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MEERMAN JR – DEWIT GEREEDSCHAPPEN

WELKOM BIJ
MEERMAN JR.
Bent u op zoek naar hoogwaardig handgesmeed gereedschap?
Meerman Jr biedt u het gehele assortiment topproducten van de
het Nederlandse fabrikant De Wit. In deze catalogus vindt u een
overzicht van het aanbod. Heeft u het gereedschap liever in de
hand? Kom gerust even kijken in onze showroom of bestel direct via
shop.meerman.com

SHOP.MEERMAN.COM

3

Inhoudsopgave
A

Aanaarder
Aardappelpoter
Afsteekmes
Amerikaans handschopje
Asfalthark
Aspergesteker
Australische dubbele hak

B

Baggerbeugel
Bandentang
Bats
Betonschep
Beugelhark
Bietenhak
Bietenmes
Bio Handhak
Cultivator
Onkruidkrabber
Paardenbloemsteker
Wieder
Wiedvork
Handhark
Bladhark
Bonsai Schepje
Mesje
Vorkje
Krabbertje
Bonsai Set
Boomhaak
Boomtang
Boomwortelsteker
Boorspade
Bollenpoter
Bollentruffel
Boskoopse schoffel
Bouwhark

C

Cadeau set
Cape cod wieder
Combi cultivator
Combi hak
Compostvork
Cultivator

D

Damesgreep
Damesspade
Distelsteker
Dubbele hak met rond oog
Draadpen
Draaikop voor grondboor
Draineerboor
Draineerlepel

4

MEERMAN JR – DEWIT GEREEDSCHAPPEN

31
57
63
12
45
63
34
61
49
42
41
45
39
62
25
18, 25
25
23, 25
25
26
26
44
26
27
26
26
27
59
59
54
40
15
62
38
45
13
22
33
27
42
17
43
41
17, 43
28
51
64
41
63

G

Gazonbeluchter
Graskantsnijder
Graskantsteker
Grasmat herstelvork
Grelinette
Grondboor gedraaide punt
Grondmonsterboor

H

Hak met rond oog
Hak halve maan
Haksteel
Halve maan schoffel
Handgreepje
Handhak halve maan
Handhark
Handhark gedr. tand
Handhei
Handklauw
Handschoffel
Handspade
Handspork
Handvorkje
Handvork gebogen tand
Hartschoffel
Herstelvork

J

Japanse hak

K

Kabelboor
Kapmes
Koevoet
Koolplantschepje
Koreaanse hak
Klinkertrekker
Krooshekkel

L

Leidingprikker
Los rubber voor trottoirbandtang
M
Mesje voor klinkertrekker
Mesje voor richtijzer
Mesje voor onrkuidkrabber
Midispork
Minischoffel

N

Ninja cultivator
Ninja handhak
Ninja beluchter/cultivator

58
44
44
43
58
56
58
29
39
65
38
20
33
23
23, 35
58
18
24
20
32
14
14
35
43
22
40
59
55
20
22
48
62
34
63
63
64
64
32
38
31
31
31

N

Nylon dop voor stootijzer
Nylon dop voor straathamer

O

Onkruidkrabber
Onkruidkrabber met verw. mes
Onkruidmes
Onkruidschepje
Oxford hak

P

Paardenbloemsteker
Paardenbloemwieder
Palenboor
Palenlifter
Palentrekker
Palenzetter
Papierprikker
Patjol
Plantguts
Planthak
Plantgraafje
Plantgreepje
Plantmes
Plantschepje/hak
Plantspade
Plantstok
Potgrondschep
Potschepje
Pootstok
Puntschoffel
Puntspade
Putdekselhaak
Putschep met haak

R

Rechthoekschoffel
Richtijzer
Rock’n Root
Ronde schoffel
Rondschoffel
Roosvork
Rolkoevoet
Rubberdop voor straathamer
Ruitschoffel

S

Schoffelhark
Schoffelsteel
Schrepel
Shark Tine spade
Sloopbeitel
Sloothaak
Sloothekkel
Snoeihulp
Spats

64
65
39
40
17
9
28
23
34
57
57
58
58
62
34
9
31
20
20
31
30
43
16
9
10
16
35
40
51
57
37
49
10
35
24
43
55
65
38
46
65
30
41
55
61
61
15
6

