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ให้คอร์สของคุณก้าวหน้าไป
หน่ึงขัน้กับ Rain Bird
ในฐานะที่เป็นผ้้ผลิตรายเดียวเท่านัน้ที่จะมุ่งมัน่ในการให้ Raid Bird ได้ให้นิยามใหม่แก่ภ้มิทัศน์กอล์ฟ
ชลประทาน เราออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกชิน้ด้วยความท้าทายของผ้้กำากับและผ้้บริหารสนามกอล์ฟในใจ จาก
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณสามารถอัพเกรดเป็นเทคโนโลยีใหม่โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่ล้าสมัยไปจนถึงการ
สื่อสารสองทางแบบคงที่ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยและการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วระบบแบบครบวงจร
จาก Rain Bird ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ทุกความท้าทาย

" ฉันรู้สึกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 
IC และชุด 751 เราสามารถกำาหนด
เปูาหมายไดูใกลูที่ที่เราตูองการนูำา   
มากกว่าที่จะต้องหันมาใช้ทุกอย่าง  ฉัน
ชอบความคิดเพียงแค่สะบัดสวิทช์และ
ไปจากวงกลมที่เต็มวงไปยังบางส่วน
ของวงกลม. "

 แบลร์เคอร์บี ้|    
ผ้้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษาหลักส้ตร 

คลับที่ Admirals Cove



RAIN BIRD® ROTORS

ออกแบบเพื่อดำาเนินการ สร้างขึ้นใหม่ล่าสุด
Rain Bird สร้างนวัตกรรมในทุกโรเตอร์ด้วยการใช้หัวฉีดที่มีประสิทธิภาพส้งและหัวเทียนทนไฟกระชาก เชื่อถือ
ได้โดยผ้้เชี่ยวชาญสนามกอล์ฟทุกที่เหล่าน้ีใบพัดชัน้นำาของอุตสาหกรรมให้พื้นผิวการเล่นที่ดีที่สุดความทนทาน
ส้งลดค่าใช้จ่ายน้ำาและความเข้ากันได้เป็นอมตะ

GBS25  ™  การปูองกัน

ใบพัดกอล์ฟไฟฟ้าทัง้หมดของ 
Rain Bird มีขีปนาวุธ GBS25  
ที่แข็งแรง ด้วยระบบป้องกันไฟ
กระชากขนาด 25kV ที่ไม่มีใคร
เทยีบเคยีงระบบป้องกนัตวัเองจาก
เศษซากและล้กส้บที่
ได้รับการป้องกันใน
ระดับที่สองจะช่วย
ขจัดปัญหาการบำารุง
รักษาที่พบบ่อยที่สุดที่
ทำาให้เกิดการแข่งขัน
กับใบพัด

ระบบ IC  ™ 

ควบคุมระบบ Rain Bird IC ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ชลประทานที่จำาเป็นด้วย 
Integrated Control (IC) ในโรเตอร์
แต่ละตัวและรักษาสภาพที่เหมาะสม
ด้วยความพยายาม
น้อยที่สุดด้วยการ
ปฏิวัติการวินิจฉัยทุก
ที่ทุกเวลา

บริการยอดนิยม

ได้รับการออกแบบมาเพื่อประหยัด
เวลาในการทำางานของพนักงาน
โรเตอร์ Rain Bird ให้การปรับอาร์ค
ที่ยอดเยี่ยมและการควบคุมความ
ดันตลอดจนการเข้าถึงชิน้ส่วน
ภายในได้โดยง่าย 

ใหม่

Rain Bird ซีรีส์ 551
ซีรีส์ 551 ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำาหรับกล่องที กรีนและพื้นที่
ขนาดเล็กอื่น ๆ ที่มีช่วงโยนสัน้และปานกลาง ด้วยหัวฉีดที่มีอัตราการ
ไหลที่ส้งขึ้นและหยดละอองขนาดใหญ่ที่ตัดผ่านลมคุณสามารถใช้น้ำาได้
อย่างแม่นยำาตามที่ต้องการในระยะเวลาอันสัน้

ขูอม้ลจำาเพาะ ซีรีส์ 551

รัศมี 32’ ถึง 55’ (9.8 ม. ถึง 16.8 เมตร)

อัตราการไหล
6.83 ถึง 13.63 แกลลอนต่อนาที 
(0.43 ถึง 0.86 ลิตร / วินาที); 

(1.55 ถึง 3.10 ม.3/ชม.)

ส่วนโค้งของการหมุน ภาพเต็ม 360 °, สามารถปรับได้ 
30 °ถึง 345 °

ความส้งของร่างกาย
โมเดล E, IC, S / H: 12.0" 

(30.5 ซม.) 
โมเดล B: 9.6 "(24.5 ซม.)

