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Geleceğinize Yatırım Yapın
Sulama ekipmanınızı ilk kez kuruyor, eskiyen bir pivotu değiştiriyor veya mevcut ekipmanınızı 
yükseltiyor da olsanız bunun büyük bir yatırım ve büyük bir özveri olduğuna hiç şüphe yoktur. 
Tarlada yapmanız gereken işlerle ilgili neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek çok önemlidir. Neyi 
satın alacağınıza nasıl karar verirsiniz?

Verimliliğinizi ve sonuçlarınızı iyileştirecek kararlar almak istiyorsunuz. Valmont® Irrigation firması 
olarak, maksimum üretkenlik ve karlılık elde etmek için ihtiyacınız olan Valley

®
 ekipman ve 

teknolojisini sunmak amacıyla buradayız. Tarla boyutunuz veya bütçeniz ne olursa olsun, size 
uygun en iyi sulama çözümümüz var. Nesiller boyu sürecek bir çözüm.

Şunu düşünün:

• Uluslararası olarak, alıcılar en yakın rakibimize 2:1 oranla Valley’i seçiyor.

• Valley merkez pivotlar, köşe ve lineer sistemler endüstride en yüksek, diğer markalardan 
tipik olarak yüzde 25 daha yüksek ikinci el değere sahiptir.

• Valley dişli kutusu ABD’de üretilen tek sulama dişli kutusudur ve standartlaştırılmış testlere 
dayalı olarak diğer dişli kutusu markalarından üç kat daha uzun ömrü vardır.

• Satış sonrası yetkili satıcı desteği, yatırımınız için kritiktir ve Valley yetkili satıcıları satış, 
servis eğitimi ve parça bulunabilirliğinde endüstri lideridir. 

Sizi Valley markasını keşfetmeye davet ediyoruz.  
Ekipmanınızı özelleştirmek için binlerce seçenek ve  
özellik sunuyoruz. Burada sizin için öne çıkanlara  
kısaca değindik. Daha sonra, Valley’nin çiftliğinize  
niçin uygun olduğunu öğrenmek için valleyirrigation.com  
adresindeki web sitemizi veya yerel Valley yetkili  
satıcınızı ziyaret edin.
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Valley, en geniş yetkili satıcı ağına ve en hızlı yanıt 
veren, fabrika eğitimli teknisyenlere sahiptir.

Vereceğiniz en önemli kararlardan biri yetkili satıcı seçmektir. Valley yetkili 
satıcınız satış sözleşmesinin mürekkebi kuruduğunda ortadan kaybolmaz. 
İhtiyacınız olduğunda sizinle birlikte tarlada olacaklardır. 

Valley Yetkili Satıcıları:

• Kapsamlı ürün eğitimi alır

• Hızlı, güvenilir servis sağlar

• Tüm marka sulama ekipmanlarında çalışır

Valley markası, hassas sulama alanında 
dünyada lideridir ve sektörün kurucusudur. 

Valley merkez pivotlar, köşe ve lineer sistemler:

• Bağımsız testlerde tüm tarla koşullarında diğer markalardan 
daha yüksek performans sağlar

• Üreticiler tarafından diğer markalardan daha çok tercih edilir

• Her bir tarla için hassas olarak üretilmiş ve özelleştirilmiştir

Valley sadece en iyi makineyi değil aynı zamanda 
en yenilikçi teknolojiyi sunar.

Valley Teknolojisi:

• En gelişmiş uzaktan kumanda ve izleme araçlarını sunar 

• Benzeri görülmemiş çiftlik kontrolü sağlayan endüstriye özel 
BaseStation3™ özelliği

• AgSense® serisi telemetri ürünlerini içerir

Üreticiler Neden Valley’yi Seçiyor?

Valley  
Değeri

GÜVENILIR 

DAYANIKLI 

HASSAS

GELIŞMIŞ 

DUYARLI
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Valley Kontrol Panelleri

Valley, yeni Valley ICON® serisi akıllı panelleri de içerecek şekilde, kolay kullanılabilir 
kontrol panellerinin geniş bir yelpazesini sunar. ICON serisinin her ihtiyaca yönelik 
bir çözümü vardır. Yeni bir merkez pivot alacaksanız, mevcut kontrol panelinizi üst 
seviyeye yükseltecekseniz veya farklı bir merkez pivot markasına geçiş yapacaksanız, 
tam renkli dokunmatik ekranlı, sezgisel bir arayüzle çalışmanın avantajını elde edersiniz. 
Kontrol panellerimiz, en aşırı sıcaklıklara, yüksek neme ve geçici voltaj gereksinimlerine 
dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Merkezi pivot sisteminizi yıllar boyu çalışır durumda 
tutmanız için gerekli kesintisiz performansı ve dayanıklılığı sağlar.

Valley, her tür üretici için kontrol panelleri tasarlar — en ileri düzey bilgisayar teknolojili 
panellerden basit, bilgisayarsız seçeneklere kadar. Bu çeşitlilik, Valley’nin tarlada 
test edilerek kanıtlanmış teknolojisinden ödün vermeden işlemleriniz için en iyi paneli 
seçmenizi sağlar.

Valley Kontrol 
Panelleri

•  Valley ICON10

•  Valley ICON5

•  Valley ICON1

•  Valley ICONX

•  AutoPilot Linear

•  ClassicPlus

•  Classic

Valley ICON5 Valley ICON1 Valley ICONX
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Valley ICON® Akıllı Panel Grubu

ICON10, ICON5 ve ICON1 ekranları, standart Valley modüler kontrol paneli çerçevesine sığar. Bu nedenle 
Valley Pro, Pro2, Select, Select2 veya ClassicPlus kontrol paneline sahipseniz, hızlı ve kolay bir şekilde Valley 
ICON’a geçiş yapabilirsiniz. 

Valley ICON Modeli Ekran Uzak Cihaz Erişimi WiFi AgSense® ICON Link

10 inç Renkli Dokunmatik Ekran İsteğe Bağlı Var

5 inç Renkli Dokunmatik Ekran + 
Dokunmatik Yazılım Düğmeleri

Yok Var

Uzaktan Kumanda Cihazı ile 
Tam Dokunmatik Ekran Kontrolü

Var Var

5 inç Renkli Dokunmatik Ekran + 
Dokunmatik Yazılım Düğmeleri

Yok Var
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AgSense® 

AgSense® uzak sulama yönetimi ürünleri, sulama ekipmanlarını uzaktan izlemek ve 
kontrol etmek için, dijital hücresel teknoloji kullanır. AgSense’i tercih etmenin faydaları 
zengin özellikli ürünlerin çok ötesine geçer. Mobil cihazınızdan AgSense Uygulamasını 
kullanarak, toplam verilerinizin hepsine erişim sağlayabilirsiniz, böylelikle bilgileri işinize 
yarayacak şekilde girebilirsiniz. Artık AgSense ICON Link ile AgSense’in gücü tüm 
Valley ICON panelleriyle tümleşik şekilde gelmektedir.

