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SCOVA ENGINEERING Spa – profil de producător 

 

 

 

 Producătorul italian SCOVA Engineering Spa este unul din liderii de piață în domeniul 

proiectării și producției de motopompe, generatoare și electropompe, luând naștere în 1998, prin 

dezvoltarea companiei - mamă SCOVA Spa, înființată în 1965. Vasta experiență acumulată în 

acest domeniu precum și necesitatea identificării și dezvolatării de noi soluții de irigare au condus 

la decizia de majorare a investițiilor în lărgirea portofoliului de echipamente pentru irigare moderne 

și eficiente de tip tamburi, pivoți, liniare simple și pivotante.  

 

Echipamentele SCOVA fac parte din vârful de gamă în domeniul irigațiilor. Mulțumită 

investițiilor continue în cercetare și dezvoltare, SCOVA poate oferi clienților săi produse de cea 

mai înaltă calitate și eficiență. 
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SISTEME DE IRIGAȚII TIP PIVOT FIX 

 

 
Pivoții SCOVA sunt structuri rezistente și compacte, create din elemente de oțel zincat și 

rezistente la acțiuni mecanice. Centrul ansamblului, cu un sistem unic de îmbinări pivotante, 
garantează rezistența la efortul mecanic exercitat de travee și stabilitatea în timpul pivotării. 
 Pivoții SCOVA sunt disponibili în două versiuni: structură standard și structură înaltă, 
adaptabili la orice fel de cultură și cu diametre diferite de țeavă (Ø133 mm, Ø168 mm și Ø203 mm). 
Aceștia sunt realizați din țevi și profile zincate, iar structura lor modulară permite configurări variate, 
adaptându-se astfel oricărui tip de teren și facilitând asamblarea lor. 

 

     PIVOTARE 360°            PIVOTARE PARȚIALĂ   TURN PIVOTANT 
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Unitatea centrală (centrul pivotului)  

 

→ Înălțimea turnului central: 4,13 m (profil standard) / 

4,85 m (profil înalt) 

→ Diametrul țevii pivotului: Ø 114 mm, Ø 133 mm, Ø 168 

mm, Ø 203 mm 

→ Diametrul țevii centrale de alimentare: 

o Ø 114 mm pentru sisteme cu țevi de 114 mm 

o Ø 168 mm pentru sisteme cu țevi de 133 mm 

o Ø 203 mm pentru sisteme de țevi de 168 – 203 

mm 

→ Diametrul cotului de alimentare: 

o DN100 pentru sisteme cu țevi de 114 mm 

o DN150 pentru sisteme cu țevi de 133 mm 

o DN200 pentru sisteme de țevi de 168 – 203 mm 

→ Dimensiunea bazei: 3 m x 3 m (profil standard) / 3,57 m x 3,57 m (profil înalt) 

→ Panou de control electric impermeabil (grad de protectie IP 55), anticondens, realizat din 

poliester armat cu fibră de sticlă 

→ Colector central impermeabil IP233 cu 14 inele colectoare electrice, montat în partea de sus 

a turnului central, permite conectarea electrică între panoul de control și restul 

componentelor pivotului 

→ Iluminare electrică pe ultimul turn (standard), iluminare pe toate turnurile (opțional) 

→ Structura de susținere: 70 x 70 x 6 mm (Ø 114 – 3 buc), 80 x 80 x 8 mm (Ø 133 – 4 buc), 

100 x 100 x 8 mm (Ø 168-203 – 4 buc)  
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Segmente și extindere 
 

SEGMENTE 
Diametru țeavă Ø 133 mm Ø 168 mm Ø 203 mm 

Structură standard 3,36 m 3,36 m 3,1 m 
Structură înaltă 4,2 m 4,2 m 3,83 m 

Lungime 36 – 60 m 36 – 66 m 48 – 54 m 
Material (EN 10025-2/2004) Oțel S275 Oțel S275 Oțel S275 

Diametru Ø 133 x 3 mm Ø 168 x 3 mm Ø 203 x 3 mm 
Lungime țeavă 11,8 m și 5,9 m 11,8 m și 5,9 m 11,8 m și 5,9 m 

Material tijă (EN 10025-
2/2004) 

