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Zainwestuj w przyszłość
Bez względu na to, czy montujesz urządzenia do nawadniania po raz pierwszy, wymieniasz przestarzałą deszczownię
obrotową albo modernizujesz posiadane urządzenia, jest to zawsze duża inwestycja i spore wyzwanie. Precyzyjne określenie
potrzeb konkretnego gospodarstwa ma znaczenie absolutnie fundamentalne. W jaki sposób dokonać zatem wyboru?
Decyzja ma sprzyjać zwiększeniu plonów i zyskowności prowadzonej działalności. Firma Valmont Irrigation oferuje sprzęt
i technologię Valley pozwalające osiągnąć maksymalną wydajność i rentowność. Zawsze jesteśmy w stanie zaoferować
optymalne rozwiązanie kwestii nawadniania, bez względu na wielkość pola i możliwości budżetowe. Rozwiązanie, które będzie
służyć przez wiele lat.
®

®

Warto wziąć pod uwagę, że:
•

W skali światowej klienci wybierają produkty Valley niemal dwa razy częściej niż produkty naszego największego
konkurenta.

•

Centralne deszczownie obrotowe, kornery i deszczownie mostowe firmy Valley cechują się najwyższą wartością
odsprzedaży w branży, zwykle o ponad 25 procent większą niż w przypadku innych marek.

•

Przekładnia Valley to jedyna przekładnia do zastosowań związanych z nawadnianiem produkowana w USA o trzykrotnie
większej trwałości w porównaniu do przekładni innych producentów (w oparciu o standardowe testy).

•

Wsparcie ze strony przedstawiciela ma znaczenie krytyczne dla powodzenia inwestycji, a przedstawiciele firmy Valley są
liderami branżowymi w zakresie sprzedaży, szkoleń serwisowych oraz zapewnienia dostępności części zamiennych.

Zapraszamy do zapoznania się z marką Valley.
Oferujemy tysiące opcji i funkcji pozwalających
dostosować każdy sprzęt do indywidualnych
wymagań. Poniżej przedstawiliśmy wybrane
z nich. Zapraszamy również do odwiedzenia
naszej witryny internetowej — valleyirrigation.
com — albo lokalnego przedstawiciela firmy
Valley, aby przekonać się, że nasze produkty
są tym, czego potrzebuje Twoje gospodarstwo.
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Dlaczego plantatorzy wybierają Valley
Firma Valley posiada największą sieć przedstawicieli oraz świetnie
przeszkolonych i gotowych do pomocy techników.
Jedną z najważniejszych decyzji jest wybór przedstawiciela. Przedstawiciel Valley
nie zniknie po otrzymaniu zapłaty za urządzenia. Nasi przedstawiciele służą
pomocą w terenie zawsze, gdy jest to potrzebne.
Przedstawiciele Valley:
•

Biorą udział w intensywnych szkoleniach
dotyczących produktów

•

Zapewniają szybką i niezawodną obsługę

•

Zajmują się urządzeniami do nawadniania
wszystkich marek

Marka Valley to światowy lider w zakresie
precyzyjnego nawadniania i jednocześnie
pionier całej branży.
Centralne deszczownie obrotowe, kornery i deszczownie
mostowe Valley:
•

Są lepsze od produktów innych marek w każdych warunkach
terenowych (w oparciu o niezależne testy)

•

Są wybierane przez plantatorów częściej niż urządzenia jakiegokolwiek
innego producenta

•

Cechują się wysoką precyzją wykonania i są dostosowane do
konkretnego pola

Firma Valley oferuje nie tylko najlepsze urządzenia,
ale również najnowocześniejszą technologię.
Technologia Valley:
•

Zapewnia najbardziej zaawansowane narzędzia do zdalnego sterowania
i monitorowania

•

Obejmuje BaseStation3™, wyjątkowe w branży rozwiązanie do
wszechstronnego sterowania gospodarstwem

•

Obejmuje produkty do telemetrii AgSense®

Wartość
Valley
NIEZAWODNE
TRWAŁE
PRECYZYJNE
ZAAWANSOWANE
REAGUJĄCE
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Panele sterowania Valley

Valley ICON5

4

Valley ICON1

Valley ICONX

Firma Valley oferuje pełną gamę łatwych w użyciu paneli sterowania, w tym nową serię
inteligentnych paneli Valley ICON®. Linia ICON stanowi rozwiązanie zaspokajające wszystkie
codzienne potrzeby. W razie zakupu nowej centralnej deszczowni obrotowej, rozbudowy
istniejącego panelu sterowania albo przejścia z deszczowni innej marki można skorzystać
z zalet intuicyjnego, kolorowego interfejsu z ekranem dotykowym. Nasze panele sterowania
zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymaniu najbardziej ekstremalnych temperatur,
wilgotności i napięć przejściowych. Zapewniają one niezawodność i trwałość, tak aby
deszczownie mogły pracować niezawodnie przez wiele lat.

Panele sterowania Valley

Firma Valley projektuje panele sterowania dla wszystkich plantatorów — od najbardziej
zaawansowanych technologii sterowania komputerowego po proste, nieskomputeryzowane
rozwiązania. Dzięki tej różnorodności można wybrać najlepszy panel do konkretnego
zastosowania, tak aby w pełni wykorzystać sprawdzoną technologię nawadniania firmy Valley.

• Classic

valleyirrigation.com

• Valley ICON10
• Valley ICON5
• Valley ICON1
• Valley ICONX
• AutoPilot — linearny
• ClassicPlus

Seria inteligentnych paneli Valley ICON

®

Model Valley ICON

Wyświetlacz

Zdalny dostęp do urządzenia
poprzez WiFi

AgSense® ICON Link

10-calowy, kolorowy ekran
dotykowy

Opcjonalnie

W zestawie

5-calowy kolorowy ekran dotykowy
+ przyciski Soft Touch

Nie dot.

W zestawie

Pełne sterowanie za
pomocą ekranu dotykowego
z urządzeniem zdalnym

W zestawie

W zestawie

5-calowy kolorowy ekran dotykowy
+ przyciski Soft Touch

Nie dot.

