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PIVOT IRIGATII
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ADEVARATUL TAU PARTENER DE SUCCES
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VA ASIGURA  
SUCCESUL PENTRU 
URMATORII 30 ANI

Ca si investitor in cultivare, poti intelege importanta alegerii unui  sistem 
corect de irigatii pentru indeplinirea tuturor cerintelor specifice.
Cu aceste ganduri,inginerii nostrii au dezvoltat un PIVOT ce reuseste 
sa minimalizeze costul de operare in timp ce profitul dumneavoastra va 
creste.
WESTERN-CP600 este un sistem proiectat sa se adapteze diferitelor 
culturi,a schimbarilor de clima cat si conditiilor terenului,toate acestea 
oferind performanta maxima in eficienta apei oferind un randament bun 
al culturilor an de an.

Ultimul model WESTERN-CP600 poate fi configurat cu multiple pachete 
de duze si o varietate de lungimi  a antenelor de irigat conform cerintelor 
clientului.
In plus, in functie de cerintele clientului,exista optiunea unui sistem 
complet galvanizat sau structura galvanizata cu componente de tevi 
Poly Line PVC in interior, astfel reducand coroziunea si marind durata de 
viata a pivotului. 

DE CE WESTERN-CP600?
Cand veti alege WESTERN-CP600 veti avea asigurata durabilitatea,fiabilitatea sustinuta 
totodata de o experimentata echipa de profesionisti a carui serviciu pentru client si garantia 
programului este inegalabila. Este cea mai buna alegere.

Sistem testat pentru  durabilitate si fiabilitate
Avantajul setarii vitezei doar cu sistemul de irigatii WESTERN-CP600.
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WESTERN – FURNIZOR  
DE SOLUTII PENTRU IRIGAT 
PE PLAN GLOBAL.

Din Orientul Mijlociu, Africa si Europa, pana 
in America de Nord si de Sud, Australia si 
China, peste 5 milioane de hectare in peste 
80 de tari sunt irigate utilizand sistemele 
WESTERN.

Calitate maxima
Sistemul de irigare WESTERN este incomparabil pentru durabilitate si fiabilitate.
Reputatia poate fi atribuita angajamentului companiei fata de calitate.
Pivotii WESTERN sunt fabricati in conformitate cu standardele stricte de calitate ISO 9001.
Calitatea componentelor este cea mai inalta de pe piata.

Nu stopa irigarea
Gasiti componentele necesare pentru sistemul WESTERN.
Prin intermediul retelei de distributie si a celui mai bun 
program de garantie in industrie,va putem asigura  ca 
sistemul de irigatie nu se va opri niciodata din functiune.

Serviciu clienti
Cand veti alege sistemul de irigatie WESTERN,veti alege o 
echipa instruita de tehnicieni,profesionisti,ingineri in domeniul 
irigatiilor cat si al managementului apei. 
Serviciul nostru de pre-vanzare incepe prin planificarea 
proiectului dumneavoastra, recomandand cea mai buna 
configuratie a pivotului, marimea pompei si sursa de 
alimentare pentru cumparare.
Mai mult decat atat, putem oferi o varietate de optiuni 
financiare pentru configurarea proiectului.
Dupa vanzare, tehnicienii nostri profesionisti vor asigura 
instalarea si va vor oferi serviciile necesare pentru a asigura 
ca sistemul dvs. functioneaza eficient.
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Garantie standard
Toate sistemele WESTERN, inclusiv toate caracteristicile electrice si mecanice, sunt 
garantate impotriva oricaror defecte de fabricatie timp de 6 000 de ore (2 ani).
In cazul pivotilor cu captuseala PVC , conductele sunt garantate timp de 10 ani.

Program de extindere a garantiei
Pentru a mari durata de viata utila, va oferim optiunea unei garantii prelungite de pana la 5 
ani.
In plus, in cazul in care sistemul de irigare - fie WESTERN, fie orice alta marca - necesita 
intretinere, echipa noastra de service va ofera aceasta optiune.

Rentabilitatea maxima a investitiei
Echipa profesionala a WESTERN ofera cea mai buna configuratie a sistemului WESTERN-
CP600, programul de gestionare a irigatiei si graficele de irigare personalizat pentru a 
satisface cererea si conditiile de teren ale culturilor dvs. pentru a obtine o rentabilitate 
maxima a investitiei.

