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Značka Valley
®
 je předním světovým 

zástupcem produktů přesného  
zavlažování a zakladatelem 
tohoto odvětví.

Od svého založení v roce 1946 společnost Valmont® 
Industries, Inc., mateřská společnost společnosti Valmont 
Irrigation proměňuje nové myšlenky v produkty vyhovující 
neustále se měnícím potřebám pěstitelů.

Valmont Irrigation je předním světovým konstruktérem 
a výrobcem nabízejícím zavlažovací zařízení pro 
zemědělské, průmyslové a obecné aplikace pod značkou 
Valley. Toto zařízení zvyšuje vaši produktivitu a šetří vzácné 
vodní zdroje. 

Společnost Valmont Irrigation dala vzniknout odvětví 
mechanizovaného zavlažování a nadále se věnuje a chce 
se i do budoucna věnovat poskytování inovativních řešení. 
Společnost Valmont Irrigation po celém světě poskytuje 
plnou podporu prodejcům značky Valley a pěstitelům,  
jako jste vy.

Proč zvolit značku Valley?

3
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Celá konstrukce zařízení Valley, od pivotového (otočného) 
bodu po koncovou věž, je navržena, zkonstruována 
a testována tak, aby odolala jakémukoli namáhání, kterému 
může být váš stroj vystaven. Konstrukce strojů značky 
Valley odolají nejnáročnějším podmínkám v nerovném 
terénu a brázdách. V případě využití pivotového zařízení 
Valley můžete dosáhnout snížení provozních nákladů, rychlé 
návratnosti počáteční investice a úspory prostředků.

Pivotová zařízení značky Valley byla navržena s ohledem na 
vaše potřeby. Pivotová zařízení Valley nabízejí mnoho funkcí 
umožňujících efektivní zavlažování vašeho pole, bez ohledu 
na jeho velikost, volbu pevného nebo pojízdného pivotového 
zařízení či korozivní podmínky prostředí.

Valley Model 8120

Značka Valley vytvořila standardní urychlený test životnosti, 
při kterém jsou jednotlivé segmenty vystavovány 
podmínkám, které by na ně mohly působit v nerovném 
terénu při použití velkých pneumatik. Segment s nejdelší 
životností v testu bude mít pravděpodobně i nejdelší reálnou 
životnost v podobných podmínkách. Výsledky těchto testů 
prováděných nezávislými inženýry soustavně prokazují, že 
pivotové zavlažovací zařízení Valley je nejodolnějším strojem 
ve svém oboru. Proto je značka Valley nejlepší volbou pro 
pěstitele.

Značka Valley také nabízí nejdelší segmenty v tomto oboru. 
Delší segmenty vám pomáhají ušetřit peníze snížením 
nákladů na pořízení stroje a eliminací operací a údržby 
spojené s dodatečnými pohonnými jednotkami. Dlouhé 
segmenty strojů značky Valley nabízejí stejnou pevnost 
a odolnost a splňují stejné výkonnostní standardy jako 
všechny ostatní segmenty značky Valley.

valleyirrigation.com
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Pro jeden segment Spinner™ pohon

Pohon pro jeden segment Spinner™ značky Valley je navržen pro 
pěstitele s malými poli nebo omezeným přístupem k elektrické energii. 
Toto pivotové zavlažovací zařízení s jedním segmentem je poháněno 
tlakem vody a nabízí všechny konstrukční a mechanické výhody 
pivotového zavlažovacího zařízení značky Valley.

*Aktuální světlé výšky na poli se liší podle hloubky vyjetých kolejí, 
rozměru pneumatik, délky segmentů, terénu pole a různých 
provozních podmínek.

Konstrukční možnosti pro různou výšku plodin

Standardní profil konstrukce

• Světlá výška: 2,8 m–3 m  
(9 stop 4 palce –10 stop) 

Nízký profil konstrukce

• Používají se, nejsou-li požadovány standardní světlé výšky.

• Světlá výška: 1,85 m–1,95 m (6 stop 2 palce–6 stop 5 palců)

Vysoký a ultravysoký profil konstrukce

• Umožňují větší světlou výšku plodin.

• Světlá výška s vysokým profilem: 3,9 m–4 m (13 stop 0 palců–13 stop 3 palce)

• Světlá výška s ultravysokým profilem: 4,9 m–5 m (16 stop 3 palce–16 stop 6 palců)

Motorový pohon pro jeden 
segment

Motorový pohon jednoho segmentu značky Valley je ideální pro 
zavlažování malých polí do rozlohy 3 hektarů (6 akrů), není-li 
k dispozici elektrická energie. Všechny balíčky postřikovačů jsou 
k dispozici pro zajištění efektivní aplikace vody při nízkém tlaku vody 
a umožňují značnou úsporu energie, pracovních sil a vody.
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Pojízdné pivoty značky Valley znamenají dlouhodobou investici. Protože tyto stroje je možné přesouvat z jednoho 
pole na druhé, lze úsporně zavlažovat větší počet hektarů s použitím jednoho pivotového zavlažovacího zařízení.

Quick Tow
• Průměr segmentu 127 mm (5 palců)

• Pro pivotová zařízení o délce do 201 m (660 stop)

2kolový E-Z Tow™

• Je možné jej táhnout v jakémkoli směru.

• Pro pivotová zařízení o délce do 274 m (900 stop) 

4kolový stroj E-Z Tow™ 

• Průměr segmentu 168 mm (6 5/8 palce)

• Navržen pro libovolnou velikost pojízdné jednotky.

 – Pevná kola nebo varianta s otočnými koly pro 
snadnou rotaci pivotu a přetahování kterýmkoli 
směrem.