W zestawie

Wyświetlacze ICON10, ICON5 oraz ICON1 pasują do standardowej modułowej obudowy paneli sterowania Valley,
można więc łatwo przejść na rozwiązanie Valley ICON z posiadanych obecnie paneli sterowania Valley Pro, Pro2,
Select, Select2 lub ClassicPlus.
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AgSense

®

Produkty do zdalnego zarządzania nawadnianiem AgSense wykorzystują
®

cyfrową technologię komórkową do zdalnego sterowania i monitorowania urządzeń do
nawadniania. Zalety produktów AgSense wykraczają daleko poza bogactwo różnych funkcji.
Dzięki zastosowaniu aplikacji AgSense na urządzeniu przenośnym można uzyskiwać dostęp
do wszystkich zagregowanych danych i odpowiednio wykorzystywać te informacje w pracy.
A teraz, dzięki AgSense ICON Link możliwości AgSense stanowią standardowe wyposażenie
wszystkich paneli Valley ICON.
ICON Link
AgSense ICON Link to nowy moduł do zdalnego zarządzania, stworzony specjalnie z myślą
o inteligentnych panelach ICON. Zapewnia on możliwość pełnego zdalnego programowania
funkcji panelu sterowania oraz monitorowania działania deszczowni obrotowych za pomocą
aplikacji mobilnej AgSense albo poprzez BaseStation3™. Moduł montuje się wewnątrz szafy,
dostarczany jest w stanie w pełni wyposażonym i przetwarza polecenia ponad 10 razy
szybciej niż starsze produkty. Dzięki bardzo rozbudowanemu zestawowi funkcji ICON
Link pozwala wykorzystać pełny potencjał inteligentnych paneli Valley ICON z dowolnego
miejsca na świecie.*
Pakiet do nawadniania o bardzo dużej dokładności Field Commander®
W ramach tego pakietu połączono kilka technologii AgSense w celu zapewnienia możliwości
wszechstronnego zarządzania praktycznie wszystkimi urządzeniami do nawadniania,
bez względu na ich markę, wiek czy możliwości techniczne. Zdalne monitorowanie
i sterowanie centralnymi deszczowniami obrotowymi oraz pompami, a także monitorowanie
przepływu, ciśnienia i pogody.
Field Commander®
Field Commander® to działające w oparciu o system GPS narzędzie do monitorowania
centralnych deszczowni obrotowych oraz sterowania nimi, przekazujące w czasie
rzeczywistym informacje i alarmy do telefonu komórkowego, smartfonu lub
komputera użytkownika.
•

Działa z wszystkimi markami deszczowni i wszystkimi panelami sterującymi

•

Umożliwia zdalne stosowanie receptur nawadniania

•

Zapewnia ochronę przeciwkradzieżową kabli

CommanderVP®
AgSense CommanderVP® zapewnia pełne możliwości zdalnego monitorowania i sterowania
centralnymi deszczowniami obrotowymi i panelami sterowania. Modem komórkowy,
który można wymieniać samodzielnie, sprawia, że narzędzie to może współpracować
praktycznie ze wszystkimi operatorami komórkowymi na świecie; takie rozwiązanie
gwarantuje również, że rozwój technologii komórkowej nie spowoduje konieczności wymiany
całego urządzenia.
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Crop Link®

Aqua Trac

Crop Link® zapewnia możliwość
monitorowania wielu urządzeń w
gospodarstwie, takich jak studnie, jak
również przepływu, ciśnienia i pogody,
co pozwala uzyskać lepszy ogląd
sytuacji panującej na polu.

Aqua Trac gromadzi dane z czujników
wilgotności gleby, co pozwala łatwiej
podejmować i wdrażać decyzje dotyczące
nawadniania w oparciu o profil wilgotności
gleby za pomocą komputera lub smartfonu.

*Może być konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego lub zastosowanie zestawów części Valley.

Zaawansowana technologia sterowania
Valley BaseStation3™
Valley BaseStation3 to najnowocześniejszy, najbardziej wszechstronny i najbardziej
elastyczny produkt do zdalnego zarządzania nawadnianiem spośród dostępnych
obecnie na rynku. Ta innowacyjna technologia zapewnia niezrównaną kontrolę
nad wszystkimi wykonywanymi działaniami. Możliwość wyboru komórkowej
lub radiowej transmisji danych albo protokołu internetowego do zarządzania
wszystkimi urządzeniami do nawadniania za pomocą komputera, laptopa, tabletu
lub smartfonu. A teraz rozwiązanie BaseStation3 może być wyposażone w dowolny
panel Valley ICON.

Więcej niż zwykłe zarządzanie
•

Zaawansowane raporty i eksportowanie danych
(zużyta woda, urządzenia, konserwacja itp.)

•

Destination ETA oblicza, ile zajmie urządzeniu dotarcie do
określonego miejsca na polu

Szablony z armatkami dalekosiężnymi do szybkiej
i łatwej zmiany ustawień

•

•

Widok wilgotności gleby pokazuje zawartość wilgotności
w glebie z podziałem na warstwy

Różne poziomy dostępu i zabezpieczeń dla
wyznaczonych użytkowników

•

•

Widok operacyjny pozwala zobaczyć, co robią
poszczególne urządzenia

Możliwość jednoczesnego korzystania przez
wielu użytkowników

•

Alarmy i natychmiastowe aktualizacje stanu

•

Aplikacje dla systemów iOS (iPhone®, iPad®) i Android

•

Do wyboru brak opłat, opłata comiesięczna lub coroczna

•

Integracja z Google Maps™

•

Wypróbuj przed zakupem
Teraz można wypróbować BaseStation3 za darmo. Za pomocą
naszego programu demonstracyjnego można zapoznać się
ze wszystkimi funkcjami i możliwościami tego przełomowego
narzędzia do zarządzania nawadnianiem. W ramach tego programu
demonstracyjnego użytkownik przejmuje kontrolę nad symulowanym
gospodarstwem, w którym używane jest narzędzie BaseStation3 i może
zapoznać się ze wszystkimi jego funkcjami.
Można również bezpłatnie wypróbować aplikację mobilną BaseStation3.
Wystarczy pobrać aplikację BaseStation3 ze sklepu z aplikacjami,
a następnie kliknąć przycisk Demo. Nawadnianie może być o wiele prostsze!

iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

7

Precyzyjna aplikacja wody
Nawadnianie o zmiennym tempie (Variable Rate Irrigation — VRI)
Nawadnianie o zmiennym tempie (Variable Rate Irrigation — VRI) firmy Valley sprawdza się doskonale w przypadku pól
o różnych typach gleby i zmiennym ukształtowaniu. Dzięki odpowiedniemu połączeniu sprzętu i oprogramowania Valley
VRI umożliwia regulowanie głębokości aplikacji wody w celu zoptymalizowania wydajności każdego hektara i uzyskania
maksymalnych plonów. Rozumiemy w Valley, że każde pole jest inne, dlatego oferujemy trzy opcje VRI: sterowanie
prędkością, sterowanie strefami oraz Trimble® Irrigate-IQ™.