ICON Link

AgSense ICON Link, ICON akıllı panelleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir uzaktan 
yönetim modülüdür. AgSense mobil uygulaması aracılığıyla veya BaseStation3™ 
aracılığıyla kontrol paneli işlevlerinin uzaktan tam olarak programlanmasını ve merkezi 
pivot işlemlerinin izlenmesini sağlar. Tamamen etkinleştirilmiş halde teslim edilen modül, 
kabinin içine monte edilir ve komutları önceki ürünlere göre 10 kat daha hızlı işler. 
Büyük ölçüde genişletilmiş özellik grubuyla ICON Link, Valley ICON akıllı panellerinin 
tüm potansiyelini dünyadaki her yerden kullanmanın çözümüdür.*

Field Commander® Üstün Hassaslıkta Sulama Paketi

Bu paket, çeşitli AgSense teknolojilerini bir kit içinde birleştirerek, markaya, yaşa 
ya da mevcut özelliklerine bakılmaksızın hemen hemen tüm sulama ekipmanlarının 
yönetiminde benzersiz bir çok yönlülük sağlar. Merkezi pivot sistemleri ve pompaları 
uzaktan izleyin ve kontrol edin, bunun yanında akışı, basıncı ve hava durumunu izleyin.

Field Commander®

Field Commander®, GPS tarafından yönlendirilen, cep telefonunuza, akıllı telefonunuza 
veya bilgisayarınıza gerçek zamanlı bilgiler ve alarmlar gönderen bir center pivot izleme 
ve kontrol aracıdır.

• Herhangi bir pivot markası veya panel sürümüyle çalışır 

• Sulama yönergelerinin uzaktan uygulanmasına olanak tanır 

• Kablo hırsızlığının izlenmesini sağlar

CommanderVP®

AgSense CommanderVP®, merkezi pivot sisteminizin ve kontrol panelinizin tamamen 
uzaktan izlenmesini sağlar. Tarlada değiştirilebilir hücre modem sayesinde dünyanın 
dört bir yanındaki hemen hemen tüm hücresel sağlayıcılarla uyumlu hale gelir ve 
değişen hücre teknolojisi nedeniyle kullanılamaz hale gelme durumunu engeller.

Crop Link®

Crop Link®, kuyular, akış, basınç ve 
hava durumu gibi birden fazla çiftlik 
aracını izlemenizi ve kontrol etmenizi 
sağlayarak size tarlanızda olup 
bitenlerle ilgili daha iyi bir fikir verir.

Aqua Trac

Aqua Trac, toprak nem sondajlarından 
veri toplayarak bilgisayarınızdan veya 
akıllı telefonunuzdan toprak profili 
nem içeriğine göre sulama kararlarını 
kolaylıkla uygulamanızı sağlar.

*Üretici yazılımı yükseltmesi veya Valley parça kiti gerekebilir.valleyirrigation.com



7iPhone ve iPad, Apple Inc. firmasının tescilli ticari markalarıdır ve ABD ile diğer ülkelerde tescillidir.

Gelişmiş Kontrol Teknolojisi

Olağan dışı 

• iOS (iPhone®, iPad®) ve Android uygulamalar 

• Aylık veya yıllık ücret olmaması seçeneği

• Google Maps™ entegrasyonu

• Hedef Tahmini Varış Süresi, bir makinenin tarlada belirli bir 
noktaya ulaşmasının ne kadar süreceğini hesaplar

• Toprak nemi görünümü, katmanlara göre toprak nemi  
içeriğini gösterir

• İşlemsel görünüm, her makinenin ne yaptığını görmenizi sağlar

• Gelişmiş raporlar ve veri dışa aktarmaları (uygulanan su, 
ekipman, bakım, vb.)

• Hızlı ve kolay ayar değişiklikleri için son tabanca şablonları

• Belirlenmiş kullanıcılar için katmanlı erişim ve güvenlik 
seviyeleri

• Birden fazla ve eş zamanlı kullanıcıya olanak tanır 

• Uyarı bildirimleri ve anlık, bir bakışta durum  
güncellemeleri sağlar

Valley BaseStation3™

Valley BaseStation3, piyasada bulunabilecek en kapsamlı, esnek ve modern 
uzaktan sulama yönetimi ürünüdür. Bu yenilikçi teknoloji, çalışmalarınız 
üzerinde emsalsiz kontrol sağlar. Tüm sulama ekipmanlarınızı herhangi bir 
bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ya da akıllı telefondan yönetmek ve kontrol 
etmek için hücresel, veri telsizi veya İnternet protokolü arasından seçim yapın. 
Artık BaseStation3, her Valley ICON paneliyle tümleşik şekilde gelebiliyor.

Satın Almadan Önce Deneyin

Artık BaseStation3’ü ücretsiz deneyebilirsiniz. Demomuzu 
kullanarak bu çığır açan sulama yönetimi aracının tüm özelliklerini 
ve yeteneklerini deneyebilirsiniz. Demoyla, bir BaseStation3 çiftliği 
simülasyonunda kontrol sizde olur ve tüm faydaları keşfedebilirsiniz. 

BaseStation3 mobil uygulamasını da ücretsiz deneyebilirsiniz. 
Tek yapmanız gereken, uygulama mağazanızdan BaseStation3 
uygulamasını indirmek ve Demo düğmesine basmak. Sulamanın  
ne kadar kolay olabileceğini kendiniz görün.
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VRI-ZVRI-S

Hassas Su Uygulaması

Değişken Hızlı Sulama (Variable Rate Irrigation — VRI) 

Valley firmasının değişken hızlı sulama sistemi (VRI) birden fazla toprak türü ve değişken topografisi olan tarlalar 
için idealdir. Donanım ve yazılımı birlikte gelen Valley VRI, her bir dönümü optimize etmek ve rekolte potansiyelini 
maksimize etmek için su uygulama derinliğini ayarlamanıza olanak sağlar. Valley tüm tarlaların farklı olduğunu 
bildiğinden üç farklı VRI seçeneği sunar: Hız Kontrolü, Alan Kontrolü ve Trimble® Irrigate-IQ™.