S

Spitvork
Spork hak
Spork schoffel
Spork zwanehals
Stalkrabber
Stamper
Stamperblok
Stelen
Stenenklem
Stenenknipper
Stik
Stootijzer
Straathamer
Straathamersteel
Straathamerwig
Strohaak

T

42
32
32
41
62
50
63
65
49
49
59
52
46
65
64
62

Tegelhaak
Tegelklopper
Tegelritzer
Timmermansbijl
Tuinhark
Tuingereedschapsset op haak
Tuinmesje
Tuinschepje
Tuinscoop
Tuinvork
Tuinwoeler
Tulpschepje
Trottoirbandhaak
Trottoirbandspade
Trottoirbandtang

V

Verlengstuk grondboor
Verplantschepje
Verplantspade
Victoriaans plantschepje
Volle maan schoffel

W

Weedpopper
Westlandschoffel
Widiapunt voor bandentang
Wiedvinger
Wiedvork
Woeler

Z

Zaadhark
Zwitsers kapmes

62
49
17, 39
61
45
13
40
10
11
42
18
9
51
40
48
56
8
41
9
38
23
37
64
23
13, 44
58
2
45
59

SHOP.MEERMAN.COM

5

DeWit® Gereedschap - Verbindingen
Goed gereedschap komt niet zomaar tot stand. Door de jaren heen ontwerpen we steeds beter gereedschap. Zo worden er ook
verschillende verbindingen gemaakt in onze fabriek te Kornhorn. Deze verbindingen tussen handvat en blad passen we toe op onze
verschillende producten. Zo hebben we een ‘Basic’ voor zandgrond, een ‘X-treme’ uitvoering voor normale grond en voor de echte
harde grond en alles verwoestende tuinierders maken wij de ‘Welldone’ versie. Hier kun je met een kraanmachine over heen rijden
en dan zijn ze nog steeds goed te gebruiken. Hieronder worden de verbindingen nader uitgelegd.

Basic			

Origineel design

DeWit® 3046

De Basic schepjes waren zo’n 20 jaar geleden onze eerste schepjes. Door de jaren
heen hebben we nieuwe en betere uitvoeringen gemaakt. De unieke basic kenmerken
van dit model maakt het tot een kwaliteitsproduct. De basis van 20 jaar terug wordt
nog steeds toegepast op onze gereedschappen. Het schepje is krachtig genoeg voor
dagelijks gebruik.

Goed

X-treme		

Traditioneel design

DeWit® 3000

Het traditionele design van dit schepje is sterker dan het originele design. Dit komt
doordat de connectie van het blad en het handvat gesmeed is. De X-treme verbinding
is erg sterk en maakt dit product duurzaam, omdat een tuinierder er langer plezier
van heeft. We maken veel producten met deze verbinding. Zeer geschikt voor
gebruik in normale grond.

Beter

Welldone
DeWit® 3346

Modern design

De ‘Welldone’ verbinding van DeWit® is de sterkste in zijn soort. De verbinding tussen
blad en handvat is gemaakt van vlak smeedstaal waardoor er een zware verbinding
ontstaat. Dit schepje is getest met een kracht van 250 kilogram zonder dat er iets
aan verbogen is. De ultieme krachtpatser in ons assortiment. Dit moderne design is
zeer geschikt in harde grondsoorten.

Best
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DeWit® Gereedschap - Handvaten

Handvat
DeWit® 3051

Een goed product bestaat niet alleen uit het beste metaal en de juiste bewerking
daarvan. Naast de kwaliteit van het staal dient ook het handvat van goede kwaliteit
te zijn. Bij DeWit® worden de handproducten van een 140mm essen handvat
voorzien. Dit handvat is geschuurd en gelakt, waardoor het goed in de hand ligt.

P-greep		
DeWit® 8508

Naast onze standaard handvat hebben we ook de P-greep. Deze greep is ontworpen
voor tuinierders die lijden aan Artritis. Er kan namelijk met twee handen gewerkt
worden en hierdoor hoeven mensen met deze aandoening tuinieren niet op te geven.
DeWit® P-greep is gemaakt uit essen.

Knopsteel
DeWit® 8725

De 480mm lange knopsteel wordt gebruikt om moeilijke plekken in de tuin of border
te bereiken. Maar het is ook erg gemakkelijk om met twee handen te werken. De
Knopsteel wordt op veel van onze handproducten toegepast.
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DeWit® Plantschepje gesmeed X-treme essen handvat 140mm
Art. Nr.

