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Spoločnosť Valley® je svetovým lídrom 
v oblasti presného zavlažovania a je 
zakladateľom tohto odvetvia .

Valmont® Industries, Inc ., materská spoločnosť spoločnosti Valmont 
Irrigation, už od roku 1946 prijíma nové myšlienky a uvádza ich do 
praxe prostredníctvom produktov, ktoré napĺňajú stále rastúce 
požiadavky zákazníkov .

Spoločnosť Valmont Irrigation je svetovým lídrom v oblasti 
navrhovania a výroby efektívnych zavlažovacích systémov 
Valley® využívaných v poľnohospodárstve, priemysle 
a tiež miestnymi samosprávami . Naše zariadenia zvyšujú 
produktivitu a šetria vzácne vodné zdroje . 

Spoločnosť Valmont Irrigation položila základy mechanického 
zavlažovania a naďalej hľadá nové riešenia pre súčasný aj 
budúci vývoj . Spoločnosť Valmont Irrigation poskytuje plnú 
podporu svojim predajcom, zástupcom a zákazníkom na 
celom svete .

Prečo si vybrať 
produkty Valley

®
?



valleyirrigation.com

Centrálny pivot Valley
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Model Valley
®
 8120

Celá konštrukcia systému Valley od pivotového bodu až po koncovú vežu je navrhnutá, 
skonštruovaná a testovaná v teréne tak, aby vydržala tlaky, ktorým môže byť 
poľnohospodárske zariadenie vystavené . Konštrukcia zariadení Valley odolá aj tým najtvrdším 
podmienkam drsného terénu a brázd . Používanie centrálnych pivotov Valley dokáže znížiť 
prevádzkové náklady, rýchlo vrátiť počiatočné investície a šetriť potrebné zdroje .

Centrálne pivoty Valley sú navrhnuté tak, aby vychádzali poľnohospodárom v ústrety . Bez 
ohľadu na veľkosť zavlažovanej plochy, použitie pevného alebo vlečného pivotového bodu 
a korozívnosť podmienok ponúkajú veľa výkonných funkcií, ktoré umožňujú efektívne 
zavlažovanie polí .

Jednooblúkové zariadenie Spinner™ Drive

Jednooblúkové zariadenie Valley Spinner™ Drive je vhodné pre poľnohospodárov s menším 
poľom alebo obmedzeným prístupom k elektrickej energii . Tento jednooblúkový pivot 
funguje na princípe hydraulického pohybu a poskytuje rovnaké konštrukčné a mechanické 
výhody ako ostatné centrálne pivoty Valley .

Jednooblúkové zariadenie Engine Drive

Toto jednooblúkové zariadenie Engine Drive je ideálne na zavlažovanie malých polí do 
3 hektárov, kde nie je ľahko dostupná elektrická energia . Všetky zadažďovače zabezpečujú 
efektívnu aplikáciu vody pri nízkom tlaku vody, čím šetria energiu, prácu aj vodu .

*Skutočná voľná výška v teréne sa bude meniť v závislosti od hĺbky 
zaborenia kolies, veľkosti pneumatík, dĺžky ramena, terénu a ďalších 
pracovných podmienok .

Typy konštrukcií pre rôznu výšku plodín

Jednotky so štandardným profilom

• Voľná výška: 2,8 m – 3 m 

Jednotky s nízkym profilom

• Keď nie je potrebná štandardná voľná výška

• Voľná výška: 1,85 m – 1,95 m

Jednotky s vysokým profilom a ultra vysokým profilom

• Umožňujú viac priestoru pre plodiny

• Voľná výška vysokého profilu: 3,9 m – 4 m

• Voľná výška ultra vysokého profilu: 4,9 m – 5 m
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Zainvestujte do vlečných pivotov značky Valley . Vďaka tomu, že tieto zariadenia sa 
môžu presúvať z jedného poľa na iné, dokážu poľnohospodári jedným centrálnym 
pivotom zavlažiť viac hektárov pôdy .

Zariadenie Quick Tow
• Priemer ramena – 127 mm

• Pre pivoty s dĺžkou do 201 m

Dvojkolesové zariadenie EZ TowTM

• Môže sa ťahať ktorýmkoľvek smerom

• Pre pivoty s dĺžkou do 274 m 

Štvorkolesové zariadenie EZ TowTM
 

• Priemer ramena 168 mm

 – S možnosťou pevných alebo otočných kolies, možno 
ľahko ťahať ktorýmkoľvek smerom

 – Pre pivoty s dĺžkou do 305 m

• Priemer ramena 219 mm

 – S možnosťou pevných alebo otočných kolies, možno 
ľahko ťahať ktorýmkoľvek smerom

 – Pre pivoty s dĺžkou do 457 m

Zariadenie Skid Tow
• Nízkonákladové riešenie vhodné na občasné presúvanie

Vlečné pivoty

Dvojkolesové zariadenie EZ Tow

Štvorkolesové zariadenie EZ Tow

Zariadenie Skid Tow
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Vlečná prevodovka Valley 

Charakteristiky

• Čap z vysokopevnej ocele s dlhým vystuženým ramenom 
a vystuženým prijímačom zabezpečuje spoľahlivé, odolné 
a trvácne spojenie prevodovky a kolies

