A sebesség és a teljesítmény
tökéletes kombinációja.
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 nagy sebességű, középső hajtású váltakozó áramú motorok
standard sebességének akár kétszeresével is képes működni. A fejlett
egyenáramú motoros megoldás széles fordulatszám-tartományban biztosít
állandó nyomatékot, így a termelők egyedülálló vezérlési és kiegészítő funkciókat
használhatnak a terméshozamok maximalizálására.
Kimagasló jellemzők:
• Teljes nyomaték minden fordulaton

Valley FastPass™ technológia

• Szabadalmaztatott, precíziós kiegyenlítési
megoldás

Átlagos héttornyos gépek összehasonlítása
  
  

  

  

  

  

• Kis tehetetlenségű motor

  

• Elektromos fékezési technológia

  

• Hosszan tartó megbízhatóságot
eredményező robusztus kialakítás
• Lágyindítás a motor zökkenőmentes
gyorsításához
Valley X-Tec hajtómű

Standard váltakozó
áramú hajtómű

4 óra szükséges egy tábla
beöntözéséhez

  

8 hours

  

  
  

4 hours

  



  



8 óra szükséges egy tábla
beöntözéséhez

  

Korlátozott használat, a tábla
körülményeinek függvényében
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A nehéz terepen való haladáshoz szükséges
teljesítmény.
A Valley X-Tec nem csak kétszer gyorsabban halad a standard váltakozó áramú
motoroknál. A nehéz terep – sziklák, hegyek és lejtők – kezeléséhez minden
fordulaton teljes nyomatékon működik, és könnyen mozgatja a körfogókat.
A szabadalmaztatott kiegyenlítési technológia minden sebességen ugyanolyan
kijuttatást tesz lehetővé. A fejlett egyenáramú hajtómű akár 1 ford./perc
sebességgel is tud mozogni – ez a maximális motorfordulatnak mindössze
1%-a –, de akár 136 ford./percre is fel tud gyorsulni.

Ideális a
következőkhöz:

sárgarépa

burgonya

hagyma

lucerna

A Valley X-Tec központi meghajtás mögötti robusztus kialakítás kevesebb állásidőt
és hosszan tartó megbízhatóságot jelent.

FastPass öntözési funkciók:
• A gyakori, enyhe öntözés fenntartja a felület nedvességét a csírázás során.
• Az enyhe köd kijuttatása a forró napokon hűsíti az értékes növények levélzetét.
• A megfelelő nedvesség megakadályozza, hogy a szél által felkapott homok
károsítsa a növényeket a fejlődés korai szakaszában, és minimalizálja az eróziót.

Felkészítve a nehéz terepen
való haladásra:

• Lehetővé teszi a növényvédő szerek levélzetre történő kijuttatását, amivel
csökkenti azok talajba és levegőbe kerülését, valamint az esetleges
keresztszennyeződéseket.
• A megnövelt sebesség megakadályozza a túlöntözést az alacsonyan fekvő
területeken, ahol nincs vagy csak minimális mennyiségű vízre van szükség.

dombok, lejtők és alacsonyan
fekvő területek

• Lehetővé teszi a növények hatékonyabb, célzott kezelését.

További információkért vegye fel a kapcsolatot a Valley kereskedővel.
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