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РЕШЕНИЯ ЗА 
ПОЛИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
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ЗА НИК
Ние в НИК имаме над 15 години опит в прецизното земеделие, благодарение на който може да ви предложим 
цялостни решения за ефективно и рационално напояване на Вашите площи. Ние ще проектираме и изградим 
цялостна инсталация за поливане, както и препоръчителен план за работа, а за Вас ще остане само да 
наблюдавате данните за подаваната поливна норма на Вашия таблет!
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Ник Електроникс

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ПРОЕКТИ

Предоставяне на 
информация при 

попълване на 
документите за 

водоползване

Проектиране на 
помпени станции
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Проектиране на  
поливни 

инсталации

Препоръки за 
хранане на 

поливни култури

Проектиране на 
тръбна мрежа
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Проектиране 
на дренажна 

система
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Препоръки за 
поливане на база 
култура и водно-
физични свойства 

на почвата



Valley® Irrigation, глобален лидер в механизираното поливане и авторитет в областта на иновативните технологии 
за напояване, напоява около 25 милиона акра в световен мащаб като спестява време, воден ресурс, разходи и 
увеличава добивите, всичко това като ви предоставя достъп за дистанционен мониторинг и контрол до вашата 
напоителна мрежа от всяка една точка на света. 
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Надеждна 
задвижваща 

част

Различни 
решения 

за висока 
проходимост

 Здрава и 
издръжлива 
конструкция

Модерни 
контролни 

панели и 
отделечен 

контрол

Възможност 
за GPS 

следене и 
управление

Възможност 
за прецизно 
подаване на 

вода
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ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

ПИВОТНИ СИСТЕМИ VALLEY

VALLEY ПРИТЕЖАВАТ ПАТЕНТ 
ЗА СВОИТЕ РЕДУКТОРИ, КОИТО СА ЕДНИ 
ОТ НАЙ-НАДЕЖДНИТЕ И ДЪЛГОТРАЙНИТЕ. 

VALLEY СА КОМПАНИЯТА ПОСТАВИЛА ОСНОВИТЕ 
НА ОТРАСЪЛА, КАКТО И ДИЗАЙНЪТ НА
ПЪРВАТА ПОЛИВНА  ПИВОТНА СИСТЕМА

КОИ СА VALLEY?

VALLEY ИМАТ 54% ПАЗАРЕН ДЯЛ
В СВЕТОВЕН МАЩАБ В СФЕРАТА НА
МЕХАНИЗИРАНОТО ПОЛИВАНЕ. 
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1.  Тройно уплътнение и 
неръждаем нипел

2.  Странични и радиални 
заварки

3. Фермови пръти

4.  Опорни стойки на 
задвижващите кули

5.  Връзка към 
задвижващите кули от 
заварена към тръбата и 
напълно обгръщаща я 
опорна стойка 

6.  Оптимизиране на 
рамената

7.  Ябълково и  муфено  
съединение

8.  Изход за разпръсквач 

9. Редуктор

2 31

4
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Гумена диафрагма с голям обем

Входни и изходни 
лагери

Червячна предавка

Проектно решение  
на зъбците

Най-голямата шийна 
предавка и шпонков 
канал

Дълъг изходен вал 
(стоманен)

Високовискозитетно масло 

Зъбно колело

Предавателно отношение 52:1

Разширителна камера

Резбована главина 

8 9

5

ПАТЕНТОВАН РЕДУКТОР VALLEY

6
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КЛАСИЧЕСКА ПИВОТНА 
СИСТЕМА VALLEY 

Пивотната система се състои от  
фиксиран пивотен център и рамена с 
дизайн Valley. Пивотните центрове са 
с възможност за нисък, стандартен и 
висок профил на задвижващите кули. 
Рамената са с дължини от 43 до 72 
метра, а диаметърът на тръбите е с 
възможности за 127мм, 168мм, 219мм 
и 254мм. 

Пивотната система с пре-
местваем пивотен център 
дава възможност за напоя-
ване на повече от едно поле. 

ПРЕМЕСТВАЕМИ 
ПИВОТНИ СИСТЕМИ

ВИДОВЕ ПИВОТИ 

Двуколесна система 
EZ-TOW

Четириколесна система 
EZ-TOW

1

2
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Линейните поливни системи Valley 
са предназначени за квадратни или  
правоъгълни полета като поливат 99% 
от площта на парцела.

