Produktový katalóg Valley

®

SPOĽAHLIVOSŤ

|

TRVANLIVOSŤ

|

PRESNOSŤ

|

POKROČILOSŤ |

VNÍMAVOSŤ

Investujte do svojej budúcnosti
Či montujete zavlažovač prvýkrát, vymieňate starý pivot alebo obnovujete aktuálne zariadenia,
všetko je to bezpochyby veľká investícia – a dôležitý záväzok. Určiť presne to, čo potrebujete,
je pre vaše hospodárenie kľúčové. Ako sa teda rozhodnete, čo kúpiť?
Chcete sa rozhodnúť tak, aby ste zlepšili výnos a končený výsledok. Spoločnosť Valmont
Irrigation vám ponúka zariadenie a technológiu Valley , ktorú potrebujete na dosiahnutie
maximálnej produktivity a ziskovosti. Máme pre vás ideálne zavlažovanie bez ohľadu na veľkosť
vášho poľa či rozpočtu. Riešenie, ktoré pretrvá generácie.
®

®

Zvážte tieto body:
•

Značku Valley uprednostňujú kupujúci na celom svete oproti našej najbližšej konkurencii
v pomere 2:1.

•

Stredové pivoty, rohové a lineárne zavlažovače si uchovávajú najvyššiu predajnú hodnotu
v odvetví, obvykle o viac než 25 percent vyššiu oproti ostatným značkám.

•

Prevodovka Valley je jediná zavlažovacia prevodovka vyrobená v USA. Má trikrát dlhšiu
životnosť než prevodovky iných značiek (podľa štandardizovaných testov).

•

Podpora zo strany predajcov po nákupe je pre vašu investíciu kľúčová. Predajcovia
spoločnosti Valley predstavujú špičku v predajoch, servisnom školení aj v dostupnosti dielov.

Pozývame vás, aby ste preskúmali značku Valley. Ponúkame tisíce možností
a funkcií, ktorými si môžete prispôsobiť svoje zariadenie. Priblížili sme vám
tu niektoré hlavné body. Ak sa chcete potom dozvedieť viac o tom, prečo je
značka Valley pre vašu farmu to pravé, navštívte našu
webovú stránku – valleyirrigation.com – alebo sa obráťte
na miestneho predajcu značky Valley.
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Prečo pestovatelia kupujú Valley
Spoločnosť Valley má najrozsiahlejšiu sieť predajcov
a ochotných technikov školených priamo v prevádzke.
Jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré spravíte, je výber predajcu.
Váš predajca značky Valley nezmizne hneď, ako zaschne atrament na kúpnej
zmluve. Budú vám k dispozícii na poli vtedy, keď ich potrebujete.
Predajcovia značky Valley:
•

Podstupujú rozsiahle produktové školenia

•

Poskytujú rýchle a spoľahlivé služby

•

Pracujú na všetkých značkách zavlažovacích zariadení

Spoločnosť Valley patrí medzí svetovú
špičku v presnom zavlažovaní a toto
odvetvie založilo.
Stredové pivoty, rohové a lineárne zavlažovače
spoločnosti Valley:
•

v nezávislých testoch prekonávajú ostatné značky vo všetkých
poľných podmienkach,

•

žiadnu značku si nezvolilo viac pestovateľov,

•

sú presne vyhotovené a prispôsobené pre každé jednotlivé pole.

Spoločnosť Valley neponúka iba najlepšie stroje,
ale aj najinovatívnejšiu technológiu.
Technológia Valley:
•

ponúka najmodernejšie diaľkové ovládanie a sledovacie nástroje,

•

obsahuje funkciu BaseStation3™ – osobitnú technológiu umožňujúcu
doteraz nevídané ovládanie farmy,

•

obsahuje rad telemetrických produktov AgSense®.

Hodnota
značky Valley
SPOĽAHLIVÁ
TRVÁCNA
PRESNÁ
POKROČILOSŤ
VNÍMAVOSŤ
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Ovládacie panely Valley

Valley ICON5

4

Valley ICON1

Valley ICONX

Spoločnosť Valley ponúka celý rad praktických ovládacích panelov vrátane novej série
inteligentných panelov Valley ICON®. Rad ICON má riešenie pre každú potrebu. Či kupujete
nový stredový pivot, aktualizujete existujúci ovládací panel alebo vymieňate stredový
pivot inej značky, využite výhodu práce s rozhraním na intuitívnej plnofarebnej dotykovej
obrazovke. Naše ovládacie panely sú navrhnuté tak, aby odolali najväčším teplotným
extrémom, vysokej vlhkosti a požiadavkám na prechodné napätie. Ponúkajú vám výkon bez
prerušenia a trvácnosť, vďaka ktorej budú vaše stredové pivoty fungovať roky a roky.

Ovládacie panely Valley

Spoločnosť Valley navrhuje ovládacie panely pre všetky typy pestovateľov – od panelov
s najmodernejšou počítačovou technológiou až po základné možnosti bez použitia
počítačov. Vďaka tejto pestrosti si môžete vybrať ten najlepší panel pre vašu prevádzku
bez toho, aby ste museli obetovať overenú technológiu značky Valley.

• ClassicPlus

valleyirrigation.com

• Valley ICON10
• Valley ICON5
• Valley ICON1
• Valley ICONX
• AutoPilot Linear
• Classic

Séria inteligentných panelov ICON

®

Model Valley ICON

Displej

Prístup k vzdialenému
zariadeniu
prostredníctvom WiFi

AgSense® ICON Link

Farebná dotyková 10-palcová
obrazovka

Voliteľné

Dodáva sa

Farebná dotyková 5-palcová
obrazovka + softvérové
dotykové tlačidlá

N/A

Dodáva sa

Plné ovládanie dotykovou
obrazovkou so vzdialeným
zariadením

Dodáva sa

Dodáva sa

Farebná dotyková 5-palcová
obrazovka + softvérové
dotykové tlačidlá

N/A

Dodáva sa

Displeje ICON10, ICON5 a ICON1 sú kompatibilné so štandardným krytom modulárneho ovládacieho panelu
Valley, preto ak vlastníte ovládací panel Valley Pro, Pro2, Select, Select2 alebo ClassicPlus, môžete ho veľmi rýchlo
a jednoducho aktualizovať na panel Valley ICON.
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AgSense

®

Produkty riadenia zavlažovanie na diaľku AgSense využívajú digitálnu bunkovú
®

technológiu, pomocou ktorej na diaľku sledujú a riadia zavlažovanie. Výhody vyplývajúce
z voľby produktov AgSense nespočívajú len v bohatej ponuke funkcií. Ak aplikáciu
AgSense používate na svojom mobilnom telefóne, získate prístup k všetkým agregovaným
údajom, s ktorými môžete ďalej pracovať. Vďaka modulu AgSense ICON Link je výkon
technológie AgSense prístupný v každom paneli Valley ICON.

