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ЦЕНТРАЛНО ЗАДВИЖВАНЕ 

Комплексно решение за 
напояване – от помпата до 
кръговата система 
 
Lindsay е доказан партньор в областта на 
напояването, насочено към увеличаване на 
добивите. Чрез нашата технология, 
надеждните продукти и широката 
дистрибуторска мрежа ние сме в състояние 
да създадем индивидуално комплексно 
решение за вашите полета. 

Независимо дали са необходими помпени 
системи или индивидуални ъглови системи, 
модерно управление или GPS-
позициониране, ние предлагаме продукти 
за всеки фермер и всяко поле. С богатия 
избор и възможности Lindsay може да 
проектира уникални системи, увеличаващи 
икономията на време, труд и вода според 
нуждите на всеки фермер . 

Фермерите по цял свят, които търсят 
увеличение на добавената стойност, 
намаляване на риска и високи добиви, 
разчитат на Lindsay. 

В допълнение към индивидуалните системи 
за специфичните ви потребности ние ви 
предлагаме още: 

• Сезонно обучение; 

• Възможности за дългосрочно 
сътрудничество; 

• Складови наличности на резервни части; 

• Програми за зимно или пролетно 
обслужване. 
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GPS СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПИТЕ 

Добиви: максимални 

Напоителната система Zimmatic® на 
Lindsay осигурява правилно 
третиране на всеки участък от полето 
през целия селскостопански сезон, 
дори и за тези участъци, които в 
момента не се използват максимално. 
Само Lindsay предлага FieldNET® – 
първото индустриално безжично 
Интернет решение за дистанционно 
управление на кръгови напоителни 
системи. 

 

Енергия, вода,, труд и време: 
спестени 

В сравнение с други методи за 
напояване системата Lindsay ще ви 
помогне да увеличите добивите от 
посевите, докато използвате по-малко 
енергия, вода, труд и време. 

Гъвкавите и интуитивни системи за 
управление на напояването на 
Lindsay осигуряват лесно планиране и 
експлоатация, а възможностите за 
дистанционно управление през 
Интернет предлагат цялостен 
мониторинг и управление. 

Поливане: прецизно 

Дистрибуторите на Zimmatic 
анализират работата на всеки 
фермер, за да предложат 
индивидуални пакети пръскачки в 
зависимост от вида на посевите и 
климатичните условия. 

 

 

Престой: минимален 

Напоителните системи на Lindsay са 
разработени и конструирани 
съобразно спецификата на 
селскостопанската експлоатация. Те 
са произведени от висококачествени 
компоненти, осигуряващи отличната 
им работа сезон след сезон. 

 

 

Помощ: оторизирана 

Нашата световна мрежа от 
оторизирани дистрибутори е обучена 
да ви помогне при избора, да 
монтира и обслужва цялата ни гама 
от напоителни системи. 



 Всяка напоителна система Zimmatic се обслужва от квалифицирани специалисти в напояването, 
 предлагащи своя опит и знания за продуктите и технологиите. 
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           ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА И ПОДДРЪЖКА 



ДРУЖЕЛЮБИЕ, БЪРЗИНА, ИНФОРМИРАНОСТ 
 
Винаги можете да се обърнете към своя Zimmatic дистрибутор преди, по време и след покупката на която и 
да е напоителна система. Неговата приоритетна задача е да поддържа вашата система работоспособна, 
независимо от вида или модела й. Дистрибуторите на Zimmatic предлагат следните услуги: 

            

• Оригинални части Lindsay  
Вашият дистрибутор ще ви 
осигури качествени резервни 
части на Lindsay, от които се 
нуждаете за добрата и надеждна 
работа на системата ви в 
течение на годините. По целия 
свят са разположени складове с 
резервни части, за да намалят 
времето за престой. 

 

• Компоненти за 
подмяна за 
всяка система  
Компонентите 
Zimmatic — включително 
Централно задвижване, 
редуктор и електрическо 
управление, са предпочитани и 
при избора на резервни части за 
ремонт и модернизация на 
напоителни системи на други 
производители. 

• Обслужване при 
необходимост 
От първоначалния етап на 
планиране и предварителен 
подбор на индивидуално 
оборудване до рутинна 
поддръжка и аварийни ремонти 
в полеви условия обучените 
технически специалисти на 
Zimmatic  винаги ще ви помогнат 
да поддържате системата си 
работоспособна. 

 
• Квалифицирана поддръжка 
Вашият дистрибутор на Zimmatic 
е опитен професионалист в 
напояването, преминал сложен 
курс на обучение, за да получи 
сертификат. След 
сертифицирането вашият 
дистрибутор на Zimmatic 
продължава обучението си, за 
да бъде в крак с най-новите 
тенденции в технологиите и 
услугите в областта на 
напояването.  

• Обучение на клиентите 
Когато купувате система 
Zimmatic, вие ще получите не 
просто оборудване, а и курсове 
за практическо обучение и  
демонстрации в полеви 
условия, които ще ви 
информират за най-новите 
методи за напояване и 
техническо обслужване. 

 
За да намерите дистрибутор на 
Zimmatic във вашия район, 
посетете www.zimmatic.com и 
кликнете върху Dealer Locator 
(търсене на дистрибутор). 
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ПО-МАЛКО ВОДА, ПОВЕЧЕ ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ  

От решаващо значение за получаването на максимални добиви е 
поливането с необходимото количество вода за вашите посеви в 
правилния момент от времето. Но също така е важна и 
равномерността на напояването. Напоителните системи Zimmatic са 
рентабилно решение за намаляване на рисковете, възникващи при 
засушаване. 

           ЗАЩО КРЪГОВИ И ФРОНТАЛНИ? 

Увеличаване на добивите чрез 
по-равномерно третиране 
 
Равномерното поливане и 
третиране с химикали и торове 
водят до повишаване на 
добивите, растежа и качеството 
на селскостопанските култури. 
Напоителните системи Zimmatic 
осигуряват правилно поливане 
на всеки участък през целия 
селскостопански сезон, дори и 
в областите с прекомерно и 
недостатъчно поливане. Ако 
полето ви е с ниско задържане 
на влага, характерно за 
песъчливите почви, 
използването на напоителна 
система може да повиши 
добивите с  10% до 50%.1 
 
Намаляване на загубите на 
вода 
 
Тъй като водата и химикалите 
се внасят равномерно, 
кръговата или фронталната 
система намаляват загубите на 
вода, особено в сравнение с 
напояването чрез заливане. 
Системата Zimmatic осигурява  

равномерно и точно поливане 
по цялото поле (Фигура A), а не 
изобилие от вода в единия му 
край и недостиг в другия 
(Фигура B). 
Освен това, благодарение на 
регулирането по време и по 
количество вода, никога няма 
да губите вода от прекомерно 
поливане. Оттокът също е по-
малък, което предотвратява 
замърсяването на подземните 
води и близките потоци. 
 
Снижаване на разходите за 
труд и поддръжка 
 
Системата Zimmatic е 
автоматизирана, така че не се 
налага никой да мести тръби 
или да отваря и затваря 
кранове. На практика за 
поливането не се изисква 
никакъв труд. Освен това са на 
разположение и възможности за 
дистанционно управление и 
мониторинг. Няма запушване на 
колектори, нито обслужване на 
филтри — изисква се само 
водовземане с предпазна 
решетка. 

Сравнение на експлоатационните    
разходи за кръгово напояване               

и напояване чрез заливане 

*Стойностите в таблицата са взети от изследвания 

на университета на Небраска: “Estimated 

Irrigation Costs, 1997”; “Estimated Irrigation Costs, 

2001”; “Comparison of Irrigation Distribution Systems” 
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ПЪЛНО ПОКРИТИЕ И 
РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Фигура A 
Кръгово/фронтално напояване 

Чрез стационарно кръгово напояване се 
постига точно и равномерно поливане. 

Фигура B 
Напояване чрез заливане 

При заливане в горния край на полето 
постъпва прекомерно много вода, а в 

долния—недостатъчно. 

  

Заливане 

Кръгова 

система 

Икономии 

от кръгова 

система 

Годишни 
разходи 
за гориво 

 
$12,390 

 
$7,848 

 
$4,542 

Годишни 
разходи 
за труд 
($12/час) 

 
$2,880 

 
$624 

 
$2,256 

Труд на 
операто-
ра           
(ч/акър) 

 
1.5 

 
0.4 

 
75% на-
маление 



ИКОНОМИЯ НА СРЕДСТВА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ 

Използвайки механично задвижвана напоителна система, вие разпола-
гате с изпитан метод за пестене на вода и повишаване рентабилността 
на инвестицията по отношение на време, труд, торове и химикали и на-
маляване на непродуктивните загуби (оттичане и дълбоко просмукване). 

            

Висока възвръщаемост  
на инвестициите 
 
Първоначалната инвестиция в 
кръгова или фронтална 
напоителна система е 
относително малка в сравнение 
със средствата, които ще 
спестите в дългосрочен план. На 
практика една система за капково 
напояване струва над 200% 
повече от кръгова система за 
поле с площ 51 ha (125 акра).2 
При по-големи площи разликата в 
стойността е дори още по-голяма. 
 
Дългият експлоатационен живот 
на кръговата или фронталната 
система ще ви спестят много 
средства през годините. Ще 
изразходвате по-малко вода, ще 
намалите разходите си за  

енергия. Zimmatic ще повиши 
систематично добивите ви, тъй 
като може да внася равномерно, 
точно и без преразход химикали и 
торове. Дори ако пожелаете да 
продадете системата си, 
кръговите и фронталните 
напоителни системи поддържат 
висока цена при препродажба. 
 
1 Irrigation of Agricultural Crops, ASA Monograph 
No. 30, 1990. Prairie Farm Rehabilitation 
Administration Paper, Report on “The Potential for 
Irrigation Expansion in Western Canada.” 
 
2 Freddie Lamm, Daniel O’Brien, Danny Rodgers, 
Troy Dumler, “Sensitivity of Center Pivot Sprinkler 
and SDI Economic Comparisons.” American 
Society of Agricultural Engineers (ASAE) Meeting 
Paper. #MC02-201 (4/2002). 
 
Тази информация трябва да се използва като ориентир 
и не гарантира разходите за собственост или 
повишаване на добивите. Реалните резултати могат да 
варират поради състава на почвата, качеството на 
водата, внасянето на химикали и торове, местния 
климат, управленските практики, избора на култура, 
методите за напояване и маркетинга.  
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SmartDesign 
 
Този софтуер позволява на дис-
трибутора да проектира и прег-
леда заедно с вас напоителна 
система, съобразена със специ-
фиката на вашето поле, оптими-
зирайки засетите площи с цел 
увеличаване рентабилността на 
инвестицията. Определете гра-
ниците на полето, препятствията 
и общата площ за напояване, за 
да увеличите точността и ефек-
тивността на напояването. 
 
 

Пшеница1 

Картофи2 

Люцерна1 

Царевица1 

Сорго1 

Захарна 

тръстика2 

 

РЕКОЛТА ОТ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ 

СЪС И БЕЗ ПОЛИВАНЕ 

       Източници:  12007 USDA Census of Agriculture (Table 32. US wide) 
  22002 USDA Census of Agriculture (Table 32. US wide) 

 

Култура 
 

Добиви с поливане 
 

Добиви без поливане 



КРЪГОВИ И ФРОНТАЛНИ СИСТЕМИ ZIMMATIC ОТ LINDSAY—ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЯКО ПОЛЕ 
 
Благодарение на съчетаването на различни компоненти вие можете да създадете собствена уникална 
система. Zimmatic ви помага с избора на въртяща стойка, секции, кула, задвижване, панел за управление и 
допълнителни приспособления за комплексно решение, подходящо за вашето поле. 