Köşe Yağmurlama Başlığı Kontrolü

VRI Hız Kontrolü (VRI-S)

• Tarlanızı maksimum 180 bölüme ayırır 

• Özelleştirilmiş yüklenen VRI yönergeleri, 
bölüm boyunca istenen uygulama 
derinliğini elde etmek için, merkez pivotu 
hızlandırır ya da yavaşlatır

valleyirrigation.com

VRI Alan Kontrolü (VRI-Z)

• Tarlanız 5000’den fazla bölgeye bölünebilir 

• Özelleştirilmiş, yüklenen VRI yönerge, merkez pivot 
bölgelerindeki püskürtücü kontrol valflerine sinyal 
vererek her bir yönetim bölgesi içinde istenen uygulama 
derinliğinin elde edilmesini sağlar

• Kanallar, hendekler ve ıslak alanlar gibi sulanması 
gerekmeyen bölgeler için açık/kapalı kontrolü yapabilir

Trimble Irrigate-IQ VRI

• Doğru yerde doğru derinliği uygulamak için ayrı ayrı nozulları kontrol eder

• Her bir tarladaki toprak özellikleri, bitki sağlığı, topografi ve yağış geçmişindeki değişiklikleri 
telafi eden VRI planları oluşturması için danışmanınız ile birlikte çalışır

Trimble Irrigate-IQ Uniform Corner*

• Köşe kolunun kapsadığı alanlarda eşbiçimli uygulama elde eder

• Su kullanımını optimize eder

• Yüzeysel akış ve özütlemeyi azaltır

• Mahsul kalitesini ve rekolteyi arttırır

Trimble® Irrigate-IQ™ VRI

* Tüm bölgelerde bulunmaz. Ürün bulunabilirliği için Valley yetkili satıcınıza müracaat edin.
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İklim, toprak türü, ekin ve topografiye göre doğru püskürtücü paketi tercihi için Valley bayinize güvenebilirsiniz.

• Hassas, bilgisayarlı boyutlandırma ve nozulların aralığı, uygulama eşbiçimliği ve etkinliği sağlar

• Düşük basınçlı spreyler, 0,4 bar’a (6 PSI) kadar düşük çalışarak beygir gücü, enerji ve maliyet tasarrufu sağlar

• Uygulama etkinlikleri yüzde 95’e çıkabilir

• Ek püskürtücü seçenekleri arasında son tabancalar, püskürtücü damlaları, arka bomlar ve kısmen yuvarlak püskürtücüler vardır 

• Özel VChart yazılımı, tüm sulama ekipmanı markaları için püskürtücü paketleri tasarlayabilir 

• Valley bayileri, su uygulaması ve koruması konusunda iyi eğitim almış uzmanlardır

Püskürtücü Çözümleri

Valley Püskürtücüler

Geçmeli, renk kodlu nozulu ile Valley Low-Energy Nozzle (LEN, Düşük Enerjili Nozul) 
sabit sprey ve Valley Tüm Aralıklı basınç regülatörü, yağmurlama başlığı paketi 
gereksinimleriniz için ekonomik ve etkili seçeneklerdir. Püskürtücülerin istediğiniz 
yerleşimi, damlalar, arka bomlar ve diğer alternatifler kullanılarak elde edilebilir.

Nelson® Irrigation

Nelson, özel tarla koşullarınıza ve ekinlerinize göre tasarlanmış, daha yüksek verim ve 
hasatta kalite sağlayacak, tam bir su uygulaması ürünleri yelpazesi sunar. Damlalar ve 
Big Gun® püskürtücüler üzerine Nelson tarafından oluşturulan Rotator® teknolojisiyle 
sulamada yenilik. 

Senninger® Irrigation

“Düşük Basınç — Yüksek Performans” konsepti altında, Senninger® ürünleri, suyun 
eşit oranda ve düşük uygulama yoğunluğuyla dağıtılmasını sağlar. Çeşitli tasarımlarla, 
tarlanız, ekininiz ve kurulum gereksinimlerinize en iyi yan ürünü seçebilirsiniz. 

Güncellenmiş Püskürtücü Paketi

• Yapabileceğiniz en önemli yatırım

• Yeni, düşük basınçlı püskürtücü teknolojisi etkinlik ve eşbiçimlilik sağlar ve enerji 
maliyetlerini düşürebilir

• Rüzgarla sürüklenmeyi en aza indirmek için tasarlanmış üstün dağıtım plakaları

• Yeni basınç regülatörleri, her nozuldan doğru akışı sağlar

Nelson

Valley

Senninger
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Pivot merkezinden uç kuleye kadar tüm Valley yapısı, 
makinenizin maruz kalabileceği çalışma zorluklarını 
karşılamak üzere tasarlanmış, inşa edilmiş ve tarlada 
test edilmiştir. Valley yapıları, engebeli arazi ve oluklar 
gibi etmenlerden kaynaklanan en zorlu koşullara karşı 
dayanıklıdır. Bir Valley center pivot sisteminin kullanılması, 
çalışma maliyetlerinizin azaltılmasını, ilk yatırımın hızlı 
bir şekilde geri dönmesini ve kaynakların korunmasını 
sağlayabilir.

Valley center pivotlar, sizin durumunuz dikkate alınarak 
tasarlanmıştır. Herhangi bir büyüklükteki tarla, sabit veya 
çekilebilir pivot nokta, korozif veya korozif olmayan koşullar 
için, Valley center pivot, tarlanızı etkili şekilde sulayacak 
birçok performans özelliği sunar.

Valley 8120 Modeli

Valley, kanatları büyük lastiklerle engebeli arazide 
karşılaşabilecekleri koşullara maruz bırakan standart, 
hızlandırılmış bir ömür döngüsü testi geliştirmiştir. En uzun 
döngü testi ömrüne sahip olan kanadın, benzer tarla 
koşullarında en uzun ömürlü olması beklenebilir. Bağımsız 
mühendisler tarafından gerçekleştirilen bu testlerin sonuçları, 
Valley center pivotun sektördeki en dayanıklı makine 
olduğunu tutarlı şekilde göstermektedir. Bu nedenle Valley, 
üreticilerin 1 numaralı tercihi olmaktadır.

Valley ayrıca sektördeki en uzun kanatları inşa etmektedir. 
Daha uzun kanatlar, makine satın alım maliyetini düşürerek 
ve ekstra tahrik üniteleriyle ilişkili sürekli işlem ve bakım 
durumlarını ortadan kaldırarak maliyet tasarrufu yapmanızı 
sağlar. Valley uzun kanatları, diğer tüm Valley kanatlarla 
aynı kuvvet ve dayanıklılığı sunar ve aynı performans 
standartlarını karşılar.

valleyirrigation.com
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Tek Kanatlı Spinner™ Tahriki

Valley Tek Kanatlı Spinner™ Tahriki, küçük tarlaları veya sınırlı elektrik 
erişimi olan üreticiler için tasarlanmıştır. Bu tek kanatlı pivot, su 
basıncıyla çalışır ve herhangi bir Valley center pivot’un yapısal ve 
mekanik avantajlarının tümünü sunar.