Echipa noastra profesionista de consultanti ofera servicii de gestionare a irigatiilor 
producatorilor de culturi variate, inclusiv zahar, porumb, cartofi, bumbac, grau si lucerna.
Prin comparatie se indica ca un astfel de serviciu reduce consumul de apa cu 25% in 
comparatie cu sezonul precedent la acelasi proiect.

Serviciul nostru de consultanta pentru managementul irigatiilor este disponibil nu numai pe 
sistemele WESTERN, ci si pe celelalte marci.
Se incepe prin evaluarea eficientei de irigare a sistemului pivot cu scopul de a-l imbunatati 
pana la cel mai inalt nivel.
Se selecteaza cele mai bune duze pentru a se potrivi cererii dvs. de cultura , a crea 
diagrame, a furniza statii meteorologice si senzori de umiditate, care au ca rezultat stabilirea 
programelor de irigatii pentru a va asigura ca aplicati cantitatea potrivita de apa eficienta si 
la momentul potrivit, costul de operare, cresterea randamentului si optimizarea returnarii 
dvs. in consecinta.

In plus, echipa noastra profesionista ofera instruire pentru echipa dvs. de lucru pentru a-si 
imbunatati abilitatile de functionare si mentinere eficienta a pivotilor WESTERN.
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WESTERN  
CP600 PIVOT

Caracteristici proiectate pentru o 
durabilitate mai mare. 
Intreaga structura a unui pivot WESTERN-
CP600 este conceputa pentru a rezista cu 
usurinta stresului generat in timpul irigarii 
diferitelor culturi.
Pentru o mai mare durabilitate, intreaga 
structura a WESTERN-CP600 este fabricata 
din otel galvanizat la cald, inclusiv tevile.
Acest proces de galvanizare respecta 
standardul european UNE EN ISO 1461 si 
standardul american (USA )   ASTM 123.

Baza de pivotare al stalpului fix  
Baza  Pivot WESTERN-CP600 este 
alcatuita din patru picioare din otel structural 
galvanizat la cald, armat cu 19 traverse.
4 traverse pe fiecare parte si 7 traverse 
pe partea cu panoul de comanda din otel 
inoxidabil- ce ofera 4 pozitii reglabile de 
montare si lungimi de sprijin de pana la 
203,5 ‘(62,0m).
Conducta de intrare a cotului pivotant este 
realizata din otel inoxidabil, iar conducta 
de racire este echipata cu o garnitura de 
etansare unica pentru a asigura libertatea 
unei rotatii netede.

Tubul de ridicare de 8 “este echipat cu o garnitura tripla pentru a preveni scurgerile in timpul 
rotirii.
Suportul cotului rotativ este alcatuit dintr-o teava de otel cu grosimea de 10 mm cu puncte 
de lubrifiere.
Intrarea de apa pe cotul rotativ este realizata din otel inoxidabil.
Cotul rotativ este fabricat dintr-o singura bucata de otel zincat de 8 “.
Exista profiluri diferite pentru orice tip de recolta; trestie de zahar, porumb, cartofi etc.
Echipamentul standard pentru toate punctele de pivot WESTERN-CP600 include:  
Ancorele si picioarele pivotante, picioarele de intarire, scara, cotul rotativ, conducta 
ascendenta si cotul de jos.



12 13

Punctele Pivot WESTERN-CP600
Punct de pivotare pentru antene de 5 “
Punct standard de pivotare pentru antene de 5” si 5 “cu 5/8 si 8” 
Carucior mobil cu 4 roti

Profil punct de pivot
Profil inferior cu garda la sol 2.65m 
Profil standard cu garda la sol 3.71m 
Profil inalt cu o garda la sol 5.33m

Deschidere
Pivotii WESTERN-CP600 utilizeaza designul antenei “coarda de arc”, cu o lungime maxima 
de 62m (203,5 ft) intre turnuri.

Pivotii WESTERN-CP600 ofera lungimi diferite pentru a adapta lungimile masinii la 
dimensiunile campului.
Deschiderile cu dimensiunea conductei de 5 “si 6-5 / 8” sunt disponibile in urmatoarele 
optiuni de lungimi:
-38.2m (125.5ft), 44.2m (145 ft), 50.1m (164.5ft), 56.1m (184 ft)  & 62.0m (203.5ft)

In cazul in care dimensiunea conductei este de 8-5 / 8 “, lungimea maxima este de 50.1m 
(164.5ft).

