
Het lijkt nog zo ver weg
Maar voor u het weet staat de eerste snede al weer voor de 
deur. Gezien het succes van afgelopen jaar komen de Agridek 
afdekslangen nogmaals in de aanbieding. Wilt u gemakkelijk en 
snel de kuil tussentijds afdekken zonder de zware arbeid van het 
zandslurven verslepen? Kijk dan snel verder!

We bieden 3 typen slangen aan
 • ø 19 cm = 28 liter p/m (28kg/m)  € 14,- p/m
 • ø 23 cm = 41 liter p/m (41 kg/m) € 16,- p/m
 • ø 28 cm = 61 liter p/m (61 kg/m)  € 19,- p/m

Met de afdekslangen met koppelingssets is het  
afdekken van de kuil een fluitje van een cent! 
U sluit simpelweg een pomp aan op de 1ste koppelingsset, 
verbindt deze aan de volgende afdekslang en koppelt deze  
door aan de Agridek overstort  
(optioneel). Door onze materiaal- 
keuze zijn de slangen robuust  
maar toch licht!

Maak eenvoudig lasagnekuilen.

Enkele voordelen op een rij
• Snel kuil afdekken en blootleggen.
• Arbeidsverlichtend.
• Makkelijker lasagnekuilen maken.
• Goed te combineren met Agridek afdekslangen.
 
Agridek Haspelsysteem HS-1T
• Kan tot wel 2 lagen plastic van 15 x 80m opgerold worden.
• Ledig gewicht 600kg.
• Hoofdafmetingen: B 2.94 x L 1,59 H: 1.28 meter.
• Groene delen gepoedercoat, overige delen gegalvaniseerd.
•  Hydrauliekslang uitgevoerd met een smoorventiel, zodat  

de snelheid van het op en afrollen afgesteld kan worden.
 
Agridek Haspelsysteem Wissel HW-2T
•  Gelijk aan bovenstaande haspel maar naar wens uit te breiden 

met extra wisselbare rol(len).
• 2de haspelrol inbegrepen.
 
Agridek Haspelsysteem XL
•  Breedte: op maat gemaakt tussen de 5 en 10 meter.
•  Goed te combineren met Agridek afdekkleden.

VOORJAARSVOORDEEL

10% KORTING!
OP ALLE Ø 23 CM AFDEKSLANGEN  

afdekinnovatie

AGRIDEK AFDEKSLANGEN AGRIDEK HASPELSYSTEEM

afdekinnovatie

PROFITEERT ZOLANG  
DE VOORRAAD STREKT
 ø 23cm x  45, 50, 55, 60  

en 65 meter

HAAL MEER UIT UW RUWVOER MET DE AGRIDEK LASAGNEKUIL 

Voor meer informatie en een offerte neem contact op met onze verkoop 
adviseur Klaas Damstra! Tel. +316 15390078 - e-mail verkoop@agridek.nl

www.agridek.nl