VRI-S

VRI-Z

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

Trimble Irrigate-IQ VRI
•

Sterowanie poszczególnymi dyszami w celu aplikacji na odpowiednią głębokość we właściwych miejscach

•

Opracuj z doświadczonym doradcą plany VRI pozwalające skompensować różnice właściwości gleby,
stan roślin, topografię oraz historię opadów dla każdego pola

Sterowanie prędkością VRI (VRI-S)

Sterowanie strefami VRI (VRI-Z)

•

Podział pola na maksymalnie 180 sektorów

•

Załadowana indywidualna receptura VRI
przyspiesza lub spowalnia ruch deszczowni
w celu osiągnięcia żądanej głębokości
aplikacji w danym sektorze

•

Pole można podzielić na ponad 5000 stref

•

Załadowana indywidualna receptura VRI włącza lub wyłącza
zawory sterujące zraszaczy poszczególnych stref deszczowni
obrotowej w celu osiągnięcia żądanej głębokości aplikacji
w danej strefie

•

Możliwość włączania i wyłączania w określonych obszarach,
dzięki czemu miejsca takie jak rowy, kanały czy obszary
o większej wilgotności nie będą nawadniane

Sterowanie zraszaczami narożnymi
Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner*
•

Jednolita aplikacja w obszarach pokrywanych przez ramię kornera

•

Optymalizacja zużycia wody

•

Ograniczenie odpływu i wymywania

•

Zwiększenie jakości uprawy i plonu

* Dostępne w wybranych regionach W celu sprawdzenia dostępności produktu należy skontaktować się
z lokalnym przedstawicielem Valley.
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Przedstawiciele Valley służą pomocą w wyborze zraszaczy odpowiednich do klimatu, typu gleby, uprawy i topografii.
•

Precyzyjne, skomputeryzowane wymiarowanie i rozmieszczenie dysz zapewnia jednorodność i wydajność aplikacji

•

Niskociśnieniowe zraszacze pracują przy ciśnieniu 0,4 bara (6 PSI), co pozwala zaoszczędzić moc, energię i pieniądze

•

Wydajność aplikacji może sięgać nawet 95 procent

•

Dodatkowe opcje zraszaczy obejmują armatki dalekosiężne, zraszacze obniżające, wysięgniki oraz zraszacze pokrywające wycinek koła

•

Wyjątkowe oprogramowanie VChart pozwala projektować zraszacze do sprzętu do nawadniania wszystkich marek

•

Przedstawiciele Valley posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie nawadniania i oszczędzania wody

Rozwiązania w zakresie zraszaczy

Zraszacze Valley
Stałe zraszacze Valley Low-Energy Nozzle (LEN, dysze o niskiej energii) z dyszami wkładanymi
od góry oznaczonymi kolorami w połączeniu z regulatorem ciśnienia Valley All-Range
to ekonomiczna i wydajna propozycja zaspokajająca potrzeby w zakresie zraszaczy.
Żądane rozmieszczenie zraszaczy można uzyskać dzięki zraszaczom obniżającym, wysięgnikom
oraz innym akcesoriom.

Nawadnianie Nelson®
Valley

Nelson oferuje pełną gamę produktów do nawadniania przystosowanych do różnych
warunków terenowych i upraw, dzięki którym można uzyskać większe i wyższej jakości plony.
Innowacyjne nawadnianie dzięki stworzonej przez firmę Nelson technologii Rotator® stosowanej
w obniżających zraszaczach niskociśnieniowych i armatkach dalekosiężnych Big Gun®.

Nawadnianie Senninger®
Bazujące na koncepcji „Niskie ciśnienie — wysoka wydajność” produkty Senninger® zapewniają,
że woda jest aplikowana równomiernie i w oszczędny sposób. Dzięki różnym rozwiązaniom
projektowym można wybrać produkt najlepiej dopasowany do konkretnego pola, uprawy
i specyfiki wymagań instalacyjnych.
Unowocześnione zraszacze
•

Najlepsza możliwa inwestycja

•

Nowa, niskociśnieniowa technologia zraszaczy zapewnia jednorodność i wydajność
nawadniania, pozwalając tym samym ograniczyć zużycie energii

•

Specjalne płytki dystrybucyjne minimalizują znoszenie przez wiatr

•

Nowe regulatory ciśnienia zapewniają prawidłowy wypływ z każdej dyszy

Nelson

Senninger
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Valley Model 8120

Od punktu obrotu do wieży końcowej, cała konstrukcja Valley
została zaprojektowana, zbudowana i przetestowana pod
kątem wytrzymania wszystkich obciążeń roboczych, jakie mogą
wystąpić podczas eksploatacji. Konstrukcje Valley wytrzymują
najcięższe warunki występujące w trudnym, pofałdowanym
terenie. Używanie centralnej deszczowni obrotowej Valley
pozwala ograniczyć koszty eksploatacji, uzyskać szybki zwrot
inwestycji i chronić zasoby.
Centralne deszczownie obrotowe Valley zostały zaprojektowane
z myślą o użytkowniku. Bez względu na rozmiar pola, zarówno
w przypadku stałych i holowanych deszczowni obrotowych,
warunków powodujących korozję i niepowodujących korozji,
centralne deszczownie obrotowe Valley zapewniają wiele funkcji
pozwalających wydajnie nawadniać pola.
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Firma Valley stworzyła standardowy test przyspieszonego
cyklu użytkowania, w ramach którego przęsła są poddawane
warunkom, jakie mogą wystąpić w trudnym terenie, z użyciem
dużych opon. Można się spodziewać, że przęsło, które wykazało
się najdłuższym cyklem użytkowania w teście, będzie równie
trwałe w podobnych warunkach terenowych. Wyniki tych testów,
przeprowadzanych przez niezależnych inżynierów, wykazują,
że centralne deszczownie obrotowe Valley to najtrwalsze
urządzenia w branży. To właśnie dlatego marka Valley stanowi
wybór numer 1 dla plantatorów.
Valley to również najdłuższe przęsła w branży. Dłuższe przęsła
pozwalają zaoszczędzić środki finansowe poprzez zmniejszenie
kosztu zakupu urządzeń oraz wyeliminowanie bieżącej
obsługi i konserwacji dodatkowych zespołów napędowych.
Długie przęsła Valley zapewniają taką samą wytrzymałość
i trwałość i cechują się takimi samymi standardami wydajności,
jak wszystkie inne przęsła Valley.

Jednoprzęsłowy napęd Spinner™
Jednoprzęsłowy napęd Valley Spinner™ został stworzony z myślą
o małych polach z ograniczonym dostępem do energii elektrycznej.
Ta jednoprzęsłowa deszczownia obrotowa jest napędzana ciśnieniem
wody i posiada wszystkie strukturalne i mechaniczne zalety centralnych
deszczowni obrotowych Valley.

Jednoprzęsłowy napęd silnikowy
Jednoprzęsłowy napęd silnikowy Valley nadaje się idealnie do
nawadniania małych pól o powierzchni do 3 hektarów (6 akrów), gdy
energia elektryczna nie jest łatwo dostępna. Wszystkie zraszacze zostały
zaprojektowane z myślą o wydajnej aplikacji wody przy niskim ciśnieniu,
co zapewnia znaczne oszczędności energii, robocizny i wody.