Teava pentru antene este disponibila in trei diametre diferite; 5 “, 6-5 / 8” & 8-5 / 8 “cu o 
grosime a tevii de la 2,8 mm la 3 mm.

Clemele de fixare asigura o forta de prindere superioara peste tija si reduce punctele de 
tensiune in comparatie cu alti producatori de varf.

Clemele de prindere WESTERN-CP600 sunt realizate din otel de inalta rezistenta cu capete 
forjate la cald la ambele capete pentru rezistenta si duritate cu doua dimensiuni diferite 3/4 
“si 13/16”.

Distante intre duze 
Distanta dintre doua duze este denumita spatiu de evacuare a apei.  
Pivotii WESTERN-CP600 vin in 3 variante pentru pozitionarea duzelor. 
* 2,97m (117 “) 
* 1,48m (58,5”) - Standard 
* 0,74m (29,25 “)

Garda la sol 
Distanta de la punctul cel mai de jos al zonei pana la sol se numeste distanta la sol.
Spanurile WESTERN-CP600 au trei deschideri diferite pentru a se potrivi diferitelor culmi ale 
culturilor plantate:
Profil redus: 1,9m (pentru culturi mai scurte)
Profil standard: 2,9m (Cele mai multe culturi de camp) 
Profil inalt: 4,52m (Zahar)
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Solutie pentru coroziune, aciditate si apa 
calcaroasa 
Pivotii WESTERN-CP600 ofera solutia pentru 
problemele de coroziune prin captusirea suprafetei 
interioare a tevilor sale galvanizate cu polietilena de 
inalta densitate (HDPE).
Mai mult decat atat, conducta captusita cu HDPE 
nu necesita garnituri intre tevi cu flansa din cauza 
tehnologiei unice de turnare, ceea ce face ca 
etansarea sa faca parte integranta din materialul 
captuselii.

Sistemele de evacuare a apei din teava pivotului 
WESTERN-CP600 sunt realizate din polimeri speciali 
de inalta rezistenta, si acesta asigura un flux continuu 
al apei pe zona cu HDPE. 

Extensii de capat 
Extensiile WESTERN-CP600 au numeroase 
optiuni de lungime diferite, incepand de la 1,8 
m pana la 25,6 m, pentru a se potrivi marginii 
campului si pentru a mari suprafata irigata. 
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Turn
Turnul WESTERN-CP600 este proiectat sa reziste 
stresului generat de folosirea indelungata si sa 
maximizeze rezistenta la rotire.

Sudurile prevad imbinari cu bila conice ce asigura 
flexibilitate fara efort pentru o functionare neteda pe 
teren accidentat.
Mingea si constructia cu soclu conecteaza antenele 
de irigat.  Sistemele flexibile pentru fixarea furtunului 
asigura o curgere cat mai constanta a apei , fara 
nici un fel de obstructionare. 

Compresiunea tubulara si bratele diagonale de 
forta,fixarea suspendata, si centrul de greutate 
inferior, asigura o rezistenta mai mare a turnului si o 
rezistenta la incovoiere.

Picioarele turnului sunt alcatuite din patru brate in 
forma de V ; structura picioarelor este insurubata 
in doua pozitii in suportul triunghiular pentru a 
minimiza solicitarile la fixarea dintre tevi, ceea ce 
face ca suportul pivotului WESTERN-CP600 sa fie 
cel mai puternic de pe piata.

Structura picioarelor este intarita cu 4 incrucisari si 
o banda diagonala pentru a asigura structura pe cel 
mai dificil teren.

Sistemul de aliniere are o noua pozitie atasata la 
teava pentru o adaptare mai buna pe terenul diferit.

Ansamblul trenului de viteza
Ansamblul trenului de transmisie WESTERN-CP600 este proiectat 
special pentru a face fata diferitelor lungimi.
Fiecare componenta a motorului, cutiei de viteze, a cuplajului,  
a arborelui si a rotilor este proiectata pentru a satisface cerintele cerute 
de combinatiile de sol si de anvelope.
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Angrenaje motoare
Motoarele cu rezistenta ridicata, cu o fiabilitate dovedita si o sarcina de irigare cu o eficienta 
de 95%, fac posibila utilizarea generatoarelor mici si a cablului cu o sectiune cat mai mica.

