Valley termékkatalógus
®
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|
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|
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|

FEJLETT

|

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Fektessen a jövőbe
Függetlenül attól, hogy először telepít öntözőberendezést, az elöregedő körforgót cseréli le
vagy meglévő berendezést korszerűsít, nem kérdés, hogy ez egy nagy befektetés – és jelentős
elkötelezettség. Az igények pontos meghatározása döntő fontosságú a gazdaság működtetése
szempontjából. Hogyan dönti el, hogy mit vásároljon?
Olyan döntést szeretne hozni, amely növeli a hozamot és a nyereséget. A Valmont Irrigation
azért van, hogy biztosítsa az Ön számára a maximális termelékenység és jövedelmezőség
eléréséhez szükséges Valley berendezéseket és a technológiát. Nálunk a földterület méretétől és
a költségvetéstől függetlenül biztosan megtalálja a legjobb öntözési megoldást. Olyan megoldást,
amely nemzedékek át fog kiváló teljesítményt nyújtani.
®

®

Fontolja meg a következőket:
•

Nemzetközi viszonylatban a vevők közel 2:1 arányban választják a Valley-t a legközelebbi
versenytársa helyett.

•

A Valley központi körforgók, sarokgépek és lineáris öntözőgépek az iparág legnagyobb
újraértékesítési potenciáljával rendelkeznek, az áruk jellemzően több mint 25 százalékkal
magasabb, mint a többi márkáé.

•

A Valley hajtómű az egyetlen az USA-ban gyártott öntözőgép hajtómű, és a standard tesztek
alapján élettartama háromszor hosszabb a többi hajtóműmárkáénál.

•

A vásárlás utáni kereskedői támogatás döntő fontosságú a befektetés szempontjából,
és a Valley kereskedők az ágazat vezetői az értékesítés, a szervizképzés és az alkatrészek
elérhetősége területén.

Arra invitáljuk, hogy ismerje meg a Valley
márkát. Több ezer opciót és funkciót kínálunk a
berendezések testre szabásához, melyek közül
a legfontosabbakat felsoroljuk a következőkben.
Ezután látogasson el a webhelyünkre –
valleyirrigation.com – vagy a helyi Valley
kereskedőnkhöz, hogy többet megtudjon arról,
hogy miért a Valley a megfelelő a gazdaságához.

2

Miért a Valley a termelők választása
A Valley rendelkezik a legkiterjedtebb kereskedői
hálózattal, valamint a leghatékonyabban reagáló,
gyárilag képzett szakemberekkel.
Az egyik legfontosabb döntés a kereskedő kiválasztása. A Valley kereskedő nem
fog eltűnni, amint a festék megszárad az adásvételi szerződésen. Ott lesznek,
amikor szükség van rájuk.
Valley kereskedők:
•

Alapos képzést kapnak a termékekről

•

Gyors, megbízható szolgáltatást biztosítanak

•

Minden öntözőberendezés-márkával elboldogulnak

A Valley márka világvezető a precíziós
öntözésben, és az iparág alapítója is.
Valley központi körforgó, sarok és lineáris öntözőgépek:
•

Független teszteken minden terepviszony esetén jobban
teljesítettek a többi márkánál

•

Több termesztő választotta ezeket, mint bármelyik másik márkát

•

Precízen lettek tervezve és testre szabva minden egyes táblához

A Valley nemcsak a legjobb gépet kínálja, de a
leginnovatívabb technológiát is.
A Valley technológia:
•

A legfejlettebb távirányítási és felügyeleti eszközöket kínálja

•

Része az ágazatban egyedülálló BaseStation3™ technológia, amely páratlan
ellenőrzést biztosít a gazdaság felett

•

Része az AgSense® telemetriai termékcsalád

A Valley érték
MEGBÍZHATÓ
TARTOS
PONTOS
FEJLETT
EGYSZERŰ
HASZNÁLAT
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Valley vezérlőpultok

Valley ICON5
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Valley ICON1

Valley ICONX

A Valley a könnyen használható vezérlőpultok széles választékát kínálja, köztük az intelligens
Valley ICON® vezérlőpultokat is. Az ICON termékcsalád minden igényre kínál megoldást.
Legyen szó új központi körforgó vásárlásáról, a meglevő vezérlőpult felújításáról vagy
más központi körforgómárkáról való váltásról, bárhol lehetőség van egy intuitív, színes
érintőképernyős kezelőfelület használatára. A vezérlőpultok kialakításuknak köszönhetően
ellenállnak a legszélsőségesebb hőmérsékleteknek, a magas páratartalomnak és teljesítik a
tranziens feszültségekre vonatkozó követelményeket. Megszakítás nélküli működésükkel és
tartósságukkal biztosítják, hogy a központi körforgók évről évre folyamatosan működjenek.

Valley vezérlőpultok

A Valley minden termelő számára tervez vezérlőpultokat – a legújabb számítógépes
technológiát használó egységektől az egyszerűbb, számítógépes vezérlés nélküli
megoldásokig. Ez a választék lehetővé teszi az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb pult
kiválasztását, így nem kell lemondani a Valley már bizonyított technológiájáról.

• Classic

valleyirrigation.com

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

A Valley ICON intelligens panel termékcsalád
®

Valley ICON típus

Kijelző

Távoli eszköz WiFi-elérése

AgSense® ICON Link

10˝ színes érintőképernyő

Opcionális

Tartalmazza

5˝ színes érintőképernyő + puha
érintésű gombok

N/A

Tartalmazza

Teljes érintőképernyős vezérlés
távoli eszközzel

Tartalmazza

Tartalmazza

5˝ színes érintőképernyő + puha
érintésű gombok

N/A

Tartalmazza

Az ICON10, ICON5 és ICON1 kijelzők elférnek a standard Valley moduláris vezérlőpanel házában, így meglevő Valley
Pro, Pro2, Select, Select2 vagy ClassicPlus vezérlőpaneljét egyszerűen lecserélheti egy Valley ICON egységre.
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AgSense

®

Az AgSense távoli öntözésfelügyeleti termékek digitális mobilhálózati technológiát
®

használnak az öntözőberendezés távoli figyeléséhez és vezérléséhez. Az AgSense
választásának előnyei messze túlmutatnak a funkciógazdag termékeken. Az AgSense
alkalmazás használatával a mobiltelefonjáról elérheti az összegyűjtött adatokat, így
hasznosíthatja az információt. Most az AgSense ICON Link révén az AgSense teljesítménye
minden Valley ICON pultban megtalálható.