ЛИНЕЙНА  
ПОЛИВНА СИСТЕМА

ЪГЛОВ ПИВОТ 
VFLEXCORNER

Четириколесна система 
Valley

Двуколесна система 
Valley

Универсална 
система Valley

1

2

3

ВИДОВЕ ПИВОТИ 
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СИСТЕМА X-TECТМ 
Патентованият DC мотор Valley X-Tec™ из-
ползва технологията FastPass™ и може 
да работи два пъти по-бързо от стандар-
тен високоскоростен АС мотор. Valley X-Tec 
може да се движи със скорост от 1 RPM – 
само 1% от максималната скорост на мото-
ра – до 136 RPM. Така и при най-трудните 
терени, земеделските стопани получават 
последователно и равномерно напояване.

УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОЯВАНЕТО

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ICON 
Панелите ICON дават възможност за:

›  Контролиране на пивотните системи от-
далечено чрез интернет връзка

›  Инсталиране на допълнителни сензори за 
проследяване на вятър, валежи и темпе-
ратура

›   Автоматично включване и изключване на 
пивота при определени условия

›   Комбиниране с технологията за отдале-
чено управление и мониторинг на пивоти 
AgSense

СИСТЕМА AGSENCE 
›  AgSense използва дигитална клетъчна технология 

за дистанционно наблюдение и контрол на пивот-
ните системи.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА VALLEY X-TECТМ 
›  Пълна мощност при всякаква скорост 
›  Патентована технология за подравняване 
›  Ниски норми на поливане, за да се гарантира дружно 

поникване на семената 
›  Ежедневно охлаждане на културите 
›  Възможност да извършвате и листно торене по време на 

поливането 
›  Възможност за напояване с променлива норма 

1

3

2
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IRRIGATE-IQ  
ЗА ЪГЛОВИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕЦИЗНО НАПОЯВАНЕ

ПРЕЦИЗНО НАПОЯВАНЕ С IRRIGATE-IQ

Напояване без Irrigate-IQ 

Пивотните системи, които не прилагат VRI, са ограниче-
ни да поливат с едно и също количество вода или да 
спират напояването напълно в райони, които не трябва 
да се поливат, без да отчитат разликите в полето.

Напояване с Irrigate-IQ

Irrigate-IQ VRI позволява, чрез управление на от-
делни дюзи да получите най-висока точност при 
напояване, съобразно нуждата от вода на съот-
ветните зони в полето.

При използване на Irrigate-IQ за ъглови поливни системи получавате: 
›  Равномерно разпределение на водата във всички зони на полето 
› Оптимизиране на използваните ресурси 
› По-добри резултати в края на сезона

IRRIGATE-IQ  
ЗА НАПОЯВАНЕ С ПРОМЕНЛИВА НОРМА (VRI)

БЕЗ VALLEY UNIFORM CORNER С VALLEY UNIFORM CORNER

НЕДОСТИГ НА ВОДА НЕДОСТИГ НА ВОДАПРЕПОЛИВАНЕ ПРЕПОЛИВАНЕ

1

2

3 3

2

1



 10

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
›  Аларми и изклюване на двигателя при настъпване 

на определени събития

›  Мониторинг  през мобилно приложение на позицията 
на пистолета

› Управление през телефон

ТРЪБНО-РОЛКОВА ПОЛИВНА МАШИНА 
С ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

ТРЪБНО-РОЛКОВА ПОЛИВНА МАШИНА   
С ТУРБИНА 

 ТРЪБНО-РОЛКОВА ПОЛИВНА МАШИНА  
С ИНТЕГРИРАНАТА МОТОПОМПА

МОТОПОМПИ 

ТРЪБНО-РОЛКОВИ
СИСТЕМИ CASELLA
Casella е основана през 1954 година от Уго Касела и към момента управлявана от Франческо, Еторе Паоло и Роберто 
Касела. Компанията има над 100 служителя, базирани в Карпането Пиачентино на площ от 75 000 кв.м., от които 
25 000 км.м офисни и складови площи и демонстрационни зали. Лидер в контруирането на машини и оборудване 
за напояване и канализационна мрежа. Надеждност, качество и навременно следпродажбено обслужване, 
благодарение на квалифицирания персонал. 