Opcje strukturalne dla różnych wysokości upraw
Zespoły napędowe o standardowym profilu
•

Prześwit: 2,8–3 m
(9 stóp 4 cale–10 stóp)

Zespoły napędowe o niskim profilu
•

Gdy standardowy prześwit nie jest wymagany

•

Prześwit: 1,85–1,95 m
(6 stóp 2 cale–6 stóp 5 cali)

*Rzeczywiste prześwity w terenie mogą się różnić, w zależności od głębokości kolein kół,
rozmiaru opon, długości przęseł, ukształtowania terenu oraz różnych warunków roboczych.

Zespoły napędowe o wysokim i bardzo wysokim profilu
•

Zwiększony prześwit dla uprawy

•

Prześwit o wysokim profilu: 3,9–4 m
(13 stóp 0 cali–13 stóp 3 cale)

•

Prześwit o bardzo wysokim profilu: 4,9–5 m
(16 stóp 3 cale–16 stóp 6 cali)
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Holowane centralne
deszczownie obrotowe
Długoterminowa inwestycja dzięki holowanym deszczowniom obrotowym Valley. Ponieważ te urządzenia mogą być przemieszczane
między polami, można ekonomicznie nawadniać więcej hektarów za pomocą jednej centralnej deszczowni obrotowej.

Quick Tow
• Średnica przęsła 127 mm (5 cali)
• Dla deszczowni o długości do 201 m (660 ft)

2-kołowa E-Z Tow™
• Możliwość holowania w dowolnym kierunku
• Dla deszczowni o długości do 274 m (900 ft)

4-kołowa E-Z Tow™
• Średnica przęsła 168 mm (6 5/8 cala)

2-kołowa E-Z Tow

• Nadaje się do zespołów holowanych o dowolnym rozmiarze
–	Dzięki opcji z kołami stałymi lub obracającymi się wokół
osi pionowej można ją łatwo ustawić do holowania
w dowolnym kierunku
–

Dla deszczowni o długości do 305 m (1000 ft)

• Średnica przęsła 219 mm (8 5/8 cala)
–	Dzięki opcji z kołami stałymi lub obracającymi się wokół
osi pionowej można ją łatwo ustawić do holowania
w dowolnym kierunku
–

Dla deszczowni o długości do 457 m (1500 ft)

4-kołowa E-Z Tow

Holowanie na płozach
• Niskokosztowa opcja sprawdzająca się w przypadku
rzadkiego holowania
• Nadaje się do zespołów holowanych o dowolnym rozmiarze

12
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Holowanie
na płozach

Holowana przekładnia Valley
Właściwości
•

Czop z wysokowytrzymałej stali z długim, wzmocnionym
ramieniem prowadzącym oraz wzmocnionym odbiornikiem
zapewnia niezawodne i trwałe połączenie napędowe
pomiędzy przekładnią i kołem

•

Zawleczka utrzymująca czop na miejscu nawet
w najtrudniejszych warunkach terenowych, a jednocześnie
umożliwiająca łatwe zwolnienie, gdy zachodzi potrzeba
holowania

•

Zawiera wszystkie właściwości i zalety opatentowanej,
wyprodukowanej w USA przekładni Valley

•

Konstrukcja zębów — wyjątkowy w branży kąt zębów
wynoszący 25° zapewnia większą trwałość i niezawodność
w trudnych warunkach

•

Przełożenie 52:1 — konstrukcja z całkowicie zagłębionymi
zębami pozwala utrzymać olej pomiędzy przekładniami

•

Przekładnia ślimakowa z żeliwa ciągliwego zapewnia lepszą
obciążalność i większą trwałość

•

Wyprodukowane w USA łożyska wejściowe/wyjściowe
utwardzane powierzchniowo

Holowane piasty Valley
•

Wypełnione smarem łożyska wejściowe/wyjściowe
zapewniają dużą trwałość i niezawodność

•

Wytrzymałe odlewy

Holowana przekładnia Omni
Właściwości
•

Konstrukcja zębów — kąt zębów wynoszący 14,5° zapewnia
trwałość i niezawodność w trudnych warunkach

•

Przełożenie 52:1 — konstrukcja z całkowicie zagłębionymi zębami
pozwala utrzymać olej pomiędzy kołami zębatymi

•

Przekładnia ślimakowa z żeliwa ciągliwego zapewnia lepszą
obciążalność i większą trwałość

•

Chińskie łożyska wejściowe/wyjściowe utwardzane strukturalnie

Ślimakowy mechanizm rozłączający
•

Jednoelementowy, precyzyjnie wykonany nośnik przekładni
ślimakowej zapewnia precyzyjne ustawienie pomiędzy ślimakiem
i dużym kołem

•

Specjalna konstrukcja płytki uszczelniającej wału wejściowego
znacznie zmniejsza ryzyko wycieku

•

Proste i szybkie zwalnianie do holowania za pomocą dźwigni
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Deszczownie mostowe Valley

Valley Rainger Swing-Around

Deszczownie mostowe Valley poruszają się do przodu i tyłu ponad kwadratowymi lub prostokątnymi polami, nawadniając
do 98 procent obszaru. Deszczownie mostowe Valley zapewniają doskonałe pokrycie i elastyczność użytkowania i są
uznawane za jedną z najbardziej wydajnych metod nawadniania.

14

Podawanie wody z rowu

Podawanie wody z węża

•

Pokładowy silnik wysokoprężny z generatorem albo opcja z kablem
w celu zasilania pompy i dostarczania energii elektrycznej

•

Energia elektryczna dostarczana przez pokładowy silnik
wysokoprężny z generatorem albo opcja z kablem

•

W kanałach betonowych używane są wloty na kółkach,
a w rowach ziemnych wloty pływające

•

Węże polietylenowe o średnicy wewnętrznej do 200 mm (8 cali)
podłączone do ciśnieniowej linii głównej

•

Zasysanie na płozach zaprojektowane specjalnie z myślą o rowach
ziemnych (wyłącznie dwukołowe podawanie wody z rowu)

•

Wydajność 12–88 l/s (200–1400 gal./min)

•

Wydajność 10–285 l/s (150–4500 gal./min)

Valley Rainger™

Valley Rainger Swing-Around™

W oparciu o wspólną platformę wózkową Valley Rainger™ zapewnia
elastyczność użytkowania poprzez możliwość podawania wody
z rowu lub węża. Wózek może zostać dostosowany do konkretnych
potrzeb poprzez dodanie opcji takich jak zbiorniki ze środkami
chemicznymi i nawozami.