• Konštrukcia držiaka čapu udržiava čap na správnom 
mieste aj v tých najnáročnejších podmienkach prevádzky 
a zároveň sa pri potrebe manipulácie ľahko uvoľňuje 

• Má všetky vlastnosti a výhody patentovanej prevodovky 
Valley vyrobenej v USA

• Dizajn zubov – exkluzívny v tomto priemyselnom odvetví . 
Zuby s uhlom 25° zabezpečujú dlhšiu životnosť a lepšiu 
spoľahlivosť v náročných podmienkach

• Prevodový pomer 52 : 1 – dizajn plne zapustených zubov 
udržiava olej medzi zapadnutými ozubenými kolesami

• Šnekový (závitovkový) prevod z tvárnej liatiny má väčšiu kapacitu 
zaťaženia a odolnosť voči opotrebovaniu

• Zapuzdrené vstupné/výstupné ložiská vyrobené v USA  

Prípojné jednotky značky Valley
®

• Vstupné/výstupné ložiská naplnené mazivom na zaistenie  
dlhej životnosti a spoľahlivosti

• Odliatky do náročného zaťaženia

Vlečná prevodovka Omni 

Charakteristiky

• Dizajn zubov – zuby s uhlom 14,5° zabezpečujú dlhú životnosť 
a spoľahlivosť v náročných podmienkach

• Prevodový pomer 52 : 1 – dizajn plne zapustených zubov 
udržiava olej medzi zapadnutými ozubenými kolesami

• Šnekový (závitovkový) prevod z tvárnej liatiny má väčšiu 
kapacitu zaťaženia a odolnosť voči opotrebovaniu

• Zapuzdrené vstupné/výstupné ložiská vyrobené v Číne

Rozpojenie šnekového mechanizmu

• Precízne strojovo obrobený nosič šnekového prevodu 
z jedného kusa zabezpečuje presné vyrovnanie šneku 
a čelného ozubeného kolesa

• Špeciálny dizajn tesniacej dosky vstupného hriadeľa výrazne 
znižuje pravdepodobnosť úniku maziva

• Jednoduchá páka umožňuje rýchle a ľahké uvoľnenie v prípade 
potreby manipulácie 
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Napájanie vodou z kanála

• Palubný naftový motor napájaný cez generátor alebo 
elektrický kábel dodáva energiu čerpadlu na natlakovanie 
a prívod elektrickej energie do lineára

• Rolovacie vpusty sa používajú na napájanie vodou 
z betónových kanálov a plávajúce vpusty na napájanie zo 
zemných kanálov

• Šmykové nasávanie je navrhnuté špeciálne do zemných 
kanálov (iba dvojkolesové lineárne napájané vodou z kanála)

• Kapacita 10 – 285 l/s

Zariadenie Valley Rainger™ 

Univerzálne zariadenie Valley Rainger™ na platforme spoločného 
vozíka umožňuje napájanie z kanála alebo z hadice . Vozík je 
možné prispôsobiť potrebám vášho poľa pridaním nádrží na 
postrekovanie a zavlažovanie .

Lineárne systémy Valley

Napájanie vodou z hadice

• Prívod elektrickej energie zabezpečuje palubný naftový 
generátor alebo elektrický kábel

• Polyetylénové hadice s vnútorným priemerom do 200 mm 
pripojené k natlakovanému hlavnému prívodu

• Kapacita 12 – 88 l/s 

Otočné zariadenie Valley Rainger™

Zariadenie Ranger™ sa otáča okolo vozíka o 180°, čím dokáže 
zavlažiť aj opačnú stranu poľa . Zdvojnásobuje plochu pôdy 
zavlaženej jedným zariadením, a tým vám šetrí čas aj peniaze . 

Zariadenie Valley Rainger

Lineárne zavlažovacie systémy značky Valley sa posúvajú smerom dopredu i smerom dozadu na poliach v tvare štvorca alebo obdĺžnika 
a zavlažia až do 98 % plochy . Lineárne systémy Valley poskytujú veľké pokrytie a flexibilitu a často sa považujú za jednu z najefektívnejších 
metód zavlažovania . 
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Lineárne systémy Valley
Zariadenie Valley Universal

Na rozdiel od iných otočných lineárov zariadenie Valley Universal dokáže 
automaticky prepínať medzi lineárnym režimom a režimom pivota . 
Možnosť napájania z hadice alebo z kanála . 

Dvojkolesový lineár Valley napájaný 
vodou z hadice

Hadicou napájaný dvojkolesový lineár Valley je ideálnym riešením na 
polia, ktoré sa súčasne zavlažujú zaplavovaním, lokalizovane alebo pevne 
osadeným zariadením . Toto univerzálne zariadenie dokáže pracovať ako 
štandardné lineárne zariadenie, vlečné alebo otočné zariadenie .

Dvojkolesový lineár Valley napájaný 
vodou z kanála

Kanálom napájaný dvojkolesový lineár Valley dokáže využívať stálu 
infraštruktúru prívodu vody alebo zemné kanály, ktoré sa inštalujú 
raz ročne . Flexibilný nasávací vpust sa prispôsobí takmer každému 
funkčnému kanálu, čo znamená nízke náklady . Tento lineár, ktoré je 
možné presúvať alebo otáčať na pokrytie čo najväčšej plochy, je ideálny 
na malé polia . 

