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A marca Valley
®
 é líder mundial de rega 

de precisão e fundadora da indústria.

Desde a sua fundação em 1946, a Valmont® Industries, 
Inc., empresa-mãe da Valmont Irrigation, transformou as 
suas ideias inovadoras em produtos que correspondem às 
crescentes necessidades dos produtores.

A Valmont Irrigation é líder mundial na conceção e fabrico 
do equipamento de rega eficiente da marca Valley para 
aplicações agrícolas, industriais e municipais. Equipamento 
que melhora a produtividade e conserva os escassos 
recursos hídricos. 

A Valmont Irrigation fundou a indústria da rega mecanizada e 
permanece dedicada a oferecer soluções inovadoras para o 
presente e a pensar no futuro. A Valmont Irrigation concede 
total apoio aos revendedores Valley e aos produtores em 
todo o mundo.

Porquê escolher a Valley?
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Do pivô à torre final, a totalidade da estrutura Valley foi 
concebida, construída e testada no terreno para lidar com 
qualquer tensão operacional a que o equipamento esteja 
sujeito. As estruturas Valley resistem às condições mais 
rigorosas produzidas pelo terreno acidentado e pelos 
sulcos. A utilização de um pivô central Valley pode resultar 
na redução dos custos de funcionamento, no rápido 
retorno do investimento inicial e na conservação de recursos.

Os pivôs centrais Valley foram concebidos a pensar em 
si. Para terrenos de qualquer dimensão, com centro 
de pivô fixo ou rebocável, em condições corrosivas ou 
não corrosivas, o pivô central Valley oferece numerosas 
características de desempenho que lhe permitirão regar 
eficientemente o seu terreno.

Modelo Valley 8120

A Valley desenvolveu um teste padrão relativo ao ciclo de vida 
que submete os vãos a condições que poderiam verificar-se 
em terrenos acidentados com pneus de grandes dimensões. 
É provável que o vão com o ciclo de vida de teste mais 
longo dure mais em condições semelhantes no terreno. 
Os resultados destes testes, realizados por engenheiros 
independentes, demonstram consistentemente que o pivô 
central Valley é o equipamento mais resistente da indústria. 
É por isso que a Valley é a escolha n.º 1 para os produtores.

A Valley também fabrica os vãos mais longos da 
indústria. Os vãos mais longos permitem-lhe poupar 
dinheiro, reduzindo os custos associados à compra de 
equipamento e eliminando as operações de funcionamento 
e manutenção associadas às unidades de propulsão 
adicionais. Os vãos longos Valley oferecem a mesma 
resistência e durabilidade, correspondendo aos mesmos 
padrões de desempenho que todos os outros vãos Valley.

valleyirrigation.com
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Conjunto propulsor de Spinner™ 
com um vão

O Conjunto propulsor de Spinner™ com um vão Valley foi concebido 
para os produtores com terrenos de pequenas dimensões ou com 
acesso limitado à eletricidade. Este pivô de um vão é acionado 
pela pressão da água e oferece todas as vantagens estruturais 
e mecânicas de qualquer pivô central Valley.

*As folgas reais no terreno variam conforme a profundidade dos sulcos 
das rodas, o tamanho dos pneus, o comprimento dos vãos, o tipo de 
terreno e as diferentes condições de funcionamento.

Opções de estruturas para colheitas de diferentes alturas

Unidades de propulsão de perfil padrão

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

Unidades de propulsão de perfil baixo

• Quando as folgas padrão não são necessárias

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

Unidades de propulsão de perfil alto e de perfil ultra alto

• Proporcionam uma maior folga em relação à colheita

• Folga de perfil alto: 3,9 m—4 m  
(13 pés 0 pol - 13 pés 3 pol)

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

Conjunto propulsor  
a motor com um vão

O Conjunto propulsor a motor com um vão Valley é ideal para regar 
terrenos de pequenas dimensões, com até 3 hectares (6 acres), 
em que a eletricidade não esteja facilmente disponível. Todos os 
aspersores estão disponíveis para permitir aplicações de água 
eficientes com baixa pressão de água, concedendo poupanças 
significativas de energia, mão-de-obra e água.
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Faça um investimento a longo prazo com os pivôs rebocáveis Valley. Uma vez que este equipamento pode ser 
deslocado de um terreno para outro, pode regar mais hectares com um pivô central, promovendo a economia.

