
HAKEN VOOR KASSEN

VOORDELEN
)))  Snel en gemakkelijk te installeren, los te wikkelen en te verwijderen. 
)))  Toepasbaar met touwen van verschillende soorten lengtes. 
)))   Veelzijdige oplossing geschikt voor enkel of gevlochten draden  

van 2 tot 4 mm Ø. 

Met het hakenassortiment van ARaymond beschikt u over meerwaardige bevestigingssystemen 
voor uw teelten onder glas, waarmee u uw arbeid, uw oogst en uw rentabiliteit kan 
optimaliseren.

w
instgevendheid

Arbeids 

kostenbesparing

Hogere  

oogstopbrengsten
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ReelHook* RayHook Classic Hook

•  Valbescherming design voorkomt 
wegglijden of opspringen van de draad

•  Touwblokkeersysteem houdt de haak 
verticaal en voorkomt het zelf loswikkelen 

• Vrijeval functie
•  Volledig composteerbaar RayHook BIN  

(haak en touw)

RayHook BIN is gemaakt van biologisch 
afbreekbaar materiaal en RayHook PPB van 
polypropyleen.      

•  Valbescherming design voorkomt 
wegglijden of opspringen van de draad

•  Intuïtief loswikkelen
•  Multi-seizoen gebruik van ReelHook S
• Gemakkelijk vervangen met Reel PPB

ReelHook S is gemaakt van 
gegalvaniseerd staal en de Reel PPB van 
polypropyleen.  

• Vrijeval functie

• Ruim toepasbaar, beschikbaar  
   in 180 of 220 mm

Klassieke haak is gemaakt van 
gegalvaniseerd staal.



Gemiddeld aantal  
producten per doos(1)

Doosformaat  
(cm)

Aantal dozen 
per Euro pallet(2)

Aantal dozen  
per standaard pallet (2)

Reel Hook S 450 60 x 40 x 25 28 -

Reel PPB 450 58 x 40 x 38 24 -

RayHook PPB 320 60 x 40 x 28,5 28 -

RayHook BIN 300 60 x 40 x 28,5 28 -

Classic Hook 180S 400 - 600 (3) 60 x 40 x 28,5 28 -

Classic Hook 220S 350 - 600 (3) 50 x 55 x 23 - 36

HAKEN VOOR KASSEN

UW OPLOSSING OP MAAT

Bio touw 

•  Composteerbaar touw gemaakt  
van PLA

•  UV-doorlatend** 

Katoenen touw 
•  Composteerbaar touw gemaakt 100% 

natuurlijke katoen

Kunststof touw

• Dun maar robuust
• UV gestabiliseerd**
• Verschillende kleuren leverbaar 
•  Verschillende beschikbare dikte: 

1.000 (m/Kg),1.200 (m/Kg),  
1.500 (m/Kg)

© *ARaymond Tecniacero SAU - Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona - SPAIN has designed this product datasheet. 
** “ARaymond Network” means a network of companies which have a license of use of ARAYMOND™. This product datasheet is provided for information purposes 
only and does not constitute an offer or an agreement. ARaymond Tecniacero SAU makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, 
including but not limited to the accuracy, reliability, novelty, completeness, fit for a particular purpose or merchantability of the information contained in it. If you 
need further information, please contact ARaymond Tecniacero SAU. 
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www.araymond-agriculture.com 

CONTACT 
Tel.:  +34 93 877 13 14 

contact@araymond-agriculture.com

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

+

Vrije val

• Vrije val 8  
• Vrije val met elastiek

“OK compost”-certificering door Vinçotte*** garandeert 
biologische afbreekbaarheid in een industriële 
coomposteringsinstallatie van alle componenten, inclusief 
inkten en toevoegingen, volgens EN 13432 standaards.

(1)  Plus of min 0,5%
(2)  Aantal dozen per pallet afhankelijk van het aantal pallets 
(3)  Afhankelijk van de lengte van het koord
* Dit product is niet verkrijgbaar in België, Israël en Nederland.
** Binnen de limiet van de tests uitgevoerd. Testrapport op aanvraag verkrijgbaar. 
*** Testrapport op aanvraag verkrijgbaar, alleen voor informatief gebruik.