Dvojkolesový lineár Valley napájaný vodou z kanála

Zariadenie Valley Universal

Dvojkolesový lineár Valley napájaný vodou z hadice
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Možnosť zavlažiť ďalšie hektáre
Značka Valley poskytuje rožné a ohýbacie systémy a zariadenia DropSpan™, ktoré vám pomôžu pokryť ďalšie 
hektáre, a tým získať vyšší výnos z pôdy, ktorú už vlastníte . Skombinovaním týchto riešení – ich adekvátnych 
možností – na jednom zariadení, dokážete vytvoriť skutočne prispôsobený pivot 
a tak maximalizovať zavlažovanú plochu .

Zariadenie VFlex™ Corner

Rožné zariadenie VFlex™ Corner je novšia, odolnejšia 
náhrada za staršie zariadenie Valley Corner, ktorá využíva 
najmodernejšie konštrukčné súčasti so zachovaním 
jednoduchého ovládania spustenia a zastavenia . VFlex 
Corner ponúka viac možností ako akékoľvek iné rožné 
zariadenie na dnešnom trhu a dokáže sa maximálne 
prispôsobiť vašim potrebám .

Zariadenie Valley 
Precision Corner®

Rožné zariadenie Precision Corner® je naše 
patentované počítačom riadené riešenie 
vhodné pre tých, ktorým pri používaní vody, 
chemických prostriedkov a umelých hnojív záleží 
na presnosti . Zariadenie Precision Corner je 
dostupné s voliteľným patentovaným balíčkom 
Water Utilization Package™ obsahujúcim 
prídavné magnety, ktoré ovládajú ďalších 
22 zadažďovačov .
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Ohýbacie zaradenia Valley

Ohýbacie zariadenie Valley Bender je možné pripojiť k centrálnemu pivotu a ono ho doslova „omotá“ okolo všetkého, čo mu 
stojí v ceste . Vonkajšia časť pivota sa bude ďalej posúvať, zatiaľ čo vnútorná časť sa zastaví pri plotoch, stromoch alebo iných 
prekážkach . Exkluzívny časovač zrýchlenia zvýši rýchlosť centrálneho pivota, aby tým zabránil nadmernému zavlažovaniu 
počas ohnutia .

Zariadenie Valley 
DropSpan™

Pomocou zariadenia Valley DropSpan je možné 
odstrániť vonkajšie ramená centrálneho pivota, 
takže zvyšok zariadenia môže zavlažovať plochu 
za prekážkou . Ramená dokáže odstrániť a znova 
pripevniť jedna osoba bez použitia nástrojov za 
menej ako 15 minút .

• Jednoduchý elektrický konektor na kabeláž aj 
ovládanie; odpájanie a pripájanie káblov nie je 
potrebné 

• Jednoduchý systém pozostávajúci z navijaka 
a lišty odstraňuje a pripája vonkajšie ramená

• Vypínač automaticky prispôsobuje polohu 
hlavného zariadenia polohe odstránených 
ramien, čo uľahčuje ich opätovnú montáž

Zariadenie Bender30™

• Umožňuje ohyb až do 30° v každom smere

• Využíva existujúce konštrukčné súčasti –  
ľahko sa osádza 

• Na jeden pivot je možné nainštalovať viacero 
zariadení Bender30™ 

Zariadenie Bender160™

• Umožňuje ohyb až do 160° v každom smere

• Využíva prispôsobené konštrukčné súčasti

• Na jeden pivot je možné nainštalovať viacero 
zariadení Bender160™
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Odolná konštrukcia zariadení 
značky Valley
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Zariadenia značky Valley dlhodobo a sústavne predstihujú iné značky vďaka svojej bezpečnosti, trvácnosti a výkonnosti 
a poľnohospodárom zabezpečujú najlepšie zavlažovacie produkty v rámci odvetvia .

Vďaka týmto vlastnostiam máte bezpochyby tú najodolnejšiu konštrukciu:

• Pozinkovaná oceľ

• Konštrukcia so štyrmi vystuženými nohami

• Kovaná prípojka ramena s guľovým kĺbom

• Silné príruby potrubia s ôsmimi skrutkami

• Zváraná spojka zadažďovača

• Zvary po celom obvode

• Kované vystužené hlavice tyčí

• Polyuretánové tesnenia prírub

• Rovnomerné zaťaženie ramien

• Kvalitne navrhnuté potrubie zodpovedajúce plnej 
dĺžke každého ramena, nie poskladané krátke rúrky 

Ramená Valley

Pri rozhodovaní, ktoré môže ovplyvniť vaše výnosy a prevádzku, sa mô-
žete spoľahnúť, že spoločnosť Valmont® Irrigation vám poskytne pevné 
konštrukcie, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálnu produktivitu . 
Ramená Valley dlhodobo a sústavne predstihujú konkurenčné produkty .

• K dispozícii sú potrubia s priemerom 127 mm, 168 mm, 219 mm 
a 254 mm

• Dĺžka ramena je 43 m – 72 m

• Pozinkovaná oceľ ako štandard

• Potrubie PolySpan® vhodné do korozívnych podmienok

Pevné pivotné body

Konštrukčná životnosť centrálneho pivota je kľúčová . Pevné pivotné body od 
spoločnosti Valmont Irrigation poskytujú maximálnu trvácnosť a sú dostupné 
v štyroch veľkostiach podľa potrieb poľnohospodárov .