Deszczownia Rainger Swing-Around™ obraca się o 180° wokół
wózka w celu umożliwienia nawodnienia przeciwnej strony
pola. Można dzięki temu podwoić powierzchnię nawadnianą za
pomocą jednego urządzenia, co przekłada się na oszczędność
czasu i pieniędzy.

valleyirrigation.com

Valley Universal
W odróżnieniu od innych deszczowni mostowych z opcją obrotu deszczownia
Valley Universal może się automatycznie przełączać pomiędzy trybem
mostowym i obrotowym. Jest ona dostępna z podawaniem z rowu i węża.

Dwukołowa deszczownia Valley
z podawaniem z węża

Valley Universal

To wszechstronne urządzenie może pracować jako standardowa deszczownia
mostowa, deszczownia holowana lub deszczownia z opcją obrotu. Jest to
idealna opcja do konwersji w przypadku pól nawadnianych obecnie zalewowo,
kroplowo lub za pomocą stałych zestawów.

Dwukołowa deszczownia Valley
z podawaniem z rowu
Tej deszczowni mostowej można używać ze stałą infrastrukturą do podawania
wody z rowów albo z rowami sezonowymi. Elastyczny wlot ssący pasuje do
niemal wszystkich rowów, co przekłada się na zmniejszenie kosztów inwestycji.
Jest to urządzenie idealnie sprawdzające się w przypadku mniejszych pól, może
być ono holowane oraz obracane w celu pokrycia większego obszaru.

Dwukołowa deszczownia Valley z podawaniem z rowu

Dwukołowa deszczownia Valley
z podawaniem z węża

15
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Zyskaj dodatkowe hektary
Dzięki kornerom, benderom oraz DropSpan™ firmy Valley można nawadniać większą powierzchnię i uzyskać dodatkowy
dochód z posiadanego terenu. Można łączyć te rozwiązania poprzez tworzenie kombinacji różnych opcji w jednym
urządzeniu w celu nawodnienia za pomocą deszczowni jak największego obszaru.

Korner VFlex™
Korner VFlex™ zastępuje poprzednie rozwiązanie Valley w zakresie kornerów; jest to
nowe, trwałe urządzenie, wykorzystujące najnowocześniejsze podzespoły strukturalne
w połączeniu z prostymi elementami sterującymi do włączania i wyłączania. Korner VFlex
zapewnia więcej możliwości niż jakikolwiek inny korner z dostępnych na rynku, dzięki
czemu można go w pełni dostosować do indywidualnych potrzeb.

Valley Precision Corner

®

Valley Precision Corner® to nasz opatentowany, skomputeryzowany korner zapewniający
bardzo dużą precyzję aplikacji wody, środków chemicznych i nawozów. Jest on dostępny
z opcjonalnym, opatentowanym przez firmę Valley zestawem Water Utilization Package™,
obejmującym elektrozawory sterujące 22 dodatkowymi zraszaczami.

Valley Corner DualDrive™
Valley Corner DualDrive™ cechuje się dwoma ustawionymi blisko siebie oponami,
co przekłada się na doskonałą przyczepność i ogranicza zapadanie się kół.
Dzięki temu rozwiązaniu można przemieszczać urządzenie po glebach różnego
typu oraz w trudnych warunkach terenowych bez grzęźnięcia i nadmiernego
niszczenia upraw.

Valley Terrain Compensation
Valley Terrain Compensation to wyjątkowy moduł do kierowania GPS w narożnikach firmy Valley pozwalający ograniczyć nadmierne skręty
oraz poprawiający dokładność kierowania w koleinach na pofałdowanym terenie lub w przypadku wysokich redlin. Oblicza on różnicę
pomiędzy rzeczywistym położeniem anteny GPS i żądanym położeniem ścieżki naprowadzania, kompensując błędy położenia powodowane
przez zmiany terenu. Moduł Terrain Compensation pozwala uzyskać prostsze, bardziej powtarzalne koleiny kornera, ograniczając tym samym
niszczenie upraw.
16

Bendery Valley
Bendery Valley to opcja, którą dodaje się do centralnej deszczowni obrotowej, dzięki czemu „zawija” się ona wokół przeszkód
znajdujących się na polu. Zewnętrzna część centralnej deszczowni obrotowej nadal się przemieszcza, a wewnętrzna część zostaje
zatrzymana przy przeszkodach takich jak ogrodzenia czy drzewa. Wyjątkowy sterownik czasowy zwiększa prędkość deszczowni w celu
ograniczenia nadmiernego nawadniania przy zaginaniu.
Bender30™
•

Zaginanie do 30 stopni w dowolnym kierunku

•

Wykorzystuje istniejące podzespoły strukturalne —
łatwość zastosowania w posiadanych już urządzeniach

•

Można zamontować wiele zestawów Bender30™ w jednej
deszczowni obrotowej

Bender160™
•

Zaginanie do 160 stopni w dowolnym kierunku

•

Wykorzystuje specjalne podzespoły strukturalne

•

Można zamontować wiele zestawów Bender160™
w jednej deszczowni obrotowej

Moduł kotwiący do benderów
Wyłącznie firma Valley posiada w swojej ofercie moduły
kotwiące do zagięć. Moduł kotwiący cechuje się
wytrzymałością strukturalną niezbędną w przypadku
stosowania benderów Valley w dłuższych urządzeniach,
jak również w trudnym, pofałdowanym terenie. Teraz można
zagiąć nawet ponad 600 metrów urządzenia w celu
nawodnienia jeszcze większego obszaru.

Valley DropSpan™
Dzięki DropSpan firmy Valley można odłączać
zewnętrzne przęsła centralnej deszczowni obrotowej,
co pozwala nawadniać obszary znajdujące się za
przeszkodami. Przęsła mogą być odłączane i ponownie
podłączane przez jedną osobę bez użycia narzędzi
w czasie poniżej 15 minut.
•

Proste złącze elektryczne do zarządzania
kablami przęseł i sterowaniem, brak
konieczności zmiany połączeń

•

Prosty w obsłudze system nóg z wciągarką
do odłączania i ponownego podłączania
zewnętrznych przęseł

•

Przełącznik ograniczający automatycznie ustawia
urządzenie podstawowe zgodnie z odłączonymi
przęsłami w celu ułatwienia ponownego podłączenia
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Trwała konstrukcja Valley
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Urządzenia Valley są lepsze od konkurencyjnych produktów w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i wytrzymałości, stanowiąc dzięki
temu najbardziej pożądane i poszukiwane systemy do nawadniania w branży.

