تروس اإلدارة
أفضل موثوقية في الصناعة تحافظ على تشغيل
ماكينتك عامًا بعد عام

®The Leader in Precision Irrigation

أقوى من الداخل والخارج

#DYK
العالمة التجارية التي يثق بها أجيال من المزارعين
تروس اإلدارة هي الجزء األهم في ماكينة الري الخاصة بك .ال شيء مهم
بدونها ،وتتمتع تروس اإلدارة من  Valleyببنية قوية للتعامل مع الظروف
القاسية والتضاريس الوعرة.
ناقل الحركة المركزي منValley®
يتمتع ناقل الحركة المركزي من  Valleyببنية قوية ،ويدوم لفترة أطول
ويستخدم طاقة أقل من محركات إدارة الري األخرى .تتوفر خيارات
السرعة القياسية والسرعة العالية مع محرك السرعة القياسية الذي يتطلب
أقل قدر من الطاقة في الصناعة.

الميزات األساسية:
•تروس فوالذية

المزايا:
•	يحول دون تآكل وصالت األسالك بفعل
الرطوبة والملوثات

•صندوق توصيل مزود
بفتحات تهوية داخلية

•	يغني عن القارنة ،ويحسن الموثوقية

•ترس بنيون متكامل

•	اتصال السنون أكثر من التروس المستقيمة ،مما
يوفر سعة عزم أكبر وتشغيل أكثر هدوءًا

•تروس لولبية
•لفائف محرك خاصة
الستخدامات العزم
المرتفع

•	عزم تشغيل أكبر بنسبة  %40من عزم نواقل
الحركة الخاصة بالمنافسين

ناقل الحركة المركزي

عمود المحرك الكبير الذي يبلغ  13/16بوصة

الجزء الساكن — يمكن استبداله بشكل مستقل عن الدوّ ار ،ويثبت في مكانه
باستخدام مسامير مقاومة للتآكل ومصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ لتوفير
سهولة الصيانة

ترس بنيون — متكامل مع عمود المحرك
محامل تروس وسيطة كبيرة ج ًدا — تضمن عمرً ا افتراض ًّيا أطول

محمل محرك كبير ج ًدا
طالء حصري — يوضع على األسطح الداخلية لمنع التآكل

زاويا سنون التروس التي تبلغ  25درجة — توفر سعة تحميل
ومقاومة اهتراء أكبر بنسبة  40%من زوايا سنون تروس
المصنعين اآلخرين التي تبلغ 141/2درجة

مانع لتسرب المياه — بين مكونات المبيت
مبيت من األلومنيوم المزعنف — لتحقيق الكفاءة أثناء التشغيل على
البارد .يعمل في درجة حرارة  20درجة فهرنهايت ( 11درجة مئوية)
أقل من المحركات المشابهة ذات المبيت الفوالذي ،حيث يبدد المبيت
والزعانف األلومنيوم من  Valleyالحرارة بفعالية أكبر .يضاعف هذا
العُمر االفتراضي للعازل ويزيد من العُمر االفتراضي للمحرك.

مانعات عمود إدارة خرج مزدوجة
واقي محاصيل مدمج على وصلة على شكل  — Uيمنع
التفاف المحاصيل على مانعات تسرب الزيت أو بالقرب منها

تروس لولبية فوالذية ذات غالف خارجي مقوى — يعني مزي ًدا من السنون
المتشابكة طوال الوقت لنقل الطاقة بصورة أكثر سالسة

مسننات خفض مزدوجة — تتطلب تروسًا وأعمدة ومحامل
أقل لتحقيق موثوقية وفعالية أكبر

سدادة مصرف المياه — يسهل الوصول إليها ،وكبيرة ج ًدا

هل كنت تعلم؟

يعادل ال ُعمر االفتراضي لناقل الحركة المركزي من Valley في المتوسط  3أضعاف
ال ُعمر االفتراضي للمنتجات المنافسة.

عازل محرك Valley
عازل محرك  Valleyمصنوع من مادة قوية ومرنة تحمي ناقل
الحركة المركزي الخاص بك من الماشية والطقس والمياه المسببة
للتآكل .سيغطى محركك بالكامل ،بينما تضمن فتحات التهوية في
الجزأين السفلي والعلوي بقاء المحرك بار ًدا وجا ًفا .يمكن إزالة
الغطاء بسهولة عندما يحين وقت صيانة ماكينتك.

