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CONTACT ARAYMOND TECNIACERO SAU 
Tel.: +34 93 877 13 14 

contact@araymond-agriculture.com  
Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona - SPANJE

NETHERLAND
Erikjan Hoornstra 

Tel.: +31 630071236
erikjan.hoornstra@araymond.com 

SPANJE
Miguel Angel Pomares

Tel.: +34 669486208 
miguel-angel.pomares@araymond.com 

FRANKRIJK
Victor Fernet

Tel.: +33 637 09 42 42
victor.fernet@araymond.com

* Gedetailleerde uitleg op aanvraag

© ARaymond Tecniacero SAU - Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona - SPANJE heeft dit  brochure 
ontworpen. 
“ARaymond Network” is een netwerk van bedrijven die toestemming hebben om ARAYMOND™ te gebruiken. Dit brochure wordt 
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geschiktheid voor het specifieke doel of verkoopbaarheid van de hierin opgenomen informatie. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met ARaymond Tecniacero SAU. 
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Easy Clip 14 mm / 23 mm / 26 mm
Besparing op arbeidskosten / hogere opbrengst / betere rentabiliteit



Easy Clip 14 mm / 23 mm / 26 mm
ARaymond biedt meerwaardige bevestigingsoplossingen 
voor kassen, waarmee de arbeidskosten, de oogst en de 
rentabiliteit geoptimaliseerd kunnen worden.

Eenvoudige en snelle aanbrenging

Robuust sluitsysteem

Geschikt ontwerp voor de teelt

Waarom is het beter om te kiezen voor clippen in plaats 
van draaien? *
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1 SEIZOENSPRODUCTIE 

GEOPTIMALISEERD ONTWERP
Het compacte ontwerp van de Easy Clip 

maakt grotere hoeveelheden per doos 
mogelijk en verlaagt de transportkosten.

STERKE GRIP

De speciale geleider in het scharnier 
maakt het positioneren van het touw 

eenvoudiger en geeft aan wanneer 
het op zijn plaats zit.

KLEMMEN

De Easy Clip heeft 
7 grepen die het 

vasthouden van het 
touw optimaliseren. 



Verkrijgbaar in biologisch afbreekbaar materiaal

Gerelateerde producten
Twinhook

Flextruss

Classic Hook  
180 mm / 220 mm

ReelHook

GECERTIFICEERD  NF EN 14995

MATEN

• 14 mm Ø (komkommers) 
• 23 mm Ø (tomaten en paprika)
• 26 mm Ø (tomaten)

SLUITVERBINDING

De Easy Clip heeft een robuuste sluiting  
met hoorbare “klik”, die bevestigd  
dat de clip vergrendeld is. 

BESCHERMEND ONTWERP

De Easy Clip heeft een sterke  
kleine sluiting en afgeronde 
randen om schade aan de plant 
en de vruchten te voorkomen.