ความส้งของ Pop-Up 2.6" (6.6 ซม.)

เส้นผ่านศ้นย์กลาง
ยอดนิยม

โมเดล E, IC, S / H: 6.25" 
(15.9 ซม.)

โมเดล B: 4.25" (10.8 ซม.)
คอมโพเนนต์ภายใน
ที่สามารถใช้งานได้ ใช่

รุ่น
• 551E:   เต็มร้ปแบบ / วงกลมไฟฟ้า
• 551IC:   IC แบบเต็ม / ส่วนวงกลม
• 551S/H:   การใช้ Stopamatic หรือ 

Hydraulic แบบเต็มร้ปแบบ / แบบวงกลม
• 551B:   ซีล -A-Matic แบบเต็มร้ปแบบ / 

ส่วนวงกลม
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ซีรี่ส์ 551: 32’ ถึง 55’ (9.8 ม. ถึง 16.8 เมตร)

ชุด Sod Cup 
ใชูไดูกับซีรีส์ 551 และซีรีส์ 
700/751

การเจริญเติบโตของหญ้า
บริเวณด้านบนของโรเตอร์
ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การเล่นและร้ปลักษณ์ของ
สนามได้

ใหม่



Rain Bird 700/751 Series
สำาหรับความคุ้มครองที่เชื่อถือได้ของพื้นที่สนามหญ้าส่วนใหญ่ใบพัด 
700/751 จะให้ความยืดหยุ่นที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการปรับความ
สม่ำาเสมอของสปริงเกลอร์ชัน้นำาในอุตสาหกรรมและการปรับเปลี่ยนแบบ
เกลียวโปรดเลือกชุด 700 แบบสำาหรับแบบเต็มวงหรือ 751 สำาหรับการ
ใช้งานแบบเต็มวงและแบบวงกลม

ขูอม้ลจำาเพาะ ซีรี่ส์ 700 ซีรี่ส์ 751

รัศมี 56 'ถึง 79' (17.1 เมตรถึง 
24.1 เมตร)

35 'ถึง 75' (10.7 เมตรถึง 
22.9 เมตร)

อัตราการไหล
16.3 ถึง 43.9 gpm (1.03 ถึง 

2.76 l / s);
(3.70 ถึง 9.95 เมตร 3  / ชม.)

7.0 ถึง 37.7 gpm (0.44 ถึง 
2.38 ลิตร / วินาที);

(1.59 ถึง 8.56 เมตร 3  / ชม)

เส้นโค้ง ภาพเต็ม 360 ° ภาพเต็ม 360 °, สามารถปรับได้ 
30 °ถึง 345 °

ความส้งของร่างกาย
โมเดล E, IC, S / H: 12.0" 

(30.5 ซม.) 
โมเดล B: 9.6 "(24.5 ซม.)

โมเดล E, IC, S / H: 12.0" 
(30.5 ซม.)

โมเดล B: 9.6 "(24.5 ซม.)

ความส้งของ Pop-Up 2.6" (6.6 ซม.) 2.6" (6.6 ซม.)

เส้นผ่านศ้นย์กลาง
ยอดนิยม

โมเดล E, IC, S / H: 6.25" 
(15.9 ซม.)

โมเดล B: 4.25 "(10.8 ซม.)

โมเดล E, IC, S / H: 6.25" 
(15.9 ซม.)

โมเดล B: 4.25 "(10.8 ซม.)
คอมโพเนนต์ภายใน
ที่สามารถใช้งานได้ ใช่ ใช่

รุ่น
• 700E:   ไฟฟ้าเต็มวง
• 700IC:   IC แบบเต็มวง
• 700S / H:   ใช้วงกลมแบบเต็มร้ป

แบบแบบ Stopamatic หรือแบบไฮ
ดรอลิค

• 700B:   ซีล -A-Matic แบบเต็ม
วงกลม

• 751E:   เต็มร้ปแบบ / วงกลมไฟฟ้า
• 751IC:   IC แบบเต็ม / ส่วนวงกลม
• 751S / H:   การใช้ Stopamatic หรือ 

Hydraulic แบบเต็มร้ปแบบ / แบบ
วงกลม

• 751B:   ซีล -A-Matic แบบเต็มร้ป
แบบ / ส่วนวงกลม

Arc A ขัน้ตอนที่ 1
กำาหนดส่วนโค้งของโรเตอร์
หลัก

เต็มร้ป
แบบ

วงกลม

ขัน้ตอนที่ 2
หมุนสวิตช์ Full / Part 
Adjustment Screw สำาหรับ
การทำางานแบบเต็มวงกลม