ICON Link
Az AgSense ICON Link egy új távoli kezelőmodul kizárólag ICON intelligens panelekhez.
Lehetővé teszi a vezérlőpult funkcióinak teljes távoli programozását és a központi körforgó
működésének felügyeletét az AgSense mobilalkalmazással vagy a BaseStation3™
szoftverből. A szekrénybe szerelhető modul teljesen felszerelt állapotban kerül leszállításra,
és 10-szer gyorsabban dolgozza fel a parancsokat, mint a korábbi termékek. Jelentősen
kibővített funkciói révén az ICON Linkkel a világon bárhonnan a legtöbbet hozhatja ki a
Valley ICON intelligens panelekből.*

Field Commander® Ultimate precíziós öntözési csomag
Ez a csomag a különböző AgSense technológiákat kombinálva páratlan sokoldalúságot
nyújt szinte az összes öntözőberendezés távoli felügyeletében és kezelésében, márkától,
kortól és funkcióktól függetlenül. Távolról felügyelhetők a központi körforgók és a szivattyúk,
és ellenőrizhető az áramlás, a nyomás és az időjárás.

Field Commander®
A Field Commander® egy GPS segítségével irányított központi körforgó-felügyelő
és vezérlőeszköz, ami valós idejű információkat és riasztásokat küld mobiltelefonra,
okostelefonra vagy számítógépre.
•

Bármilyen típusú körforgóval és bármilyen korú panellel működik

•

Lehetővé teszi az öntözési előírások távoli beállítását

•

Kábellopás elleni felügyeletet biztosít

CommanderVP®
Az AgSense CommanderVP® teljes körű távoli ellenőrzési és irányítási lehetőséget biztosít
a központi körforgókhoz és vezérlőpultokhoz. A mezőn cserélhető mobilhálózati modem a
rendszert a világ virtuálisan összes mobilszolgáltatójával kompatibilissé teszi, és meggátolja,
hogy a fejlődő mobilhálózati technológia miatt megszűnjön a támogatása.
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Crop Link®

Aqua Trac

A Crop Link® segítségével több
gazdasági berendezés (pl. kutak),
az áramlás, a nyomás és az időjárás
egy helyről történő felügyeletére és
vezérlésére van lehetőség, amivel
részletekbe menően tájékozódhat arról,
hogy mi történik a földeken.

Az Aqua Trac összegyűjti az adatokat a
talajnedvesség szondákról, így Ön a talaj
nedvességprofilja alapján egyszerűen
hozhat meg az öntözéssel kapcsolatos
döntéseket a számítógépen vagy
okostelefonon.

*Firmware frissítésre vagy Valley alkatrészkészletre szükség lehet.

Fejlett vezérlő technológia
Valley BaseStation3™
A Valley BaseStation3 a ma kapható legátfogóbb, legrugalmasabb
és legkorszerűbb távoli öntözésfelügyeleti termék. Ez az innovatív
technológia példátlan ellenőrzést biztosít az öntözés felett. Válasszon
mobilhálózatos, rádiós adatforgalmazásos vagy internetes protokollt
az összes öntözőberendezés kezeléséhez és vezérléséhez bármelyik
számítógépről, laptopról, táblagépről vagy okostelefonról. Most a
BaseStation3 bármelyik Valley ICON pultba beépíthető.

A megszokott megoldáson túl
•

Natív iOS (iPhone®, iPad®) és Android alkalmazások

•

Havi vagy éves díj nélküli megoldás lehetősége

•

Google Maps™ integráció

•

A becsült célba érkezési idő kiszámolja, hogy mennyi ideg fog
tartani egy gépnek egy adott pont elérése a táblán

•

A talajnedvesség nézet rétegenként mutatja a talaj nedvességtartalmát

•

A működési nézettel megtekintheti, épp mit csinálnak az egyes gépek

•

Speciális jelentések és adatexportálás (kijuttatott víz, berendezés,
karbantartás stb.)

•

Sablonok a szárnyvégi szórófejekhez a beállítások a gyors
és egyszerű módosításához

•

Többszintű hozzáférési és biztonsági jogosultságok a
kijelölt felhasználóknak

•

Egyidejű hozzáférés biztosítása több felhasználónak

•

Riasztási értesítések és azonnali, áttekinthető
állapotfrissítések

Vásárlás előtt próbálja ki
Most ingyenesen kipróbálhatja a BaseStation3-at. A demó segítségével
felfedezheti ezen úttörő öntözéskezelési megoldás összes funkcióját és
képességét. A demó egy szimulált BaseStation3 gazdaság irányítását
teszi lehetővé, melynek során megismerheti a termék előnyeit.
Ingyenesen próbálhatja ki a BaseStation3 mobilalkalmazást is. Csak töltse
le a BaseStation3 alkalmazást, és kattintson a Demó gombra. Nézze meg
a saját szemével, mennyivel könnyebb lehet az öntözés.

Az iPhone és az iPad az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
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Precíz vízkijuttatás
Változtatható dózisú öntözés (Variable Rate Irrigation – VRI)
A Valley változtatható dózisú öntözése (Variable Rate Irrigation – VRI) ideális olyan földek esetén, ahol többféle talajtípus
és változatos topográfia van jelen. A Valley VRI a hardver és a szoftver kombinációja révén lehetővé teszi a vízkijuttatás
mélységének módosítását, és ezzel az öntözés optimalizálását és a terméspotenciál maximalizálását. Mivel a Valley tisztában
van azzal, hogy minden tábla más, három VRI opciót kínál: Sebességvezérlés, Zónavezérlés és Trimble® Irrigate-IQ™.

