Sistema de Irrigação
de Canto VFlex
TM

O Sistema de Irrigação de Canto por Pivô Central
Mais Forte, Mais Flexível do Setor

O Sistema de Irrigação de Canto Valley® VFlexTM foi projetado para
aqueles que demandam mais opções. Este sistema de irrigação de
canto é totalmente personalizável; nossos engenheiros a desenvolveram
com base em contribuições de produtores rurais como você.

Recursos:
•

O lance de 6 5/8” da série 8120 significa uma
estrutura durável com menos peso na unidade
motora para cargas de direção reduzidas

Com mais opções do que qualquer sistema de irrigação de canto, o VFlex
pode ser construído de modo a atender aos requisitos do seu campo.

•

Junta de esteira e rolo de qualidade comprovada
com rolos maiores e novas placas de desgaste para
extrema durabilidade

Benefícios:

•

Estrutura de apoio larga montada em “Perfil Tê”
para proporcionar estabilidade em ventos fortes

•	Sistema de Irrigação de Canto Valley DualDrive™ –– para
excelente tração e maior flutuação em condições de campo
difíceis

•

Projeto de unidade motora dirigível com duplos
suportes de torre para oferecer resistência e
durabilidade líderes no setor

•

Disponível em pivô da séries 8120

•

Opções adicionais incluem:

• 	Orientação por GPS com RTK de Frequência Única
• 	Altura livre da cultura de perfil alto

– Redutores de direção individuais ou duplos
– Comprimentos de braço do sistema de
irrigação de canto de 305’, 287’ e 267’
– Sequenciamento mecânico ou elétrico do
aspersor.
valleyirrigation.com
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Sequenciamento Eletrônico
O algoritmo baseado na área usado no
sequenciamento eletrônico lhe oferece a melhor
uniformidade do setor. Além disso, o sistema
de irrigação de canto VFlex oferece opções de
cancelamento para personalizar o sequenciamento
de acordo com condições específicas do campo.

Sequenciamento Mecânico
O sequenciamento mecânico proporciona ótima
uniformidade da água por meio de um sistema
simples de came e micro-switch que ativa e
desativa os aspersores com base no ângulo do
sistema de irrigação de canto.

Especificações:
Comprimento
Lance de 66.4 m Balanço de 25 m



Perfil
Alto
Standard




Acabamento
Galvanizado
PolySpan




Entrada de Água
Standard Fixa
Invertido Fixa




Orientação

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

Fio
GPS




Sequenciamento
Mecânico
Eletrônico




Redutor de direção do sistema de irrigação de canto
Standard Única
Serviço Pesado Individual
Standard Dupla
Serviço Pesado

Permaneça na pista com a Orientação
por GPS.
A Orientação por 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.






Movimento
Partida/Parada — Alta e Baixa Velocidade



Movimento Constante — Alta e Baixa Velocidade
Disponível na
Série 8120
Máquinas de Concorrentes
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