Quick Tow
• 127 mm (5 pol.) de diâmetro do vão

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

E-Z Tow™ de 2 rodas
• Pode rebocar-se em qualquer direção

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

E-Z Tow™ de 4 rodas 
• 168 mm (6 5/8 pol.) de diâmetro do vão

• Concebido para unidades rebocáveis de qualquer tamanho

 – Opção de roda fixa ou suporte giratório, que roda 
facilmente para rebocar em qualquer direção

 – Para pivôs com comprimento até 305 m (1000 pés)

• 219 mm (8 5/8 pol.) de diâmetro do vão

 – Opção de roda fixa ou suporte giratório, que roda 
facilmente para rebocar em qualquer direção

 – Para pivôs com comprimento até 457 m (1500 pés)

Rebocável com travessa  
de deslizamento
• Opção de baixo custo, mais adequada para reboque pouco 

frequente

• Concebido para unidades rebocáveis de qualquer tamanho

Pivôs rebocáveis

E-Z Tow de 2 rodas

E-Z Tow de 4 rodas

Rebocável com travessa de deslizamento
valleyirrigation.com
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Redutora rebocável Valley 

Características

• O pino de aço de elevada resistência com braço de  
tração reforçado longo e recetor reforçado oferecem  
uma ligação de tração resistente e duradoura entre  
a redutora e a roda

• O design do retentor do pino tipo fardo mantém o  
pino no devido lugar, mesmo nas situações mais  
difíceis no terreno, e é fácil de soltar quando é  
necessário proceder ao reboque 

• Inclui todas as características e vantagens da  
redutora patenteada Valley fabricada nos EUA

• O design dos dentes exclusivo da indústria,  
com ângulo dos dentes de 25°, oferece uma vida  
útil mais longa e uma fiabilidade superior em  
condições exigentes

• Relação de desmultiplicação de 52:1 – o design  
com total reentrância dos dentes mantém óleo  
entre as engrenagens

• A engrenagem sem-fim em ferro dúctil oferece uma  
maior capacidade de carga e resistência ao desgaste

• Rolamentos de entrada/saída reforçados de fabrico americano  

Cubos rebocáveis Valley

• Rolamentos de entrada/saída com massa lubrificante para  
uma longa vida útil e elevada fiabilidade

• Com fundições de alta resistência

Redutora rebocável Omni 

Características

• O design dos dentes – com ângulo dos dentes de 14,5° oferece 
uma longa vida útil e fiabilidade em condições exigentes

• Relação de desmultiplicação de 52:1 – o design com total 
reentrância dos dentes mantém óleo entre as engrenagens

• A engrenagem sem-fim em ferro dúctil oferece uma maior 
capacidade de carga e resistência ao desgaste

• Rolamentos de entrada/saída reforçados chineses

Mecanismo sem-fim de desengate

• A engrenagem sem-fim maquinada com precisão de uma 
peça assegura um alinhamento exato entre a engrenagem 
sem-fim e o redutor

• O design da placa vedante especializada no veio de entrada 
reduz substancialmente a possibilidade de fuga

• A alavanca simples permite a libertação rápida  
e fácil quando é necessário proceder ao reboque 
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Distribuição de água por fosso

• O motor a diesel integrado com gerador ou opção de 
grade de cabo alimenta uma bomba para pressurizar e 
fornecer eletricidade

• As entradas rolantes são utilizadas em canais de betão;  
as entradas flutuantes são utilizadas em fossos de terra

• Aspiração tipo deslizante especificamente concebida 
para fossos de terra (apenas distribuição por fosso para 
sistema de duas rodas)

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

Valley Rainger™ 

Com base numa plataforma de carro normal, o Valley 
Rainger™ oferece versatilidade retirando água de um fosso 
ou de uma mangueira. O carro pode ser personalizado para 
o seu terreno, adicionando opções como depósitos de 
quimigação e rega fertilizante.

Sistemas lineares Valley

Distribuição de água por grade 
de mangueira

• Alimentação elétrica fornecida por um gerador a diesel 
integrado ou opção de grade de cabo

• Mangueiras de polietileno com diâmetros internos até 
200 mm (8 pol.), ligadas a uma linha principal pressurizada

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

 

Valley Rainger Swing-Around™

O Rainger Swing-Around™ roda 180° em torno do carro para 
regar o lado oposto do terreno. Este sistema permite-lhe 
duplicar a quantidade de terreno regado com um equipamento, 
poupando tempo e dinheiro. 

Valley Rainger Swing-Around

O sistema linear Valley desloca-se para a frente e para trás num terreno quadrado ou retangular, regando até 98% da área.  
Os sistemas lineares Valley oferecem uma elevada cobertura e flexibilidade, sendo considerados um dos métodos de rega mais 
eficazes.  

valleyirrigation.com
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Valley Universal

Ao contrário de outros sistemas lineares de oscilação circular, o Valley 
Universal permite mudar automaticamente entre o modo de sistema linear 
e o modo de pivô. Disponível com distribuição por grade de mangueira 

ou fosso. 
 

Alimentação por mangueira para 
sistema linear de duas rodas Valley

Este equipamento versátil pode funcionar como sistema linear padrão, 
rebocável ou de oscilação circular. É uma opção de conversão ideal para 
terrenos regados por alagamento, gota a gota ou instalações fixas.

 

Alimentação por fosso para sistema 
linear de duas rodas Valley

O sistema linear pode utilizar infraestruturas permanentes de alimentação 
de água no solo ou fossos no solo instalados anualmente. Uma entrada 
de aspiração flexível encaixa-se em praticamente qualquer fosso de terra 
funcional, mantendo os custos de investimento reduzidos. Ideal para 
terrenos pequenos, este sistema linear pode ser rebocado ou suspenso 
para abranger uma área mais extensa. 