ICON Link
AgSense ICON Link je nový modul diaľkovej správy navrhnutý výlučne pre inteligentné
panely ICON. Umožňuje úplné programovanie funkcií ovládacieho panela na diaľku
a sledovanie činnosti stredového pivotu pomocou mobilnej aplikácie AgSense
alebo prostredníctvom technológie BaseStation3™. Modul je namontovaný vo vnútri
skrine, dodáva sa plne aktivovaný a príkazy spracúva viac než 10-krát rýchlejšie než
predchádzajúce produkty. Zariadenie ICON Link má výrazne rozšírenú ponuku funkcií a je
kľúčom pre využitie plného potenciálu inteligentných panelov Valley ICON z akéhokoľvek
miesta na svete.*

Field Commander® úplný balík riešení presného zavlažovania
Tento balík spája niekoľko technológií AgSense do jednej súpravy, čo vytvára
bezprecedentnú univerzalitu v riadení akéhokoľvek zavlažovača bez ohľadu na značku,
vek či aktuálne možnosti. Na diaľku sledujte a ovládajte stredové pivoty a čerpadlá
a monitorujte prietok, tlak a počasie.

Field Commander®
The Field Commander® je zariadenie určené na sledovanie a ovládanie stredového pivotu.
Využíva systém GPS a poskytuje údaje v reálnom čase. Upozornenia posiela na mobilný
telefón, smartfón alebo počítač.
•

spolupracuje s akoukoľvek značkou pivotu aj s panelmi ľubovoľného roku výroby,

•

umožňuje implementáciu zavlažovacích predpisov na diaľku,

•

poskytuje monitoring krádeže kábla.

CommanderVP®
The AgSense CommanderVP® poskytuje úplné diaľkové sledovanie a ovládanie stredového
pivotu a ovládacieho panela. Vďaka mobilnému modemu vymeniteľnému v teréne je toto
riešenie kompatibilné s akýmkoľvek mobilným poskytovateľom na celom svete. Tak sa
nemôže stať, že stále sa meniaca mobilná technológia zastará.

Crop Link®

Aqua Trac

Crop Link vám umožňuje sledovať a
riadiť niekoľko poľnohospodárskych
zariadení, ako sú studne, prietok, tlak
a počasie. Tak získate lepší prehľad o
tom, čo sa deje na poli.

Aqua Trac zbiera údaje zo sond
merajúcich vlhkosť pôdy. Môžete tak
jednoducho implementovať rozhodnutia o
zavlažovaní podľa pôdneho profilu priamo
z počítača alebo smartfónu.

®
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*Môže byť potrebná aktualizácia firmvéru alebo súprava dielov Valley.

Moderná riadiaca technológia
Valley BaseStation3™
Valley BaseStation3 je najkomplexnejší, najpružnejší a najmodernejší
dostupný produkt na riadenie zavlažovania. Táto inovatívna technológia vám
dá bezprecedentnú kontrolu nad celou prevádzkou. Zvoľte mobilnú sieť,
rádiokomunikáciu alebo internetový protokol, prostredníctvom ktorého chcete
riadiť a ovládať všetky zavlažovače z ľubovoľného počítača, laptopu, tabletu
či smartfónu. Technológia BaseStation3 môže najnovšie zabudovaná do
ľubovoľného panelu Valley ICON.

Za hranicami bežného
•

Rozšírené správy a exporty údajov (použitá voda,
zariadenie, údržba, atď.)

•

Odhadovaný čas do cieľa (ETA) počíta, ako dlho potrvá stroju
dosiahnuť daný bod v poli

Šablóny koncovej dýzy pre rýchle a jednoduché
zmeny nastavení

•

•

Zobrazenie vlhkosti pôdy zobrazuje obsah pôdnej vlhkosti
podľa vrstiev

Odstupňované úrovne prístupu a zabezpečenia pre
určených používateľov

•

Umožňuje viacero súbežných používateľov

•

Prevádzkové zobrazenie vám umožňuje vidieť, akú činnosť
ktoré zariadenie vykonáva

•

Poskytuje upozornenia a okamžité prehľadové
aktualizácie stavu

•

Natívne aplikácie pre iOS (iPhone®, iPad®) a Android

•

Možnosť bez mesačných či ročných poplatkov

•

Integrácia aplikácie Google Maps™

•

Vyskúšajte pred kúpou
Teraz si môžete riešenie BaseStation3 vyskúšať zadarmo. Využite naše
demo a preskúmajte všetky funkcie a možnosti tohto prelomového
riadenia zavlažovania. Demo vám zverí simulovanú farmu BaseStation3,
kde môžete preskúmať všetky jej výhody.
Môžete tiež bezplatne vyskúšať mobilnú aplikáciu BaseStation3. Stačí si
aplikáciu BaseStation3 prevziať z obchodu App Store a kliknúť na tlačidlo
Demo. Sami si vyskúšajte, aké jednoduché môže byť zavlažovanie.

iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.
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Presná aplikácia vody
Zavlažovanie s premenlivým dávkovaním
(Variable Rate Irrigation – VRI)
Zavlažovanie s premenlivým dávkovaním (Variable Rate Irrigation – VRI) od spoločnosti Valley je ideálne pre polia
s viacerými typmi pôdy a rôznorodou topografiou. Vďaka kombinácii hardvéru a softvéru umožňuje VRI Valley upraviť
hĺbku aplikácie vody a optimalizovať tak každý hektár a maximalizovať tak potenciálny výnos. Pretože v spoločnosti
Valley chápeme, že je každé pole jedinečné, ponúkame tri možnosti VRI: Kontrola dávkovania, kontrola zóny
a Trimble® Irrigate-IQ™.

VRI-S

VRI-Z

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

Trimble Irrigate-IQ VRI
•

ovládaním jednotlivých dýz zavlažujete do tej správnej hĺbky na správnom mieste,

•

spolu s dôveryhodným poradcom vytvorte plány VRI, ktoré zohľadňujú rôznorodé vlastnosti pôdy,
stav porastu, topografiu a históriu zrážok pre každé pole.