دليل استعمال ناقل الحركة المركزي
الطراز

التوصيات

 34لفة في الدقيقة

ماكينات الربع ميل القياسية التي لن تستخدم الري الكيميائي؛ ألن متطلبات الطاقة األقل في
الصناعة تعني توفير الطاقة

االختبارات الميدانية توضح عائد االستثمار الخاص بك
•	يعادل العُمر االفتراضي لناقل الحركة المركزي من Valley
في المتوسط ثالثة أضعاف العُمر االفتراضي لنواقل الحركة
المركزية المنافسة.
•	معدل عزم أكبر بنسبة  40%من عزم نواقل الحركة الخاصة
بالمنافسين
•	أعلى فعالية متاحة
•	أقل استهالك متاح للطاقة

 68لفة في الدقيقة
 43لفة في الدقيقة
 136لفة في الدقيقة

الماكينات الطويلة أو عندما يُستخدَّم الري الكيميائي؛ حيث يقلل الوقت المطلوب لوضع
الكيماويات وتحريك المحور
بديل للماكينات التي ليست من إنتاج Valley
غير متوفر مع VS-7000
ماكينات تستخدم تقنية Valley X-Tec® FastPass
TM

valleyirrigation.com

أقوى علبة تروس يمكنك شراؤها وأكثرها ثقة

مهمة شركة  Valley® Irrigationهي تزويد المزارعين بأكثر معدات الري متانة في الصناعة .ولهذا ُتصمم علبة تروس  Valleyو ُتصنع في الواليات المتحدة األمريكية.
نختبر العُمر االفتراضي لكل علبة تروس  Valleyقبل أن تغادر مصنعنا وتصل إلى حقلك ،مما يوفر لك راحة البال ألن لديك أكثر علب التروس المتاحة موثوقية.

الميزات:
•زوايا سنون تبلغ  25درجة — توفر سعة تحميل ومقاومة اهتراء أكبر من المنافسين
•حجرة التمدد  -غطاء مصنوع من ألومنيوم مصبوب مقاوم للتآكل؛ حيث يتيح الغشاء المطاطي تمدد الزيت وانكماشه أثناء التشغيل
•الترس الدودي من الحديد المطاوع — يوفر سعة تحميل أكبر لحديد الصب مقارنة بالترس الدودي الفوالذي
•الترس األكبر — يوفر أعلى سعة تحميل في الصناعة وأطول عُمر افتراضي
•الغطاء الطرفي الملولب — يتيح التحميل المسبق الدقيق للمحمل إلطالة العُمر االفتراضي للمحمل
•نسبة التروس  — 52:1تصميم سنون غائر بالكامل يحافظ على وجود الزيت بين التروس المُع َّشقة
•أطول عمود إدارة للخرج — هذه الميزة الحصرية من  Valleyتوفر خلوصًا إضافيًا بين علبة التروس واإلطار لتقليل تراكم الوحل ،األمر الذي
يمنع تلف السدادة ويطيل العُمر االفتراضي لعلبة التروس

valleyirrigation.com

#DYK

علبة التروس
 11سب ًبا يجعل علبة تروس  Valleyاألفضل
حجرة التمدد — غطاء مصنوع من ألومنيوم صب مقاوم للتآكل؛ حيث
يتيح الغشاء المطاطي تمدد الزيت وانكماشه أثناء التشغيل .يمنع الغطاء
المزود بفتحات تهوية تراكم الضغط ،ويمنع السدادة من التسريب.

الغشاء المطاطي كبير السعة — يتمدد بالحرارة والضغط
لتقليل تكاثف المياه

الغطاء الطرفي الملولب — يتيح التحميل المسبق الدقيق للمحمل إلطالة
العُمر االفتراضي للمحمل

محامل الدخل والخرج —
أمريكية الصُنع وذات غالف خارجي مقوى لتقديم أعلى
جودة وتقدير أحمال متوفر في المجال

نسبة التروس  — 52:1تصميم سنون غائر بالكامل يحافظ على وجود
الزيت بين التروس المُع َّشقة.

