EGALISEREN MET GEMAK

VLAK

WAT IS DE STRAKVLAK?
De STRAKVLAK is een hand egalisatiebord om te
gebruiken op plaatsen waar machinaal afreien niet
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LICHT
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SNEL

mogelijk is.

(art. s4634)

en twee brede (art. s4635, s4640). Deze vullen

elkaar aan. Het verlicht de fysieke inspanning van
uw werknemers en verhoogt de productiviteit.

076 - 542 07 72

De STRAKVLAK is er in 3 uitvoeringen, één smalle
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GROF VOORBEWERKEN
De smalle STRAKVLAK realiseert de grove
voorbewerking door in korte tijd veel materiaal
te verplaatsen en het terrein grof te egaliseren.
De smalle STRAKVLAK is van 70 - 120 cm

NAUWKEURIG AFREIEN
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traploos verstelbaar (art. s4634).

De brede STRAKVLAK zorgt voor het nauwkeurige afrei-

s4635).

De breedste uitvoering is de DUO, deze is verstel-

baar van 210 - 303 cm (art. s4640). Zowel de smalle als de
brede STRAKVLAK hebben rechte egalisatiebladen die
tevens in een Dakvlak-stand geplaatst kunnen worden.
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Veldsteen 25

werk. Deze is van 117 - 210 cm traploos verstelbaar (art.

EGALISEREN MET GEMAK
WERKEN MET EEN RECHTE RUG
Alle modellen STRAKVLAK zijn voorzien van degelijke
lichtgewicht kunststof wielen. Deze zijn onderhoudsvrij
en kunnen per 0,5 cm in hoogte versteld worden.
Ook de basisarm is in hoogte verstelbaar. Dit maakt
www.visserbreda.nl

de STRAKVLAK ergonomisch verantwoord.
Vakorganisaties en diverse Arbo-instellingen adviseren
en loven het gebruik en de werking van de STRAKVLAK.

EXTRA TOEPASSINGEN
info@visserbreda.nl

De STRAKVLAK zaadhark (art. s4632, s4641) is geschikt
om ondergronden minimaal 0,5 cm los te maken.
Ook kan graszaad nauwkeurig en gelijkmatig op diepte
worden ingeharkt. Zowel verkrijgbaar voor de smalle
als de brede STRAKVLAK (art. s4634, s4635).
Met de STRAKVLAK inveegbezem (art. s4627) kun je
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zonder veel energie het straatwerk invegen of wassen.

MET WEINIG MOEITE EEN PERFECT RESULTAAT
Samengevat is de STRAKVLAK voor de hovenier en
de stratenmaker een handige en snelle assistent om

PRODUCTOVERZICHT
(70 - 120 cm)

• S4627 STRAKVLAK unit afwerkbezem

(80 cm)

• S4635 STRAKVLAK type IV DV compleet

(117 - 210 cm)

• S4632 STRAKVLAK unit zaadhark

(80 cm)

• S4640 STRAKVLAK type VII DUO compleet (210 - 303 cm)

• S4641 STRAKVLAK unit zaadhark

(120 cm)
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• S4634 STRAKVLAK type III DV compleet
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het zware afreiwerk te verlichten.
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