Pivotný bod s priemerom 
254 mm
• Pre pivoty s dĺžkou do 853 m

• Štandardný a vysoký profil

Pivotný bod s priemerom 168 mm
• Pre pivoty s dĺžkou do 457 m

• Nízky, štandardný a vysoký profil

Pivotný bod s priemerom 219 mm
• Pre pivoty s dĺžkou do 853 m

• Nízky, štandardný a vysoký profil
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Spoľahlivý pohon
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Prevodovka značky 
Valley

Patentovaná prevodovka Valley bola navrhnutá 
a vyrába sa v meste Valley v americkom štáte 
Nebraska . Je to najodolnejšia prevodovka, aká 
sa v odvetví používa, a je zhotovená do tých 
najnáročnejších podmienok, ako v súčasnosti 
existujú . 

1. Veľkokapacitná gumová membrána –  
pri zvýšenej teplote a tlaku sa rozpína,  
čím minimalizuje kondenzáciu vody .

2. Vstupné a výstupné ložiská – zapuzdrené 
ložiská vyrobené v USA poskytujú najvyššiu 
kvalitu a únosnosť dostupnú v tomto odvetví .

3. Šnekový prevod – vysoko pevná tvárna 
liatina v kombinácii s liatinovým čelným 
ozubeným kolesom zabezpečuje značne 
dlhšiu životnosť ako oceľ .

4. Dizajn zubov – v odvetví jedinečný 25° 
uhol zubov zabezpečuje o 40 % dlhšiu 
životnosť a vyššiu spoľahlivosť v náročných 
podmienkach v porovnaní s dizajnom 
s uhlom zubov 14,5° .

5. Najširšia os a klinová drážka čelného 
ozubeného kolesa – zaručujú odolnosť 
v kľúčovej ložiskovej ploche . 

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
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6. Expanzná komora – uzáver vyrobený z antikoróznej hliníkovej liatiny; gumová 
membrána umožňuje, aby sa olej počas prevádzky rozpínal a zmršťoval . 
Odvzdušnený uzáver zabraňuje nahromadeniu tlaku a únikom cez tesnenie .

7. Koncový uzáver so závitmi – umožňuje presné predpätie ložísk, čím zvyšuje 
ich životnosť .

8. Prevodový pomer 52 : 1 – dizajn plne zapustených zubov udržiava olej medzi 
zapadnutými ozubenými kolesami .

9. Čelné ozubené koleso – vysoko pevná liatina umožňuje najvyššiu kapacitu 
zaťaženia v odvetví a najdlhšiu životnosť . Do extrémnych podmienok je možné 
dokúpiť ozubené koleso z bronzu .

10. Multiviskozitný prevodový olej – v podmienkach extrémneho zaťaženia zaistí 
dlhšiu životnosť ako olej 85w140 GL5 .

11. Najdlhší výstupný hriadeľ (oceľový) – exkluzívne v prevodovkách Valley . 
Zabezpečuje väčší priestor medzi prevodovkou a lemom kolies, čím redukuje 
nahromadenie bahna, a teda obmedzuje poškodzovanie tesnenia a predlžuje 
životnosť prevodovky . Špeciálne odsadené ráfiky pomáhajú udržiavať 
pneumatiku v blízkosti prevodovky, čím sa minimalizuje zaťaženie ložísk – opäť 
exkluzívna charakteristika značky Valley .
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TouchPro™

• Programovanie na základe 
dátumu, času, polohy a iných 
údajov

• Plne farebná hlavná obrazovka 
sa môže prispôsobiť vlastným 
potrebám

• Medzi vylepšené funkcie ovládania 
patrí: programovanie riadenia 
záťaže, grafické zobrazenie 
polohy pivota, koncovej pištole 
a ohraničenia priestoru

• Dodáva sa k centrálnym pivotom

• Vhodné do extrémnych teplôt, 
vysokej vlhkosti a podmienok 
prechodného napätia

Pro2

• Programovanie na základe dátumu, 
času, polohy a iných údajov

• Moderná diagnostika – poruchy systému, 
chybové kódy a záznamy v denníku

• Podsvietený displej a obrazovka ako 
štandard

• Dodáva sa k centrálnym pivotom 
a rožným zariadeniam

• Automatický reštart pri nesprávnej 
energii, tlaku alebo pri oboch variantoch

• Variabilné zavlažovanie (VRI) s funkciou 
ovládania rýchlosti a zóny

• Dodáva sa ako štandardná výbava 
k exkluzívnemu zariadeniu Valley Cruise 
Control™ (patent v štádiu vybavovania), 
ktoré umožňuje automatické nastavovanie 
rýchlosti centrálneho pivota

Select2

• Nastavenie koncovej pištole, zastavenia 
na určenom mieste a automatického 
spätného chodu

• Nastavenie hĺbky sa mení automaticky 
v závislosti od polohy poľa

• Podsvietený displej a obrazovka ako 
štandard

• Dodáva sa k centrálnym pivotom 
a rožným zariadeniam

• Automatický reštart pri nesprávnej 
energii, tlaku alebo pri oboch variantoch

• Variabilné zavlažovanie (VRI) s ovládaním 
rýchlosti

• Schopnosť čítať prietokomer

Riadiace jednotky Valley
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AutoPilot Linear

