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Productspecificatie 

Prohook -TURBO – 220mm 

Algemeen 
Cat.nr.  Pro512pk 
Subcategorie Haken 
Soort kwekerij (Zware) tomaat 
Beschrijving Metalen haak voor de hoge draad teelt van zware tomaten. De haak is een 

metalen haak van hoge kwaliteit. Het vrijevalsysteem (Turbo) werkt 
extreem snel, en kan in 1 beweging worden losgemaakt. 

Touw kleur Zwart/wit/kleur  
Touw type  1000/1200/1500 PP, ook verkrijgbaar als bio touw 

Materiaal:  
Metalen gedeelte Gegalvaniseerd staal 
Touw Polypropyleen + anti-uv-additief of biologisch afbreekbaar touw

   

Technische specificaties 
Parameter Waarde Eenheid 
Afmeting metalen haak 220 mm 
Diameter 3 mm 
Gewicht metalen 
gedeelte 

25,3 g 

Geschikt voor 
draadteelt met 
draaddiameter 

2-4 mm 

Draagvermogen Tot 11 kg statische lading* 
*± 30% boven de normale haak 220 mm  

kg 

Touw lengte Afhankelijk van touw type en 
haakgrootte 

 

Haakgewicht Afhankelijk van touw type en -lengte g 
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Duurzaamheid  
Metalen gedeelte Meerdere seizoenen   
 
Touw Geschikt voor 1 teeltseizoen (tot max. 1 jaar). 
 
Bewaren Op een koele, droge plaats 

• Buiten het bereik van hitte  
• Buiten het bereik van direct zonlicht 
• Bewaartemperatuur mag niet hoger zijn dan 60 °C  

 

Verpakking  Stuks per doos: afhankelijk van het type en de lengte van het touw en de 
haakgrootte 
Doosgewicht: ± 10-25 kg  
Doosgrootte (L x B x H cm): 50 x 30 x 26,5 

Installatietemp. 
(°C) N.v.t. 
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Productspecificatie 

Turbohaak 180/220 mm 
Algemeen 
Cat.nr.  511pk/512pk 
Subcategorie Haken 
Soort kwekerij Komkommer/tomaat 
Beschrijving Metalen haak voor de hoge draad teelt van zware tomaten. De haak is een 

metalen haak van hoge kwaliteit. Het vrijevalsysteem (Turbo) werkt 
extreem snel, en kan in 1 beweging worden losgemaakt. 

Draadkleur Zwart/wit/kleur  
Touw type  1000/1200/1500 PP, ook verkrijgbaar met bio touw 

Materiaal:  
Metalen gedeelte Gegalvaniseerd staal 
Touw Polypropyleen + anti-uv-additief of biologisch afbreekbaar touw

   

Technische specificaties 
Parameter Waarde Eenheid 
Afmeting metalen haak 180/220 mm 
Diameter 3 mm 
Gewicht metaal 21/23,8 g 
Geschikt voor hoge 
draadteelt met 
draaddiameter 

2-4 mm 

Draagvermogen Tot 8 kg statisch gewicht 
 

kg 

Touw lengte Afhankelijk van touw type en 
haakgrootte 

 

Haakgewicht Afhankelijk van touw type en -lengte g 
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Duurzaamheid  
Metalen gedeelte Meerdere seizoenen   
 
Touw Geschikt voor 1 teeltseizoen (tot max. 1 jaar). 
  
Bewaren Op een koele, droge plaats 

• Buiten het bereik van hitte  
• Buiten het bereik van direct zonlicht 
• Bewaartemperatuur mag niet hoger zijn dan 60 °C  

 

Verpakking  Stuks per doos: afhankelijk van het type en de lengte van het touw en de 
haakgrootte 
Doosgewicht: ± 10-25 kg  
Doosgrootte (L x B x H cm): 60 x 25 x 26,5/50 x 30 x 26,5 

Installatietemp. 
(°C) N.v.t.  

 


