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Investiți în viitor
Indiferent dacă instalați un echipament de irigare pentru prima oară, dacă înlocuiți un pivot învechit 
sau vă actualizați echipamentul curent, nu este nicio îndoială că aceasta implică o investiție mare –  
și un angajament semnificativ. Este esențial să stabiliți exact de ce aveți nevoie pentru activitățile 
dvs. agricole. Cum decideți ce să cumpărați?

Doriți să luați decizii care vă îmbunătățesc productivitatea și profitul. Valmont® Irrigation este 
aici pentru a vă furniza echipamentele și tehnologia Valley

®
 de care aveți nevoie pentru a obține 

productivitate și profitabilitate maximă. Indiferent de dimensiunea câmpului sau de buget, avem cea 
mai bună soluție de irigare pentru dvs. O soluție care va dura generații întregi.

Luați în considerare următoarele:

• La nivel internațional, cumpărătorii aleg Valley în proporție de aproape 2:1 față de cel mai 
apropiat concurent.

• Pivoții centrali, sistemele în unghi și liniare Valley oferă cea mai ridicată valoare de revânzare din 
industrie, de obicei cu 25 la sută mai mare decât alte mărci.

• Reductorul de turație Valley este singurul reductor de turație pentru irigații fabricat în SUA și 
are o durată de viață de trei ori mai mare decât alte mărci de reductor de turație, pe baza unor 
teste standardizate.

• Asistența post-vânzare furnizată de distribuitori este esențială pentru investiția dvs. și 
distribuitorii Valley sunt printre cei mai buni din industrie în vânzări, instruire pentru service și 
disponibilitatea pieselor. 

Vă invităm să explorați marca Valley. Oferim mii de  
opțiuni și funcții pentru particularizarea echipamentului  
și vă descriem aici aspectele esențiale. Apoi, vizitați  
site-ul nostru web – valleyirrigation.com – sau  
contactați distribuitorul local Valley pentru a afla  
mai multe despre motivele pentru care Valley  
este alegerea bună pentru ferma dvs.
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Valley are cea mai extinsă rețea de distribuitori și tehnicieni 
instruiți în fabrică și care răspund foarte repede.

Una din cele mai importante decizii pe care le veți lua este selectarea unui 
distribuitor. Distribuitorul Valley nu va dispărea după semnarea contractului de 
vânzare. Va fi disponibil pe teren când veți avea nevoie de ajutorul său. 

Distribuitorii Valley:

• parcurg o instruire extinsă privind produsele;

• oferă service rapid, fiabil;

• lucrează cu toate mărcile de echipamente de irigare.

Marca Valley este printre cele mai bune din 
lume în irigarea de precizie și stă la baza 
acestei industrii. 

Pivoții centrali, sistemele în unghi și liniare Valley:

• au performanțe superioare față de alte mărci în toate condițiile 
de câmp la teste independente;

• sunt alese de mai mulți cultivatori decât orice altă marcă;

• sunt proiectate cu precizie și particularizate pentru fiecare câmp 
individual.

Valley oferă nu numai cele mai bune echipamente, 
ci și cea mai inovatoare tehnologie.

Tehnologia Valley:

• oferă cele mai avansate instrumente de control și monitorizare  
de la distanță; 

• include BaseStation3™, un produs exclusiv în industrie, care oferă  
un nivel de control fără precedent asupra fermelor;

• include gama de produse de telemetrie AgSense®.

De ce cultivatorii aleg Valley

Valoarea  
Valley
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Panouri de comandă Valley

Valley oferă o gamă completă de panouri de comandă ușor de utilizat, inclusiv noua serie 
de panouri de comandă inteligente Valley® ICON. Gama ICON are o soluție pentru orice 
cerință. Indiferent dacă achiziționați un pivot central nou, vă actualizați panoul de comandă 
existent sau schimbați de la altă marcă de pivot central, aveți avantajul de a utiliza interfața 
intuitivă a unui ecran tactil complet color. Panourile noastre de comandă sunt proiectate să 
reziste la temperaturi extreme, umiditate ridicată și cerințe de tensiune tranzitorie. Vă asigură 
funcționare neîntreruptă și durabilitate, pentru a vă menține pivoții centrali în funcțiune an 
după an.

Valley proiectează panouri de comandă pentru toate tipurile de cultivatori – de la panouri cu 
cea mai avansată tehnologie computerizată, la opțiuni de bază, necomputerizate. Această 
diversitate vă permite să alegeți cel mai bun panou pentru activitatea dvs., fără a sacrifica 
tehnologia Valley, cu eficiență demonstrată pe teren.

Panouri de comandă Valley

•  Valley ICON10

•  Valley ICON5

•  Valley ICON1

•  Valley ICONX

•  AutoPilot Linear

•  ClassicPlus

•  Classic

Valley ICON5 Valley ICON1 Valley ICONX
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Seria Valley ICON® de panouri de comandă inteligente

Afișajele ICON10, ICON5 și ICON1 pot fi montate în incinta standard a panourilor de comandă modulare Valley, 
așadar dacă aveți un panou de comandă Valley Pro, Pro2, Select, Select2 sau ClassicPlus, puteți avansa rapid și 
simplu la Valley ICON. 

Model Valley ICON Afișaj Wi-Fi pentru acces prin 
dispozitive la distanță AgSense® ICON Link

Ecran tactil color de 10 inci Opțional Inclus

Ecran tactil color  
de 5 inci + butoane  

tactile soft
Nu se aplică Inclus

Control complet cu ecran  
tactil cu dispozitiv  

de comandă la distanță
Inclus Inclus

Ecran tactil color  
de 5 inci + butoane  

tactile soft
Nu se aplică Inclus
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AgSense® 

Produsele AgSense® de gestionare a irigării de la distanță utilizează tehnologie digitală 
celulară pentru a monitoriza și controla echipamentele de irigare de la distanță. Avantajul 
alegerii AgSense se extinde dincolo de produsele cu multiple funcții. Folosind aplicația 
AgSense de pe dispozitivul mobil, puteți obține acces la toate datele agregate, astfel încât 
să puteți utiliza informațiile. Și acum, prin AgSense ICON Link, capacitățile AgSense sunt 
integrate la fiecare panou Valley ICON.