• Programovanie na základe polohy 

• Moderná diagnostika – poruchy 
systému, chybové kódy 
a záznamy v denníku

• Ovládanie aplikácie chemikálií

• Zmena smeru a zastavenie

• Dodáva sa k lineárom

• Primárne a sekundárne ovládanie 
koncovej pištole

Systém GPS

Navádzanie pomocou GPS

• Dodáva sa k lineárom a rožným 
zariadeniam

• Eliminuje potrebu podzemného, 
nadzemného či brázdového 
navádzania

• Smer navádzania sa dá ľahko 
preprogramovať s exkluzívnym 
mapovacím nástrojom značky 
Valley® a rýchlo prispôsobiť 
postupom jednotlivých fariem 
alebo rozmerom poľa

• Rozmanitá platforma je 
kompatibilná s opravami John 
Deere® Starfire RTK a sieťovými 
opravami Trimble® RTK . 

ClassicPlus

• Obsahuje funkciu 
automatického spätného 
chodu

• Možnosť inovovať na Valley 
Pro2, Select2 alebo AutoPilot 
Linear

• Dodáva sa k centrálnym 
pivotom, lineárom a rožným 
zariadeniam

Classic 

• Základná riadiaca jednotka

• Manuálne ovládanie 
tlačidlami

• Dodáva sa k centrálnym 
pivotom

Určovanie polohy pomocou GPS 

• Táto technológia vám pomôže mať 
vždy aktuálne informácie, kde presne 
sa váš centrálny pivot alebo lineár 
nachádza 

• Efektívnejšia aplikácia vody zvyšuje 
potenciálne výnosy a znižuje vstupné 
náklady

• Je potrebná ovládacia jednotka GPS 
Ready TouchPro™, Pro2, Select2 
alebo AutoPilot Linear 
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Moderná technológia ovládania
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Moderná technológia ovládania

Nové neštandardné výhody 

• Natívne aplikácie pre systém iOS (iPhone, iPad) 
a Android 

• Náhľady na mapy zo stránky Google a náhľady na  
„Moje mapy“

• Rôzne úrovne prístupu a zabezpečenie pre určených 
používateľov

• Umožňuje prístup súčasne viacerým používateľom 

• Poskytuje výstrahy a okamžité zreteľné aktualizácie stavu 

• Intuitívne a jednoduché použitie

• Dostatočne flexibilné na operácie akéhokoľvek rozsahu 

• S rozrastaním vašej činnosti sa neustále rozširuje 

Diaľková správa 

• Pivoty 

• Lineáre 

• Pevne osadené zariadenia 

• Podzemné zariadenia 

• Čerpadlá 

• Generátorové agregáty

Valley BaseStation3™

Zariadenie BaseStation3™ od spoločnosti Valmont® Irrigation je najinovatívnejší, 
najmodernejší produkt správy zavlažovania na trhu, ktorý posúva sledovanie 
a technológiu ovládania na vyššiu úroveň . Vyššiu kontrolu a zároveň viac slobody 
vám umožní diaľková správa všetkých zavlažovacích zariadení z počítača, notebooku, 
tabletu alebo smartfónu – pomocou natívnych aplikácií pre systém iOS (iPhone, iPad) 
alebo Android . Môžete si vybrať inštaláciu s pripojením na internet alebo samostatnú 
inštaláciu a zvoliť si dátové rádiové ovládanie, mobilné modemy, internetový protokol 
alebo kombináciu technológií . Takúto možnosť vám nikto iný neposkytne . 

Vždy a všade môžete mať úplnú kontrolu nad svojimi 
zariadeniami . A pri tejto kontrole chcete mať úplnú voľnosť . 
Aplikácia BaseStation3 vám túto voľnosť poskytuje .
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Variabilné zavlažovanie (VRI) 

Variabilné zavlažovanie (VRI) od spoločnosti Valmont Irrigation je ideálne 
na polia s viacerými typmi pôdy a meniacou sa topografiou . Technológia 
Valley VRI umožňuje poľnohospodárom nastaviť želané množstvo vody do 
konkrétneho sektora (ovládanie rýchlosti VRI) alebo zóny správy (ovládanie 
zóny VRI) .

Ovládanie rýchlosti VRI

• Nastavenie rýchlosti VRI zrýchľuje alebo spomaľuje pivot s cieľom 
dosiahnuť želanú hĺbku zavlažovania v danom sektore

• Pole je možné rozdeliť na sektory s rozstupom 2° – spolu 
180 sektorov

• Využíva počítačom ovládané riadiace jednotky Valley alebo 
technológiu diaľkového ovládania a monitorovania Valley

• Na zariadení nie sú potrebné žiadne úpravy; môžete používať 

súčasnú alebo novú súpravu zadažďovačov

Ovládanie zóny VRI

• Nastavenie zón VRI bude ovládať zóny pivota pomocou 
impulznej technológie s cieľom dosiahnuť želanú hĺbku 
zavlažovania v spravovanej zóne

• Individuálne ovládanie zadažďovačov alebo ramien 
umožňuje vymedzenie až do 30 zón pozdĺž centrálneho 
pivota a viac ako 5 000 zón správy

• Môže sa používať na vypínanie a zapínanie konkrétnych 
oblastí poľa, ako sú jarky, kanály alebo mokré oblasti

• Využíva skrinky veží VRI Valley a riadiacu jednotku Valley Pro2

• Každý zadažďovač využíva regulačné ventily osvedčené 

v tomto odvetví

Presná aplikácia vody
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V otázke zabezpečenia správnej súpravy zadažďovačov na základe klimatických podmienok, typu pôdy, plodín 
a topografie sa môžete spoľahnúť na predajcu produktov Valley .

