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iControlRemote é a tecnología de ultima geração desenhada para gestionar fácilmente os esus sistemas de rega, de forma remota e 
sem trocar o painel de control existente.

Esta ferramenta permite-lhe administrar o seu sistema desde qualquer computador, tablet ou telefone móvel através de interneet, 
utilizando a plataforma www.icontrolremote.com

iControlRemote é compatível com todos os  paineis de control disponíveis no mercado.

Gestão de control

Peças e acessórios
O departamento de  peças de reposição e serviços da Western estão à sua disposição para  poder suministrar  as peças, complementos 
e acessórios  necessários para substituir e manter o seu sistema de rega.

Oferecemos uma  vasta gama de soluções  de fertirrigação, desde componentes individuais 
até aos projectos chave em mão.

Suministramos e instalamos,
  • Unidades de  filtragem  manuais ou automáticas.
  • Válvulas de control.
  • Paineis eléctricos avançados.

Também instalamos estações de  bombagem, específicamente  desenhadas para satisfazer 
as necessidades de qualquer projecto de rega.

Soluções de fertirrigação e bombagem



Actualizar, Transformar e Substituir.

¿Pretende actualizar a unidade  motriz do seu sistema para melhorar o rendimento? ¿Necessita um câmbio de tubos nos seus pivots? 
Ou, ¿Talvez  pretenda aplicar um control  remoto na sua instalação de rega?
O nosso departamento  post  venda e serviço podem fazer tudo isto por si.

Instalação e posta em marcha
Instalamos e metemos em marcha os seus pivots. Supervisamos, ejecutamos e entregamos a 
obra quando está 100% finalizada e verificada.

Programa de garantia
Os nossos  productos tem  garantia contra defeito de fabrico nos  materiais  durante un mínimo de dois anos ou 6.000 horas de 
funcionamento.
Nos  sistemas Permapipe™, os tubos tem uma garantia de 10 anos.

Manutenção
Oferecemos visitas de manutenção de forma regular para analizar os seus  sistemas de rega. 
Reparamos ou substituimos as peças em mau estado em caso de necessidade.

Rede de distribuição
Os nossos distribuidores estudam as soluções mais adecuadas para satisfazer  
todas as suas necessidades agrícolas, desde o desenho/projecto até à gestão e 
financiamento do mesmo.

¿O que podem os nossos distribuidores fazer por si?

 * Suministro de sistemas de rega e peças de reposição.
 * Supervisão da execução dos projectos.
 * Dar formação aos seus clientes sobre o uso correcto dos sistemas de  
   rega e  das l novas tecnologías.

Rodas
Oferecemos  pneus dos melhores fabricantes 
adecuados  para todas as condições de qualquer 
terreno.

A extructura de aço galvanizado em quente proporciona aos seus 
pivots uma larga vida útil, pudendo estes suportar mais de 15.000 horas 
de rega sem  problema de corrusão.

Transcurrido este periodo, torna-se  recomendável comprovar o estado 
dos tubos e substituir os tubos defeituosos se assim fosse o caso.

Podemos suministrar  uma vasta  gama de diâmetros  de  tubos (5”, 
6-5/8”, 8-5/8”), tanto do modelo CP6000 como dos modelos anteriores.

Unidade motriz
Motoreductoras
Trabalhamos com motores de alta 
resistência que  tem dado provas de uma 
maior fiabilidade.

Estão disponíveis numa vasta gama de 
opções de HP.

Motores helicoidales de  baixa, meia ou 
alta , com a garantia dos EE.UU.

Reductoras
Fabricadas em  aço de alta 
resistência  e  desenhadas 
para trabalhar em cualquier 
circunstância.

Disponíveis em eixo curto (50:1) 
ou eixo comprido (52:1).

Sustituição de tubagem

Opções de aspersão

Caixa de torre
As caixas de torre fabricam-se com 
material termo plástico sobre uma base 
de aço galvanizado. Existem disponíveis 
caixas de  torre  intermedias,  penúltima  
e última. Incluiem: auto-reverse, fim de 
campo, relé e  contactor.

Painel de control
¿Tem interesse em substituir um painel 
existente por um com a funcionalidade e 
os ultimos avances tecnologicos?
A nossa familia de paineis iControl, 
fabricados com componentes 
americanos e sob as normas de qualidade 
internacionais incluen: temporizador 
percentual, transformador, contador de 
horas, contactores e relé.

Componentes eléctricos

Anel Colector
O anel colector monta-se no tubo 
em J de aço inoxidável. Conta com 
um exclusivo isolamento hermético 
para evitar a entrada de pó e insectos. 
Disponíveis com 11 ou 13 pistas.

A aplicação da  água  é um  dos factores mais  importantes  num sistema de rega. Por isso oferecemos  a ultima  tecnología en 
cartas de  aspersão e canhões finais.

A carta de aspersão é o conjunto de aspersores, boquillas e qualquer outro acessório relacionado com a emissão de àgua no seu 
pivot: reguladores de pressão,  drops, pistola final, etc.

Trabalhamos com os melhores fabricantes do sector. Os productos da Nelson®, Senninger® e Komet® podem ser configurados de 
forma personalizada para alcançar os objectivos com as necessidades da cultura.

Para mais informações contate info@western-irrigation.com

Os nossos distribuidores transformam as suas ideias em realidades.

Tamanhos 
estandarizados

14,9”x24”

Pneus disponíveis em múltiplas 
opções para que se adaptem aos  
requisitos dos tramos e ás condi-

ções do solo.

11,2" x 24"

16,9" x 24"

11,2" x 38"

Tração em 3 
rodas