الترس الدودي — حديد مطاوع فائق القوة من الفوالذ
ويوفر مقاومة اهتراء لفترة طويلة ،وذلك عند الجمع بينه
وبين ترس أكبر من الحديد الصب

الترس األكبر — يوفر حديد الصب فائق القوة أعلى سعة تحميل في
المجال وأطول عُمر افتراضي .يتوفر ترس اختياري من البرونز
لمالءمة الظروف القاسية.

تصميم السنون — توفر زاوية السنون الحصرية في
الصناعة والتي تبلغ  25درجة عمرً ا أطول وموثوقية أفضل
بنسبة  40%في الظروف القاسية مقارنة بتصميمات زوايا
السنون العادية التي تبلغ  141/2درجة

زيت علبة التروس متعدد اللزوجة – يتفوق على زيت 85w140 GL5
لمقاومة اهتراء التروس لفترة طويلة في ظل ظروف التحميل القاسية

أطول عمود إدارة للخرج (فوالذي) — حصري لعلب تروس.Valley®
يوفر خلوصًا إضافيًا بين علبة التروس وشفة العجلة مما يقلل من تراكم
الوحل ،وينتج عنه تقليل تلف السدادة وإطالة العُمر االفتراضي لعلبة
التروس .تحدد حتارات اإلزاحة الخاصة موضع اإلطار في الخلف
بالقرب من علبة التروس لتقليل تحميل األحمال … وهذه ميزة حصرية
أخرى من .Valley

أكبر رقبة ومجرى خابور للترس األكبر —
لتوفير قوة في منطقة تحميل الحمولة بالغة األهمية

تصل كل هذه العوامل بك إلى شيء واحد —
مرا افتراض ًيا طويالً وخال ًيا من المشكالت للمعدات.
أفضل علبة تروس في الصناعة ،حيث توفر لك ُع ً

علبة تروس  Valleyمقارنة بعلبة تروس المنافسين
مقارنة السنون

اختبار عزم أقصى خرج لعلبة التروس
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أقوى بكثير عند القاعدة

هل كنت تعلم؟

قوة ال تضاهى

أطول استدامة

علبة تروس  Valleyهي علبة التروس الوحيدة المصنوعة في الواليات المتحدة األمريكية.

مدى العمر النسبي

علبة تروس
Valley

مقارنة ال ُعمر االفتراضي لعلبة التروس
المسرعة
ّ

علبة تروس VS-7000
يوفر ناقل الحركة المركزي  VS-7000األداء الذي تتوقعه من  Valleyعلى التضاريس األقل صعوبة.

الميزات األساسية:
•مواصفات أداء معتمدة من Valley
•علبة التروس اللولبية نفسها
•معدل استهالك الطاقة نفسه باألمبير
•معدل العزم نفسه
غير متوفرة في فئة  .8000متوفرة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا فقط.

علبة تروس VS-7000
مواصفات المنتج:
محامل الدخل والخرج — محامل صينية مقواة بالكامل

حجرة التمدد — حيز كبير مفتوح لتقليل تغيرات الضغط الداخلي مع
تغيرات درجة الحرارة

رفادات الحشو — تستخدم لضبط المحمل قبل التحميل

الترس الدودي — حديد مطاوع فائق القوة من الفوالذ ويوفر
مقاومة اهتراء لفترة طويلة ،وذلك عند الجمع بينه وبين ترس
أكبر من الحديد الصب.

نسبة التروس  — 52:1تصميم سنون غائر بالكامل يحافظ على
وجود الزيت بين التروس المُع َّشقة

عمود إدارة الخرج الطويل  -حصري لعلب تروس  .Valleyيوفر
خلوصًا إضافيًا بين علبة التروس وشفة العجلة مما يقلل من تراكم
الوحل ،وينتج عنه تقليل تلف السدادة وإطالة العُمر االفتراضي لعلبة
التروس .تحدد حتارات اإلزاحة الخاصة موضع اإلطار في الخلف
بالقرب من علبة التروس لتقليل تحميل األحمال … وهذه ميزة
حصرية أخرى من .Valley

تصميم السنون — زاوية سنون تبلغ  141/2درجة

رقبة ومجرى خابور أقصر للترس األكبر — تالئم علب
التروس التي ليست من إنتاج Valley
*متوفرة فقط في فئة  .7000متوفرة فقط في الواليات المتحدة األمريكية وكندا.