ICON Link

AgSense ICON Link este un nou modul de gestionare de la distanță, creat exclusiv 
pentru panourile de comandă inteligente ICON. Acesta oferă programarea completă de 
la distanță a funcțiilor panoului de comandă și monitorizarea operațiunilor pivotului central 
prin intermediul aplicației mobile AgSense sau prin BaseStation3™. Modulul se montează 
în interiorul dulapului, este livrat complet activat și procesează comenzi de peste 10 ori 
mai rapid decât produsele anterioare. Cu un set de funcții extrem de extins, ICON Link 
este cheia cu care aveți acces la potențialul complet al panourilor de comandă inteligente 
Valley ICON de oriunde din lume.*

Pachetul pentru irigarea de precizie maximă Field Commander®

Acest pachet combină mai multe tehnologii AgSense într-un singur set, care vă permite 
să gestionați cu o versatilitate neegalată practic toate echipamentele de irigare, indiferent 
de marcă, vechime sau capacități actuale. Permite monitorizarea și controlul de la distanță 
al pivoților centrali și pompelor, precum și monitorizarea debitului, presiunii și condițiilor 
meteo.

Field Commander®

Field Commander® este un instrument de monitorizare și control pentru pivoți centrali, 
acționat prin GPS, care furnizează informații și alarme în timp real pe telefonul mobil, 
smartphone sau computer.

• Funcționează cu orice marcă de pivot sau versiune mai veche de panou 

• Permite implementarea de la distanță a prescripțiilor de irigare 

• Permite monitorizarea furtului de cablu

CommanderVP®

AgSense CommanderVP® permite monitorizarea și controlul complet de la distanță pentru 
pivotul central și panoul de comandă. Un modem celular cu schimbare pe câmp îl face 
compatibil cu practic toți operatorii mobili din lume, prevenind totodată scoaterea din uz 
din cauza tehnologiei celulare în schimbare.

Crop Link®

Crop Link® vă oferă posibilitatea de 
a monitoriza și controla mai multe 
elemente agricole, cum ar fi puțuri, 
debitul, presiunea și condițiile meteo, 
astfel încât să știți mai bine ce se 
petrece pe câmp.

Aqua Trac

Aqua Trac colectează date de la sondele 
de umiditate a solului, permițându-vă 
să implementați cu ușurință deciziile 
privind irigarea, în funcție de conținutul 
de umiditate din profilul solului, de pe 
computer sau smartphone.

*Este posibil să fie necesară o actualizare de firmware sau un set de componente Valley.valleyirrigation.com
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Tehnologie de control avansată

Ieșit din comun 

• Aplicații native pentru iOS (iPhone®, iPad®) și Android 

• Opțiune fără taxe lunare sau anuale

• Integrare cu Google Maps™

• Pentru ora estimată de sosire la destinație se calculează timpul 
necesar pentru ca utilajul să ajungă la un anumit punct de pe câmp

• Vizualizarea umidității solului arată conținutul de umiditate a solului 
pe straturi

• Vizualizarea operațională vă permite să vedeți ce face fiecare utilaj

• Rapoarte avansate și exporturi de date (apă aplicată, 
echipament, întreținere etc.)

• Șabloane pentru aspersoare de capăt pentru a seta 
modificări în mod simplu și rapid

• Niveluri ierarhice de acces și securitate pentru utilizatori 
desemnați

• Permite utilizatori multipli și simultani 

• Furnizează notificări de alertă și actualizări instantanee și 
succinte ale stărilor

Valley BaseStation3™

Valley BaseStation3 este cel mai complex, flexibil și avansat produs de 
gestionare a irigării de la distanță disponibil în prezent. Această tehnologie 
inovatoare vă asigură un nivel de control fără precedent asupra activității dvs. 
Selectați protocolul celular, de date radio sau Internet pentru a gestiona și 
controla toate echipamentele dvs. de irigare de pe orice computer, laptop, 
tabletă sau smartphone. Și acum BaseStation3 poate fi integrat la orice panou 
de comandă Valley ICON.

Încercați înainte de a cumpăra

Acum puteți încerca BaseStation3 gratuit. Utilizați versiunea 
demonstrativă pentru a explora toate funcțiile și capacitățile acestui 
instrument inovator de gestionare a irigării. Versiunea demonstrativă vă 
permite să controlați o fermă simulată cu BaseStation3, unde puteți 
explora toate avantajele. 

De asemenea, puteți încerca gratuit aplicația mobilă BaseStation3. 
Trebuie doar să descărcați aplicația BaseStation3 din magazinul dvs. de 
aplicații și să faceți clic pe butonul Demo. Convingeți-vă de cât de simplă 
poate fi irigarea.
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VRI-ZVRI-S

Aplicare precisă a apei

Irigare cu rată variabilă (Variable Rate Irrigation – VRI) 

Irigarea cu rată variabilă (Variable Rate Irrigation – VRI) de la Valley este ideală pentru câmpuri cu mai multe tipuri de sol 
și topografie variabilă. Cu o combinație de hardware și software, Valley VRI vă permite să reglați adâncimea de aplicare 
a apei pentru a optimiza fiecare hectar și a maximiza potențialul de productivitate. Deoarece Valley înțelege că toate 
câmpurile sunt diferite, oferim trei opțiuni de VRI: Control viteză, Control zonă și Trimble® Irrigate-IQ™.

Controlul aspersoarelor în unghi

Control viteză VRI (VRI-S)

• Împarte câmpul în maxim 180 de sectoare 

• Cu o prescripție VRI particularizată 
încărcată, viteza pivotului central este 
mărită sau redusă pentru a obține 
adâncimea de aplicare dorită în fiecare 
sector

valleyirrigation.com

Control zonă VRI (VRI-Z)

• Câmpul poate fi împărțit în peste 5000 de zone 

• O prescripție VRI particularizată încărcată acționează 
ventilele de control al aspersoarelor de-a lungul zonelor 
pivotului central, pentru a obține adâncimea de aplicare 
dorită în fiecare zonă

• Este posibil controlul pornirii/opririi în zone care nu 
trebuie irigate, cum ar fi canale, șanțuri și zone cu apă

Trimble Irrigate-IQ VRI

• Controlați duze individuale pentru a aplica la adâncimea corespunzătoare, în locul corespunzător

• Colaborați cu un consultant autorizat pentru a crea planuri VRI care compensează variațiile de 
proprietăți ale solului, starea culturii, topografia și istoricul de precipitații de pe fiecare câmp

Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner*

• Obțineți o aplicare uniformă în zone acoperite de brațul în unghi

• Optimizați utilizarea apei

• Reduceți pierderile și solubilizarea

• Îmbunătățiți calitatea culturii și productivitatea

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

* Nu este disponibil în toate regiunile. Contactați distribuitorul local Valley pentru disponibilitatea produsului.
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Vă puteți baza pe distribuitorul Valley, care se va asigura că primiți setul de aspersoare corespunzător, în funcție de 
climat, tipul de sol, culturi și topografie.