VRI-S

VRI-Z

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

Trimble Irrigate-IQ VRI
•

Az egyes fúvókák szabályozása a megfelelő mennyiségnek a megfelelő helyre történő kijuttatásához

•

A tanácsadójával együttműködve VRI-terveket készíthet, amelyek kompenzálják a talajtulajdonságok, a vegetatív jellemzők,
a domborzat és a csapadékelőzmények változásait az egyes táblákon

VRI sebességvezérlés (VRI-S)

VRI zónavezérlés (VRI-Z)

•

A terület felosztása akár 180 szektorra

•

Egy testreszabott feltöltött VRI előírás
felgyorsítja vagy lelassítja a központi
körforgót, hogy minden szektorban
megfelelő legyen az öntözési mélység

•

A tábla 5000-nél több zónára osztható fel

•

Egy testreszabott feltöltött VRI-előírás a körforgózónában
ki-/bekapcsolja a szórófejek vezérlőszelepeit, hogy minden
zónában megfelelő legyen az öntözési mélység

•

Az öntözés be-/kikapcsolható olyan területeken, amelyeket
nem kell öntözni, pl. az árkoknál, kanálisoknál vagy már
öntözött területeknél

Sarokszórófej-vezérlés
Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner*
•

Egységes kijuttatás a saroköntözőgép által lefedett területeken

•

A vízfelhasználás optimalizálása

•

Kevesebb víztúlfolyás és kimosódás

•

Jobb terményminőség és hozam

* Nem minden régióban kapható. A termék elérhetőségéért vegye fel a kapcsolatot a helyi Valley kereskedővel.
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Rábízhatja magát a Valley márkakereskedőre, hogy biztosan az éghajlatnak, talajtípusnak, terménynek és domborzatnak
megfelelő szórófejkészletet kapja meg.
•

A számítógéppel pontosan méretezett és elrendezett szórófejek biztosítják az adagolás egyenletességét és a hatékonyságot

•

Az alacsony, 0,4 bar (6 PSI) nyomású porlasztás teljesítményigényt, energiát és pénzt takarít meg

•

Az adagolás hatékonysága akár a 95%-ot is elérheti

•

A további szórófejopciók magukba foglalják a szárnyvégi szórófejeket, a szórófej ejtőcsöveket, a boombackeket és
a körcikk szórófejeket

•

Az exkluzív VChart szoftverrel a szórófejkészleteket bármilyen márkájú öntözőberendezéshez összeállíthatja

•

A Valley márkakereskedők magasan képzett szakértők a vízkijuttatásban és az erőforrások megóvásában

Szórófej megoldások
Valley szórófejek
A Valley kisenergiájú Low-Energy Nozzle (kisenergiájú fúvóka, LEN) rögzített permetezési
mintázatú, bepattintható és színkódolt fúvókával szerelt szórófeje és a Valley All-Range
nyomásszabályozó gazdaságos és hatékony opciók a szórófejkészlet összeállításához.
A szórófejek a kívánt módon helyezhetők el az ejtőcsövek, boomback megoldások
és egyéb alternatívák segítségével.
Valley

Nelson® Irrigation
A Nelson vízkijuttatási termékek teljes skáláját kínálja, melyek az adott termőföldi
körülményekhez és növényekhez igazítva nagyobb hozamokat és jobb termésminőséget
eredményeznek. A Nelson öntözésben elért innovációi alkották meg a Rotator® technológiát
az ejtőcsövekhez és a Big Gun® szórófejekhez.
Senninger® Irrigation
A „Kis nyomás nagy teljesítmény” koncepciónak megfelelő Senninger® termékek egyenletesen
és kis öntözési intenzitással juttatják ki a vizet. Az elérhető kialakítás közül kiválaszthatja a
saját termőföldjének, növényének és felszerelési igényeinek legjobban megfelelő terméket.
Átdolgozott szórófejkészlet

Nelson

•

A legfontosabb beruházás, amit végrehajthat

•

Az új, alacsony nyomású szórófej-technológia nagy hatékonyságot és egyenletességet
biztosít, és csökkentheti az energiaköltségeket

•

Válasszon a szél általi elhordást minimalizáló elosztólemezeket

•

Új nyomásszabályozók biztosítják, hogy minden fúvókából megfelelő legyen az áramlás

Senninger

99

Valley Model 8120

A körforgó középpontjától a végtoronyig a teljes Valley
szerkezet úgy lett megalkotva, megépítve és terepen tesztelve,
hogy képes legyen kezelni a működést befolyásolni képes
minden behatást. A Valley szerkezet ellenáll a nehéz tereppel
és a barázdákkal összefüggő legnehezebb körülményeknek is.
A Valley központi körforgók használata a működési költségek
csökkenését, a kezdeti befektetés gyors megtérülését és az
erőforrások megőrzését eredményezheti.
A Valley központi körforgók az Ön igényeit szem előtt tartva
lettek megalkotva. A Valley központi körforgó minden
táblamérethez, rögzített és vontatott berendezéshez, korrozív
és nem korrozív körülményekhez képes olyan teljesítményt
és funkciókat biztosítani, amelyek révén hatékonyan öntözheti
a talajt.

10

valleyirrigation.com

A Valley kifejlesztett egy standard, gyorsított életciklusvizsgálatot, ami a szárnyelemeket olyan körülményeknek teszi
ki, mintha nagy abroncsokkal egyenetlen talajon mozognának.
Egy hasonló jellemzőkkel bíró táblán várhatóan a teszten a
leghosszabb élettartamot elért szárnyelem fog a legjobban
teljesíteni. Ezen, független mérnökök által végzett tesztek
eredményei folyamatosan azt mutatták, hogy a Valley központi
körforgó az ágazat legtartósabb berendezése. Éppen ezért a
Valley az 1. számú választás a termelők számára.
Emellett a Valley építi a leghosszabb szárnyelemeket az
ágazatban. A hosszabb szárnyelemekkel a gép bekerülési
költségének csökkentése révén pénz takarítható meg,
és megszűnnek az extra meghajtó egységekkel
kapcsolatos működési és karbantartási kiadások.
A Valley hosszú szárnyelemek ugyanazzal a szerkezeti
stabilitással és tartóssággal rendelkeznek, és ugyanazon
teljesítménystandardoknak felelnek meg, mint más
Valley szárnyelemek.

Egyszárnyas Spinner™ hajtómű
A Valley Single Span Spinner™ hajtómű kis táblákat művelő vagy az
elektromos áramhoz korlátozottan hozzáférő termelőknek készült.
Ezt az egyszárnyas körforgót a víznyomás hajtja, és a Valley öntözőgépek
minden előnyös szerkezetei és mechanikai jellemzőjével rendelkezik.

Egyszárnyas motoros hajtómű
A Valley egyszárnyas motoros hajtómű ideális a kisméretű, legfeljebb
3 hektáros (6 acre) táblák öntözéséhez ott, ahol az elektromos áram
nehezen hozzáférhető. Az összes elérhető szórófejkészlet hatékony
öntözést tesz lehetővé alacsony víznyomás mellett, jelentős energia-,
munka és vízmegtakarítást elérve ezzel.