*Tarladaki gerçek açıklıklar, tekerlek izi derinliklerine, lastik boyutuna, 
kanat uzunluklarına, tarla arazisine ve çeşitli çalışma koşullarına göre 
farklılık gösterir.

Farklı Ekin Yükseklikleri için Yapı Seçenekleri

Standart Profilli Tahrik Birimleri

• Açıklık: 2,8 m-3 m (9 ft 4 inç-10 ft) 

Düşük Profilli Tahrik Birimleri

• Standart boşluk gerekli olmadığında

• Açıklık: 1,85 m-1,95 m (6 ft 2 inç-6 ft 5 inç)

Yüksek Profilli ve Ultra Yüksek Profilli Tahrik Birimleri

• Artırılmış ekin açıklığı sağlar

• Yüksek profil açıklığı: 3,9 m-4 m (13 ft 0 inç-13 ft 3 inç)

• Ultra yüksek profil açıklığı: 4,9 m-5 m (16 ft 3 inç-16 ft 6 inç)

Tek Kanatlı Motor Tahriki

Valley Tek Kanatlı Motor Tahriki, elektrik gücünün kolayca 
bulunamadığı, 3 hektara (6 akre) kadar küçük tarlaların sulanması 
için idealdir. Tüm püskürtücü paketleri, düşük su basıncıyla etkili su 
uygulamaları sunarak önemli enerji, işgücü ve su tasarrufları sağlar.
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Valley çekilebilir pivot noktalarla uzun vadeli bir yatırım yaparsınız. Bu makineler tarlalar arasında çekilebildiğinden, 
ekonomik şekilde, tek bir center pivot ile daha fazla hektar sulayabilirsiniz.

Quick Tow
• 127 mm (5 inç) kanat çapı

• 201 m’ye (660 ft) kadar uzun pivotlar için

 
 
2 Tekerlekli E-Z Tow™

• Her yönde çekilebilir

• 274 m’ye (900 ft) kadar uzun pivotlar için 
 

4 Tekerlekli E-Z Tow™ 

• 168 mm (6 5/8 inç) kanat çapı

• Herhangi bir boyutta çekilebilir ünite için tasarlanmıştır

 —  Sabit tekerlek veya dönme seçeneği, herhangi bir 
yönde çekiş için kolaylıkla döner

 — 305 m’ye (1000 ft) kadar uzun pivotlar için

• 219 mm (8 5/8 inç) kanat çapı

 —  Sabit tekerlek veya dönme seçeneği, herhangi bir 
yönde çekiş için kolaylıkla döner

 — 457 m’ye (1500 ft) kadar uzun pivotlar için

 
 
Kayma Çekiş
• Seyrek yapılan çekme işlemleri için ideal bir düşük 

maliyetli seçenek

• Herhangi bir boyutta çekilebilir ünite için tasarlanmıştır

Çekilebilir Center Pivotlar

2 Tekerlekli E-Z Tow

4 Tekerlekli E-Z Tow

Kayma  
Çekiş

valleyirrigation.com
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Valley Çekilebilir Dişli Kutusu 

Özellikler

• Yüksek dayanımlı çelik pim ve güçlendirilmiş uzun 
tahrik kolu ile güçlendirilmiş alıcı, dişli kutusu ve 
tekerlek arasında uzun süre dayanıklı ve güvenilir tahrik 
bağlantısı sağlar

• Balya tipi pim tutturucu tasarımı, pimi en zorlu tarla 
koşullarında dahi yerinde tutar ve çekme işlemi 
yapılmak istendiğinde açılması kolaydır 

• Patentli, ABD’de üretilmiş Valley dişli kutusunun tüm 
özelliklerine ve avantajlarına sahiptir

• Diş Tasarımı — sektörde tek olan 25°’lik diş açısı, daha 
uzun ömür ve zorlu koşullarda daha fazla güvenilirlik 
sağlar

• 52:1 dişli oranı — tamamen geri çekilmiş diş tasarımı,  
iç içe geçmiş dişliler arasındaki yağı korur

• Esnek demir helezon dişlisi, daha fazla yük kapasitesi 
ve aşınma direnci sağlar

• Amerika’da yapılmış, dış gövdesi sertleştirilmiş giriş/
çıkış yatakları 

Valley Çekilebilir Göbekler

• Uzun ömür ve güvenilirlik için, gresle doldurulmuş giriş/
çıkış yatakları

• Ağır koşullara dayanıklı kalıplara sahiptir

Çekilebilir Çok Yönlü  
Dişli Kutusu 

Özellikler

Diş Tasarımı 14,5°’lik diş açısı, uzun ömür ve zorlu koşullarda 
güvenilirlik sağlar

• 52:1 dişli oranı — tamamen geri çekilmiş diş tasarımı, iç içe 
geçmiş dişliler arasındaki yağı korur

• Esnek demir helezon dişlisi, daha fazla yük kapasitesi ve 
aşınma direnci sağlar

• Çin yapımı tümden sertleştirilmiş giriş/çıkış yatakları

Devreden Çıkan Helezon Dişlisi Mekanizması

• Tek parçalı, hassas işlenmiş helezon dişlisi dişli taşıyıcısı, 
helezon dişlisi ve dişli çark arasında hassas hizalama sağlar

• Giriş şaftı üzerindeki özel sızdırmazlık plakası tasarımı, sızıntı 
olasılığını büyük ölçüde azaltır

• Basit kol, çekme işlemi yapmak istediğinizde hızlı ve kolay 
açılma sağlar 
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Kanal Besleme Su Dağıtımı

• Jeneratörlü veya kablo sürükleme seçenekli entegre dizel 
motor, elektrik sağlar ve basınç sağlayan pompaya güç verir

• Yuvarlanan girişler beton kanallarda, yüzen girişler ise toprak 
kanallarda kullanılır

• Kayar tip emme, özellikle toprak kanallar için tasarlanmıştır 
(Yalnızca İki Tekerlekli Kanal Besleme)

• 10 l/sn-285 l/sn (150 gpm-4500 gpm) kapasiteler

Valley Rainger™ 

Yaygın kullanılan bir araba platformuna dayanan Valley Rainger™, 
bir kanal veya hortumdan su alarak çok yönlülük sağlar. Araba, 
kimyasal geçitleme ve gübreli sulama tankları gibi seçenekler 
eklenerek tarlanız için özelleştirilebilir.

Valley Lineer Sistemler

Hortum Sürüklemeli Su Dağıtımı

• Elektriksel güç, entegre dizel jeneratörü veya kablo 
sürükleme seçeneğiyle sağlanır

• Basınçlanmış bir ana hatta bağlanan, 200 mm’ye (8 inç) 
kadar iç çapları olan polietilen hortumlar

• 12 l/sn-88 l/sn (200 gpm-1400 gpm) kapasiteler 

Valley Rainger Swing-Around™

Ranger Swing-Around™, arabanın etrafında 180° dönerek 
tarlanın öbür tarafını sular. Tek bir makineyle sulanan toprak 
miktarını iki katına çıkarmanıza olanak tanıyarak zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlar. 

