
Ergonomisch snoeien: zo gaat je haag (en jij) fit het
najaar in
WOLF-Garten geeft andere draai aan snoeien met elektrische heggenscharen
01 AUGUSTUS 2016, ROSMALEN

SAMENVATTING

Wie zijn buxus of haag netjes het najaar in wil laten gaan kan ze tot september het beste snoeien.

De WOLF-Garten HSE 55 E en de HSE 65 V maken het snoeien ergonomisch verantwoord dankzij

het diamantgeslepen mes dat 180 graden kan kantelen. Hierdoor kan de gebruiker gemakkelijker en

langduriger snoeien zonder spieren en gewrichten onverantwoord te belasten.

Het snoeien van een buxus of taxus kan het beste in de maanden mei, juni en september. Hagen
kunnen het beste in juli, augustus en september gesnoeid worden.

WOLF-Garten HSE 65 V – Deze elektrische heggenschaar heeft een meslengte van 65 centimeter
en een tandafstand van 27mm en is geschikt voor wat grotere (buxus)hagen. De heggenschaar heeft
een mechanische rem en een Quickstop van 0,2 seconden. De HSE 65 V heeft lasergesneden,
diamantgesneden messen die 180 graden gekanteld kunnen worden. Adviesprijs HSE 65 V €
219,95.

WOLF-Garten HSE 55 V – De iets kleinere HSE 55 V (55 cm) heeft een tandafstand van 22mm en
kan tevens 180 graden gekanteld worden. De Quickstop van 0,2 seconden biedt extra veiligheid. De
lasergesneden, diamantgeslepen messen van de HSE 55 V hebben ook een mechanische rem.
Adviesprijs HSE 55 V € 199,95.

Kijk voor meer informatie en verkooppunten op www.wolf-garten.nl of bezoek één van de
gespecialiseerde tuinzaken.

WOLF-Garten tuintips voor snoeien
http://www.wolf-garten.nl/tuintips/perfect-snoeien.html
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OVER WOLF-GARTEN

WOLF-Garten maakt tuinieren leuker, gemakkelijker en comfortabeler. Vanaf het begin zijn het de kleine
uitvindingen die WOLF-Garten groot maken. Een van de eerste producten onder de naam WOLF is de trekhak,
een product wat gebruikt werd in de landbouw. Gregor Wolf ontwikkelde deze in 1927 in de door zijn vader August
Wolf opgerichte ijzerwarenfabriek. Het idee werd geboren op de terugweg vanaf een bouwplaats.

In tijden van klimaatveranderingen maakt ook WOLF-Garten zich sterk voormilieuvriendelijke technologieën en
producten. Het BluePower programma is aanwezig in de meeste productsegmenten en biedt producten voor de
consument die het milieuaspect hoog in het vaandel heeft staan.

Talrijke producttesten en vergelijkingstesten in heel Europa hebben de afgelopen jaren bewezen dat de
consument uitermate tevreden is over de kwaliteit en de functionaliteit van de producten van WOLF-Garten.
Daarnaast is het belangrijk te weten dat het uitgangspunt om het werken in de tuin te verlichten en plezierig te
maken, als een ‘groene draad’ door de onderneming loopt. Dit doel wordt volledig gesteund door de medewerkers
van WOLF-Garten. Zij zorgen voor de bekende betrouwbaarheid, de hoge kwaliteit en de onuitputtelijke innovatie
van WOLF-Garten.

WOLF-Gartennewsroom

http://wolf-garten.pr.co/
http://wolf-garten.pr.co/