 – Pro pivotová zařízení o délce do 305 m (1000 stop)

• Průměr segmentu 219 mm (8 5/8 palce)

 – Pevná kola nebo varianta s otočnými koly pro 
snadnou rotaci pivotu a přetahování kterýmkoli 
směrem.

 – Pro pivotová zařízení o délce do 457 m (1500 stop)

Kluzné tažení
• Nenákladná varianta nejvhodnější pro občasné pře-

misťování

• Navržen pro libovolnou velikost pojízdné jednotky.

Pojízdná pivotová zavlažovací zařízení

2kolový pojízdný stroj E-Z Tow

4kolový pojízdný stroj E-Z Tow

Kluzné  
tažení

valleyirrigation.com
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Převodovka Valley 

Vlastnosti

• Hřídel z vysokopevnostní oceli s dlouhým zesíleným 
hnacím ramenem a zesíleným převodem poskytuje 
spolehlivé, odolné a dlouhodobé spojení mezi 
převodovkou a kolem.

• Konstrukce „Bale-type“ čepu zaručuje přenos hnací 
síly i v nejnáročnějších podmínkách a přitom lze 
snadno uvolnit při potřebě přetažení stroje. 

• Zahrnuje všechny vlastnosti a výhody patentované 
převodovky Valley vyrobené v USA.

• Konstrukce zubů – ve svém odvětví jedinečný 
úhel zubů 25° poskytuje delší životnost a vyšší 
spolehlivost v náročných podmínkách.

• Převodový poměr 52:1 – řešení s plně zapuštěnými 
zuby zadržující olej mezi ozubenými koly.

• Šnekový převod z tažné litiny poskytuje vyšší 
zatížitelnost a odolnost proti opotřebení.

• Cementovaná ložiska vyráběná v USA  

Náboje kol pojízdných konstrukcí Valley

• Vstupní/výstupní ložiska s náplní mazacího tuku 
vyznačující se dlouhou životností a spolehlivostí.

• Vyznačuje se vysoce odolnými odlitky.

Převodovka Omni 

Vlastnosti

• Konstrukce zubů – úhel zubů 14,5° poskytuje dlouhou 
životnost a vysokou spolehlivost v náročných podmínkách.

• Převodový poměr 52:1 – řešení s plně zapuštěnými zuby 
zadržující olej mezi ozubenými koly.

• Šnekový převod z tažné litiny poskytuje vyšší zatížitelnost 
a odolnost proti opotřebení.

• Tvrzená vstupní/výstupní ložiska z Číny.

Odpojovací šnekový mechanismus

• Přesně obrobený nosič šnekového převodu vyrobený 
z jednoho kusu zaručuje přesné zarovnání mezi šnekovým 
převodem a hnacím kolem.

• Speciálně konstruovaný těsnicí plech na vstupní hřídeli 
značně snižuje možnost úniku.

• Jednoduchá páka umožňuje rychlé a snadné uvolnění při 
tažení. 
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Přívod vody z příkopu

• Naftový motor s generátorem instalovaný na stroji nebo  
s kabelem pro napájení čerpadla a stroje.

• V betonových kanálech se používá pojízdné sání;  
v příkopech se používá plovoucí sání.

• Kluzné sání navržené speciálně pro kopané příkopy  
(pouze dvoukolové zařízení s přívodem z příkopu)

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

Systém Valley Rainger™ 

Systém Valley Rainger™ založený na jednovozíkové platformě 
umožňuje univerzální využití díky odběru vody z příkopu nebo 
hadice. Vozík může být upraven pro vaše pole doplněním 
volitelných součástí, například zařízení pro aplikaci chemických 
prostředků nebo nádrží na hnojiva.

Lineární zavlažovací zařízení Valley

Přívod vody hadicí

• Elektrická energie je dodávána instalovaným naftovým 
agregátem nebo volitelným vlečeným kabelem.

• Polyetylenové hadice s vnitřním průměrem až 200 mm  
(8 palců), připojené k hlavnímu tlakovému vedení

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

Systém Valley Rainger  
Swing-Around™

Systém Ranger Swing-Around™ se otáčí v rozsahu 180° okolo 
vozíku a zavlažuje opačnou stranu pole. Umožňuje zavlažování 
dvojnásobné plochy pomocí jednoho stroje a tím vám šetří čas 
a peníze. 

Systém Valley Rainger Swing-Around

Lineární zavlažovací zařízení Valley se pohybuje vpřed a vzad přes pole čtvercového nebo obdélníkového tvaru a je schopné zavlažovat 
až 98 % plochy pole. Lineární zavlažovací zařízení Valley nabízejí vysoké pokrytí a flexibilitu a jsou považována za jedny z nejefektivnějších 
metod zavlažování.  

valleyirrigation.com
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Zavlažovací zařízení Valley Universal

Na rozdíl od jiných otočných lineárních zařízení může zařízení Valley 
Universal automaticky přecházet mezi lineárním a pivotovým režimem.  

Je k dispozici s přívodem vody hadicí nebo z příkopu. 
 

Dvoukolové zavlažovací zařízení 
Valley s hadicovým přívodem

Tento víceúčelový stroj může pracovat jako standardní lineární, pojízdné 
nebo otočné zavlažovací zařízení. Je ideální volbou pro přestavbu  
u polí, která jsou v současné době zavlažována kapkovou závlahou  
nebo pevnými postřikovači.

 

Dvoukolové zavlažovací zařízení 
Valley s přívodem z příkopu

Lineární zavlažovací zařízení může využívat buď trvalé zemní infrastruktury 
pro zásobování vodou, nebo zemní příkopy, které se vytvářejí každý 
rok. Flexibilní vstup sání vyhovuje prakticky každému funkčnímu příkopu 
a umožňuje dosažení nízkých investičních nákladů. Je ideální pro malá 
pole, protože je lze snadno odtáhnout nebo otočit, aby pokrylo větší 
plochu. 

