Zraszacze rotacyjne do pól golfowych

ZRASZACZE ROTACYJNE FIRMY RAIN BIRD

Spokój ducha dzisiaj.
Nieustanne innowacje z myślą o przyszłości.
Rain Bird wprowadza innowacje w każdym zraszaczu rotacyjnym. Zraszacze rotacyjne są wyposażone
w wysokowydajne dysze, mają jedną z najlepszych w branży odporność na przepięcia i zapewniają
najszerszy rozrzut dla pojedynczego zraszacza. Zraszaczom rotacyjnym Rain Bird ufają zawodowcy
zajmujący się polami golfowymi na całym świecie. Zapewniają one niezrównaną wydajność i jednolitość
pokrycia, pozwalając uzyskać trawę idealnie przystosowaną do gry.

Seria Rain Bird® 702/752

75% szybsza wymiana dysz

NOWOŚĆ

Dzięki niezrównanej elastyczności i wiodącej w branży jednolitości
zraszania, stałej prędkości obrotowej i prostej regulacji zraszacze
rotacyjne z serii 702/752 zapewniają niezawodne pokrycie
większości obszarów pola. Modele z serii 702 zapewniają pełen
obrót, a z serii 752 mają funkcją pełnego i częściowego obrotu.
Specyfikacja
Promień
Prędkość przepływu

Seria 702

Seria 752

Od 18,0 m do 23,5 m (od 59' do 77')

Od 5,8 m do 25,6 m (od 19' do 84')

Od 1,06 do 2,70 l/s; od 3,83 do 9,73 m3/h
(od 16,85 do 42,85 g/m)

Od 0,42 do 2,94 l/s; od 1,51 do 10,57 m3/h
(od 6,67 do 46,55 g/m)

Pełen okrąg 360°

Pełen okrąg 360°, regulacja w zakresie od
30° do 345°

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

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

6,6 cm (2,6")

6,6 cm (2,6")

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

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

Tak

Tak

Samoregulujący się stojan,
ulepszona osłona przed kamieniami
i puszka do nawadniania

Samoregulujący się stojan, nieduży kąt
obudowy dyszy, ulepszona osłona przed
kamieniami i puszka do nawadniania

Łuk
Wysokość korpusu
Wysokość
wysunięcia
Średnica górna
Dostęp serwisowy
do elementów
wewnętrznych od
góry
Główne technologie

Modele
• 702E: p
 ełen okrąg, elektryczny

• 752E: p
 ełen okrąg / łuk, elektryczny

• 702IC: p
 ełen okrąg, IC

• 752IC: p
 ełen okrąg / łuk, IC

• 702B: p
 ełen okrąg, Seal-A-Matic™

• 752B: p
 ełen okrąg / łuk, Seal-A-Matic

Największy zakres rozrzutu dla pojedynczego rotora
Seria 702: od 18,0 m do 23,5 m (od 59' do 77')
Seria 752: od 5,8 m do 25,6 m (od 19' do 84')
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Wystarczy śrubokręt, by szybko
wymienić dyszę na polu bez
potrzeby demontowania części
wewnętrznej.

Jeden stojan do wszystkich dysz
Po wymianie dyszy samoregulujący się
stojan automatycznie dopasuje poziom
przepływu, tak by zapewnić odpowiednią
prędkość obrotu i optymalne działanie.

Łatwe dostosowanie łuku
Niezależnie od tego, czy zależy Ci na
wzroście trawy, czy starasz się lepiej
wykorzystać ograniczone zasoby wody,
technologia Rapid‑Adjust umożliwi
dostosowanie łuku strumienia za pomocą
jednej śruby regulacyjnej. Funkcja
MemoryArc® pozwala zachować dwa
ustawienia łuku okręgu, dzięki czemu
wystarczy kilka sekund, by przełączyć
się z nawadniania po pełnym okręgu na
nawadnianie po łuku.

Seria EAGLE™ 900/950
Dzięki najdłuższemu promieniowi rozrzutu zraszacze rotacyjne z serii 900/950 zapewniają
zawsze jednolite pokrycie dużych obszarów. Dysze o wysokiej wydajności pozwalają
dotrzeć dalej większym kroplom, co zapewnia maksymalną wydajność i pokrycie.
Specyfikacja

Seria 900

Seria 950

Od 19,2 m do 29,6 m (od 63' do 97')

Od 21,3 m do 28,0 m (od 70' do 92')

Od 1,35 do 3,60 l/s; od 4,85 do 12,97 m3/h (od 21,4 do 57,1 g/m)

Od 1,23 do 3,75 l/s; od 4,43 do 13,49 m3/h (od 19,5 do 59,4 g/m)

Łuk

Pełen okrąg 360°

Regulacja od 40° do 345°

Wysokość korpusu

34,0 cm (13,4")

34,0 cm (13,4")

Wysokość wysunięcia

5,7 cm (2,25")

5,7 cm (2,25")

Średnica górna

17,8 cm (7")

17,8 cm (7")

Tak

Tak

Promień
Prędkość przepływu

Dostęp serwisowy do elementów
wewnętrznych od góry

Modele
• 900E: p
 ełen okrąg, elektryczny

• 950E: łuk, elektryczny

• 900IC: p
 ełen okrąg, IC

• 950IC: łuk, IC

• 900SAM: p
 ełen okrąg, Stopamatic

• 950SAM: łuk, Stopamatic

Seria 900: od 19,2 m do 29,6 m (od 63' do 97')
Seria 950: od 21,3 m do 28,0 m (od 70' do 92')
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FUNKCJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W SERIACH 552 I 752

Technologia Rapid-Adjust z rozwiązaniem MemoryArc
Łuk A

Krok 1

Łuk A

Ustaw podstawowy łuk pracy
zraszacza rotacyjnego.
Pełen okrąg

Krok 2
Przełącz śrubę regulacji pełen
okrąg / łuk na pracę w trybie
pełnego okręgu.