3000

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

340 x 80 x 60

EAN-code

8714936030001

Het gesmede DeWit® plantschepje is uniek in zijn soort. Gesmeed uit Boronstaal en volledig gehard. De
snijkant van een DeWit® tuinschepje is altijd van boven tot onderen scherp geslepen, waardoor je met
minder kracht kunt werken. DeWit® schepjes worden voorzien van een essen handgreep van 140mm.

‘X-treme’
DeWit® Plantschepje ‘Welldone’ essen handvat 140mm
Art. Nr.

3346

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

330 x 80 x 50

EAN-code

8714936033460

De ‘Welldone’ schepjes zijn een nieuwe vinding van DeWit®. De verbinding tussen blad en handvat is
gemaakt van vlak smeedstaal waardoor er een zware verbinding ontstaat. Dit schepje is getest met een
kracht van 250 kilogram zonder dat er iets aan verbogen is. De ultieme krachtpatser in ons assortiment.

‘Welldone’

DeWit® Plantschepje Basic essen handvat 140mm
Art. Nr.

3046

Gewicht 0,25

Afmetingen

330 x 80 x 50

EAN-code

8714936030469

De Basic schepjes waren zo’n 20 jaar geleden onze eerste schepjes. Door de jaren heen hebben we nieuwe
en betere uitvoeringen gemaakt. Dit schepje is gemaakt van Boronstaal en de snijkanten zijn volledig scherp
geslepen. Het schepje is krachtig genoeg voor dagelijks gebruik.

‘Basic’
DeWit® Plantschepje ‘Welldone’ met kartelrand essen handvat 140mm
Art. Nr.

3344

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

330 x 80 x 50

EAN-code

8714936033446

De ‘Welldone’ schepjes zijn een nieuwe vinding van DeWit®. De verbinding tussen blad en handvat is
gemaakt van vlak smeedstaal waardoor er een zware verbinding ontstaat. Dit schepje is getest met een
kracht van 250 kilogram zonder dat er iets aan verbogen is. Deze ultieme krachtpatser is zelfs voorzien
van een gekartelde snede waardoor hij nog multifunctioneler in de tuin is.

‘Welldone’

DeWit® Plantschepje gesmeed klein X-treme essen handvat 140mm
Art. Nr.

3011

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

310 x 65 x 50

EAN-code

8714936030117

Soms is een tuinschepje te groot voor het werk wat je er mee wilt doen of omdat je gewoon minder kracht
in je armen hebt. Het blad is iets kleiner dan het normale formaat, de kwaliteit van dit gesmede schepje is
natuurlijk zoals het bij een DeWit® tuinschepje past.

‘X-treme’
DeWit® Gesmeed plantschepje flesopener essen handvat 140mm
Art. Nr.

3008

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

340 x 80 x 60

EAN-code

8714936030087

En na het tuinieren is het ook wel eens tijd om te genieten van een drankje in de tuin. In het blad van dit
gesmede schepje hebben we een flesopener gemaakt, altijd handig als je het nodig bent. En het is meer dan
een ‘geschenk’ er kan ook gewoon mee gewerkt worden.

‘X-treme’
DeWit® Verplantschepje Basic essen handvat 140mm
Art. Nr. 3042
Gewicht 0,25 kg

Afmetingen
EAN-code

350 x 55 x 50
8714936030421

Het smallere schepje uit onze Basic serie. Standaard goed voor de normale tuinklussen en het smallere blad
is ideaal om mee te verplanten. Het blad is aan beide zijden voorzien van een zeer scherpe snijkant.

‘Basic’
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DeWit® Gesmeed verplantschepje X-treme essen handvat 140mm
Art. Nr.

3002

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

350 x 55 x 50

EAN-code

8714936030025

Het gesmede verplantschepje heeft een smaller blad dat uitstekend geschikt is voor het delen en verplanten.
Het langere blad maakt dit schepje ook geschikt voor het planten van bollen. Het blad is gesmeed van
Boronstaal en het handvat is gemaakt van essen.

‘X-treme’

DeWit® Gesmeed onkruidschepje essen handvat 140mm
Art. Nr.

