water Management

Uma vez que irrigação é uma das principais etapas em uma lavoura, os produtores 
rurais estão desenvolvendo rapidamente novas fontes de alimentação de água para 
atender às suas necessidades de irrigação. Esteja você construindo um novo açude, 
pegando água de um canal ou usando poços para alimentar suas máquinas de 
irrigação, o Valley Water Management e seu revendedor local podem desenvolver 
uma solução de bombeamento personalizada de alta eficiência para atender às suas 
necessidades.

Produtos:

• Estações de bombeamento projetadas de maneira personalizada 

• Inversor de frequência para economizar energia e prolongar a vida útil do motor

• Controle remoto simples, monitoramento e ferramentas de gerenciamento 
de informações

• Sistemas de monitoramento de umidade do solo

Serviços:

• Projeto de engenharia de sistemas hidráulicos

• Projeto de controles personalizados

Soluções de Gerenciamento de Água

Cascade Earth Sciences 

A Cascade Earth Sciences (CES), uma empresa da Valmont Irrigation, é 
uma empresa de consultoria experiente que fornece soluções abrangentes 
para o gerenciamento de resíduos e problemas ambientais. A CES está 
exclusivamente qualificada para desenvolver, projetar e implementar 
estratégias de gerenciamento da água que incluem água e eficiência 
energética, impacto ambiental, estabilidade financeira e lucratividade. 

Questões de suprimento de água – projeto do poço, estudos de aquíferos, 
sistemas de tratamento, barragens, redes de pesca e direitos sobre a água

Consultoria e projeto – engenharia, hidrologia, solos, agronomia, 
gerenciamento de construção e contrato

Gerenciamento de dados – O software de gerenciamento de dados Water 
Sentinel® fornece relatórios detalhados e análises de agriculturas irrigadas 
(água, clima, solos, lavouras etc.)

Wastewater – reuso, permissão, monitoramento, relatório e projeto Para obter mais informações, 
acesse cascade-earth.com

Coleta de Água 
Residual e 

Escoamento 
Superficial

Reúso 
Imediato da 

Água

Cumprimento 
de Regulamen-

tações

Desenvol-
vimento de 

um Plano de 
Tratamento

Aplicação 
por Meio de 

Irrigação

A Vantagem 
do Ciclo 

Completo



Liderança Global

Consulte seu revendedor Valley autorizado para obter mais detalhes.

A Valmont® Irrigation tem uma política de desenvolvimento e melhoria contínua de produto. Por isso, algumas mudanças em equipamentos standard, opções, preço etc. podem ter ocorrido após a publicação 
deste material. Algumas fotos e especificações podem não ser idênticas à produção atual. Seu revendedor local Valley® é a melhor fonte de informações atualizadas. A Valmont Irrigation se reserva o direito de 
alterar o desenho de seus produtos e suas especificações a qualquer momento, sem se ater a nenhuma obrigação. 
  

valleyirrigation.com
©2017 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 EUA. Todos os direitos reservados.
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Rede de Vendas Global

A marca Valley tem sido reconhecida no mundo todo como líder de vendas, 
qualidade de serviços e inovação desde que a Valmont criou o setor de 
irrigação mecanizada. A posição de liderança é apontada pela venda de quase 
200.000 pivôs centrais, lineares e sistemas de irrigação de canto, irrigação de 
aproximadamente 10 milhões de hectares (25 milhões de acres) e suporte a 
mais de 400 revendedores e agentes do mundo todo. 


