
O QUE É O STRAKVLAK?

O Strakvlak é uma ferramenta de nivelamento 
manual que pode ser usada em situações onde 
um equipamento de nivelamento mecanizado 
nao é uma boa opção. 
O Strakvlak está disponivel em dois modelos; 
um pequeno e uma versão mais larga. Estes 
modelos têm funcionalidades suplementadas.

PREPARAÇÃO DA CAMADA GROSSA

O menor modelo do Strakvlak é adequado para 
a preparação da camada grossa da sub base. 

Ele pode deslocar grandes quantidades de 
material, possibilitando assim um nivelamento 
grosseiro do local. O modelo menor do 
Strakvlak é ajustável de 70 cm até 110cm.

NIVELAMENTO PRECISO

Depois da preparação da camada grossa, o
modelo mais largo do Strakvlak pode ser usado 
para um nivelamento mais preciso, é ajustável
de 110 cm até 200 cm.

POR FAVOR VISITE O NOSSO SITE
STRAKVLAK.NL  PARA VISUALIZAR
O VIDEO DE DEMONSTRAÇÃO



TRABALHANDO COM AS COSTAS DIREITAS

O Strakvlak é robustamente equipado, as rodas 
são leves, feitas de plástico, que são livres de 
manutenção e podem ser ajustadas por 0,5 cm.

A alça de base também pode ser ajustada
em altura, permitindo a qualquer trabalhador
utiliza-lo de forma mais ergonómica e responsável. 
A Inspecção de saúde e segurança da Holanda 
recomenda o uso de Strakvlak.

MÁXIMOS RESULTADOS COM
O MÍNIMO ESFORÇO

Conclusão, o Strakvlak é prático e rápido,significa 
para os professionais de jardinagem e para os 
calceteiros que podem trabalhar de forma menos 
pesada e mais saudável.

Os preços são válidos até 31 de Dezembro  de 2012 e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Todos os preços mencionados não incluem IVA. 
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APLICAÇÕES ADICIONAIS

Dois acessórios adicionais estão disponíveis e podem 
ser montados no modelo mais pequeno do Strakvlak.
O ancinho é a solução ideal para remexer em
sementes de capim meticulosamente e uniformemente.
A vassoura é muito útil para varrer a areia das juntas 
entre os tijolos de pavimentação.

Strakvlak Pequeno  70 - 110 cm completo 
Strakvlak  Largo-  110 - 200 cm completo
Vassoura  ca. 80 cm
Ancinho  ca. 80 cm


