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توسيع مساحة األفدنة المروية
استحقت ماكينة  ®Valley Precision Corner هذه التسمية بسبب الطريقة الدقيقة التي تستخدم 

بها المياه والمواد الكيميائية واألسمدة في الحقول.
تسلسل المرش الكهربائي لتوحيد توزيع المياه الرائد في المجال	 

تعمل عناصر التحكم اإللكتروني ورموز التشخيص على تقليل طلبات 	 
الخدمة وتسمح لك بإجراء فحص بنظرة واحدة لضمان تشغيل المرش 

على نحو صحيح

يسمح وضع "الري الكيميائي" بتوزيع موحد للمواد الكيميائية واألسمدة 	 
لحماية المحاصيل باستخدام مضخة حقن ذات معدل ثابت

متاحة في الفئة 8000 بطولين هما؛ 267 قدًما و287 قدًما	 

تتميز الماكينة بالقدرة على العمل في الوضع األمامي أو الخلفي ليناسب 	 
حقلك على أفضل نحو

الميزات:

المزايا:

•  توفر محركات اإلدارة ذات التردد المتغير والتي تعمل بحركة ثابتة تشغيالً سهالً وضغًطا 
أقل على هيكلك

	    Valley Corner DualDriveTM – للحصول على جًرا ممتاًزا وطفًوا زائًدا في 
الظروف الصعبة في الحقل

•   يوفر تسلسل المرش اإللكتروني أفضل توحيد لتوزيع المياه في المجال، وكذلك أفضل 
خيارات لتخصيص التسلسل لتحديد ظروف الحقل.
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زيادة مساحة األفدنة المروية



حزمة استخدام المياه
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عندما تختار حزمة استخدام المياه الخاصة بنا الحائزة على براءة االختراع، 
تتحكم ملفات لولبية إضافية في 22 مرًشا إضافّيًا لتحقيق أقصى استفادة من 

توحيد استعمال المياه في مناطق الزاوية المحددة. توفر هذه الحزمة المياه 
المطلوبة لزيادة معدالت إنتاجية المحاصيل في الحقل بأكمله.

توفر لك ماكينات ري الزوايا من شركة Valley القدرة على 
االرتقاء بحقلك بأكمله إلى وضع اإلنتاج.

الميزات:

Valley GPS ابق على المسار الصحيح مع توجيه نظام تحديد المواقع

يغني توجيه نظام تحديد المواقع GPS عن الحاجة إلى خيارات التوجيه تحت األرض. تسهل األداة الحصرية لرسم الخرائط من Valley إعادة برمجة مسار 
التوجيه لمالءمة التغييرات في أنشطة المزرعة أو حدود الحقل.

الطول

 قنطرة طولها 205 أقدام، جزء متدلي طوله 82 قدًما

 قنطرة طولها 185 قدًما، جزء متدلي طوله 82 قدًما

المقطع

 قياسي

 منخفض

الطالء

 مجلفن

 PolySpan

مدخل المياه

 قياسي ثابت

 مقلوب ثابت

خيارات التوجيه

 سلك

 GPS نظام تحديد المواقع

التسلسل

 إلكتروني

علبة تروس لتوجيه الزوايا

 علبة واحدة متينة

الحركة

حركة ثابتة -سرعة عالية ومنخفضة

اإلتاحة

 الفئة 8000

 Valley Pre-8000 الفئة

 الماكينات التنافسية