Oțel S355 Oțel S355 Oțel S355 

Diametru tijă Ø18 mm Ø20 mm Ø20 mm 
Dimensiune stabilizator 50 x 50 x 5 mm 50 x 50 x 5 mm 50 x 50 x 5 mm 

Ieșire 2 m 2 m 2 m 
Lungimea extinderii 6 m – 24 m 6 m – 30 m 6 m – 30 m 

Cablu electric 4x4mm2+9x1,5mm2 4x4mm2+9x1,5mm2 4x4mm2+9x1,5mm2 
4x6mm2+9x2,5mm2 4x6mm2+9x2,5mm2 4x6mm2+9x2,5mm2 

 

 Toate componentele instalației de irigare precum țevi, vincluri, tije, stabilizatoare ale cadrului 

și grinda de bază sunt galvanizate la cald. Materialul este zincat în conformitate cu UNI EN ISO 

1461:2009, conform unei grosimi de acoperire minimă/medie a suprafeței egale cu cele indicate în 

tabelul de valori prescris de standard: 

 
Clasificare UNI EN ISO 1461 Acoperire conform standardului(minim/mediu) 

Otel pana la 1,4 mm grosime µm 35 - 45 

Otel de la 1,4  pana 3 mm grosime µm 45 - 55 

Otel de la 3,1  pana 6 mm grosime µm 55 -70 
Otel peste 6,1 mm grosime µm 70 -85 
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 Coroziunea țevii zincate standard poate apărea în timp, atunci 

când cultivatorii folosesc, din lipsa unor surse de apa 

corespunzătoare, apă cu un nivel al pH-ului scăzut (0 ≤ pH ≤ 7 – 

substanță acidă), irigării cu dejecții sau fertirigării. În această 

situație, fermierii pot opta pentru sistemele de irigare cu țevi zincate 

și cu protecție suplimentară internă cu strat de polietilenă de înaltă 

densitate. Acest strat este format printr-un proces de presare la 

cald și are o grosime de 2,5 mm. Sistemul de acoperire a țevilor 

pivotului cu polietilenă elimină problema cu coroziunea și asigură o 

viață de exploatare mai lungă a sistemului, economie și siguranță. 

 

 

Turnurile 

 

      

 

TURNURI 

Diametru țeavă Ø 133 mm Ø 168 mm Ø 203 mm 

Structură standard 4,05 m 4,05 m 4,05 m 

Structură înaltă 4,76 m 4,76 m 4,76 m 

Stabilizatoare profile cornier 
laminat 

70 x 70 x 7 mm 70 x 70 x 7 mm 70 x 70 x 7 mm 

Conexiune U-joint + cuplă 
aluminiu 

U-joint + cuplă 
aluminiu 

U-joint + cuplă 
aluminiu 

Motor (USA) UMC PSG35-40 UMC PSG35-40 UMC PSG35-40 

Cutie viteze (USA) UMC 740-U UMC 740-U UMC 740-U 

 
 

    Cuplarea dintre segmente este de tip "cardan" cu garnitură din 

cauciuc și cuplări detașabile. Această cuplare solidă și în același 

timp flexibilă, este capabilă să suporte întreaga sarcină a pivotului 

în timpul deplasării pe terenuri cu denivelări. 

    Pivoții SCOVA sunt proiectați astfel încât să poată face față 

terenului cu o pantă de 15% și un unghi de 30o între 2 segmente adiacente. 
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 În cazul depășirii acestor valori și a dezalinierii segmentelor, cupla de aluminiu se poate 

rupe putând duce astfel la pierderi de apă și presiune. Pentru prevenirea acestor pierderi, panoul 

de control detectează prin senzorii de presiune această pierdere și dă comandă electrovalvelor 

pentru oprirea sistemului de alimentare.  

 

 UMC (Universal Motion Components) este liderul industrial în producția de angrenaje, cutii 

de viteze, de transfer și transmisie. De-a lungul a 37 de ani de activitate, au introdus numeroase 

cutii de transmisie care revoluționează domeniul industrial, cum ar fi modelul TNT, 740, 760, 775 

și multe altele. UMC continuă să definească și să redefinească standardele din industrie prin 

performanța, calitatea, caracteristicile și tehnologia cutiilor de transmisie. 