Poniższe cechy sprawiają, że są to bez wątpienia najtrwalsze konstrukcje:
•

Stal galwanizowana na gorąco

•

Kute zakończenia prętów kratownic

•

Zespoły napędowe z czterema nogami z poprzeczkami

•

Poliuretanowe uszczelki kołnierzy

•

Kute zaczepy kulowe przęseł

•

Równomiernie obciążone przęsła

•

Mocne, ośmiośrubowe kołnierze rur

•

•

Spawane złącza zraszaczy

Prawidłowo zaprojektowane rury o pełnej długości dla wszystkich
rozmiarów przęseł, brak krótkich rur przedłużających

•

Połączenia spawane na całym obwodzie

Przęsła Valley
Podczas dokonywania wyborów mających wpływ na wielkość plonów
i prace wykonywane na polach polecamy wzięcie pod uwagę produktów
Valley, które dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji pozwalają plantatorom
osiągać maksymalną wydajność upraw. Przęsła Valley są lepsze od
konkurencyjnych produktów.
•

Dostępne średnice rur to 127 mm (5 cali), 168 mm (6 5/8 cala),
219 mm (8 5/8 cala) i 254 mm (10 cali)

•

Przęsła mogą mieć długość 35–72 m (115 stóp–236 stóp),
co obejmuje najdłuższe przęsło w branży

•

Standardowo stosowana jest stal galwanizowana

•

W przypadku warunków powodujących korozję dostępne
są rury PolySpan
®

Stałe punkty obrotu
Trwałość centralnej deszczowni obrotowej ma znaczenie krytyczne. Dzięki stałym
punktom obrotu Valley zapewniona jest maksymalna trwałość platformy; są one
dostępne w czterech rozmiarach dostosowanych do potrzeb plantatorów.
Punkt obrotu 168 mm (6 5/8 cala)
•
Zaprojektowany z myślą
o deszczowniach o długości do
457 m (1500 stóp)

Punkt obrotu 254 mm (10 cali)
•
Zaprojektowany z myślą
o deszczowniach o długości do
853 m (2800 stóp)

•

•

Standardowy i niski profil

Standardowy i wysoki profil

Punkt obrotu 219 mm (8 5/8 cala)
•
Zaprojektowany z myślą
o deszczowniach o długości do
853 m (2800 stóp)

Dostępne są również nowe opcje
niższych kolanek i podwyższonych
rur w celu zintegrowania:
•

Przepływomierzy Seametrics®

•

•

Zaworów Nelson

•

Filtrów Clemons

Standardowy, niski i wysoki profil
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Niezawodny układ napędowy
Przekładnia Valley

6
1

Opatentowana przekładnia Valley została
zaprojektowana i jest produkowana w Valley,
w stanie Nebraska (USA). To najbardziej wytrzymała
przekładnia w branży nawadniania, stworzona
z myślą o najbardziej wymagających warunkach.

1.

Gumowa membrana o dużej pojemności —
rozszerza się pod działaniem temperatury
i ciśnienia w celu ograniczenia do minimum
kondensacji wody.

2.

Łożyska wejściowe i wyjściowe —
wyprodukowane w USA, utwardzane
powierzchniowo, zapewniające najwyższą
jakość i obciążalność w branży.

3.

Przekładnia ślimakowa —
wysokowytrzymałe żeliwo ciągliwe zapewnia
znacznie większą trwałość niż stal i chroni
zęby przekładni przed zużyciem.

4.

Konstrukcja zębów — wyjątkowy
w branży kąt zębów wynoszący 25°
zapewnia o 40% większą wytrzymałość,
większą trwałość i lepszą niezawodność
w trudnych warunkach w porównaniu ze
standardowymi zębami 14,5°.

5.

3
7

4

8

9
5

10

11

Największe szyjka i rowek klinowy dużego
koła — zwiększona wytrzymałość w obszarze
krytycznym dla przenoszenia obciążenia.

Wyjątkowe obręcze kół
PRZEKŁADNIA
VALLEY

KONKURENCYJNA
PRZEKŁADNIA
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2

Specjalne
obręcze Valley
z przesunięciem
kompensują
większą długość
wału, dzięki czemu
środek opony
znajduje się bliżej
łożyska przekładni.
Powoduje to
zmniejszenie
wysunięcia
obciążenia i tym
samym zwiększenie
trwałości łożyska.

6.

Komora rozprężna — nasadka wykonana z odlewu aluminiowego odpornego na
korozję, gumowa membrana pozwala na rozszerzanie się i kurczenie oleju podczas
pracy. Nasadka z odpowietrzeniem zapobiega niepożądanym wzrostom ciśnienia
i przeciekom uszczelnienia.

7.

Gwintowana nasadka końcowa — pozwala precyzyjnie ustawić obciążenie wstępne
łożyska w celu zwiększenia jego trwałości.

8.

Przełożenie 52:1 — konstrukcja z całkowicie zagłębionymi zębami pozwala utrzymać
olej pomiędzy przekładniami.

9.

Duże koło — wysokowytrzymałe żeliwo zapewnia najlepszą obciążalność w branży
i największą trwałość. Do ekstremalnych zastosowań dostępne jest opcjonalne koło
wykonane z brązu.

10. Wielolepkościowy olej przekładniowy — przekracza specyfikację 85W-140 GL5
w celu zwiększenia trwałości koła w warunkach ekstremalnego obciążenia.
11. Najdłuższy wał wyjściowy (stal) — tylko w przekładniach Valley. Dodatkowy odstęp
pomiędzy przekładnią i kołnierzem koła w celu zapobiegania gromadzeniu się błota, co
pozwala ograniczyć uszkodzenia uszczelnienia oraz zwiększyć trwałość przekładni.

Napęd centralny
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że firma Valley posiada w ofercie najbardziej niezawodny układ napędowy w branży.
Napęd centralny Valley jest bardziej wytrzymały, trwalszy i zużywa mniej energii niż jakikolwiek inny silnik napędowy do nawadniania.
Dlatego właśnie objęty jest on najlepszą w branży ochroną gwarancyjną — osiem lat pełnej gwarancji na części i robociznę.
Oferujemy ponadto szeroki wybór opcji napędu centralnego, pozwalających dostosować nawadnianie do konkretnych potrzeb.
Doskonałe właściwości i dodatkowe korzyści:
•

•

Koła zębate walcowe skośne ze stali utwardzanej
powierzchniowo zapewniają lepszy kontakt między zębami
niż koła zębate czołowe, co przekłada się na większą
trwałość, większy moment obrotowy oraz płynniejsze
przenoszenie mocy.
Żeberkowa obudowa z aluminium zapewnia efektywne
chłodzenie i tym samym wydajniejszą pracę. Działa przy
temperaturze o 11°C (20°F) niższej niż konkurencyjne
silniki, co oznacza dwukrotnie większą trwałość izolacji oraz
zwiększoną trwałość samego silnika.