Szerkezeti lehetőségek különböző terménymagasságokhoz
Standard profilú meghajtó egységek
•

Magasság:
2,8 m–3 m (9 ft 4 in–10 ft)

Alacsony profilú meghajtó egységek
•

Amikor nincs szükség a standard magasságra

•

Magasság:
1,85 m–1,95 m (6 ft 2 in–6 ft 5 in)

*A tényleges magasságot a táblán a keréknyomok mélysége, a gumiabroncsok, a szárnyelemek
hosszúsága, a domborzat és a különböző működési feltételek is befolyásolják.

Magas és ultramagas profilú meghajtó egységek
•

Nagyobb terménymagasságot tesznek lehetővé

•

Magas profilú magasság:
3,9 m–4 m (13 ft 0 in – 13 ft 3 in)

•

Ultramagas profilú magasság:
4,9 m–5 m (16 ft 3 in–16 ft 6 in)
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Vontatható központi
körforgó öntözőgépek
Válassza a hosszútávú befektetést a Valley vontatható körforgóival. Mivel ezek a berendezések a táblák között mozgathatók,
gazdaságosan öntözhet akár több hektárt is egyetlen körforgóval.

Quick Tow
• 127 mm (5 in) szárnyátmérő
• Akár 201 m (660 ft) hosszú öntözőgépekhez

Kétkerekű E-Z Tow™
• Bármely irányba vontatható
• Akár 274 m (900 ft) hosszú öntözőgépekhez

Négykerekű E-Z Tow™
• 168 mm (6 5/8 in) szárnyátmérő

Kétkerekű E-Z Tow

• Bármilyen méretű vontatható egységhez
–	Rögzített helyzetű vagy forgócsapos kivitelű kerék,
amely bármilyen irányban elfordul, így könnyen vontatható
–

Akár 305 m (1000 ft) hosszú öntözőgépekhez

• 219 mm (8 5/8 in) szárnyátmérő
–	Rögzített helyzetű vagy forgócsapos kivitelű kerék,
amely bármilyen irányban elfordul, így könnyen vontatható
–

Akár 457 m (1500 ft) hosszú öntözőgépekhez
Négykerekű E-Z Tow

Csúszótalpas vontatás
• Alacsony költségű opció, leginkább a ritka vontatáshoz
• Bármilyen méretű vontatható egységhez
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Csúszótalpas
vontatás

Valley vontatható hajtómű
Jellemzők
•

Nagy szilárdságú acélcsap, és megerősített hosszú
hajtókar és vevő biztosítanak megbízható, strapabíró
és tartós kapcsolatot a hajtómű és a kerék között

•

A keretes csaprögzítő megoldás még a legnehezebb
helyzetekben is a helyén tartja a csapot, ugyanakkor
könnyen kioldható a vontatás idejére

•

Rendelkezik a szabadalmaztatott, az USA-ban gyártott
Valley hajtóművek minden jellemzőjével és előnyével

•

Fogkialakítás – az iparban egyedülálló, 25°-os fogszög
hosszabb élettartamot és nehéz körülmények között
nagyobb megbízhatóságot nyújt

•

52:1 áttétel – a teljesen süllyesztett fogkialakítás az olajat
az érintkező fogaskerekek között tartja

•

A lágyvas csigakerék nagyobb terhelhetőséggel és
kopásállósággal rendelkezik

•

Amerikában gyártott, edzett acél bemeneti/
kimeneti csapágyak

Valley vontatható kerékagyak
•

Kenőanyaggal feltöltött, hosszú élettartamú és megbízható
bemeneti/kimeneti csapágyak

•

Nagy szilárdságú öntvényből készült alkatrészek

Vontatható Omni hajtómű
Jellemzők
•

Fogkialakítás – a 14,5°-os fogszög hosszú élettartamot és nehéz
körülmények között nagyobb megbízhatóságot biztosít

•

52:1 áttétel – a teljesen süllyesztett fogkialakítás az olajat az
érintkező fogaskerekek között tartja

•

A lágyvas csigakerék nagyobb terhelhetőséggel
és kopásállósággal rendelkezik

•

Kínai átedzett acél bemeneti/kimeneti csapágyak

Kioldó csigamechanizmus
•

Az egy darabból készült, precíziósan megmunkált csigakeréktartó
pontos illeszkedést biztosít a csigakerék és a főfogaskerék között

•

A bemenőtengely speciális tömítőlemeze nagyban csökkenti
a szivárgás lehetőségét

•

Vontatáskor az egyszerű karral a kioldás gyorsan és
egyszerűen elvégezhető
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Valley lineáris öntözőberendezések

Valley Rainger Swing-Around

A Valley lineáris öntözőgépe előre- és hátrafelé halad egy négyzet vagy téglalap alakú táblán, beöntözve a terület akár 98 százalékát. A Valley lineáris
öntözőgépei nagy lefedést és rugalmasságot biztosítanak, és az öntözés egyik leghatékonyabb módjának tekinthetők.
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Árkos vízellátás

Húzott tömlős

•

Generátorral szerelt fedélzeti dízelmotor vagy kihúzható kábel
biztosítja a szivattyú működését és az áramellátást

•

Az elektromos áramot fedélzeti dízelmotor vagy kihúzható
kábel opció biztosítja

•

Betoncsatornákban görgős, földárkokban lebegő
vízbemenetek használata

•

Nyomás alatti fővezetékhez csatlakoztatott, akár 200 mm (8 in)
belső átmérőjű polietilén tömlők

•

Csúszó típusú szívó vízbemenetek kizárólag földárkokhoz
(csak kétkerekű árokból táplálás)

•

12–88 l/s (200–1400 gal/min) teljesítmény

•

10–285 l/s (150–4500 gal/min) teljesítmény

Valley Rainger™

Valley Rainger Swing-Around™

A közös kocsiplatformon alapuló, sokoldalú Valley Rainger™ a vizet
árokból vagy csőből is képes vételezni. A kocsi az adott táblához testre
szabható különböző opciók, pl. vegyszerező vagy műtrágyázó tartályok
hozzáadásával.

A Rainger Swing-Around™ 180°-ban körbefordul a kocsin, hogy
öntözze a tábla másik oldalát is. Lehetővé teszi az egy géppel
öntözött terület megduplázását, amivel időt és pénzt takarít meg.

valleyirrigation.com

Valley Universal
Más kifordítható lineáris gépektől eltérően a Valley Universal lineáris öntözőgép
képes automatikusan átváltani a lineáris és a központi körforgó módok között.
Elérhető húzott tömlős és árkos táplálású kivitelben is.

