
www.araymond-agriculture.com

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 
uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen aanbod of overeenkomst. ARaymond Tecniacero SAU geeft geen enkele - expliciete of 
impliciete - garantie of verklaring, met inbegrip van maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, nieuwheid, volledigheid, 
geschiktheid voor het specifieke doel of verkoopbaarheid van de hierin opgenomen informatie. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met ARaymond Tecniacero SAU. 

Registratienummer: R.M. Barcelona - CIF A-08294944

2019/03 - AG2019-2004-NL



FlexTruss
Besparing op arbeidskosten / hogere opbrengst / meer rentabiliteit



FlexTruss
ARaymond* biedt meerwaardige bevestigingsoplossingen  
voor gewassen, waarmee de arbeidskosten, de opbrengst  
en de rentabiliteit geoptimaliseerd kunnen worden.

Eenvoudig en snel aan te brengen

Voor de teelt geschikt design 

Eén maat past altijd
•  Minder onderdeelnummers en opslag  

van verschillende producten
•  Vereenvoudigt de inkoopplanning  

voor distributeurs en telers

ERGONOMISCH DESIGN

BEWEEGT MEE

Door de flexibele rug past de 
FlexTruss zich op een natuurlijke 

manier aan de groei van de 
trossteel en de vruchten aan.  

De trosstelen worden niet 
geforceerd en het risiko op 

afbreken wordt gereduceerd.

Door de flexibiliteit kan de 
FlexTruss direct op de trosstelen 
van de plant worden geplaatst. 
Hierdoor is de steun sneller en 
gemakkelijker te plaatsen en 

bespaart arbeidskosten. 



Gerelateerde producten

Verkrijgbaar in biologisch afbreekbaar materiaal

Classic Hook  
180 mm / 220 mm

ReelHook

GECERTIFICEERD NF EN 14995

Easy clip

TwinHook

BESCHERMEND DESIGN

EEN MAAT DIE ALTIJD PAST

LUCHTCIRCULATIE

De flex truss is geschikt voor de 
meeste diktes van de trosstelen.

Door het ontwerp met luchtgaten aan alle kanten biedt 
de FlexTruss uitstekende luchtcirculatie, waardoor het 
gevaar voor Botrytis wordt verminderd.

De soepele afgeronde trossteun 
reduceert het risico op beschadiging van 
de vruchten. De trossteel kan door de 
vorm optimaal in de FlexTruss worden 
geplaatst, zodat schade aan de trosteel 
zoveel mogelijk wordt voorkomen.