Valley Rainger Swing-Around

Valley lineer sistemler, kare veya dikdörtgen bir tarlada ileri geri hareket ederek, alanın yüzde 98’ine kadar sulama yapar. Valley lineer 
sistemler, harika kapsama ve esneklik sağlamakta ve en etkili sulama yöntemlerinden biri olarak görülmektedir. 

valleyirrigation.com
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Valley Universal

Diğer döner lineerlerden farklı şekilde, Valley Universal, lineer mod ve 
merkez pivot modu arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. Hortum 
sürükleme veya kanal besleme olarak kullanılabilir. 
 

Valley İki Tekerlekli Hortum Besleme

Bu çok yönlü makine, standart bir lineer, çekilebilir veya döner sistem 
olarak çalışabilir. Taşırma, damla sulaması veya püskürtmeli sulama yapılan 
tarlalar için ideal bir dönüştürme seçeneğidir.

 

Valley İki Tekerlekli Kanal Beslemesi

Lineer sistem, kalıcı toprak su dağıtım altyapılarını veya yıllık olarak kurulan 
toprak kanallarını kullanabilir. Esnek emme girişi, herhangi bir işlevsel 
toprak kanalına uyarak yatırım maliyetlerini düşük tutar. Küçük tarlalar için 
ideal olan bu lineer sistem, daha fazla alan kapsamak için çekilebilir veya 
döndürülebilir. 

Valley İki Tekerlekli Kanal Beslemesi

Valley Universal

Valley İki Tekerlekli Hortum Besleme
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Daha Fazla Hektar
Valley köşe makineleri, Yöneltme Aygıtları ve DropSpan™ ile daha fazla hektarı kapsayarak zaten sahibi olduğunuz 
topraktan daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Tek bir makinede birden fazla seçeneği karıştırarak ve eşleştirerek bu 
çözümleri birleştirin ve merkez pivotu tam anlamıyla özelleştirerek sulanan alanı maksimuma çıkarın.

Valley Precision Corner®

Valley Precision Corner®, su, kimyasal ve gübre uygulamasında son derece yüksek 
hassaslık sağlayan patentli, bilgisayarlı köşe makinemizdir. 22 ek püskürtücüyü 
kontrol eden ilave solenoidler içeren opsiyonel, Valley patentli Water Utilization 
Package™ ile kullanılabilir.

Valley Corner DualDrive™

Valley Corner DualDrive™ mükemmel çekiş ve yüksek flotasyon sağlayan iki 
yakın aralıklı lastiğe sahiptir. Köşe makinenizin zorlu toprak türlerinde ve olumsuz 
tarla koşullarında, saplanmadan hareket etmesini sağlar ve ekin hasarını en aza 
indirir.

VFlex™ Corner

VFlex™Corner, eski Valley Corner’ın yerini alarak, basit başlat-durdur kontrollerini 
korurken en modern yapısal bileşenleri kullanan yeni ve dayanıklı bir makine 
oluşturmuştur. VFlex Corner, günümüzde piyasadaki herhangi bir köşe 
makinesinden daha fazla seçenek sunmaktadır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak  
üzere tamamen özelleştirilebilir.

Valley Terrain Compensation

Valley Terrain Compensation, GPS ile yönlendirilen köşe makineleri için, aşırı yönlendirmeyi azaltabilecek ve inişli çıkışlı arazide veya 
dik bayırlarda tekerlek izi doğruluğunu artırabilecek Valley’e özel bir modüldür. GPS anteninin gerçek konumu ve kılavuz yolun istenen 
konumu arasındaki farkı hesaplayarak, arazideki değişiklikler nedeniyle oluşan konum hatalarını telafi eder. Terrain Compensation, 
köşe makineniz için daha düz, tekrarlanabilir tekerlek izi sağlayarak daha az ekin hasarına neden olur.
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Valley Yöneltme Aygıtları

Valley Yöneltme Aygıtı, Center Pivot sisteminize eklenen ve yoluna çıkan her şeyin “etrafından giden” bir seçenektir. Merkez 
pivotunuzun dış kısmı hareket etmeye devam ederken, iç kısmı, çitler, ağaçlar ve diğer engellerle durdurulur. Özel bir hız artırma 
zamanlayıcısı, center pivotun hızını artırarak yöneltme gerçekleştirirken aşırı sulama yapılmasını azaltır.

Valley DropSpan™

Valley DropSpan ile center pivotunuzun dış 
kanatlarını düşürerek, makinenizin geri kalan 
kısmının engellerin arkasındaki alanları sulamasını 
sağlayabilirsiniz. Kanatlar alet kullanılmadan, 
15 dakikadan az bir sürede bir kişi tarafından 
düşürülebilir ve yeniden takılabilir.

• Basit elektrik konektörü kanat kablosunu ve 
kontrol mantığını yönetir; yeniden kablo çekmeye 
gerek yoktur 

• Dış kanatları düşürüp yeniden takmak için basit 
vinç ve çıta bacak sistemi

• Stop anahtarı, kolayca yeniden takmak için, 
makine tabanını düşürülen kanatlarla otomatik 
olarak hizalar

Bender30™

• Herhangi bir yönde 30 dereceye kadar yönelebilir 

• Mevcut yapısal bileşenleri kullanır — uyarlaması 
kolaydır 

• Bir merkez pivota birden fazla Bender30™ 
birimi takılabilir 

Bender160™

• Herhangi bir yönde 160 dereceye kadar yönelebilir

• Özel yapısal bileşenler kullanır

• Bir merkez pivota birden fazla Bender160™ 
birimi takılabilir

Yöneltme Aygıtı Ankrajı

Yalnızca Valley, yöneltme tahrik birimleri için bir ankraj 
sunmaktadır. Ankraj paketi, daha uzun makinelerde 
ve engebeli ya da inişli çıkışlı arazide Valley Yöneltme 
Aygıtlarını kullanmak için gerekli yapısal kuvveti sağlar. 
Artık daha da fazla alanı sulamak için, makinenizi 600 
metreden daha fazla yöneltebilirsiniz. 



18

Dayanıklı Valley Yapısı

valleyirrigation.com
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Valley makineleri, güvenlik, dayanıklılık ve kuvvet bakımından diğer markalara sürekli ve tutarlı şekilde üstünlük sağlamakta, 
böylelikle üreticilere sektördeki en değerli sulama ürünlerini sunmaktadır.