Dvoukolové zavlažovací zařízení Valley s přívodem z příkopu

Zavlažovací zařízení Valley Universal

Dvoukolové zavlažovací zařízení Valley  
s hadicovým přívodem



10

Získejte další zavlažovanou plochu
S pomocí Corners či Benders zařízením nebo pomocí zařízení DropSpan™ můžete získat větší zavlažovanou plochu a dosáhnout 
většího výnosu z již vlastněné půdy. Tato řešení můžete zkombinovat na jednom stroji spojením více volitelných zařízení a získat tak 
individuálně upravené pivotové zařízení, které maximálně rozšíří vaši zavlažovanou plochu.

Zavlažovací zařízení  
Valley Precision Corner®

Zařízení Precision Corner® je naše patentované, počítačem řízené rohové 
zavlažovací zařízení poskytující extrémní přesnost aplikace vody, chemických 
prostředků a hnojiv. Je k dispozici s volitelným patentovaným balíčkem Water 
Utilization Package™ zahrnujícím přídavné elektromagnetické ventily pro ovládání 
dalších 22 postřikovačů.

Systém Valley Corner DualDrive™

Systém Valley Corner DualDrive™ se vyznačuje dvěma blízko sebe umístěnými 
pneumatikami poskytujícími vynikající trakci a zvýšenou průchodnost. Umožňuje 
vašemu rohovému zařízení pohyb po obtížně sjízdných typech půdy a v náročných 
podmínkách pole bez uvíznutí a snižuje na minimum poškození plodin.

Rohové zavlažovací zařízení VFlex™ Corner
Rohové zavlažovací zařízení VFlex™ Corner nahrazuje původní rohové zavlažovací 
zařízení Valley Corner jako nový a odolný stroj využívající většinu moderních 
konstrukčních součástí při zachování možnosti snadného spuštění a zastavení. Rohové 
zavlažovací zařízení VFlex Corner poskytuje více možností než jakékoli jiné rohové 
zavlažovací zařízení, které je v současné chvíli nabízeno na trhu, a umožňuje kompletní 
přizpůsobení vašim potřebám.

Valley Terrain Compensation

Valley Terrain Compensation je exkluzivní modul značky Valley pro rohová zavlažovací zařízení naváděná pomocí systému GPS, který 
je schopen omezit překrývání zavlažovaných ploch a zlepšit přesnost vyjetých kolejí ve zvlněném terénu nebo na vysokých brázdách. 
Vypočítává rozdíl mezi aktuální polohou antény systému GPS a požadovanou polohou na dráze navádění a kompenzuje chyby polohy 
způsobené změnami terénu. Funkce Terrain Compensation poskytuje přímější a lépe průjezdné koleje pro vaše rohové zavlažovací 
zařízení, které omezuje poškozování plodin.
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Ohebná zavlažovací zařízení značky Valley

Ohebné zařízení Valley je varianta, kterou je možné doplnit pivotové zavlažovací zařízení. V podstatě umožní obtočení 
pivotového zařízení okolo jakékoli překážky, která mu stojí v cestě. Vnější část vašeho pivotového zavlažovacího zařízení 
pokračuje v pohybu, zatímco vnitřní část se zastaví u plotů, stromů nebo jiných překážek. Exkluzivní časovač zrychlení zvyšuje 
rychlost pivotového zavlažovacího zařízení, tak aby nedocházelo k nadměrnému zavodnění při ohýbání.

Systém Valley DropSpan™

S využitím systému Valley DropSpan je možné 
odpojit vnější segmenty vašeho pivotového zařízení, 
tak aby zbývající část vašeho zařízení mohla 
zavlažovat plochy za bariérami. Segmenty může 
uvolnit a opět připojit jediná osoba, a to bez nástrojů 
a za méně než 15 minut!

• Jednoduchý elektrický konektor, kterým rozpojíte 
elektrické vedení není třeba přepojovat kabely. 

• Jednoduchý systém zvedáků a vzpěr umožňuje 
uvolnění a opětovné připojení vnějších segmentů.

• Zastavovací spínač automaticky vyrovná hlavní 
stroj s odpojenými segmenty, tak aby bylo 
možné provést opětné připojení.

Bender30™

• Ohýbá se až o 30 stupňů v kterémkoli směru.

• Využívá stávající konstrukční součásti – snadno se 
přizpůsobuje. 

• Na jedno pivotové zavlažovací zařízení je možné 
nainstalovat více jednotek Bender30™. 

Bender160™

• Ohýbá se až o 160 stupňů v kterémkoli směru.

• Využívá konstrukční součásti vyrobené na míru.

• Na jedno pivotové zavlažovací zařízení je možné 
nainstalovat více jednotek Bender160™.

Ukotvení ohebného zavlažovacího zařízení

Pouze značka Valley nabízí ukotvení pohonných 
jednotek svých ohebných zavlažovacích zařízení. Balíček 
ukotvení poskytuje konstrukční pevnost potřebnou pro 
používání ohebných zavlažovacích zařízení Valley na 
delších strojích a na nerovném nebo zvlněném terénu. 
Nyní můžete svůj stroj ohýbat do vzdálenosti více než 
600 metrů, tak abyste mohli zavlažovat ještě větší 
rozlohu. 



12

Odolná konstrukce zařízení Valley

valleyirrigation.com
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Stroje značky Valley soustavně překonávají jiné značky svojí bezpečností, odolností a pevností, a poskytují výrobcům 
nejvíce ceněné produkty ve svém oboru.