3005

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

320 x 45 x 30

EAN-code

8714936030056

Dit onkruidschepje heeft een speciale V-snede waarmee onkruidwortel gemakkelijk doorgestoken kan
worden. Onkruid met penwortels kunnen er ook prima mee worden uitgestoken. Het schepje is gemaakt van
Boronstaal en het handvat is gemaakt van essen.

DeWit® Victoriaans plantschepje medium essen handvat 140mm
Art. Nr.

3001

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

300 x 75 x 55

EAN-code

8714936030018

De traditionele Victoriaanse vorm van het blad is gesmeed van Boronstaal en daardoor van hoge kwaliteit.
De vorm loopt van de snede naar boven breed uit waardoor je veel gemakkelijker een plantgat kunt maken
doordat je het smalle gedeelte van het schepje eerst de grond in duwt. Het handvat is gemaakt van essen.

‘X-treme’
DeWit® Victoriaans plantschepje groot essen handvat 140mm
Art. Nr.

3003

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

350 x 85 x 55

EAN-code

8714936030032

De traditionele Victoriaanse vorm van het blad is gesmeed van Boronstaal en daardoor van hoge kwaliteit.
De vorm loopt van de snede naar boven breed uit waardoor je veel gemakkelijker een plantgat kunt maken
doordat je het smalle gedeelte van het schepje eerst de grond in duwt. Het handvat is gemaakt van essen.

‘X-treme’
DeWit® Gesmeed tulpschepje X-treme essen handvat 140mm
Art. Nr.

3034

Gewicht

0,25 kg EAN-code

Afmetingen

315 x 75 x 50
8714936030346

Tijdens onze eerste deelname op de Chelsea Flowershow maakten we een nieuw design schepje: Het
Tulpschepje. Het tulpvormige blad is voorzien van een speciale snede waardoor gaten maken nog
gemakkelijker is. Niet alleen mooi van vorm, maar ook zeer doeltreffend in de tuin. Ook dit DeWit® schepje is
gemaakt van Boronstaal en is voorzien van een essen handgreep.

‘X-treme’

DeWit® Plantguts essen handvat 140mm
Art. Nr.

3039

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

385 x 30 x 45

EAN-code

8714936030391

Planten in de kleine ruimtes en in de harde grondsoorten kan uitstekend met deze plantguts. Het blad is
30mm breed, gemaakt van Boronstaal en voorzien van een essen handvat.

‘Basic’
DeWit® Potgrondschepje Basic essen handvat 140mm
Art. Nr.

3049

Gewicht

0,20 kg EAN-code

Afmetingen

280 x 105 x 55
8714936030490

Het Basic potschepje is ideaal om de bloempotten te vullen. Op het extra gevormde blad blijft meer
potgrond liggen in vergelijking met een normaal plantschepje. Natuurlijk kun je met dit schepje ook prima
plantwerk doen. Dit potgrondschepje is voorzien van een essen handvat.

‘Basic’
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DeWit® Rock’n root plantschepje X-treme essen handvat 140mm
Art. Nr.

3032

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

345 x 45 x 40

EAN-code

8714936030322

Ons Rock en Root schepje is gemaakt om in zware omstandigheden te werken. Planten in harde grondsoort
en een onkruidsteker in grond waar het eigenlijk niet kan. Deze alleskunner is er voor gemaakt. Het uit
Boronstaal gesmede blad is aan beide zijden volledig scherp geslepen en daardoor extra prettig in gebruik.
Dit schepje is voorzien van een essen handvat.

‘X-treme’

DeWit® Tuinschepje met V-snede essen handvat 140mm
Art. Nr.

3027

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

285 x 65 x 55

EAN-code

8714936030278

Dit schepje is voorzien van een extra scherpe snijkant waardoor je naast het normale plantwerk ook
gewoon wortels kunt doorsteken. De speciale snijkant grijpt de wortels meteen door de V-vorm. De
snijkanten van dit uit Boronstaal gemaakte schepje zijn volledig scherp geslepen.

‘X-treme’
DeWit® Tuinschepje groot met V-snede essen handvat 140mm
Art. Nr.

3028

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

310 x 80 x 50

EAN-code

8714936030285

Dit schepje is voorzien van een extra scherpe snijkant waardoor je naast het normale plantwerk ook
gewoon wortels kunt doorsteken. De speciale snijkant grijpt de wortels meteen door de V-vorm. De
snijkanten van dit uit Boronstaal gemaakt schepje zijn volledig scherpgeslepen. Onze ‘Welldone’ constructie
is op dit schepje toegepast om het onverwoestbaar te maken.

