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Kan din bevattning
bli bättre?
Nu är rätt tid att ta tag
i förbättringsarbetet
för nästa odlingssäsong!

inför nästa odlingssäsong

Just nu upp till 10 % rabatt
på ny bevattningsmaskin
eller komplett pump.
Leverans och betalning till våren.

Bevattna smartare!

OCMIS är världsledande tillverkare.
En kostnadseffektiv lösning anpassad
till dina förhållanden utifrån ett brett
modellprogram.

Bevattna effektivare!

Marknadens mest lättjobbade ramp
fördelar givan precist och jämnt.
Särskilt effektiviserande för dig
som odlar känsliga grödor.

Bevattna driftsäkrare!

SMART bevattningspump besparar dig
både tid och energi. Nyckelfärdigt
utförande efter behov. Komplett för
lätt igångkörning.
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Bevattna smart!

Givetvis vill du också öka lönsamheten
i din verksamhet och säkra din skörd!

Börjar din anläggning bli till åren finns det goda
skäl att förnya din bevattning:
• Förbättra driftsäkerheten
• Spara tid och arbetskostnader
• Anpassa för nya behov
• Minska energiförbrukningen
• Öka kapaciteten

Det tar tid att göra bra investeringar! Om du kontaktar
oss redan nu finns det tid för oss att föreslå lösningar,
tid för dig att fundera en stund och ändå hinna få
leverans i god tid inför nästa säsong.
Dessutom kryddar vi med extra bra priser.
Kontakta oss för att diskutera dina behov och dra
nytta av vår erfarenhet!
Peter Johansson
VD och stolt ägare till ett 51-årigt bevattningsföretag

Stabil 5-hjulig spridare

Robust arbetsmaskin
från världsledande tillverkare
OCMIS bevattningsmaskiner är stabila
och robusta. Maskinen är vår storsäljare
sedan mitten av 1990-talet så vi vet att
vi kan lova ett långt och tryggt ägande.

OCMIS VR5 med spridare

Varmgalvanisering och tjock PUR-lack
ger maskinen lång livslängd och hög
driftsäkerhet.
Marknadens absolut bredaste modellprogram med många olika utrustningsalternativ gör att vi kan leverera rätt
maskin för dina behov, både av små
och stora maskiner. Alla modeller kan
fås med ramp eller storspridare.
Nästan alla maskiner vi säljer idag är
utrustade med full hydraulik och dator.
Hydrauliken gör att du behöver slita
mindre och datorn ger ökad precision
och säkerhet.
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Briggs R30

Öka kapacitet och precision
Briggs bevattningsramp
fördelar vattnet precist
och jämnt. Rampen är lätt att vika in och ut,
är robust och har hög livslängd.
Marknadens mest lättjobbade ramp
Rampen är effektiviserande framförallt för dig
som odlar känsliga grödor. Jämnare giva ger
30 % högre vatteneffektivitet. Rampen är vind-

okänslig och medger
dygnet-runt-bevattning.

OCMIS VR4 med ramp

Välj bevattningsbredd
från 18 till 66 meter
för maskinmonterade
ramper och upp till 90
meter för bogserade
ramper.

RABATT

SMART-styrning
för drift
och intelligens

Pump i ditt eget pumphus
Anpassas utifrån dina behov
och utrymmen

nyhet

Spara tid och energi

Pump i container
Nyckelfärdig lösning med
belysning, värme och ventilation

Dags att byta ut din pumpanläggning?
En ny SMART-pump ökar driftsäkerhet,
förbättrar driftsekonomin och sparar tid!
Utifrån vårt standardkoncept väljer vi pump och anpassar anläggningen
helt efter dina behov. Välj fast monterad, komplett i container eller mobil
pump.
Alla våra pumpar är utrustade med SMART som är byggd för lantbruksbevattning och styr din pump så att den fungerar optimalt.
Har du redan en bra pump men vill dra nytta av de energi- och tidsbesparingar som SMART ger? Extrautrusta med SMART styrning!

Mobil pump
Lätt att flytta mellan olika platser.
SMART-styrd via app

Finansiera via vår partner
Danske Bank
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Hur vet du att en investering
lönar sig för dig?

Lantbruk

Enkelt, låt oss på Östorps Bevattning att göra en beräkning
och ett anpassat förslag för ditt behov. Utifrån dina förutsättningar
ger vi ett förslag till lösning och en beräkning på förväntat utfall.

Vi på Östorps hjälper framgångsrikt
många av Sveriges lantbruk med
sin bevattning – rådgivning,
utrustning eller service.

Den bästa investeringen
du kan göra
Oberoende av jordtyp och den totala regnmängden kan du
med bevattning räkna med 20 till 30 % större skörd för de
flesta grödor. Även vid nederbördsmässigt normala år är
riskerna för variationer stora. Vädret blir extremare och
kvalitetskraven på grödorna allt högre.

Finansiering
Vi samarbetar med Danske Bank om du vill ha hjälp med finansiering. Du kan dela upp betalning månadsvis upp till fem år och
när som helst lösa in lånet i förtid utan extra avgifter. Om du köper
en OCMIS maskin eller en SMART pump senast den 15 december
2020 får du upp till 10 % beställa-tidigt-rabatt.

Vi vill vara en del
av din bevattning
Våra erfarna säljare hjälper dig
med effektiva lösningar för din bevattning.
Michael Hjortenholt
michael@ostorpsbevattning.se
044 25 31 898
Anders Johansson
anders@ostorpsbevattning.se
0430 123 87

Återförsäljare

Bjäre

Hallavara Smide
Per Nilsson
info@hallavarasmide.se
0431 36 51 42
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