Vezmeme-li do úvahy následující vlastnosti, není pochyb o tom, že máte k dispozici nejodolnější 
možnou konstrukci:

• žárově zinkovaná ocel,

• pohonná jednotka se čtyřmi rameny a vzpěrami,

• kovaný kulový kloub závěsu segmentu,

• silné trubkové příruby s osmi šrouby,

• svařovaná spojka postřikovače,

• sváry obepínající celý obvod,

• kované hlavice příhradových tyčí,

• polyuretanová těsnění přírub,

• rovnoměrně zatížené segmenty,

• správně navržené trubky v plné délce každého 
segmentu, žádné krátké prodlužovací trubky. 

Segmenty řady Valley

Při rozhodování o záležitostech, které mohou ovlivnit vaše výnosy 
a činnost, zvažte volbu produktů společnosti Valmont Irrigation 
poskytujících konstrukční pevnost, již pěstitelé potřebují k dosažení 
maximální produktivity. Segmenty značky Valley soustavně 
překonávají konkurenční produkty.

• Rozměry trubek 127 mm (5 palců), 168 mm (6 5/8 palce), 
219 mm (8 5/8 palce) a 254 mm (10 palců)

• Délky segmentů 35 m–72 m (115 stop –236 stop), včetně 
nejdelšího segmentu ve svém oboru.

• Galvanicky pokovená ocel se stává standardem.

• Potrubí PolySpan® pro korozivní prostředí

Pevný otočný (pivotový) bod 

Životnost konstrukce pivotového zavlažovacího zařízení patří ke klíčovým 
parametrům. Pevné otočné (pivotové) body od společnosti Valmont Irrigation 
poskytují maximální odolnost platformy a jsou dostupné ve čtyřech rozměrech 
podle potřeb pěstitelů.

Otočný (pivotový) bod  
254 mm (10 palců)
• Navrženo pro pivotová 

zavlažovací zařízení do délky  
853 m (2800 stop)

• Standardní a vysoký profil 

Nové volby spodního kolena 
a stoupací trubky, do které lze 
integrovat:
• Průtokoměry Seametrics® 

• Ventily Nelson® 

• Filtry Clemons

Otočný (pivotový) bod  
168 mm (6 5/8 palce)
• Navrženo pro pivotová 

zavlažovací zařízení do délky 
457 m (1500 stop)

• Nízký a standardní profil

Otočný (pivotový) bod  
219 mm (8 5/8 palce)
• Navrženo pro pivotová 

zavlažovací zařízení do délky 
853 m (2800 stop)

• Nízký, standardní a vysoký profil
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Spolehlivé hnací ústrojí

valleyirrigation.com

PŘEVODOVKA 
KONKURENČNÍHO

VÝROBCE
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Převodovka Valley

Patentovaná převodovka značky Valley je 
navržena a vyrobena ve městě Valley ve státě 
Nebraska (USA). Jedná se o nejodolnější 
převodovku v oblasti zavlažovacích zařízení, 
která je zkonstruována tak, aby splňovala 
dnešní náročné podmínky. 

1. Pryžová membrána o velké kapacitě – 
vyrovnává přebytečný tlak vznikající teplem 
při chodu a tím minimalizuje kondenzaci 
vody.

2. Vstupní a výstupní ložiska – vyrobeno 
v USA, vyznačují se tvrzenou skříní, která 
se vyznačuje nejvyšší kvalitou a odolností 
proti zatížení ve svém oboru.

3. Šnekový převod – vysoce pevnostní 
tažná litina poskytuje podstatně delší 
odolnost proti opotřebení než ocel  
a zabraňuje tak opotřebení zubů převodu.

4. Konstrukce zubu – ve svém oboru 
výjimečná konstrukce zubu s úhlem 
25 stupňů poskytuje o 40 % delší 
životnost a vyšší spolehlivost v náročných 
podmínkách v porovnání s normální 
konstrukcí zubu s úhlem 14,5°.

5. Největší čep a drážka hnacího kola –  
poskytuje pevnost v klíčovém místě 
vystaveném zatížení. 

1
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6. Expanzní komora – víko vyrobené z litého hliníku odolného proti korozi; 
pryžová membrána umožňuje rozpínání a smršťování oleje během provozu. 
Odvětrávané víko zabraňuje nárůstu tlaku a únikům přes těsnění.

7. Koncovka se závitem – umožňuje přesné předpětí ložiska pro prodloužení 
jeho životnosti.

8. Převodový poměr 52:1 – řešení s plně zapuštěnými zuby zadržuje olej mezi 
ozubenými koly.

9. Hnací kolo – vysokopevnostní litina poskytuje nejvyšší odolnost proti zátěži 
a nejdelší životnost ve své třídě. Pro extrémní podmínky je možné objednat 
variantu s bronzovým převodem.

10. Multiviskózní převodový olej – překonává olej 85W-140 GL5 pro dlouhou 
životnost převodů za podmínek extrémní zátěže.

11. Nejdelší výstupní hřídel (ocel) – výhradně u převodovek Valley. Poskytuje 
dodatečnou světlou výšku mezi převodovkou a okrajem kola zabraňující 
hromadění bláta a tím omezuje poškození těsnění a prodlužuje životnost 
převodovky.

PŘEVODOVKA
VALLEY

PŘEVODOVKA 
KONKURENČNÍHO

VÝROBCE

Speciální 
posunuté okraje 
pneumatik Valley 
vyrovnávají delší 
hřídel a posouvají 
střed pneumatiky 
blíže k ložisku 
převodovky. 
Tím dochází 
k omezení 
zatížení přesahem 
a prodloužení 
životnosti ložiska.

