
ONDERSTEUNING VOOR GEWASSEN

VOORDELEN

)))   Snel en gemakkelijk aan te brengen dankzij het ergonomische ontwerp. 

)))   Grotere oogsten door het ondersteunen van de hoofdstammen en van 
jonge trossen die anders zouden afbreken tijdens de groei van het fruit,  
als de takken gaan hangen.

)))   De afgeronde hoeken beperken beschadigingen aan de planten en 
het fruit tot een minimum.

•  Beschermend, voorkomt dat de hoofdstam 
afscheurt onder het gewicht van het gewas

•  Kostenbesparend, want één TwinHook 
vervangt twee clips, wat arbeid en kosten 
bespaart

Het brede assortiment van ARaymond biedt bevestigingen met meerwaarde voor de kwekers, 
waarmee de arbeidskosten, de opbrengst en de rentabiliteit geoptimaliseerd worden.

•  Geoptimaliseerd beheer dankzij het universeel 
ontwerp dat op de meeste trosstelen en variëteiten past 

•  Snel en eenvoudig te plaatsen door het flexibele 
ontwerp dat recht op de plant kan worden 
aangebracht, zonder dat er kracht op de trossteel 
uitgeoefend hoeft te worden

•  De rug past zich automatisch aan, waardoor de steun 
natuurlijk met de groei van de trossteel en de vruchten 
meebeweegt

•  Beschermend door de afgeronde randen en poten, 
met optimale positionering van de trossteel en minder 
kans op beschadigingen

FlexTruss TwinHook
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ONDERSTEUNING VOOR GEWASSEN

VIND UW 
OPLOSSING Product Breedte/ Diameter 

(mm)
Kleur Materiaal Afbreekbaar

FlexTruss

TPB6
6 Zwart Polypropyleen Nee

TwinHook

THPB17 17 Zwart Polypropyleen Nee

© 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. 
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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.: 31630071236
erikjan.hoornstra@araymond.com 

SPANJE
Miguel Angel Pomares
Tel.: +34 669486208 
miguel-angel.pomares@araymond.com 

FRANKRIJK
Victor Fernet
Tel.: +33 637 09 4242
victor.fernet@araymond.com

Gemiddeld aant. 
producten per doos(1)

Afmetingen doos  
(cm)

Gewicht van de doos 
(kg)

Aantal dozen  
per Euro-pallet*

TPB6 19 000 58 x 40 x 38 16,9 24

THPB17 5 500 58 x 40 x 38 15,3 24

*Aantal dozen per pallet afhankelijk van het aantal pallets. (1)Plus of min 0,5%.


