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Holle �ber
Gereedschappen met glasvezelversterkte polyamide steel.
Het zijn lichte, holle stelen die 2 tot 3 maal sterker zijn dan 
houten stelen. 

STERKER DAN HOUT

Fiber kern
Assortiment van spaden, voorhamers, klassieke hamers, hak- en 
kloofbijlen die voorzien zijn van een steel met glasvezelkern omringd
door PVC. Deze stelen zijn 5 maal sterker dan houten stelen. 

STERKER DAN HOUT

Volle �ber
Assortiment van professionele spaden en hamers met een volle 
glasvezelsteel. Deze stelen zijn vervaardigd uit homogene getrokken
glasvezel, 100% parallel en continu.  De stelen zijn minstens 10 maal 
sterker dan houten stelen.

STERKER DAN HOUT

FIBER 3001

Een glasvezelsteel is uit miljoenen haar�jne glasvezels getrokken 
en door middel van een epoxyhars uitgehard in een microgolfoven,
zodat er geen luchtbelvorming tussen de vezels is.
Hierdoor worden in de lengte gebarsten stelen uitgesloten.

Bekijk deze test via de QR code of https://www.youtube.com/watch?v=bj6Fxw9Pju8
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HOHLE STIELE
• Glasfaserverstärkter Polyamid Stiel
• Leichter, hohler Gri� , der zwei- bis 

dreimal stärker ist als ein Holzstiel
• Verwendung: Schaufeln, Emslander 

Schaufeln und Besen

Ein Glasfaserstiel besteht aus Millionen haarfeiner Glasfasern, gehärtet mit 
Epoxidharz in einem Mikrowellen-Ofen. Dadurch entstehen keine Lufteinschlüsse 
zwischen den einzelnen Fasern. Damit wird das Brechen der Stiele in Längsrichtung 
ausgeschlossen.

KOMPLETTER GLASFASERSTIEL
• homogen gezogenes Fiberglas, 

100% parallel und durchgehend
• Verwendung: Sortiment 

professioneller Spaten und 
Hämmer
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GLASFASERKERN
• Glasfaserkern, umgeben von PVC
• Verwendung: Sortiment von 

Spaten, Vorschlaghämmern, 
klassischen Hämmern, Hack- und 
Spaltachsen
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Bekijk deze test via de QR code of https://www.youtube.com/PoletQualityProducts
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ÜBER DEN QR CODE ODER ÜBER
WWW.YOUTUBE.COM/POLETQUALITYPRODUCTS

TEST ANSEHEN