Výjimečné okraje pneumatik
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Ovládací panely Valley

Valley nabízí kompletní řadu snadno použitelných ovládacích panelů včetně nové řady 
inteligentních panelů ICON. Řada produktů ICON má řešení pro každou potřebu. Ať 
už kupujete nové zavlažovací zařízení, aktualizujete svůj stávající řídicí panel nebo 
přecházíte z jiné značky zavlažovacího zařízení, máte tu výhodu, že můžete používat 
intuitivně ovládané plnobarevné rozhraní s dotykovou obrazovkou. Naše ovládací 
panely jsou konstruovány tak, aby odolávaly extrémním teplotám, vysoké vlhkosti 
a přechodovému napětí. Poskytují trvalý výkon a dlouhou životnost, takže vaše 
zavlažovací zařízení mohou běžet celé roky.

Společnost Valley navrhuje ovládací panely pro všechny druhy pěstitelů – počínaje 
panely s nejpokrokovější počítačovou technologií až po základní možnosti bez počítače. 
Tato rozmanitost vám umožňuje volit nejlepší panel pro váš provoz, aniž byste se museli 
vzdávat technologie Valley osvědčené v praxi.

Ovládací panely Valley

•  Valley ICON10™

•  Valley ICON5™

•  Valley ICON1™

•  Valley ICONX™

•  AutoPilot Linear

•  ClassicPlus

•  Classicy

ICON5 ICON1 ICONX
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Řada inteligentních panelů Valley ICON

Displeje ICON10™, ICON5™ a ICON1™ lze vsadit do standardního modulárního ovládacího panelu Valley, takže 
máte aktuální ovládací panel Valley Pro, Pro2, Select, Select2 nebo ClassicPlus, který můžete snadno aktuali-
zovat na provedení ICON. 

Model Valley ICON Displej WiFi vzdálený přístup  
k zařízení

AgSense®  
ICON Link™

10palcová barevná  
dotyková obrazovka

Doplněk Zahrnuto

5palcová barevná dotyková  
obrazovka + tlačítka Soft Touch

Nevztahuje se Zahrnuto

Ovládání dotykovou obrazovkou 
s dálkovým ovladačem

Zahrnuto Zahrnuto

5palcová barevná dotyková  
obrazovka + tlačítka Soft Touch

Nevztahuje se Zahrnuto
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AgSense® 

AgSense® produkty dálkového řízení zavlažování využívají digitální celulární technologii 
ke vzdálenému sledování a řízení zavlažovacích zařízení. Výhoda volby AgSense 
přesahuje výrobky s bohatými funkcemi. Používáním aplikace AgSense App ve 
vašem mobilním přístroji můžete získat přístup ke všem svým shromážděným datům, 
takže můžete informace přimět k tomu, aby pracovaly pro vás. A nyní se systémem 
AgSense ICON Link™ přichází výkonnost AgSense vestavěná ve všech panelech 
Valley ICON.

ICON Link™

AgSense ICON Link je nový modul dálkového řízení určený exkluzivně pro inteligentní 
panely ICON. Poskytuje plné možnosti dálkového programování funkcí řídicího panelu 
a monitorování operací ústředního řízení prostřednictvím mobilní aplikace AgSense 
nebo prostřednictvím základny BaseStation3™. Modul se montuje dovnitř skříně, 
dodává se plně vybavený a zpracovává povely více než 10krát rychleji než předchozí 
výrobky. Se skvěle rozšířenou sadou funkcí je ICON Link klíčem k odemčení plného 
potenciálu inteligentních panelů Valley ICON odkudkoli na světě.*

Field Commander® Exkluzivní balík přesného zavlažování

Tento balík kombinuje několik technologií AgSense do jediné sady nedostižné 
všestrannosti v řízení prakticky všech zavlažovacích zařízení bez ohledu na jejich 
značku, stáří nebo současné možnosti. Sledujte a řiďte centrální zavlažovací zařízení 
a čerpadla společně se sledováním průtoku, tlaku a počasí.

Field Commander®

Field Commander® je nástroj ke sledování a řízení centrálních zavlažovacích zařízení 
s využitím GPS a poskytuje informace v reálném čase a zasílá alarmy na mobilní 
telefony, smartphony nebo do počítače.

• Spolupracuje se všemi značkami otočných zavlažovacích zařízení nebo staršími 
panely 

• Umožňuje dálkovou implementaci předpisů zavlažování 

• Poskytuje možnosti sledování proti krádežím kabelů

CommanderVP™

Nástroj AgSense CommanderVP™ poskytuje plné možnosti dálkového sledování 
a řízení centrálního zavlažovacího zařízení a ovládacího panelu. Bezdrátový modem, 
který lze vyměnit v terénu, přináší kompatibilitu s prakticky všemi poskytovateli 
mobilních služeb na celé Zemi a také předchází změnám mobilních technologií, aby 
zůstávaly aktuální a nezastarávaly.

Crop Link®

Crop Link poskytuje možnost 
sledovat a kontrolovat více zařízení na 
farmě – například studny, průtok, tlak 
a počasí. Tím vám umožní vytvořit si 
lepší představu o tom, co se děje na 
vašich polích.

Aqua Trac

Aqua Trac načítá data z sond ke 
kontrole vlhkosti půdy a umožňuje 
tak snadno realizovat rozhodnutí 
o zavlažování na základě vlhkostního 
profilu půdy z vašeho počítače nebo 
smartphonu. 

*Může být třeba provést aktualizaci firmwaru nebo částí sady Valley.valleyirrigation.com
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Pokročilá technologie ovládání

Překonává standardy 

• Nativní operační systém iOS (iPhone, iPad) a aplikace systému 
Android. 

• Varianta bez měsíčních nebo ročních poplatků.

• Integrace služby Google Maps™

• Cílové ETA vypočítá, jak dlouho bude stroji trvat, než dosáhne 
konkrétního místa na poli.