Casella предлага едни от най-кратките срокове за производство на макара, в рамките на 2 седмици от поръчката до 
излизането от завода, което се дължи на добре организираната поточна линия и производство. 

1

3

2

4

5



11

Повече от 35 години Euromachine доставя високопроизводителни водни помпи за земеделския и индустриалния 
сектор. Машините на Euromachine са иновативни с висока добавена стойност и най-голяма възможност за 
персонализиране в сектора. 

МОТОПОМПИ EUROMACHINE

6000+ 
инсталации за последните  

17 години

35 
години опит

500 
машини се произвеждат  

всяка година

ПОМПИ CORNELL 
Помпите Cornell предлагат най-добрата 
енергийна ефективност в своя клас. Те 

имат ниски разходи за работа и са с лесна 
поддръжка. 

Много функции в една машина – гъвкава, практична, безонапсна. Lampo 
Green гарантира подаването на вода от кладенци с минимален диаметър 
180 мм с дълбочина до 50м и помпи от 20 до 500 м3/ч. 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОМПА LAMPO GREEN

SAE 
кофигурация

По-големи  
лагери

Високо ефективен напълно 
механизиран ротор

Устройчива конструкция

Сменяеми носещи пръстени

Гладко, контурно засмукване за по-добри 
хидравлични характеристики

Външна хидравлична 
линия за баланс

Дистанционно 
управление

Контролен 
панел

Крик за  
стабилизиране

Панел с 
розетки

Гнездно за  
инвертор

Електрическа 
система за 

задвижване на 
помпат



 12

СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ  
ПРИ ВОДОВЗЕМАНЕ  
ОТ ОТКРИТИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ

АПЛИКАТОРИ ЗА 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕ ПРИ 

ПОЛИВАНЕ С МАКАРИ 

СИСТЕМА ЗА ВНАСЯНЕ  
НА ТЕЧЕН ТОР ПРИ ПОЛИВАНЕ  
С  ПИВОТНА ПОЛИВНА СИСТЕМА
Възможните режими на работа са Simplex and Duplex, 
като в зависимост от желаната норма тор на декар и 
покривната площ от една поливна система се определя 
необходимото количество течна тор за внасяне и 
настройка на помпа.

Капацитет при режим Duplex:  0.02л/с - 0.2л/с 

Капацитет при режим Simplex: 0.01л/с - 0.12л/с

СИСТЕМИ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТОР 
И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

1

2

3
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МОДЕЛ CGM 20

ГЕНЕРАТОРИ CGM

МОДЕЛ CGM 30F
Мощност  

по време на работа
Мощност  

в stand-by режим
kVA kW kVA kW

30 24 33 26.4

Генераторите CGM се предлагат с възможност за звукоизолиращ кожух и отделечен контрол.

Мощност  
по време на работа

Мощност  
в stand-by режим

kVA kW kVA kW

20 16 22 17.6
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МЕТЕО СТАНЦИИ 
PESSL  

МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ
IMETOS ECO D3

Метеорологична станция iMetos ECO D3 е безжичен модел метеорологична 
стацния, захранвана с батерии и соларен панел, която съчетава в себе си 
сензори за количеството валежи и водно ниво, температура влажност на 
почвата, соленост и други. Тя е проектирана да работи в тежки условия и 
във всички климатични зони. Устройството поддържа свързването на до 
400 сензора, като с интегрирания CDMA модем има директна комуникация с 
FieldClimate платформата. 

