
WIJNGAARD CLIPPEN

•  Ergonomisch, zacht aanvoelend, geen 
scherpe randen

• Gemakkelijk, raakt niet in de war in de zak
•  Composteerbaar gemaakt  

van biologisch afbreekbaar materiaal (VBC 20)

draadclippen zijn geschikt voor draden  
van 2 tot 3 mm Ø.

•  Snel  en gemakkelijk  te bevestigen
• Toepassingen, beschermt de groei  
 van jonge bomen en behoud de  
 normale ontwikkeling van de wijntak

AnkerrubberDraadclip

VOORDELEN

)))  Snel en gemakkelijk te plaatsen en te bevestigen. 

)))  Veelzijdig, toepasbaar voor alle soorten draad van 2 tot 3 mm Ø. 

)))  Resultaat toename  in de verspreiding van de wijnstok.

)))  Bewaart geleiding  van de wijnstok.

ARaymond  biedt bevestigingsoplossingen met toegevoegde waarde voor de wijnbouw, 
die arbeidskosten, oogstopbrengsten en winstgevendheid kunnen optimaliseren.
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ZOEK UW 
OPLOSSING Referentie Breedte / Diameter 

(mm)
Kleur Materiaal Composteer-

baar

Draadclip

VPB43 43 Zwart Polypropyleen Nee

VPB20 20 Zwart Polypropyleen Nee

VBC20 20 Kastanje Biologisch  
afbreekbaar Ja

Ankerrubbers

ARB5 5 Zwart Rubber Nee

ARB8 8 Zwart Rubber Nee

Gemiddeld aantal 
producten  
per doos(1)

Doosformaat  
(cm)

Gewicht van de doos  
(kg)

Aantal dozen per 
Euro pallet*

VPB43 5 000 40 x 30 x 30 10,6 32

VPB20 10 000 40 x 30 x 30 8,4 32

VBC20 10 000 40 x 30 x 30 10,2 32

ARB5 10 000 59 x 32 x 27 15,2 30

ARB8 10 000 59 x 32 x 27 17 30

ARAYMOND TECNIACERO SAU
Registratienummer: R.M. Barcelona - CIF A-08294944

Carretera Manresa a Berga Km 0,5
08272 Sant Fruitos de Bages (BARCELONA)
Tel. +34 93 874 88 10
Fax. + 34 93 877 02 60

  *Aantal dozen per pallet afhankelijk van het aantal pallets.  (1)Plus of min 0,5%.   
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www.araymond-agriculture.com© Raygroup SASU 
“ARaymond” staat in deze brochure voor A RAYMOND TECNIACERO SAU - Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - 
Barcelona - SPANJE (Registratienr.:  R.M. Barcelona - ES A08294944), die deze brochure heeft samengesteld.
ARaymond™ wordt als handelsmerk gebruikt.
“Brochure” verwijst naar de informatie en alle materialen in deze brochure, inclusief, maar niet beperkt tot, foto’s, gegevensbladen, 
productbeschrijvingen enz. 
Deze brochure vormt geen aanbieding of overeenkomst van welke aard dan ook. Deze brochure vormt geen technische nota. Deze 
brochure wordt ‘zoals het is’ en alleen voor evaluatiedoeleinden aangeboden. ARaymond biedt geen garanties of verklaringen van enige 
aard met betrekking tot de inhoud van de brochure, het gebruik ervan of de geschiktheid ervan voor enige specifieke behoefte. 
ARAYMOND WIJST ALLE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE NAUWKEURIGHEID, 
BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT, VOLLEDIGHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE 
VAN DE HAND EN ERKENT EVENMIN DAT HET GEBRUIK ERVAN GEEN INBREUK VORMT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. 
ARaymond  is niet aansprakelijk voor enige incidentele schade, gevolgschade of speciale schade van enige aard als gevolg van het gebruik 
van de brochure. Op de brochure en/of de inhoud ervan rusten auteursrechten van ARaymond. Voorts kan de brochure beschermd zijn 
door merkrechten, patentrechten of andere wetgeving. Alle andere auteursrechten, handelsrechten of patenten die niet het eigendom zijn 
van ARaymond, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. U bent alleen gerechtigd om de brochure te raadplegen.
Alle niet uitdrukkelijk hierin vermelde rechten zijn voorbehouden. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, mag niets 
hierin worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht op enig auteursrecht, handelsmerk, patent of eigendomsrecht. Elke vorm 
van onbevoegd gebruik van deze brochure kan een schending van rechten inhouden en ARaymond of enige betrokken derde partij kan 
alle schade of geleden verliezen claimen. 
Neem voor meer informatie contact op met ARaymond. 
AG2014-1004-NL 
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