•

Wyjątkowa dla firmy Valley powłoka naniesiona na
powierzchnie wewnętrzne zapobiega korozji.

•

Skrzynka przyłączeniowa z wewnętrzną wentylacją
zapobiega korodowaniu podłączeń przewodów na
skutek działania wilgoci i zanieczyszczeń.

•

Stojan można wymieniać niezależnie od wirnika;
w celu ułatwienia konserwacji jest on zamocowany za
pomocą odpornych na korozję śrub ze stali nierdzewnej.

Valley X-Tec™
Nowy napęd Valley X-Tec™ zapewnia optymalne połączenie
najwyższej prędkości cykli nawadniania oraz dynamicznej mocy
dostępnej nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych.
Opatentowana technologia ustawiania oraz wytrzymały silnik
na prąd stały gwarantują stały i płynny ruch deszczowni nawet
w zróżnicowanym terenie.
W napędzie Valley X-Tec zastosowano technologię FastPass™
działającą do dwóch razy szybciej niż standardowe,
wysokoszybkościowe napędy centralne z silnikiem na prąd
przemienny. Zaawansowane technologicznie rozwiązanie
z silnikiem na prąd stały zapewnia równomierny moment
obrotowy w szerokim zakresie prędkości, dzięki czemu
plantatorzy mają do dyspozycji doskonałą kontrolę oraz
dodatkowe opcje zwiększające plony.
Technologia FastPass firmy Valley
Porównanie typowych maszyn z siedmioma wieżami

•

Pełny moment obrotowy przy
wszystkich prędkościach

•

Opatentowane, precyzyjne ustawianie

•

Wirnik o małej inercji

•

Technologia hamowania elektrycznego

•

Wytrzymała konstrukcja zapewniająca
zwiększoną trwałość

•

Płynny rozruch sprzyjający łagodnemu
przyspieszaniu silnika

  

  

Standardowy napęd na prąd
przemienny
Nawodnienie pola w 8 godzin

Mogą wystąpić ograniczenia związane
z warunkami terenowymi
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Napęd Valley X-Tec
Nawodnienie pola w 4 godziny

  

Doskonałe właściwości:

  
  

  





Rozwiązania zapobiegające korozji
PolySpan

®

•

Opatentowana konstrukcja chroni przed wpływem wody kwaśnej,
zasadowej, zawierającej substancje korozyjne i zasolonej

•

Wyprodukowane w USA

Stal galwanizowana
•

Zwiększa trwałość urządzeń użytkowanych w różnych warunkach

•

Dostępna dla wszystkich urządzeń Valley

Wymiana rur —
ekonomiczne rozwiązanie
Wymiana rur to najbardziej ekonomiczny sposób na znaczące zwiększenie
trwałości urządzeń.
Opcje wymiany rur Valley:
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•

Możliwość wyboru średnicy rur 127 mm (5 cali), 152 mm (6 cali),
168 mm (6 5⁄8 cala), 219 mm (8 5⁄8 cala) i 254 mm (10 cali)
w celu ograniczenia do minimum strat ciśnienia i zmniejszenia
zapotrzebowania na moc

•

PolySpan — do wody zawierającej substancje korozyjne,
nawozy i środki chemiczne do gleby

•

Stal galwanizowana — zwiększa trwałość w różnych warunkach

valleyirrigation.com

Rozwiązania ograniczające
zapadanie się kół

3-kołowy napęd Valley

Napęd gąsienicowy Valley

Utykanie deszczowni może powodować kosztowne przestoje. Rozwiązania
ograniczające zapadanie się kół Valley pozwalają ograniczyć głębokość kolein
i zwiększyć przyczepność oraz zapewniają, że urządzenie może się przez cały
czas poruszać po polu. Różne pola wymagają różnych rozwiązań ograniczających
zapadanie się kół, przedstawiciel Valley pomoże zatem wybrać rozwiązanie
odpowiednie do trudnego terenu, piaszczystej, gliniastej lub ciężkiej gleby.

4-kołowy przegubowy napęd Valley

Opcje ograniczające zapadanie się kół
•

2-kołowy napęd Valley

•

3-kołowy napęd Valley

•

Napęd gąsienicowy Valley

•

Przegubowy napęd gąsienicowy Valley

•

4-kołowy przegubowy napęd Valley

Niekierunkowe opony
do nawadniania
Firestone Champion Hydro ND
Valmont Irrigation to jedyna firma w branży nawadniania oferująca
te rewolucyjne opony. Firma Firestone stworzyła opony Champion
Hydro ND specjalnie z myślą o urządzeniach do nawadniania
w celu zwiększenia przyczepności i ograniczenia powstawania
kolein. Opatentowany, niekierunkowy wzór bieżnika zapewnia
taką samą przyczepność podczas jazdy do przodu i do tyłu,
dzięki czemu nie trzeba już stosować do tego celu różnych opon.
Teraz dostępne w rozmiarach 14,9–24 cale i 11,2–38 cali.
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Podzespoły
elektryczne Valley

1

2

3

Pierścień ślizgowy
4

5

6

7

8

9

1. POTRÓJNE USZCZELNIENIE
WARGOWE I ZŁĄCZKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ
Zapewniają dużą trwałość
i szczelność zarówno przy niskich,
jak i wysokich ciśnieniach roboczych.
2. SPAWY POPRZECZNE
I PROMIENIOWE
Rozkładają obciążenie na duży
obszar w celu zwiększenia trwałości.
3. PRĘTY KRATOWNIC
Duży promień przejścia
i równomierne obciążenie zakończeń
prętów przyczyniają się do lepszego
rozłożenia obciążeń i zwiększenia
trwałości urządzenia.
4. NOGI ZESPOŁU NAPĘDOWEGO
Cztery poprzeczki po każdej stronie
zapewniają stabilność pracy w
pofałdowanym terenie.
5. WSPORNIKI MOCUJĄCE NÓG
TYPU OBEJMOWEGO
Obejmują rurę w celu zwiększenia
wytrzymałości. Wytrzymałe węzłówki
eliminują skręcanie rur.
24
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6. ZOPTYMALIZOWANE PRZĘSŁA
Zapewniają większą wytrzymałość
i stabilność dzięki równomiernemu
obciążeniu kątów kratownic oraz
kutym prętom.
7. ZACZEP KULOWY
Jednoelementowy zaczep kulowy
ze stali nierdzewnej zapewnia
płynny ruch przęsła we wszystkich
kierunkach, co pozwala zmniejszyć
obciążenie rur i zwiększyć trwałość
urządzenia.

Odbiera zasilanie elektryczne podłączone
do centralnej deszczowni obrotowej,
posiada zabezpieczenie wodoszczelne.
Wyposażony standardowo w przewód
elektryczny ze stali nierdzewnej w celu
zapewnienia wielu lat bezawaryjnej pracy.

