Rôto cho sân golf

RÔTO RAIN BIRD

An tâm ở hiện tại.
Không ngừng đổi mới cho tương lai.
Rain Bird đưa sự đổi mới vào từng rôto với đầu phun hiệu quả cao, khả năng chống tăng áp đầu ngành và
phạm vi phun rộng nhất chỉ với một rôto. Được các chuyên gia về sân golf ở khắp nơi tín nhiệm, rôto của
Rain Bird mang đến hiệu suất và sự đồng nhất vô song cho những buổi chơi golf hoàn hảo.

Rain Bird® dòng 702/752

Thay đổi đầu phun nhanh
hơn 75%

MỚI
Với khả năng bao phủ đáng tin cậy trên hầu hết khu vực sân cỏ,
Rôto 702/752 thể hiện sự linh hoạt tuyệt vời cùng tính đồng nhất
dẫn đầu ngành, tốc độ quay ổn định và khả năng điều chỉnh chỉ
với một lần xoay vít. Hãy chọn Dòng 702 để phun vòng tròn toàn
phần hoặc Dòng 752 để phun vòng tròn toàn phần và một phần.
Thông số kỹ thuật
Bán kính
Lưu lượng dòng chảy
Cung
Chiều cao thân

Dòng 702

Dòng 752

18,0 m đến 23,5 m
(59 foot đến 77 foot)

5,8 m đến 25,6 m
(19 foot đến 84 foot)

1,06 đến 2,70 l/giây; 3,83 đến
9,73 m3/giờ
(16,85 đến 42,85 gpm)

0,42 đến 2,94 l/giây; 1,51 đến
10,57 m3/giờ
6,67 đến 46,55 gpm

Vòng tròn toàn phần 360°

Vòng tròn toàn phần 360°, Có
thể điều chỉnh từ 30° đến 345°

Model E, IC: 30,5 cm (12,0 inch)
Model B: 24,5 cm (9,6 inch)

Model E, IC: 30,5 cm (12,0 inch)
Model B: 24,5 cm (9,6 inch)

6,6 cm (2,6 inch)

6,6 cm (2,6 inch)

Model E, IC: 15,9 cm (6,25 inch)
Model B: 10,8 cm (4,25 inch)

Model E, IC: 15,9 cm (6,25 inch)
Model B: 10,8 cm (4,25 inch)

Có

Có

Stato tự điều chỉnh,
Màn chắn đá nâng cao & Cốc
cắm cỏ

Stato tự điều chỉnh, Vỏ đầu
phun góc thấp, Màn chắn đá
nâng cao & Cốc cắm cỏ

Chiều cao bật lên
Đường kính phần đầu
Các thành phần bên trong
có thể bảo dưỡng phần đầu
Công nghệ chính

Model
• 702E: Đ
 iện, phun vòng tròn toàn phần

• 752E: Điện, phun vòng tròn
toàn phần/một phần

• 702IC: IC, phun vòng tròn toàn phần

• 752IC: IC, phun vòng tròn
toàn phần/một phần

• 702B: S eal-A-Matic™, phun vòng tròn
toàn phần

• 752B: Seal-A-Matic, phun vòng tròn
toàn phần/một phần

Phạm vi phun rộng nhất chỉ với một rôto
Dòng 702: 18,0 m đến 23,5 m (59 foot đến 77 foot)
Dòng 752: 5,8 m đến 25,6 m (19 foot đến 84 foot)
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Với tuốc nơ vít, bạn có thể nhanh
chóng thay đổi đầu phun trên sân
bãi mà không cần tháo phần bên
trong.

Một stato dùng được cho mọi vòi
phun
Khi thay vòi phun, stato tự điều chỉnh sẽ tự
động điều chỉnh lưu lượng để kiểm soát tốc
độ quay và tối ưu hóa hiệu suất.

Điều chỉnh cung dễ dàng
Dù bạn tập trung vào việc trồng cỏ hay
chỉ cố gắng tận dụng nguồn cấp nước
hạn chế, Công nghệ điều chỉnh nhanh
cũng cho phép điều chỉnh cung đơn giản
bằng một lần xoay vít. MemoryArc® giữ lại
hai chế độ cài đặt cung tròn một phần, để
bạn có thể chuyển đổi giữa thao tác phun
vòng tròn toàn phần và một phần trong
vài giây.

EAGLE™ dòng 900/950
Với bán kính phun xa nhất, Rôto dòng 900/950 có thể bao phủ đồng đều, đáng tin cậy cho
các khu vực rộng lớn. Đầu phun hiệu suất cao cho phép bạn đạt đến khoảng cách xa hơn
với kích thước giọt tăng lên nhằm đạt hiệu quả và độ bao phủ tối đa.
Thông số kỹ thuật

Dòng 900

Dòng 950

19,2 m đến 29,6 m (63 foot đến 97 foot)

21,3 m đến 28,0 m (70 foot đến 92 foot)

1,35 đến 3,60 l/giây; 4,85 đến 12,97 m3/giờ
(21,4 đến 57,1 gpm)

1,23 đến 3,75 l/giây; 4,43 đến 13,49 m3/giờ
(19,5 đến 59,4 gpm)

Vòng tròn toàn phần 360°

Có thể điều chỉnh từ 40° đến 345°

Chiều cao thân

34,0 cm (13,4 inch)

34,0 cm (13,4 inch)

Chiều cao bật lên

5,7 cm (2,25 inch)

5,7 cm (2,25 inch)

17,8 cm (7 inch)

17,8 cm (7 inch)