Łuk B

Krok 3
Przełącz zraszacz rotacyjny
w tryb pracy Łuk A lub Łuk B, a
następnie ustaw pracę po łuku.
Nie musisz zmieniać ustawień
łuku przy przełączaniu między
pracą w trybie pełnego okręgu
i łuku.
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IC System™

Zabezpieczenie GBS25

Rain Bird® IC System zapewnia Ci pełną kontrolę.
Nawadniaj dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne,
dzięki systemowi zintegrowanego sterowania
Integrated Control (IC) w każdym zraszaczu rotacyjnym
i uzyskaj optymalne warunki na polu przy minimalnym
wysiłku dzięki rewolucyjnej diagnostyce dostępnej
w każdej chwili z każdego miejsca.

Wszystkie elektryczne zraszacze rotacyjne do
pól golfowych firmy Rain Bird są wyposażone
w wytrzymały elektromagnes GBS25. Dzięki
niezrównanej ochronie przeciwprzepięciowej
25 kV, wbudowanemu filtrowi zapewniającemu
dodatkowy poziom ochrony przed
zanieczyszczeniami i wbudowanemu trzpieniowi
udało się nam wyeliminować przyczyny większości
działań konserwacyjnych, jakich wymagają
konkurencyjne zraszacze.

Rotacyjne zraszacze blokowe 552

Dostęp serwisowy od góry

NOWOŚĆ
Zaprojektowane, aby wydajnie i precyzyjnie
nawadniać obszary tee i inne części
pola. Nowy, samoregulujący się stojan
i technologia szybkiej wymiany dysz
w blokowych zraszaczach rotacyjnych 552
zapewniają gamie zraszaczy rotacyjnych
Rain Bird większą wszechstronność.
• Promień: o
 d 33' do 55' (od 10,1 m do 16,8 m)
• Prędkość przepływu: o
 d 6,80 do 14 g/m
(od 0,43 do 0,88 l/s); (od 1,54 to 3,18 m3/h).

Zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu
czasu pracowników zraszacze
rotacyjne firmy Rain Bird
umożliwiają dostęp od
góry do regulacji łuku
i ciśnienia, a także łatwy
dostęp do elementów
wewnętrznych.

Zadbaj, by Twoje pole
golfowe zawsze było
najlepsze
Firma Rain Bird, jako jedyna firma zajmująca się wyłącznie systemami nawadniania, przedefiniowała
koncepcję nawadniania pola golfowego. Projektując nasze rozwiązania, zawsze pamiętamy o wyzwaniach,
przed którymi stają zarządzający polami golfowymi. Zintegrowany system Rain Bird sprawi, że system
nawadniania na Twoim polu golfowym sprosta każdemu wyzwaniu — czy to w kwestii aktualizacji
rozwiązań do poziomu nowej technologii bez wycofywania starszego sprzętu, czy w przypadku potrzeby
wprowadzenia komunikacji dwukierunkowej, która pozwoli przeprowadzać diagnostykę i regulację na
bieżąco.

REAKCJA W CZASIE
RZECZYWISTYM

NIEZRÓWNANA
JAKOŚĆ

PROSTOTA
OBSŁUGI

„W Rain Bird testują wszystko dokładnie, w tym zraszacze
i dysze. To sprawia, że oferują jedne z najlepszych
produktów dostępnych na rynku”.
Chris Dalhamer | Były dyrektor ds. utrzymania pola
Pebble Beach Golf Links

Rain Bird jest oficjalny dostawcą sprzętu do nawadniania w Pebble Beach Resorts®. Nazwy Pebble Beach®, Pebble Beach Golf Links®, Pebble Beach Resorts® i The Lone Cypress™ oraz logo The Heritage i powiązane z nimi charakterystyczne wzory graficzne są znakami
towarowymi, znakami usługowymi i wzorami graficznymi Pebble Beach Company. Zostały użyte za zgodą właściciela.

„W Rain Bird podoba mi się to, że produkują części wysokiej
jakości. Można na nich polegać. Nie psują się. Nawet na
pustyni, gdzie codziennie podlewa się wodą z odzysku,
zraszacze rotacyjne wytrzymują ponad 15 lat”.
Shawn Emerson | Dyrektor ds. agronomii
Desert Mountain

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

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefon: (520) 741-6100
Faks: (520) 741-6117

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

Serwis techniczny Rain Bird
866-GSP-XPRT (866-477-9778)
(USA i Kanada)

Infolinia specyfikacyjna
(800) 458-3005 (USA i Kanada)

rainbird.com/golf
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