Alimentação por fosso para sistema linear de duas rodas Valley

Valley Universal

Alimentação por mangueira para sistema linear 
de duas rodas Valley
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Abranja hectares adicionais
Com os Corners, Benders e DropSpan™ da Valley pode abranger mais hectares e obter receitas adicionais do terreno 
que possui. Combine estas soluções misturando várias opções numa só máquina para personalizar um pivô que 
maximize os hectares regados.

Valley Precision Corner®

A unidade Precision Corner® é o nosso Corner patenteado e computorizado 
que oferece uma precisão extrema na aplicação de água, produtos químicos 
e fertilizantes. Está disponível com o pacote Water Utilization Package™  
patenteado da Valley, que inclui solenoides adicionais para controlar mais 
22 aspersores.

Valley Corner DualDrive™

A unidade Valley Corner DualDrive™ tem dois pneus a curta distância entre si 
que oferecem uma excelente tração e uma flutuação superior. Permite que a 
sua máquina de canto se desloque em tipos de solo difíceis e em condições 
adversas do terreno sem ficar presa e minimiza os danos provocados nas 
produções agrícolas.

Corner VFlex™

O Corner VFlex™ substitui o antigo Corner Valley, criando uma nova máquina 
resistente que utiliza os componentes estruturais mais modernos e mantém os 
controlos simples de arrancar-parar. O Corner VFlex oferece mais opções do 
que qualquer Corner atualmente no mercado e é totalmente personalizável para 
corresponder às suas necessidades.

Valley Terrain Compensation

A Valley Terrain Compensation é um módulo exclusivo da Valley para Corners guiados por GPS, capaz de reduzir a sobreviragem e 
melhorar a precisão dos sulcos das rodas em terreno irregular ou cumes. Calcula a diferença entre a localização real da antena GPS 
e a posição pretendida no percurso de orientação, compensando os erros de posição causados por alterações do terreno. A Terrain 
Compensation permite criar sulcos das rodas mais retos e repetíveis para o seu Corner, causando menos danos à produção agrícola.
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Benders Valley

Um Bender Valley é um acessório opcional adicionado ao pivô central que o "dobra" à volta dos obstáculos que estejam 
no seu caminho. A porção exterior do pivô continua a deslocar-se mesmo que a porção interior pare devido à presença de 
vedações, árvores ou outros obstáculos. Um temporizador de aceleração exclusivo aumenta a velocidade do pivô central para 
reduzir o excesso de água em dobras.

Valley DropSpan™

Com o Valley DropSpan, pode largar os vãos 
exteriores do seu pivô central, de modo a que 
o resto da máquina possa regar os hectares 
escondidos por detrás de barreiras. Os vãos 
podem ser deixados cair e fixados por uma pessoa, 
sem utilizar ferramentas, em menos de 15 minutos.

• Um conector elétrico simples gere o cabo de 
alimentação e a lógica de controlo, sem que 
seja necessário efetuar novas ligações 

• Um sistema simples de guincho e travessa deixa 
cair e fixa os vãos exteriores

• Um interruptor de paragem alinha 
automaticamente a máquina de base com os 
vãos caídos para uma fixação fácil

Bender30™

• Dobra até 30 graus em qualquer direção 

• Utiliza os componentes estruturais existentes - facilidade 
de instalação 

• É possível instalar várias unidades Bender30™ num pivô 

Bender160™

• Dobra até 160 graus em qualquer direção

• Utiliza componentes estruturais personalizados

• É possível instalar várias unidades Bender160™ num pivô

Fixação Bender

Apenas a Valley oferece uma fixação para as respetivas 
unidades de propulsão Bender. O pacote de fixação 
concede a força estrutural necessária para utilizar os 
Benders Valley em máquinas mais longas, bem como 
em terreno acidentado ou irregular. Agora pode dobrar 
a máquina mais de 600 metros para regar ainda 
mais hectares. 
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Estrutura Valley durável

valleyirrigation.com
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As máquinas Valley superam continuamente e consistentemente outras marcas no que diz respeito à segurança, 
durabilidade e resistência, concedendo aos produtores os produtos de rega mais valiosos da indústria.

Com estas características, é inquestionável que dispõe da estrutura mais durável:

• Aço galvanizado a quente

• Unidade de propulsão de quatro  
pernas com escoras

• Engate do vão forjado de junta esférica

• Flanges para tubo fortes com oito parafusos

• Acoplador para aspersor soldado

• Soldaduras a toda a volta

• Cabeças do tirante de bastidor forjadas

• Juntas de flanges de poliuretano

• Vãos com carga estrutural uniforme

• Tubo de comprimento total, devidamente concebido para cada 
comprimento de vão, sem tubos de extensão curtos 

Vãos Valley

Ao tomar decisões que possam afetar o rendimento e o funcionamento, 
o melhor é recorrer à Valmont Irrigation para obter a solidez estrutural 
de que os produtores precisam para alcançar a produtividade 
máxima. Os vãos Valley superam a concorrência continuamente e 
consistentemente.