Kontrola dávkovania VRI (VRI-S)

Kontrola zóny VRI (VRI-Z)

•

rozdelí vaše pole až na 180 sektorov,

•

prispôsobený načítaný predpis VRI zrýchli
alebo spomalí stredový pivot tak, aby sa
pre každý sektor dosiahla požadovaná
aplikačná hĺbka.

•

vaše pole sa môže rozdeliť na viac než 5 000 zón,

•

prispôsobený načítaný predpis VRI vysiela pulzy do riadiacich
ventilov zavlažovača pozdĺž zón stredového pivotu tak, aby sa
pre každú zónu dosiahla požadovaná aplikačná hĺbka,

•

možnosť zapnúť/vypnúť ovládanie pre oblasti, ktoré
nevyžadujú zavlažovanie, ako sú kanály, jarky a vlhké oblasti.

Ovládanie rohového rozprašovača
Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner*
•

dosiahnite rovnomernú aplikáciu v oblasti pokrytých
rohovým ramenom,

•

optimalizujte spotrebu vody,

•

znížte povrchový odtok a vyplavovanie pôdy,

•

zlepšite kvalitu a výnos plodín.

*Nie je dostupné vo všetkých regiónoch. Informácie o dostupnosti produktu získate od miestneho predajcu značky Valley.
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Váš predajca značky Valley zabezpečí, že získate správny zavlažovací balík podľa vášho typu podnebia, pôdy,
plodín a topografie.
•

presné, počítačom určené rozmery a rozstupy dýz zabezpečujú rovnomernú a účinnú aplikáciu,

•

nízkotlakové rozprašovače pracujú pri tlaku iba 0,4 baru (6 PSI), čím šetria výkon, energiu a peniaze,

•

účinnosť aplikácie môže dosiahnuť až 95 percent,

•

medzi ďalšie možnosti zavlažovača patria koncové dýzy, rozprašovače, vysúvacie ramená a kruhové zavlažovače,

•

exkluzívny softvér VChart vie navrhnúť zavlažovacie balíky pre všetky značky zavlažovačov,

•

predajcovia spoločnosti Valley sú kvalitne trénovaní odborníci v oblasti aplikácie vodu a ochrany vodných zdrojov.

Riešenia zavlažovania
Zavlažovače Valley
Pevný postrekovač s technológiou Low-Energy Nozzle (LEN, nízko energetické dýzy) Valley
s kvapkovou, farebne značenou dýzou a tlakovým regulátorom All-Range značky Valley sú
cenovo dostupné a efektívne možnosti, ktoré pre pri vašom zavlažovaní určite využijete.
Požadovanú polohu rozprašovačov môžete docieliť pomocou závesov, vysúvacích ramien
a iných možností.
Valley

Zavlažovač Nelson®
Nelson ponúka širokú paletu produktov využívajúcich vodu, ktoré sú určené pre vaše
poľné podmienky a plodiny. Zabezpečia vyššie výnosy a vyššiu kvalitu pri žatve.
Inovácia spoločnosti Nelson v zavlažovaní vytvorila technológiu Rotator® pre kvapkové
zavlažovanie a zavlažovače Big Gun®.

Zavlažovače Senninger®
V súlade s konceptom „nízky tlak – vysoký výkon“ zaručujú produkty Senninger®
rovnomernú aplikáciu vody s nízkou intenzitou. Z rôznorodej ponuky návrhov si môžete
zvoliť produkt, ktorý je najvhodnejší pre vaše pole, plodinu a montážne potreby.
Aktualizovaný zavlažovací balík
Nelson

•

najdôležitejšia investícia, akú môžete spraviť,

•

nová nízkotlaková technológia zavlažovača poskytuje účinnosť a rovnomernosť,
čím znižuje náklady na energiu,

•

zvoľte distribučné dosky určené na minimalizáciu účinkov vetra,

•

nové tlakové regulátory zabezpečujú správny prietok v každej dýze.

Senninger

99

Model 8120 značky Valley

Od bodu otáčania po koncovú vežu je celá konštrukcia
Valley navrhnutá, zostrojená a preverená v teréne tak, aby
zvládla náročné podmienky počas prevádzky. Konštrukcie
Valley odolajú tým najnáročnejším podmienkam v drsnom
teréne a brázdach. Ak budete používať stredový pivot Valley,
môžete znížiť svoje prevádzkové náklady, zrýchlite návrat
investície a ušetríte svoje zdroje.
Stredové pivoty Valley sú navrhnuté so zreteľom na vás.
Pre akokoľvek veľké pole, pevný či pojazdný bod otáčania,
korozívne či nekorozívne prostredie, stredové pivoty Valley
poskytujú rôzne výkonné funkcie, ktoré účinne zavlažia
vaše pole.
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Spoločnosť Valley vyvinula štandardný zrýchlený test životného
cyklu, ktorý segmenty podrobuje podmienkam, akým môžu
byť vystavené v náročnom teréne s veľkými pneumatikami.
Od segmentov, ktoré v teste vyšli najúspešnejšie, môžete
očakávať najdlhšiu životnosť v podobných poľných
podmienkach. Výsledky týchto testov vykonaných nezávislými
technikmi konzistentne ukazujú, že stredový pivot Valley je
najodolnejší stroj v celom odvetví. To je dôvod, prečo je pre
pestovateľov značka Valley prvá voľba.
Spoločnosť Valley vyrába najdlhšie segmenty v celom odvetví.
Dlhšie segmenty vám šetria peniaze tým, že znižujú náklady
za kúpu stroja a odstránia nutnosť prevádzky a údržby
potrebnej pre dodatočné hnacie jednotky. Dlhé segmenty
spoločnosti Valley poskytujú rovnakú pevnosť a odolnosť
a spĺňajú rovnaké výkonové štandardy, ako všetky ostatné
segmenty značky Valley.

Pohon Single Span Spinner™
Pohon Valley Single Span Spinner™ je určený pre pestovateľov s menšími
poliami alebo obmedzeným prístupom k elektrickému napájaniu.
Tento pivot pre jeden segment je poháňaný tlakom vody a poskytuje
všetky konštrukčné a mechanické výhody akéhokoľvek stredového pivotu
značky Valley.

Motorový pohon Single Span
Motorový pohon jedného segmentu je ideálny pre zavlažovanie
malých polí s rozlohou menej než 3 hektáre (6 akrov), na ktorých nie je
k dispozícii elektrické napájanie. Dostupné sú všetky zavlažovacie balíky.
Poskytujú efektívnu aplikáciu vody pod nízkym tlakom, významne znižujú
energiu, prácu a spotrebu vody.