• Dimensionarea și distanțarea precisă, computerizată a duzelor asigură uniformitatea și eficiența aplicării

• Sistemele de stropire la presiune redusă funcționează la 0,4 bari (6 PSI), economisind putere, energie și bani

• Eficiența de aplicare poate ajunge la 95 la sută

• Opțiunile suplimentare pentru aspersoare includ aspersoare de capăt, aspersoare de picurare, brațe posterioare 
și aspersoare de cerc parțial 

• Software-ul exclusiv VChart poate proiecta seturi de aspersoare pentru toate mărcile de echipamente de irigare 

• Distribuitorii Valley sunt experți cu instructaj extins în aplicarea și conservarea apei

Soluții de aspersoare

Aspersoare Valley

Sistemul fix de stropire Valley Low-Energy Nozzle (duză de energie redusă, LEN), cu 
duză de inserție, pe coduri de culori, precum și regulatorul de presiune universal Valley 
sunt opțiuni economice și eficiente pentru cerințele dvs. privind seturile de aspersoare. 
Amplasarea dorită a aspersoarelor poate fi realizată utilizând aspersoare de picurare, 
brațe posterioare și alte alternative.

Nelson® Irrigation

Nelson oferă o gamă completă de produse de aplicare a apei, proiectate pentru 
condițiile de pe câmp și culturile dvs., care asigură productivitate și calitate mai 
bună la recoltare. Inovația în irigare realizată de Nelson a creat tehnologia Rotator® la 
aspersoare de picurare și aspersoare Big Gun®. 

Senninger® Irrigation

Respectând principiile „presiune redusă performanțe ridicate”, produsele Senninger® 
asigură distribuirea uniformă a apei cu intensitate redusă de aplicare. Cu o gamă largă 
de modele disponibile, puteți selecta produsul cel mai potrivit pentru cerințele dvs. 
individuale legate de câmp, cultură și instalații. 

Set de aspersoare actualizat

• Cea mai importantă investiție pe care o puteți face

• Noua tehnologie a aspersoarelor cu presiune redusă asigură eficiență și uniformitate 
și poate reduce costurile pentru curent electric

• Selectați plăci de distribuție proiectate să minimizeze devierea din cauza vântului

• Noile regulatoare de presiune asigură debitul corespunzător de la fiecare duză

Nelson

Valley

Senninger
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De la punctul de pivotare la turnul terminal, întreaga structură 
Valley este proiectată, construită și testată pe câmp pentru 
a face față oricăror solicitări de funcționare cu care se poate 
confrunta utilajul dvs. Structurile Valley rezistă în cele mai 
dure condiții produse de teren accidentat și brazde. Utilizarea 
unui pivot central Valley poate duce la reducerea costurilor 
de funcționare, rentabilizarea rapidă a investiției inițiale și 
conservarea resurselor.

Pivoții centrali Valley au fost proiectați pe baza cerințelor 
cultivatorilor. Pe câmpuri de orice mărime, cu punct de 
pivotare fix sau remorcabil, în prezența sau absența coroziunii, 
pivotul central Valley oferă numeroase funcții de performanță 
cu ajutorul cărora vă puteți iriga în mod eficient câmpul.

Modelul Valley 8120

Valley a dezvoltat un test standard cu accelerarea duratei de 
viață, care supune tronsoanele unor condiții cu care s-ar putea 
confrunta pe teren accidentat, cu pneuri mari. Se poate estima 
că tronsonul cu cea mai lungă durată de viață de testare va 
rezista cel mai mult în condiții similare pe câmp. Rezultatele 
acestor teste, efectuate de ingineri independenți, indică în 
mod constant că pivotul central Valley este cel mai durabil 
utilaj din industrie. De aceea Valley este alegerea numărul 1 
pentru cultivatori.

De asemenea, Valley construiește cele mai lungi tronsoane din 
industrie. Cu tronsoane mai lungi economisiți bani, reducând 
costurile de achiziție a utilajelor și eliminând funcționarea 
și întreținerea continuă, asociate cu unități de acționare 
suplimentare. Tronsoanele lungi Valley asigură aceeași 
rezistență și durabilitate și îndeplinesc aceleași standarde de 
performanță precum toate celelalte tronsoane Valley.

valleyirrigation.com
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Acționare Spinner™  
cu tronson simplu

Acționarea Valley Spinner™ cu tronson simplu este proiectată pentru 
cultivatori cu terenuri mici sau acces limitat la electricitate. Acest pivot 
cu tronson simplu este acționat prin presiunea apei și oferă toate 
avantajele structurale și mecanice ale oricărui pivot central Valley.

*Distanțările efective de pe câmp vor varia în funcție de adâncimea 
pistelor create de roți, dimensiunea pneurilor, lungimea tronsoanelor, 
terenul de pe câmp și diverse condiții de funcționare.

