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CONTACT ARAYMOND TECNIACERO SAU 
Tel.: +34 93 877 13 14 
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Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona - SPANJE

NETHERLAND
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Tel.: +31 630071236
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SPANJE
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Tel.: +34 669486208 
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victor.fernet@araymond.com

* Gedetailleerde uitleg op aanvraag
(1) Binnen de limiet van de technische kenmerken van het product beschreven in de ARaymond-tekening
(2) Binnen de limiet van normale gebruiksomstandigheden
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TwinHook
Besparing op arbeidskosten / hogere opbrengst / meer rentabiliteit



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

Eenvoudig en snel aan te brengen

Bescherming tegen zwakte,
beschadiging en ziekte

Voor de teelt geschikt design

Eén maat past altijd
•  Minder onderdeelnummers en opslag  

van verschillende producten
•  Vereenvoudigt de inkoopplanning  

voor distributeurs en telers

TwinHook

BESCHERMEND DESIGN

INNOVATIEF

Het innovatieve, ondersteunende 
been zorgt voor een optimale 

en stabiele positie tussen twee 
scheuten in. De TwinHook blijft 

intact tijdens de groei van de plant.

Het voorkomt(1) dat de hoofdtak 
afscheurt onder het gewicht 

van de neerhangende takken, 
waardoor het risico op Botrytis 

vermindert. 



Verkrijgbaar in biologisch afbreekbaar materiaal

GECERTIFICEERD NF EN 14995

Gerelateerde producten
Classic Hook  

180 mm / 220 mm
ReelHook Easy clip

Flextruss

EEN MAAT DIE ALTIJD PAST

ERGONOMISCH DESIGN

Eén enkel onderdeel vervangt het 
gebruik van twee clips, waardoor meer 
precisie mogelijk is. 
Hierdoor is de steun sneller 
en gemakkelijker op de jonge 
tomatenplant te plaatsen en bespaart 
deze arbeidskosten.

De TwinHook is geschikt voor de meeste 
tomatenvariëteiten met dubbele 
stengels en bij takken van verschillende 
lengte, gedurende de hele levenscyclus 
van de plant in het seizoen(2).

Alvorens Na