Có

Có

Bán kính
Lưu lượng dòng chảy
Cung

Đường kính phần đầu
Các thành phần bên trong có thể bảo dưỡng
phần đầu

Model
• 900E: Điện, phun vòng tròn toàn
phần

• 950E: Đ
 iện, phun vòng tròn một
phần

• 900IC: IC, phun vòng tròn toàn phần

• 950IC: IC, phun vòng tròn một phần

• 900SAM: Stopamatic, phun vòng
tròn toàn phần

• 950SAM: S topamatic, phun vòng
tròn một phần

Dòng 900: 19,2 m đến 29,6 m (63 foot đến 97 foot)
Dòng 950: 21,3 m đến 28,0 m (70 foot đến 92 foot)
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TÍNH NĂNG RIÊNG CỦA 552 & 752

Công nghệ điều chỉnh nhanh với MemoryArc
Cung A

Bước 1

Cung A

Đặt cung rôto chính.
Vòng tròn
toàn phần

Bước 2
Xoay Vít điều chỉnh toàn phần/
một phần để vận hành vòng tròn
toàn phần.

Cung B

Bước 3
Chỉnh rôto về cài đặt Cung
A hoặc Cung B, sau đó
đặt thành vòng tròn một
phần. Không cần đặt lại
cung khi thay đổi giữa cài
đặt vòng tròn toàn phần
và một phần.

1

2

3

Hệ thống IC™

Bảo vệ GBS25

Điều khiển hoàn toàn với hệ thống IC của Rain
Bird®. Tưới chính xác ở những vị trí cần thiết với hệ
thống Điều khiển tích hợp (IC) trên từng rôto và dễ
dàng duy trì điều kiện tối ưu nhờ khả năng chẩn
đoán mọi lúc, mọi nơi mang tính đột phá.

Tất cả rôto điện cho sân golf của Rain Bird đều
có cuộn solenoit GBS25 mạnh mẽ. Với khả năng
bảo vệ chống tăng áp 25 kV vô song, bộ lọc tích
hợp để thêm lớp bảo vệ chống mảnh vụn và
pittông tự kích, rôto này có thể loại bỏ các công
việc bảo trì thường gặp nhất vốn là vấn đề của
các rôto cạnh tranh.

Rôto khối 552

Khả năng bảo dưỡng phần đầu

MỚI

Được thiết kế để tưới nước một cách hiệu
quả, chính xác cho các điểm phát bóng và
các khu vực khối khác. Stato tự điều chỉnh
mới và công nghệ thay đổi đầu phun nhanh
của Rôto khối 552 sẽ bổ sung thêm tính linh
hoạt cho dòng rôto của Rain Bird.
• Bán kính: 33 foot đến 55 foot (10,1 m đến 16,8 m)
• Lưu lượng dòng chảy: 6,80 đến 14 gpm (0,43 đến
0,88 l/giây); (1,54 đến 3,18 m3/giờ).

Được thiết kế để tiết kiệm thời gian cho nhân
viên của bạn, rôto của Rain Bird
hỗ trợ điều chỉnh vòng cung
có thể bảo dưỡng phần
đầu và điều tiết áp suất,
cũng như khả năng tiếp
cận dễ dàng các thành
phần bên trong.

Giúp sân golf của bạn dẫn
trước một bước với Rain Bird
Là nhà sản xuất duy nhất cam kết độc quyền về hệ thống tưới nước, Rain Bird đã định hình lại cảnh quan
của hệ thống tưới nước sân golf. Mọi sản phẩm chúng tôi thiết kế đều chú trọng đến các thách thức mà
người phụ trách mặt sân và người quản lý của sân golf phải đối mặt. Từ các sản phẩm cho phép bạn nâng
cấp lên công nghệ mới trong khi thiết bị hiện tại vẫn không bị lỗi thời đến hoạt động giao tiếp hai chiều
liên tục gửi đi thông tin chẩn đoán và điều chỉnh tức thì, hệ thống tích hợp của Rain Bird luôn giúp sân golf
của bạn đón đầu mọi thách thức.

PHẢN HỒI
THỜI GIAN THỰC

CHẤT LƯỢNG
CHƯA TỪNG CO

DỄ SỬ

DỤNG

“Dù là vòi phun hay đầu phun, Rain Bird đều
thử nghiệm nhiều lần và nhờ đó tạo ra được một số
sản phẩm hàng đầu trên thị trường.”
Chris Dalhamer | Nguyên Giám đốc Bảo trì sân golf
Pebble Beach Golf Links

Rain Bird là Nhà cung cấp hệ thống tưới cỏ chính thức của Pebble Beach Resorts®. Pebble Beach®, Pebble Beach Golf Links®, Pebble Beach Resorts®, The Lone Cypress™, logo The Heritage và các hình
ảnh đặc trưng cơ bản là các nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ và hình ảnh nhận diện thương mại của Công ty Pebble Beach. Được phép sử dụng.

“Điều tôi thích ở Rain Bird là họ tạo ra các linh kiện chất lượng.
Chúng chắc chắn và bền bỉ. Ngay cả ở sa mạc, nơi chúng tôi dùng
nước tuần hoàn để tưới mỗi ngày, rôto vẫn sử dụng được hơn
15 năm.”
Shawn Emerson | Giám đốc Nông học
Desert Mountain

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

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Điện thoại: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6117

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

Bộ phận Dịch vụ kỹ thuật của
Rain Bird
866-GSP-XPRT (866-477-9778)
(Hoa Kỳ và Canada)

Đường dây nóng về thông số kỹ
thuật
(800) 458-3005 (Hoa Kỳ và Canada)

rainbird.com/golf
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