Opțiuni de structură pentru culturi cu înălțimi diferite

Unități de acționare cu profil standard

• Distanțare: 2,8 m – 3 m (9' 4" – 10') 

Unități de acționare cu profil jos

• Când nu sunt necesare distanțări standard

• Distanțare: 1,85 m – 1,95 m (6' 2" – 6' 5")

Unități de acționare cu profil înalt și foarte înalt

• Asigură o distanțare mai mare a culturilor

• Distanțare cu profil înalt: 3,9 m – 4 m (13' 0" – 13' 3")

• Distanțare cu profil foarte înalt: 4,9 m – 5 m (16' 3" – 16' 6")

Acționare cu motor  
cu tronson simplu

Acționarea Valley cu motor cu tronson simplu este ideală pentru 
irigarea câmpurilor mici, de până la 3 hectare (6 acri), acolo unde 
accesul la alimentarea electrică este limitat. Sunt disponibile toate 
seturile de aspersoare pentru a asigura aplicarea eficientă a apei 
cu presiune redusă, furnizând economii semnificative de energie, 
manoperă și apă.
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Faceți o investiție pe termen lung cu punctele de pivotare remorcabile Valley. Deoarece aceste utilaje pot fi deplasa-
te de pe un câmp pe altul, puteți iriga o suprafață mai mare în mod economic, cu un singur pivot central.

Quick Tow
• Diametrul tronsonului de 127 mm (5")

• Pentru pivoți cu lungimea de până la 201 m (660')

 
 
E-Z Tow™ pe 2 roți
• Poate fi remorcat în orice direcție

• Pentru pivoți cu lungimea de până la 274 m (900') 
 

E-Z Tow™ pe 4 roți 
• Diametrul tronsonului de 168 mm (6 5/8")

• Proiectat pentru unități remorcabile de orice dimensiune

 –  Opțiunea cu roți fixe sau de rotire în planuri diferite asigură 
rotirea ușoară pentru remorcarea în orice direcție

 – Pentru pivoți cu lungimea de până la 305 m (1000')

• Diametrul tronsonului de 219 mm (8 5/8")

 –  Opțiunea cu roți fixe sau de rotire în planuri diferite asigură 
rotirea ușoară pentru remorcarea în orice direcție

 – Pentru pivoți cu lungimea de până la 457 m (1500')

 
 
Remorcare cu șină
• Opțiune cu costuri reduse adecvată pentru remorcarea mai 

puțin frecventă

• Proiectat pentru unități remorcabile de orice dimensiune

Pivoți centrali remorcabili

E-Z Tow pe 2 roți

E-Z Tow pe 4 roți

Remorcare 
cu șină

valleyirrigation.com
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Reductor de turație 
remorcabil Valley 

Funcții

• Fusul din oțel de mare rezistență, cu braț de transmisie 
lung și ranforsat și carcasă ranforsată, asigură o 
conexiune de transmisie rezistentă și durabilă între 
reductorul de turație și roată

• Dispozitivul de reținere prin compresie menține fusul fix 
chiar și în cele mai dificile situații de pe câmp și este 
simplu de scos în momentul remorcării 

• Include toate funcțiile și avantajele reductorului de 
turație Valley patentat, fabricat în SUA

• Structura dinților – exclusiv în industrie, unghiul de 25° 
al dinților asigură o durată de viață mai îndelungată și 
fiabilitate mai bună în condiții dure

• Raport de transmisie 52:1 – structura cu dinți complet 
încastrați reține uleiul între angrenajele antrenate

• Angrenajul cu melc, din fier flexibil, asigură o mai mare 
capacitate de sarcină și rezistență la uzură

• Rulmenți de intrare/ieșire cu carcasă turnată, fabricați 
în America 

Axe remorcabile Valley

• Rulmenți de intrare/ieșire umpluți cu unsoare pentru 
durată de viață îndelungată și fiabilitate

• Cu piese turnate de mare rezistență

Reductor de turație 
remorcabil Omni 

Funcții

• Structura dinților – unghiul de 14,5° al dinților asigură o durată 
de viață mai îndelungată și fiabilitate în condiții dure

• Raport de transmisie 52:1 – structura cu dinți complet 
încastrați reține uleiul între angrenajele antrenate

• Angrenajul cu melc, din fier flexibil, asigură o mai mare 
capacitate de sarcină și rezistență la uzură

• Rulmenți de intrare/ieșire cu călire pătrunsă, fabricați în China

Mecanism cu melc de decuplare

• Suportul angrenajului cu melc, dintr-o singură piesă, cu 
prelucrare de precizie asigură alinierea precisă a melcului și 
pinionului de acționare

• Proiectarea specializată a plăcii de etanșare de la arborele de 
intrare reduce semnificativ posibilitatea apariției scurgerilor

• Maneta simplă asigură decuplarea rapidă și ușoară în 
momentul remorcării 
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Alimentare cu apă prin șanț

• Motorul diesel integrat cu opțiune de alimentare prin generator 
sau cablu acționează o pompă pentru presurizare și furnizarea 
electricității

• În canale de beton se utilizează conducte de alimentare cu role; în 
șanțuri de pământ se utilizează conducte cu flotație

• Conductă de absorbție cu alunecare, proiectată special pentru 
șanțuri de pământ (numai pentru utilaje pe două roți cu alimentare 
prin șanț)

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

Valley Rainger™ 

Bazat pe o platformă cu transportor comun, Valley Rainger™ este un 
model versatil, asigurând alimentarea cu apă prin șanț sau furtun. 
Transportorul poate fi particularizat pentru câmpul dvs. adăugând 
opțiuni precum rezervoare de substanțe chimice și îngrășăminte.

Sisteme liniare Valley

Alimentare cu apă prin furtun

• Alimentarea electrică furnizată de opțiunea de generator 
diesel integrat sau prin cablu

• Furtunuri din polietilenă cu diametru interior de până la 
200 mm (8"), conectate la o țeavă principală sub presiune

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

Valley Rainger Swing-Around™

Modelul Rainger Swing-Around™ se rotește cu 180° în jurul 
transportorului pentru a iriga latura opusă a câmpului. Vă 
permite să dublați suprafața de teren irigată cu un singur utilaj, 
economisind timp și bani. 

Valley Rainger Swing-Around

Sistemul liniar Valley se deplasează înainte și înapoi pe un câmp pătrat sau dreptunghiular, irigând până la 98 la sută din suprafață. 
Sistemele liniare Valley oferă acoperire și flexibilitate excelentă și sunt considerate una din cele mai eficiente metode de irigare. 

valleyirrigation.com
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Valley Universal

Spre deosebire de alte sisteme liniare rotative, Valley Universal poate comuta 
automat între modul liniar și modul pivot central. Este disponibil cu alimentare 
prin furtun sau prin șanț. 
 

