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SAMOHYBNÝ ZAVLAŽOVACÍ VOZÍK RAINMOBIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samohybný zavlažovací vozík je ideálním řešením pro malé 
fotbalové kluby. S minimální časovou náročností na obsluhu 
zajistí dokonale rovnoměrnou závlahu hřiště. Vozík stačí napojit 
na vhodný zdroj vody, ukotvit vodící lano a spustit závlahu. 
Unikátní zapouzdřený zcela bezúdržbový turbínový pohon navíjí 
lano a tím posunuje vozík vpřed nastavitelnou rychlostí. Po 
navinutí celé délky lana vozík vypne přívod vody a ukončí 
závlahu.  
Kromě fotbalových hřišť vozík najde dobré uplatnění na 
drahách a cvičných plochách golfových hřišť, ale také při 
závlaze veřejných ploch nebo zeleně průmyslových areálů. 

Vlastnosti samohybného zavlažovacího vozíku RAINMOBIL 
• velmi jednoduchá obsluha 
• nastavitelná rychlost  pohybu (bez ohledu na tlak vody na 

zdroji) – možnost regulace závlahové dávky   
• automatické vypnutí závlahy po navinutí celé délky vodícího 

lana 
• bezpečnostní vypnutí závlahy při nechtěném zastavení 

(zablokování vozíku)  
• zapouzdřený bezúdržbový turbínový pohon 
• hliníková konstrukce s plastovým krytem 
• poloměr dostřiku (podle tlaku a postřikovače) 15 – 22 m 
 
 
Parametry samohybného zavlažovacího vozíku RAINMOBIL 
• 3/4“  vnitřní připojovací závit 
• 3/4“  závit pro připojení postřikovače 
• připojovací hadice 3/4“ – 5/4“ (podle průtoky vody) 
• doporučený pracovní tlak 2,5 – 6 barů 
• ocelové vodící lano – délka 90 nebo 135 m 
• dodáváno s úderovým postřikovačem 3/4“  nebo 1“  

v celokruhovém nebo výsečovém provedení 
• hmotnost 22 kg 
 
 
Možnosti zapojení samohybného zavlažovacího vozíku 
RAINMOBIL 
(standardní fotbalové hřiště 105 x 60m) 
•  - 1 - hydrant na delší straně hřiště  -  délka hadice cca 90 m 
•  - 2 - hydrant na kratší straně hřiště – délka hadice cca 130 m 
•  - 3 - hydrant na obou delších stranách hřiště – délka hadice 

60m  (při tomto zapojení je možné použít dva vozíky a zkrátit 
tak dobu závlahy na polovinu) 

 

Použití: 
 
fotbalové hřiště,  
golfová hřiště a cvičné plochy, 
rozsáhlé veřejné plochy 
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3 – možnost zapojení dvou vozíků 