           ВАРИАНТИ НА КРЪГОВИ СИСТЕМИ 

 
Пълна гама кръгови и фронтални 
системи  
 
Тези високопроизводителни 
системи са доказали своите 
възможности на различни терени, 
при различни селскостопански 
култури и при различни 
потребности за напояване. 
 
Ексклузивни компоненти 

Проектиран за дълготрайна 
ефективност, тези 
висококачествени продукти ще ви 
помогнат да поддържате 
системата си безпроблемно. 
 
Поддръжка от квалифицирани 
професионалисти на Zimmatic 
 
Вашият дистрибутор на Zimmatic 
ще подбере с вас система, 
отговаряща на конкретните ви 
потребности за напояване. Той 
ще присъства при монтажа на 
системата и ще ви помогне с по-
нататъшното й обслужване. 

 
 

Серия 9500  

Разработена за работа при най-
тежки условия и сложни терени. 
Най-солидният модел от 
семейството Zimmatic, изграден 
от дебелостенни промишлени 
тръби. 

 
 
 

Серия 7500  

Идеална бюджетна система за 
малки полета до 24 ha;  
пълният просвет на системата 
над полето е 3.21 m. 
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КРЪГОВА СИСТЕМА 9500Р 9500МР 7500Р 7500WD 

 
Въртяща стойка 

Стандартна,  
среден просвет, 
висок просвет 

 
Мобилна 

 
Компактна 

 
Компактна 

 
Панел за управление 

FieldBOSS,  
FieldVISION, 
FieldBASIC 

FieldBOSS,  
FieldVISION, 
FieldBASIC 

FieldBOSS,  
FieldVISION, 
FieldBASIC 

Пълен кръг за 
10 или 24 часа 

Колекторен пръстен Външен Външен Външен Външен 

Централно задвижване Lindsay Lindsay Lindsay или UMC неприложимо 

Редуктор AT AT AT AT 

Шарнирно съединение Да Да Да Да 

 

Свързване на секциите Муфа и кожух  
от алуминий 

Муфа и кожух  
от алуминий 

Маркуч и  
стягаща скоба 

 

неприложимо 

Формовани отвори Да Да Да Да 

Ъглово рамо Да Не Не Не 

FieldPLUS Да Не Не Не 

 
Алтернативен тръбопровод 

Полимер, алуми-
ний, неръждаема 

стомана 

Полимер, алуми-
ний, неръждаема 

стомана 

неприложимо неприложимо 

Дължина на тръбата 13.41 m (цяла) 
6.71 m (половин) 

13.41 m (цяла) 
6.71 m (половин) 

11.89 m (цяла) 
5.94 m (половин) 

13.41 m (цяла) 
6.71 m (половин) 

Дължини на секциите 34.44—61.26 m 34.44—61.26 m 36.58—60.35 m 41.15—61.26 m 

Максимална дължина на 
механизма 

без ограничение без ограничение 265 m 88 m 

Дължина на свободния край 3.35—26.82 m 3.35—26.82 m 5.94—23.77 m  20.12—26.82 m 

 
Височина на кулите 

Ниска, стандартна, 
средна, висока, 

много висока 

Стандартна, 
средна, висока 

Стандартна* Стандартна 

 

Варианти за гуми 
11.2x22.5, 11.2x24, 
11.2x24.5, 11.2x38, 

14.9x24, 16.9x24, Trax 

11.2x22.5, 11.2x24, 
11.2x24.5, 11.2x38, 

14.9x24, 16.9x24,Trax 

11.2x22.5, 11.2x24.5, 
11.2x24, 14.9x24,  

16.9x24 

 
11.2x24, 14.9x24, 
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ФРОНТАЛНА СИСТЕМА 9500L 9500PL 

2-колесна Да Не 

3-колесна Да Да 

6-колесна Не Да 

Захранване чрез маркучи Да Да 

Захранване от канавка Да Да 

Въртене Не Да 

Подредба въжена стандартна 

Централно задвижване Lindsay Lindsay 

Редуктор AT AT 

Шарнирно съединение Да Да 

Свързване на секциите Муфа и кожух  от алуминий Муфа и кожух  от алуминий 

Формовани отвори Да Да 

Дължини на секциите 41.15—54.56 m 34.44—61.26 m 

Варианти за гуми 11.2x24, 14.9x24, 16.9x24, 14.9x24 

* Стандартният пълен просвет на 7500Р е 3.2 м (10 фута). 
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ПО-ЕФЕКТИВНО НАПОЯВАНЕ ЧРЕЗ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА КОНСТРУКЦИЯ 

Стационарната кръгова система 9500P е най-здравият, надежден и дълговечен модел от гамата кръгови сис-
теми на Zimmatic. Идеална за неравни терени, това е най-дългата система, подходяща за условия, които 
изискват най-здравите конструкции на въртящата стойка и тръбната разводка. 

           9500P     І        СТАЦИОНАРНА КРЪГОВА СИСТЕМА 

• Тръби с дебелина 15% повече 
от най-добрите предложения на 
конкурентите, което означава 
допълнителна здравина и 
стабилност - най-същественото 
в отрасъла. 

 

• Формованите отвори на 
пръскачките са част от тръбите, 
което гарантира точно 
съвпадение на резбите, което 
осигурява непропускливост. 
Традиционно заваряваните 
съединения могат да доведат 
до течове и корозия. 

 

• Ексклузивен едношарнирен 
конектор на секциите с 
компоненти за външен монтаж, 
елиминиращи ограничението на 
потока. 

 

• Уникална двойна муфа с 
вътрешен гумен кожух, 
осигуряващ плътно 
водонепроницаемо 
съединение. 

 

• Стандартен, среден, висок и 
ултрависок просвет, подходящ 
за поливане на различни 
култури. 

• Най-бързото стандартно 
централно задвижване в 
отрасъла—изминава кръг с 
радиус 400 m за по-малко от 13 
часа в сравнение с 16 часовия 
цикъл на другите системи. 

• Индивидуални пакети пръскачки 

• Колекторен пръстен за пълен 
поток  

• По-масивни и здрави материали 

• Предлага се с 9500CC ъглово 
рамо 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ZIMMATIC 9500P 

 

Тръбопровод 141 mm, 168 mm, 
219 mm, 254 mm 

Диаметър на пръто-
вия носач 

19.1 mm, 17.5 mm 

Ъгъл на фермата 51 mm x 51 mm x 4.8 mm и 3.2 
mm 

Крака на кулата 102 mm x 76 mm x 6.4 mm 

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА СИСТЕМА ZIMMATIC 9500P 

 

Ограничение в наклоните:  
секция 47.85 m; бразда 0—152 m 

15% 

Ограничение в наклоните:  
секция 54.56 m; бразда 0—152 m  

15% 

Максимална дължина  
на механизма 

неограничена 

Теглене на буксир Да 

Фронтално придвижване Да 
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КОМПАКТНА ВЪРТЯЩА СТОЙКА И КУЛА С ПЪЛЕН ПРОСВЕТ 
С пълния просвет над полето от 3.21m, секциите на 7500P могат да се пре-

местват и при най-сложните условия на отглеждане на високи култури. 

           7500P     І        КРЪГОВА СИСТЕМА ЗА МАЛКИ ПОЛЕТА 

ЗДРАВИНА, НА КОЯТО МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ, РАЗМЕР, ПОДХОДЯЩ ЗА МАЛКИ ПОЛЕТА 

7500P осигурява възможност на селскостопанските производители за икономично и ефективно напояване на 
малки полета до 24 хектара. С по-малкия диаметър на тръбопровода от 114 mm и просвет над полето от 
3.21m, 7500P осигурява възможност за напояване и на по-високи култури, както и здравината, която се 
очаква от системите Zimmatic. При по-ниска цена за хектар 7500P ще ви помогне да увеличите обхвата на 
поливане като намалите разходите си. 

• Качествени компоненти на 
Zimmatic за голяма 
дълговечност 

 Системата 7500P обединява 
ексклузивната фермова 
конструкция, анкериране на 
прътовите носачи и напречници 
на кулата за осигуряване на 
допълнителна опора, по-малък 
диаметър на тръбопровода и по-
леки компоненти, формирайки 
компактна и здрава система. 

 

• Секционна тръба Zimmatic  
 Тръбите и свързващите 

елементи на кулата на системата 
7500P са произведени по 
стандартите за качество на 
Zimmatic и са изпитани на 
издръжливост. Изработени от 
устойчива, високоякостна 
стомана тръбите са снабдени с 
ексклузивните свредловани 
отвори на Zimmatic за по-голяма 
здравина и еднородност. 

 

• Кула с височина на пълния 
просвет 

 С пълния просвет над полето от 
3.21m, секциите на 7500P могат 
да се преместват и при най-
сложните условия на отглеждане 
на високи култури. 

• Пет инчова въртяща стойка 
 Въртящата стойка на системата 

7500P се поддържа от четири 
дълги опори, укрепени от 
множество напречници, 
осигурявайки стабилна основа. 

 

• Едношарнирно съединение  
 Изключителните едношарнирни 

връзки между секциите на 
Zimmatic осигуряват пълна опора, 
гъвкавост без ударно 
натоварване и външна 
конструкция, елиминираща 
ограниченията на водния поток. 

 

• Редуктор AT  
 Системата 7500P се доставя с 

редуктор AT, включващ външно 
уякчен корпус и най-голямата  

 произвеждана разширителна 
камера. Изходящият вал на 
редуктора АТ е по-къс от този на 
конкурентите, което елиминира 
натоварването на лагерите на 
провисване. 

 

• Оптимизирана конструкция на 
секциите 

 Конструкция с оптимална 
здравина. Устойчивата легирана 
стомана повишава здравината, 
намалява теглото и поддържа 
структурната цялост на вашата 
система. 

 

• Колекторен пръстен за пълен 
поток 

 Колекторният пръстен се 
монтира външно, елиминирайки 
ограниченията на водния поток. 
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           7500WD     І        КРЪГОВА СИСТЕМА С ВОДНО ЗАДВИЖВАНЕ 

РАЗРАБОТЕНА ЗА НУЖДИТЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА 

Като лидер в напоителни системи за малки полета, Zimmatic предлага водно задвижваната кръгова система 
7500WD за използване в ъглите на полетата или на места без достъп до електроенергия. Не са необходима 
електрическа инсталация и друга енергия. 
Системата 7500WD с единична секция повишава използваемостта на земята, ефективно напоявайки площи 
до 3 хектара с царевица, соя, пшеница, зеленчуци, картофи, захарна тръстика и пасища. Една система може 
да се използва от няколко фермера или на раздалечени полета, за да се намалят разходите на хектар. 

Технически характеристики: 

• Минимално налягане       
0.3 MPa (3 bars) 

• Износоустойчива муфа и 
централно задвижване  

• Буксирна и небуксирна 
версии 

• Пълно изминаване на кръга 
за 10 и 24 часа 

• Покрива полета с площ 0.8 
до 3 хектара. 

• Максимална дължина на 
системата 88 m. 

• Максимална дължина на 
секцията 61.26 m. 

• Максимална дължина на 
свободния край 26.82 m. 

• Диаметър на тръбата 141 
mm и 168 mm. 

• Просвет над полето 2.44 m. 

• Максимален наклон 5%. 

• Движение само в една 
посока. 