Konštrukčné možnosti pre plodiny s rôznou výškou
Hnacie jednotky so štandardným profilom
•

Vzdialenosť: 2,8 m—3 m
(9 stôp 4 palce – 10 stôp)

Hnacie jednotky s nízkym profilom
•

Ak sa nevyžaduje štandardná vzdialenosť.

•

Vzdialenosť: 1,85 m—1,95 m
(6 stôp 2 palce – 6 stôp 5 palcov)

*Skutočné vzdialenosti na poli budú závisieť od hĺbky kolesových stôp, veľkosti
pneumatík, dĺžky segmentu, terénu poľa a ďalších prevádzkových podmienok.

Hnacie jednotky s vysokým a mimoriadne vysokým profilom
•

Poskytujú vyššiu vzdialenosť od plodiny.

•

Vysoký profil. 3,9 m—4 m
(13 stôp 0 palcov – 13 stôp 3 palce)

•

Mimoriadne vysoký profil: 4,9 m—5 m
(16 stôp 3 palce – 16 stôp 6 palcov)
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Pojazdné stredové pivoty
Rozhodnite sa pre dlhodobú investíciu. Investujte do bodov otáčania Valley. Pretože tieto stroje môžete presúvať
z jedného poľa na druhé, s jedným stredovým pivotom úspornejšie zavlažíte viac hektárov.

Quick Tow
• Priemer segmentu: 127 mm (5 in)
• Pre pivoty s dĺžkou 201 m (660 ft)

2-Wheel E-Z Tow™
• Možno ich ťahať v ľubovoľnom smere
• Pre pivoty s dĺžkou 274 m (900 ft)

4-Wheel E-Z Tow™
• Priemer segmentu 168 mm (6 5/8 in)

2-Wheel E-Z Tow

• Určené pre vlečnú jednotku ľubovoľnej veľkosti
–	možnosť pevného kolesa alebo obrtlíka, praktická rotácia
pri vlečení ktorýmkoľvek smerom,
–

pre pivoty s dĺžkou 305 m (1 000 ft)

• Priemer SPAN 219 mm (8 5/8 in)
–	možnosť pevného kolesa alebo obrtlíka, praktická rotácia
pri vlečení ktorýmkoľvek smerom,
–

pre pivoty s dĺžkou 457 m (1500 ft)
4-Wheel E-Z Tow

Klzné vlečenie
• Cenovo výhodné riešenie ideálne vtedy, ak nedochádza
k vlečeniu často
• Určené pre vlečnú jednotku ľubovoľnej veľkosti
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Klzné vlečenie

Pojazdná prevodovka Valley
Vlastnosti
•

vysoko odolný oceľový pivot s dlhým vystuženým hnacím
ramenom a spevneným prijímačom ponúka spoľahlivé,
trvácne a dlhodobé pripojenie pohonu medzi kolesom
a prevodovkou,

•

dizajn balíkového držiaka pivotu udržuje pivot na mieste aj
v najnáročnejších poľných podmienkach, a v prípade potreby
ťahania ho ľahko uvoľníte,

•

obsahuje všetky vlastnosti a výhody patentovanej
prevodovky Valley vyrobenej v USA

•

Návrh ozubenia – výnimočný v tomto odvetví, uhol zubov
25° zabezpečuje dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť
v náročných podmienkach.

•

Prevodový pomer 52:1 – návrh s plne zapustenými zubami
zabezpečuje, že medzi zapojenými ozubeniami zostáva olej

•

Závitovkové súkolie z tvárnej zliatiny poskytuje väčšiu
záťažovú kapacitu a odolnosť voči opotrebovaniu.

•

Vyrobené v USA, cementované vstupné/výstupné ložiská

Ťažné náboje Valley
•

vstupné/výstupné ložiská sú plnené mazivom, čo
zabezpečuje dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť,

•

odolná liatina pre vysoké záťaže

Pojazdná prevodovka Omni
Vlastnosti
•

Dizajn ozubenia– uhol zubov 14,5° zabezpečuje dlhšiu životnosť
a vyššiu spoľahlivosť v náročných podmienkach

•

prevodový pomer 52:1 – návrh s plne zapustenými zubami
zabezpečuje, že olej sa udržuje medzi zapojenými ozubeniami,

•

závitovkové súkolie z tvárnej zliatiny poskytuje väčšiu záťažovú
kapacitu a odolnosť voči opotrebovaniu

•

čínske prekalené vstupné/výstupné ložiská

Odpojenie závitovky
•

jednodielny precízne opracovaný nosník závitovkového súkolia
zabezpečuje presné zarovnanie závitovky a hnaného kolesa

•

špeciálna tesniaca doska na vstupnom hriadeli výrazne znižuje
riziko pretekania

•

jednoduchá páka zjednodušuje uvoľnenie, keď je potrebné ťahať.
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Lineárne zariadenie

Valley Rainger Swing-Around

Lineárny zavlažovač Valley sa pohybuje dopredu a dozadu po poli štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru a zavlaží až 98 percent plochy.
Lineárne zavlažovače Valley majú skvelé pokrytie a flexibilitu. Považujú sa za jeden z najefektívnejších spôsobov zavlažovania.
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Zásobovanie vodou z kanála

Zásobovanie vodou z hadice

•

Zabudovaný naftový motor s generátorom alebo voliteľný
prívodný kábel napája tlakovacie čerpadlo a poskytuje
elektrické napájanie.

•

Elektrické napájanie zabezpečuje zabudovaný naftový
generátor alebo voliteľný prívodný kábel.

•

•

Pohyblivé prívody sa používajú pri betónových kanáloch.
Plávajúce prívody sa používajú pri hlinených jarkoch.

Polyetylénové hadice s vnútorným priemerom až 200 mm (8 in)
pripojené k natlakovanému rozvodu.

•

Prietok 12 l/s – 88 l/s (200 gal/m – 1 400 gal/m)

•

Lyžinové nasávanie je navrhnuté špeciálne pre hlinené jarky
(iba pre dvojkolesové zásobovanie z kanála).

•

Prietok 10 l/s – 285 l/s (150 gal/m – 4 500 gal/m)

Valley Rainger™

Valley Rainger Swing-Around™

Zariadenie Valley Rainger™ vychádza z bežnej platformy vozíka a pri
zásobovaní vodou z jarku alebo z hadice poskytuje vysokú mieru
flexibility. Vozík môžete prispôsobiť vášmu poľu ďalšími možnosťami,
napríklad nádržami na chemigáciu a fertigáciu.