Valley kétkerekes tömlővel
táplált berendezés

Valley Universal

Ez a sokoldalú gép standard lineáris, vontatható vagy megfordítható
öntözőgépként is működtethető. Ideális átalakítási lehetőségeket kínál
a jelenleg árasztással, csepegtetős vagy rögzített telepítésű öntözéssel
öntözött földeknél.

Valley kétkerekes árokból
táplált berendezés
A lineáris berendezés állandó földbe épített vízszállító infrastruktúrát vagy
évente elkészített földárkokat is tud használni. A rugalmas szívóbemenete
szinte minden földárokhoz képes illeszkedni, ami alacsonyan tartja a befektetési
költségeket. A kisebb táblákhoz ideális lineáris öntözőgép vontatható, de meg
is fordítható, így nagyobb területi lefedettséget biztosít.

Valley kétkerekes árokból táplált berendezés

Valley kétkerekes tömlővel táplált berendezés
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Vonjon be további hektárokat
A Valley saroköntözőgépeivel, kanyargépeivel és DropSpan™ egységeivel extra hektárokat vonhat be az öntözésbe, és ezzel a korábban is
birtokolt földekkel tehet szert extra jövedelemre. Kombinálja ezeket a megoldásokat – több opció együttes használatával és illesztésével –
egyetlen gépen, így igazán testre szabva egy központi körforgó öntözőgépet és maximalizálva az öntözött területeket.

VFlex™ Corner
A VFlex™ sarok az eredeti Valley saroköntözőgépet váltja fel, és egy olyan új és
strapabíró gépet jelent, ami a legmodernebb szerkezeti elemeket használja, de közben
megtartja az egyszerű indítási-leállítási eljárásokat. A VFlex Corner saroköntözőgép több
lehetőséget kínál, mint ma a piacon kapható bármely saroköntözőgép, és az igények
teljesítéséhez teljes mértékben testreszabható.

Valley Precision Corner

®

A Valley Precision Corner® a szabadalmaztatott, számítógéppel vezérelt
saroköntözőgépünk, ami kimagasló precizitást biztosít a víz, a vegyszerek és a
műtrágya kijuttatásában. Kiegészíthető az opcionális, a Valley által szabadalmaztatott
Water Utilization Package™ megoldással, ami 22 további szórófej vezérlésére alkalmas
további mágnestekercseket tartalmaz.

Valley Corner DualDrive™
A Valley Corner DualDrive™ két, egymáshoz közel elhelyezett kerékkel rendelkezik,
ami kiváló tapadást és még jobb felfekvést biztosít. Ennek révén a saroköntözőgép
nehéz talajon és kedvezőtlen szántóföldi körülmények esetén is képes haladni anélkül,
hogy elakadna, emellett minimalizálja a termény károsodását is.

Valley Terrain Compensation
A Valley Terrain Compensation egy csak a Valley-nál kapható modul a GPS-irányítású saroköntözőgépekhez, amely lejtős talajon és magas
gerinceken való haladáskor képes csökkenteni a túlkormányzást és javítani a nyomkövetési pontosságot. Kiszámolja a különbséget a
GPS-antenna aktuális helyzete és az irányítási útvonal kívánt pozíciója között, így kompenzálva a terep változásai miatti pozícióhibákat.
A Terrain Compensation egyenesebb, megismételhető keréknyomot eredményez a saroköntözőgépnél, így csökkentve a termény károsodását.
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Valley kanyargépek
A Valley kanyargép egy a központi körforgóhoz hozzáadható opció, ami mindent „körbekanyarít”, ami az útjába kerül. A központi
körforgó öntözőgép külső része tovább mozog, amikor a belső részt egy kerítés, fa vagy más akadályok megállította. Egy speciális
gyorsító időzítő növeli az körforgó öntözőgép sebességét, hogy csökkentse a túlöntözést az opció működésekor.

Bender30™
•

Akár 30 fokos kanyarodás bármely irányba

•

Meglévő szerkezeti elemeket használ – utólag is
könnyen elhelyezhető

•

Több Bender30™ egység is telepíthető egy
központi körforgóra

Bender160™
•

Akár 160 fokos kanyarodás bármely irányba

•

Speciális szerkezeti elemeket használ

•

Több Bender160™ egység is telepíthető egy
központi körforgóra

A kanyargép horgonya
Csak a Valley kínál horgonyt a kanyarodó meghajtókhoz.
A horgonyzó csomag biztosítja hosszabb gépeken használt
Valley kanyargépekhez szükséges szerkezeti erősséget,
így egyenetlen talajon és lejtős területen is használhatja a
kanyargépeket. Akár 600 métert is kanyarodhat a géppel,
így még több hektárt öntözhet.

Valley DropSpan™
A Valley DropSpannel ledobhatja a központi körforgó
öntözőgép külső szárnyait, így a gép többi része
megöntözheti az akadályok mögötti földeket.
A szárnyelemeket egy személy szerszámok nélkül akár
15 perc alatt is ledobhatja és újra csatlakoztathatja.
•

Egyetlen elektromos csatlakozó kezeli a szárnyelem
kábelét és vezérlését; nincs szükség vezetékek
bekötésére

•

A külső szárnyelemek ledobását és visszarögzítését
csörlő és gerendás lábrendszer biztosítja

•

Egy ütköző kapcsoló automatikusan egymáshoz
igazítja az alapgépet és a ledobott szárnyelemeket,
hogy könnyű legyen a visszarögzítés
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Tartós Valley szerkezet
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A Valley gépek teljesítményben folyamatosan és állandóan felülmúlják a többi márkát a biztonság, a tartósság és az erősség
tekintetében, így a termelők a legértékesebb öntözési termékekhez juthatnak hozzá, ami az ágazatban kapható.