‘Welldone’

DeWit® Tuinschepje met rechte snede essen handvat 140mm
Art. Nr.

3029

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

310 x 80 x 50

EAN-code

8714936030292

Voor het maken van plantgaten hoef je niet altijd een puntvormig schepje te hebben. Dit tuinschepje met
rechte snede is ideaal als je veel wilt planten en dit efficiënt wil doen. Met de eenvoudige bolle snede in
combinatie met de volledige scherpe snijkanten is planten heel gemakkelijk en snel te doen. Gemaakt uit
Boronstaal en voorzien van onze ‘Welldone’ constructie en daardoor onverwoestbaar in de tuin.

‘Welldone’

DeWit® Tuinschepje met open blad essen handvat 140mm
Art. Nr.

3337

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

330 x 80 x 50

EAN-code

8714936037778

Dit schepje is ontworpen voor ergonomische redenen. Het gewicht van het schepje wordt verminderd door
de ovale gaten in het blad, terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Ideaal om bij het planten de grond
te mixen met voedingsmiddelen. Gemaakt uit Boronstaal en voorzien van onze ‘Welldone’ constructie en
daardoor onverwoestbaar in de tuin.

‘Welldone’

DeWit® Potschep met mesje essen handvat 140mm
Art. Nr.

2940

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

335 x 85 x 55

EAN-code

8714936029401

Soms wil je gewoon een groot schepje waarmee je snel en veel potgrond kunt scheppen. Dit schepje is
daarvoor gemaakt en als extra optie hebben we er een mesje in verwerkt voor het geval je de plastic
zakken niet met je vingers open kunt krijgen.

‘Basic’
DeWit® Potgrondschep met gekartelde snede essen handvat 140mm
Art. Nr.

2938

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

350 x 100 x 65

EAN-code

8714936029388

Met deze zware potgrondschep kun je eenvoudig bloembakken vullen. De gekartelde snijkanten zijn ideaal
voor het graven van grotere plantgaten. De puntige voorkant kan gebruikt worden om rijen in de moestuin
te maken voor het zaaien van zaden.
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‘Welldone’

DeWit® Plantschep met ovaal handvat
Art. Nr.

L3000

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

350 x 75 x 45

EAN-code

8714936230005

Deze sterke plantschep met ovaal handvat is geschikt voor de tuinierder met grote handen. Het blad is
gemaakt uit Boronstaal en met het grote ovale handvat word het scheppen van grond makkelijk gemaakt.

‘Welldone’
DeWit® Plantschep groot met ovaal handvat
Art. Nr.

XL3000 Afmetingen

Gewicht 0,45 kg

EAN-code

390 x 95 x 65
8714936130008

Groter blad en een groot ovaal handvat maakt dit de plantschep die geschikt is voor de klus. Gemaakt uit
Boronstaal en volledig scherpgeschuurd. Het grote blad van deze plantschep is ideaal bij het maken van
plantgaten. Het ovale handvat is gemaakt van essen.

‘Welldone’
DeWit® Tulpschep groot met ovaal handvat
Art. Nr.

XL3034 Afmetingen

Gewicht 0,45 kg

EAN-code

370 x 105 x 65
8714936130343

Deze zeer sterke Tulpschep groot werkt als een schep. Zeer goede kwaliteit, extra groot blad en een zeer
scherpe snijkant maakt deze Tulpschep groot tot een uniek product. Voorzien van een ovaal essen handvat.

‘Welldone’
DeWit® Bad ass trowel
Art. Nr.

7814

Gewicht 1,05 kg

Afmetingen

310 x 90 x 30

EAN-code

8714936078140

Een gesmeed tuinschepje, volledig uit de hand gesmeed en bestaat uit één enkel stuk hard Boronstaal.
Werkt fantastisch voor het openbreken van grond en het graven van kleine gaten, in het bijzonder voor het
planten en wieden.

DeWit® Tuinscoop essen handvat 140mm
Art. Nr.