Zariadenie Rainger Swing-Around™ rotuje v uhle 180° okolo vozíka
a zavlažuje protiľahlú stranu poľa. Umožňuje vám zdvojnásobiť
zavlažovanú plochu s jediným strojom, čím ušetrí váš čas aj peniaze.

valleyirrigation.com

Valley Universal
Na rozdiel od iných otočných lineárnych zavlažovačov môže zariadenie
Valley Universal automaticky prepínať medzi lineárnym režimom a režimom
stredového pivotu. Dodáva sa vo verzii s prívodnou hadicou alebo
s napájaním z jarku.

Dvojkolesový zavlažovač
Valley s hadicou

Valley Universal

Tento univerzálny stroj môže fungovať v štandardnom lineárnom režime,
ako pojazdný zavlažovač alebo otočný zavlažovač. Je to ideálna
možnosť korekcie pre polia, ktoré sú aktuálne zavlažované záplavovou,
postrekovou alebo pevnou zostavou.

Dvojkolesový zavlažovač
Valley s prívodom z jarku
Tento lineárny zavlažovač môže využívať vodu z trvalých hlinených zásobární
alebo hlinených jarkov vytvorených každý rok. Flexibilné sacie prívody sú
vhodné pre takmer akýkoľvek funkčný hlinený jarok, vďaka čomu sú investičné
náklady nízke. Tento lineárny zavlažovač možno vliecť alebo nechať otáčať pre
zavlaženie väčšej plochy. Je to ideálna voľba pre malé polia.

Dvojkolesový zavlažovač Valley s prívodom z jarku

Dvojkolesový zavlažovač Valley s hadicou

15
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Získajte ďalšie hektáre
S rohovými zavlažovačmi Valley Benders a DropSpan™ zavlažíte niekoľko ďalších hektárov a získate ďalšie výnosy z pôdy,
ktorú už vlastníte. Spojte tieto riešenia – spojením viacerých možností – do jedného zariadenia, a dostanete skutočne
prispôsobený stredový pivot, ktorý maximalizuje zavlažované hektáre.

Rohový zavlažovač VFlex™
Rohový zavlažovač VFlex™ nahrádza starší rohový zavlažovač Valley. Je to nový odolný
stroj, ktorý využíva najmodernejšie konštrukčné prvky a súčasne zachováva jednoduché
ovládacie prvky na spustenie a zastavenie. Rohový zavlažovač VFlex ponúka viac
možností než akýkoľvek iný rohový na dnešnom trhu. Môžete si ho plne prispôsobiť
podľa svojich potrieb.

Valley Precision Corner

®

The Valley Precision Corner® je náš patentovaný, počítačom riadený rohový zavlažovač
s mimoriadnou presnosťou aplikácie vody, chemikálií a hnojiva. Dodáva sa s voliteľným
balíkom Water Utilization Package™ patentovaným spoločnosťou Valley, ktorá obsahuje
ďalšie akčné členy ovládajúce ďalších 22 rozprašovačov.

Valley Corner DualDrive™
Zariadenie Valley Corner DualDrive™ obsahuje dve pneumatiky blízko vedľa seba,
čím sa dosiahla vynikajúca trakcia a zlepšená flotácia. Umožňuje rohovému
zavlažovaču pohybovať sa aj náročnými pôdami a nepriaznivými podmienkami
bez uviaznutia. Minimalizuje sa aj poškodenie plodiny.

Valley Terrain Compensation
Valley Terrain Compensation je osobitný modul spoločnosti Valley pre rohové zavlažovače navigované systémom GPS, ktorý môže znížiť
preklz a zlepšuje presnosť stopy v zvlnenom teréne alebo pri vysokých brázdach. Vypočíta rozdiel medzi skutočnou polohou antény GPS
a požadovanou polohou na trase navádzania. Tým vyrovná chybu polohy spôsobenú zmenou terénu. Terrain Compensation umožňuje
rohovému zavlažovaču držať priamejšiu a opakovateľnú stopu, čím sa znižuje poškodenie plodiny.
16

Lomené segmenty Valley
Ohybný segment Valley je voliteľný doplnok k stredovému pivotu, ktorý mu umožní otáčanie okolo ľubovoľnej prekážky, ktorá mu
stojí v ceste. Vonkajší diel stredového pivotu pokračuje v pohybe, zatiaľ čo vnútorná časť sa zastaví pri plotoch, stromoch či iných
prekážkach. Špeciálny časovač zvyšuje rýchlosť stredového pivotu, čím zníži mieru nadmerného zavlažovania počas ohýbania.

Bender30™
•

ohne sa v ľubovoľnom smere až do uhla 30 stupňov,

•

používa existujúce štrukturálne prvky – jednoduchá
možnosť montáže dodatočného vybavenia,

•

jednotky Multiple Bender30™ možno namontovať na
jeden stredový pivot.

Bender160™
•

ohne sa v ľubovoľnom smere až do uhla 160 stupňov,

•

používa vlastné štrukturálne prvky,

•

jednotky Multiple Bender160™ možno namontovať na
jeden stredový pivot.

Kotva ohýbania
Iba spoločnosť Valley ponúka pre ohýbacie hnacie jednotky
kotvu. Súprava kotvy poskytuje konštrukčnú pevnosť,
ktorú potrebujú ohýbacie zavlažovače Valley na dlhších
zariadeniach, ako aj v náročnom a zvlnenom teréne. Teraz
môžete ohnúť zariadenie v dĺžke viac než 600 metrov a
zavlažiť tak ešte viac akrov.

Valley DropSpan™
Pri zavlažovači Valley DropSpan môžete odpojiť
vonkajšie segmenty stredového pivotu, aby zvyšok
zariadenia mohol zvlažovať plochy za prekážkami.
Segmenty môže odpojiť a pripojiť jediná osoba bez
nástrojov za menej než 15 minút.
•

kábel segmentu a riadiacu logiku zabezpečí
jednoduchý elektrický konektor, nie je potrebné
prepájať žiadne zapojenia,

•

vonkajšie segmenty sa odpájajú a pripájajú
jednoduchým systémom navijaka a doskovej nohy,

•

spínač zastavenia automaticky zarovná hlavný stroj
s odpojenými segmentmi, aby ich bolo možné
jednoducho pripojiť.
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Trvácna konštrukcia Valley
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Zariadenia značky Valley majú pred ostatnými značkami neustály náskok v bezpečnosti, trvácnosti a odolnosti.
Pestovateľom poskytujú tie najhodnotnejšie zavlažovacie produkty na trhu.