 

 

 Cutia de transmisie UMC 740-U cu raportul 50:1 este proiectată pentru 

aproape orice tip de teren, pentru segmentele lungi, roțile mari și turnurile 

grele ale  pivoțiilor centrali. Majoritatea cultivatorilor preferă versatilitatea 

modelului 740,  deoarece acesta permite funcționarea în condiții de sol 

dur și teren neuniform. 

 Cutia de viteze UMC 740-U este prevăzută cu un arbore de ieșire de 

2,25” cu  rulmenți de intrare mari, capabili să suporte o sarcină de intrare 

mai mare. 

 

 Angrenajul principal este realizat din fontă de mare rezistenţă pentru durabilitate, iar 
angrenajul cu melc – din oţel călit cu tratament termic de detensionare. Cutia este etanșă și conține 
ulei pentru gresare și răcire în timpul funcționării. 
 
 
 Arborii de transmisie asigură o legătură perfectă între motorul reductor și cutiile de 

transmisie ale roților. Flexibilitatea lor le permite să absoarbă sarcinile de șoc la pornire și drept 

urmare, dublează durata de viață a cutiilor de transmisie ale roților. 

 

 

    Putere motor 0,75 CP / 0,55 kW 

    Tensiune/frecvență 400 V / 50 Hz – 460 V / 60 Hz 

 Amperaj 1,5 A (50 Hz) – 1,4 A (60 Hz) 

 Raport de transmisie 1:40 

    Viteza motorului 1425 RPM 50 Hz – 1745 RPM 60 Hz 

 Viteza de ieșire 35,6 RPM (50 Hz) – 43,6 RPM (60 Hz) 

           Eficiența operațională ridicată (95 %) permite reducerea 

cerințelor de  UMC PSG35-40 alimentare a echipamentelor 
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 Carcasa din aluminiu a motoarelor UMC asigură o 

funcționare la temperaturi scăzute, protecție împotriva umidității și 

coroziunii, mărind astfel durata de viață a acestora. Roțile și 

pinioanele de angrenare sunt tratate termic, iar cablurile electrice 

sunt protejate împotriva umidității. 

 

 

 

 Cutia electrică pentru comanda tronsoanelor este 

prevăzută cu o tijă articulată de conectare din oţel inoxidabil 

cu o camă excentrică şi un releu de protecţie. Aceasta asigură 

o aliniere perfectă, protecţie termică şi magnetică a motoarelor 

electrice în conformitate cu normele europene de siguranţă. 

 

 
 

 

 

 

    
               Roți cu jante din oţel zincat şi scut de supapă 

 

 

ROȚI 
Dimensiune roți 12,4 x 24” 14,9 x 24” 16,9 x 24”  11,2 x 38” 

Lățime 315 mm 378 mm 429 mm  275 mm 
Diametru 1160 mm 1265 mm 1335 mm  1479 mm 

Rază în sarcină 535 mm 583 mm 613 mm  697 mm 
 
 
 

Aspersoare 

 
 Aceste accesorii joacă un rol esențial în performanța unui sistem de irigații. Aspersoarele 

permit o irigare uniformă și au impact direct în randamentul culturilor. SCOVA utilizează o gamă 

largă de aspersoare și lucrează cu cei mai mari producători din domeniu. Montarea aspersoarelor 

cât mai aproape de nivelul culturii reprezintă un mare avantaj în reducerea pierderilor de apă 

datorate vântului. 
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Aspersor Rată aplicare Presiune Diametru udare 

R3000 (portocaliu) Joasă 1 – 2,3 bar 17,7 – 
22,6 m 

R3000 (alb) Joasă 1 – 2,3 bar 17,7 – 
22,6 m 

Xi Wob Joasă 0,7 – 1 bar 11,3 – 
14,9 m 

I Wob Joasă 0,7 – 1 bar 10,4 – 
17,4 m 

Xi Wob (Top) Joasă-medie 0,7 bar 13,7 – 
15,2 m 

KPT Joasă-medie 0,41 – 1,38 bar 10,6 – 
19,1 m 

KPS Joasă-medie 0,41 – 1,38 bar 6,7 – 15,2 
m 

D3000 (negru) Înaltă 0,41 – 2,8 bar 4,9 – 12,2 
m 

 
 