Az alábbi jellemzőket végignézve nem kérdés, hogy Ön a legtartósabb szerkezettel rendelkezik:
•

Tűzihorganyzott acél

•

Kovácsolt húzórúdfejek

•

Négylábú meghajtó egység merevítőkkel

•

Poliuretán peremtömítések

•

Kovácsolt golyócsapos szárnyelem vonófej

•

Egyenletesen terhelt szárnyelemek

•

Tartós, nyolccsavaros csőperemek

•

•

Hegesztett szórófej-csatlakozó

Teljes hosszúságú, megfelelően kialakított cső mindegyik
szárnyelemhosszhoz, nincsenek rövid hosszabbító csövek

•

Teljesen körbefutó hegesztések

Valley szárnyak
A hozamokat és a működést érintő döntések meghozatalakor nézze
meg a Valley megoldásait, amelyek biztosítják a termelők számára a
maximális termelékenység eléréséhez szükséges szerkezeti stabilitást.
A Valley szárnyelemei folyamatosan és állandóan túlszárnyalják a
versenytársakat.
•

Csőátmérő: 127 mm (5 in), 168 mm (6 5/8 in), 219 mm (8 5/8 in)
és 254 mm (10 in)

•

Szárnyelemhossz: 35–72 m (115 ft –236 ft), köztük az iparág
leghosszabb szárnyelemei

•

Alapkivitelben horganyzott acél

•

A PolySpan csővezeték választható korrozív körülményekhez
®

Rögzített forgáspontok
A központi forgócsapos öntözőgép szerkezetének élettartama kritikus tényező.
A Valley rögzített öntözőgépei biztosítják a platform maximális tartósságát, és az Ön
igényeinek kielégítésére négy méretben érhető el.
168 mm (6 5/8 in) forgáspont
•
Akár 457 m (1500 láb)
hosszú öntözőgépekhez

254 mm (10 in) forgáspont
•
Akár 853 m (2800 láb)
hosszú öntözőgépekhez

•

•

Alacsony és standard profil

Standard és magas profil

219 mm (8 5/8 in) forgáspont
•
Akár 853 m (2800 láb)
hosszú öntözőgépekhez

Új alsó könyök és felszálló cső
opciók építhetők be:
•

Seametrics® áramlásmérők

•

•

Nelson szelepek

•

Clemons szűrők

Alacsony, standard és magas profil
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Megbízható erőátvitel
Valley hajtómű

6
1

A szabadalmaztatott Valley hajtóművek
tervezése és gyártása a nebraskai Valley-ban
(USA) történik. Ez a legtartósabb hajtómű az
öntözési ágazatban, amely napjaink legszigorúbb
feltételeinek megfelelő működésre készült.

1.

Nagykapacitású gumimembrán – hő és
nyomás hatására kitágul, hogy minimalizálja
a vízlecsapódást.

2.

Bemeneti és kimeneti csapágyak –
Amerikában készült, edzett alkatrészek,
amelyek az ágazatban elérhető legmagasabb
minőséget és teljesítményt biztosítják.

3.

Csigakerék – a nagy szilárdságú
lágyvas csigakerék jelentősen hosszabb
élettartammal rendelkezik, mint az acél, és
meggátolja a fogaskerék fogainak kopását.

4.

Fogkialakítás – az ágazatban egyedülálló
25°-os fogszög nehéz körülmények között
40 százalékkal nagyobb szilárdságot,
hosszabb élettartamot és nagyobb
megbízhatóságot biztosít, mint a normál
14,5°-os fogkialakítás.

5.

3
7

4

8

9
5
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11

A legnagyobb főfogaskerék nyak és
ékhorony – extra megerősítés a kritikus
teherviselő területen.

Exkluzív kerékabroncsok
VALLEY
HAJTÓMŰ

VERSENYTÁRSAK
HAJTÓMŰVE
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A speciális eltolású
Valley abroncsok
kompenzálják
a hosszabb
tengelyt és az
abroncs közepét
közelebb
hozzák hajtómű
csapágyaihoz.
Ez csökkenti
a függesztés
terhelését és
növeli a csapágyak
élettartamát.

6.

Tágulási tartály – korrózióálló öntött alumíniumból készült kupak; gumimembrán
biztosítja az olaj tágulását és összehúzódását működés közben. A szellőzővel ellátott
kupak megakadályozza a túlnyomás kialakulását és a tömítés szivárgását.

7.

Menetes zárókupak – a csapágy élettartamának növelése érdekében lehetővé teszi a
csapágy pontos előfeszítését.

8.

52:1 áttétel – a teljesen süllyesztett fogkialakítás az olajat az érintkező fogaskerekek
között tartja.

9.

Főfogaskerék – a nagy szilárdságú öntöttvas a legnagyobb terhelhetőséget
és a leghosszabb élettartamot biztosítja az ágazatban. Extrém körülményekhez
opcionálisan bronzfogaskerék kérhető.

10. Multiviszkozitású hajtóműolaj – extrém terhelési körülmények között felülmúlja
a 85W-140 GL5 olajat a fogaskerék hosszútávú kopásának megakadályozása
tekintetében.
11. Leghosszabb kimenőtengely (acél) – kizárólag a Valley hajtóművekhez.
Extra távolságot biztosít a hajtómű és a kerék pereme között, így csökkenti a sár
felrakódását, és ezzel a tömítés károsodásának veszélyét, és meghosszabbítja a
hajtómű élettartamát.

Center Drive hajtómű
Nem kérdéses, hogy a Valley rendelkezik az iparág legmegbízhatóbb hajtóművével. A Valley Center Drive hajtómű erősebb
felépítésű, tovább tart és kevesebb energiát fogyaszt, mint a többi öntözőberendezést hajtó motor. Ezért támogatjuk az iparág
legjobb garanciájával – nyolc év az összes alkatrészre és a gyártásra. Emellett központi hajtóműopciók széles skáláját kínáljuk a
gazdálkodási gyakorlat igényeinek kielégítésére.
Hozzáadott előnyt jelentő kiváló tulajdonságok:
•

•

Az edzett acél ferde fogazású fogaskerekeknél nagyobb a fogak
érintkezési felülete, mint a homlokfogaskerekeknél, ami hosszabb
élettartamot, nagyobb forgatónyomatékot és egyenletesebb
erőátvitelt eredményez.
Bordázott alumíniumház a hűvösebb működéshez. 11 °C-kal
(20 °F) alacsonyabb hőmérsékleten működik, mint a versenytársak
motorjai, ami megduplázza a szigetelés élettartamát és megnöveli
a motor élettartamát.

•

A Valley kizárólagos bevonata a belső felületekre
alkalmazva megakadályozza a korróziót.

•

A belső szellőztetésű elosztószekrény védi
a vezetékcsatlakozásokat a korróziót okozó
nedvességtől és szennyeződésektől.

•

Az állórész a rotortól függetlenül cserélhető, és
a könnyű karbantartás érdekében korrózióálló,
rozsdamentes acél csavarok rögzítik.

