Maximaal gemak
Sproeihoek en sproeibereik zijn snel
in te stellen zonder gereedschap.

Superieure prestaties
De dikke stralen van de R-VAN zorgen
voor een efficiënte waterverdeling,
zelfs bij veel wind. Dankzij de
exclusieve Rain Bird handmatige
doorspoelvoorziening
blijven
de
sproeikoppen schoon.

Aanzienlijke waterbesparing
De lage neerslagintensiteit en uniforme
verdeling zorgen voor een efficiënter
watergebruik dan bij concurrerende
sproeikoppen.

R-VAN sproeikoppen
De eerste met de hand afstelbare roterende sproeikop ter wereld

De R-VAN instelbare roterende sproeikoppen gaan zuinig
met water om en maken een flexibel ontwerp mogelijk.
Sproeipatroon en reikwijdte van de sproeikoppen zijn
gemakkelijk zonder gereedschap met de hand te verstellen.
Voor R-VAN instelbare roterende sproeikoppen is tot 60%
minder water nodig en het efficiënte gebruik van water is
tot 30% beter. Door de technologie met een roterende straal
wordt het water geleidelijk afgegeven zodat er minder water
wegstroomt en erosie wordt voorkomen.

BINNENKORT
LEVERBAAR
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BINNENKORT
LEVERBAAR

Door de exclusieve Rain Bird handmatige doorspoelvoorziening
zijn vuil en verstoppingen gemakkelijk en snel te verwijderen,
wat garant staat voor een jarenlange betrouwbare werking.

R-VAN sproeikoppen
SPROEIHOEK-AFSTELLING:
KOP OMLAAG DUWEN EN
VERDRAAIEN
DRAAIRING VOOR
HET AFSTELLEN VAN
HET SPROEIBEREIK

Afstellen zonder gereedschap
llInstallatie en onderhoud zijn snel en gemakkelijk

dankzij de handmatig instelbare sproeihoek en
sproeibereik.

llDoor

het nauwkeurig instelbare sproeipatroon
komt het water daar waar het nodig is en niet
op trottoirs, bestrating, woningen of meubilair.

Windbestendige stralen
llDe

dikke, windbestendige waterstraal zorgt
voor de meest efficiënte prestaties in reële
omstandigheden.

llDe

wind heeft geen invloed op de grote
waterdruppels van de R-VAN zodat altijd de
juiste plek beregend wordt zonder mistsluiers
of verneveling.

llDankzij

de exclusieve Rain Bird handmatige
doorspoelvoorziening blijven de sproeikoppen
vrij van vuil of verstoppingen, zelfs in extreme
omstandigheden.

SUPERIEURE
WINDBESTENDIGHEID

Ontwerpflexibiliteit
llDoordat

de R-VAN dezelfde neerslagintensiteit
heeft als de rotors uit de 5000-serie met MPRsproeikoppen, kunnen grote en kleine gazons in
combinatie worden beregend.

llEenvoudiger

voorraadbeheer doordat één
instelbare R-VAN sproeikop geschikt is voor een
sproeihoek van 45 tot 270 graden.

AFSTELBARE SPROEIHOEK

SPROEIBEREIK

Uitgebalanceerde neerslagintensiteit
llDoor

de uniforme waterverdeling en de
lage neerslagintensiteit van 15 mm per uur,
gebruiken R-VAN sproeikoppen het water
efficiënter dan concurrerende sproeikoppen.

ll35% minder sproeitijd dan bij de belangrijkste

concurrent.

llDoor

de lage neerslagintensiteit stroomt
er minder water weg en is er minder kans
op erosie bij hellende gazons en harde
kleibodems.
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