Варианти: 

• Дължина на тръбата 6.70 m, 
13.41 m 

• Дължина на секцията 41.15 m, 
47.85 m, 54.55 m, 61.26 m 

• Разстояние между отворите 
762 mm, 2286 mm 

• Свободен край 20.12 m,   
26.82 m 

• Гуми с размери 11.2 x 24 и 
14.9 x 24 

• Небуксирните модели се 
предлагат със стандартна или 
компактна въртяща стойка. 

• Буксирни версии: 
7502WDM – Двуколесна 
мобилна кръгова система с 
водно задвижване.  
7504WDM – Четириколесна 
мобилна кръгова система с 
водно задвижване. 

• Комплекти за модернизация 
на Zimmatic и други марки. 

• Буксирна версия и буксирна 
версия за теглене и в обратна 
посока. 

Вляво: 
Износоустойчива 
муфа и централно 
задвижване 
 
Долу: Буксирна или 
небуксирна версии 

МОБИЛНОСТ И УНИВЕРСАЛНОСТ 
НА ВОДНОТО ЗАДВИЖВАНЕ 

На схемата е показано как може  
да се използва една система 
7500WD за няколко полета 
или за полета с нестандартни  
граници. Това позволява  
инвестициите 
за напояване да се  
разпределят на 
максимално 
много 
площ. 



Компактна въртяща стойка 

           ВЪРТЯЩА СТОЙКА 

СТАЦИОНАРНИТЕ КРЪГОВИ СИСТЕМИ СА СЪРЦЕТО НА НАШИЯ БИЗНЕС 

Ние произвеждаме стационарните кръгови системи Zimmatic повече от 40 години с една цел: да помогнем на 
земеделските стопани да увеличат добивите от земите си. Панелите за управление Growsmart позволяват 
прецизно поливане с нужното количество вода в нужния момент от времето, повишавайки добивите и 
качеството независимо от отглежданата култура. Дълговечните, спестяващи вода системи Zimmatic могат 
значително да намалят разходите за експлоатация и труд във времето. Каквото и да отглеждате, то ще расте 
по-добре със Zimmatic. 

Здрава конструкция на въртящата 
стойка 
Самата стойка се състои от 
горещо поцинковани стоманени 
опори с диаметър 6.4 mm и 
здрави напречници с диаметър 
4.8 mm, които формират стабилна 
основа дори за най-дългите 
системи. 
 
Уникален колекторен пръстен 
Колекторният пръстен на Zimmatic 
е монтиран външно, което 
елиминира ограниченията на 
водния поток за разлика от 
вътрешните конструкции на други 
напоителни системи.  

Целият възел е затворен в корпус 
от фибростъкло и включва двойни 
плъзгащи се контакти, 
осигуряващи непрекъснато 
захранване на всеки от 
задвижващите агрегати на кулата. 
 
Точен датчик за преместване 
Благодарение на прецизно 
изработеният механичен датчик за 
преместване на Zimmatic 
контролният панел може да отчита 
точното местоположение на 
системата спрямо 360o кръг. Той 
дори “помни” мястото на 
системата в случай на прекъсване 
на електрозахранването. 

Компактна въртяща стойка 
Компактната въртяща стойка дава 
възможности за модернизация на 
системата. Бетонният фундамент 
на системата е с 16 процента по-
малък и така се намаляват 
монтажните разходи. Освен това 
фундаментът е напълно 
съвместим и с други по-малки 
системи. Разработени и изпитани 
с модерни инженерингови 
анализи и 3D технология за 
моделиране, тези въртящи стойки 
запазват здравината си дори при 
големи натоварвания. 
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Точен датчик за преместване Уникален колекторен пръстен Здрава конструкция 



 
КАКВИ ФУНКЦИИ СА ВИ НЕОБХОДИМИ 

Управление     

Избор на процент интензитет � � � � 

Избор на дълбочина (инч/мм.)  � � � 

Спиране и пускане на движението 
напред или назад 

� � � � 

Вкл./Изкл. подаването на вода � � � � 

Вкл./Изкл. на спомагателното      
оборудване 

 1 1 3 

Програмируемо спиране                  
за обслужване 

  � � 

Програмируем краен разпръсквател   2 2 

Опростен план за движение  � �  

Програмируеми планове за полето   � � 

Програмиране стъпка по стъпка по 
дата/време, ден от седмицата и т.н. 

   � 

Автоматично възстановяване на 
захранването 

 � � � 

Автоматично възстановяване на 
налягането 

 � � � 

Програмируема “условна бариера”   � � 

Време за задържане при “условната 
бариера” 

  � � 

Граници за изключване по налягане, 
дебит, напрежение и температура 

 � � � 

Гръмоотвод � � � � 

Защита от токов удар и индуцирано 
напрежение 

 � � � 

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
FieldBASIC FieldVISION 

без позицио-
ниране 

FieldVISION 
с   позицио-
ниране 

FieldBOSS 
с позицио-
ниране 

Граници / задържане за възстановяване 
работата на помпата и налягането 

 � � � 

Функция за контрол на натоварването за 
спиране на работа при пиков интензитет 

   � 

Мониторинг     

Позиция в полето   � � 

Посока или спряло състояние � � � � 

Показание на датчика за налягане  � � � 

Показание за напрежението � � � � 

Екран с показание за специфични 
грешки 

 � � � 

Записи с история на събитията  � � � 

Брой функционални хронометри 1 6 6 8 

Екран с подсветка  � � � 

Показание за температурата  � � � 

Показание на датчика за дебит и 
регистратор 

 � � � 

Изчислени часове за пълен оборот  � � � 

Датчици за дъжд и вятър за програ-
мируемо изключване 

   � 

Конструкция     

Контролерите с позициониране осигуряват точност и повторяемост на 
местоположението за прецизно управление на въвеждането на химикали и 
на спомагателното оборудване. 

13 

           ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 
ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ 

В зависимост от нуждите ви всеки 
интуитивен панел за управление 
предлага различни нива на контрол, 
възможности и мониторинг. 

За допълнителна информация за 
панелите вижте стр. 13-15. 

Панел за управление FieldBOSS 

Панел за управление FieldVISION 

Панел за управление FieldBASIC 

  � Изисква допълнителен датчик 
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           ВАРИАНТИ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

   FieldBOSS 

  FieldVISION 

  FieldBASIC 

 
За да сравните възможностите 

на всички контролни панели, вижте стр.13 
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 ИНТЕЛИГЕНТЕН, ИНТУИТИВЕН С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ 

 УДОБЕН, С ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ 

 ПРОСТ, НАДЕЖДЕН И ИКОНОМИЧЕН 

 

Надеждна работа благодарение  
на простото програмиране  

 

Графичният екран с подсветка                
осигурява лесна работа                           

дори през нощта 

 

Пълен контрол на напояването              
чрез модерни средства за програмиране 

Разположен в здрав, водоустойчив 
шкаф FieldBASIC осигурява лесна и 
надеждна работа и при най-тежките 
условия. 

• Светодиодни системни  
индикатори ви напътстват при 
пускането и осигуряват 
незабавна информация. 

• Лесно пускане, промяна на 
посоката, пускане/спиране на 
водата чрез интуитивното 
управление на помпите и на 
посоката на движение. 

• Полупроводников таймер 
прецизно контролира скоростта.  

• Лесен за отчитане волтметър 
предоставя информация за 
захранването в реално време. 

Възможности на FieldBASIC  

• Автоматично изключване 

• Автоматичен реверс 

• Автоматично възстановяване на 
захранването 

• Изключване при ниска 
температура 

• Интерфейс за допълнително 
оборудване 

• Магнитен водомер за по-широки 
възможности и по-добро 
съответствие със законовите 
разпоредби. 

Панелът за управление FieldVISION 
осигурява цялата ви нужна 
информация с един поглед и има 
всички най-съвременни функции, с 
които напояването да бъде лесно и 
ефективно. 

• Зона на видимост — показва 

границите на вашата кръгова 
система, местоположението й и 
близостта до края или 
спирането. 

• Отчет за състоянието — 
информационният екран 
улеснява максимално много 
управлението. 

• Индикатори на състоянието — 
показват работното състояние на 
системата ви. 

 

• Функционален контрол — Спиране на 
системата, промяна на посоката, 
управление на подаването на вода и на 
допълнителното оборудване, 
програмируемо спиране. 

• Бутони за навигация — Лесна 
навигация в менютата с интерфейс 
подобен на мобилен телефон или 
дистанционно. 

 

Допълнителни предимства 

• Пести време и труд като намалява 
пътуванията до полето  

• Информационните екрани за 
състоянието намаляват времето за 
престой и сервизно обслужване. 

• Многоезичен интерфейс и различни 
мерни системи. 

• Модулна с възможност за разширяване. 

Модерна система за управление, 
помагаща да установите точност и 
повторяемост на позиционирането 
за прецизен контрол на напояване-
то, внасянето на химикали и други 
функции от решаващо значение за 
опазването на ресурсите и повиша-
ване на ефективността. 

• Функцията EZ Plan дава бърз 
достъп до най-често използвани-
те опции за планиране 

• Подаването на вода може да се 
адаптира към специфичните пот-
ребности на културите 

• Интензивността на работата на 
системата може да се настройва 
според водозадържащата спо-
собност на почвата, намалявайки 
вероятността от прекомерно по-
ливане. 

• Четири допълнителни опции 
позволяват по-добро управление на 
въвеждането на химикали, торове и 
на крайните разпръскватели 

• Опцията планиране позволява 
индивидуална настройка на 
поливните програми за множество 
култури, частично изминаване на 
кръга, различни почвени условия 
или неравен терен 

• Функцията самодиагностика 
разкрива проблеми и свежда до 
минимум времето на престой  

• В зависимост от употребата 
панелът FieldBOSS може да ви 
помогне да пестите енергия, да 
минимизирате излужването и 
намалявате разходите за химикали 
и труд 



           НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ 

Тръбопровод 

Стандартните Zimmatic тръби с 
дебелина от 3.2 мм предлагат с 
15% по-дебели стени от тези на 
конкурентите и осигуряват 
допълнителна здравина и 
устойчивост на всяка секция. 
Предлаганите размери са: 
• 114 mm (само 7500P) 
• 141 mm 
• 168 mm 
• 219 mm 
• 254 mm 
 

Прътови носачи и ферми 
Изключителната V-образна 
фермова конструкция на Zimmatic 
разпределя равномерно товара по 
секцията и осигурява отлична 
опора и стабилност. Прътовите 
носачи с ковани глави в анкерния 
кронщайн повишават здравината 
и устойчивостта на всяка секция. 
 
Стабилизиращи напречници 
Кръстосани напречници свързват 
всяка секция със следващата кула 
като поглъщат натоварването на 
усукване при работа на неравен 
терен. 

Формовани (лети) отвори 

Вместо да залагаме на заварени 
отвори, които с времето започват 
да пропускат вода, системите  
Zimmatic са снабдени с отвори на 
пръскачките във вид на 
неразривна част от 
тръбопровода, с точно 
изработени резби за осигуряване 
на водонепропускливост. 
Формованите отвори на Zimmatic 
имат гаранция от 20 години. 
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V-образна ферма 

Анкериране на носачите 

Във формования отвор на Zimmatic 
(вдясно) се използва конусно резбово 
съединение, а не заварки, които 
водят до корозия и течове. 
 

 

Формованите отвори превъзхождат заварените 

Заварен  
към муфа 

Формован 
отвор 

Формован отвор Заварен отвор 

Формован отвор Заварен отвор 

542 

 

514.9 

 

487.8 

 

460.7 

 

433.6 

 

406.5 

Н
Ю

Т
О

Н
 Н

А
 М

Е
Т

Ъ
Р

 
К

И
Л

О
Г
Р

А
М

И
 

7 711 

 

6 804 

 

5 897 

 

4 900 

 

4 082 

 

3 175 

ИЗПИТВАНЕ НА УСУКВАНЕ 

ИЗПИТВАНЕ НА ОПЪН 



           ВАРИАНТИ ЗА ТРЪБИ 

Диаметри на тръбите 

• 254 mm 
 Може да се използва за 

вътрешните секции за 
снижаване на консумираната 
мощност. 

