


• Wade Rain müasir kənd təsərrüfatının tələblərinə uyğun professional 
çiləmə - suvarma sistemləri təklif edir. 

• Wade Rain müasir istehsal müəssisələri metal və alüminium hissələri 
istehsal etməklə öz müştərilərinə yüksək keyfiyyətə sahib suvarma 
sistemləri təklif edir. 

• Wade Rain beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərməklə dünyanın bir çox 
ölkəsinə ixrac və xidmət təcrübəsinə sahibdir.

Biz kimik?



Wade Rain fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə yerli mütəxəssislərin 
hazırlanmasına və düzgün servisin göstərilməsinə dəstək verir. 

Təlim və İnkişaf

Peruda keçirilən təlimlər Tunisdə keçirilən təlimlər



Kiçik külçələrin hazırlanması Aluminum külçələr

İstehsal müəssisələri



Qurğunun təkər istehsalı Təkərlərin yük maşını və ya konteyner ilə daşınması

İstehsal müəssisələri



Qurğu və işləmə prinsipi

Wade Rain Sideroll



Wade Rain Sideroll

Sideroll ekonomik, sərfəli, vaxta qənaət edən və minimal əmək xərci tələb 
edən yarı avtomatlaşdırılmış suvarma sistemidir.



Sideroll alüminium boru və çiləyicilərdən
ibarət olan təkərlər üzərində hərəkət edən
suvarma sistemidir. Suvarma xəttinin
mərkəzində benzinlə çalışan kiçik mühərrik
dayanır. Elastik boru və ya ana xətt borusu
vasitəsilə çiləyici xəttə su ötürülür

Sideroll
Əməliyyatı

Sistemin işi başa çatdıqdan sonra (əsasən 8-12 saat) operator xətti söndürür, 20 metr uzunluqda olan birləşdirici
borunu əsas xətt üzrə növbəti suvarma əməliyyatı mövqeyinə keçirir. Sonra sistemin mərkəzinə doğru hərəkət
edərək mühərriki işə salır. Hidrovlik sürücü ilə hərəkət etdirməklə operator bütün suvarma xəttini ərazi boyunca
növbəti suvarma nöqtəsinə gətirə bilər. Daha sonra operator ana xəttə geri qayıda və borunu yenidən bağlayaraq
növbəti suvarma işlərini başlata bilər. 

Sideroll xətti bütün sahəni tutduğundan operator daha sonra xətti tərsinə çevirir və sistemin birinci başlanğıc
nöqtəsinə geri qaytarar.



1. 20 hektar və ya daha kiçik həmçinin, böyük sahələrin suvarılması üçün ən qənaətcil üsuldur;

2. Kvadrat və ya düzbucaqlı ərazilərin suvarılmasında ən effektiv sistem sayılır;

3. Məhsulun yetkinliyindən asılı olaraq sıx və ya dərin suvarma edə bilər;

4. Minimum filtrasiya tələb olunur;

5. Xüsusi texniki dəstək tələb etməyən sadə mexaniki sistemdir. Nadir hallarda texniki xidmət
tələb edir;

6. Sideroll minimum infrastruktura ehtiyacı olan və bütün torpaq növlərinin üzərində hərəkət edə
bilən qurğudur, quraşdırılması rahatdır;

7. 20-30 il arası istismar müddəti var;

8. Bir məhsulun bitki mövsümü bitdikdən sonra, qurğunu digər məhsulun yetişdirilməsində
istifadə etmək üçün başqa sahəyə asanlıqla sökərək daşımaq olur.

Sistemin faydaları



Sideroll
Komponentləri

Mərkəzdə yerləşən yanacaqla işləyən qurğu

və hidrolik qurğu, alüminium boru və 

təkərlər vasitəsilə sahədə hərəkət edərək 

müxtəlif təbii maneələri aşa bilir. 

İtələmə qurğusu



Sideroll
Komponentləri

Wade Rain Sideroll ikili boşaltma qurğusu ilə təchiz 

olunur. İkili boşaltma qurğusu həm klapandan, həm də 

qoşulma döşəkçəsindən sistemdə olan suyu boşaldır. Bu 

təchizata əsasən suvarma sistemi daha tez və tam 

boşalaraq suvarma sistemini sonrakı əraziyə hərəkət 

etdirməyə imkan yaradır.

4 düyümlük alüminium boru 8.5 dəqiqəyə tam boşalır.

5 düyümlük alüminium boru 15 dəqiqəyə tam boşalır.

İkili boşaltma qurğusu



Double-
Draining 
Coupler

Suvarma sistemi su ilə təchiz olunan zaman ikili boşaltma qurğusu plomblanır və su təchizatı dayandırıldıqda boşalır. 

Boşaltma qurğusu sistem xəttinin düz tarazlaşdırılmasına görə sızmayacaq və mexaniki sıxılmış qoşulma döşəkçəsindən 

asılı deyil. Böyük axın açılışı sürətli axını təmin edir.