Bu özelliklerle, en dayanıklı yapıya sahip olacağınız konusunda şüphe yoktur:

• Sıcak daldırmalı galvanize çelik

• Bağlantılı dört bacaklı tahrik birimi

• Dövülmüş bilyalı mafsallı kanat askısı

• Ağır, sekiz cıvatalı boru flanşı

• Kaynaklı püskürtücü kuplörü

• Tam sarmalı kaynaklı parçalar

• Dövme dikme çubuğu başlıkları

• Poliüretan flanş salmastraları

• Eşit yüklü kanatlar

• Her bir kanat uzunluğu için, tam boy, düzgün şekilde 
tasarlanmış borulara sahiptir, kısa dolgu maddesi 
borular kullanılmaz 

Valley Kanatlar

Veriminizi ve işlemlerinizi etkileyebilecek kararlar alırken, üreticilerin 
maksimum üretkenliği elde etmek için ihtiyacı olan yapısal kuvveti 
sağlamak için Valley ürünlerini seçin. Valley kanatlar rakiplerinden 
sürekli ve tutarlı şekilde üstün olmaktadır.

• 127 mm (5 inç), 168 mm (6 5/8 inç), 219 mm (8 5/8 inç) ve 
254 mm’lik (10 inç) boru çapları

• Sektördeki en uzun kanadı da içerecek şekilde, 35-72 m 
(115 ft-236 ft) arası kanat uzunlukları

• Galvanize çelik standart olarak gelir

• PolySpan® boru hattı, korozif koşullar için kullanılabilir

Sabit Pivot Merkezleri

Bir center pivotun yapısal ömrü kritik önemdedir. Valley firmasının sunduğu sabit 
pivot merkezleri, maksimum platform dayanıklılığı sağlar ve ihtiyaçlarınıza uygun 
şekilde dört büyüklükte gelir.

254 mm (10 inç) Pivot Merkezi
• 853 m’ye (2800 ft) kadar uzun 

pivot sistemleri için tasarlanmıştır

• Standart ve yüksek profil 

Yeni alt dirsek ve yükseltici 
boru seçenekleri kullanılarak 
aşağıdakiler entegre edilebilir:

• Seametrics® akış ölçerler

• Nelson valfler

• Clemon filtreler

168 mm (6 5/8 inç) Pivot Merkezi
• 457 m’ye (1500 ft) kadar uzun 

pivot sistemleri için tasarlanmıştır

• Düşük ve standart profil

219 mm (8 5/8 inç) Pivot Merkezi
• 853 m’ye (2800 ft) kadar uzun 

pivot sistemleri için tasarlanmıştır

• Düşük, standart ve yüksek profil
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Valley Dişli Kutusu

Patentli Valley dişli kutusu, Valley, Nebraska, 
ABD’de tasarlanmış ve üretilmiştir. Sulama 
sektöründeki en dayanıklı dişli kutusudur ve 
günümüzün en zorlu koşullarında çalışacak 
şekilde inşa edilmiştir. 

1. Yüksek kapasiteli lastik diyafram —  
ısı ve basınçla genişleyerek su 
yoğuşmasını en aza indirir.

2. Giriş ve çıkış yatakları — 
Amerikan üretimi ve dış gövdesinin 
sertleştirilmesiyle, sektörde 
bulunabilecek en yüksek kaliteyi ve yük 
derecesini sunar.

3. Helezon dişlisi dişi — yüksek 
dayanımlı yumuşak demir, çelikten ciddi 
ölçüde daha uzun aşınma ömrü sağlar 
ve dişli dişi aşınmasını önler.

4. Diş tasarımı — sektörde tek olan 
25°’lik diş açısı, normal 14,5°’lik diş 
tasarımlarına kıyasla yüzde 40 daha 
fazla dayanım, daha uzun ömür ve 
zorlu koşullarda daha fazla güvenilirlik 
sağlar.

5. En büyük dişli çark boynu ve kama 
yuvası — kritik yük-yatak bölgesinde 
ekstra dayanım için. 

1
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6. Genişleme haznesi — korozyona dirençli dökme alüminyumdan yapılmış kapak; 
lastik diyafram, yağın çalışma esnasında genişlemesine ve daralmasına olanak 
tanır. Havalandırmalı kapak, basınç birikmesini önler ve contanın sızıntı yapmasını 
engeller.

7. Yivli uç kapak — yatak ömrünü artıracak şekilde, doğru yatak ön yükü sağlar.

8. 52:1 dişli oranı — tamamen geri çekilmiş diş tasarımı, iç içe geçmiş dişliler 
arasındaki yağı korur.

9. Dişli çark — yüksek dayanımlı dökme demir, en uzun ömrü ve sektördeki en 
fazla yük kapasitesini sağlar. Aşırı zorlu koşullar için, isteğe bağlı bronz dişli 
kullanılabilir.

10. Çoklu viskoziteli dişli kutusu yağı — aşırı yük koşulları altında uzun dişli 
aşınması için 85W-140 GL5 yağı aşar.

11. En uzun çıkış mili (çelik) — Valley dişli kutularına özel. Dişli kutusu ve tekerlek 
flanşı arasında ekstra açıklık sağlayarak çamur birikmesini azaltır, böylelikle, 
sızdırmazlık hasarı azaltılır ve dişli kutusu ömrü artırılır.

VALLEY 
DİŞLİ 

KUTUSU

RAKİPLERİN 
DİŞLİ KUTUSU

Özel Valley ofset 
jantları, daha 
uzun mili telafi 
eder ve lastiğin 
ortasını, dişli 
kutusu yatağına 
yakınlaştırır. Bu, 
sarkık yükü azaltır 
ve yatak ömrünü 
artırır.

Özel Lastik Jantları

Güvenilir Tahrik Dizisi
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Merkezi Tahrik
Valley’in endüstrideki en güvenilir tahrik zincirine sahip olduğu tartışılmaz. Valley merkezi tahrik diğer sulama tahrik motorlarından 
daha güçlü yapılmıştır, daha uzun ömürlüdür ve daha az enerji harcar. Endüstrideki en iyi garanti ile desteklememizin nedeni budur; 
sekiz yıl tam parça ve işçilik garantisi. Ek olarak, çiftçilik uygulamalarınızla eşleşecek çok çeşitli merkezi tahrik seçenekleri sunuyoruz.

• Korozyonu önlemek için Valley’e özel kaplama iç 
yüzeylere uygulanır.

• Dahili havalandırmalı bağlantı kutusu — Nem ve 
kirleticilerin, kablo bağlantılarını aşındırmasını önler.

• Stator, rotordan bağımsız olarak değiştirilebilir 
ve kolay bakım sağlayacak şekilde, aşınmaya 
dayanıklı, paslanmaz çelik cıvatalarla tutturulabilir. 

