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Renoveringar kan vara ett omfattande 

åtagande men du behöver inte sköta 

det själv. När det är dags att börja ditt 

projekt erbjuder ett partnerskap med 

Rain Bird fördelar som andra tillverkare 

av bevattningssystem inte kan mäta 

sig med. Följande steg kommer att 

leda dig till framgång.

”Vårt partnerskap med Rain Bird 
kombinerar modern teknologi 
och servic som tillåter en bevattning 

med hög precision.”

—Jonathan S. Jennings, CGCS
Golfbanans uppsyningsman

Shinnecock Hills Golf Club



Steg 1: Banans krav
Varje renoveringsprojekt ska från början baseras på en vision om hur 

du vill att din bana ska se ut. Så här kan du få bästa möjliga grepp 

om ditt mål.

UPPTÄCK

Vad du ska tänka på 

• Uppfyller banan för närvarande dina spelares förväntningar? Om det inte är fallet, 
vad står i vägen?

• Finns det strukturella ändringar som måste göras på din bana för att förbli konkurrenskraftig?

• Har du några operativa utmaningar som du kan lösa med ett bättre bevattningssystem?

 – Sämre spelförhållanden

 – Höga arbets- och driftskostnader

 – Dålig vatteneffektivitet

 – Slitna utrustningar

 – Gamla utrustningar

 – Överensstämmelse med lokala föreskrifter

Desert Highlands Golf Club – Scottsdale, Arizona



Steg 2: Bedömning 
av bevattningen 
Skillnaden mellan ett helt nytt system och en mindre uppgradering 

grundar sig i vanliga fall på den befintliga utrustningens tillstånd. 

Bestäm dig och gör en smart bevattningsinvestering.

Vad du ska tänka på 

• Hur ser viktiga systemkomponenter ut för tillfället?  
(beakta både fysiskt slitage och teknologiska gränser).

 – Vattenkälla

 – Vattnets kvalitet/filtreringskrav

 – Pumpstation

 – Rörledningar

 – Rördelar

 – Kommunikationsanslutningar

 – Styrsystem

 – Spridare

 – Styrenheter/2-trådig eller nedgrävd teknologi

På en hög nivå passar de flesta 
renoveringarna en av de kategorier 
som anges nedan. Denna klassificering 
hjälper dig att se vilken typ av 
renovation som bäst passar 
banans krav.

Hela systemet — Sprinklers sitter 
på fel plats, din pump är ineffektiv 
eller fungerar inte, dina rör kräver ofta 
reparationer och förlorar tryck.

Styrning/sprinkler — Sprinklers sitter 
på fel plats och en ytterligare 
kontroll krävs.

Endast sprinkler — Din sprinkler 
fungerar dåligt men du har lämpliga 
rör och styrning. 

Endast pump — Din pump fungerar 
dåligt eller otillräckligt på grund 
av ålder. 

Endast styrning — Det finns inget 
styrsystem eller uppdatering av 
befintligt styrsystem krävs.

Tekniska uppdateringar — Du måste 
säkerställa att din bana är förberedd 
för framtiden.

Minskat gräs — Du måste justera 
för begränsningar av vatten eller 
minskade vattenkostnader.

Stegvis/hybrid — Du hanterar 
en långsiktig renoveringsplan som 
kommer att ta flera år eller så försöker 
du att genomföra en stor renovering 
till en begränsad budget.

— Fördelen med Rain Bird —

Att komma igång behöver inte vara 
en komplicerad sak. När du sätter 
upp mål och inspekterar din bana, 
utnyttja vår rikedom av kunskap som 
grundar sig på nästan ett århundrade 
av industriell innovation.



Steg 3: Välj dit team 
Få saker påverkar renoveringens framgång så mycket som det 

team som du väljer. Så här kan du garantera att rätt personer finns 

i ditt team. 

Vad du ska tänka på 

• Vilken typ av team behöver du? 

 – Arkitekt

 – Bevattningsexpert

 – Entreprenör

• Finns det andra i området som har genomfört en renovering? 

 – Vem arbetade de med?

 – Kan de ge rekommendationer? 

• Behöver du speciella kompetenser från ditt team beroende 
på dina unika krav?

PLANERING

Somerset Hills Country Club – Bernardsville, New Jersey



Steg 4: Huvudplan
När du finslipar de exakta strukturella förändringarna och 

uppgraderingar av bevattningssystemet som passar din 

bana, ska du tänka på några ytterligare saker.

Vad du ska tänka på 

• Vilka förbättringar måste göras nu?

• Finns det några förbättringar som kan läggas till i ett annat skede 
om det behövs? 

• Vilka prioriteter kan du verkligen ha råd med? 

• Vilka tidsbegränsningar måste du hantera?

— Fördelen med Rain Bird —

Organisera det rätta teamet 
genom att ställa rätt frågor. 
När Rain Bird är din partner 
kan du med tillit gå vidare 
med din renovering.

Vid ett möte med 
Rain Bird handlade 
det bara om fakta.  
De förklarade orsaken bakom allt 

och det hela verkade förnuftigt för 

mig. Jag fick inte samma känsla med 

de övriga företagen.  

Det är en av orsakerna till 
att jag valde Rain Bird.

—Ryan Tuxhorn, uppsyningsman 
Somerset Hills Country Club



Steg 5: Bevattningens 
utformning och specifikation
Med rätt team på plats kan du erhålla rätt information. 

Vad du ska tänka på 

• Vad framtida ändringar kommer du kanske att 
göra och hur kan du planera i förväg? 

