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Hark Universeel
• Speciaal ontwikkeld voor landschapswerkzaamheden, zoals het aanleggen en bijwerken van

plantsoenen, opruimen en bij schuiven/harken van takken en stammen, weghalen van wortels en 
boomstronken.

• het gebruik van een GG Hark wordt uw functionaliteit vergroot. De Hark kan in de  Type 600, Type
800 en LumberJack grijpers vastgepakt worden. Ook is het mogelijk om met andere merken deze 
harken vast te pakken. Daarnaast kan hij ook geleverd worden met een snelwissel connector.

• Harken worden geproduceerd naar wens van de klant. In overleg is de Hark ook te voorzien van
een andere vorm tanden. Of een andere breedte maat.

• Kan op aanvraag worden voorzien van elk ander snelwissel systeem. Zoals: S Systeem, Lehnhoff,
Atlas SMP of Maatwerk.

600

1500 mm
260 Kg
180 Kg

Hark Universeel

Breedte
Gewicht met Buizen Frame
Gewicht zonder Frame

800

2100 mm
520 Kg
360 Kg
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Spitriek
• Speciaal ontwikkeld voor landschapswerkzaamheden, zoals het aanleggen en bijwerken van

plantsoenen, opruimen en bij schuiven/harken van takken en stammen, weghalen van wortels en
boomstronken.

• Bij het gebruik van een GG Spitriek wordt uw functionaliteit vergroot. De spitriek kan in de Type 400,
Type 600, Type 800 en LumberJack grijpers vastgepakt worden. Ook is het mogelijk om met andere
merken deze harken vast te pakken. Daarnaast kan hij ook geleverd worden met een CW-05,
CW-10 of CW-30 connector.

• Spitrieken worden geproduceerd naar wens van de klant. In overleg is de spitriek ook te voorzien
van een andere vorm tanden. Of een andere breedte maat.

• Kan op aanvraag worden voorzien van elk ander snelwissel systeem. Zoals: S Systeem, Lehnhoff,
Atlas of Maatwerk.

• De spitriek kan als optie ook worden voorzien van een rubberen schuif.

400

1000 mm
85 Kg
65 Kg
CW-05

Spitriek

Breedte
Gewicht met Buizen Frame
Gewicht met CW Ophanging
Standaard Ophanging

800

2500 mm
850 Kg
550 Kg
CW-30

600

1500 mm
260 Kg
220 Kg
CW-10




