
Rotores de golfe



Série 702: 18,0 a 23,5 m (59 a 77 pés)

Série 752: 5,8 a 25,6 m (19 a 84 pés)

Trocas de bocais 75%  
mais rápidas
Usando uma chave de fenda, 
troque o bocal em campo 
rapidamente sem remover  
as partes internas.

Um estator para qualquer bocal
Ao trocar os bocais, o estator autoajustável 
regula automaticamente a vazão para 
controlar a velocidade de rotação e otimizar 
o desempenho.

ROTORES RAIN BIRD

Tranquilidade hoje.  
Inovação contínua para o futuro. 
A Rain Bird incorpora inovações em cada rotor, com bocais de alta eficiência, resistência contra picos 
de energia líder de mercado e a maior faixa de alcance em um único rotor. Os rotores Rain Bird têm 
a confiança de profissionais de campos de golfe de todos os lugares, oferecendo desempenho e 
uniformidade imbatíveis   para proporcionar excelentes condições de jogo.

Série 702/752 da Rain Bird® 
NOVO

Para cobertura confiável da maioria das áreas de gramado, 

os rotores 702/752 oferecem flexibilidade incomparável com 

uniformidade líder do setor, além de velocidade de rotação 

consistente e ajustes por meio de parafuso. Escolha a série 

702 para aplicações de círculo completo ou a 752 para círculo 

completo e parcial.

Especificações Série 702 Série 752

Raio 18,0 a 23,5 m (59 a 77 pés) 5,8 a 25,6 m (19 a 84 pés)

Vazão
1,06 a 2,70 L/s; 3,83 a 9,73 m3/h 

(16,85 a 42,85 gpm)
0,42 a 2,94 L/s; 1,51 a 10,57 m3/h 

(6,67 a 46,55 gpm)

Arco Círculo completo 360° Círculo completo 360°, ajustável de 30° a 345°

Altura do corpo Modelos E e IC:  30,5 cm (12,0 pol.)
Modelo B: 24,5 cm (9,6 pol.)

Modelos E e IC: 30,5 cm (12,0 pol.)
Modelo B: 24,5 cm (9,6 pol.)

Altura da elevação 6,6 cm (2,6 pol.) 6,6 cm (2,6 pol.)

Diâmetro superior
Modelos E e IC: 15,9 cm (6,25 pol.)

Modelo B: 10,8 cm (4,25 pol.)
Modelos E e IC: 15,9 cm (6,25 pol.)

Modelo B: 10,8 cm (4,25 pol.)

Manutenção dos compo-
nentes internos pela parte 
de cima

Sim Sim

Principais tecnologias
Estator autoajustável,  

filtro de pedras reforçado e copo 
para grama

Estator autoajustável, invólucro de bocal de 
ângulo baixo, filtro de pedras reforçado e copo 

para grama

Modelos

• 702E:  Elétrico com círculo completo

• 702IC:  IC com círculo completo

• 702B:  Seal-A-Matic™ com círculo completo

• 752E:  Elétrico com círculo  
completo/parcial

• 752IC:  IC com círculo completo/parcial

• 752B:  Seal-A-Matic com círculo  
completo/parcial

Maior faixa de alcance em um único rotor

Facilidade nos ajustes de arco
Seja para permitir o crescimento ou 
apenas para tentar aproveitar melhor 
um abastecimento de água limitado, 
a tecnologia de ajuste rápido permite 
fazer ajustes simples do arco girando um 
parafuso. O MemoryArc® mantém duas 
configurações de arco de círculo parcial, 
permitindo a troca entre a operação em 
círculo completo e parcial em poucos 
segundos.
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Série EAGLE™ 900/950
Com nosso raio de alcance mais longo, os rotores das séries 900/950 oferecem cobertura 

confiável e uniforme para grandes áreas. Os bocais de alto desempenho alcançam 

distâncias mais longas, com gotas maiores para máxima eficiência e cobertura.

Especificações Série 900 Série 950

Raio 19,2 a 29,6 m (63 a 97 pés) 21,3 a 28,0 m (70 a 92 pés)

Vazão 1,35 a 3,60 L/s; 4,85 a 12,97 m3/h (21,4 a 57,1 gpm) 1,23 a 3,75 L/s; 4,43 a 13,49 m3/h (19,5 a 59,4 gpm)

Arco Círculo completo 360° Ajustável de 40° a 345°

Altura do corpo 34,0 cm (13,4 pol.) 34,0 cm (13,4 pol.)

Altura da elevação 5,7 cm (2,25 pol.) 5,7 cm (2,25 pol.)

Diâmetro superior 17,8 cm (7 pol.) 17,8 cm (7 pol.)