Valley pe două roți cu alimentare 
prin furtun

Acest utilaj versatil poate funcționa ca sistem liniar standard, remorcabil sau 
rotativ. Este o opțiune ideală de conversie pentru câmpuri irigate în prezent 
prin inundare, prin picurare sau cu sisteme staționare.

 

Valley pe două roți cu alimentare 
prin șanț

Sistemul liniar poate utiliza fie infrastructuri permanente de alimentare cu apă 
din sol, fie șanțuri de pământ instalate anual. O conductă de admisie flexibilă 
este compatibilă cu aproape orice șanț de pământ funcțional, reducând 
costurile de investiție. Ideal pentru câmpuri mici, acest sistem liniar poate fi 
remorcat sau rotit pentru a acoperi o suprafață mai mare. 

Valley pe două roți cu alimentare prin șanț

Valley Universal

Valley pe două roți cu alimentare prin furtun
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Câștigați suprafețe suplimentare
Cu sistemele Valley în unghi, în curbă și DropSpan™, puteți să acoperiți suprafețe mai mari și să obțineți venituri 
suplimentare din terenul pe care îl dețineți deja. Combinați aceste soluții – selectând și utilizând mai multe opțiuni 
compatibile – într-un singur utilaj pentru a particulariza complet un pivot central care vă maximizează suprafața irigată.

Valley Precision Corner®

Valley Precision Corner® este sistemul nostru în unghi computerizat, patentat, 
care asigură precizie extremă la aplicarea apei, a substanțelor chimice și 
îngrășămintelor. Este disponibil cu sistemul opțional, patentat de Valley, Water 
Utilization Package™, care include solenoizi suplimentari ce comandă încă 22 de 
aspersoare.

Valley Corner DualDrive™

Valley Corner DualDrive™ dispune de două pneuri cu spațiere redusă, care 
asigură tracțiune excelentă și flotație sporită. Astfel, utilajul dvs. în unghi se 
poate deplasa pe tipuri de sol dificil și în condiții adverse pe câmp, fără a se 
bloca și minimizând deteriorarea culturii.

VFlex™ Corner

VFlex™ Corner înlocuiește modelul tradițional Valley Corner, creând un utilaj nou, 
durabil, care utilizează cele mai moderne componente structurale, păstrând 
totodată comenzile simple de pornire-oprire. VFlex Corner oferă mai multe opțiuni 
decât orice alt sistem în unghi de pe piață din prezent și poate fi particularizat 
complet pentru a vă îndeplini cerințele.

Valley Terrain Compensation

Valley Terrain Compensation este un modul exclusiv Valley pentru sisteme în unghi ghidate prin GPS, care poate să reducă 
acționarea excesivă a direcției și să îmbunătățească precizia pentru pistele create de roți pe teren denivelat sau cu creste înalte. 
Calculează diferența dintre localizarea reală a antenei GPS și poziția dorită a căii de ghidare, compensând erorile de poziție produse 
de modificările de teren. Terrain Compensation asigură piste de roți mai drepte, repetabile pentru utilajul în unghi, reducând 
deteriorarea culturii.
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Sisteme în curbă Valley

Un sistem în curbă Valley este o opțiune adăugată la pivotul central care îl „dirijează” în jurul oricărui obstacol. Porțiunea 
exterioară a pivotului central continuă să se deplaseze, în timp ce porțiunea interioară este oprită de garduri, arbori sau alte 
obstacole. Un cronometru de accelerare exclusiv mărește viteza pivotului central pentru a reduce irigarea excesivă în timpul 
curbării.

Valley DropSpan™

Cu Valley DropSpan, puteți coborî tronsoanele 
exterioare ale pivotului central, astfel încât restul 
utilajului să poată iriga suprafața de după bariere. 
Tronsoanele pot fi coborâte și remontate de o 
singură persoană, fără instrumente, în mai puțin de 
15 minute.

• Un conector electric simplu este prevăzut pentru 
cablul de tronson și modulul logic de control; nu 
este necesară reinstalarea cablurilor 

• Un sistem simplu cu cric și picior de susținere 
facilitează coborârea și remontarea tronsoanelor 
exterioare

• Un comutator de oprire aliniază automat utilajul 
de bază cu tronsoanele coborâte pentru a facilita 
remontarea

Bender30™

• Se curbează cu până la 30 de grade în ambele direcții

• Utilizează componente structurale existente – simplu 
de adaptat la sisteme existente 

• Pot fi instalate mai multe unități Bender30™ la un singur 
pivot central

Bender160™

• Se curbează cu până la 160 de grade în ambele direcții

• Utilizează componente structurale particularizate

• Pot fi instalate mai multe unități Bender160™ la un 
singur pivot central

Sistem de ancorare pentru sisteme în curbă

Numai Valley oferă un sistem de ancorare pentru unitățile 
de acționare în curbă. Sistemul de ancorare asigură 
rezistența structurală necesară pentru a utiliza sistemele 
în curbă Valley la utilaje mai lungi, precum și pe teren 
accidentat sau denivelat. Acum utilajul dvs. se poate 
curba cu peste 600 de metri pentru a iriga o suprafață și 
mai mare. 
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Structură durabilă Valley

valleyirrigation.com



19

Utilajele Valley au în mod constant performanțe superioare față de alte mărci în ceea ce privește siguranța, durabilitatea și 
rezistența, oferindu-le producătorilor cele mai apreciate produse de irigare din industrie.

Cu aceste caracteristici, nu este nicio îndoială că aveți cea mai durabilă structură:

• Oțel galvanizat la cald

• Unitate de acționare cu patru picioare cu bare de ancoraj

• Cuplaj de tronson forjat cu articulație sferică

• Flanșe de conductă grele, cu opt șuruburi

• Cuplaj de aspersor sudat

• Suport sudat cu acoperire completă

• Capete forjate ale barelor de stabilizare

• Garnituri de flanșă din poliuretan

• Tronsoane încărcate uniform

• Conductă de lungime completă, cu proiectare 
corespunzătoare pentru fiecare tronson, fără conducte 
scurte de extensie 

Tronsoane Valley

Când luați decizii care pot afecta productivitatea și funcționarea, apelați 
la Valley, care le oferă cultivatorilor rezistența structurală necesară 
pentru a obține productivitate maximă. Tronsoanele Valley au în 
mod continuu și constant performanțe superioare față de cele ale 
concurenței.