S týmito funkciami získate bezpochyby tú najodolnejšiu konštrukciu:
•

oceľ galvanizovaná v ohni

•

kované hlavice nosnej tyče

•

hnacia jednotka so štyrmi nohami a konzolami,

•

polyuretánové prírubové tesnenia

•

kovaný guľový čap ťažného zariadenia

•

rovnomerne zaťažené segmenty,

•

ťažké príruby potrubia s ôsmimi skrutkami

•

•

zváraná spojka ostrekovača

vhodne navrhnuté potrubie v celej dĺžke segmentu,
bez kratších predlžovacích dielov

•

celoobvodové zvary

Segmenty Valley
Ak robíte rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na výnosy a prevádzku,
obráťte sa na spoločnosť Valley. Poskytne vám konštrukčnú
pevnosť, ktorú potrebujete na dosiahnutie maximálnej produktivity.
Segmenty Valley neustále vedú pred konkurenčnými produktmi.
•

Rozmery potrubia 127 mm (5 in), 168 mm (6 5/8 in), 219 mm
(8 5/8 in) a 254 mm (10 in)

•

Dĺžky segmentov od 35 m—72 m (115 ft – 236 ft),
vrátane najdlhšieho segmentu v odvetví

•

Galvanizovaná oceľ je štandardom

•

PolySpan je potrubie určené do korozívnych podmienok
®

Pevné body otáčania
Konštrukčná životnosť stredového pivotu je kľúčová. Pevné body otáčania od
spoločnosti Valley ponúkajú maximálnu životnosť zariadenia. Dodávajú sa v štyroch
veľkostiach, aby pokryli všetky vaše potreby.
Bod otáčania 168 mm (6 5/8 in)
•
Určené pre otáčania s dĺžkou 457 m
(1 500 ft)

Bod otáčania 254 mm (10 in)
•
Určené pre otáčania s dĺžkou
853 m (2 800 ft)

•

•

Nízky a štandardný profil

Štandardný a vysoký profil

Bod otáčania 219 mm (8 5/8 in)
•
Určené pre otáčania s dĺžkou 853 m
(2 800 ft)

Možnosti integrácie nového
nižšieho ohybu a potrubia
stúpačky:

•

•

Prietokomery Seametrics®

•

Ventily Nelson

•

Filtre Clemons

Nízky, štandardný a vysoký profil
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Spoľahlivé hnacie ústrojenstvo
Prevodovka Valley

6
1

Patentovaná prevodovka Valley je navrhnutá
a vyrobená vo Valley, v štáte Nebraska, USA.
Je to najodolnejšia prevodovka v zavlažovacom
priemysle a je zostrojená na prácu
v najnáročnejších podmienkach dneška.

1.

Gumová membrána s veľkou
kapacitou – teplom a tlakom
sa rozširuje, aby minimalizovala
kondenzáciu vody.

2.

Vstupné a výstupné ložiská –
sú vyrobené a cementované v USA
a poskytujú najvyššiu kvalitu
a zaťažiteľnosť v celom odvetví.

3.

Závitovkové súkolie – vysoko
odolná zliatina poskytuje významne
dlhšiu životnosť než oceľ a bráni
opotrebúvaniu ozubenia.

4.

Návrh ozubenia – výnimočný v tomto
odvetví, uhol zubov 25° zabezpečuje
o 40 percent vyššiu odolnosť, životnosť
a lepšiu spoľahlivosť v náročných
podmienkach v porovnaní s bežným
uhlom zubov 14,5°.

5.

2

3
7

4
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9
5
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Najväčšie hrdlo a žliabok hnaného
kolesa – pre mimoriadnu odolnosť v
kľúčovej nosnej oblasti.

Výnimočné ráfiky
PREVODOVKA
VALLEY

KONKURENČNÁ
PREVODOVKA

Špeciálne
vyrovnávacie ráfiky
spoločnosti Valley
kompenzujú dlhší
hriadeľ a presúvajú
stred pneumatiky
bližšie k ložisku
prevodovky.
Tým sa znižuje
presahujúca záťaž
a zvyšuje sa
životnosť ložiska.

6.

Expanzná komora – veko vyrobené z nekorozívnej hliníkovej zliatiny.
Gumová membrána umožňuje rozťahovanie a sťahovanie oleja počas prevádzky.
Vetrané veko bráni nahromadeniu tlaku a pretekaniu tesnenia.

7.

Koncový uzáver so závitom – umožňuje presné predpätie ložiska, čím sa
predĺži jeho životnosť.

8.

Prevodový pomer 52:1 – návrh s plne zapustenými zubami zabezpečuje,
že medzi zapojenými ozubeniami zostáva olej,

9.

Hnané koleso – vysoko odolná liatina poskytuje najvyššiu nosnosť
a najdlhšiu životnosť v odvetví. Pre extrémne podmienky je k dispozícii
voliteľné bronzové ozubenie.

10. Prevodovkový olej s rôznou viskozitou– prevyšuje olej 85W-140 GL5
a zabezpečuje dlhšiu životnosť prevodovky v mimoriadne náročných podmienkach.
11. Najdlhší výstupný hriadeľ (oceľ) – iba pri prevodovkách značky Valley.
Medzi prevodovkou a prírubou kolesa poskytuje vôľu navyše, čím sa
znižuje hromadenie nečistôt. To znižuje poškodzovanie tesnenia a predlžuje
životnosť prevodovky.
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Stredový pohon
Spoľahlivosť hnacieho ústrojenstva spoločnosti Valley je bez pochyby najvyššia v celom odvetví. Stredový pohon spoločnosti Valley
je silnejší, trvanlivejší a úspornejší než hnací motor akéhokoľvek iného zavlažovača. To je dôvod, prečo naň poskytujeme najlepšiu
záruku v celom odvetví – osem rokov na diely aj prácu. Okrem toho ponúkame širokú ponuku stredových pohonov výhodných pre
váš štýl hospodárenia.
Špičkové vlastnosti za pridané výhody:
•

•

cementované oceľové kolesá so šikmým ozubením
znamená, že v kontakte je viac zubov, než pri čelnom
ozubení. To zabezpečuje dlhšiu životnosť, schopnosť
väčšieho krútiaceho momentu a hladší prevod
hnacieho momentu,

•

špeciálny náter spoločnosti Valley na
vnútorných povrchoch zabraňuje korózii,

•

spojovacia skrinka s vnútorným vetraním
bráni korózii drôtených spojov v dôsledku
vlhkosti a nečistôt,

rebrová hliníková skriňa zabezpečuje účinné chladenie
počas prevádzky, Prevádzková teplota je o 20 °F (11 °C)
nižšia, než motory konkurencie. Vďaka tomu je životnosť
tesnenia dvojnásobná a životnosť motora dlhšia.