• Presný, počítačom riadený výber veľkostí a umiestnenia dýz zabezpečuje jednotnosť a efektivitu

• Striekanie pri nízkom tlaku len 0,4 bar (6 PSI), čím ušetríte energiu aj peniaze

• Účinnosť aplikácie môže dosahovať až 95 %

• Okrem základných zadažďovačov si môžete vybrať koncové pištole, postrekovače na kvapkovú závlahu, priečne ramená 
(„boomback“) a čiastočne otočné zadažďovače 

• Exkluzívny softvér VChart dokáže navrhnúť súpravy zadažďovačov pre všetky značky zavlažovacích zariadení 

• Predajcovia spoločnosti Valley sú veľmi kvalitne vyškolení odborníci v oblasti využívania a šetrenia vody

Typy zadažďovačov

Valmont® Irrigation

Pevné rozprašovače Valley s nízkoenergetickými dýzami (LEN), ktoré sa dajú spúšťať 
a sú farebne odlíšené, a s regulátorom tlaku Valley All-Range sú ekonomické 
a efektívne riešenia, ktoré sa vám zídu do vašej súpravy zadažďovačov . Použitím 
zvislých a priečnych ramien a ďalších alternatívnych nástrojov dokážete umiestniť 
zadažďovače na správne miesto .

Dokovacia stanica AquaDock™ napájaná z hadice 

Použitím jednoduchej zdvíhacej žrde dokážete zo zeme jednoducho a bezpečne umiestniť 
každú hlavicu zadažďovača centrálneho pivota na dokovaciu stanicu . Dokovacie stanice 
držia hadice vo zvýšenej polohe, takže zadažďovače zostávajú umiestnené nad zemou 
a dokážu lepšie distribuovať vodu pri zavlažovaní vysokých plodín .

Zavlažovanie Nelson

Značka Nelson® ponúka celý rad produktov na vodné aplikácie vyvinutých špecificky 
pre podmienky vašich polí a plodín a zabezpečuje tak vyššie výnosy a kvalitu pri žatve . 
Spoločnosť Nelson vyvinula inovatívnu zavlažovaciu technológiu Rotator® na kvapkovú 

závlahu a zadažďovače Big Gun® .

Zavlažovanie Senninger

Produkty spoločnosti Senninger® v duchu koncepcie „Nízky tlak – vysoký výkon“ 
zabezpečujú jednotnú distribúciu vody pri nízkej intenzite aplikácie . Zo širokej ponuky 
si môžete vybrať produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú individuálnym potrebám vášho 
poľa, plodín a inštalácie . 

Vylepšená súprava zadažďovačov

• Vaša najdôležitejšia investícia

• Nová technológia nízkotlakových zadažďovačov zabezpečuje efektivitu a jednotnosť 
a môže viesť k zníženiu nákladov na energiu

• Môžete si vybrať distribučné dosky, ktoré minimalizujú unášanie vetrom

• Nové regulátory tlaku zaručujú správny prúd vody z každej dýzy

AquaDock

Nelson

Senninger
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PolySpan®

• Patentovaný dizajn odoláva účinkom kyslých, alkalických 
a leptavých látok a účinku slanej vody

• Vyrobené v USA

Pozinkovaná oceľ

• Predlžuje životnosť zariadenia v rôznych vodných 
podmienkach

• Dodáva sa k všetkým zariadeniam Valley

Antikorózne riešenia

Obnovenie potrubia – 
nízkonákladové riešenie

Obnovenie potrubia je jeden z najekonomickejších spôsobov 
predĺženia životnosti vášho zariadenia .

Spoločnosť Valley
®
 ponúka tieto možnosti obnovenia potrubia:

• Výber potrubí s priemerom 127 mm, 152 mm, 168 mm, 219 mm 
a 254 mm na minimalizáciu straty tlaku a potrebného výkonu

• PolySpan® – na ochranu pred korozívnou vodu a chemikáliami 
používanými pri spracovaní pôd a na ochranu plodín

• Pozinkovaná oceľ – na odolávanie v rôznych vodných 
podmienkach
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Riešenia proti uviaznutiu
Uviaznutie veží pivota môže spôsobiť nákladné prestoje . Riešenia proti 
uviaznutiu od spoločnosti Valley môžu zmenšiť ponor kolies, zvýšiť trakciu 
a zabezpečiť pohyb vášho zariadenia na poli . Rôzne polia si vyžadujú rôzne 
riešenia proti uviaznutiu . Či je váš terén drsný, alebo je pôda je piesčitá, hlinitá 
či ťažká, váš predajca produktov Valley vám pomôže nájsť vhodné riešenie .

