Spridare för Golfbanor

Håll rätt kurs med Rain Bird
Som den enda tillverkare som enbart arbetar med bevattning har Rain Bird satt standarden för bevattning
av golfbanor. Vi designar alla våra produkter för att möta de utmaningar som golfbanans greenkeeper och
ansvariga ställs inför. Vi har produkter för att du ska kunna uppgradera till ny teknik utan att den befintliga
utrustningen blir föråldrad. Vi tillhandahåller konstant tvåvägskommunikation som levererar direkt
diagnostik och justeringar. Ett integrerat system från Rain Bird hjälper dig att klara alla utmaningar.

TIDLÖS

KOMPATIBILITET

REALTIDSRESPONS

ENKEL

ATT ANVÄNDA

”Jag anser att vi, särskilt med IC
och 751-serien, kan vattna betydligt
exaktare i stället för att bara starta
hela anläggningen. Jag gillar att
det är enkelt att ställa om mellan
full- och delcirkel.”
Blair Kirby | Director of Course Maintenance
The Club at Admirals Cove

RAIN BIRD®-SPRIDARE

Konstruerade för att prestera. Tillverkade för att hålla.
Rain Bird bygger in innovation i varje spridare genom att använda högeffektiva munstycken
och stötspänningssäkra solenoider. Dessa marknadsledande spridare som används av banpersonal
över hela världen levererar optimala banytor, hög hållbarhet, minskad vattenförbrukning
och tidlös kompatibilitet.

IC System™
Få total kontroll med Rain Bird IC System.
Vattna precis där det behövs med
integrerad styrning av varje enskild
spridare och upprätthåll optimala
förhållanden med
minsta möjliga
arbete tack vare
revolutionerande,
heltäckande
diagnostiken.

Kan servas över marknivå
Rain Birds spridare är konstruerade
för att spara personalens arbetstid
med sektorjustering och
tryckreglering som kan servas
ovan marknivå samt lättåtkomliga
inre komponenter.

Rain Bird serie 551
551-serien levererar rätt täckning för utslagsplatser, greener och andra
små områden inom kort och medellång räckvidd. Med munstycken
som erbjuder höga flöden och stora droppar som klarar att det blåser
kan du ändå på kort tid vattna precis där det behövs.
Specifikationer

Serie 551

Radie

32 fot till 55 fot (9,8 m till 16,8 m)

Flöde

6,83 till 13,63 gpm (0,43 till 0,86 l/s);
(1,55 till 3,10 m3/hr)

Båge

Fullcirkel 360°, justerbar 30° till 345°

NYTT

Kopp med grästorva

Enhetens höjd

Modellerna E, IC, S/H: 12,0 tum (30,5 cm)
Modell B: 9,6 tum (24,5 cm)

Kompatibel med 551-serien
och 700/751-serien

Uppskjutshöjd

2,6 tum (6,6 cm)

Toppdiameter

Modellerna E, IC, S/H: 6,25 tum (15,9 cm)
Modell B: 4,25 tum (10,8 cm)

Torva som växer ovanpå
rotorn förbättrar
spelbarheten och banans
utseende.

Inre komponenter
som kan servas över
marknivå

Ja

Modeller
GBS25™-skydd

• 551E: Full-/delcirkel, elektrisk

Alla Rain Bird elektriska
golfbanespridare har en robust
GBS25-solenoid. Med överlägsen
25 kV-stötspänningsskydd, inbygg
filtrering för andra skyddsnivå mot
smuts och kolvar
som har fastnat,
den eliminerar
de vanligaste
underhållsuppgifterna
som förekommer
hos konkurrerande
spridare.

• 551S/H: Full-/delcirkel kombinerad
användning av Stopamatic och hydraulik

NYTT

• 551IC: Full-/delcirkel IC

• 551B: Full-/delcirkel Seal-A-Matic™

551-serien: 32 fot till 55 fot (9,8 m till 16,8 m)

10

20

30

40

50

55

Rain Bird 700/751-serien
Snabbinställning med MemoryArc®

För tillförlitlig täckning av de flesta banområden ger 700/751
oöverträffad flexibilitet. Välj 700-serien för helcirkelbevattning eller
751 för hel- och delcirkelbevattning, båda har marknadsledande
spridarenhetlighet och skruvinställning.
Specifikationer

700-serien

751-serien

Radie

56 fot till 79 fot (17,1 m till 24,1 m)

35 fot till 75 fot (10,7 m till 22,9 m)

Flöde

16.3 till 43.9 gpm (1,03 till 2,76 l/s);
(3,70 till 9,95 m3/h)

7.0 till 37.7 gpm (0,44 till 2,38 l/s);
(1,59 till 8,56 m3/h)