• Conducte cu diametrul de 127 mm (5"), 168 mm (6 5/8"), 219 mm 
(8 5/8") și 254 mm (10")

• Tronsoane cu lungimea de 35 m – 72 m (115' – 236'), inclusiv cel 
mai lung tronson din industrie

• Oțelul galvanizat este o dotare standard

• Conducta PolySpan® disponibilă pentru condiții de coroziune

Puncte de pivotare fixe

Durata de viață a structurii unui pivot central este esențială. Punctele de pivotare 
fixe de la Valley asigură durabilitatea maximă a platformei și sunt disponibile în patru 
dimensiuni pentru a răspunde cerințelor dvs.

Punct de pivotare de 254 mm (10")
• Proiectat pentru pivoți cu 

lungimea de până la 853 m 
(2800')

• Profil standard și înalt 

Noi opțiuni de cot inferior și 
conductă ascendentă disponibile 
pentru integrare:

• Debitmetre Seametrics®

• Ventile Nelson

• Filtre Clemons

Punct de pivotare de 168 mm (6 5/8")
• Proiectat pentru pivoți cu lungimea 

de până la 457 m (1500')

• Profil jos și standard

Punct de pivotare de 219 mm (8 5/8")
• Proiectat pentru pivoți cu lungimea 

de până la 853 m (2800')

• Profil jos, standard și înalt
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Reductor de 
turație Valley

Reductorul de turație patentat Valley este 
proiectat și fabricat la Valley, Nebraska, SUA. 
Este cel mai durabil reductor de turație din 
industria irigațiilor și este construit să funcționeze 
în cele mai solicitante condiții din prezent. 

1. Diafragmă de cauciuc de mare 
capacitate – se dilată la căldură și 
presiune pentru a minimiza condensarea 
apei.

2. Rulmenți de intrare și ieșire – fabricați în 
America și având carcasă turnată pentru a 
asigura cea mai bună calitate și capacitate 
de sarcină disponibile în industrie.

3. Angrenaj cu melc – fierul flexibil, de mare 
soliditate, asigură o rezistență la uzură 
mult mai mare decât oțelul și previne uzura 
dinților angrenajului.

4. Structura dinților – exclusiv în industrie, 
unghiul de 25° al dinților asigură o 
rezistență cu 40 la sută mai mare, durată 
de viață mai îndelungată și fiabilitate mai 
bună în condiții dure față de structurile cu 
dinți la 14,5°.

5. Cele mai mari dimensiuni pentru fusul 
de pinion și canalul de antrenare – 
pentru rezistență suplimentară în zonele 
esențiale de susținere a sarcinilor. 

1

2
3
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6. Cameră de expansiune – capac din aluminiu turnat rezistent la coroziune; diafragma 
de cauciuc permite dilatarea și contractarea uleiului în timpul funcționării. Capacul 
ventilat previne acumularea presiunii și scurgerile de la garnituri.

7. Capac terminal filetat – permite preîncărcarea precisă a rulmentului pentru a-i mări 
durata de viață.

8. Raport de transmisie 52:1 – structura cu dinți complet încastrați reține uleiul între 
angrenajele antrenate.

9. Pinion de acționare – fonta de mare rezistență asigură cea mai bună capacitate de 
încărcare și cea mai îndelungată durată de viață din industrie. Angrenajul de bronz 
opțional este disponibil pentru condiții extreme.

10. Ulei cu vâscozități multiple pentru reductoare de turație – caracteristici superioare 
uleiului 85W-140 GL5 în privința uzurii pe termen lung și în condiții de sarcină extreme.

11. Cel mai lung arbore de ieșire (oțel) – exclusiv la reductoarele de turație Valley. 
Asigură distanțare suplimentară între reductorul de turație și flanșa roții pentru a 
diminua acumularea de noroi, ceea ce reduce deteriorarea etanșărilor și prelungește 
durata de viață a reductorului de turație.

REDUCTOR 
DE TURAȚIE 

VALLEY

REDUCTOR  
DE TURAȚIE DE LA 

CONCURENȚĂ

Jantele Valley cu 
decalaj special 
compensează 
arborele mai 
lung și duc 
centrul pneului 
mai aproape 
de rulmentul 
reductorului de 
turație. Aceasta 
reduce sarcina de 
capăt și mărește 
durata de viață a 
rulmentului.

Jante exclusive  
pentru pneuri

Mecanism de acționare fiabil
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Acționare centrală
Nu este nicio îndoială că Valley are cel mai fiabil mecanism de acționare din industrie. Acționarea centrală Valley are o construcție mai 
solidă, o durată de viață mai mare și utilizează mai puțină energie decât alte motoare de acționare pentru irigații. De aceea o susținem 
cu cea mai bună garanție din industrie – opt ani integral pentru piese și manoperă. În plus, oferim o largă selecție de opțiuni de acționare 
centrală, pentru a corespunde cu practicile dvs. agricole.

• Înveliș de protecție exclusiv de la Valley aplicat pe 
suprafețele interne pentru a preveni coroziunea.

• Cutia de joncțiune cu ventilație internă previne 
corodarea conexiunilor de cabluri de la umiditate și 
impurități.

• Statorul poate fi înlocuit independent față de rotor, 
deoarece este fixat cu bolțuri rezistente la coroziune, 
din oțel inoxidabil, pentru a facilita întreținerea. 

Funcții superioare pentru beneficii suplimentare:

• Angrenajele elicoidale din oțel turnat înseamnă contact mai 
mare al dinților decât angrenajele cilindrice pentru o durată 
de viață mai îndelungată, capacitate de cuplu mai mare și 
transmisie mai lină a puterii.

• Carcasă din aluminiu cu nervuri pentru eficiența funcționării 
la temperaturi mai scăzute. Funcționează la temperaturi 
cu 11°C (20°F) mai scăzute decât motoarele concurente, 
dublând durata de viață a izolării și crescând durata de 
viață a motorului. 

