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Tilstrækkelig og korrekt vanding er én af de 
allervigtigste forudsætninger for gode baner 
gennem hele sæsonen.

Men det kan være et både besværligt 
og tidskrævende arbejde, som nogle 
klubmedlemmer derfor ”glemmer” at udføre.

Men med en løsning fra Agrometer gør I det 
nemmere for alle at deltage i det løbende 
vedligehold. Det giver bedre baner, bedre 
driftsøkonomi - og tilfredse spillere.

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder.

Automatisk, effektivt 
og diskret
Med et fuldautomatisk og nedgravet ”pop-up” 
vandingsanlæg bliver det ikke nemmere.

Vandingscomputeren sørger for automatisk at 
tænde anlægget hver nat, så banerne får den 
nødvendige nedbør. Ved fl ere baner skiftes 
der automatisk fra bane til bane i rækkefølge, 
og derfor kan man nøjes med et mindre 
pumpeanlæg.

Ønsker man at vande i løbet af dagen kan dette 
nemt gøres, også uden at den eksisterende 
programmering skal ændres.

Med et nedgravet anlæg er sprinklerne samtidig 
godt beskyttet mod både vind og vejr - og 
tennisbolde på afveje.

Til en bane som skitseret skal der bruges ca. 90 
meter ø40 mm hård plastslange, 6 stk. Hunter 
I-25 sprinklere og en magnetventil, foruden 
pumpeanlæg og vandingscomputer

Med den viste placering kan der vandes ca. 20 x 
40 meter.
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Skånsom installation - men et robust anlæg 
Installationen af vandingsanlægget udføres på en meget skånsom måde, som gør at banen kan 
anvendes til spil umiddelbart efter at installationen er færdig.

Men samtidig anvendes materialer og metoder, som sikrer at vandingsanlægget vil være funktionsdygtigt 
i adskillige år fremover. Og for at give anlægget den bedste pleje tilbyder vi også at udføre 
vinterklargøring (tømning) og opstart i foråret.

De store hjul betyder at trykket på banen er 
minimalt, og derfor opstår der ikke skade på 
strukturen i gruslagene.

Rør og fittings er fremstillet i robuste 
plastmaterialer. Det giver lang levetid til anlægget.

Med vores specialmaskine fræses slangen diskret 
ned i banen ude ved kanten.

Et beskyttelsesrør sikrer at man ikke kommer til at 
beskadige sprinkleren, når banen fejes.

Efter et par dages arbejde er vi færdige og har 
ryddet op, og banen er klar til spil!

Magnetventil og forgreninger placeres i en tæt ventilboks 
uden for spilleområdet, så der er hurtig og nem adgang.
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Omgående vanding
med ét tryk
Hvis man ønsker at klubbens spillere altid skal have 
mulighed for at vande banerne uden at risikere en 
”omprogrammering”, er et ekstra kontaktur den oplagte 
løsning.
Op til 8 baner tildeles individuelle eller ens vandingstider 
fra 1-100 minutter, som startes med et tryk på én 
knap - helt uden at røre selve vandingscomputeren. 
Vandingen kan altid afbrydes ved at trykke på ”reset”.
De faste vandingstider kan kun ændres af Agrometer’s 
montører.

Nem programmering
Hunter XC er en brugervenlig vandingscomputer, der 
kan styre op til 8 baner.

Der kan indkodes op til 3 forskellige vandingscyklusser, 
som alle kan indstilles til fl ere forskellige starttidspunkter.

Man har også altid mulighed for at starte vandingen 
manuelt, uden at man sletter de normale indstillinger.

Ingen vanding i regnvejr
Man undgår unødvendig vanding i regnvejr, ved at 
tilkoble en Mini-Click regnsensor.

Dermed sparer man både penge og mindsker risikoen 
for overvanding af banerne.

Mini Click forhindrer at vandingen starter, hvis der er 
faldet en tilstrækkelig mængde nedbør siden sidste 
vanding.


