Pr ntec
Met de Top Keeper Schoffel is
onkruidvrij maken eenvoudig

www.prontec.nl

Van Sevenbornlaan 5, 6027 RP Soerendonk | info@prontec.nl | +31 (0) 495 591558

Pr ntec

Topkeeper Schoffel

TopKeeper Schoffel
Als het onkruidvrij maken een hele klus is dan is de
Top Keeper Schoffel een uitkomst. Snel en doeltreffend wordt al het onkruid moeiteloos los geschoffeld. Een arbeidsbesparende oplossing!

De Topkeeper Schoffel is
speciaal ontwikkeld voor
onkruidbeheer en terugdringen van de inzet van
bestrijdingsmiddelen

Deze Schoffel is verkrijgbaar in een 4 en een 2 kops
uitvoering. De 4 kops schoffel heeft een werkbreedte

Prontec
Met onze jarenlange ervaring in graszoden en
kunstgras gebruiken wij graag onze ervaringen
om na te denken over praktische benodigdheden
voor bijvoorbeeld aanleg van kunstgras maar ook
onderhoud. En als wij in ons werk tegen operationele
problemen aanlopen en er is op dat vlak niets
voorhanden, dan ontwikkelen we deze machines
gewoon zelf. Voor kunstgras hebben wij daarom de
TopKeeper Pro ontwikkeld.

van 21 cm en de 2-kops heeft een werkbreedte van 10
cm. De schoffel monteer je eenvoudig aan de bosmaaier. De kop kun je ook voorzien van kleine pinnen, waardoor hij ook inzetbaar is voor het reinigen van kunstgras of het verticuteren van natuurgras.

Wilt u de TopkeeperSchoffel in
werking zien? Scan de QR code.

TopKeeper PRO
Kunstgras vergt weinig onderhoud en is daarom een
ideaal alternatief voor natuurgras. Toch krijgt ook
kunstgras te maken met mosvorming en onkruid.
Prontec heeft hiervoor de Topkeeper Pro ontwikkeld.
De Topkeeper Pro om grondig onderhoud te kunnen
uitvoeren aan kunstgras. Betaalbaar, gemakkelijk in
gebruik en tijdbesparend. Ideaal voor moeilijk bereikbare oppervlaktes, zoals onder speeltoestellen,
hoekjes in de tuin. Maar ook voor multifunctionele
sportvelden, rondom obstakels of golfterreinen.

Door het gigantische succes van de TopKeeper
hebben
wij
ook
de
TopKeeper
Schoffel
ontwikkeld die uitermate geschikt is voor het
verwijderen van onkruid en daarmee de inzet van
bestrijdingsmiddelen terugdringen. Geschikt voor
groot groenvoorziening, hovenier & sierteelt.
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