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اآلى كنترول ريموت هو نظرة مختلفة لعملية التحكم فى أجهزة الرى المحوري تم تصميمه لسهولة إدارتها ومراقبتها عن بعد بدون 
الحاجه إلى تغيير لوحة التحكم الموجودة حاليًا و يمكن التحكم في خصائص الجهاز من تشغيل الجهاز و تغيير سرعته وغيره.

هذه األداه تمكنك من إدارة األجهزه عن طريق البتوب أو تابلت أو موبايل يتم توصيله باإلنترنت وذلك عن طريق موقع إلكتروني خاص بنا.

يمكنك إستخدامه مع أى نوع من أنواع األجهزة الموجودة الحالية.

اإلدارة والتحكم

ملحقات الجهاز
قسم الصيانة وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار متاح دائمًا لتوفير أنواع مختلفة من ملحقات الجهاز لضمان عمل الجهاز بأعلى 

كفائة ممكنة ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا -
www.western-irrigation.com

نستطيع توفير أنواع مختلفة من األسمدة حسب التصميم المطلوب من سماده لجهاز واحد 
الى غاية تسميد مشروع كامل.

• وحدات تسميد يدوية أو أتوماتيكية
• مدخل ومخرج من الحديد المجلفن

• محابس كهربائية
• لوحات كهربية متطورة

يمكننا أيضًا توفير أنواع مختلفة من المضخات القوية بقدرات مختلفه حسب اإلحتياج المائي 
للمشروع

• مضخات توربينية
• مضخات غاطسة

• مضخات أفقية

التسميد وحلول ضخ السماد



اإلطارات
لدينا مقاسات مختلفة من اإلطارات ومن مختلف 

المصنعين لمالئمة خصائص الحقل الخاص بك.

قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع 
تحسين األداء، تطوير، إستبدال 

لدينا جميع الحلول لرفع أداء ألة الجر الخاصه بجهاز الرى المحورى وصيانة المواسير مع إستبدال قطع الغيار التالفه بقطع غيار 
أصلية مما يعمل على تحسين أداء األجهزه الخاصه بك.

يمكننا أيضا تعديل كيفية التحكم فى األجهزة لتتحول إلى تحكم عن بعد حيث يمكنك إدارة ومراقبة جميع األجهزة بالمزرعة 
من غرفة تحكم واحدة مما يقلل تكاليف التشغيل والعمالة.

تصنع المواسير من الحديد المجلفن على الساخن حيث يمكنها 
العمل بصالبة لمدة تتجاوز 15000 ساعة تشغيل بدون حدوث مشاكل 

الصدأ طبقا لمعمل حموضة الماء من 6 الى 10

بعد هذه المدة ينصح أن يتم فحص للمواسير لتغييرها إذا لزم األمر.
لدينا أقطار مواسير مختلفة 5"، )5/8( 6"، )5/٨( 8" لمالئمة جميع 

األجهزة الموجودة فعليًا.

هذه الخدمة متوفرة أيضًا لألجهزة المبطنة

إختيار الرشاشات

لوحة البرج
لوحة البرج مغطاه بغطاء بالستيك معامل ضد 
األشعه الفوق بنفسجية لتحمل أشعه الشمس 

باإلضافه إلى القاعدة المصنوعة من الحديد 
المغلفن الداخلية لتثبيت األجزاء الكهربية 

عليها وهى متوفرة لألبراج الوسطى والبرج قبل 
األخير والبرج األخير وتقوم بالتحكم بالجهاز عن 

الوصول ألخر الحقل او العودة أتوتوماتيكيًا او 
إطفاء الجهاز عن حدوث خلل ما.

لوحة التحكم
قد تكون مهتم بتغيير لوحة التحكم لديك 

بلوحة تحكم أحدث.
 لوحة التحكم المتوفرة لدينا لتالئم العديد من 
أنواع لوحات التحكم لباقي األجهزة الموجودة 
وفيها المؤقت والكونتاكتور والريالى والمحول.

المكونات الكهربائية
المجمع الحلقي

السليب رينج تركب على ماسورة من الستنليس 
ستيل على شكل حرف J وهى معزولة بغطاء 

يعزلهاعن الجو الخارجي لضمان عدم دخول 
األتربة والمياه والحشرات ومتوفر منها 11 خط أو 

13 خط.

For more information contact info@western-irrigation.com

ألة الجر

Standard Tire Sizes
14.9”x24”

لدينا مختلف أنواع اإلطارات لتناسب جميع 
أطوال األجهزة ولمختلف أنواع الترب.

11.2 x 24

16.9 x 24

11.2 x 38

3-Wheel Drive

المواتير
لدينا مواتير قوية ومختبرة جيدًا لضمان 

أعلى أداء ممكن كما لدينا سرعات 
وقدرات مختلفة )عالية - متوسطة - 

منخفضة( وبضمان أمريكي.

صناديق التروس
صناديق التروس المتوفرة لدينا 

على درجة عالية من القوة 
ومصممة للعمل تحت أى ظروف 

و بضمان أمريكي.

تركيب األجهزة فى الموقع
عملية تركيب األجهزة تتم بترتيب تام بداية من تحديد الموقع وخصائصه ومعرفة الجدول 

الزمنى المعد إلستكمال المشروع ومن ثم يتم تسليم األجهزه فى الموقع وهى تعمل 
بكفائة.

الضمان
نمنح عمالئنا ضمان لمنتجاتنا ضد عيوب الصناعة لمدة سنتين أو 6000 ساعة تشغيل أيهما أقرب كما نمنح فترة ضمان عشر سنوات 

لألجهزه المبطنة من الداخل بمادة البولى إيثيلين.

الصيانة
يتم ترتيب زيارات دورية لمعاينة حالة األجهزة وصيانتها والعمل على إستبدال األجزاء البالية 

أو المستهلكة.

شبكة الموزعين
يسعى جميع موزعونا دائمًا على إقتراح أنسب الحلول لعمالئنا فيما يتعلق 

بالتصميم والتوصيات لتالئم جميع أنواع المحاصيل واإلحتياجات الزراعيه لكل 
مزارع و المعدات الزراعية الخاصة بهم  والحلول اإلدارية وعملية إدارة التمويل 

للمشروع.

* توريد وتركيب األجهزة وتوريد قطع غيارها.  
* اإلشراف على إدارة المشروع.  

* تدريب العمالء على إستخدام التكنولوچيا المتطورة إستخدام صحيح.  

نحن نحول فكرتك إلى مشروع على أرض الواقع.

عملية إضافة المياه حسب إحتياج النبات هى نقطة فى غاية األهمية ولذلك نحن ندعم عمالئنا بأحدث التقنيات لضمان توزيع 
المياه توزيع جيد كما يمكننا إعادة معايرة الجهاز موسميًا أو سنويًا ليتماشى أداء الجهاز مع التغيرات التى قد تحدث من إنخفاض 

الضغوط أو التصرفات.

توزيعة الرشاشات هو مصطلح يتعلق بكيفية توزيع الفواني على طول الجهاز وملحقات طقم الرشاشات مثل عدادت الضغط 
ومنظمات الضغط والكيعان End Gunوتصميم المسارات الجافة لإلطارات.

منتجات الرشاشات لدينا من شركات عالمية مثل شركة نيلسون وسيننجر وكوميت بمواصفات مختلفه لتالئم اإلحتياجات 
والتصاميم والمحاصيل واألراضى المختلفة.

إستبدال المواسير


