Spridarerbjudande, 20% rabatt på vårt ordinarie pris! (*)
Vårkampanj 2018
FÅ BRA GRÖNYTOR OCH SPARA VATTEN
med mycket hög
• Munstycken
spridarjämnhet
teknologi
• RainCurtain™
• Pålitlig tryckreglering
MYCKET ENKLA ATT ANVÄNDA
service sker ovanifrån
• All
Rapid
Adjust™ teknologi
• Memory
Arc®
• Självspolande
•
LÅG ÄGANDEKOSTNAD
i driftsäkerhet
• Marknadsledande
med alla generationer av
• Kompatibla
Eagle-spridare (700/750, 900/950)
• 5 års garanti
Gäller dessa modeller
Bird 351B
• Rain
Rain
500 & 550, B, S och E
• Rain Bird
Bird 700 & 751, B, S och E
• Rain Bird
900 & 950, S och E
•

Kontakta KSAB Bevattning för mer
information.
KSAB Bevattning
Kontakta er säljare eller ring: 021 38 11 50
direkt@ksabgolf.se

(*) Erbjudandet pågår till 22/6/2018, gäller vid köp av minst 4
spridare från samma familj (351B eller
500/550/700/751/900/950 S/B/E) Ordinarie garanti: 3 år,
förlängd med 2 år om spridaren monteras på Rain Bird swing
joints.

Spridarkampanj 2018
20% rabatt på Perrot Hydra- och
Triton
MYCKET BRA TÄCKNINGSGRAD
•
•
•

Toppresultat vid CIT-test
Sektorspridaren står aldrig still vid
sina vändlägen
Enkelt att reglera trycket

LÄTTA ATT SERVA OCH MONTERA
BSP-gänga
• Mässingsförstärkt
Kräver
inga
specialverktyg
• Både höger och vänster vändläge kan
• justeras på sektorspridarna
är skyddad i spridarhuset
• Solenoiden
och lätt att byta utan grävning
är Perrots nyutvecklade
• Triton
slagarmspridare. Perfekt på fairways
där vinden ställer till det.
tillverkning sker I Tyskland. God
• All
kvalitet och lång livslängd.
Kampanj på följande modeler:
XS
6st/kartong
• HydraH & VAC
6st/kartong
• Hydra-S
H & VAC
4st/kartong
• Hydra-M
Triton-L
H
&
VAC
4st/kartong
•
H är blockspridare och VAC har inbyggd
elventil (VIH)

KSAB Bevattning
Kontakta er säljare eller ring: 021 38 11 50

Kontakta KSAB Bevattning för mer
information.

direkt@ksabgolf.se
Erbjudandet pågår till 30/6/2018 och gäller enbart vid köp av
kompletta kartonger.

RainWatch

™

Vad behöver du?
RainWatchTM fungerar på
alla Rain Bird StratusLT,
StratusII, NimbusII och
Cirrus med version 5 eller
senare.
Du behöver bara ansluta ett
RainWatchTM kit bestående av en
Regnkanna och en sensordecoder.

RainWatchTM Kampanjerbjudande 2018:
Pris exkl moms: 7200 kr (ordinarie pris 10600:-)
Vi kan också vara behjälpliga med installationen

RainWatch

™

Spara vatten energi och arbete
Få en bättre Golfbana!!

Unikt för Rain Bird!

TM

Hur fungerar RainWatch ?
Du har ställt in ditt
bevattningsprogram
Du har programmerat för att vattna 5mm.

Det börjar regna på natten
När nederbörden uppnår ert bestämda gränsvärde så,
avbryter RainWatchTM all bevatting

När det slutar regna
Totalt så kommer det 3mm regn – inte tillräckligt för att
uppnå din grönytas behov.

Automatiken reagerar
Rain Bird automatiken justerar all återstående
bevattningstid på de aktiva spridarna/ventilerna så att
totala nederbörden blir 5mm.

The Intelligent Use of Water™
Den naturliga nederbörden integreras till ditt
bevattningsprogram vilket resulterar i att ni
sparar 3mm bevattning

Spara vatten och pengar, förbättra
spelbarheten!

