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أن تجعل الدائرة مربع 

إن كل فدان وكل قطرة ماء وكل كيلووات مستهلك ُيعد إستثماًرا. ُيعد تحسين هذه الموارد أمرًا بالغ األهمية لنجاح أي مؤسسة 
زراعية، ويمكن ألنظمة ويسترن للري الخطي المساعدة في تحقيق هذا الهدف.

يمكن ألنظمة الري الخطي الخاصة بنا أن تروي مجموعة متنوعة من األشكال واألحجام الميدانية. بفضل هندسة التفكير 
المستقبلي، تعمل أنظمة ويسترن للري الخطي على زيادة إستخدام المياه إلى أقصى حد من خالل التوزيع المراقب. ُتظهر 

الدراسات أنها تروي أكثر من 90 ٪ من القطع المستطيلة بينما تستخدم 60 ٪ ماء أقل. باإلضافة إلى تخفيض تكاليف العمالة بنسبة 50 
٪ عند مقارنتها بأساليب الري بالغمر.

الفوائد
  • المرونة. مصمم للتكيف مع مجموعة متنوعة من األحوال الجوية والمحاصيل والظروف الميدانية.

  • تجانس عالي في التوزيع )حتى ٪98(.

  • ُيحسن كفاءة المياه.

  • ُيزيد من المساحة المروية.

  • يقلل من تكاليف التشغيل.

  • ُيزيد الربحية.

العناصر المكونة
إن محركاتنا ومضخاتنا ومولداتنا عبارة عن وحدات تركيبية ويتم تركيبها في اإلطار. باإلضافة إلى مجموعة واسعة من محركات 

قوية ومعدل التدفق وقدرات خزان الوقود، تتوفر أيًضًا خيارات التحضير الذاتي والتنظيف الذاتي.

يمكن تكوين أنظمة الري الخطي بمجموعة متنوعة من أطوال 
األبراج والوصالت الطائرة.

يتم تحديد أقطار األنابيب عادًة من خالل متطلبات التدفق 
وأطوال األبراج و الوصالت الطائرة. Permapipe هو خيار 

موصى به عند الري بمياه الصرف الصحي المعالجة أو عناصر 
التسميد المسببة للتآكل.

الري بالسحب من قناة الري بالخرطوم نوع النظام
ما يصل إلى 1000 م طول النظام

5 بوصة، 6 - 5 / 8 بوصة و 8 - 5 / 8 بوصة قطر اإلمتداد

المولد أو كابالت السحب الكهربائية مصدر الطاقة

كابل تحت األرض، كابل ثلم أو فوق األرض نظام توجيه

مسطح حتى 6 ٪ إنحدار الحقل

ال نعم خيار التغطية الممتدة

تم تصميم عربتنا ذات األربع عجالت خصيًصا للجر وهي قادرة 
على التعامل مع خراطيم القطر الكبير للري األكثر فعالية 

للحقول الكبيرة التي تتطلب معدالت تدفق أعلى.

هذا بديل للحقول واسعة النطاق.

عربتنا ذات العجلتين مثالية للحقول الصغيرة، مما يقلل 
التكلفة اإلجمالية للفدان.

تم تصميم العربة للسحب. إنها قادرة على التعامل مع 
خرطوم يصل إلى 8 بوصات حسب متطلبات التدفق.

مكانة قياسية مكانة عالية

عجلتين ٤ عجالتخريطة

مركز طرف

الري بالسحب من قناة الري بالخرطوم مصدر المياه

مولد سلك مصدر الطاقة

األبراج والوصالت الطائرة المستخدمة في أنظمة الري الخطي

وصلة طائرة

1٬8

3٬7

5٬9

7٬8

9٬6

11٬9

13٬7

15٬5

17٬8

19٬7

23٬8

25٬6

اإلمتدادات
طول قطر

قدم متر مم بوصة
125٬7 بوصة 38٬38 ١٢٧ 5 بوصات

١٤٥'١ بوصة ٤٤٬٢٢ ١٢٧ 5 بوصات

١٦٤'٧ بوصة ٥٠٬١٧ ١٢٧ 5 بوصات

١٨٤'١ بوصة ٥٦٬١١ ١٢٧ 5 بوصات

١٢٥'٧ بوصة 38٬38 168٬3 ٦ بوصات  ٨/٥

١٤٥'١ بوصة ٤٤٬٢٢ 168٬3 ٦ بوصات  ٨/٥

١٦٤'٧ بوصة ٥٠٬١٧ 168٬3 ٦ بوصات  ٨/٥

١٨٤'١ بوصة ٥٦٬١١ 168٬3 ٦ بوصات  ٨/٥

٢٠٣'٧ بوصة 62٬05 168٬3 ٦ بوصات  ٨/٥

١٢٥'٧ بوصة 38٬38 219٬1 ٨ بوصات  ٨/٥

١٤٥'١ بوصة ٤٤٬٢٢ 219٬1 ٨ بوصات  ٨/٥

١٦٤'٧ بوصة ٥٠٬١٧ 219٬1 ٨ بوصات  ٨/٥

خيارات نظام الري الخطي
مصممة لتناسب اإلحتياجات المتزايدة لديك

عربة بأربعة عجالتعربة بعجلتين

الري بالسحب من قناة الري بالخرطوم