Valley X-Tec™

Noua unitate de acționare Valley X-Tec™ oferă cea mai bună 
combinație: turație de performanță pentru cicluri de irigație rapide 
și putere dinamică pentru a face față chiar și celor mai dificile 
terenuri. Tehnologia de aliniere patentată și motorul C.C. solid 
mențin un ritm de deplasare lin și constant al pivotului, chiar și pe 
teren denivelat.

Valley X-Tec utilizează tehnologia FastPass™ pentru a funcționa 
de până la două ori mai rapid decât un motor de acționare 
centrală C.A. standard cu turație ridicată. Construcția avansată a 
motorului C.C. asigură cuplu constant pe o gamă largă de turații, 
oferindu-le cultivatorilor opțiuni de control și suplimentare fără 
egal pentru a maximiza productivitatea culturilor. 

Caracteristici de putere:

• cuplu maxim la toate turațiile;

• aliniere de precizie constantă, patentată;

• rotor cu inerție redusă;

• tehnologie de frânare electrică;

• construcția solidă asigură o mare durabilitate;

• pornirile lente permit accelerarea lină a 
motorului.

4 hours

 













8 hours

 













 











  













Acționare Valley X-Tec
4 ore în total pentru irigarea 

unui câmp
Limitări în funcție de condițiile de pe câmp

Acționare C.A. standard
8 ore în total pentru irigarea 

unui câmp

Tehnologia Valley FastPass
Comparație între mașini tipice cu șapte turnuri
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PolySpan®

• Structura patentată rezistă la efectele apei acide, 
alcaline, corozive și saline

• Fabricat în SUA

Oțel galvanizat

• Prelungește durata de viață a utilajului în diverse condiții 
de compoziție a apei

• Disponibil pentru toate echipamentele Valley

Soluții pentru coroziune

Reinstalarea conductelor – 
o soluție cu costuri reduse

Reinstalarea conductelor este cel mai economic mod de a prelungi 
semnificativ durata de viață a utilajului dvs.

Opțiuni Valley de reinstalare a conductelor:

• Alegeți între conducte cu diametrul de 127 mm (5"), 152 mm 
(6"), 168 mm (6 5⁄8"), 219 mm (8 5⁄8") și 254 mm (10") pentru a 
minimiza pierderile de presiune și cerințele de putere

• PolySpan – pentru apă corozivă și substanțe chimice de 
protecție a culturilor și tratare a solului

• Oțel galvanizat – pentru diverse condiții de compoziție a apei

valleyirrigation.com
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Soluții de flotație

Turnurile de pivot blocate pot duce la durate de nefuncționare costisitoare. 
Opțiunile de flotație Valley pot reduce adâncimea pistelor create de roți, pot 
îmbunătăți tracțiunea și vă pot menține utilajele în funcțiune pe toate câmpurile. 
Pentru câmpuri diferite sunt necesare opțiuni de flotație diferite, așadar 
indiferent dacă terenul dvs. este accidentat sau solul nisipos, argilos sau dens, 
distribuitorul Valley vă poate ajuta să găsiți soluția care vi se potrivește.

Acționare pe 3 roți Valley Acționare pe șenile Valley Acționare pe 4 roți cu articulații Valley

Opțiuni de flotație

• Acționare pe 2 roți Valley

• Acționare pe 3 roți Valley

• Acționare pe șenile Valley

• Acționare pe șenile cu articulații Valley

• Acționare pe 4 roți cu articulații Valley

Pneuri nedirecționale pentru irigare

Firestone Champion Hydro ND

Valmont Irrigation este singura companie de produse de irigare 
cu pivot central care oferă aceste pneuri revoluționare. Firestone 
a proiectat pneurile Champion Hydro ND special pentru utilajele 
de irigare, pentru îmbunătățirea tracțiunii și reducerea formării 
șanțurilor. Structura patentată, nedirecțională a suprafeței de rulare 
asigură tracțiune uniformă atât la deplasarea înainte, cât și înapoi, 
astfel încât nu mai aveți nevoie de un pneu frontal și posterior. 
Disponibile acum în dimensiunile de 14.9" – 24" și 11.2" – 38".
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1. ETANȘARE CU BUZĂ TRIPLĂ ȘI 

DUZĂ INOXIDABILĂ 

Asigură o durată de viață îndelungată, 

fără scurgeri, la presiuni de funcționare 

reduse și ridicate.

2. SUDURI LATERALE ȘI RADIALE 

Distribuiți sarcinile pe o suprafață mare 

pentru durabilitate maximă.

3. BARE DE STABILIZARE 

Capetele barelor cu rază mare de 

tranziție și încărcare uniformă asigură 

solicitarea mai mică și durata de viață 

mai îndelungată a utilajului.

4. PICIOARELE UNITĂȚII DE 

ACȚIONARE 

Patru bare de ancoraj pe fiecare latură 

pentru a asigura stabilitatea în timpul 

funcționării pe teren în pantă.

5. CONSOLE DE FIXARE CU 

PICIOARE DE STRÂNGERE 

Protejați conducta pentru a crea 

rezistență suplimentară. Îmbinările 

de mare rezistență elimină răsucirea 

conductelor.

6. TRONSON OPTIMIZAT  

Asigură rezistența și stabilitatea 

sporită a utilajului, datorită unghiurilor 

barelor încărcate uniform și barelor de 

stabilizare prelucrate prin forjare.

7. CUPLAJ CU ARTICULAȚIE SFERICĂ 

Bila din oțel forjat, dintr-o singură 

piesă, asigură deplasarea uniformă 

a tronsonului în toate direcțiile, 

minimizând solicitarea conductelor 

pentru o durată de viață mai 

îndelungată a utilajului.

8. ORIFICIUL DE IEȘIRE AL 

ASPERSORULUI 

Cuplajul sudat asigură rezistența 

sporită a conductei în jurul orificiului 

de ieșire a apei, minimizează pierderile 

de presiune și asigură o susținere mai 

bună pentru setul de aspersoare.

9. REDUCTOR DE TURAȚIE 

Arborele de ieșire mai lung și janta 

cu decalaj asigură distanțarea dintre 

reductorul de turație și pneu pentru a 

reduce acumularea de noroi. 