• Diâmetros dos tubos de 127 mm (5 pés), 168 mm (6 5/8 pol.), 
219 mm (8 5/8 pol.) e 254 mm (10 pés)

• Comprimentos dos vãos de 35 m—72 m (115 pés - 236 pés),  
incluindo o vão mais longo da indústria

• Aço galvanizado de série

• Tubagem PolySpan® disponível para condições corrosivas

Centros de pivô fixos

A vida estrutural de um pivô central é crítica. Os centros de pivô fixos da Valmont 
Irrigation oferecem uma durabilidade máxima da plataforma e estão disponíveis 
em quatro tamanhos para corresponder às necessidades dos produtores.

Centro de pivô de 254 mm (10 pol.)
• Concebido para pivôs com 

comprimento até 853 m (2800 pés)

• Perfil padrão e alto 

Novas opções de cotovelo inferior 
e tubo elevatório disponíveis para 
integrar:

• Medidores de caudal Seametrics®

• Válvulas Nelson®

• Filtros Clemons

Centro de pivô de 168 mm 
(6 5/8 pol.)
• Concebido para pivôs com 

comprimento até 457 m (1500 pés)

• Perfil baixo e padrão

Centro de pivô de 219 mm 
(8 5/8 pol.)
• Concebido para pivôs com 

comprimento até 853 m (2800 pés)

• Perfil baixo, padrão e alto
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Conjunto propulsor fiável

valleyirrigation.com

REDUTORA DA 
CONCORRÊNCIA
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Redutora Valley

A redutora Valley patenteada foi concebida e 
fabricada em Valley, Nebraska, EUA.  
É a redutora mais durável da indústria da rega 
e foi fabricada para funcionar nas condições 
mais exigentes. 

1. Diafragma em borracha com grande 
capacidade – expande-se com o calor 
e com a pressão de modo a minimizar a 
condensação de água.

2. Rolamentos de entrada e saída – fabricados 
nos EUA e com caixa endurecida para oferecer 
a mais elevada qualidade e capacidade de 
carga disponível na indústria.

3. Engrenagem sem-fim – o ferro dúctil de 
alta resistência aumenta significativamente 
o tempo de vida útil, em comparação com 
o aço, e impede o desgaste dos dentes da 
engrenagem.

4. Design dos dentes – o ângulo de 25° dos 
dentes da engrenagem, exclusivo na indústria, 
proporciona 40% mais de resistência, vida 
útil superior e maior fiabilidade em condições 
exigentes quando comparado com os designs 
de dentes de engrenagem normais com 14,5°.

5. Redutor com o escatel e o veio de maiores 
dimensões – para resistência adicional na 
área crítica de sustentação. 

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Câmara de expansão – tampa em alumínio fundido resistente à corrosão;  
o diafragma em borracha permite a expansão e contração do óleo durante a operação. 
A tampa com respiradouro previne a acumulação de pressão e fugas no vedante.

7. Tampa de extremidade roscada – permite o pré-carregamento de rolamentos com 
precisão de modo a aumentar a vida útil dos mesmos.

8. Relação de desmultiplicação de 52:1 – o design com total reentrância dos dentes 
mantém óleo entre as engrenagens.

9. Redutor – o ferro fundido de alta resistência fornece a maior capacidade de carga e 
o tempo de vida útil mais longo de toda a indústria. A opção de redutor em bronze 
está disponível para as condições mais extremas.

10. Óleo da redutora com viscosidade múltipla – óleo superior a 85W-140 GL5 para 
prolongar a vida útil da engrenagem quando submetida a condições  
de carga extremas.

11. Veio de saída mais extenso (aço) – exclusivo das redutoras Valley. Oferece uma 
folga adicional entre a redutora e o flange da roda para reduzir a acumulação de lama, 
reduzindo os danos provocados ao vedante e prolongando a vida útil da redutora.

REDUTORA 
VALLEY

REDUTORA DA 
CONCORRÊNCIA

As jantes com 
offset especial da 
Valley compensam 
o veio mais longo 
e movem o centro 
do pneu para mais 
perto do rolamento 
da redutora. Isso 
reduz a sobrecarga 
e aumenta a vida 
útil dos rolamentos.

Jantes dos pneus exclusivas
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Painéis de comando Valley

A Valley oferece uma linha completa de painéis de comando fáceis de utilizar, incluindo 
a nova série ICON de painéis inteligentes. A família ICON tem uma solução para cada 
necessidade. Quer pretenda adquirir um novo pivô, atualizar o painel de comando 
que possui ou mudar a partir de uma outra marca de pivô, tem a vantagem de estar 
a utilizar uma interface intuitiva em ecrã táctil totalmente a cores. Os nossos painéis 
de comando foram concebidos para suportar os requisitos de temperaturas mais 
extremas, humidade elevada e tensão transitória. Oferecem um desempenho e uma 
durabilidade contínuos para manter os pivôs centrais a funcionar ano após ano.