Pessl Instruments е компания с повече от 30 
години опит в създаването и предлагане-
то на софтуер и оборудване за мониторинг 
на метеорологичните условия. Данните от 
станциите и сензорите са достъпни в уеб 
портал, през който може да наблюдавате 
измененията във времето почти в реално 
време и да се възползвате от различни аг-
рометеорологични прогнози.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ  
IMETOS 3.3
iMetos 3.3 е надеждна и гъвкава метеорологична станция, 
подходяща за всички климатични условия, която се захранва от 
презареждаеми батерии и соларен панел. Станцията има вграден 
Wi-Fi модем за директна комуникация с уеб платформата FieldCli-
mate и поддържа свързването на до 600 сензора. Устройството е 
изключително надеждно, благодарение на вградената си памет 
от 8МБ, която е достатъчна за съхраняването на информация от 
около 1 месец в самата станция. 
Метеостанцията дава възможност за сензори за следене на:
›  Температурата на въздуха
›  Температурата на почвата
›  Влажност на почвата
›  Влажност на възхуда
›  Количеството валежи
›  Скорост и посока на вятъра
›  И други

Интервал на събиране на данни 5 минути (стандартен)

Интервал на записване на данни 10-120 минути (по избор)

Честота на предаване на данни По избор



15

ПРЕПОРЪКИ  
ЗА НАПОЯВАНЕ

Екипът на НИК има възможността да Ви предложи ексклузивна за България услуга по изготвянето на препо-
ръки за напояване чрез комбинация от хардуерно и софтуерно решение и консултации с агроном под формата 
на ежеседмичен план за поливане. 

КАКВО ВИ ДАВАТ 
ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА 
ПОЛИВАНЕ?

›  Устойчива употреба на 
водни ресурси и храни-
телни елементи

›  Определяне на подава-
ната вода спрямо нуж-
дите на растенията

›  Оптимизиране на прил-
жоението на течни то-
рове чрез избягване на 
загубите

ХАРДУЕРЪТ, 
НЕОБХОДИМ ЗА ЦЕЛТА 
Е МЕТЕОРОЛОГИЧНА 
СТАНЦИЯ СЪС 
СЛЕДНИТЕ СЕНЗОРИ:

›  Сензор за температура 
на въздуха

›  Сензор за валежи

›  Сензор за влажност на 
почвата с дълбочина 60 см.

›  Сензори за температура 
и соленост на почвата на 
дълбочини от 5 до 55см.

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА 
НЕОБХОДИМА 
ИНФОРМАЦИЯ ПРИ 
СЪСТАВЯНЕТО НА 
ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА 
ПОЛИВНА НОРМА 
ВКЛЮЧВА:

›  Определяне на типа и 
водните свойства на 
почвата (установяване 
чрез анализ в специа-
лизираната лаборатория 
на НИК Агро Сървис)

КАКВО ВКЛЮЧВАТ 
ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА 
НАПОЯВАНЕ?

›  Воден баланс на почвата

›  Ежеседмичен план за 
поливане

Управление на поливната норма чрез метеорологичната станция или чрез панелите за дистанционен контрол, 
налични към самата поливна система. 

1 2 3 4
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РЕЗУЛАТИТЕ ОТ НАПОЯВАНЕТО  
В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЧРЕЗ GEOSCAN
Разликите във вегетацията на Вашите посеви преди и след извършване на поливане може да проследите в 
платформата за сателитно сканиране GeoSCAN.

21.06.2017 21.07.2017

31.07.2017 02.08.2017

02.07.2017 26.08.2017



ОБУЧЕНИЯ

3

2

1
Теоретична и практическа подготовка 
за работа с избраната от Вас поливна 
система. 

Възможност да се възползвате от 100% 
от възможностите на Вашето поливно 
съоръжение и неговия капацитет.

Повишаване на квалификацията и 
компетентноститте на Вашия екип. 

17

Възможност за първоначално и последващи обучения 
в  обучителния център NIK Academy, който е оборудван 
с пивотен център с последно поколение панел за упра-
вление с дистанционен контрол, както и всичко друго 
необходимо за пълноценното провеждане на обучение. 
Обученията Ви дават следните предимства:



 18

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 
Поливна инсталация 

състояща се от помпена 
станция, тръбна мрежа и 12 

броя поливни системи Valley 
в Северозападна България

Пивот Valley,  
с поливна площ 1596 дка

1

2
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

Трънбо-ролкови
системи Casella

Проект за поливно 
земеделие в процес на 
изграждане в с. Летница

3

4
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НИК СМАРТ МАШИЙНС АД
София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13 

› Враца: 0893 063 893

› В.Търново: 0897 813 810

› Бургас: 0892 275 385

› София: 0893 569 126

› Плевен: 0897 812 197

› Ст. Загора: 0897 813 763

› Варна: 0897 812 205

www.nik.bg