 

• 219mm 
 Използва се за вътрешните 

секции на по-дълги системи—
над 548.64 m. 

 

• 168 mm 
 Стандартният диаметър 

обикновено се използва в 
системи с дължина 396 m и 
дебити до 63 л/сек. 

 

• 141 mm 
 За по-къси системи с по-малки 

дебити. 
 

• 114 mm 
 Само за серията 7500. 

ПО-ДЕБЕЛИ ТРЪБИ—ПО-ГОЛЯМА ДЪЛГОВЕЧНОСТ 

Стандартната 168-милиметрова тръба на Zimmatic е с 15 процента по-дебела в сравнение с конкуренцията. 
За  осигуряване на максимална ефективност се предлагат и тръби с различни диаметри. 

Конструкция на тръбите 

• Поцинкована стомана 
 Предлага най-ниската цена на 

метър; тръбите от поцинкована 
стомана са идеални за слабо 
корозивни среди. 

 

• Алуминий 
 Алуминиевите тръби на Zimmatic 

осигуряват по-добра 
устойчивост на корозия в някои 
ситуации сравнение с 
поцинкованите. В допълнение 
гладката вътрешна повърхност 
на тръбите означава по-малко 
загуби от триене и по-голяма 
ефективност. Съчетавайки 
гъвкавост и ефективност, 
алуминиевите тръби са 
правилният избор за много от 
напоителните системи. 

 

• Неръждаема стомана 
 За проблемни води се използва 

легирана неръждаема стомана, 
която осигурява висока 
устойчивост на корозия. Тя е 
идеално дългосрочно решение 
за хранителната и други 
промишлености и в допълнение 
предлага потенциално по-висока 
стойност при препродажба. 

• Тръби с полимерно покритие 

 Идеално решение при най-
корозивните условия—битови, 
промишлени и селскостопански 
води. 

 Да назовем само някои от 
различните приложения: 
комунални услуги, хранително-
вкусова, химическа, текстилна, 
минна, целулозно-хартиена 
промишленост. Това са най-
добрите алтернативни тръби, 
които предлагат отлично 
решение за управление на 
отпадъчни води. Здравото 
HDPE (полиетилен с висока 
плътност) покритие може да се 
използва при корозивни 
елементи, минерализирани и 
кисели води. 

 

 

ТРЪБИ ПО-ДЕБЕЛИ С 15% 



           КОНСТРУКЦИЯ И ВИСОЧИНА НА КУЛИТЕ 

Едношарнирна връзка между 
секциите 
 

Това изключително здраво и 
универсално съединение придава 
на системата гъвкавост без 
ударно натоварване при наклони 
до 30 процента. Всички 
компоненти са монтирани отвън, 
за да се елиминира 
ограничаването на потока на 
водата. Възелът функционира 
като опора между секциите, 
позволявайки подмяна на муфата 
и кожуха без кран.  

Двойна муфа 

Двойната муфа е изключително 
конструктивно нововъведение на 
Zimmatic и включва вътрешен 
кожух, осигуряващ здраво, 
водонепропускливо съединение.  
Предпазният маншет осигурява 
надеждна защита за дълга и 
безпроблемна експлоатация. 

Модули за управление на 
кулите 
 

Поместени във водоустойчиви 
корпуси, тези високонадеждни 
модули за управление поддържат 
подредбата на машината по 
време на работа. 
Стабилизиращите електрически 
вериги, които предпазват от 
проблеми в напрежението, 
съчетани с щателни изпитания 
водят до резултата, че системите 
Zimmatic са известни като едни от 
най-равномерно движещите се в 
отрасъла. 
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РАЗЛИЧНОТО ПРИ ZIMMATIC 

Разширете възможностите на вашата кръгова система за повишаване на добивите и ефективността на  
разхода вода. Zimmatic предлага здрави части, качествени компоненти и широка гама кули с различни 
височини, за да персонализирате своята кръгова система според личните ви нужди.  



            

Допълнителната височина може да намали 
повреждането на селскостопанските култури и 
да подобри работата на кръговата система. В 
резултат на това се осигуряват по-добри 
условия за отглеждане на съвременни 
високодобивни хибриди. 
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Четириопорната конструкция на 
кулата на Zimmatic е свързана 
със здрава задвижваща тръба 
посредством изключителна 
двустранно заварена скоба. 
Широко разперените опори разп-
ределят натоварването върху 
по-голяма площ, а дебелите сте-
ни на тръбопровода и опорите 
елиминират нуждата от допъл-
нително укрепване. 
Височина: 2.9m 
 
 

 

КУЛА СЪС СРЕДЕН ПРОСВЕТ 

Надеждните модели с висок и свръхвисок просвет 
осигуряват стабилна работа при различни терени. 
 

Среден просвет  Стандартен просвет 

 

ПО-ВИСОКА БЛИЗО С 0.6 М! 

 

ВАРИАНТИ НА ВИСОЧИНИ ЗА ВСЯКО ПОЛЕ 

Средно високи култури 

Стандартна кула 

Високи култури 

Zimmatic предлага първата серийна 
кула със среден просвет, създадена 
специално за съвременните високо-
добивни хибридни зърнени култури. 
Хибридите са по-високи и по-
устойчиви от традиционните култури 
и изискват различен начин на напоя-
ване. По-голямата височина нама-
лява увреждането на културите и 
натоварването на фермовата конст-
рукция. В резултат се осигуряват по-
благоприятни условия за отглежда-
не, по-малко износване на оборуд-
ването и по-добро управление на 
транспортьорите — идеален вари-
ант за хълмист и неравен терен. 
Височина: 3.4m 
 

Zimmatic предлага няколко вари-
анта на кръгови системи за рабо-
та с различни високи култури, 
включително захарно цвекло и 
банани, а също така и с високи 
конструкции като нефтени сонди. 
Изборът на кръгова или фрон-
тална система с висок просвет 
вместо капково напояване или 
напояване чрез заливане, ще  
ви осигури по-малко главоболия, 
повишени добиви и по-добра 
възвръщаемост на инвестиции-
те. 
Височина: 3.91m 
 
 



           РЕДУКТОР АТ 

• Касетъчни въртящи се 
уплътнения на входящия и 
изходящия вал осигуряват 
допълнителна защита от 
мръсотия и влага  

• Двата големи лагера на 
водещия вал  увеличават 
полезния товар с 55% 

• Дълговечността и 
повишеният въртящ 
момент се постигат 
благодарение на 
изключително здравото 
чугунено главно колело 

• Най-голямата 
произвеждана 
разширителна камера 
снижава вътрешното 
налягане и температурата  

• Универсален монтаж 

• Уякченият корпус осигурява 
по-голяма здравина и 
намалява износването 

• Изцяло новата конструкция 
на диафрагмата държи 
вътрешните компоненти 
потопени в смазка по 
време на работа 

• Конструкцията за лесно 
запълване позволява 
рутинна поддръжка на 
редуктора без отваряне на 
разширителната камера 
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СЪЗДАДЕН ЗА ДЪЛГА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Новият редуктор АТ на Zimmatic е създаден специално с оглед на 
бъдещето на кръговите напоителни системи.  
Характеристики: 

 
 

• Двойните водещи валове 
намаляват нуждата от 
запасяване с резервни части 

• За центриране и 
допълнителна опора на 
колелата се използва 
регулатор на фланеца  

 на изходящия вал,  
 като така се елиминира 
 опасността 
 от развиване 
 и скъсване 
 на болтовете. 

• Повсеместно 
 използваните 
 фланцови болтове 
 спомагат болтовете  
 да остават затегнати 
 дори и в най-тежките 
 условия на експлоатация 

• Защитното уплътнение на 
изходящия вал осигурява 
допълнителна херметичност 

• Горещо кованото стоманено 
(Ст. 45 червячно колело с 
дебели зъби осигурява 
допълнителна якост и по-
добро сцепление с главното 
колело 

• Скъсеният изходен вал 
елиминира натоварването на 
провисване, което удължава 
живота на лагерите 

 

Касетъчни уплътнения 
 

Големи лагери на водещия вал 
 

Чугунено главно колело на редуктора 



           РЕДУКТОР TNT 2 ЗА БУКСИРНА СИСТЕМА 

ЗАКАЧВАНЕ И ОТКАЧВАНЕ С ЛЕКОТА 

Новата конструкция на редуктора TNT 2 включва прицеп, който се закачва и откачва по-лесно. 
Характеристики: 

• Принудителната блокировка в 
буксирна и в небуксирна 
позиция гарантира, че остава 
включен 

• Усилена конструкция срещу 
износване 

• Универсалното разположение 
на болтовете е подходящо за 
повечето кръгови системи  

• Новата конструкция намалява 
времето за периодична 
поддръжка  

• Двойно уплътнение на водещия 
вал за допълнителна защита 

• Специално проектирани 
уплътнения на изходящия вал 
за допълнителна херметизация 

• Просто освободете прицепа и 
изтеглете кръговата система до 
работното й място, после само 
свържете прицепа и сте готови 
за работа 

• Прицепът е снабден с прост 
лост за управление за бърза, 
лесна и безпроблемна работа  

• Съвместим с повечето 
стандартни размери гуми 

• Ефективна и надеждна 
алтернатива на прицепите, 
закрепвани с болт със 
стандартен редуктор   

• Използва доказаната надеждна 
зъбна предавка на Zimmatic 
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Всички редуктори на 
Zimmatic са с по-къс 
изходящ вал, което 
елиминира 
натоварването на 
провисване и удължава 
живота на лагерите 

Zimmatic 
55.5 мм 

Конкурентно решение 
      114 мм 



           ЦЕНТРАЛНО ЗАДВИЖВАНЕ 

Двигателят на централното задвижване 
има следните характеристики: 
 

• Конструиран за работа с напрежение 
480V или 380V 

 

• Здравият стоманен кожух на статора е 
с устойчиво на химикали и коризивна 
вода покритие  

 

• Роторът и статорът могат да се 
подменят независимо един от друг, 
улеснявайки поддръжката 

 

• Двигателят с мощност 3/4 к.с. завърта 
зъбната предавка с прави зъби и 
произвежда 9 об./мин. повече от 
всички останали конкуренти (43 об./
мин. срещу 34 об./мин.) 

 

• Тройно понижаващата зъбна предавка 
осигурява най-високата ефективност в 
отрасъла  

 

• Правите зъбни колела гарантират по-
малко топлина, триене и износване от 
винтовите 

 

• Наличен вариант: двигател с мощност 
1.0 к.с. (59 об./мин.), намаляващ 
времето за пълен оборот с 37% 
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НАДЕЖДНОСТ. ЕФЕКТИВНОСТ. СКОРОСТ. 

Всяка система Zimmatic е снабдена с най-
надеждната и ефективна трансмисия.  

  
   Кръгова система Zimmatic       Конкурентна  
   с двигател 43 об./мин.     кръгова система  
    с двигател 34 об./мин. 

Кръгова система Zimmatic със седем кули и двигател с 
43 об./мин може да извърши пълен оборот за по-малко 
от 13 часа, в сравнение с конкурентна система с 
двигател с 34 об./мин., която се нуждае от повече от 16 
часа  — това е икономия от 27 процента. 
 