A Valley cria os painéis de comando para todos os tipos de produtores — de painéis 
com a tecnologia informática mais avançada a opções básicas não computorizadas. 
Esta variedade permite-lhe escolher o melhor painel para as suas operações sem 
sacrificar a tecnologia comprovada no terreno Valley.

Painéis de comando Valley

•  Valley ICON10™

•  Valley ICON5™

•  Valley ICON1™

•  Valley ICONX™

•  AutoPilot Linear

•  ClassicPlus

•  Classic

ICON5 ICON1 ICONX
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A família Valley ICON de painéis inteligentes

Os ecrãs ICON10™, ICON5™ e ICON1™ encaixam no armário do painel de comando modular Valley padrão, 
pelo que se possui atualmente um painel de comando Valley Pro, Pro2, Select, Select2 ou ClassicPlus, pode 
fazer a atualização para o ICON de forma rápida e simples. 

Modelo Valley ICON Ecrã WiFi para acesso  
a dispositivo remoto AgSense® ICON Link™

Ecrã táctil a cores  
de 10 polegadas

Opcional Incluído

Ecrã táctil a cores  
de 5 polegadas +  
Botões de função

N/D Incluído

Controlo total no ecrã  
táctil com dispositivo remoto

Incluído Incluído

Ecrã táctil a cores  
de 5 polegadas +  
Botões de função

N/D Incluído
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AgSense® 

Os produtos de gestão de rega remota AgSense® utilizam a tecnologia celular digital

para monitorizar e controlar remotamente o equipamento de rega. A vantagem de 
escolher AgSense vai muito além da escolha de produtos ricos em funcionalidades. 
Através da utilização da aplicação AgSense a partir do seu dispositivo móvel, pode 
aceder a todos os seus dados agregados, para que possa colocar a informação a 
trabalhar para si. E agora, com o AgSense ICON Link™, o poder AgSense é fornecido 
incorporado em cada painel Valley ICON.

ICON Link™

O AgSense ICON Link é um novo módulo de gestão remota concebido 
exclusivamente para os painéis inteligentes ICON. Permite a programação remota 
total das funções do painel de comando e a monitorização do funcionamento do 
pivô central através da aplicação móvel AgSense ou da BaseStation3™. O módulo 
é montado no interior do armário, é fornecido totalmente equipado e processa 
comandos com uma velocidade 10 vezes superior à dos produtos anteriores. Com 
um conjunto de funcionalidades significativamente aumentado, o ICON Link constitui 
a solução para a utilização do pleno potencial dos painéis inteligentes Valley ICON a 
partir de qualquer lugar do mundo.*

Field Commander® Pacote de Rega de Alta Precisão

Este pacote combina várias tecnologias AgSense num só kit para uma versatilidade 
ímpar na gestão de praticamente todo o equipamento de rega, independentemente 
da marca, da idade e das capacidades atuais. Monitorize e controle remotamente os 
pivôs centrais e as bombas, monitorizando também o caudal, a pressão e o clima.

Field Commander®

O Field Commander® é uma ferramenta de monitorização e controlo do pivô central 
orientado por GPS, que fornece informações em tempo real e emite alarmes para o 
seu telemóvel, smartphone ou computador.

• Funciona com qualquer marca de pivô ou origem de painel 

• Permite a implementação remota das prescrições de rega 

• Permite monitorizar o roubo de cabos

CommanderVP™

O AgSense CommanderVP™ permite a total monitorização e controlo remoto do pivô 
central e do painel de comando. Um modem celular substituível no terreno faz com 
que seja compatível com praticamente qualquer operador móvel em todo o mundo, 
evitando que a tecnologia móvel em constante mudança o torne obsoleto.

Crop Link®

O Crop Link concede-lhe a 
capacidade de monitorizar e 
controlar vários dispositivos de 
uma exploração agrícola, tais como 
poços, caudal, pressão e clima, 
dando uma melhor ideia do que se 
está a passar no terreno.

Aqua Trac

O Aqua Trac reúne os dados das 
sondas de humidade no solo, 
permitindo-lhe implementar facilmente 
as decisões de rega com base no 
conteúdo de humidade do perfil de 
solo através do computador ou do 
smartphone. 

 
*Poderá ser necessária uma atualização de firmware ou o kit de peças Valley.valleyirrigation.com
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Tecnologia de controlo avançada

Para além do comum 

• Aplicações nativas iOS (iPhone, iPad) e Android 

• Opção de ausência de taxas mensais ou anuais

• Integração Google Maps™

• O tempo de chegada estimado (ETA) ao destino consiste no 
cálculo do tempo que uma máquina demorará a chegar a um 
ponto específico do terreno

• A vista da humidade no solo apresenta o conteúdo de 
humidade no solo em camadas

• A vista operacional permite-lhe ver o que cada máquina está a fazer

• Relatórios avançados e exportação de dados  
(água aplicada, equipamento, manutenção, etc.)