•

stator možno vymeniť nezávisle od rotora
a je zaistený nehrdzavejúcimi oceľovými
skrutkami, ktoré umožňujú jednoduchú údržbu.

Valley X-Tec™
Nový pohon Valley X-Tec™ ponúka mimoriadne
spojenie: špičková rýchlosť pre rýchle zavlažovacie
cykly a dynamický výkon aj pre tie najnáročnejšie terény.
Patentovaná technológia zarovnávania a robustné
jednosmerné motory zabezpečujú hladký a rovnomerný
pohyb pivotu aj v premenlivom teréne.
Zariadenie Valley X-Tec využíva technológiu FastPass™,
ktorá umožňuje oproti štandardnému vysokootáčkovému
striedavému elektromotoru až dvakrát rýchlejší pohyb.
Moderný návrh jednosmerného motora poskytuje konštantný
krútiaci moment v širokom intervale otáčok. Vďaka tomu
majú pestovatelia jedinečnú kontrolu a ďalšie možností
maximalizácie výnosu.
Technológia Valley FastPass
Porovnanie typického stroja a so siedmimi vežami

  

  

Dokončenie zavlažovania poľa –
spolu 4 hodiny
Obmedzenia podľa podmienok na poli

Štandardný striedavý
pohon
Dokončenie zavlažovania poľa –
spolu 8 hodín
  

  



  

  

  



  
  

Pohon Valley X-Tec

  

  

  

  

  

Výkonné funkcie:
•

Plný krútiaci moment pri všetkých otáčkach

•

Patentované a konzistentné presné zarovnanie

•

Rotor s nízkou zotrvačnosťou

•

Technológia elektrického brzdenia

•

Robustný návrh zabezpečuje dlhú životnosť

•

Mäkký štart umožňuje hladký rozbeh motora
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Riešenia proti korózii
PolySpan

®

•

patentovaný dizajn odoláva vplyvom kyselín, zásad,
korozívnych a slaných vôd

•

vyrobené v USA

Galvanizovaná oceľ
•

predlžuje životnosť stroja v rôznych vodných podmienkach

•

dodáva sa pre všetky zariadenia Valley

Výmena potrubia –
cenovo dostupné riešenie
Výmena potrubia je najúspornejší spôsob, ako výrazne predĺžiť
životnosť vášho stroja.
Možnosti výmeny potrubia značky Valley:
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•

vybrať si môžete z priemerov 127 mm (5 in), 152 mm (6 in), 168 mm
(6 5⁄8 in), 219 mm (8 5⁄8 in) a 254 mm (10 in), čím minimalizujete
stratu tlaku a požiadavky na výkon

•

PolySpan – pre korozívnu vodu, ochranu plodín a chemikálie
na úpravu pôdy

•

galvanizovaná oceľ – pre rôzne vodne podmienky

valleyirrigation.com

Riešenie flotácie

Pohon Valley s 3 kolesami

Pásový pohon Valley

Viacčlánkový pohon Valley s 4 kolesami

Uviaznuté otočné veže môžu spôsobiť drahé prestoje. Možnosti flotácie od
spoločnosti Valley môžu znížiť hĺbku stopy, zvýšiť trakciu a udržať vaše stroje
v pohybe po poli. Rôzne polia vyžadujú rôzne možnosti flotácie, preto bez ohľadu
na to, či je váš terén drsný alebo pôdy piesčité, ílovité či ťažké, váš predajca
spoločnosti Valley vám pomôže určiť, čo je pre vás najvhodnejšie.

Možnosti flotácie
•

pohon Valley s 2 kolesami

•

pohon Valley s 3 kolesami

•

pásový pohon Valley

•

viacčlánkový pásový pohon Valley

•

viacčlánkový pohon Valley s 4 kolesami

Nesmerové pneumatiky zavlažovača
Firestone Champion Hydro ND
Valmont Irrigation je jediná spoločnosť vyrábajúca stredové
zavlažovacie pivoty, ktorá ponúka tieto revolučné pneumatiky.
Spoločnosť Firestone navrhla pneumatiky Champion Hydro
ND špeciálne pre zavlažovače s cieľom zvýšiť trakciu a znížiť
vyjazďovanie koľají. Patentovaný nesmerový návrh dezénu má
rovnakú trakciu v oboch smeroch, preto už nebudete potrebovať
predné a zadné pneumatiky. Dodáva sa vo veľkostiach 14,9 in –
24 in a 11,2 in – 38 in.
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Elektronické
komponenty Valley
1

2

3

Zberný krúžok
4

5

6

7

8

9

1. TROJITÉ TESNENIE
A NEREZOVÁ MAZNICA
poskytujú dlhú životnosť bez
presakovania pri nízkych aj vysokých
prevádzkových teplotách.

6. OPTIMALIZOVANÝ SEGMENT
Zabezpečuje väčšiu odolnosť
a stabilitu stroja, pretože lepšie
rozkladá záťaž uhlov nosníka
a kovaných nosných tyčí.

2. BOČNÉ A RADIÁLNE ZVARY
Rozkladá záťaž na širokú plochu, čím
zabezpečuje maximálnu odolnosť.

7. GUĽOVÝ PIVOT ŤAŽNÉHO

3. NOSNÉ TYČE
Veľký prechodový rádius
a rovnomerne zaťažené hlavice
tyče znamená nižšiu koncentráciu
záťaže a dlhšiu životnosť stroja.
4. NOHY HNACEJ JEDNOTKY
Štyri podpery na každej strane
zabezpečujú stabilnú prevádzku
aj v kopcovitom teréne.
5. KONZOLY NA PRIPOJENIE
OHNUTEJ NOHY
Ukotvite potrubie a zvýšte tak
odolnosť. Vysoko odolné pružiny
eliminujú stáčanie potrubia.
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ZARIADENIA
Jednodielna kovaná oceľová guľa
zabezpečuje hladký pohyb segmentu
vo všetkých smeroch, čím sa
minimalizuje namáhanie potrubia
a zvyšuje sa životnosť zariadenia.

Prenáša elektrický príkon do
pivotu a využíva vodotesné
tesnenie. Dodáva sa štandardne
s elektroinštalačnou lištou
z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabezpečí
roky bezproblémovej prevádzky.