           ВАРИАНТИ ЗА ГУМИ 

Размери на гумите — Всички размери 
гуми включват устойчиви на корозия 
поцинковани джанти. 
 

• 11.2 x 24 
 Икономичен вариант, когато 

проходимостта и просветът не са 
толкова важни  

 

• 11.2 x 38 
 Предлагат добър просвет и 

проходимост, осигурявайки тясна 
колея  

 

• 14.9 x 24 
 Препоръчват се за по-тежки и по-дълги 

секции  
 

• 16.9 x 24 
 Предназначен за по-дълги секции, този 

вариант осигурява по-висока 
проходимост 

 
Варианти за регенерирани гуми: 

• 11.2 x 22.5* 
• 11.2 x 24.5* 
*Наличностите може да са ограничени 

ТАМ, КЪДЕТО ГУМАТА ДОКОСВА ПОЛЕТО 

Вашият дистрибутор на Zimmatic ще подбере заедно с вас системата, съответстваща на изискванията на 
почвата и вида на селскостопанските култури.  

Размери на 
гумите 

Ширина на 
звеното 

Диаметър Контактна 
площ 

 

11.2 x 24 
 

264 mm 
 

1 092 mm 
 

156 128 mm2 

 

11.2 x 38 
 

284 mm 
 

1 448 mm 
 

206 451 mm2 

 

14.9 x 24 
 

368 mm 
 

1 265 mm 
 

223 225 mm2 

 

16.9 x 24 
 

429 mm 
 

1 346 mm 
 

343 870 mm2 

Zimmatic предлага четири размера гуми в зависимост от 
просвета над полето и структурата на почвата. 

 



Регулатори на налягане 

           ВАРИАНТИ ЗА ПРЪСКАЧКИ 

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ЗА ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР 

Вашият дистрибутор на Zimmatic ще анализира работата ви, за да ви помогне при избора на индивидуалните 
комплекти пръскачки в зависимост от нуждите ви. 

• Капкови 
 Произведени от поцинкована 

стомана, PVC профили или 
подсилени маркучи, капковите 
пръскачки са предназначени да се 
сведе до минимум загубата на 
вода от изпаряване и отклоняване 
на струята от вятъра. Дължините 
може да варират от малко под 
прътовия носач до около 457 mm 
над земята.  

• Разклонени 
 Позволявайки капките да падат 

под ъгъл спрямо тръбопровода, 
разклонените пръскачки 
осигуряват по-голямо покритие и 
по-дълго време за попиване. 

• Задни полупръскачки 
 Създадени, за да сведат до 

минимум проблемите с колесната 
пътека, полупръскачките са 
разположени зад задвижващия 
агрегат. 

• Регулатори на налягане  Предлагани в стандартно и 
подсилено изпълнение, 
регулаторите на налягане 
осигуряват равномерно 
разпределение на водата. 
Регулаторите Zimmatic са 
предназначени да работят от 6 
до 50 psi (0.4 до 3.5 bar).  

• Крайни разпръскватели 
 Крайните разпръскватели могат 

да поливат допълнително от 
два до четири хектара на 
стандартен участък. Ако е 
нужно допълнително налягане 
за увеличаване на обсега на 
разпръсквателя, се предлагат 
бустер помпи с капацитет 8.2 л/
сек (130 гал/мин) или 12.6 л/сек 
(200 гал/мин). 
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Капкови 

Разклонени 

Краен разпръсквател 



 

Покритие/Налягане 

3.7 до 22.6 m при 0.69 bar до 3.5 bar 
(12 до 74 ft -10 до 50 psi) 

в зависимост от височината и 
налягането на пръскачката 

 

• Пръскачки с въртяща се 
струя 

 Снабдени със сменяеми 
насочващи пластини и 
предлагащи индивидуални 
модели на струята, въртящите 
се или люлеещите се 
пръскачки са предназначени 
за покриване на по-голяма 
площ на глинести почви или 
пресечен терен. 
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ПОДХОДЯЩОТО ЗА ВАС ПОКРИТИЕ 

Покритие/Налягане 

2.3 до 14.3 m при 0.41 bar до 2.8 bar 
(7.5 до 47 ft - 6 до 40 psi) 

в зависимост от височината и 
налягането на пръскачката 

 

• Пръскачки с фиксирана струя 
 Предлагани в различни 

варианти за различни 
селскостопански култури, 
климатични условия и 
ветровити условия, 
пръскачките с фиксирана струя 
са предназначени за 
използване при по-леки почви 
или равнинни терени и могат 
да бъдат адаптирани за 
поливане на бразди. Те се 
предлагат и с подложки за 
разпръскване на торове и 
химикали. 

 

 

 

Пръскачка с въртяща се струя 
 

Пръскачка с фиксирана струя 
 

LEPA пръскачка 

Покритие/Налягане 

0.6 до 6.1 m при 0.41 bar до 0.69 bar 
(2 до 20 ft - 6 до 10 psi) 

в зависимост от височината и 
налягането на пръскачката 

 
• LEPA пръскачки 
 Работещи и в режим на 

дъждуване, и в режим на 
оросяване, LEPA 
(нискоенергийно точно 
поливане) пръскачките са 
предназначени да се намали 
изпаряването от 
повърхността. Предлагат се и 
подложки за разпръскване на 
химикали за повечето култури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новите UP3 
лесно 
почистващи се 
дюзи са 
снабдени с 
бърза връзка за 
монтаж. 



           ТРАНСПОРТЬОРИ 

ПРЕВЪЗХОДНО СЦЕПЛЕНИЕ. ПО-ДОБРА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. ВИСОКИ ДОБИВИ. 

За плавното движение на вашата напоителна система са нужни мощност и сцепление. Zimmatic предлага 
цялостна гама решения за транспортьори, които се справят и с най-трудните терени, доставяйки вода и 
химикали до всяко кътче на вашето поле, елиминирайки пустеещите площи и увеличавайки добивите. 
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Trax 

Идеален за труднопроходими 
терени и всякакъв релеф  

Trax преодолява най-сложните 
транспортни проблеми, справяйки 
се с всеки терен. Гъсеничните 
звена не образуват коловози и не 
се налага смяна на гуми. Широките 
оребрени звена на Trax 
разпределят теглото равномерно 
върху контактна повърхност от 1.2 
м2, избягвайки образуването на 
коловози и затъване на системата. 

• По-широка база за по-добра 
проходимост и по-слаб натиск 
върху земята 

• По-голямо сцепление — по-
добра способност за изкачване  

• Закрити компоненти за по-дълъг 
живот на продукта и ниски 
разходи за поддръжка  

• Лесен и бърз монтаж — не 
изисква никакви модификации 

• Използва съществуващите 
главини за колелата на 
кръговата система и същите 
болтове   

• Намалява износването на 
трансмисията и на фермовата 
конструкция 

Триколесна кула 

Идеална за блатисти области и 
проблемни почви 

Триколесната кула на Zimmatic 
добавя мощност, за да се 
увеличи сцеплението и да се 
предотврати образуването на 
коловози. 

• По-малко време на престой 
заради затъване на машините  

• Увеличаване на живота на 
гумите  

• Намаляване на износването на 
трансмисията 

• Поливане на текущо 
незасетите площи 

 
Преустройство в триколесна кула 

Получавате всички предимствата 
на триколесната кула, без да се 
налага да заменяте стандартната 
си двуколесна конструкция. 
С един прост и икономичен 
комплект за трето колело 
ще повишите 
проходимостта на текущия 
си модел и ще осигурите по-
голямо сцепление. 

Drivable Grass® 

Евтино решение за проблемни 
области 

Когато в колеята вече има вода и 
кал, Drivable Grass ще осигури 
нужното ви сцепление, за да не 
спира машината. С това 
икономично решение за 
преминаване през дълбоки и 
хлъзгави коловози ще избегнете 
скъпи ремонти на транспортьора 
в преходните сезони. 
Просто отрежете парче Drivable 
Grass и го поставете в 
съществуващия коловоз. 

• Бързо, лесно и евтино решение 

• Работи с всякакво оборудване 

• Намалява ремонтите по 
транспортьора 

Drivable Grass® е регистрирана 
търговска марка на Soil Retention 
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КОЛЕСНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА 
ЪГЛОВИ СИСТЕМИ 
 
Чрез използване на ъгловата 
задвижваща система 4x4 се подобрява 
работата и на новите, и на старите 
ъглови системи за напояване. Четирите 
колела работят едновременно, за да 
осигурят по-добро сцепление и по-
равномерно разпределение на теглото 
на въртящата кула. 

• Работи и с нови, и със стари 
машини Zimmatic, както и със 
системи на други производители  

• Подобрена производителност при 
движение в коловози и при 
напояване на бразди 

• По-добро управление на 
транспортьора 

• Значително намалява риска от 
затъване 

• Работи с всички варианти за гуми за 
ъглови системи  

• Използва оригинални части на 
Lindsay  

 
По-малко коловози и по-добро 
сцепление   
 

По-равномерното разпределение на 
теглото създава по-добро сцепление и 
по-малък натиск върху земята, което 
води до плавно движение на 
напоителната система без образуване 
на коловози. 

 

ЪГЛОВА 

4х4 

Триколесна кула 

Trax 

Преустроена триколесна кула 

Drivable Grass 



           9500CC     І        РЕГУЛИРУЕМА ЪГЛОВА СИСТЕМА  

ПО-ПРЕЦИЗНА ЪГЛОВА СИСТЕМА С ТЕХНОЛОГИЯТА SMARTCHIP 

С уникалната си способност да създава потребителски програми за напояване, въз основа на специфичните 
характеристики на полето, персонализираната ъглова система 9500CC осигурява същата стабилна 
интензивност и равномерност на работата, които получавате от кръговата си система.  

• Технология SmartChip 
 След извършване на едно 

първоначално “картографско 
завъртане”, системата 9500CC 
“запомня” всяка специфична 
особеност на вашето поле, 
регулирайки съответно 
интензивността на поливането. 
Благодарение на това се 
постига най-равномерното 
досега напояване.* 

 

• Софтуер MAP  
 (Общ план на местност)  
 Този софтуер позволява на 

всеки дистрибутор на Zimmatic 
да проектира напоителна 
система за всяко поле. Чрез 
въвеждане на специфичните 
особености на вашия участък, 
вашият дилър създава 

 компютърен модел на земята 
ви, който му позволява да 
изгради и изпита виртуална 
напоителна система, без да 
завие и един болт. 

 

• Високодебитна връзка 
 Изключителната високодебитна 

връзка на 9500CC прехвърля 
водата вътрешно, избягвайки 
нуждата от специален маркуч. В 
допълнение простота на новото 
съединение води до по-дълъг 
експлоатационен живот и 
намаляване на загубите на 
напор от триене. 

 

• Комплекти пръскачки 
 Използвайки концепцията за 

бърза смяна на циклите, 
пръскачките на 9500CC се  

 включват и изключват в 
зависимост от ъгъла на 
завъртане на системата. Тази 
патентована функция 
подобрява равномерността на 
поливането като позволява 
избор на потребителска 
програма въз основа на 
разположението и други 
характеристики на полето. 

 

• Управляемо ъглово рамо 
 Управляемото ъглово рамо на  

9500CC има разширен обсег 
на действие от максимум 85.3 
m. В зависимост от формата 
на полето този увеличен обсег 
позволява да поливате между 
9 и 21 хектара повече. 
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Управляемо ъглово рамо Високодебитна връзка 
Софтуер MAP 



            

Новата възможност за навигация 
добавя още повече гъвкавост в най-
ефективната ъглова система на 
пазара. GPS-навигацията на 
9500CC елиминира нуждата от 
полагане на кабели. Това спестява 
време и труд и позволява много по-
лесно коригиране на маршрута при 
следващи селскостопански сезони. 
Допълнителната гъвкавост не е за 
сметка на точността—ъгловата 
GPS-навигация на 9500CC използва 
коригиращ сигнал в реално време от 
собствената си базова станция, 
осигурявайки повторяемост в 
позиционирането година след 
година без допълнителни разходи 
за абонамент към мобилни мрежи. 
 