• Zobrazení vlhkosti půdy zobrazuje obsah vlhkosti půdy podle 
vrstev.

• Provozní zobrazení vám umožňuje zobrazit, co jednotlivé stroje 
právě provádí.

• Pokročilá hlášení a exporty dat (aplikovaná voda, zařízení, 
údržba atd.)

• Šablony koncových pistolí pro rychlé a snadné nastavení 
změn

• Víceúrovňový přístup a zabezpečení pro určené 
pracovníky

• Umožňuje použití více uživateli současně. 

• Poskytuje varovné zprávy a okamžité aktualizace stavu 
viditelné na první pohled.

Valley BaseStation3™

Valley BaseStation3 je nejkomplexnější, pružné a zcela moderní řešení 
k dálkovému řízení zavlažování, jaké je dnes dostupné. Tato inovativní 
technologie přináší nedostižné možnosti řízení provozu. Vyberte si 
mobilní, rádiový nebo internetový protokol k řízení a kontrole všech vašich 
zavlažovacích zařízení z kteréhokoli počítače, laptopu, tabletu nebo 
smartphonu. A nyní může být zařízení BaseStation3 dodáno integrované 
do kteréhokoli panelu Valley ICON. 
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Možnost vyzkoušet zařízení před 
zakoupením

Nyní máte možnost systém BaseStation3 před zakoupením 
bezplatně vyzkoušet. Pomocí naší nové demonstrace prozkoumejte 
všechny funkce a možnosti tohoto průkopnického nástroje pro řízení 
zavlažování. Tato demonstrace vám umožňuje řídit simulovanou 
farmu se systémem BaseStation3, kde můžete prozkoumat všechny 
výhody tohoto systému. 

Můžete také bezplatně vyzkoušet mobilní aplikaci systému 
BaseStation3. Pouze si stáhněte aplikaci BaseStation3 z vašeho 
obchodu s aplikacemi a klikněte na tlačítko Demo (demonstrace). 
Zjistěte, o kolik snadnější může zavlažování být.
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Variable Rate Irrigation (Zavlažování proměnlivou dávkou, VRI) 

Zavlažování proměnlivou dávkou (VRI) od společnosti Valmont Irrigation je ideální pro pole s několika druhy půdy a proměnlivou topografií. 
Valley VRI zlepšuje účinnost aplikace vody, snižuje spotřebu vody, hnojiv a chemikálií a maximalizuje výnosy plodin. Valley nabízí tři druhy 
VRI, takže si můžete pro svoji farmu vybrat tu nejlepší možnost.

Ovládání zón VRI lineárního zavlažovacího zařízení

• Používá stejný hardware jako ovládání zón VRI pro 
pivotová zavlažovací zařízení.

• Pole je možné rozdělit do více než 5000 
obhospodařovávaných sektorů.

• Ideální pro obdélníková pole s různými typy půd 

a nezavlažované oblasti

Přesná aplikace vody

Ovládání rychlosti VRI

• Zadaný předpis VRI zpomaluje nebo zrychluje pivotové 
zavlažovací zařízení, aby dosáhlo požadované aplikační 
hloubky po celém sektoru.

• Sektory okolo pole jsou povoleny každé dva stupně – až do 

celkového součtu 180 sektorů. 

Ovládání zón VRI

• Zadaný předpis VRI impulzy řídí ventily postřikovačů v rámci 
celého pivotového zavlažovacího zařízení, aby se dosáhlo 
požadované hloubky aplikace v obhospodařované zóně.

• Pole je možné rozdělit do více než 5000 
obhospodařovávaných zón.

• Je možné řídit vypínání/zapínání zavlažování v konkrétních 
oblastech, které zavlažování nevyžadují, například 

v příkopech, kanálech a vlhkých oblastech. 

valleyirrigation.com
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Můžete se spolehnout na vašeho prodejce produktů Valley, který vám zajistí správný balíček postřikovačů podle 
podnebí, typu půdy, plodin a topografie.

• Přesná, počítačově řízená volba velikosti trysek a vzdálenosti mezi nimi zajišťuje rovnoměrnost a účinnost aplikace.

• Nízkotlaké postřikovače pracují už při tlaku 0,4 baru (6 psi), čímž šetří výkon motoru, energii a peníze.

• Účinnost aplikace může dosahovat až 95 procent.

• Další volby postřikovačů zahrnují koncové děla, postřikovače, zavlažování typu Boom Back a polokruhové postřikovače. 

• Výjimečný software VChart umožňuje navrhování balíčků postřikovačů pro všechny značky zavlažovacích zařízení. 

• Prodejci produktů značky Valley jsou vysoce kvalifikovaní odborníci na aplikaci a úspory vody.

Řešení postřikovačů

Postřikovače Valley

Postřikovače Valley typu Low Energy Nozzle (LEN, Nízkoenergetická tryska)  
s vloženou barevně značenou tryskou a regulátorem tlaku Valley All-Range jsou 
úsporným a efektivním řešením vašeho balíčku postřikovačů. Požadovaného umístění 
vašich postřikovačů je možné dosáhnout pomocí spádových trubek, postřikovačů 
typu „Boom Back“ a dalších alternativ.

Zavlažovací zařízení Nelson®

Společnost Nelson nabízí kompletní řadu produktů pro aplikaci vody navrženou 
pro speciální podmínky na poli a plodiny, která umožňuje zvýšení výnosů a kvality 
při sklizni. Inovace v oblasti zavlažování od společnosti Nelson zahrnují technologii 
Rotator® na spádových trubkách a postřikovačích Big Gun®. 