• Modelos de pistolas finais para proceder à alteração de 
definições rápida e fácil

• Níveis de acesso e de segurança por camadas para 
utilizadores designados

• Permite diversos utilizadores ligados em simultâneo 

• Oferece notificações de alertas e atualizações do estado 
práticas e instantâneas

Valley BaseStation3™

A Valley BaseStation3 é o produto de gestão de rega remota mais 
abrangente, flexível e avançado disponível no mercado. Esta tecnologia 
inovadora concede-lhe um controlo ímpar relativamente às suas operações. 
Selecione o protocolo celular, dados por rádio ou Internet para gerir e 
controlar todo o seu equipamento de rega a partir de qualquer computador, 
computador portátil, tablet ou smartphone. E agora, a BaseStation3 pode ser 
fornecida incorporada em qualquer painel Valley ICON. 
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 E agora, a BaseStation3 pode ser 

Experimente antes de comprar

Agora pode experimentar o produto BaseStation3 gratuitamente. 
Utilize a nova demonstração para explorar todas as funções 
e capacidades desta inovadora ferramenta de gestão de rega. 
A demonstração concede-lhe controlo sobre uma exploração 
agrícola simulada com o BaseStation3, podendo explorar todas as 
suas vantagens. 

Também pode experimentar a aplicação móvel BaseStation3 
gratuitamente. Basta transferir a aplicação BaseStation3 da app 
store e clicar no botão Demo. Comprove como a rega pode ser 
realmente fácil.
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Rega de taxa variável (VRI) 

A Rega de taxa variável (VRI) da Valmont Irrigation é ideal para terrenos com vários tipos de solo e diferentes topografias. A VRI da 
Valley melhora a eficiência da aplicação de água, reduz a utilização de água, fertilizantes e químicos, e maximiza o rendimento das 
culturas. A Valley oferece três tipos de VRI para que possa escolher a melhor opção para a sua exploração agrícola.

Controlo de zona linear VRI

• Utiliza o mesmo hardware que o controlo de zona 
VRI para os pivôs centrais

• Os terrenos podem ser divididos em mais de 
5000 sectores

• Ideal para terrenos retangulares com diferentes tipos 

de solo e áreas não regadas

Aplicação de água precisa

Controlo de velocidade VRI

• Uma prescrição VRI carregada acelera/abranda o pivô 
até atingir a profundidade de aplicação pretendida num 
sector

• Os sectores em torno do terreno são permitidos a cada  

2 graus – até um total de 180 sectores 

Controlo de zona VRI

• Uma prescrição VRI carregada impulsiona as válvulas 
de controlo do aspersor ao longo do pivô central para 
alcançar a profundidade de aplicação pretendida numa 
zona de gestão

• Os terrenos podem ser divididos em mais de 5000 
zonas de gestão

• Pode controlar a ativação/desativação para áreas 
específicas que não precisam de ser regadas, tais como 

fossos, canais e áreas húmidas

valleyirrigation.com
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Pode recorrer ao seu revendedor Valley para assegurar que obtém o pacote de aspersores adequado com base no 
clima, no tipo de solo, nas culturas e na topografia.

• O tamanho e o espaçamento precisos e computorizados dos bicos garantem a uniformidade e eficiência da aplicação

• Os sprays de baixa pressão funcionam com uma pressão de 0,4 bar (6 PSI), poupando potência, energia e dinheiro

• A eficácia da aplicação pode chegar aos 95%

• As opções de aspersores adicionais incluem pistolas finais, drops para aspersores, boom backs e aspersores de círculo parcial 

• O software exclusivo VChart é capaz de conceber pacotes de aspersores para todas as marcas de equipamento de rega 

• Os revendedores Valley são especialistas com muita formação na aplicação e conservação de água

Soluções de aspersores

Aspersores Valley

O pulverizador fixo com bico de baixa energia (LEN, Low Energy Nozzle) da Valley com 
bocal pronto a utilizar mediante inserção e com código de cores, e o regulador de 
pressão Valley All-Range são opções económicas e eficientes para satisfazer as suas 
necessidades de pacote de aspersores. Pode obter a colocação pretendida dos seus 
aspersores através da utilização de "drops", boom backs e outras alternativas.

Nelson® Irrigation

A Nelson oferece uma gama completa de produtos para aplicação de água, 
concebidos especificamente para as condições e culturas do seu terreno, que resulta 
numa maior produtividade e qualidade aquando da colheita. A inovação da rega da 
Nelson criou a tecnologia Rotator® em "drops" e aspersores Big Gun®. 

Senninger® Irrigation

Seguindo o conceito de "baixa pressão – alto desempenho", os produtos Senninger® 
garantem que a água é distribuída de forma uniforme e com uma baixa intensidade 
de aplicação. Com uma grande variedade de designs disponíveis, pode selecionar 
o produto que melhor se adapte ao seu campo, cultura e necessidades de instalação. 