Componente 
electrice Valley

Inel colector

Transferă alimentarea electrică de 

intrare la pivot și utilizează o etanșare 

impermeabilă. Este dotat standard 

cu un tub pentru conductori electrici 

din oțel inoxidabil pentru a asigura 

funcționarea îndelungată fără probleme.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Cablu de tronson

Opțiunile pentru cablul de tronson includ: 

cabluri de calibrul 8, 10 și 12 pentru 

alimentare și cabluri de calibrul 14 pentru 

comandă. Opțiunile standard includ cabluri 

de tronson ecranate și pe coduri de culori 

pentru a facilita activitățile de service și 

întreținere.

Casetă de turn

Structura cu bază din oțel galvanizat, cu 

arbore din oțel inoxidabil și ansamblul 

rulmentului din nailon asigură o durată de viață 

îndelungată.

valleyirrigation.com
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Conversii

Conversia reductorului de turație și a acționării centrale

• Sporiți semnificativ fiabilitatea și prelungiți durata de viață a 
utilajului

• Investiție minimă pentru performanță sporită maximă

• Conversii totale și parțiale disponibile, inclusiv conversii ale 
sistemelor hidraulice cu ulei

• Aproape toate mărcile de pivot central pot fi convertite

Conversia casetelor de turn

• Reduceți substanțial opririle sistemelor electrice la pivoți centrali 
mai vechi

• Valoare ridicată pentru investiție minimă

• Fiabilitate și durabilitate demonstrate la pivoți centrali de alte 
mărci decât Valley

• Aproape toate mărcile de pivot central pot fi convertite

Soluții antifurt 
pentru cabluri

Protejați-vă investițiile 

Problema furtului de cabluri de tronson la utilaje 
liniare și cu pivot central cauzează probleme 
sporite. Pentru a furniza soluții adecvate unor 
cerințe diferite și la prețuri accesibile, Valley 
oferă o gamă completă de produse menite să 
împiedice furtul de cabluri din cupru. 

Produse CableGuard

• Cable Armor

• Motor Lead Armor 

• Clemă pentru cabluri de tronson

• Benzi din oțel inoxidabil 

• Tub de oțel flexibil de regim greu



Valley AgSolutions
Echipa Valley AgSolutions răspunde cerințelor clienților care pot avea nevoie de mai mult decât simpla irigare. Echipa 
poate oferi asistență sau poate găsi resurse de asistență pentru toate aspectele, de la studii de fezabilitate la soluții 
după recoltare.

valleyirrigation.com

Planificare 
și finanțare Asistență 

pentru 
proiectare 
și aplicații

Soluții de 
pompare

Servicii 
agricole

Soluții de 
protecție a 
mediului
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Valley Water Management

Deoarece irigarea este una din cele mai importante aporturi pentru culturi, cultivatorii 
dezvoltă rapid noi surse de apă pentru a îndeplini cerințele de irigare. Indiferent dacă 
construiți un rezervor nou, furnizați alimentare cu apă dintr-un canal sau utilizați 
câmpuri cu puțuri pentru a vă alimenta utilajele de irigare, Valley Water Management și 
distribuitorul local pot proiecta o soluție de pompare particularizată, cu eficiență ridicată, 
pentru a vă îndeplini cerințele.

Produse:

• Stații de pompare cu proiectare particularizată 

• Acționări cu frecvență variabilă pentru a economisi energie și a prelungi durata de 
viață a motorului

• Instrumente simple de control, monitorizare și gestionarea informațiilor de la distanță

• Sisteme de monitorizare a umidității solului

Servicii:

• Proiectarea tehnică a sistemelor hidraulice

• Proiectări de sisteme de control particularizate

Soluții de gestionare a apei

Cascade Earth Sciences 

Cascade Earth Sciences (CES), o companie a Valmont Irrigation, este o 
firmă de consultanță cu experiență, care furnizează soluții complexe pentru 
gestionarea deșeurilor și probleme de protecție a mediului. CES are calificarea 
unică de a dezvolta, proiecta și implementa strategii de gestionare a apei, 
care iau în calcul eficiența consumului de apă și curent electric, impactul 
asupra mediului, stabilitatea financiară și profitabilitatea. 

Probleme de alimentare cu apă – proiectarea puțurilor, studii de straturi 
acvifere, sisteme de tratare, baraje, grilaje pentru protecția peștilor și drepturi 
de utilizare a apei

Consultanță și proiectare – proiectare tehnică, hidrogeologie, soluri, 
agronomie, managementul construcțiilor și contracte

Gestionarea datelor – software-ul de gestionare a datelor Water Sentinel® 

furnizează rapoarte și analize detaliate pentru agricultura irigată (apă, climat, 
soluri, culturi etc.)

Ape reziduale – reutilizare, permise, monitorizare, raportare și proiectare
Pentru mai multe informații, vizitați 

cascade-earth.com

Colectarea 
apelor reziduale 
și a pierderilor

Reutilizarea 
imediată a 

apei

Conformitatea 
cu 

reglementările

Dezvoltarea 
unui plan de 

tratare

Aplicare prin 
irigare

Avantajul 
ciclului 
complet



Poziție de lider la nivel global

Consultați distribuitorul autorizat local Valley pentru detalii complete.

Valmont® Irrigation are o politică de îmbunătățire și dezvoltare continuă a produselor. În consecință, este posibil să fi apărut anumite modificări ale echipamentelor standard, ale opțiunilor, prețurilor etc. după 
publicarea acestei broșuri. Este posibil ca unele fotografii și specificații să nu fie identice cu echipamentele produse în prezent. Distribuitorul local Valley® este cea mai bună sursă de informații actualizate. Valmont 
Irrigation își rezervă dreptul de a modifica designul și specificațiile produselor în orice moment, fără a își asuma vreo obligație. 
  

valleyirrigation.com
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Rețeaua globală de vânzări

Marca Valley a fost recunoscută în toată lumea ca lider în vânzări, servicii, 
calitate și inovație de la fondarea industriei irigării mecanizate de către Valmont. 
Această poziție de lider este demonstrată de vânzările a aproape 200.000 de 
pivoți centrali, sisteme liniare și în unghi, de irigarea a aproximativ 10 milioane 
de hectare (25 de milioane de acri) și de rețeaua globală de peste 400 de 
distribuitori și agenți. 