Manutenção dos componentes internos pela 
parte de cima

Sim Sim

Modelos

• 900E:  Elétrico com círculo 
completo

• 900IC:  IC com círculo completo

• 900SAM:  Stopamatic com círculo 
completo

• 950E:  Elétrico com círculo parcial

• 950IC:  IC com círculo parcial

• 950SAM:  Stopamatic com círculo 
parcial

Série 900: 19,2 a 29,6 m (63 a 97 pés)

Série 950: 21,3 a 28,0 m (70 a 92 pés)
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RECURSO EXCLUSIVO DO 552 E 752

Proteção do GBS25

Todos os rotores elétricos para golfe da Rain Bird 
apresentam o robusto solenoide GBS25. Com 
proteção inigualável contra surtos de 25 kV, 
filtragem integrada para garantir um nível extra 
de proteção contra sujeira, além de um êmbolo 
preso, ele dispensa as tarefas de manutenção mais 
comuns que afetam os rotores concorrentes.

IC System™

Obtenha controle total com o Rain Bird® IC System. Irrigue 
qualquer local com precisão com o controle integrado (IC) 
em cada rotor. Mantenha as condições ideais com o mínimo 
de esforço, graças aos diagnósticos revolucionários feitos a 
qualquer hora e em qualquer lugar.

Manutenção pela parte de cima

Projetados para economizar o tempo da sua 
equipe, os rotores Rain Bird  
oferecem regulação  
de pressão e ajuste do  
arco pela parte de cima,  
bem como acesso fácil  
aos componentes internos. 

Rotores de bloco 552 NOVO

Projetados para irrigar com eficiência e 
precisão as áreas de tee e outras áreas de 
blocos. O novo estator autoajustável e a 
tecnologia de troca rápida de bocal nos 
rotores de bloco 552 dão mais versatilidade  
à linha de rotores da Rain Bird.

• Raio:  10,1 a 16,8 m (33 a 55 pés) 

• Taxa de vazão:  0,43 a 0,88 L/s; (1,54 a 3,18 m3/h); 
(6,80 a 14 gpm).

Arco A Passo 1
Defina o arco primário do rotor.

Tecnologia de ajuste rápido com MemoryArc

Círculo 
completo

Passo 2
Gire o parafuso de ajuste  
total/parcial para operação  
em círculo completo.

Arco B

Arco A Passo 3
Gire o rotor para a 
configuração de Arco A ou 
Arco B e, em seguida, coloque 
em círculo parcial. Não é 
preciso redefinir o arco ao 
mudar entre as configurações 
de círculo completo e parcial.



Mantenha seu campo um 
passo à frente com a Rain Bird
Sendo a única fabricante que se dedica exclusivamente à irrigação, a Rain Bird redefiniu o cenário da 

irrigação de campos de golfe. Quando projetamos cada produto, sempre pensamos nos desafios dos 

administradores e profissionais que supervisionam campos de golpe. Os sistemas integrados da Rain Bird 

mantêm seu campo de golfe à frente de todos os desafios, desde produtos que permitem a adoção de 

novas tecnologias sem que os equipamentos já existentes se tornem obsoletos, até uma comunicação 

bidirecional constante que oferece diagnósticos e ajustes instantâneos.

"Seja para os aspersores ou para os bocais, a Rain Bird  
faz muitos testes e lança alguns dos melhores produtos 
que já vimos no mercado."

Chris Dalhamer | Ex-diretor de manutenção de campos de golfe

Pebble Beach Golf Links

RESPOSTA 
EM TEMPO REAL

QUALIDADE 
INCOMPARÁVEL

  FÁCIL 
 DE 

USAR

A Rain Bird é a fornecedora oficial de irrigação de gramados do Pebble Beach Resorts®. Pebble Beach®, Pebble Beach Golf Links®, Pebble Beach Resorts®, The Lone Cypress™, o logotipo The Heritage e suas imagens distintivas subjacentes são marcas registradas, marcas 
de serviço e identidade visual da Pebble Beach Company. Usados sob permissão.



" O que eu gosto na Rain Bird é que eles fabricam peças de 
qualidade. Elas são fortes. São resistentes. Até no deserto, 
onde irrigamos todos os dias com água residual, nossos 
rotores duram mais de 15 anos."

Shawn Emerson | Diretor de agronomia 
Desert Mountain

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

Serviços técnicos Rain Bird 
866-GSP-XPRT (866-477-9778) 
(EUA e Canadá)

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

Linha direta para especificações 
(800) 458-3005 (EUA e Canadá)

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

rainbird.com/golf

Siga-nos em @RainBirdGolf 
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