Trojkolesový pohon Valley Pásový pohon Valley Štvorkolesový pohon Valley so zatáčaním

Možnosti výberu kolies Valley
®

Veľkosti pneumatík

Vyberte si veľkosť pneumatík, ktorá 
zodpovedá vašim potrebám: 

• Veľkosť 11 – 22,5 protektorované; 
11,2 – 24, 11,2 – 38, 14,9 – 24, 
16,9 – 24 a 18,4 – 26

• 14,9 – 24, 16,9 – 24 a 18,4 – 26 na trávu

• Radiálna pneumatika 18,4 R26 

Výstuž ráfu 38”

• Štandardná odolná výstuž ráfu 
k pneumatikám veľkosti 38” . Spoločnosť 
Valley poskytuje výstuž o 0,3” hrubšiu 
ako štandard, aby tým zabezpečila dlhšiu 
životnosť v extrémnych podmienkach 
v teréne .

Prevodovka do veľkého zaťaženia

Voliteľné ozubené prevodové koleso z bronzu 
a šnek z kalenej ocele zaručujú dlhšiu 
životnosť v náročných podmienkach na poli .

Pneumatiky na 
obojsmerný pohyb

Firestone Champion Hydro ND

Valmont® Irrigation je jediná spoločnosť 
vyrábajúca centrálne zavlažovacie pivoty, 
ktorá ponúka tieto revolučné pneumatiky . 
Spoločnosť Firestone navrhla pneumatiky 
Champion Hydro ND špecificky pre 
zavlažovacie zariadenia s cieľom zvýšenia 
trakcie a zníženia tvorby brázd . Patentovaný 
dizajn na obojsmerný pohyb umožňuje 
rovnakú trakciu v oboch smeroch, takže 
nie je potrebné rozlišovať predné a zadné 
pneumatiky . Teraz dostupné vo veľkostiach 
14,9” – 24” a 11,2” – 38” .

Riešenia proti uviaznutiu

• Dvojkolesový pohon Valley

• Trojkolesový pohon Valley

• Pásový pohon Valley

• Pásový pohon Valley so zatáčaním

• Štvorkolesový pohon Valley so zatáčaním
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1. Trojnásobné tesnenie a antikorový 
výstupok 
Zabezpečuje dlhú životnosť bez 
presakovania pri vysokom aj nízkom 
prevádzkovom tlaku .

2. Bočné a radiálne zvary 
Rozložením zaťaženia na širokú 
plochu poskytujú maximálnu 
odolnosť .

3. Oporné tyče 
Veľký prechodový polomer 
a rovnomerné zaťaženie hlavíc tyčí 
znamená nižšiu koncentráciu tlaku 
a dlhšiu životnosť zariadenia .

4. Nohy pohonnej jednotky 
Štyri výstuže na každej strane 
zabezpečujú stabilnú činnosť 
v nerovnom teréne .

5. Prídavné konzoly okolo nôh 
Zaisťujú pevnejšie umiestnenie 
potrubia . Železné kliny do veľkého 
zaťaženia eliminujú výkyvy potrubia .

6. Optimalizované rameno  
Poskytuje zariadeniu lepšiu oporu 
a stabilitu v dôsledku rovnomerne 
rozložených vystužených rohov 
a vytvarovaných oporných tyčí .

7. Prípojka ramena s guľovým kĺbom 
Kovaný guľový kĺb z jedného kusa 
zabezpečuje ľahký pohyb ramena 
vo všetkých smeroch, minimalizuje 
tlak vyvíjaný na potrubie a predlžuje 
životnosť zariadenia .

8. Ventil zadažďovača 
Zvarená spojka zosilňuje potrubie 
v okolí miesta vypúšťania vody, 
minimalizuje straty tlaku a poskytuje 
lepšiu oporu pre súpravu 
zadažďovača .

9. Prevodovka 
Dlhší výstupný hriadeľ a odsadené 
ráfiky vytvárajú priestor medzi 
prevodovkou a pneumatikou, čím 
redukujú hromadenie blata 

 
Elektrické 
komponenty Valley

Prstencový kolektor

Vstupnú elektrickú energiu prenáša 
do pivotov a je vodotesný . Dodáva sa 
ako štandardná súčasť elektrického 
vedenia z nehrdzavejúcej ocele 
na zabezpečenie dlhoročnej 
bezproblémovej prevádzky .

1

4

7

2
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8
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Kábel ramena

Dostupné typy káblov ramena: Káble 
veľkosti 8, 10 a 12 na prívod energie 
a veľkosti 14 na ovládanie . Štandardom 
je aj tienený kábel ramena a farebne 
odlíšené vodiče, ktoré umožňujú 
jednoduchý servis a údržbu .