• Премахва необходимостта и 
проблемите за прекарване на 
кабели  

 

• Точността на коригиращия сигнал 
е гарантирана—не са нужни 
скъпи базови станции и 
абонаменти към мрежи на трети 
страни 

 

• Разширена GPS-диагностика, 
интегрирана в контролния панел 
на 9500CC 

 

• Панелът за управление с най-
високото в отрасъла ниво на 
безопасност осигурява 
правилното функциониране 

 

• Лесно изменение на маршрута на 
ъгловата система  
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 НОВО! 
 

 ЪГЛОВА GPS НАВИГАЦИЯ! 

 

ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОЛИВАНЕ 

Системата Zimmatic 9500CC е най-високотехнологичната ъглова 
напоителна система на пазара. С технологията си SmartChip тя ви 
осигурява по-равномерно напояване на цялото поле, защото за 
разлика от конкурентните ъглови системи 9500CC “изучава” и 
“запомня” различните уникални характеристики на полето ви. 

Правилни граници 

 
ТРАДИЦИОННА ЪГЛОВА СИСТЕМА 9500СС С ТЕХНОЛОГИЯ SMARTCHIP 

Целева разходна норма = 1.00”  Целева разходна норма = 1.00” 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

НА БАЗОВА СТАНЦИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

НА ПРИЕМНИКА 

Неправилни граници 

 
ТРАДИЦИОННА ЪГЛОВА СИСТЕМА 9500СС С ТЕХНОЛОГИЯ SMARTCHIP 

Целева разходна норма = 1.00”  Целева разходна норма = 1.00” 

При полета с неправилни очертания системата 9500СС осигурява много 
по-равномерно поливане в сравнение с традиционните ъглови системи. 

 

*За да се възползвате от предимствата на функцията SmartChip, кръговата ви 
система трябва да е оборудвана с панел за управление FieldBOSS 

Недостиг 

на вода 

Излишък 

на вода 



           FIELDPLUS     І        ШАРНИРНА КРЪГОВА СИСТЕМА  

РАЗШИРЯВА ОБСЕГА НА НАПОЯВАНЕТО 

Не всяко поле е напълно идеален квадратен участък. Стопански постройки, естествени прегради или 
неправилни граници могат да попречат на традиционните кръгови системи да напояват някои области. 
FieldPLUS - изключителната система на Zimmatic позволява на производителите да увеличат поливните 
площи в полета с неправилна форма или в полета с неподвижни препятствия.  

• Шарнирно съединение 
 Ексклузивното съединение 

FieldPLUS може да се постави 
на всяка кула, позволявайки 
създаването на система, 
подходяща за конкретното 
поле. 

  

• Найлонови лагери  
 Секциите могат да се завъртат 

на найлоновите лагери до 165о 

във всяка посока, което 
гарантира плавна работа и 
голяма здравина. 

 

• Херметична муфа 
 Стандартната 168 мм муфа 

позволява безпрепятствено 
подаване на вода и надеждно 
водонепропускливо 
уплътнение. 

• Автоматично прегрупиране 
 Шарнирното съединение 

автоматично преподрежда 
цялата система, позволявайки й 
да функционира като 
стандартна кръгова система. 

 

• Прегради 
 Кулата спира автоматично, 

когато стигне до преграда, 
докато външните секции 
продължават да работят. 

 

• Външни секции 
 Външните секции могат да 

достигнат до дължина от 304.8м 
от шарнирното съединение, 
осигурявайки напояване на 
големи и недостижими по-рано 
площи.  

• Работа със съществуващи 
системи 

 Шарнирното съединение 
FieldPLUS може бързо и лесно 
да се приспособи към повечето 
съществуващи напоителни 
системи Zimmatic. 

 

• GPS 
 Добавете възможностите на 

системата Growsmart за GPS-
позициониране за по-прецизен 
контрол на водата и 
химикалите и още поливни 
площи, за да увеличите 
възвръщаемостта на 
инвестициите си.  

 

• Множество FieldPLUS 
съединения 

 За максимална гъвкавост една 
система може да използва 
няколко шарнирни съединения. 
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GPS-позициониране Преграда Шарнирно съединение Найлонови лагери 



           9500MP     І        МОБИЛНА КРЪГОВА СИСТЕМА 

УВЕЛИЧЕТЕ НАПОЯВАНАТА ПЛОЩ, БЕЗ ДА КУПУВАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

Zimmatic предлага три мобилни решения за напояване, които ви позволяват да покриете с една инвестиция 
няколко полета. Всички мобилни кръгови системи Zimmatic са с усилени главини на колелата, които лесно се 
обръщат в буксирно положение.  

 

 

Двуколесна мобилна система Триколесна мобилна система 

• 9502MP двуколесна мобилна 
кръгова система 

 Идеална за често придвижване 
по полета с площ до 16 
хектара, тази лесна за 
настройка система е 
оборудвана с двуколесна 
стойка, въртяща се около 
фиксирана анкерен болт.  

• 9503MP триколесна мобилна 
кръгова система 

 Това триколесно устройство 
може да се тегли лесно във 
всяка посока, фиксира се на 
място чрез анкерен болт в 
почвата или върху бетонна 
основа и може да напоява 
полета с площ до 65 хектара. 

• 9504MP четириколесна 
мобилна кръгова система 

 Тази система осигурява 
необходимата устойчивост при 
теглене по пресечен терен и е 
предназначена за използване в 
ситуации, когато точките на 
кръговата система се 
разполагат в права линия.  

Четириколесна мобилна система 

 
Крайната предавка на редуктора на Zimmatic за превключване на 

буксирно/небуксирно положение използва лост, за да освободи 
редуктора при теглене. Когато сте готови за напояването, просто 

включете редуктора с помощта на лоста. 

Вид система 9502MP 9503MP 9504MP 

 

Размер на полето 
 

до 16 хектара 
 

до 65 хектара 
 

до 65 хектара 

 

Максимална дължина 
 

201 м. 
 

411 м. 
 

411 м. 

 

Максимален брой кули 
 

4 кули 
 

10 кули 
 

10 кули 

 

 

Възможности за теглене 
Може да се тегли 
във всяка посока и 
да се настрои за 
обратно теглене 

Може да се тегли във 
всяка посока и да се 
настрои за обратно 
теглене 

Може да се тегли само 
по права линия от 
четириколесната   
платформа 

 

 

Захранване 
Вграден дизелов 
генератор 

Вграден дизелов гене-
ратор или стандартно 
електрозахранване 

Монтиран на ремарке 
дизелов генератор или 
стандартно електро-
захранване 



           9500L     І        ФРОНТАЛНИ СИСТЕМИ 

МНОЖЕСТВО ВЪЗМОЖНОСТИ, МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ 

Ако имате квадратно или правоъгълно поле, стандартната фронтална напоителна система може да повиши 
продуктивността на 98% от културите ви. Благодарение на възможностите за избор на управление и 
подаване на вода, всяка система може да бъде приспособена към вашите индивидуални нужди и ситуации. 

 

Захранване чрез маркуч 

Захранване чрез маркуч 
• Захранва се с вода чрез 

маркуч с голям диаметър, 
свързан към главна линия под 
налягане   

• Опция въртяща се и/или 
буксирна система за 
използване при съседни 
полета за увеличаване на 
покриваната площ (вижте 
диаграмите на следващата 
страница)  

• Използва двуколесна или 
четириколесна платформа (в 
зависимост от размер на 
полето) с маркучи 102 мм, 153 
мм и 203 мм. 

Захранване от канавка 
• Може да се използват 

съществуващи канавки по 
краищата или в центъра на 
полето 

• Канавките могат да бъдат без 
покритие или покрити с бетон 
или пластмаса и да имат 
наклон до един процент  

• В зависимост от канавката 
водата се доставя чрез 
плаваща система за 
засмукване или плаващ 
самопочистващ се филтър  

• За бетонни канавки се 
предлага подвижен бент  

• Системата се предлага само с 
четири колела  

Торене 
• Вашият дистрибутор на 

Zimmatic може да настрои 
оборудването за внасяне на 
торове с водата в съответствие 
с вашите потребности, в 
резултат на което системата 
ще доставя на полето нужните 
хранителни вещества по най-
ефективния начин. 

 
Платформи и захранване 

• В зависимост от изискванията 
на системата се предлагат дву- 
и четириколесни платформи 

• Захранването може да се 
осигури от вграден дизелов 
генератор (плюс помпа за 
захранвани от канавки системи) 
или чрез електроразпредели-
телната мрежа с помощта на 
здрав, минен кабел. 

 
Системи за управление 

• Фронтално движещите се 
напоителни системи Zimmatic 
могат да се управляват с 
помощта на положен в кабелна 
траншея, надземен или 
директно заровен управляващ 
кабел. 

Вид система Захранване с маркуч Захранване от канавка 

 

Размер на полето 
 

до 65 хектара 
 

от 65 до 130 хектара 

 

Захранване 
Вграден дизелов генера-
тор или електрически 
кабел 

Вграден дизелов генера-
тор с помпа или електри-
чески кабел 

 

Управляваща система 
Подземен кабел в тран-
шея или надземен кабел 

Надземен кабел             
или подземен кабел 

 

Наклон на полето 
До 6% Равно 

Опция за увеличаване 
на покритието 

Да Не 
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Захранване от канавка 



           9500PL     І       ВЪРТЯЩА СЕ ФРОНТАЛНА СИСТЕМА 

ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ, ПО-НИСКИ РАЗХОДИ И ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ 

Увеличете добивите чрез оптимално използване на земята си с помощта на напоителната система 9500PL. 
Подавайте равномерно необходимото количество вода в точното време всяка част от вашето поле. 
Системите за напояване по бразди не оправдават очакванията в подобни ситуации, подавайки твърде много 
вода в някои участъци и недостатъчно в други. Но тази проста, икономична и надеждна система, захранвана 
с маркуч или от канавка може да замени колесната система или напояването чрез заливане и осигурява по-
добри резултати година след година.  

 
 

 

• Идеална за слабо използвани полета и участъци 
с неправилни граници   

• Намалява разходите за труд със 70%  

• Намалява разходите за енергия благодарение на 
поливането при ниско налягане   

• Спестява между 50% до 70% от водните ресурси 
в сравнение с напояването по бразди   
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Опция захранване от канавка 

Гъвкавост за вашето поле 
• До седем кули плюс 

свободния край се равнява на 
обща дължина от 408.7 м. за 
максимално покритие на 
полето  

• Възможност за напояване на 
различни култури 

• Кулата на Zimmatic с опциите 
за стандартен, среден и висок 
просвет позволява 
приспособяване към различни 
по височина култури  

• Варианти за диаметри на 
тръбите: 168 или 219 мм. 

ОБЕДИНЕТЕ ПРЕДИМСТВАТА НА КРЪГОВИТЕ И ФРОНТАЛНИТЕ СИСТЕМИ 

Въртящата се система може 
лесно да обработва 
разклонени участъци и 
съседни полета благодарение 
на възможността да се 
завърта. 
Увеличава поливните площи 
до 98%.  