• Vilka ekonomiska alternativ finns tillgängliga 
för att du ska få bästa möjliga investering?

GENOMFÖRANDE

Old Marsh Golf Club – Palm Beach Gardens, Florida



Steg 6: Välja din 
bevattningspartner 
Framgången med en renovering mäts med långsiktiga resultat. 

Se till att din renovering har vad som krävs för att vara genom 

att välja rätt partner för bevattningssystemen för ditt projekt.

Vad du ska tänka på 

• Vad är den totala ägarkostnaden?

 – Vattenkostnader

 – Energikostnader

 – Kostnader för delar och arbete

• Vilken supportnivå tillhandahålls?

 – Tillgänglig 24/7

 – Lokal service

• Vilka referenser finns tillgängliga? 

• Kommer materialet som du väljer idag att vara kompatibelt 
med framtida tekniska framsteg?

Rain Bird lärde 
verkligen känna 
vårt system eftersom 

de utvecklade specifikationerna. 

Vid nyheter kommer våra lokala 

representanter för att uppdatera 

systemet eller berätta om vad som är 

nytt. Vi fick en enorm support oavsett 

om det handlade om delar, 
frågor eller service. Vi ser fram  

emot en fortsatt support.

—Tony Nysse, uppsyningsman
Old Marsh Golf Club

— Fördelen med Rain Bird —

Renoveringsprocessen är bara 
början Med Rain Bird som din 
partner har du tillgång till en 
industriledande service och 
expertis under systemets livslängd. 



”Rain Bird har varit till stor hjälp. 

När du är glad med en produkt eller ett 

företag som du gör affärer med och 

du har en lätt övergång för 
uppgradering  och inte behöver 

undersöka något, känns det verkligen skönt.”

— Stephen Rabideau, CGCS  
Direktör för golfbanorna

Winged Foot Golf Club

”Rain Birds hybrida system 

och möjligheten att köra både 

satelliter och IC System™ från en dator 

var ett enormt säljargument 
för oss. Vårt styrsystem är nu hjärtat 

av golfbanan. Den kör allt.”
— Jason Jobson, uppsyningsman

Prisbelönt golfklubb

Timeless Compatibility™
Gör lätta och överkomliga 
uppdateringar när som helst. 

Svar i realtid
Kom åt aktuell, konstant 
interaktion med fältet. 

Kvalitet utan motstycke
Installera noggrant testade 
produkter som är byggda 
för att vara. 

Lätt att använda
Tillbringa mindre tid 
med hanteringen av ditt 
bevattningssystem. 

Fördelen med Rain Bird
Renoveringar kan vara ett omfattande åtagande—men du behöver inte sköta det själv. 

När det är dags att börja ditt projekt erbjuder ett partnerskap med Rain Bird fördelar som 

andra tillverkare av bevattningssystem inte kan mäta sig med.

Råd från världsledaren inom bevattningssystem för golfbanor

Rain Bird är den ende leverantören av bevattningssystem som erbjuder totala systemlösningar 

med en djup kunskap om varje komponent från pumpar till pumphjul. Rain Bird stöds av 

ett brett nätverka av bevattnings- och produktspecialister och en fortgående support från 

Global Service Plan (GSP) för att kunna tillhandahålla lösningar för varje steg. 

TRUE Benefits™ av en total systemlösning

Totala systemlösningar från Rain Bird som byggts upp 

under 80 års erfarenhet inom bevattningssystem, 

erbjuder avancerade integrerande och flera unika 

fördelar som du inte får någon annanstans.



rainbird.com/RenovationPartner
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Hos Rain Bird anser vi att det är vårt ansvar att utveckla produkter och 

teknologier som använder vatten på ett effektivt sätt. Vårt åtagande 

omfattar även utbildning, kurser och tjänster för vår bransch och 

våra samhällen.

Behovet att bevara vatten har aldrig varit så viktigt. Vi vill göra ännu 

mer och med din hjälp kan vi det. Besök rainbird.com  för mer 

information om The Intelligent Use of Water.™

The Intelligent Use of Water.™

L E D A R S K A P   •  U T B I L D N I N G   •   PA R T N E R S K A P   •   P R O D U K T E R

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702, USA
Telefon: (626) 812-3400 
Fax: (626) 812-3411

Rain Bird teknisk service
866-GSP-XPRT (866-477-9778)
(USA och Kanada)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road 
Tucson, AZ 85706
Telefon: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6117

Teknisk hotline
(800) 458-3005 (USA och Kanada)

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702, USA
Telefon: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343

rainbird.com/golf

Följ oss på @RainBirdGolf 

Rain Bird Europe SNC
240 rue René Descartes
Le clamar Bât. A
Zac du Parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence – FRANCE
Tfn: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr – rainbird.fr

Rain Bird France SNC
240 rue René Descartes
Le clamar Bât. A
Zac du Parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence – FRANCE
Tfn: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr – rainbird.fr

Rain Bird Ibérica, S.A.
c/ Valentin Beato 23, 2° izq fdo
23037 Madrid
ESPAÑA
Tfn: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu – rainbird.es
Portugal@rainbird.eu – rainbird.pt

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
71083 Stuttgart
TYSKLAND
Tfn: +49 (0) 711 222 54 158
Fax: +49 (0) 711 222 54 200
rbd@rainbird.eu

Rain Bird Turkey
Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 
D:59-60
34760 Ümraniye, İstanbul
TÜRKIYE
Tfn: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu – rainbird.com.tr

rainbird.eu