Valley X-Tec™
Az új Valley X-Tec™ hajtóműben megvalósult a kivételes
kombináció: gyors öntözési ciklusokat eredményező
csúcsteljesítményű sebesség és a legnehezebb tereppel is
megbirkózó dinamikus teljesítmény. A szabadalmaztatott
kiegyenlítési technológia és a robusztus egyenáramú motor
változékony terepen is biztosítja a forgócsap egyenletes és
zökkenőmentes mozgását.
A Valley X-Tec a FastPass™ technológiát használja, hogy akár
kétszer gyorsabban működjön, mint a standard nagy sebességű,
középső hajtású váltakozó áramú motorok. A fejlett egyenáramú
motoros megoldás széles fordulatszám-tartományban biztosít
állandó nyomatékot, így a termelők egyedülálló vezérlési
és kiegészítő funkciókat használhatnak a terméshozamok
maximalizálására.
Valley FastPass technológia
Átlagos héttornyos gépek összehasonlítása

  

  

  

  

  

  

  

  

Valley X-Tec hajtómű

Standard váltakozó áramú
hajtómű

4 óra szükséges egy tábla
beöntözéséhez

8 óra szükséges egy tábla
beöntözéséhez

Korlátozott használat, a tábla
körülményeinek függvényében

  




  

  

•

Teljes nyomaték minden fordulaton

•

Szabadalmaztatott, precíziós kiegyenlítési megoldás

•

Kis tehetetlenségű motor

•

Elektromos fékezési technológia

•

Hosszan tartó megbízhatóságot eredményező
robusztus kialakítás

•

Lágyindítás a motor zökkenőmentes gyorsításához
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Kimagasló jellemzők:





Korrózióálló megoldások
PolySpan

®

•

A szabadalmaztatott megoldás ellenáll a sav, lúg,
maró és sós víz hatásának

•

Az USA-ban gyártva

Horganyzott acél
•

Meghosszabbítja a gép élettartamát a különféle vizes
körülmények között

•

Elérhető minden Valley berendezéshez

Újracsövezés – egy olcsó megoldás
Az újracsövezés a leggazdaságosabb mód a gép élettartamának
jelentős növelésére.
Valley újracsövezési lehetőségek:
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•

Válasszon a 127 mm (5 in), 152 mm (6 in), 168 mm (6 5⁄8 in), 219 mm
(8 5⁄8 in) és 254 mm (10 in) csőátmérők közül, hogy minimalizálja a
nyomásvesztést és a teljesítmény-követelményeket

•

PolySpan – korrozív vízhez, növényvédelmi és talajkezelési vegyszerekhez

•

Horganyzott acél – a különféle vizes környezetekhez

valleyirrigation.com

Felfekvéses megoldások

Valley háromkerekű meghajtás

Valley lánctalpas meghajtás

Az elakadt öntözőtornyok költséges állásidőt okozhatnak. A Valley felfekvési opciók
csökkenteni tudják a keréknyom mélységét, növelhetik a vonóerőt és mozgásban
tartják a gépeket a táblákon. A különböző táblák eltérő felfekvési opciókat
igényelnek, ezért ha a terep durva vagy a talaj homokos, agyagos vagy kötött, a
Valley márkakereskedő segíthet Önnek megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.

Valley csuklós négykerekű meghajtás

Felfekvési opciók
•

Valley kétkerekű meghajtás

•

Valley háromkerekű meghajtás

•

Valley lánctalpas meghajtás

•

Valley többtagú lánctalphajtás

•

Valley csuklós négykerekű meghajtás

Nem forgásirányos
gumiabroncsok öntözéshez
Firestone Champion Hydro ND
A Valmont Irrigation az egyetlen központi körforgó öntözőgépeket
gyártó vállalat, mely ezeket a forradalmi abroncsokat kínálja.
A Firestone speciálisan az öntözőgépekhez fejlesztette ki a
Champion Hydro ND abroncsot, ami növeli a vonóerőt és
csökkenti a kátyúsodást. A szabadalmaztatott, nem kötött
forgásirányú futófelület-kialakítás azonos vonóerőt biztosít előreés hátrafelé, így nincs szükség külön első és hátsó abroncsokra.
14,9 in – 24 in és 11,2 in – 38 in méretekben kapható.
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Valley elektromos
alkatrészek
1

2

3

Kollektor
4

5

6

7

8

9

1. HÁROMAJKAS TÖMÍTÉS ÉS
ROZSDAMENTES ACÉL FÚVÓKA
Hosszú, szivárgásmentes élettartamot
biztosít alacsony és magas üzemi
hőmérsékleteken is.

6. OPTIMALIZÁLT SZÁRNYELEM
Az egyenletesen elosztott
húzórúdágak és a kovácsolt
húzórudak nagyobb merevséget és
stabilitást biztosítanak a gépnek.

2. LATERÁLIS ÉS RADIÁLIS

7. GOLYÓS VONÓFEJ
Az egy darabból készült kovácsolt
acélgolyó minden irányban biztosítja a
szárnyelem mozgását, minimalizálva
a csővezeték feszültségét és növelve
a gép élettartamát.

HEGESZTÉSEK
A maximális tartósság érdekében
nagy területen osztja szét a terhelést.
3. HÚZÓRUDAK
A nagy átmeneti sugár és az
egyenletesen terhelt rúdfejek a
feszültség kisebb koncentrációját
és a gép nagyobb élettartamát
eredményezik.
4. MEGHAJTÓ EGYSÉG LÁBAK
Mindegyik oldalon négy merevítő
biztosít stabil működést a dombos
terepen.
5. KÖRBEFUTÓ LÁBRÖGZÍTŐ
BILINCSEK
A merevebb szerkezet érdekében
körbeöleli a csövet. A nehéz
igénybevételhez tervezett
csomólemezek megszüntetik a
csővezeték csavarodását.
24
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Továbbítja a bejövő elektromos
áramot a forgócsap felé, és vízzáró
tömítést tartalmaz. A hosszú idejű
hibamentes működés érdekében
standard kivitelben rozsdamentes acél
elektromos vezetőt tartalmaz.

Szárnykábel
A szárnykábel opciók a következők:
8-as, 10-es és 12-es vezetékméret
az áramellátáshoz és 14-es a
vezérléshez. A standard opciók között
megtalálható az árnyékolt szárnykábel
és a szervizelést és karbantartást
megkönnyítő színkódolt vezetékek.