Tunuri de capăt 

 

 Tunurile de apă sunt poziţionate la capătul opus centrului pivot pentru a creşte suprafaţa 
irigată fără dimensionarea suplimentară a instalației. Raza lor ajunge în mod normal la 25-30 m în 
funcţie de debitul disponibil şi presiune, dar în scopul unei bune funcționări, au nevoie de o 
presiune mai mare. La tunul de capăt poate fi conectată o pompă de suprapresiune care să 
crească presiunea de intrare, fără a afecta presiunea în restul sistemului. 

 

             NELSON SR75        SIME Skipper      KOMET TwinMax 

 
 

           NELSON SR100           SIME Wing          NELSON R55 
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Echipamente opționale 

 
→ Panou de control cu afisaj digital: de dimensiune 4,3” sau 7” 

→ Sistem de control la distanță: permite controlul echipamentului de irigat prin transmisia 

datelor printr-un modul GSM și aplicație pe telefon, tableta (Android/iOS) și calculator 

(Windows) 

→ Tun de capăt și electrovalvă pentru acesta: permite mărirea razei de udare și controlul 

acestuia din panoul de control pentru evitarea udării obstacolelor, drumurilor și liniilor de 

înaltă tensiune 

→ Pompă boost pentru tunul de capăt 

→ Extindere: permite mărirea razei de udare cu 6, 12, 18, 24, 30 m 

→ Valvă electrică de închidere: permite oprirea alimentării cu 

apă la scăderea presiunii sau la acționarea comenzii date de 

panoul de control. Dimensiuni: 4”, 6”, 8” 

→ Filtru de impurități: montat la intrarea în pivot. Dimensiuni: 

DN100, DN150, DN200 

→ Generator electric cu cabină antifonică și tanc de combustibil 

de 230 litri. Optional, se poate alege un tanc de combustibil de 

900 litri 

→ Kit de fertirigare complet dotat cu: 

o Rezervor de 1000 litri, cu plutitor și indicator de 

nivel 

o Pompă electrică DOSEURO cu debit de 150 l/h și 

8 bar - 220 V monofazic sau 380 V 

o Pompă pentru amestecul fertilizatorului – 220 V 

monofazic și 380 V 

o Panou de control electric 

o Opțional: 

- Contor pentru fertilizator de Ø ¾” DISHNON 

- Pompă electrică pentru controlul pH-ului – 

debit de 20 l/h 

→ Sistem antifurt pentru cablul electric de pe segmente 

    A 

      B   

 

 

 

 

 

 
 

Lungime segment Nr. Kituri Piesa A Piesa B  

66 m 22 22 44  

60 m 20 20 40  
54 m 18 18 36  

48 m 16 16 32  
42 m 14 14 28  
36 m 12 12 24  
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PANOUL DE CONTROL 

 

 

      Panou electric EM – caracteristici principale: 

o Selectarea ratei (%) 

o Permite pornirea/oprirea/mers înainte/înapoi 

o Permite realizarea mișcării cu/fără udare 

o Permite setarea presiunii limită de oprire 

o Comutarea tunului de capăt pornit/oprit 

 

    Panou digital 4,3” Hybrid 4 – caracteristici principale: 

o Afișaj de 4,3” cu 8 butoane 

o Selectarea ratei (%) 

o Selectarea normei de udare 

o Permite pornirea/oprirea/mers înainte/înapoi 

o Permite realizarea mișcării cu/fără udare 

o Permite setarea presiunii limită de oprire și a voltajului de 

oprire 

o Programarea întoarecerii 

o Comutarea tunului de capăt pornit/oprit 

o Reprezentare grafică 

o Indicator de presiune, viteză, timp de oprire 

o Sectoare de funcționare: 1 

o Sistem de backup date 

 
   Panou digital 7” Hybrid 7 – caracteristici principale: 

o Afișaj de 7” cu 12 butoane 

o Selectarea ratei (%) și normei de udare 

o Permite pornirea/oprirea/mers înainte/înapoi 

o Permite realizarea mișcării cu/fără udare 

o Permite setarea presiunii limită de pornire/oprire și a 

voltajului de oprire 

o Setarea timpului până la repornire 

o Programarea întoarecerii 

o Comutarea tunului de capăt pornit/oprit 

o Reprezentare grafică 

o Indicator de presiune, viteză, timp de oprire 

o Sectoare de funcționare: 12 

o Sistem de backup date și agendă 

o DIGITAL IRRIGATION – optional, sistem de control la 

distanță 
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DIGITAL IRRIGATION 