2941

Gewicht 0,45 kg

Afmetingen

340 x 120 x 60

EAN-code

8714936029418

Een echte remake van de ouderwetse kolenschop. Nu voorzien van een scherpe snede en de unieke ronde
vorm van het blad maakt dit schepje niet alleen geschikt voor het vullen van bloembakken en containers,
ook het strooien van mestkorrels op je gazon gaat prima met deze schep. Zelfs het strooien van zout op
je straat, als het nodig is in de winter, gaat uitstekend. (na het werken met zouten moet je het schepje wel
schoonmaken en even sprayen met WD40)

DeWit® Tuinscoop essen T-steel 400mm
Art. Nr.

2942

Gewicht 0,70 kg

Afmetingen

630 x 120 x 40

EAN-code

8714936029425

Een kolenschop voorzien van een handige 40cm T-steel. Bloembakken, containers en borders vul je
gemakkelijk met deze scoop. Maar wat dacht je van het poten van kleine Heesters, Buxus of Conifeer. Dat
gaat perfect met deze scoop. De steel is gemaakt van essen.

DeWit® Tuinscoop essen T-steel 800mm
Art. Nr.

2943

Gewicht 0,90 kg

Afmetingen

1050 x 120 x 40

EAN-code

8714936029432

De kolenscoop is hier voorzien van een 80cm T-steel. De perfecte scoop voor het graven van grotere
plantgaten. Met de lange steel kun je met een staande houding je plantwerk doen, soms wil je gewoon even
niet op je knieën zitten bij het tuinieren. Het ronde blad is natuurlijk veel gemakkelijker bij het uitgraven van
plantgaten, omdat er veel meer grond op het blad blijft liggen. De steel is gemaakt van essen.
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DeWit® Tuinscoop met V-snede essen T-steel 800mm
Art. Nr.

2944

Gewicht 0,90 kg

Afmetingen

1050 x 120 x 40

EAN-code

8714936029449

Met deze tuinscoop is het idee om gaten te graven voor de grotere plantensoorten. De unieke V-snede
geeft de mogelijkheid om gemakkelijk door wortel heen te steken.

DeWit® Amerikaans handschopje essen handvat 140mm
Art. Nr.

2950

Dimensions

340 x 105 x 70

Weight

0,30 kg

EAN-code

8714936029500

Het voordeel van een Amerikaanse schop is het ronde formaat met de puntige vorm van het blad. De
ronde vorm zorgt voor mooie pasklare ronde gaten. Ook voor het vullen van plantenbakken is dit schepje
zeker geschikt.

‘Welldone’

DeWit® Amerikaans handschopje essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

2951

Dimensions

680 x 105 x 70

Weight

0,45 kg

EAN-code

8714936029517

Het voordeel van een Amerikaanse schop is het ronde formaat met de puntige vorm van het blad. De
ronde vorm zorgt voor mooie pasklare ronde gaten. Ook voor het vullen van plantenbakken is dit schepje
zeker geschikt.

‘Welldone’

DeWit® Amerikaans handschopje essen steel 750mm
Art. Nr.

2952

Dimensions

970 x 105 x 70

Weight

0,65 kg

EAN-code

8714936029524

Het voordeel van een Amerikaanse schop is het ronde formaat met de puntige vorm van het blad. De
ronde vorm zorgt voor mooie pasklare ronde gaten. Met de langere steel is het een ideale schop voor de
kleinere tuinliefhebber.

‘Welldone’

DeWit® Plantschepje X-treme essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

8714

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

680 x 80 x 40

EAN-code

8714936087142

Gemaakt uit het beste staal en door de beste vakmensen in de wereld. Het blad van dit plantschepje is
gesmeed en gehard, door de juiste afwerking is dit het ideale hulpje in de tuin. De 480mm lange knopsteel
is gemaakt van essen en is ideaal bij het werken op de knieën. De snijkanten zijn zoals standaard bij DeWit®
van boven tot onder scherpgeslepen.

‘X-treme’

DeWit® Tuinschepje met V-snede essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3019

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

650 x 80 x 40

EAN-code

8714936030193

Dit schepje is voorzien van een extra scherpe snijkant waardoor je naast het normale plantwerk ook
gewoon wortels kunt doorsteken. De speciale snijkant grijpt de wortels meteen door de V-vorm. De
snijkanten van dit uit Boronstaal gemaakt schepje zijn volledig scherpgeslepen. Onze ‘Welldone’ constructie
is op dit schepje toegepast om het onverwoestbaar te maken. Voorzien van een 480mm knopsteel wat
ideaal is bij het werken op de knieën.