Kábel segmentu
Možnosti kábla segmentu: Merač
priemeru s veľkosťou 8, 10 a 12 pre
výkonové káble a 14 pre riadiace
káble. Medzi štandardné možnosti
patrí tienený kábel segmentu a farebne
označené vedenie pre jednoduchšiu
údržbu a prevádzku.

8. VÝVOD POSTREKOVAČA
Zváraná spojka vystužuje potrubie
okolo vodného vývodu, minimalizuje
úbytok tlaku a poskytuje lepšiu
podporu pre zostavu postrekovača.
9. PREVODOVKA
Dlhší vývodový hriadeľ a vyrovnávacie
ráfiky zabezpečujú vôľu medzi
prevodovkou a pneumatikou, čím sa
znižuje hromadenie nečistôt.

Skrinka veže
Základ konštrukcie z galvanizovanej
ocele s hriadeľom z nehrdzavejúcej
ocele a zostavou nylonových ložísk
pomáha zabezpečiť dlhú životnosť.

Riešenia proti
krádeži káblov
Chráňte svoje investície
Krádeže káblov segmentov zo stredových pivotov
a lineárnych zavlažovačov predstavujú stále väčší
problém kdekoľvek na svete. Aby spoločnosť
Valley poskytla riešenia vhodné pre rôzne potreby
a cenové očakávania, ponúka celý rad produktov
učených na zabránenie krádeže medených káblov.

Produkty CableGuard
•

Cable Armor

•

Motor Lead Armor

•

skoba na kábel segmentu

•

bandáž z nehrdzavejúcej ocele

•

ťažké a pružné pancierové potrubie

Korekcie
Korekcie prevodovky a stredového pohonu
•

výrazne vylepšuje spoľahlivosť a predlžuje životnosť vášho stroja,

•

minimálne investičné náklady v pomere so zvýšeným výkonom,

•

k dispozícii sú úplné aj čiastočné korekcie vrátane hydraulických,

•

korekcia je možná pre takmer všetky značky stredových pivotov.

Konverzia skrinky veže
•

výrazne znižuje výpadky elektrického napájania pri starších
stredových pivotoch,

•

vysoká hodnota za minimálne investičné náklady,

•

overená spoľahlivosť a odolnosť na stredových pivotoch značiek
iných než Valley,

•

korekcia je možná pre takmer všetky značky stredových pivotov.
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Valley AgSolutions
Tím Valley AgSolutions sa sústreďuje na potreby zákazníkov, ktorí vyžadujú viac než len zavlažovanie. Tím môže pomôcť nájsť
rôzne pomocné zdroje od štúdií realizovateľnosť až po obdobie po žatve.

Plánovanie
a financie
Podpora
návrhu
a aplikácie
Riešenia
čerpadiel

Služby
farmám
Environmentálne
riešenia

valleyirrigation.com

Vodohospodárske riešenia
Valley Water Management
Pretože je zavlažovanie jedným z najdôležitejších poľnohospodárskych vstupov,
pestovatelia rýchlo vytvárajú nové vodné zdroje, ktoré pokryjú ich potreby zavlažovania.
Či pre svoje zavlažovače vytvárate novú nádrž, čerpáte z kanála alebo využívate polia studní,
Valley Water Management a váš miestny predajca pomôžu s vlastným návrhom vysoko
účinného čerpacieho systému podľa vašich potrieb.
Produkty:
•

vlastnoručne vytvorené čerpacie stanice

•

frekvenčné meniče šetria energiu a predlžujú živostnosť motora

•

jednoduché nástroje na diaľkové ovládanie, sledovanie a správu informácií

•

systémy na sledovanie pôdnej vlhkosti

Služby:
•

Návrh dizajnu hydraulických systémov

•

vlastné návrhy regulácie

Cascade Earth Sciences
Cascade Earth Sciences (CES), spoločnosť patriaca pod Valmont Irrigation, je
konzultačná firma s rozsiahlymi skúsenosťami, ktorá poskytuje komplexné riešenia
pre vodohospodárske a environmentálne problémy. CES má jedinečnú kvalifikáciu
na vývoj, návrh a implementáciu vodohospodárskych stratégií, ktoré zohľadňujú
úsporu vody a energie, vplyv na životné prostredie, finančnú stabilitu a ziskovosť.

Okamžité
opätovné
používanie
vody

Problémy s dodávkou vody – návrh studní, vodonosné štúdie, úpravne vody,
priehrady, rybie blokovacie siete a vodné práva.
Konzultácia a návrh – technický návrh, hydrogeológia, pôdy, agronómia,
konštrukčná správa a kontraktácia.
Správa údajov – Water Sentinel je softvér na správu údajov, ktorý poskytuje
podrobné správy a analýzy pre zavlažovanú agrikultúru (voda, podnebie, pôdy,
plodiny atď.).
®

Zber
odpadovej
vody
a odtoku

Výhoda
celého cyklu
Súlad
s reguláciami

Vývoj plánu
úpravy vody

Precízne
zavlažovanie

Odpadová voda – opätovné použitie, povolenie, sledovanie, nahlasovanie a návrh

Ďalšie informácie nájdete na adrese
cascade-earth.com
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Svetová špička

Celosvetová sieť predajní
Značka Valley je uznávaná po celom svete ako špička v predajoch, službách,
kvalite a inovácii odkedy spoločnosť Valmont založila odvetvie mechanizovaného
zavlažovania. Vedúce postavenie naznačujú aj predaje takmer 200 000 stredových
pivotov, lineárnych a rohových zavlažovačov, zavlažovanie približne 10 miliónov
hektárov (25 miliónov akrov) a podpora viac než 400 predajcov a agentov
po celom svete.

Všetky podrobnosti vám poskytne miestny autorizovaný predajca spoločnosti Valley.
Spoločnosť Valmont® Irrigation má zásadu neustáleho zlepšovania a vývoja produktov. Preto po publikovaní tejto brožúry môžu nastať isté zmeny v štandardnom vybavení, možnostiach, cene a pod. Niektoré fotografie a technické
údaje nemusia presne odrážať aktuálnu výrobu. Najlepším zdrojom aktuálnych informácií je váš miestny predajca spoločnosti Valley®. Spoločnosť Valmont Irrigation si kedykoľvek vyhradzuje právo na zmenu produktového dizajnu
a technických údajov bez akýchkoľvek z toho vyplývajúcich záväzkov.
©2017 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Všetky práva vyhradené.
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