8. SZÓRÓFEJ KIMENET
A hegesztett csatlakozó erősebbé
teszi a csövet a vízkimenet körül,
minimalizálja a nyomásvesztést
és jobb támogatást biztosít a
szórófejkészletnek.
9. HAJTÓMŰ
A hosszabb kimenőtengely és
az eltolt kerékabroncs nagyobb
távolságot biztosít a hajtómű és az
abroncs között, hogy csökkentse a
sárfelrakódást.

Torony-vezérlődoboz
A horganyzott acél felépítmény a
rozsdamentes acél tengellyel és a
nejlon csapágyszerelvénnyel hosszú
élettartamot biztosítanak.

Kábellopásgátló
megoldás
Védje befektetéseit
A központi körforgó és lineáris gépeknél is
világszerte előforduló szárnykábellopások
egyre nagyobb problémát jelentenek. A Valley
a különböző igényekhez és árkategóriákhoz
számos megoldást és terméket kínál, amelyekkel
megakadályozható a rézkábelek lopása.

CableGuard termékek
•

Cable Armor

•

Motor Lead Armor

•

Szárnykábelbilincs

•

Rozsdamentes acél abroncsozás

•

Nagy szilárdságú rugalmas acélvezeték

Átalakítók
Átalakítók hajtóművekhez és központi meghajtáshoz
•

Jelentősen növelik a berendezés megbízhatóságát és élettartamát

•

Minimális befektetés, maximális teljesítményjavulás

•

Teljes és részleges átalakítók, akár olajhidraulikus megoldások is

•

Szinte minden gyártó központi körforgója átalakítható

Torony-vezérlődoboz átalakítás
•

Jelentősen lecsökkenti az elektromos leállásokat a régebbi
berendezéseknél

•

Nagy értékű minimális befektetés

•

Bizonyított megbízhatóság és tartósság a nem Valley gyártmányú
berendezéseknél

•

Szinte minden gyártó központi körforgója átalakítható
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Valley AgSolutions
A Valley AgSolutions csapata teljesíti azon ügyfelek igényeit is, akiket nem csak az öntözés maga érdekel. A csapat
megvalósíthatósági tanulmányoktól a betakarítás utáni műveletek kidolgozásáig számos területen nyújt segítséget
vagy segít megtalálni a legmegfelelőbb erőforrásokat.

Tervezés és
pénzügyek
Kialakítás és
alkalmazástámogatás

Szivattyúmegoldások

Gazdaságoknak
nyújtott
szolgáltatások
Környezetvédelmi
megoldások

valleyirrigation.com

Vízgazdálkodási megoldások
Valley Water Management
Mivel az öntözés a növénytermesztés egyik legfontosabb része, a termelők igyekeznek újabb
és újabb vízforrásokat létrehozni, hogy biztosítsák az öntözési igényeiket. Legyen szó tározó
építéséről, árokból nyert vízről vagy kutakról az öntözőgépek ellátásához, a Valley Water
Management csapatával és a helyi márkakereskedővel együttműködve kidolgozhatja az
igényeinek legmegfelelőbb nagy hatékonyságú egyéni szivattyúmegoldást.
Termékek:
•

Egyedi tervezésű szivattyúállomások

•

Energiatakarékos és a motor élettartamát megnövelő változtatható
frekvenciájú meghajtások

•

Egyszerű távoli vezérlő, felügyeleti és információs kezelőeszközök

•

Talajnedvesség-felügyeleti rendszerek

Szolgáltatások:
•

Hidraulikus rendszerek tervezése

•

Egyedi vezérlések kialakítása

Cascade Earth Sciences
A Valmont Irrigationhöz tartozó Cascade Earth Sciences (CES) egy nagy
tapasztalatokkal rendelkező tanácsadó cég, amely átfogó megoldásokat kínál a
hulladékkezelés és a környezetvédelmi problémák megoldása területén. A CES
egyedülálló szakértelemmel rendelkezik a vízgazdálkodási stratégiák kifejlesztése,
tervezése és megvalósítása területén, ami kiterjed a víz- és energiahatékonyságra,
a környezetre gyakorolt hatásokra, a pénzügyi stabilitásra és a jövedelmezőségre is.
Vízellátási problémák – kútkialakítás, vízhozam-tanulmányok,
kezelőrendszerek, gátak, halhálók és vízzel kapcsolatos jogok

A víz
újrafelhasználása
azonnal

A szabályzatok
betartása

Szennyvíz és
víztúlfolyás
összegyűjtése

A teljes ciklus
jelentette
előny

Kezelési terv
kidolgozása

Tanácsadás és tervezés – mérnöki szolgáltatások, hidrogeológia,
talajvizsgálat, mezőgazdasági tanácsadás, építések irányítása és szerződéskötés
Adatkezelés – a Water Sentinel adatkezelő szoftver részletes jelentéseket
és elemzéseket biztosít az öntözött gazdaságok számára (víz, időjárás,
talajok, termények stb.)
®

Szennyvíz – újrahasznosítás, engedélyeztetés, felügyelet,
jelentéskészítés és tervezés

Kijuttatás
öntözéssel

További információért látogasson
el a cascade-earth.com webhelyre
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Globális vezető pozíció

Globális értékesítési hálózat
Mióta a Valmont létrehozta a gépesített öntözési iparágat, a Valley márkát a világ
vezetőjeként ismerték el az értékesítés, szervizelés, minőség és innováció területén.
A vezető helyet jól jelzi az eddig értékesített közel 200 000 központi körforgó, lineáris
és saroköntözőgép, a közel 10 millió (25 millió acre) öntözött hektár és a több mint
400 márkakereskedő és ügynök támogatása a világban.

A részletekért forduljon a hivatalos Valley márkakereskedőhöz.
A Valmont® Irrigation irányelve a termékek folyamatos jobbá tétele és fejlesztése. Ennek eredményeként a jelen kiadvány megjelenése óta bizonyos változások történhettek a standard berendezésekben, az opciókban, az árakban stb.
Előfordulhat, hogy egyes fényképek és specifikációk nem felelnek meg a jelenlegi termékeknek. A helyi Valley® márkakereskedő a legbiztosabb naprakész információforrás. A Valmont Irrigation fenntartja a jogot a kialakítás és a műszaki
adatok előzetes bejelentés nélküli módosítására.
©2017 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Minden jog fenntartva.
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HU10098 10/17