Zavlažovací zařízení Senninger®

V rámci konceptu „nízký tlak – vysoký výkon“ produkty Senninger® zajišťují 
rovnoměrný rozptyl vody a malou intenzitu aplikace. Díky nabídce různých provedení 
si můžete vybrat a upravit produkt, který bude nejvíce vyhovovat vašemu poli, plodině 
nebo požadavkům na instalaci. 

Aktualizovaný balíček postřikovačů

• Nejdůležitější investice, kterou můžete učinit.

• Nová technologie nízkotlakých postřikovačů poskytuje efektivitu a stejnoměrnost 
a může snížit náklady na energie.

• Vyberte narážky navržené k minimalizaci snášení větrem.

• Nové regulátory tlaku zajišťují správný průtok z každé trysky.

Nelson

Valley

Senninger

ValleyValley
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Úprava PolySpan®

• Patentované provedení chrání před účinky kyselé, alkalické, 
agresivní a slané vody.

• Vyrobeno v USA

Pozinkovaná ocel

• Prodlužuje životnost stroje v různých podmínkách použití vody.

• Je k dispozici pro všechna zařízení značky Valley.

Řešení ochrany proti korozi

Výměna potrubí – nízkonákladové 
řešení

Výměna potrubí je nejúspornějším způsobem, jak výrazně prodloužit 
životnost stroje.

Volby značky Valley pro výměnu potrubí

• Vyberte si rozměr trubky 127 mm (5 palců), 152 mm (6 palců), 
168 mm (6 5⁄8 palce), 219 mm (8 5⁄8 palce) nebo 254 mm  
(10 palců), tak aby byly minimalizovány ztráty tlaku a požadavky 
na výkon.

• PolySpan – pro agresivní vodu, ochranu plodiny a chemické 
prostředky pro ošetřování půdy.

• Galvanicky pokovená ocel – pro nejrůznější podmínky použití 
vody.

valleyirrigation.com
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Řešení podvozku
Uvízlé věže pivotu mohou způsobit nákladnou odstávku zařízení. Podvozky 
značky Valley mohou snižovat hloubku vyjetých kolejí, zvyšovat trakci 
a udržovat vaše stroje v pohybu na poli. Různá pole vyžadují různé volby 
podvozku. Váš prodejce vám navrhne správného řešení s ohledem na 
nerovnost pozemku a druh půdy zda je písčitá, hlinitá nebo jílovitá.

3kolový pohon značky Valley Pásový pohon značky Valley
Kloubový 4kolový pohon  
značky Valley

Volby podvozku

• 2kolový pohon značky Valley

• 3kolový pohon značky Valley

• Pásový pohon značky Valley

• Kloubový pásový pohon značky Valley

• Kloubový 4kolový pohon značky Valley

Nesměrové závlahové pneumatiky

Firestone Champion Hydro ND

Valmont Irrigation je jedinou společností vyrábějící centrální 
pivoty, která nabízí tyto revoluční pneumatiky. Společnost 
Firestone navrhla model Champion Hydro ND speciálně pro 
postřikovače s cílem zvýšit trakci a snížit vyjíždění kolejí. 
Patentovaný nesměrový design běhounu má stejnou trakci v 
dopředném i zpětném směru, takže nepotřebujete přední a 
zadní pneumatiku. Nyní k dostání ve velikostech 14,9" až 24" 
a 11,2" až 38".

postřikovače s cílem zvýšit trakci a snížit vyjíždění kolejí
Patentovaný nesměrový design běhounu má stejnou trakci v 
dopředném i zpětném směru, takže nepotřebujete přední a 
zadní pneumatiku
a 11,2" až 38"
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1. TROJITÉ BŘITOVÉ TĚSNĚNÍ 
A NEREZOVÁ MAZNICE 
Zajišťuje dlouhou životnost bez 
úniků při nízkém i vysokém 
provozním tlaku.

2. PODÉLNÉ A RADIÁLNÍ SVARY 
Rozptylují zátěž po větší ploše pro 
dosažení maximální odolnosti.

3. PŘÍHRADOVÉ TYČE 
Velký průměr hlavice znamená 
stejnoměrné zatížení příhrad, nižší 
soustředění namáhání a tím i delší 
životnost stroje.

4. RAMENA POHONNÉ 
JEDNOTKY 
Čtyři vzpěry na každé straně 
zajišťují stabilní provoz 
v kopcovitém terénu.

5. OBEPÍNAJÍCÍ RAMENO 
PŘIPEVŇOVACÍ DRŽÁKY 
Velká podpěrná plocha pro 
dosažení vyšší pevnosti. Odolné 
výztuhové klíny omezují kroucení 
potrubí.

6. OPTIMALIZOVANÝ SEGMENT  
Zajišťuje větší pevnost 
a stabilitu stroje jako výsledek 
rovnoměrného zatížení úhlových 
nosníků a kovaných příhradových 
tyčí.

7. ZÁVĚS S KULOVÝM KLOUBEM 
Kovaný ocelový kulový kloub 
z jednoho kusu zajišťuje hladký 
pohyb segmentu ve všech 
směrech a minimalizuje namáhání 
potrubí pro dosažení delší 
životnosti stroje.

8. VÝSTUP POSTŘIKOVAČE 
Svařovaná spojka zesiluje potrubí 
okolo výstupu vody, minimalizuje 
ztráty tlaku a poskytuje lepší 
oporu pro sestavu postřikovače.

9. PŘEVODOVKA 
Delší výstupní hřídel a posunutý 
okraj poskytují mezeru mezi 
převodovkou a pneumatikou 
omezující hromadění bláta. 