Skrinka veže

Základná konštrukcia z pozinkovanej 
ocele s hriadeľom z nehrdzavejúcej ocele 
a nylonovou zostavou ložísk pomáha 
zabezpečiť dlhú životnosť .
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Konverzie

Konverzia prevodovky a centrálneho pohonu

• Značne zvýši spoľahlivosť a predĺži životnosť vášho zariadenia

• Minimálna investícia vám zabezpečí maximálne zlepšenie 
výkonnosti

• Možné sú kompletné i čiastočné konverzie vrátane zmeny 
hydraulického oleja

• Konverzia je možná na takmer všetkých značkách pivotov

Konverzia skrinky veže

• Podstatne redukuje výpadky elektrického prúdu na starších 
pivotoch

• Vysoká hodnota pri minimálnej investícii

• Osvedčená spoľahlivosť a trvácnosť aj na pivotoch iných 
značiek ako Valley

• Konverzia je možná na takmer všetkých značkách pivotov

Ochrana proti 
ukradnutiu kábla

Ochráňte svoje investície systémom 
CableGuard™

Celosvetový problém kradnutia káblov z ramien 
z centrálnych pivotov a lineárov spôsobuje 
poľnohospodárom stále väčšie obavy . 
Spoločnosť Valley vytvorila celý rad produktov, 
ktoré odrádzajú zlodejov káblov, s cieľom 
ponúknuť vhodné riešenia zodpovedajúce 
odlišným potrebám a cenovým kategóriám . 

Produkty CableGuard

• Ochrana kábla

• Ochrana motora 

• Svorka kábla ramena

• Pruhy z nehrdzavejúcej ocele 

• Pružné vedenie z ocele do veľkého 
zaťaženia
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Tím Valley AgSolutions
Tím Valley AgSolutions napĺňa požiadavky zákazníkov, ktorí očakávajú viac ako len zavlažovanie . Tento tím pomáha 
zákazníkom vo všetkých oblastiach od štúdií realizovateľnosti až po činnosti po žatve alebo pomáha nachádzať zdroje 
na tieto činnosti .

Plánovanie  
a financie

Čerpacie 
riešenia

Environmental 
Solutions

Podpora  
návrhu  

a aplikácií

Služby pre  
poľnohos-
podárov
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Hospodárenie s vodou podľa spoločnosti Valley

Keďže zavlažovanie je jedna z najdôležitejších činností pri pestovaní, poľnohospodári 
rýchlo budujú nové vodné zdroje pre potreby zavlažovania . Či budujete novú nádrž, 
alebo svoje zavlažovacie zariadenia napájate z kanála alebo z vodných polí, divízia 
spoločnosti Valley pre hospodárenie s vodou a váš miestny predajca môžu pre vás 
vytvoriť vysoko účinné čerpacie riešenie s dizajnom prispôsobeným podľa vašich potrieb .

Produkty:

• Čerpacie stanice prispôsobené vlastným potrebám 

• Jednotky s variabilnou frekvenciou na šetrenie energie a predĺženie životnosti motora

• Jednoduché ovládanie na diaľku, nástroje na správu sledovania a informácií

• Systémy monitorujúce vlhkosť pôdy

Služby:

• Technický návrh hydraulických systémov

• Prispôsobené návrhy ovládania

Hospodárenie s vodou

Spoločnosť Cascade Earth Sciences 

Cascade Earth Sciences (CES), podnik patriaci pod spoločnosť Valmont® 
Irrigation, je konzultačná spoločnosť s bohatými skúsenosťami, ktorá 
poskytuje komplexné riešenia hospodárenia s vodou a environmentálnych 
problémov . CES má unikátnu kvalifikáciu na navrhovanie, rozvoj 
a implementáciu stratégií hospodárenia s vodou, ktoré zahŕňajú efektívne 
využívanie vody a energie, vplyv na životné prostredie, finančnú stabilitu 
a ziskovosť . 

Problémy s dodávkami vody – návrhy studní, štúdie artézskych vrstiev, 
systémy spracovania, priehrady, rybovody a práva na používanie vody

Poradenstvo a dizajn – strojárstvo, hydrogeológia, pôdy, agronómia, 
stavebná správa a uzatváranie zmlúv

Správa údajov – softvér na správu údajov Water Sentinel® poskytuje 
podrobné správy a analýzy pre potreby závlahového poľnohospodárstva 
(údaje o vode, podnebí, pôde, plodinách, atď .)

Odpadová voda – opätovné použitie, získavanie povolení, monitorovanie, 
podávanie správ a návrhy



Celosvetové vedenie

Podrobnejšie informácie vám poskytne váš miestny predajca produktov Valley .

Politikou spoločnosti Valmont® Irrigation je neustále vylepšovanie a rozvoj produktov . Dôsledkom neustáleho rozvoja môžu byť niektoré zmeny v štandardných zariadeniach, možnostiach, cenách, atď ., ktoré mohli 
nastať od zverejnenia tohto katalógu . Niektoré obrázky a špecifikácie nemusia zodpovedať súčasnej výrobe . Váš miestny predajca produktov Valley® vám poskytne najaktuálnejšie informácie . Spoločnosť Valmont 
Irrigation si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií produktov kedykoľvek bez vzniku akýchkoľvek záväzkov . 
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SLO10098 C 05/15

Celosvetová sieť predajcov

Značka Valley je známa na celom svete ako líder v oblasti predaja, služieb, 
kvality a inovácií, odkedy spoločnosť Valmont položila základy mechanického 
zavlažovania . Dôkazom tohto vedúceho postavenia je aj predaj takmer 200 000 
centrálnych pivotov, lineárov a rožných zariadení, ktoré zavlažujú približne 
10 miliónov hektárov pôdy, a viac ako 400 predajcov a zástupcov spoločnosti 
po celom svete . 