Kabel przęsła
Opcje kabli przęsła obejmują: kable 8,
10 i 12 AWG do zasilania oraz 14 AWG
do sterowania. Standardowe opcje
obejmują ekranowanie oraz kodowanie
kolorami w celu ułatwienia serwisowania
i konserwacji.

8. WYLOT ZRASZACZA
Spawane złącze wzmacnia rurę
wokół wylotu wody, minimalizuje
straty ciśnienia i zapewnia lepsze
wsparcie dla zraszaczy.
9. PRZEKŁADNIA
Dłuższy wał wyjściowy i obręcze
z przesunięciem zapewniają odstęp
pomiędzy przekładnią i oponą w celu
zapobiegania gromadzeniu się błota.

Skrzynia wieży
Konstrukcja podstawy ze stali galwanizowanej,
wał ze stali nierdzewnej i nylonowe łożysko
zapewniają dużą trwałość.

Ochrona
przeciwkradzieżowa kabli
Zabezpiecz swoje inwestycje
Kradzieże kabli z deszczowni obrotowych
i mostowych to poważny problem na całym świecie.
W celu zapewnienia rozwiązań dostosowanych do
różnych potrzeb i możliwości finansowych firma
Valley stworzyła pełną gamę produktów do ochrony
przeciwkradzieżowej kabli miedzianych.

Produkty CableGuard
•

Cable Armor

•

Motor Lead Armor

•

Zaciski kabli przęsła

•

Opaski ze stali nierdzewnej

•

Wytrzymały, elastyczny przewód stalowy

Konwersje
Konwersja przekładni i napędu centralnego
•

Znaczące zwiększenie niezawodności i trwałości urządzenia

•

Maksymalne zwiększenie wydajności przy minimalnych nakładach

•

Dostępne są konwersje pełne i częściowe, w tym konwersje
oleju hydraulicznego

•

Można dokonać konwersji deszczowni obrotowych niemal
wszystkich marek

Konwersja skrzyni wieży
•

Znaczące ograniczenie wyłączeń elektrycznych w przypadku
starszych deszczowni obrotowych

•

Duża wartość przy minimalnych nakładach

•

Sprawdzona niezawodność i trwałość w przypadku deszczowni
obrotowych innych producentów

•

Można dokonać konwersji deszczowni obrotowych niemal
wszystkich marek
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Valley AgSolutions
Zespół Valley AgSolutions zajmujący się rozwiązaniami rolniczymi zaspokaja potrzeby klientów, którzy potrzebują czegoś więcej
niż tylko nawadniania. Zespół ten może służyć pomocą albo dostarczyć zasoby w każdym zakresie, od studium wykonalności aż
po czynności po zakończeniu zbioru.

Planowanie
i finanse

Wsparcie
w zakresie
projektowania
i zastosowania

Rozwiązania
w zakresie
pomp

Usługi dla
gospodarstw
Rozwiązania
środowiskowe

valleyirrigation.com

Rozwiązania do zarządzania
nawadnianiem
Valley Water Management
Ponieważ nawadnianie to jeden z najważniejszych czynników decydujących o jakości
zbiorów, plantatorzy nieustannie poszukują nowych źródeł wody w celu zaspokojenia
potrzeb związanych z nawadnianiem. Bez względu na to, czy chodzi o nowy zbiornik,
pobór wody z kanału czy ze studni w celu zasilania urządzeń do nawadniania, zespół Valley
Water Management wraz z lokalnym przedstawicielem może zaprojektować indywidualne
i wysokowydajne rozwiązania w zakresie pomp spełniające wszystkie wymagania klienta.
Produkty:
•

Indywidualnie projektowane stacje pomp

•

Napędy zmiennoczęstotliwościowe, pozwalające zaoszczędzić energię i przedłużyć
trwałość silnika

•

Proste narzędzia do zdalnego sterowania, monitorowania oraz zarządzania informacjami

•

Systemy do monitorowania wilgotności gleby

Usługi:
•

Projektowanie inżynieryjne systemów hydraulicznych

•

Indywidualnie projektowane systemy sterowania

Cascade Earth Sciences
Cascade Earth Sciences (CES), firma należąca do Valmont Irrigation,
to wyspecjalizowana jednostka doradcza, zapewniająca kompleksowe rozwiązania
w zakresie zarządzania odpadami oraz rozwiązania problemów związanych
z ochroną środowiska. CES tworzy, projektuje i wdraża strategie zarządzania wodą
pozwalające oszczędzać wodę i energię, minimalizować wpływ na środowisko,
a także zapewniające stabilność finansową i zysk.
Kwestie związane z zasilaniem wodą — projektowanie studni, poszukiwanie
formacji wodonośnych, systemy uzdatniania, zapory, ekrany dla ryb oraz prawa
regulujące korzystanie z wody

Natychmiastowe
ponowne
wykorzystanie
wody

Zgodność
z przepisami

Konsultacje i projektowanie — inżynieria, hydrogeologia, gleby, rolnictwo,
zarządzanie budową i podwykonawstwo

Gromadzenie
zużytej wody
i odpływu

Korzyści
wynikające
z wdrożenia
pełnego
cyklu

Stworzenie planu
oczyszczania

Dokładne
nawadnianie

Zarządzanie danymi — oprogramowanie do zarządzania danymi Water Sentinel
zapewnia szczegółowe raporty i analizy dla nawadnianych upraw (woda, klimat,
gleby, uprawiane rośliny itp.)

®

Woda odpływowa — ponowne wykorzystanie, warunki, monitorowanie,
raportowanie i projektowanie

Szczegółowe informacje można uzyskać
na witrynie cascade-earth.com
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Globalna pozycja lidera

Globalna sieć sprzedaży
Marka Valley to uznany na świecie lider w zakresie sprzedaży, serwisu, jakości
i innowacji od momentu, w którym firma Valmont weszła w branżę zmechanizowanego
nawadniania. Ta pozycja lidera znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży niemal
200 000 centralnych deszczowni obrotowych, deszczowni mostowych i kornerów,
nawodnieniu około 10 milionów hektarów (25 milionów akrów) oraz zapewnianiu
wsparcia ponad 400 przedstawicielom i partnerom na całym świecie.

Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Valley.
Valmont® Irrigation realizuje politykę stałego ulepszania i rozwoju swoich produktów. W wyniku tego już po publikacji niniejszego materiału mogły zostać wprowadzone zmiany w zakresie standardowego wyposażenia, opcji, cen itp.
Niektóre zdjęcia i specyfikacje mogą nie być identyczne z aktualną produkcją. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Valley®. Valmont Irrigation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do
projektów i specyfikacji produktów w dowolnym momencie i bez żadnych wynikających z tego zobowiązań.
©2017 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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