1. Carcasa din aluminiu forjata. 
2. Protectie termica impotriva suprasarcinii.
3. Statorul cu lamele de aluminiu rezista  
 la coroziune si raceste motorul,  
 prelungind durata de viata.
4.  Rotor dintr-o singura bucata cu angrenaj  
 elicoidal intarit.
5.  Rulmenti supradimensionati. 
6.  Interiorul grunduit reduce coroziunea. 
7.  Unelte elicoidale intarite pentru o  
 viata mai indelungata si o functionare  
 mai silentioasa.
8.  Uleiul de transmisie sub presiune extrema  
 asigura o protectie maxima pentru piesele  
 interne. 
9.  Imbinare duala de admisie proiectata  
 pentru temperaturi ridicate. 
10.  Imbinarea cu doua iesiri asigura o  
 protectie mai mare a rulmentilor  
 intermediari de inalta rezistenta.
11.  Articulatie exterioara pentru protejarea  
 impotriva murdariei si chimicalelor. 
12.  Cisterna de umplere superioara cu  
 indicator de nivel pentru a asigura nivelul  
 corespunzator al uleiului. 
13.  Acces usor la mufa de scurgere pentru  
 o intretinere usoara a calitatii ISO 9001.
14.  Viteza standard: 44 rpm si 3/4 CP. Altele:  
 34 rpm (1/2 HP); 68 rpm (1,5 CP);  
 73 rpm (1,2 CP). 
15.  Izolatie de clasa F

1.  Diafragma full-cycle mentine cresterea  
 la minimum a presiunii, creste durata  
 de viata a imbinarii si reduce   
 acumularea de umiditate.
2.  Imbinarea de admisie protejeaza  
 de praf, apa si substantele chimice.
3.  Axa dubla de intrare pentru roata din  
 stanga sau din dreapta 
  interschimbabila, pentru a facilita  
 instalarea si inlocuirea.
4.  Camera de expansiune din otel  
 inoxidabil pentru a proteja impotriva  
 oxidarii. Evita ruperea in timpul  
 transportului.
5.  Angrenaj cu melc din otel forjat cu o  
 rezistenta mai mare, structura  
 compacta a granulelor.
6.  Conectorul de scurgere mare  
 faciliteaza intretinerea, inspectia  
 si reumplerea.
7.  Articulatiile interne protejate de apa,  
 praf si substante chimice.
8.  Cutie de viteze cu axe lungi (otel)  
 52: 1. Compatibil cu alte marci.
9.  50:1 cutie de viteze cu axe scurte.
10.  Optiune pentru masinile tractabile.

Cutii de viteze
Cutii de viteze din otel de inalta rezistenta concepute pentru a lucra in orice conditii.
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Articulatie universala
• Constructie din aluminiu tratata termic, 
• Design auto-aliniere si rezistenta UV / chimica
• Sigiliu sau insertii din poliuretan, care dubleaza 
rezistenta. 
• Pentru utilizare in conditii de operare dure.
• Nu necesita lubrifiere. 
• Calitatea ISO 9001.

Roti
• jante de 8 “sau 12” 
galvanizate la cald. 
• pneuri cu tractiune mare 
pentru lucrari grele in 
campuri:

- Suporturi inalte (32 
mm) pentru tractiune 
suplimentara, chiar si pe 
teren murdar. 
- Numarul mare de toarte 
(38).
- Suprafata deschisa in 
centrul benzii de rulare 
pentru a facilita acces 
auto
- Curatarea - suprafata de 
rulare mare pentru uzura 
uniforma
- Dimensiunea standard a 
anvelopei: 14,9 “x24”

Schimbatorul de viteze
Arborele profilat din otel de inalta densitate 
complet acoperit cu un strat protector din plastic 
din motive de siguranta si pentru protectia 
impotriva prafului si a umiditatii.
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Panouri de control
Panourile de comanda WESTERN-CP600 sunt rezultatul experientei noastre in industria de 
irigatii, panourile disponibile pe piata si cunostintele noastre despre nevoile si preocuparile 
clientilor nostri.