 ขัน้ตอนที่ 3
   หมุนโรเตอร์ไปที่การตัง้ค่า 

Arc A หรือ Arc B จากนัน้
ตัง้ค่าเป็นวงกลมบางส่วน ไม่
จำาเป็นต้องตัง้ค่าส่วนโค้งเมื่อ
เปลี่ยนระหว่างการตัง้ค่าแวดวง
แบบเต็มและส่วน

เทคโนโลยีที่ปรับไดูอย่างรวดเร็วพรูอมMemoryArc® 
มีในซีรีส์ 751 และซีรีส์ 551

Arc B

Arc A

ซีรี่ส์ 700: 56 'ถึง 79' (17.1 เมตรถึง 24.1 เมตร)
ซีรี่ส์ 751 : 35 'ถึง 75' (10.7 เมตรถึง 22.9 เมตร)
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ซีรี่ส์ 900 : 63 'ถึง 97' (19.2 เมตรถึง 29.6 เมตร)
ซีรี่ส์ 950: 70 'ถึง 92' (21.3 เมตรถึง 28.0 เมตร)
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ไม่ว่าคุณจะพอใจกับการเติบโตหรือ
เพียงแค่พยายามหาน้ำาประปาที่ จำากัด 
ขึ้นเทคโนโลยี Rapid-Adjust ช่วยให้
พนักงานของคุณสามารถปรับเปลี่ยน
แนวโค้งได้ง่ายด้วยการหมุนสกร้ 
MemoryArc เก็บการตัง้ค่าส่วนโค้ง
วงกลมไว้สองส่วนเพื่อให้คุณสามารถ
เปลี่ยนระหว่างการทำางานแบบเต็มร้ป
แบบและแบบวงกลมในไม่กี่วินาที

EAGLE™  900/950 ซีรี่ส์
ด้วยช่วงที่ยาวนานที่สุดของเราใบพัดแบบ 900/950 ให้ความน่า
เชื่อถือและครอบคลุมสม่ำาเสมอสำาหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ หัวฉีด
ประสิทธิภาพส้ง 900/950 ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงระยะทางที่
ไกลขึ้นด้วยขนาดของหยดที่เพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพและความ
ครอบคลุมส้งสุด

ขูอม้ลจำาเพาะ ซีรี่ส์ 900 ซีรี่ส์ 950

รัศมี 63 'ถึง 97' (19.2 เมตรถึง 
29.6 เมตร)

70 'ถึง 92' (21.3 เมตรถึง 
28.0 เมตร)

อัตราการไหล
21.4 ถึง 57.1 gpm  
(1.35 ถึง 3.60 l / s); 

(4.85 ถึง 12.97 m3  / h)

19.5 ถึง 59.4 แกลลอนต่อนาที 
(1.23 ถึง 3.75 ลิตร / วินาที); 

(4.43 ถึง 13.49 m3  / h)

เส้นโค้ง ภาพเต็ม 360 ° ปรับได้ 40 °ถึง 345 °

ความส้งของร่างกาย 13.4" (34.0 ซม.) 13.4" (34.0 ซม.)

ความส้งของ Pop-Up 2.25" (5.7 ซม.) 2.25" (5.7 ซม.)

เส้นผ่านศ้นย์กลาง
ยอดนิยม 7" (17.8 ซม.) 7" (17.8 ซม.)

คอมโพเนนต์ภายในที่
สามารถใช้งานได้ ใช่ ใช่

รุ่น
• 900E:   ไฟฟ้าเต็มวง
• 900IC:   IC แบบเต็มวง
• 900S / H:   ใช้วงกลมแบบเต็มร้ปแบบแบบ 

Stopamatic หรือแบบไฮดรอลิค
• 950E:   ไฟฟ้าส่วนวงกลม
• 950IC:   IC แบบวงกลม
• 950S / H:   ใช้วงกลมร่วมกันแบบ 

Stopamatic หรือไฮดรอลิค

เทคโนโลยีที่ปรับไดูอย่างรวดเร็วพรูอมMemoryArc® 
มีในซีรีส์ 751 และซีรีส์ 551
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"  สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Rain Bird คือการสรูางชิน้ส่วนที่มี
คุณภาพ 
พวกมันแข็งตัว พวกมันทนทาน แม้ในทะเลทรายที่เราใช้น้ำาทุก
วันด้วยน้ำาที่ขุดขึ้นมาใบพัดของเรามีอายุการใช้งาน 15 ปี "

 Shawn Emerson  |    ผ้้อำานวยการฝ่ายพืชไร่ 
ภ้เขาทะเลทราย

®เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษท ั Rain Bird
D37469C