Водеща технология на 
управление 
• Специално проектирано от 

Zimmatic управление, 
поддържащо различни езици и 
метрична система 

• Информационният дисплей прави 
управлението на напояването по-
лесно от всякога  

• Управление на системата чрез 
интернет или телефон с опцията 
за управление FieldNET  

• Лесно програмиране на разхода 
на вода чрез избор на обема на 
напояване  

• Използвайте допълнителните 
елементи на управлението за 
внасяне на торове и химикали 

Надеждна универсална 
платформа 
• Кръгова фронтална система с 

маркуч, захранвана от 
електрически кабел или 
генератор. 

• Изключителен колекторен 
пръстен Zimmatic, 
предназначен да премахне 
ограниченията за водния поток  

• Универсална стандартна 
четириколесна платформа с 
маркуч до 219 м. 

 Предлага се и вариант за 
 захранване от канавка 

• Шестколесна платформа с 
повишена проходимост с 
маркуч до 280 м. 
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           FIELDNET     І       БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО 

СИЛАТА ДА УПРАВЛЯВАТЕ КРЪГОВИТЕ СИСТЕМИ КОГАТО ВИ Е УДОБНО 

Можете да наблюдавате повечето 
кръгови системи с FieldNET, 
независимо от марката им. 
FieldNET изгражда мрежа между 
системите, която ви дава пълен 
контрол и възможности за 
мониторинг. 
Ще получавате текстови 
съобщения в реално време на 
всеки мобилен телефон, така че 
денонощно можете да сте 
информирани за състоянието на 
кръговата ви система. По-малкото 
пътувания до вашето поле водят до 
значителни икономии на гориво, 
труд и, най-важното, време. 
FieldNET също ви дава бърз и 

лесен достъп до кръговата система 
чрез интернет -   

за по-удобно управление на 
напояването в реално време.  
Интуитивен уеб-портал предоставя 
бърз обзор на всяка кръгова 
система, информация за 
местоположението й, състоянието и 
използването на вода.  
 

Надграждане според нуждите 
FieldNET ви дава възможност за 
модернизация, преминавайки от 
план FieldNET Advanced на план 
FieldNET Premier, осигурявайки 
възможности за мониторинг и 
контрол, съобразени с вашите 
нужди. Можете също така да 
надграждате съществуващите 
механични панели до FieldNET чрез 
добавяне на FieldNET PRO.  

Обслужване на клиентите 
Ако ви е нужна повече информация 
за нашите продукти или услуги, 
обърнете се към представител на 
Lindsay от отдел обслужване на 
клиенти и той с радост ще ви 
отговори на всички въпроси.  
 

Map View 
FieldNET вече разполага с Map View, 
която използва GPS координати, 
позволявайки ви да виждате всички 
ваши кръгови системи 
едновременно и предоставяйки 
ясна, изчерпателна и 
обновяваща се 
информация за 
състоянието. 



 
 

1 Изисква стартов управляващ пакет 
2 Позицията на кръговата система при план Advanced е приблизителна—изчислява се 
въз основа на посоката, скоростта и времето 
3 Позицията на кръговата система при план Premier се определя точно с помощта на 
датчик за преместване или GPS.  
4 Функция само на контролер FieldBOSS 
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ПОДРОБНИ ОБНОВЛЕНИЯ.           
ПЪЛНОЦЕННО УПРАВЛЕНИЕ. 

Уеб порталът FieldNET предоставя 
нужната ви информация за 
осигуряване на стабилната работа на 
вашата кръгова система.  

FieldNET—наблюдавана зона 

            

FieldNET—преглед на карта 

FieldNET—потребление на вода 

  
  

    

Основни функции на системата  Мониторинг Управление  Мониторинг   Управление 

Спиране на кръговата система � � � � 

Пускане на кръговата система  � �
1 � � 

Посока на кръговата система �  � � 

Процент на интензивност �  � � 

Дълбочина на поливане    � � 

Вкл./Изкл. подаването на вода  �  � � 

Вкл./Изкл. на спомагателното              
оборудване 

 �  � � 

Положение на кръговата система  �2  �
3  � 

Управление на натоварването                 
на електросистемата 

   �  

Вкл./Изкл. на захранването на кръговата 
система  

 �   �  

Функция на вградените датчици  Мониторинг/ 
Съобщения 

 Изключване/ 
Управление 

 Мониторинг/ 
Съобщения 

Изключване/ 
Управление  

Налягане на водата     � � 

Напрежение   � � 

Дебит на водата   � � 

Дебит на химикалите   � � 

Температурата   � � 

Валежи
4
    � � 

Скорост на вятъра
4
    � � 

Посока на вятъра
4
      �  

Програмируеми функции Advanced     Premier   

Крайни разпръскватели  �  

Спиране за обслужване или                       
за определено време 

 �  

Автоматизирани планове на местността  � 

 “Условна бариера”  � 

Разрешаване / забраняване                     
на автоматичен старт 

 � 

Автоматично спиране / Движение             
в обратна посока 

 � 

График за управление на натоварването �   

FieldNET—начална страница 

Допълнителна информация можете да 
откриете на сайта: 
www.lindsayfieldnet.com. 

ДВЕ НИВА НА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЪГОВАТА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА 

Изберете FieldNET, уникална услуга, която осигурява най-доброто 
решение за всяка отделна кръгова система във вашата ферма. И 
FieldNET Advanced, и FieldNET Premier ви предоставят широк набор 
от функции за мониторинг, така че се консултирайте с вашия 
дистрибутор на Zimmatic, за да определите най-добрия вариант за 
вас и вашата ферма. 
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           FIELDNET     І       СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПА 

ЕДНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ УВЕЛИЧАВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 

FieldNET със система за управление на помпа е уеб-базирана услуга, която използва силата на интернет, за 
да добавите удобство и възвръщаемост на инвестициите. Тази интегрирана система за управление 
понижава разходите за вода, труд и енергия и спестява до 75% от времето и горивото, необходими за ръчна 
проверка на работата на помпите.  

Dynamic Demand Control (DDC) 

Позволява групиране на 
кръговите системи с помпени 
станции, образувайки мощна 
система за обмен на 
информация, която намалява 
разходите за енергия. Помпите 
работят в най-енергоспестяващ 
режим и се превключват 
автоматично според нуждите. 
Таблото за управление DDC 
отчита налягането на помпената 
станция, разхода, контролната 
точка, общия обем, статистиката 
за кръговата система—всичко 
това на един екран за по-лесна 
работа.  

Средства за мониторинг 

Средствата за измерване и 
мониторинг предоставят важна 
информация за използването и 
производителността, 
позволявайки непрекъснатото им 
подобряване.  

 

Състояние и предупреждения 

Държи производителите 
информирани за работата на 
системата и ги информира за 
всички отклонения от нормалния 
режим на работа.  

Преглед на карта 

Осигурява комплексна картина на 
стопанството за улеснение на 
работата.  
 

Регулиране на налягането 

FieldNET може автоматично да 
регулира наляганията по 
контролните точки в помпената 
станция, така че да съответстват 
на потребностите на кръговата 
напоителна система.  

 
 
Dynamic Demand Control (DDC) 

1. Работят три кръгови системи, 
едната от тях изисква 
налягане на водата от 4.1 bar. 

2. Кръговата система, работеща 
с налягане 4.1 bar е 
изключена. Останалите две 
системи изискват само 3.3 bar 
налягане на водата. 

3. FieldNET и DDC автоматично 
превключват помпената 
станция в режим на по-ниско 
налягане. 

Налягане на помпената станция Налягане на помпената станция 

КРЪГОВАТА СИСТЕМА 

Е ИЗКЛЮЧЕНА 

КРЪГОВАТА 

СИСТЕМА 

РАБОТИ       

С 3.3 bar 

КРЪГОВАТА 

СИСТЕМА 

РАБОТИ         

С 3.3 bar 



Модернизирайте съществуващите 
си кръгови системи с механични 
панели за управление чрез новия 
PRO с GPS, за да получите допъл-
нителни възможности за управле-
ние, мониторинг и по-голямо удобс-
тво. PRO комбинира GPS-
позициониране и безжични комуни-
кации, подобрявайки ефективност-
та на съществуващите кръгови сис-
теми.Чрез модернизирането на ста-
рите системи с PRO с GPS ще по-
лучите всички предимства на без-
жична мрежа FieldNET, включител-
но актуализации и съобщения за 
състоянието , налягането на водата 
и позицията на кръговата система. 
• Лесно за монтаж и рентабилно 

решение за подобряване на ра-
ботата на съществуващите кръ-
гови системи с механични панели 
за управление  

• Работи с повечето панели за уп-
равление, включително механич-
ните 

• Възможност за мониторинг и уп-
равление на кръговата система 
онлайн или чрез вашия смарт-
фон с FieldNET Mobile 

• Икономия на време, труд и вода 
• По-малко пътувания до полето - 

до 75% икономия на труд 
• Прецизното GPS управление на 

площите, покривани от крайните 
разпръскватели, програмируемо-
то изключване на кръговата сис-
тема и регулирането на интензи-
тета на подаване на вода водят 
до подобряване на ефективност-
та на напояването. 
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УДОБНИ, АВТОМАТЗИРАНИ УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ВЪВ ВАШАТА ДЛАН 

Мобилното приложение FieldNET съчетава предимствата и пести време 
с удобството на смартфона. Снабден с лесен за използване интерфейс, 
FieldNET Mobile позволява на потребителите да следят използването 
на вода, да получават незабавно текстови съобщения и да наблюдават 
състоянието на кръговата система. Съвместимо с повечето популярни 
смартфони, включително iPhone®, BlackBerry® и ОС Android. 

          FIELDNET     І       МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

Екран за управление 
Големи, лесни за използване бутони 
осигуряват лесно управление на 
интензитета на напояване. С пакета 
Premier имате пълен контрол.  

 

PRO с GPS 

• Пълноценен мониторинг и 
управление от вашия 
смартфон 

• Предупрежденията в реално 
време намаляват риска от 
престой 

• Пестите време и труд с по-
малко пътувания до полето 

• Информирате се незабавно за 
състоянието на всички кръгови 
системи от списък с цветни 
означения 

• Следите процеса на напояване 
чрез ежедневни, ежеседмични 
и ежемесечни отчети за 
потреблението на вода  

• Неограничено ползване - няма 
ограничение за позвънявания 
или такси за често използване 

Наблюдавана зона 
Осигурява бърз преглед на позицията 
на всяка кръгова система и подробна 
информация за състоянието.  



Благодарение на VFD в напоителните 
системи могат да се модернизират 
източниците на захранване: от двигатели 
с вътрешно горене до високоефективни 
електрически двигатели. 
Watertronics настройва индивидуално 
характеристики на налягането на VFD за 
всяка комбинация от помпи за оптимално 
регулиране на налягането. Помпените 
станции включват също защита от 
прекъсване на електрозахранването, 
осигуряваща захранване по време на 
прекъсване. 
 
VFD осигурява просто, 
надеждно и 
икономично 
управление. 
Технологията VFD  
прецизно и 
равномерно съгласува 
производителността 
на помпата с 
потребностите на 
напоителната система.  

Възможността за превключване на 
помпите и динамичното управление на 
налягането осигуряват непрекъсната 
доставка на вода и пестене на енергия, 
както е показано в този пример.VFD 
позволява на помпите да работят в 
каквато и да е комбинация от 0% до 
100% от капацитета. Превключването на 
помпите също така намалява 
износването на системата. 
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ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ  

          WATERTRONICS     І       ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ПО ПОРЪЧКА 

ЧЕСТОТНО РЕГУЛИРАНО ЗАДВИЖВАНЕ 

Компанията Watertronics (Lindsay) 
предлага цялостни, интегрирани 
помпени станции, осигуряващи 
непрекъснато подаване на вода от 
речни станции, напоителни 
язовири, канали и езера.  
 