مقارنة علب التروس
ميزات علب التروس

مزايا علبة تروس VS-7000

مزايا علب تروس Valley

تصميم فائق

يزيد العُمر االفتراضي ثالثة أضعاف عن عُمر علب التروس
المنافسة ،وذلك وف ًقا الختبارات مستقلة

عُمر افتراضي أطول من علب التروس التي ليست من إنتاج Valley

الترس األكبر

سعة عزم أعلى بنسبة  20%وذلك وف ًقا الختبارات مستقلة

شبيه بعلب التروس التي ليست من إنتاج Valley

حتارات اإلزاحة الخاصة

تحدد موضع اإلطار بالقرب من علبة التروس لتقليل تحميل األحمال
لتوفير عُمر افتراضي أطول

تحدد موضع اإلطار بالقرب من علبة التروس لتقليل تحميل األحمال
لتوفير عُمر افتراضي أطول

محامل الدخل والخرج

أمريكية الصُنع وذات غالف خارجي مقوى؛ لذا تتمتع بأعلى تقدير
أحمال متوفر في المجال لتوفير عُمر افتراضي أطول.

مقواة بالكامل – مقارنة بعلب التروس التي ليست من إنتاج Valley

مبيت علبة التروس

توجد مواد أكثر في مناطق الجهد العالي للتعامل مع ظروف التشغيل
القاسية

شبيه بعلب التروس التي ليست من إنتاج Valley

خيار الترس األكبر من البرونز

يوفر إمكانات حمل إضافي مع ترس دودي من الفوالذ المقوى لمالءمة
ظروف التشغيل القاسية أو إطالة العُمر االفتراضي في ظل الظروف
األقل قسوة

غير متوفر

valleyirrigation.com

الجر والطفو

الماكينة ثنائية
العجالت

الماكينة ثالثية
العجالت

ماكينة الجر

الماكينة المفصلية
رباعية العجالت

ماكينة الجر
المفصلية











الميزات

المزايا

قاعدة ذات عجلة عريضة

ُتثبت القنطرة المُحسَّنة الماكين َة على األرض المتدحرجة في ظروف الرياح



مجموعة كبيرة من أحجام اإلطارات

تتوفر خيارات الجر والطفو لمالءمة ظروف الحقل



عارضة قاعدة متينة

توفر قوة لدعم اإلطارات المركزية على األحياد

جر متزايد

يساعد على منع انغراز وحدات الماكينة

مسارات فوالذية متينة

توزع الوزن على مساحة أكبر من خيارات اإلطارات ،مما يقلل الضغط على األرض




















طفو متزايد

يقلل الضغط على األرض ،ويقلل دمك التربة وعمق األخدود





إمكانية التشغيل في األرض الوعرة

تتحرك الماكينة في مناورة خالل ظروف الحقل المتنوعة





عوارض قاعدة ماكينة مفصلية

تظل المسارات واإلطارات مالمسة لألرض وتتبع التغيرات المفاجئة في تضاريس الحقل



ناقال حركة مركزيان

يقلالن حمل المحرك لفترة أطول





إطارات ماكينة رباعية العجالت

ُتدفع العجالت األربع كلها ،مما يوفر جرً ا أفضل وزمن توقف أقل





وحدة ماكينة مجرورة ذات قاعدة
عجلة طويلة

تزيد طول المسار لمزيد من الطفو

التكيف مع المسارات

يمكن إضافة مسارات في المستقبل بأقل مجهود

حزم التحويل

يمكن تجديد وحدات ماكينات  Valleyالموجودة






















الماكينة
الجر

يمنع االنغراز

جيد

أحسن

أفضل

أفضل

أفضل

الطفو

يقلل األخاديد التي تحدثها العجالت

جيد

جيد

أفضل

أحسن

أفضل

أفضل

أحسن

جيد

أفضل

أفضل

*5000
*7000
*8000

*7000
*8000

 8000فقط

 8000فقط

 8000فقط

إمكانيات التشغيل في األرض الوعرة
توفر الفئة
*الفئتان  5000و 7000متاحتان فقط في الواليات المتحدة األمريكية وكندا

راجع موزع  Valleyالمحلي المعتمد لالطالع على التفاصيل الكاملة.

valleyirrigation.com
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