Pacote de aspersores atualizado

• O investimento mais importante que pode fazer

• A nova tecnologia de aspersores de baixa pressão oferece eficiência 
e uniformidade e pode ajudar a reduzir os custos de energia

• Pratos de distribuição selecionadas para minimizar as perdas devido ao vento

• Os novos reguladores de pressão asseguram um caudal adequado em cada bocal

Nelson

Valley

Senninger



22

PolySpan®

• O design patenteado resiste aos efeitos das águas ácidas, 
alcalinas, corrosivas e salinas

• Fabricado nos EUA

Aço galvanizado

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

• Disponível para todo o equipamento Valley

Soluções para a corrosão

Substituição das tubagens – 
Uma solução económica

A substituição das tubagens é a forma mais económica de aumentar 
significativamente a vida útil da sua máquina.

Opções de substituição de tubagens Valley:

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

• PolySpan - para água corrosiva e produtos químicos para 
proteção das culturas e tratamento do solo

• Aço galvanizado - para várias condições da água

valleyirrigation.com
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Soluções de flutuação

Conjunto propulsor de 3 rodas Valley Conjunto propulsor de lagartas Valley
Conjunto propulsor articulado  
de 4 rodas Valley

As torres de pivô atoladas podem causar tempos de paragem dispendiosos. 
As opções de flutuação Valley podem reduzir a profundidade dos sulcos 
das rodas, aumentar a tração e manter as suas máquinas em movimento 
no terreno. Diferentes terrenos exigem diferentes opções de flutuação, 
mas independentemente de o terreno ser irregular ou o solo ser arenoso, 
limoso ou pesado, o seu revendedor Valley pode ajudá-lo a determinar 
a solução ideal para o seu caso.

Opções de flutuação

• Conjunto propulsor de 2 rodas Valley

• Conjunto propulsor de 3 rodas Valley

• Conjunto propulsor de lagartas Valley

• Conjunto propulsor articulado  
de lagartas Valley

• Conjunto propulsor articulado  
de 4 rodas Valley

Pneus de rega não direcionais
Firestone Champion Hydro ND
A Valmont Irrigation é a única empresa de rega por pivô 
central a oferecer estes pneus revolucionários. A Firestone 
concebeu os pneus Champion Hydro ND especificamente 
para o equipamento de rega, com vista a aumentar a 
tração e reduzir a formação de sulcos. O design dos pneus 
patenteados e não direcionais apresenta uma tração igual 
para a frente e para trás, pelo que já não é necessário 
dispor de pneus dianteiros e traseiros. Agora disponível nos 
tamanhos 14,9 pol. - 24 pol. e 11,2 pol. - 38 pol.

A Valmont Irrigation é a única empresa de rega por pivô 
central a oferecer estes pneus revolucionários
concebeu os pneus Champion Hydro ND especificamente 
para o equipamento de rega, com vista a aumentar a 
tração e reduzir a formação de sulcos
patenteados e não direcionais apresenta uma tração igual 
para a frente e para trás, pelo que já não é necessário 
dispor de pneus dianteiros e traseiros
tamanhos 14,9 pol
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1. VEDANTE DE REBORDO TRIPLO E 

ACOPLAMENTO INOXIDÁVEL 

Oferecem uma vida útil longa 

e isenta de fugas a pressões de 

funcionamento altas e baixas.

2. SOLDAGENS LATERAIS E RADIAIS 

Distribuem as cargas por uma vasta 

área para uma durabilidade máxima.

3. TIRANTES 

O raio de transição elevado e as 

cabeças do tirante de bastidor 

carregadas uniformemente 

traduzem-se numa menor 

concentração de tensão e numa vida 

útil da máquina superior.

4. PERNAS DA UNIDADE DE 

PROPULSÃO 

Quatro suportes de cada lado 

asseguram um funcionamento estável 

em terreno acidentado.

5. SUPORTES DE FIXAÇÃO DE 

ENVOLVIMENTO DA PERNA 

O tubo é suportado para criar força 

adicional. As placas de alta resistência 

eliminam a torção da tubagem.

6. VÃO OTIMIZADO  

Oferece mais força e estabilidade 

à máquina na sequência de 

ângulos dos tirantes carregados 

uniformemente e tirantes forjados.

7. ENGATE DE JUNTA ESFÉRICA 

A esfera de aço forjado de uma só 

peça assegura um movimento do 

vão suave em todas as direções, 

minimizando a tensão nas tubagens 

para uma vida útil da máquina 

superior.

8. SAÍDA DO ASPERSOR 

O acoplador soldado fortalece 

a tubagem em torno da saída de 

água, minimiza a perda de pressão 

e concede um melhor suporte ao 

pacote de aspersores.

9. REDUTORA 

O veio de saída mais longo e a jante 

com offset concedem uma folga entre 

a redutora e o pneu para reduzir 

a acumulação de lama. 

Componentes  
elétricos Valley

Anel coletor

Transfere a potência elétrica 
para o pivô e utiliza um vedante 
estanque. De série com a conduta 
elétrica em aço inoxidável para 
assegurar anos de funcionamento 
sem problemas.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Cabo de alimentação

As opções de cabos de alimentação 
incluem: Calibres de 8, 10 e 12 para 
alimentação e 14 para controlo. 
As opções de série incluem um cabo 
de alimentação blindado e um fio com 
código de cores para uma assistência 
e manutenção fáceis.
 

