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Nyhedsbrev april 2006
Efter en lang kold vinter er temperaturen meget langsomt
begyndt at stige. Det er derfor vigtigt, at få gennemført
planlægningen af de kommende aktiviteter på banen.
Golf-ways.com tilbyder sig som den stabile og
kvalitetsbeviste partner i udvikling af konstruktioner til
golfbanerne. Ingen opgaver er for små eller for store.
• Vælg mellem bro til: Golfspiller/buggy – Fairwayklippere – Gravemaskiner

Golf-ways.com dækker alle behov med broer til
forskellige formål. Vi tilbyder mange forskellige gelændere, krumme eller lige udførelse for alle vores 24 standard
broer.

Golf bro: Broens hovedkonstruktion er dimensioneret for
en belastning på 500 kg/m². Med en fri bredde på 160
cm, er denne velegnet til golfspillere, buggy o.l.
Materiel bro 2,5 t: Med en fri bredde på 260 cm og en
dimensionering for køretøjer på 2500 kg er denne bro
velegnet til de steder, hvor det er nødvendigt at passere
med fairway klippere o.l.
Materiel bro 10 t: Denne kraftige bro har ligeledes en
passagebredde på 260 cm og med en dimensionering for
op til 10.000 kg kan denne bro ligeledes passeres med de
ﬂeste typer rendegravere.

Golf-ways.com tilbyder nu alle tre bro typer i følgende standard længder:
2,6 m - 3,6 m- 4,6 m - 5,6 m - 6,6 m - 8,6 m - 10,6 m og 12,6 meter.

Alle broerne, der er udført i sibirisk lærketræ i højeste kvalitet, er behandlet med 3 gange imprægnering.
Centralt på dækket, der er monteret med rustfri skruer, er der monteret Blackline gummibelægning, som
beskyttelse imod spikes.
Broerne er udført med vindafstivning, og med en begrænset vedligeholdelse kan disse have en levetid på
op til 50 år.

• Få leveret fundamenter sammen med broen
En stor del af klubberne vælger at få broerne leveret
samlet. Da hovedparten af broerne har en egenvægt
på under 1 ton har de ﬂeste en rendegraver eller anden
materiel, der kan løfte broen på plads. Ud over at spare
tid ved montagen sikrer dette også, at forbindelser og
fastgørelser kan udføres indendørs i produktionen under
ordnede forhold.

Som noget nyt tilbyder Golf-ways.com også
præfabrikerede fundamenter til broerne. Dette betyder,
at arbejdet på stedet er begrænset til at lave ﬁre huller
med en bund af stabilgrus, hvorefter broen kan løftes på
plads.
Sammen med fundamenterne leveres galvaniserede fodbeslag samt forberedte udfræsninger i vangerne for en
simpel montage. Statiske beregninger for fundamenterne
vil blive indeholdt i broens statik.
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• Fleksible trapper til teestederne

• Fortsat mulighed for levering af nye broer i maj
måned

Hvis man vil beskytte skråningerne på blandt andet
teestederne ved at lave trapper, er det vigtigt, at både
kvaliteten og udførelsen er helt i top, ellers bliver disse
ikke benyttet af spillerne.

Golf-ways.com har fortsat nogle kortere Golf
broer på lager, der kan leveres hurtigt.

Golf-ways.com har i sibirisk lærketræ udviklet

Men med en leveringstid på 8-10 uger, er det tiden til at
foretaget bestillinger af Golf broer eller Materiel broer,
hvis disse ønskes leveret inden sommerferien.

en godt 12 meter lang trappe, der leveres samlet med 40
trin.
Stigningen på hvert trin er 210 mm, og indenfor dette
interval afskærer greenkeeperen selv sin ønskede trappehøjde. Bredden på trappen er 1000mm.
Trappen er udført med 60 mm tykke teakfarvede limtræsvanger, hvorpå der på den udvendige side er monteret
en fugtspærre, således at jorden kan ligges helt ind imod
trappen. Vangerne benyttes som underlag for klippemateriellet; herved undgår man den tidskrævende kantklipning.
Trinene, der er indfræset i vangerne, er udført af 32 mm
tykke sibiriske lærketræs planker. Trinene er imprægneret
3 gange, og leveres i en ﬂot mørkebrun smudsafvisende
farve.

Ved at kunne samle leveringerne, er det lykkedes os at
tilbyde nogle meget fordelagtige transport priser til hele
Skandinavien.
• Golf-ways.com konkurrerer både på
kvalitet og pris
Med gode indkøbsaftaler og optimeret serieproduktion
fortsætter Golf-ways.com med de meget lave
priser, uden der bliver gået på kompromis med kvaliteten.
Kig ind på www.Golf-ways.com og bestil et
uforpligtende tilbud – det er billigere, end du tror.

Trapperne kan enten bestilles i 12,12 meters længde for
opskæring til 20-30 individuelle trapper eller bestilles som
2, 3, 4 eller 5-trins trapper.

Med venlig hilsen
John Paaskesen
Salgschef

Tlf: (+45) 96 66 00 00
Mobil: (+45) 61 377 588
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