 

 
 Sistemul DIGITAL IRRIGATION oferă posibilitatea 
coordonarii întregii acțiuni de irigare printr-o singură interfață, 
inclusiv analiza terenului, a culturii și a situației meteorologice. 
Portalul este găzduit in Cloud. Dispozitivele de pe teren 
realizează schimbul de date în mod continuu cu serverul. Un 
model matematic performant analizează datele și oferă 
utilizatorilor toate informațiile necesare irigării. Senzorii de 
umiditate oferă informații despre starea solului și, împreună cu 
prognoza meteo, indică unde, când și cum să se facă irigarea.  
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SISTEME DE IRIGAȚII TIP PIVOT MOBIL 

 

 
 
 Pivotul mobil reprezintă soluția optimă de irigare a unor 
parcele de culturi diferite. Irigarea se face ca și în modul 
pivotului fix. Deplasarea sistemului de la o parcelă la 
următoarea se face cu ajutorul unui tractor după ce utilizatorul 
a rotit roțile (manual sau cu actionare electrică) în poziția de 
transport. 
 Pivotul mobil se adaptează cu ușurință la diferite forme și 
dimensiuni ale terenului, precum și la diferite tehnici de 
creștere a culturilor. 

    Sistem electric de rotire a roților 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulare pivot mobil 
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SISTEME DE IRIGAȚII TIP LINIARĂ 

 
 
 Sistemele de irigare de tip liniar reprezintă soluția 
ideală pentru terenurile rectangulare. Sistemul de ghidare 
în brazdă sau prin cablu de oțel asigură funcționarea 
precisă în linie dreaptă. 

 Echipamentele pot fi alimentate direct prin 

conexiune la hidrant sau prin sistemul de aspersie 
(format din pompă, braț și plutitor cu filtru de impurități), 
în cazul sistemelor cu alimentare din canal.  

          ALIMENTARE HIDRANT 

 

 ALIMENTARE CANAL 

 

        

 
 
                          
 

           

   Plutitor cu filtru de impurități cu autocurățare 

ALIMENTARE CANAL ȘI ARIPĂ DUBLĂ 
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SISTEME DE IRIGAȚII TIP HIPODROM 

 

 
 
 Sistemele liniare cu pivotare (hipodromul) combină caracteristicile cele mai importante de 
la pivoți și liniare, exploatand punctele forte ale fiecărui sistem, precum sistemul pivotant rezistent, 
cadrul robust și eficiența sistemului de ghidare. 
 
 Pivotarea internă sau externă a segmentelor oferă posibilitatea unor configurații variate 
pentru acoperirea maximă a terenurilor cu forme complexe. Distribuirea uniformă a apei este 
asigurată atât în timpul mișcării liniare, cât și în timpul mișcării circulare. 
 

 
 

        
PIVOTARE EXTERNĂ             PIVOTARE INTERNĂ/EXTERNĂ     PIVOTARE EXTERNĂ CU  
                 DEPLASARE LINIARĂ 
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Simulare hipodrom 
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PROIECTE DE REFERINȚĂ 

 

 

 Proiect Bacău – PIVOT FIX 495 Metri 
 

 
 

 Proiect Brăila – PIVOT MOBIL 265 Metri 
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 Proiect Ialomița – HIPODROM 300 Metri 

 

 

 

 Proiect Tulcea – PIVOT FIX 250 Metri & 400 Metri 
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Proiect Vrancea – PIVOT MOBIL 303 Metri, HIPODROM 

282 Metri 

 

 

 

Proiect Vrancea - PIVOȚI MOBILI 290 Metri 
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Proiect Brăila – HIPODROM 300 Metri cu alimentare din 

canal 
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