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 Ocmis R2/1A
R2/1A 75x350
R2/1A 75x400
R2/1A 82x350
R2/1A 82x400
R2/1A 90x280
R2/1A 90x300
R2/1A 90x350
R2/1A 100x275

 Ocmis VR3
VR3 75x450
VR3 82x450
VR3 82x500
VR3 90x350
VR3 90x380
VR3 100x300
VR3 100x340
VR3 110x240
VR3 120x220

 Ocmis VR4
VR4 82x500
VR4 90x380
VR4 90x400
VR4 90x470
VR4 90x500
VR4 100x340
VR4 100x360
VR4 100x390
VR4 110x300
VR4 110x330
VR4 110x350
VR4 120x270

Ett urval ur OCMIS stora modellprogram

Spridarvagnar
Det finns flera olika spridarvagnar att välja på. 
Med symetrisk och asymetrisk slanganslut-
ning. Den asymetriska slanganslutningen är 
perfekt i radgrödor eftersom det går lättare att 
dra ut slangen

Rampbevattning
Flera av modellerna kan utrustas med Briggs 
lättarbetade ramp. Rampen viks enkelt in och 
ut med bara en arm.
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 Ocmis VR7-VR7/1
VR7 110x550
VR7 110x600
VR7 120x540
VR7 125x450
VR7 125x500
VR7 135x400
VR7 140x380
VR7/1 110x700
VR7/1 110x750
VR7/1 120x620
VR7/1 125x550
VR7/1 125x600
VR7/1 135x460
VR7/1 140x450

 Ocmis VR5
VR5 100x450
VR5 100x500
VR5 110x400
VR5 110x450
VR5 110x470
VR5 120x400
VR5 125x320

  
VR5 125x350
VR5 125x380
VR5 135x300
VR5 140x390

Utrustning 
Det finns många olika utrust-
ningsalternativ för att anpassa 
maskinen efter dina behov.

Datorn är enkel att använda och 
ökar precisionen och säkerheten 
kring din bevattning. Hydrauliken 
gör flytten mycket enklare.

Modeller
Det finns både större och mindre modeller i Ocmis 
breda produktprogram. Slangarna kan anpassas 
nedåt med prisavdrag.
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OCMIS Bevattningsmaskiner tillverkas i Italien 
och med över 3 300 producerade enheter per år 
är Ocmis världens största tillverkare av  
bevattningsmaskiner. 

Bra bevattningsmaskiner ska vara enkla att arbeta  
med, robust byggda och ha en lång livslängd. Det 
vågar vi efter mer än 20 år och hundratals nöjda 
kunder påstå att Ocmismaskinerna är.

Genom en stor och rationell produktion kan vi er-
bjuda riktigt bra bevattningsmaskiner till ett attrak-
tivt pris.  Bli en nöjd Ocmisägare du också! 

OCMIS - Världsledande 
En bra ramp ska vara lätt att vika in och ut och 
vara hållbar. Briggs-rampen är tillverkad i varm-
galvaniserat stål av en kvalitet som gör den både 
stark och flexibel.

Genom en sinnrik kon-
struktion fäller man in 
och ut rampen enkelt själv 
med bara en arm. 
Snabbare och enklare än 
något annat vi sett! Inte 
konstigt att Briggs ramper 
tillsammans med OCMIS 
maskinerna totalt domi-
nerar den brittiska mark-
naden. 

Vi vågar påstår att vi har marknadens absolut mest 
lättanvända ramp. Ring oss och boka tid för en vis-
ning så får du prova själv! 

Marknadens mest lättjobbade ramp! 

Brett modellprogram 
OCMIS har allt från små maskiner för mindre grön-
saksodlingar till storjordbrukets krav på stora ma-
skiner med lång slang. Alla modeller kan fås med 
och utan dator och med ramp eller storspridare.
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Om oss 
Östorps Bevattning AB har hjälpt Svenska bönder med be-
vattning i snart 50 år. Vi har ett brett modellprogram som 
gör det möjligt att erbjuda bevattning efter dina behov.

Vi hjälper gärna till med hela processen från ide till färdig 
anläggning. Vi har allt som behövs för en väl fungerande 
bevattningsanläggning.


