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Revoluční koncept nových golfových RotoRů Rain BiRd 751 

ZnOVU nĚcO naVÍc!

Díky novým unikátním vlastnostem golfových rotorů
rain BirD® 751 s technologií rapiD-aDjust a funkcí memory 
arc™ lze nyní zavlažovat greeny, ferveje neBo oDpaliště
ještě přesněji a precizněji.

Nová řada
postřikovačů 
Rain Bird®

To vše při plném zachování 
všech ostatních užitných 

vlastností, jako je odolnost 
a vysoká rovnoměrnost závla-
hy (samozřejmostí je zpětná 
kompatibilita s již existujícími 
Rain Bird® postřikovači řady 
700/750). To vše za konku-
renční cenu. To vše v jednom 
postřikovači.

FLEXIBILITA POUHÝM 
OTOČENÍM
Požadavky na zavlažování 
hřiště se často mění - den 

za dnem. V souladu s těmito 
změnami nyní můžete měnit 
nastavení výseče postřikovačů. 
Na rozdíl od konkurenčních 
výrobků, nová řada golfových 
rotorů Rain Bird® 751 nabízí 
rychlé snadné nastavení růz-
ných režimů výseče, včetně 
plnokruhového režimu. A to 
díky snadno přístupnému 
nastavovacímu mechanismu 
svrchu postřikovače. Unikátní 
funkce nastavení je velice rych-
lá, umožňuje nastavení v klidu 
a lze ji využít nejenom po osetí 

hřiště, ale kdykoliv… po celou 
dobu životnosti rotoru. Ideální 
pro rychlou změnu nastavení 
(po hnojení či omezení rozsa-
hu závlahy vzhledem k restrik-
cím v době sucha), přepnutí ro-
toru do jiného režimu je vždy 
rychlé, snadné a pohotové.

Revoluční ovládací systém 
Rain Bird® IC™
Technologicky vyspělý ovládací 
systém Rain Bird IC TM je cha-
rakteristický variabilitou, jed-
nodušším kabelovým vedením, 
rychlejší a přehlednější instalací 
a snažším servisem. V kombi-
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Motto Intelligent Use of Water™ je základním kritériem při vývoji 
všech nových výrobků Rain Bird®. Díky technologii Rapid-Adjust, 
včetně funkce Memory Arc™, zvyšují golfové rotory Rain Bird® 
751 díky preciznímu nastavení výrazně účinnost systému.

naci s moderními postřikovači 
Rain Bird® řady 700 a 751 
získáte optimální strukturu vý-
robků, která vyhoví nejvyšším 
nárokům na zavlažovací systém 
golfového hřiště. Více informa-
cí na www.rainbird.com/ICS.

Revoluční systém přepínání 
výseče Rapid Adjust s funkcí 
Memory Arc
Nyní už není třeba nastavovat 
výseč, pokud přepínáte mezi 
plnokruhovým a výsečovým 
režimem.

 
PROVĚŘENÁ KVALITA 
VÝROBKŮ
Globální řada golfových rotač-
ních postřikovačů Rain Bird® 
700/751 přichází s novými 
vysokými standardy na kvalitu 
distribuce vody - jak ji právem 
očekáváte od vedoucí firmy 
v oboru. Jako všechny golfové 
rotory, rovněž řada 700Series 
je pečlivě testována v laborato-
řích i na vlastních instalacích. 
Výsledky potvrzují účinnost 
zavlažování až o 23% vyšší než 
nejbližší konkurenční výrobky. 
Optimalizovaná velikost a cha-
rakter kapek, vysoká odolnost 
proti větru i nepřetržitá regu-
lace tlaku - to vše garantuje 

rovnoměrnou závlahovou dáv-
ku díky rotorům Rain Bird®.

Vysoká odolnost  
- nejlepší v oboru
Rotační postřikovače Rain Bird® 
byly vždy synonymem vysoké 
trvanlivosti a dlouhé životnosti. 
S novou řadou 700/751 proka-
zují testy až 10x větší životnost 
než konkurenční výrobky. Díky 
robustní konstrukci, kvalitním 
materiálům a pečlivému zpraco-
vání každého detailu.

Zpětná kompatibilita  
- standardně...
Máte již rotory Rain Bird® 
instalovány na vašem hřišti? 
Podobně jako v minulosti je 
i nyní řada 700/751 zpětně 
kompatibilní se všemi po-
střikovačí EAGLE 700 a 750, 
které se vyrábějí od roku 
1992. Ušetřete si práci, nové 
postřikovače 700/751 lze 
snadno a rychle instalovat 
do vašich stávajících pouz-
der na hřišti!

Kvalita a ekonomický provoz
Každý ocení kvalitní výrobek 
s vysokou přidanou hodno-
tou, s vysoce konkurenční 
cenou, univerzálním využitím 
a nadstandardní odolností 
i životností. Minimalizovaná 
spotřeba vody, jednoduchá 
a rychlá obsluha a nízké servis-
ní náklady - namátkou několik 
důvodů pro využití golfových 
rotorů Rain Bird® 751 i na va-
šem hřišti.

Více informací o  nových, 
univerzálních rotorech s re-
volučním konceptem Rain 
Bird®751 na www.rainbird.
com/twist nebo kontaktujte 
spol. ITTEC, zavlahy@ittec.cz, 
tel.: 323 616 222.   