Katma Avantajlar için Üstün Özellikler:

• Dış gövdesi sertleştirilmiş çelik sarmal dişliler uzun ömür 
açısından düz dişlilerden daha fazla diş teması, daha fazla 
tork kapasitesi ve daha yumuşak güç iletimi anlamına gelir.

• Soğuk çalışma verimliliği için kanatlı alüminyum muhafaza. 
Rakip motorlardan 11°C (20°F) daha düşük derecede 
çalışarak yalıtım ömrünü ikiye katlar ve motor ömrünü uzatır. 

Valley X-Tec™

Yeni Valley X-Tec™ tahrik donanımı üst düzey 
kombinasyonu sunar: hızlı sulama döngüleri için yüksek hız 
ve performans, en zorlu arazi koşullarında bile çalışabilmek 
için dinamik güç. Patentli düzeltme teknolojisi ve dayanıklı 
DC motor sayesinde pivot, değişkenlik gösteren arazide 
dahi akıcı ve istikrarlı bir şekilde hareket eder.

Valley X-Tec, standart, yüksek hızlı AC merkezi tahrik 
motorundan iki kat daha hızlı çalıştırmak için FastPass™ 
teknolojisi kullanır. Gelişmiş DC motor tasarımı sayesinde 
geniş bir hız aralığında sabit tork elde edilirken, üreticiye 
hem eşsiz bir kontrol imkanı hem de mahsul verimini 
artırmaya yönelik ekstra seçenekler sunar. 

Öne Çıkan Özellikler:

• Tüm hızlarda tam tork

• Patentli, istikrarlı, hassas düzeltme

• Düşük atalet momentli rotor

• Elektrikli frenleme teknolojisi

• Sağlam yapısı sayesinde uzun süre dayanır

• Yumuşak başlama özelliği sayesinde motor 
düzenli hızlanma gösterir

4 hours

 













8 hours

 













 











  













Valley X-Tec Tahrik
bir tarlanın sulanması  

toplam 4 saat
Tarla koşullarına göre kısıtlamalar

Standart AC Tahrik
bir tarlanın sulanması  

toplam 8 saat

Valley FastPass Teknolojisi
Tipik Yedi Kuleli Makine Kıyaslaması
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PolySpan®

• Patentli tasarım, asitli, alkalin, korozif ve tuzlu suların 
etkilerine dayanıklıdır

• ABD’de üretilmiştir

Galvanize Çelik

• Çeşitli su koşullarında makine ömrünü uzatır

• Tüm Valley ekipmanları için kullanılabilir

Korozyon Çözümleri

Yeniden boru döşeme — Düşük 
Maliyetli Çözüm

Yeniden boru döşeme, makinenizin ömrünü belirgin ölçüde uzatmak 
için en ekonomik çözümdür.

Valley yeniden boru döşeme seçenekleri:

• 127 mm (5 inç), 152 mm (6 inç), 168 mm (6 5⁄8 inç), 219 mm 
(8 5⁄8 inç) ve 254 mm (10 inç) boru çapları arasından seçim 
yaparak basınç kaybı ve beygir gücü gereksinimlerini en aza 
indirin

• PolySpan — korozif su, ekin koruması ve toprak işleme 
kimyasalları

• Galvanize Çelik — çeşitli su koşulları için

valleyirrigation.com
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Flotasyon Çözümleri

Sıkışıp kalan pivot kuleleri maliyetli çalışmama sürelerine neden olabilir. Valley 
flotasyon seçenekleri, tekerlek izi derinliğini azaltabilir, çekişi artırabilir ve 
makinelerinizin tarlalarınızdaki hareketliliğini koruyabilir. Farklı tarlalar için farklı 
flotasyon seçenekleri gerekir. Araziniz engebeli ya da toprağınız kumlu, killi veya 
ağır da olsa, Valley bayiniz sizin için doğru olanı belirlemenize yardımcı olabilir.

Valley 3 Tekerlekli Tahrik Valley Paletli Tahrik Valley Mafsallı 4 Tekerlekli Tahrik

Flotasyon Seçenekleri

• Valley 2 Tekerlekli Tahrik

• Valley 3 Tekerlekli Tahrik

• Valley Paletli Tahrik

• Valley Mafsallı Paletli Tahrik

• Valley Mafsallı 4 Tekerlekli Tahrik

Doğrusal Olmayan Sulama Lastikleri

Firestone Champion Hydro ND

Valmont Irrigation, bu devrim niteliğindeki lastikleri sunan tek 
merkezi pivot sulama şirketidir. Firestone, Champion Hydro ND 
ürününü özel olarak sulama makineleri için, çekişi artırmak ve izi 
azaltmak üzere tasarlamıştır. Patentli, doğrusal olmayan dış lastik 
yüzü, ileri ve geri yönlerde eşit çekişe sahiptir, böylelikle farklı ön 
ve arka lastiklere ihtiyacınız kalmaz. Artık 14,9 inç - 24 inç ve 
11,2 inç - 38 inç büyüklüklerde mevcuttur.
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1. ÜÇ DUDAKLI KEÇE VE 
PASLANMAZ NİPEL 
Düşük ve yüksek çalışma 
basınçlarında uzun, kaçaksız bir 
çalışma ömrü sağlar.

2. YANAL VE RADYAL KAYNAKLAR 
Maksimum dayanıklılık için, yükleri 
geniş alana yayar.

3. SAP ÇUBUKLARI 
Büyük geçiş yarıçapı ve eşbiçim 
yüklü çubuk başları, daha düşük 
baskı konsantrasyonu ve daha uzun 
makine ömrü anlamına gelir.

4. TAHRİK ÜNİTESİ BACAKLARI 
Her bir yandaki dört bilezik, 
engebeli koşullarda stabil çalışma 
sağlar.

5. SARILI BACAK EK DESTEKLERİ 
Boruyu koruyarak daha fazla 
dayanım sağlar. Ağır koşul bağlantı 
parçaları, boru hattı bükülmesini 
giderir.

6. OPTİMİZE KANAT  
Eşit yüklü çubuk açıları ve işlenerek 
oluşturulmuş sap çubuklar, daha 
fazla makine dayanımı ve denge 
sağlar.

7. BİLYALI MAFSAL ASKI 
Tek parçalı, dövülmüş çelik bilya, 
tüm yönlerde rahat kanat hareketi 
sağlayarak boru hattı üzerindeki 
baskıyı en aza indirgeyip makine 
ömrünü uzatır.

8. PÜSKÜRTÜCÜ ÇIKIŞI 
Kaynaklı kuplör, su çıkışı etrafında 
boru hattını güçlendirir, basınç 
kaybını en aza indirir ve püskürtücü 
paketi için daha iyi destek sağlar.