Sektor

Fullcirkel, 360°

Fullcirkel 360°, justerbar 30° till 345°

Enhetens höjd

Modellerna E, IC, S/H: 12.0 tum (30,5 cm)
Modell B: 9,6 tum (24,5 cm)

Modellerna E, IC, S/H: 12.0 tum (30,5 cm)
Modell B: 9,6 tum (24,5 cm)

Uppskjutshöjd

2.6 tum (6,6 cm)

2.6 tum (6,6 cm)

Toppdiameter

Modellerna E, IC, S/H: 6.25 tum (15,9 cm)
Modell B: 4.25 tum (10,8 cm)

Modellerna E, IC, S/H: 6.25 tum (15,9 cm)
Modell B: 4.25 tum (10,8 cm)

Ja

Ja

Inre komponenter som
kan servas över marknivå

Finns på serien 751 och serien 551
Sektor A

Ställ in primär spridarsektor.

• 751E: F ull-/delcirkel, elektrisk

• 700IC: Fullcirkel IC

• 751IC: F ull-/delcirkel IC

• 700S/H: Fullcirkel kombinerad
användning av Stopamatic och
hydraulik

• 751S/H: Full-/delcirkel kombinerad
användning av Stopamatic och
hydraulik

• 700B: Fullcirkel Seal-A-Matic™

• 751B: F ull-/delcirkel Seal-A-Matic™

700-serien: 56 fot till 79 fot (17,1 m till 24,1 m)
751-serien: 35 fot till 75 fot (10,7 m till 22,9 m)
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Fullcirkel

Steg 2

Sektor A

Steg 3

Vid hel-/
delcirkelbevattningsskruven
till helcirkelläget.

	Ställ antingen in spridaren
på Sektor A eller Sektor B
och ställ sedan in delcirkel.
Sektorinställningen behöver
inte göras om när man
Sektor B
ändrar mellan full- och
delcirkelinställningarna.

Modeller
• 700E: Fullcirkel, elektrisk

Steg 1

80

EAGLE™ 900/950-serien
Med vår längsta räckvidd levererar spridarna i 900-/950-serien
tillförlitlig, enhetlig täckning av stora områden.
Med högprestandamunstyckena hos 900/950 kan du nå längre
med ökad droppstorlek för maximal effektivitet och täckning.
Specifikationer

1

2

900-serien

950-serien

Radie

63 fot till 97 fot (19,2 m till 29,6 m)

70 fot till 92 fot (21,3 m till 28,0 m)

Flöde

21.4 till 57.1 gpm (1,35 till 3,60 l/s);
(4,85 till 12,97 m3/h)

19.5 till 59.4 gpm (1,23 till 3,75 l/s);
(4,43 till 13,49 m3/h)

Sektor

Fullcirkel, 360°

Justerbar 40° till 345°

Enhetens höjd

13.4 tum (34,0 cm)

13.4 tum (34,0 cm)

Uppskjutshöjd

2.25 tum (5,7 cm)

2.25 tum (5,7 cm)

Toppdiameter

7 tum (17,8 cm)

7 tum (17,8 cm)

Ja

Ja

Inre komponenter som
kan servas över marknivå

3

Modeller

Oavsett om du håller på att så in
eller bara försöker få ut mer av en
begränsad vattentillgång låter
Rapid-Adjust-tekniken personalen
enkelt göra sektorjusteringar genom
att vrida på en skruv. MemoryArc
kommer ihåg två delcirkelinställningar
så att du kan växla mellan full- och
delcirkeldrift på några sekunder.

• 900E: Fullcirkel, elektrisk
• 900IC: Fullcirkel IC
• 900S/H: Fullcirkel kombinerad
användning av Stopamatic
och hydraulik
• 950E: Delcirkel, elektrisk
• 950IC: Delcirkel IC
• 950S/H: Delcirkel kombinerad
användning av Stopamatic
och hydraulik

900-serien: 63 fot till 97 fot (19,2 m till 29,6 m)
950-serien: 70 fot till 92 fot (21,3 m till 28,0 m)
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”Det bästa med Rain Bird är att de tillverkar kvalitetsdelar.
De är solida. De håller. Även i öknen där vi vattnar varje dag
med återvunnet vatten håller våra spridare i mer än 15 år.”
Shawn Emerson | Director of Agronomy
Desert Mountain

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702, USA
Telefon: +1 (626) 812-3400
Fax: +1 (626) 812-3411

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85706, USA
Telefon: +1 (520) 741-6100
Fax: +1 (520) 741-6117

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702, USA
Telefon: +1 (626) 963-9311
Fax: +1 (626) 852-7343

Rain Bird teknisk service
+1 866-GSP-XPRT +1 (866-477-9778)
(USA och Canada)

Teknisk hotline
+1 (800) 458-3005 (USA och Kanada)

rainbird.com/golf
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