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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
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Ergo Clip 14,5 mm
Besparing op arbeidskosten / hogere opbrengst / betere rentabiliteit



Ergo Clip 14,5 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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Dankzij het ontwerp combineert 
de Ergo clip robuustheid met 

uitstekende luchtcirculatie 
waardoor het risico op Botrytis 

verminderd wordt.

De Ergo clip heeft een robuust 
dubbel vergrendelingssysteem met 

extra grepen dat het vasthouden 
van het touw optimaliseert. 

De Ergo Clip heeft een robuuste sluiting 
met hoorbare “klik”, die bevestigd dat  

de clip vergrendeld is. 

14,5 mm Ø (komkommers)



Gerelateerde producten
ReelHookClassic Hook 180 mm Classic Hook 220 mm

EXTRA STERK SCHARNIER

ERGONOMISCH ONTWERP

RONDE VORM

Het ontwerp heeft een ronde vorm met 
afgeronde randen om schade aan de planten 
en vruchten te verminderen. 

De Ergo clip heeft een intuïtieve sluiting die met slechts 
twee vingers gesloten kan worden en heeft een V-vormig 

scharnier voor een snelle en eenvoudige plaatsing.

De Ergo Clip heeft een robuust scharnier die 
zijn functie behoudt, ook als de clip opnieuw 
wordt gebruikt. Het vermindert wringen 
door clippen, voorkomt verkeerd klemmen 
en verbetert de grip op het touw.

1. 2. 3.