İkili boşaltma qurğusu



Sideroll
Komponentləri

Sideroll alüminium boruları yüksək torsion yükləmələrə davam 

gətirmək üçün nəzərdə tutulub. Həmçinin borular alüminium 

ərintisindən istehsal olunduğu üçün ərazidə hərəkət edərkən 

elastikliyi təmin edir. Boruların korroziyaya qarşı təbii müqaviməti 

onların uzun müddətli fəaliyyətini təmin edir. 

Təkərlər rulonlaşdırılmış 18 ölçülü olub sinklənmiş poladdan 

hazırlanıb. Təkərlər 3/8” diametrlik sinkləmiş millərdən və 

gücləndirilmiş vtulkalardan ibarətdir.

Təkər və Borular



Su tətbiqi

Sideroll xətti boyunca hər 12 

metrdən bir mövcud olan

çiləyicilərdən suvarma həyata

keçirilir. Çiləyicilər arasında normal 

hərəkət 20 metrdir. Tövsiyə edilən

təzyiq 40 PSİ və 50 PSİ arasındadır. 

Çiləyicilərin təzyiqi borunun başlığı

və təzyiq seçimi ilə dəyişə bilər

Bəzi tipik tətbiqetmə dərəcələri

• 3/16” nozzle @ 45 PSI = 6.9mm hər saatda

• 13/64” nozzle @ 45PSI = 8.1mm hər saatda

Sürtünmə itkisi, 130m xətt =0.38 PSI. 80% sahə məhsuldarlığı.



• Otlaq

• Soğan

• Dənli bitkilər

• Pambıq

• Kartof

• Yonca

• Şəkər 
çuğunduru

• Soya

• Kök

• Tərəvəz 
bitkiləri

Sideroll ilə suvarıla 
bilən bitkilər



1. Sideroll nə qədər ərazini suvara bilər?
Bu torpaqdan, bitkinin suya tələbatından, sistemin ölçüsündən asılı olaraq dəyişir. 
Əsasən, 5-20 hektar və ya daha çox ərazinin suvarmasını bu qurğu ilə həyata keçirmək 
olar. 

2. Sideroll-un ölçüləri nə qədərdir?
Siderollun uzunluğu 600 metrə qədər uzana bilir.

3. Sideroll hərəkət etdiyi halda suvarır yoxsa durduğu yerdə?
Sideroll sahənin bir yarısını 4-12 saata qədər suvaran yarı-avtomatlaşdırılmış suvarma 
sistemidir. Suvarma prosesinin sonunda, suyun təchizatı dayandırılır və sistemdə qalan su 
boşaldırılır. Bu halda operator mühərriki yandırır və sistemi 20 metr önə–növbəti sahəyə 
hərəkət etdirir.

Suallar və Cavablar



4. Düzbucaq olmayan sahələri sistem necə suvara biər?
Sahənin formasından asılı olaraq sistem uzaldıla və qısadıla bilər. 

5. Sideroll mayili ərazilərdə işləyə bilir?
Bəli, bu sistem kəskin meyilliliyə sahib ərazilərdə rahatlıqla hərəkət edərək suvara bilir. 

Suallar və Cavablar

7. Sistemə su necə ötrülür?
150 – 200 mm almium borular və qurğuya qədər olan hissədə isə müxtəlif plastik və ya 
rezin borular vasitəsilə su ötürmək mümkündür. 

8. Nə qədər su tələb olunur?
Bu göstərici sahədən və bitkidən asılı olaraq dəyişir. 400 meter uzunluğunda olan sistem 
15 hektar ərazini suvarmaq üçün saniyədə 10-14 litr su tələb edirsə, 600 metrlik qurğuda 
bu göstərici 30 hektar üçün 20-30 litrə qədər arta bilər.



146 metr uzunluğunda 
Tunisdə fəaliyyət göstərən 
sistem



Şimali Meksika



Sideroll – Qarğıdalı  cücərmə prosesi 



Yonca



Taxıl



Kartof



Wade Rain suvarma sisteminin üstünlükləri

• Düzbucaq və digər formada olan sahələri suvara bilər. Qurğunun  
qısaldıması və ya uzadılması buna imkan yaradır.
• Yüksək suvarma səmərəliyinə malikdir.
• Az əmək xərci tələb edir.
• Suvarma sistemi yarı avtomatik olduğu üçün, xidmət haqqı yüksək deyil.
• Suyun minimal şəkildə filtrasiyasını tələb edir.
• Suvarma sistemin yüngül çəkisi olduğu üçün, quraşdırılması və istismarı 
asandır.
• Suvarma sisteminin ümumi qiyməti.



Digər suvarma sistemləri ilə müqayisədə

Quyu

Center pivot suvarma sisteminin 
suvarma forması 

Wade Rain siderol suvarma
sisteminin suvarma forması 

Əsas su xətti
Hidrant

Quyu

Suvarma 
ərazisi 

Sistem 

Suvarma 
istiqaməti8

0
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 m
*Center pivot suvarma  sistemində ümumi sahəsi 65 hektar olan düzbucaqlı sahədə təqribən 
20% ərazi sulanmamış qalır ~ 13 hektar



Suvarma sisteminin qıymət fərqi

Wade rain sideroll sisteminin ümümi qiyməti ~ 29.000$

Center pivot  suvarma sisteminin ümümi 
qiyməti ~ 70.000$