Всяка помпена станция Watertronics  
се проектира според специфичните 
нужди и полевите условия, 
намалявайки времето за монтаж и 
осигурявайки върхова 
производителност. Една помпена 
станция може да управлява 
множество системи за напояване.  
Спестяването на енергия се 
постига чрез интегриране на 
напоителния водоизточник и 
водоснабдителната система. 
Превключването на помпите на 
Watertronics, уникалното динамично 
управление на налягането в 
зависимост от потребностите и 
технологията за честотно 
регулирано задвижване (VFD) 
осигуряват идеално регулиране на 
налягането независимо от 
капацитета на изпомпване.  

Основни предимства 

• Индивидуално решение 

− Интегрирано управление на 
помпата и кръговата система  

− Управление на няколко 
напоителни системи  

− Разработена за пестене на 
енергия, вода и труд  

− Доставя се като фабрично 

сглобена единица за бърз 
монтаж  

• Непрекъсната доставка на вода  

• По-високи добиви чрез по-
равномерно поливане  

• Незабавна икономия на енергия  

− Равномерно регулиране на 
налягането 

− VFD съгласува 
производителността на 
помпата с потребностите  

• Постоянна надеждност  

− Изпитана преди доставката  

− Пълен монтаж и сервиз  

• По-висока доходност—спестява 

до 25% от разходите за вода и 
енергия  



           GROWSMART     І       ТОЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЛИВАНЕТО 

НЕОГРАНИЧЕНА ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ 

ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА ПОЛИВАНЕТО  
 

Тази технология ви позволява да 
внасяте правилното количество вода 
или химикали във всеки участък от 
полето ви и ви дава пълен контрол над 
всеки квадратен метър за максимално 
увеличаване на добивите и 
рентабилността.  
 

Принцип на работа 
Можете да зададете специфични зони за 
напояване чрез прост картографски 
софтуер. Те могат да се дефинират 
според типа на почвата, топографията, 
вида на културата или препятствията по 
полето. След това в контролера 
PrecisionVRI се зарежда програма за 
изменение на интензитета на 
поливането, която управлява отделните 
пръскачки чрез безжични модули. 
Пръскачките ще се включват или 
изключват в контролната зона или ще 
пулсират с определена честота, за да се 
постигне променлива интензивност на 
поливането.  
 

Основни предимства 

• Намалява консумацията на енергия 

• Променя интензитета на поливането в 
зависимост от културите или почвата 

• Намалява прекомерното поливане 

• Намалява техническата поддръжка на 
транспортьора 

• Намалява оттока и излужването 

• Намалява разходите за торове и 
химикали 

• Намалява и изключва поливането в 
ниски или заливани участъци 

• Осигурява записи и отчети за процеса 
на напояване в Интернет 

ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МАКСИМАЛНИ 

ДОБИВИ ОТ ПОЛЕТАТА ВИ 
 

• Работи с почти всички марки кръгови и фронтални напоителни 
системи 

• Безжично управление на напояването с FieldNET Mobile (опция) 

• Управление на зоните и отделните пръскачки 

• Доказана в практиката пулсираща технология 

• Лесен за използване картографски софтуер 

• GPS-позиционирането осигурява точен контрол и програмиране  

 

Всяка пръскачка е програмирана да се включва / изключва или 
пулсира с определен интензитет в зависимост от селскостопанската 

култура, релефа или препятствията 

Управление на отделните пръскачки  
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Дефиниране на няколко 
зони за поливане с 

помощта на 
картографския софтуер  

Точно определяне на 
проблемните участъци 

Индивидуално 
управлявани модули за 

прецизно поливане 

12.7 мм 

ИНТЕНЗИВНОСТ 

НА ПОЛИВАНЕ 

19.1 мм 

ИНТЕНЗИВНОСТ 

НА ПОЛИВАНЕ 

6.4 мм 

ИНТЕНЗИВНОСТ 

НА ПОЛИВАНЕ 

0.0 мм 

ИНТЕНЗИВНОСТ 

НА ПОЛИВАНЕ 

0.0 мм 

ИНТЕНЗИВНОСТ 

НА ПОЛИВАНЕ 

6.4 мм 

ИНТЕНЗИВНОСТ 

НА ПОЛИВАНЕ 



Пести вода и химикали 
благодарение на прецизното 
управление 
 
Предимства на GPS-позиционирането  

• Модернизира повечето кръгови 
системи независимо от марката 

• Интеграция с контролерите 
FieldBOSS и FieldVISION и с 
шарнирните кръгови системи 
Zimmatic FieldPLUS   

• Точната и надеждна технология 
GPS осигурява прецизен контрол 
на зоните на крайните 
разпръскватели, програмируемо 
изключване на кръговите системи 
и регулиране на подаването на 
вода на определени участъци 

• Прецизно управлява до два 
програмируеми крайни 
разпръсквателя без допълнителни 
разходи за кабел по секциите  
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ПЕСТЯТ ОЩЕ ВРЕМЕ, ТРУД, ЕНЕРГИЯ И ВОДА ЧРЕЗ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМАНДИ И УПРАВЛЕНИЕ  
 

Широка гама модерни продукти, включително прецизни неизискващи 
настройка приспособления измерват, отчитат и управляват. 

СИСТЕМА ЗА GPS-ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

• Безжичното управление на 
помпата дава възможност за 
автоматично пускане и 
спиране на помпите. Блокът 
за безжично управление на 
помпата комуникира с един 
или повече отдалечени 
блокове, управлявайки 
спирането / пускането на 
помпите и отварянето / 
затварянето на клапаните. 

• Разходомерът елиминира 
проблемите на 
традиционните механични 
разходомери и дава 
разширени възможности и  
по-добро съответствие с 
регулаторните изисквания 

• Колекторът за валежи* 
позволява изключване при 
достигане на избран от 
оператора праг на валежите    

• Датчикът за скорост/посока на 
вятъра* позволява изключване 
при определена скорост на 
вятъра за избягване на 
преразход поради разпиляване 

• Датчикът за налягане 
позволява автоматично 
изключване при достигане на 
определено налягане и 
изпращане на съобщение 

• Спомагателен интерфейс 
позволява интегрирането на 
устройства като помпи за 
впръскване на торове или 
бъркалки  

           GROWSMART     І       ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ БЕЗ НАСТРОЙКИ 

Безжично управление 
на помпите 

Магнитен разходомер Колектор за валежи и 
датчик за изключване 

*При използване на панел за управление FieldBOSS 
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Редовната поддръжка на вашата 
кръгова система включва проверка на 
няколко ключови компонента и 
извършване на необходими ремонти или 
подмяна. Ключови точки за проверка са: 

• Мазане 

• Електрически компоненти 

• Транспортьор и гуми 

• Ефективност на пръскачките 

• Зазимяване 

 

Плюсове на редовното обслужване на 
кръговата система  

Съставянето на график за техническо 
обслужване ще осигури по-дълъг живот 
и по-голяма надеждност на вашите 
кръгови системи и по-продуктивни 
сезони за вас. Ползите от редовната 
поддръжка на кръговите системи са: 

• По-малко време за престой 

• По-ниски експлоатационни разходи 

• По-дълъг експлоатационен живот 

• По-висока цена на вторичния пазар 

• По-добра възвръщаемост на 
инвестицията 

Дистрибуторите на Zimmatic® могат да 
обслужват всякакви кръгови напоителни 
системи независимо от марката. 

Свържете се с вашия дистрибутор на 
Zimmatic® за повече информация 
относно как техническото обслужване 
може да преобрази вашата кръгова 
система. 

Обслужване Ежегодно 

Мазане на кръговата система веднъж годишно на 
всеки 1000 часа работа 

� 

Мазане на подравняващото рамо всяка пролет � 

Проверка на всички уплътнения за износване � 

Проверка на нивото на маслото в редуктора и 
двигателите на централното задвижване 

� 

Смяна на маслото в редуктора и двигателите на 
централното задвижване (на всеки 4000 часа) 

� 

Отстраняване на кондензата от редуктора � 

Проверка на налягането на гумите 
(трябва да е не по-малко от 1.1 bar) 

� 

Проверка за разхлабени болтове по колелата два 
пъти годишно 

� 

Проверка за износени или липсващи пръскачки � 

Проверка на колектора на пръстена за наличие на 
прах или корозия (в началото на сезона) 

� 

Сваляне на пясъчния филтър и промиване на 
системата с вода за няколко минути (в края на 
сезона) 

� 

Проверка на проводниците на двигателя � 

Проверка на главния панел за гнезда на мишки или 
насекоми 

� 

Проверка на връзката на заземителния проводник 
към главния панел 

� 

Проверка на анкерни болтове и винтови обтегачи � 

Проверка на щитовете на редукторите на кулите и 
заключване при необходимост 

� 

Проверка дали кабелът на секцията е добре 
закрепен 

� 

Паркиране на системата върху равна повърхност      
(в края на годината) 

� 

Затягане на всички разхлабени болтове по кулата и 
по секциите 

� 

Дрениране на захранващата тръба (в края на 
годината) 

� 

ОСИГУРЕТЕ ПЛАВНА РАБОТА НА КРЪГОВИТЕ СИ СИСТЕМИ  

Препоръчителен годишен 
график за обслужване 



Международният лидер в напояването 
 

Lindsay продължава да бъде лидер в технологичните иновации благодарение на разработването на системи, 
повишаващи ефективността напояване, увеличаващи производителността и намаляващи потреблението на 
енергия и разходите за труд. Със стотиците си представители по целия свят, както и стратегически 
разположените центрове за доставка на резервни части, ние предлагаме на фермерите незабавно 
сертифицирано обслужване, обучение на клиентите и полезни съвети.  

САЩ: 2222 N. 111th St., Omaha, NE 68164 • Африка: 25 Karee Street Kraaifontein Ind Kraaifontein, 7570, South Africa 
Бразилия: Rodovia Adhemar Pereira de Barros - SP 340-KM 153, 5 Jd. Bela Vista - Caixa Postal 1001 CEP 13800-970, Mogi-Mirim, Sao Paulo, Brazil 

Европа SAS: 72300 La Chapelle D’Aligne, France • Lindsay International BV: Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol-Rijk The Netherlands 
Търговски отдел Китай: Room 403, Building C Beijing Lufthansa Center Number 50, Lianmaqiao Road Chaoyang District Beijing, China 100016 

Австралия: Lindsay International (ANZ) Pty Ltd 19 Spencer Street Toowoomba QLD 4350 

1-800-829-5300 • 1-402-829-6800 • www.lindsay.com 

За да узнаете как да спестите време, вода, електроенергия и труд, като същевременно постигнете по-
високи добиви, посетете www.zimmatic.com или се обърнете към местния представител на Zimmatic®.  

ПРЕДИМСТВАТА НА LINDSAY 
ЗДРАВИНА · ДЪЛГОВЕЧНОСТ · НАДЕЖДНОСТ · 

УСТОЙЧИВОСТ · ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ · СЕМЕЙСТВО 
УНИВЕРСАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ 

Икономия, чистота, екологичност. Корпорация Lindsay се ангажира 

да повишава информираността по отношение на опазването на 
околната среда и да прилага устойчиви практики за защита и 
намаляване на консумацията на енергия, вода и други ресурси.  

© 2012 Lindsay. Всички права запазени. Zimmatic, FieldNET, Growsmart, 
Greenfield и Watertronics са търговски марки или регистрирани търговски 
марки на корпорация Lindsay. Всички имена на марки са търговски марки 
или регистрирани търговски марки на съответните компании.  


