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PIVOTE CORNER 

 

Características do corner Western

• O tramo do corner e o tramo final do pivot estão sempre em 
constante   movimento.

• Acionamento de frecuência variável para o control do motor.

• Carta de rega optimizada adaptendo-se à  acelaração e 
desacelaração do sistema.

• Guía por cabo enterrado ou por GPS.

• Tramo de comprimento máximo de 86.71m incluindo o lanço 
suspenso.

• Motores propulsores inversores de 1,75 HP nomináis.

• Eixo de transmissão extra forte.

• Control de PLC industrial com HMI.

Ventagens do uso do sistema Corner CP600

 1. O uso de variadores de frecuência no tramo corner e no último tramo do pivot proporcionam um 
movimento continuo.

 2. A flexibilidade da ligação entre o pivot e o corner impedem a acumulação de tensão no sistema.

 3. Com a base rodante mais larga consegue-se maior estabilidade em terrenos difíceis e assim torna-se 
possivél aumentar a segurança no caso de fortes pendentes.

 4. O corner estende-se e contrai-se ajustando automáticamente a sua velocidade na aplicação da água e 
sem intervenção do usuario.



¿Porque se deve de utilizar o sistema de 
guía GPS?

 • O GPS supervisa a posição do pivot e dirige-o  com    
 absoluta precisão.
 • Deixam de existir  fios ou cabos de  comando enterrados.
 • Fácil aranque.
 • Fácil de usar.

GUIA DE CANTO GPS

¿Quál é a função de guía GPS num sistema córner?

Este corner conta com um sistema de guía por GPS. A informação da posição obtem-se desde um numero máximo de 20 
satélites e de una estação local ou remota.

O pivot é guíado automáticamente durante o seu movimento pré configurado tendo apenas uma margem de erro de precisão 
inferior a 1 pulgada (2,5 cm).

Ligação Wi-Fi

Cada sistema possui de série um ponto Wi-Fi, o que lhe permite configurar e supervisar de modo inalámbrico o seu sistema de 
guía GPS, utilizando unicamente um navegador web e um dispositivo com Wi-Fi.

Ao utilizar o modo inalámbrico, pode aceder a toda a informação relacionada com o seu sistema GPS, realizar alterações 
importantes quando seja necessário, conhecer o estado do sistema durante o periodo de rega, fazendo com que o seguimento, 
a soluçao de problemas e a manutenção sejam tarefas muito simples.

Funcionamento do painel

O painel de control de guia GPS programa-se com as coordenadas 
do movimiento da máquina. Isto permite instalar e manter activo 
de forma fácil e rápida o sistema corner  guiado por GPS.

O usuario receberá de forma imediata a informação do GPS: 
latitude, longitude, distância, erros de latitude e erros de 
longitude...

¿O que é um pivot córner?

É um pivot com um braço flexivél montado no seu extremo e que se pode extender automáticamente para regar as esquinas 
de terreno onde um pivot convencional não chega.

Todo o sistema é dirigido mediante um painel de control que,

 •  permite ao usuario configurar de modo personalizado as características operativas da máquina.
 •  supervisa as condicões de funcionamento mediante um sistema de comunicação fácil e simples de utilizar.

¿Como funciona um pivot córner?

Quando o pivot entra nas esquinas das parcelas de campo, o braço começa a extender-se. Durante esta extensão, o painel de  
control ajusta o espaço entre os aspersores e o tempo de aplicação para que deste modo mantenha uma uniformidade da rega 
no comprimento de todo o pivot. 

¿Quando se torna económicamente viável a instalação de um pivot corner? 

A decisão de instalar um corner é determinada pelo tamanho e valor do terreno,  especialmente quando não existe a possibilidade 
de regar com o pivot convencional, por exemplo, parcelas quadradas ou irregulares.

Uma parcela quadrada de 25 hectáres regada com um corner aumentará a área de mais 5 hectáres. Assim verifica-se um 
aumento de 20% da área total do terreno. Assim com este sistema é possivé aumentar a área de rega, obtendo um aumento 
do rendimento final.

O agricultor deverá sempre considerar factores como:

 •  O custo do abandono das áreas de terreno sem cultivar.
 •  O tempo que debe usar para instalar outros tipos de sistema de rega com maior custo e menor rentabilidade.
 •  O tempo adicional necessário para gestionar uma rega combinada.
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