Caixa da torre

Construção da base em aço galvanizado 
com veio em aço inoxidável e rolamentos 
em nylon para assegurar uma longa vida útil.

valleyirrigation.com
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Conversões

Conversão da redutora e do conjunto propulsor central

• Melhore significativamente a fiabilidade e prolongue a vida útil 
da sua máquina

• Investimento mínimo para um desempenho melhorado máximo

• Conversões completas e parciais disponíveis, incluindo 
conversões de óleo hidráulico

• Quase todas as marcas de pivô podem ser convertidas

Conversão de caixa da torre

• Reduza substancialmente os cortes de eletricidade nos pivôs 
mais antigos

• Elevado valor por um investimento mínimo

• Fiabilidade e durabilidade comprovadas em pivôs não Valley

• Quase todas as marcas de pivô podem ser convertidas

Soluções para o roubo 
de cabos

Proteja os seus investimentos 

O problema mundial do roubo de cabos de 
alimentação em máquinas de pivô central 
e lineares é cada vez mais preocupante. 
Para oferecer soluções que se adequem 
a diferentes necessidades e requisitos de 
preço, a Valley oferece uma linha completa de 
produtos concebida para impedir o roubo de 
cabos de cobre. 

Produtos CableGuard

• Sistema Cable Armor

• Motor Lead Armor 

• Grampo de cabo de alimentação

• Bandas de aço inoxidável 

• Conduta de aço flexível de alta resistência



Valley AgSolutions
A equipa Valley AgSolutions corresponde às exigências dos clientes que podem precisar de mais do que simplesmente 
rega. A equipa pode ajudar ou encontrar recursos para ajudar em tudo, desde estudos de praticabilidade a pós-colheita.

valleyirrigation.com

Planeamento  
e finanças

Soluções de 
bombas

Serviços 
para  

explorações 
agrícolas

 
Soluções 
ambientais

Conceção 
e suporte de 

aplicações
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Valley Water Management

Uma vez que a rega é um dos aspetos mais importantes para as culturas, os produtores 
estão a desenvolver rapidamente novas fontes de água para corresponder às suas 
necessidades de rega. Quer esteja a construir um novo reservatório, a retirar água de 
um canal ou a utilizar um campo de poços para abastecer as suas máquinas de rega, a 
Valley Water Management e o seu revendedor local podem personalizar uma solução de 
bombagem de elevada eficiência de acordo com as suas necessidades.

Produtos:

• Estações de bombagem criadas de forma personalizada 

• Propulsores de frequência variável para poupar energia e prolongar  
a vida útil do motor

• Ferramentas simples para controlar, monitorizar e gerir informações remotamente

• Sistemas de monitorização da humidade no solo

Serviços:

• Design de engenharia de sistemas hidráulicos

• Design de controlo personalizado

Soluções de gestão da água

Cascade Earth Sciences 

A Cascade Earth Sciences (CES), uma empresa Valmont Irrigation, é uma 
consultora experiente que oferece soluções abrangentes para a gestão de 
resíduos e problemas ambientais. A CES está incomparavelmente qualificada 
para desenvolver, planear e implementar estratégias de gestão hídrica que 
incluam a eficiência energética e hídrica, o impacto ambiental, a estabilidade 
financeira e a rentabilidade. 

Questões relativas ao abastecimento de água – conceção de poços, 
estudo de aquíferos, sistemas de tratamento, barragens, grades para peixes 
e direito de águas

Consultoria e conceção – engenharia, hidrogeologia, solos, agronomia, 
gestão de construção e contratação

Gestão de dados – O software de gestão de dados Water Sentinel® oferece 
análises e relatórios detalhados para agricultura de regadio (água, clima, 
solos, culturas, etc.)

Águas residuais – reutilização, autorização, monitorização, elaboração  
de relatórios e conceção
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Liderança global

Contacte o revendedor Valley local para obter informações completas.

A Valmont® Irrigation tem como política a melhoria e o desenvolvimento contínuos dos produtos. Consequentemente, podem ter ocorrido determinadas alterações no equipamento padrão, nas opções, no preço, 
etc. após a publicação desta brochura. Algumas fotografias e especificações podem não corresponder à produção atual. O revendedor Valley® local é a melhor fonte para obter informações atualizadas. A Valmont 
Irrigation reserva-se o direito de alterar as especificações ou os métodos de fabrico a qualquer altura sem quaisquer obrigações consequentes. 
  

valleyirrigation.com
©2017 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Todos os direitos reservados.
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Rede de vendas global

A marca Valley foi reconhecida em todo o mundo como líder de vendas, 
serviço, qualidade e inovação desde que a Valmont fundou a indústria da rega 
mecanizada. Esta posição de liderança é demonstrada pela venda de cerca de 
200 000 pivôs centrais, sistemas lineares e Corners, rega de aproximadamente 
10 milhões de hectares (25 milhões de acres) e mais de 400 revendedores 
e agentes em todo o mundo.  