Elektrické součásti 
značky Valley

Sběrný kroužek

Přenáší přiváděné elektrické napětí 
na pivotové zavlažovací zařízení 
a používá těsnění proti vodě. 
Dodává se standardně s nerezovým 
elektrickým vedením pro zajištění 
dlouhodobého bezproblémového 
provozu.
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Kabel segmentu

Volby kabelu segmentu zahrnují: vodič 
o průměru 8, 10 a 12 pro silové vedení 
a vodič o průměru 14 pro řídicí vedení. 
Standardní volby zahrnují stíněný kabel 
segmentu a barevně značené vodiče 
pro snadné opravy a údržbu.
 

Věžní Box

Galvanicky pokovená základová 
konstrukce z oceli s nerezovým hřídelem 
a nylonovou sestavou ložisek pomáhá 
zajistit dlouhou životnost

valleyirrigation.com
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Přestavby

Přestavba převodovky a středového pohonu

• Výrazně zlepšíte spolehlivost a prodloužíte životnost vašeho 
stroje.

• Minimalizujte investice pro zajištění maximální výkonnosti.

• Proveďte částečné přestavby včetně změny hydraulického 
oleje.

• Přestavět je možné téměř všechny značky pivotových zařízení.

Přestavba věžních skříněk

• Výrazně snižte prostoje způsobené výpadky elektrické energie.

• Vysoká hodnota při minimálních investicích.

• Prověřená spolehlivost a odolnost u jiných produktů než Valley.

• Přestavět je možné téměř všechny značky pivotových zařízení.

Řešení proti krádežím 
kabelů

Zabezpečte si vaše investice. 

Celosvětový problém s krádežemi kabelů 
na segmentech pivotových a lineárních 
zavlažovacích strojů způsobuje obavy. S cílem 
poskytovat řešení vhodná pro různá použití 
i cenové hladiny nabízí značka Valley celou řadu 
produktů sloužících k odrazení pachatele od 
krádeže měděných kabelů. 

Produkty CableGuard

• Cable Armor

• Motor Lead Armor 

• Svorka pro kabel segmentu

• Pásky z nerezové oceli 

• Pevnostní ohebná ocelová kabelová trubka
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Řešení Valley AgSolutions
Tým řešení Valley AgSolutions plní požadavky zákazníků, kteří potřebují více než jen zavlažování. Tento tým vám může 
pomoci nebo vám zajistit pracovníky, kteří vám mohou pomoci se vším, od studií proveditelnosti až po práce po sklizni.

valleyirrigation.com

Plánování 
a finance

Podpora 
navrhování 
a aplikace

Služby pro 
farmy

Řešení pro 
čerpadla

Řešení ochrany 
prostředí
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Divize Valley Water Management

Protože zavlažování je jedním z hlavních vstupů při pěstování plodin, pěstitelé rychle 
rozvíjejí nové vodní zdroje, tak aby uspokojili své potřeby zavlažování. Bez ohledu na to, 
zda budujete novou nádrž, čerpáte vodu z kanálu nebo používáte k zásobování vašich 
zavlažovacích zařízení studny, divize Valley Water Management a váš místní prodejce 
vám mohou nabídnout individuálně navržené vysoce účinné řešení pro čerpání vody, 
tak aby mohly být splněny vaše potřeby.

Produkty:

• Individuálně navržená řešení čerpadel. 

• Pohony s proměnnou frekvencí pro úsporu energie a delší životnost motoru.

• Jednoduché nástroje pro dálkové ovládání, sledování a správu informací.

• Systémy sledování vlhkosti půdy.

Služby:

• Navrhování hydraulických systémů.

• Individualizované návrhy řízení.

Řešení pro hospodaření s vodou

Cascade Earth Sciences 

Cascade Earth Sciences (CES), společnost Valmont Irrigation je zkušená 
poradenská společnost poskytující komplexní řešení hospodaření s odpady 
a řešení problémů spojených s životním prostředím. CES má jedinečné 
schopnosti pro vývoj, návrhy a realizaci strategií hospodaření s vodou, které 
zahrnují efektivní využívání vody a energie, ekologické dopady, finanční 
stabilitu a ziskovost. 

Problémy s dodávkami vody – správné návrhy, studie podzemních vod, 
systémy úpravy, přehrady, česla a práva k vodním zdrojům.

Poradenství a navrhování – inženýrství, hydrogeologie, půdy, agronomie, 
řízení staveb a uzavírání smluv.

Správa dat – software pro správu dat Water Sentinel® poskytuje podrobná 
hlášení a analýzy pro zavlažování v zemědělství (voda, podnebí, půdy, plodiny 
atd.)

Odpadní vody – zužitkování, povolení, sledování, hlášení a navrhování.



Globální vedení

Kompletní podrobnosti zjistíte u vašeho místního oprávněného prodejce produktů Valley.
Společnost Valmont® Irrigation uplatňuje zásady soustavného zlepšování a vývoje produktů. Z těchto důvodů mohlo po vydání této příručky dojít k některým změnám standardních zařízení, voleb, cen atd. Některé 
fotografie a parametry se nemusí shodovat s aktuální produkcí. Váš místní prodejce produktů značky Valley® je nejlepším zdrojem aktuálních informací. Společnost Valmont Irrigation si vyhrazuje právo na změnu 
provedení a parametrů produktu, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. 

valleyirrigation.com
©2017 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Všechna práva vyhrazena.

CZ10098 04/17

Globální prodejní síť

Značka Valley je uznávána po celém světě jako jednička v prodejích, 
službách, zajištění kvality a inovacích již od založení odvětví 
mechanizovaného zavlažování společností Valmont. Tuto vedoucí pozici 
demonstruje prodej téměř 200 000 pivotových, lineárních a rohových 
zavlažovacích zařízení sloužících k zavlažování přibližně 10 milionů 
hektarů (25 milionů akrů) půdy a podpora více než 400 prodejců 
a zástupců po celém světě.  