9. DİŞLİ KUTUSU 
Daha uzun çıkış mili ve ofset jantları, 
dişli kutusu ve lastik arasında açıklık 
sağlayarak çamur birikmesini azaltır. 

Valley Elektrik  
Bileşenleri

Kolektör Halkası

Gelen elektrik gücünü pivota aktarır 
ve su geçirmez keçe kullanır. 
Paslanmaz çelik elektrik iletim 
hattıyla standart şekilde gelerek 
yıllarca sorunsuz hizmet sağlar.
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Kanat Kablosu

Kanat kablosu seçenekleri şunlardır: 
Elektrik için 8, 10 ve 12 ölçek kablo ve 
kontrol için 14 ölçek kablo. Standart 
seçenekler, korumalı kanat kablosu ve 
kolay servis ve bakım için renk kodlu 
kabloyu içerir.

Kule Kutusu

Galvanize çelik tabanlı yapıyla paslanmaz 
çelik mil ve naylon yatak tertibatı, uzun 
ömür sağlanmasına yardımcı olur.

valleyirrigation.com
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Dönüştürmeler

Dişli Kutusu ve Orta Tahrik Dönüştürme

• Güvenilirliği önemli ölçüde artırır ve makinenizin ömrünü uzatır

• En az yatırımla, maksimum şekilde iyileştirilmiş performans

• Tam ve kısmi dönüştürmeler mevcuttur, örn. yağ hidrolik 
dönüştürmeleri

• Hemen hemen tüm merkezi pivot markaları dönüştürülebilir

Kule Kutusu Dönüştürme

• Eski merkezi pivotlarda elektriksel kapanmaları önemli ölçüde 
azaltın

• En az yatırımla yüksek değer

• Valley harici merkezi pivotlarda kanıtlanmış güvenilirlik ve 
dayanıklılık

• Hemen hemen tüm merkezi pivot markaları dönüştürülebilir

Kablo Hırsızlığı 
Çözümleri

Yatırımlarınızı Koruyun 

Center pivot ve lineer makinelerinde dünyanın 
her yerinde görülen kablo hırsızlığı konusu, 
gittikçe daha fazla endişe veriyor. Farklı 
gereksinimlere ve fiyat noktalarına uyacak 
çözümler sağlamak için, Valley, bakır kablo 
hırsızlığını engellemek için tasarlanmış eksiksiz 
bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 

CableGuard Ürünleri

• Cable Armor

• Motor Lead Armor 

• Kanat Kablo Kelepçesi

• Paslanmaz Çelik Bant 

• Ağır Yük Esnek Çelik Boru



Valley AgSolutions
Valley AgSolutions ekibi, yalnızca sulamadan daha fazlasına gereksinimi olabilecek müşterilerin taleplerini karşılamaktadır. 
Ekip, fizibilite çalışmalarından hasat sonrasına kadar her noktada yardımcı olabilir veya bunlara yardımcı olmak üzere 
kaynaklar bulabilir.

valleyirrigation.com

Planlama ve 
Finansman

Tasarım ve 
Uygulama 
Desteği

Pompa 
Çözümleri

Çiftlik 
Hizmetleri

Çevre 
Çözümleri
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Valley Water Management

Sulama en önemli ekin girdilerinden biri olduğundan, üreticiler, sulama gereksinimlerini 
karşılamak için hızlı bir şekilde yeni su kaynakları geliştiriyor. Sulama makinelerinizi 
beslemek için ister yeni bir depo inşa edin, ister bir kanaldan su çekin, isterseniz de 
kuyular kullanın, Valley Water Management ve yerel bayiniz, ihtiyaçlarınızı karşılamak 
üzere, yüksek etkinlikte bir pompalama çözümünü özel olarak tasarlayabilir.

Ürünler:

• Özel tasarlanmış pompa istasyonları 

• Enerji tasarrufu ve uzun motor ömrü için, değişken sıklıkta tahrikler

• Basit uzaktan kontrol, izleme ve bilgi yönetimi araçları

• Toprak nem monitörü sistemleri

Hizmetler:

• Hidrolik sistemlerin mühendislik tasarımı

• Özel kontrol tasarımları

Su Yönetimi Çözümleri

Cascade Earth Sciences 

Bir Valmont Irrigation firması olan Cascade Earth Sciences (CES), atık 
yönetimi ve çevre sorunları için kapsamlı çözümler sağlayan deneyimli bir 
danışmanlık şirketidir. CES, su ve enerji verimliliğini, çevre üzerindeki etkileri, 
finansal istikrarı ve karlılığı içeren su yönetim stratejileri geliştirme, tasarlama ve 
sağlama yetkinliğine sahiptir. 

Su Kaynağı Sorunları — kuyu tasarımı, akifer çalışmaları, arıtma sistemleri, 
barajlar, balık kafesleri ve su hakları

Danışmanlık ve Tasarım — mühendislik, hidrojeoloji, topraklar, tarım bilimi, 
yapı yönetimi ve sözleşme

Veri Yönetimi — Water Sentinel® veri yönetimi yazılımı, sulamalı tarım için 
ayrıntılı raporlar ve analiz sağlar (su, iklim, toprak, ekinler, vb.)

Atık su — yeniden kullanım, izin verme, izleme, raporlama ve tasarım

Daha fazla bilgi için cascade-earth.com 
adresini ziyaret edin.

Atık Su ve 
Yüzeysel Akış 

Toplama

Suyu Hemen 
Tekrar 

Kullanma

Mevzuatlara 
Uyum Sağlama

Arıtma Planı 
Geliştirme

Sulama 
Vasıtasıyla 
Uygulama

Tam Döngü 
Avantajı



Global Liderlik

Ayrıntıların tamamı için yetkili yerel Valley bayinizle görüşün.

Valmont® Irrigation, sürekli ürün iyileştirme ve geliştirme politikası izler. Sonuç olarak, bu broşürün yayınlanmasından sonra standart donanım seçenekleri, fiyatlar gibi unsurlarda bazı değişiklikler yapılmış olabilir. 
Bazı fotoğraflar ve teknik özellikler, mevcut üretimle aynı olmayabilir. Yerel Valley® bayiniz, güncel bilgilerin alınabileceği en iyi kaynaktır. Valmont Irrigation, yükümlülük almadan, ürün tasarımını ve teknik özelliklerini 
istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. 
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Global Satış Ağı

Valley markası, Valmont’un mekanik sulama sektörünü kurmasından bu yana 
dünya çapında satış, servis, kalite ve yenilikte öncü olarak bilinmektedir. Bu 
liderlik konumu, dünya çapında 200.000’den fazla merkezi pivot, lineer ve köşe 
makine satışı, yaklaşık 10 milyon hektar (25 milyon akre) alanın sulanması ve 
400’den fazla bayi desteğiyle ortaya konmaktadır. 