Panourile WESTERN-CP600 sunt montate intr-o carcasa din otel inoxidabil pentru o 
protectie maxima si siguranta, fabricate in conformitate cu standardele stricte de calitate 
ISO 9001, usor de inteles de catre operatori, incorporand componentele electrice de cea 
mai buna calitate si cea mai avansata tehnologie.

Panoul de control de baza WESTERN-CP600 ofera caracteristici standard, in timp ce 
modelul Evolution imbunatateste monitorizarea gestionarii campurilor.

Sistemul nostru integrat de control din seria Evolution economiseste timp si cheltuieli, 
permitandu-va sa monitorizati performanta si pozitia sistemului dvs. de la domiciliu, birou 
sau chiar din cabina tractorului. 

Pachet stropitoare
Sistemul de irigare WESTERN-CP600 include un pachet complet de duze, atat fixe, cat si 
rotative, pentru a acoperi orice tip de teren, culturi sau conditii meteorologice.
Aspersoarele functioneaza la presiune scazuta, uniforma de-a lungul intregului pivot, 
reducand costurile de functionare prin presiune de functionare scazuta, aplicare eficienta 
a apei si minimizand pierderile cauzate de evaporare ,vant sau scurgere pe suprafetele 
inclinate.

Aspersoare fixe
Eficienta ridicata, in special pe sol nisipos. Acestea 
functioneaza la presiune scazuta, de la 6 la 20 psi (0,4 pana 
la 1,4 bar).
Diametre de udat de 6 pana la 10 m, in functie de presiunea 
de functionare si de inaltimile stropitorilor.

Aspersoare rotative
Eficienta ridicata de irigare.
Rata scazuta de aplicare instantanee, ideala pentru solul 
mediu si greu.
Actiunea rotativa face posibila aruncarea apei in continuare, 
obtinandu-se diametre umede de 10 pana la 20 m.
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Tun de capat
Indiferent daca doriti sa va extindeti zona plantata irigand circumferinta exterioara a pivotului 
dvs. sau doriti sa cresteti gradul de rezistenta la vant sau chiar sa irigati colturile, sistemele 
WESTERN-CP600 ar putea fi echipate cu diferite tipuri de tunuri, cu sau fara pompa de 
racire , pentru a va ajuta sa va atingeti obiectivele.

De ce sa folositi regulatoare de presiune?
Utilizarea regulatoarelor de presiune mentine presiunea si debitul constant la campuri 
uniforme si neuniforme si creeaza conditiile ideale ale stropitorilor pentru o eficienta maxima 
a aplicarii.
Gama excelenta pentru o udare cat mai eficienta 
Tehnicienii nostri va vor proiecta pachetul de aspersoare pentru a asigura o distributie 
uniforma a apei pe cea mai mare suprafata posibila.

Aspersoare pentru vant puternic 
Prin mentinerea unghiurilor de traiectorie inferioare si a dimensiunilor mai mari ale picaturilor, 
pachetul de aspersoare WESTERN-CP600 ofera solutii pentru pierderea vantului si pentru a 
maximiza eficienta aplicarii.

Aspersoare pentru zona rotilor 
Un sistem montat pe fiecare parte a turnului, care tine duzele departe de roti, reducand 
urmele de roti in sol cat  si compactarea solului de suprafata.
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FILIALE
Pierce Corporation

PO Box 458
93747 Highway 99 South

Junction City, Oregon USA 97448

Alkhorayef Industries Co.
Riyadh’s Second Industrial

City Road 5602 Riyadh 11551,
Saudi Arabia

AIScoCorporation
S.A.U.

Vía Dos Castillas 33, Ática 7. 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid. Spain.

AGRiPROM International SRL
Str Mircea Voda nr 43,Bloc M32, 

Sc 1,Etaj 5,Ap 18, 
Bucuresti,Sector 3 
office@agriprom.ro 

ionut.babu@agriprom.ro

Trans Orient for Marketing (TOM)
Egypt, Second Industrial

Area-Second Service Road-
No.18- 6th October City

AMAKO
2 Brovarska str., Prolisky vil.,
Borispol district, Kiev region,

Ukraine, 08322

Pierce (Tianjin) Irrigation
Equipment Company Ltd

No.1 Shunyi Road,
Beihuan Industry Area,
Jinghai District, Tianjin,

People Republic of China 301600
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