Valley Precision Corner

®

Maximize seus Acres Irrigados

Estendendo seus acres irrigados
O Valley Precision Corner® recebeu o nome por causa da forma
precisa como aplica água, produtos químicos e fertilizante nos seus
campos.

Recursos:
•

Sequenciamento elétrico do aspersor para
proporcionar uniformidade de água líder no setor

•

Controles e diagnósticos eletrônicos minimizam
chamadas de serviço e permitem fazer uma
verificação instantânea para garantir a operação
adequada do aspersor

•

O modo de quimigação permite a aplicação
uniforme de produtos químicos para proteção
da cultura e fertilizantes usando uma bomba de
injeção de taxa fixa

•

Disponível na série 8000 em comprimentos de
267’ e 287’

•

Capaz de operar em modo de reboque ou
condução para melhor adequação ao seu campo

Benefícios:
•	Motores inversores de frequência de movimento constante
proporcionam operação suave e tensão mínima na sua estrutura
• 	Sistema de Irrigação de Canto Valley DualDriveTM — para
excelente tração e maior flutuação em condições de campo
difíceis
• 	O sequenciamento eletrônico do aspersor oferece a
melhor uniformidade do setor e opções para personalizar o
sequenciamento conforme condições específicas do campo.
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Valley Precision Corner

®

Recursos:
Comprimento
Lance de 205’ Balanço de 82’
Lance de 185’ Balanço de 82’




Perfil
Standard
Baixo




Acabamento
Galvanizado
PolySpan




Entrada de Água
Standard Fixa
Invertido Fixa




Orientação
Fio
GPS

Water Utilization Package
Ao escolher nosso Water Utilization Package
patenteado, solenoides adicionais controlam mais
22 aspersores para maximizar a uniformidade
de aplicação de água em áreas de sistema de
irrigação de canto selecionadas. Este pacote
fornece a água necessária para maximizar a
produção da cultura no campo inteiro.




Sequenciamento
Eletrônico



Redutor de direção do sistema de irrigação de canto
Serviço Pesado Individual



Movimento
Movimento Constante — Alta e Baixa Velocidade
Disponível na
Série 8000
Séries Valley anteriores à 8000
Máquinas de Concorrentes





Os sistemas de irrigação de canto Valley lhe
permitem tornar todo o seu campo produtivo.

Permaneça na pista com a Orientação por Valley GPS
A Orientação por Valley GPS elimina a necessidade de opções de orientação por cabo enterrado. Com a exclusiva
ferramenta de mapeamento Valley, é fácil reprogramar o caminho de orientação para ajustá-lo às alterações em
práticas agrícolas ou limites do campo.
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