‘Welldone’

DeWit® Tuinschepje met rechte snede essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3021

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

650 x 80 x 40

EAN-code

8714936030216

Voor het maken van plantgaten hoef je niet altijd een puntvormig schepje te hebben. Dit tuinschepje met
rechte snede is ideaal als je veel wilt planten en dit efficiënt wil doen. Met de eenvoudige bolle snede in
combinatie met de volledige scherpe snijkanten is planten heel gemakkelijk en snel te doen. Gemaakt uit
Boronstaal en voorzien van onze ‘Welldone’ constructie en daardoor onverwoestbaar in de tuin. Voorzien
van een 480mm knopsteel wat ideaal is bij het werken op de knieën.
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‘Welldone’

DeWit® Tuinschepje met open blad essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3025

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

670 x 80 x 40

EAN-code

8714936030254

Dit schepje is ontworpen voor ergonomische redenen. Het gewicht van het schepje wordt verminderd door
de ovale gaten in het blad, terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Ideaal om bij het planten de grond
te mixen met voedingsmiddelen. Gemaakt uit Boronstaal en voorzien van onze ‘Welldone’ constructie en
daardoor onverwoestbaar in de tuin. Voorzien van een 480mm knopsteel wat ideaal is bij het werken
op de knieën.

‘Welldone’

DeWit® Plantschepje ‘Welldone’ essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3993

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

670 x 80 x 40

EAN-code

8714936039936

Sterker als dit schepje kunnen wij ze niet maken. De ‘Welldone’ constructie zorgt voor de unieke kracht in
de verbinding tussen steel en het blad.

‘Welldone’

DeWit® Plantschepje X-treme essen P-greep
Art. Nr.

8507

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

480 x 80 x 110

EAN-code

8714936085070

Gemaakt uit het beste staal en door de beste vakmensen in de wereld. Het blad van dit plantschepje is
gesmeed en gehard, door de juiste afwerking is dit het ideale hulpje in de tuin. De P-greep is ontwikkeld
voor mensen die lijden aan reumatische aandoeningen. Deze P-greep maakt het mogelijk dat er met
twee handen gewerkt kan worden. De snijkanten zijn zoals standaard bij DeWit® van boven tot onder
scherpgeslepen.

‘X-treme’

DeWit® Handvorkje ‘Welldone’ essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3994

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

640 x 80 x 40

EAN-code

8714936039943

Met dit handvorkje kun je prima oude planten uitsteken. De sterke verbinding tussen blad en steel zorgt
ervoor dat je veel kracht kunt zetten bij dit handige vorkje.

‘Welldone’
DeWit® Wiedvork 2 tands essen handvat 140mm
Art. Nr.

3098

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

285 x 40 x 45

EAN-code

8714936030988

Een mooi gazon, dat is wat we allemaal willen. Vaak beseffen we niet dat gazon ook gewoon gewied moet
worden. Dit vorkje is geschikt voor het wieden van bijvoorbeeld Madelief en alle onkruiden die hun wortels
in de breedte laten groeien. Je wrikt de wortel met het vorkje los waarna je het onkruid gemakkelijker uit
het gazon kunt trekken.

DeWit® Cadeau set
Art. Nr.

3333

Gewicht 0,95 kg

Afmetingen

350 x 270 x 60

EAN-code

8714936033330

Cadeau set art. 3000, 3004, 3051 in geschenk verpakking.

DeWit® Set tuingereedschap op haak
Art. Nr.

1414

Gewicht 0,65 kg

Afmetingen

435 x 190 x 65

EAN-code

8714936014148

Setje met gereedschap op hartvormig stalen haak. Deze set bestaat uit de 3 tands cultivator (3051), ons
gesmede plantschepje (3000) en voor het onkruid wieden de rechtshandige Cape cod weeder (3097). De
sets kunnen worden geleverd in seal verpakking of kleine kartonnen doos.
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DeWit® Handvorkje groot Basic gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr.

3104

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

300 x 80 x 45

EAN-code

8714936031046

Ons Basic vorkje is het eerste vorkje voor gebruik in zachte grondsoort. Basis in gebruik en kwaliteit. Met
een tuinvorkje kun je prima eenjarige planten uit je border halen. Je schept de plant met de vork uit de
border en door daarna te schudden blijft je grond in de border en hou je alleen de plant met kale wortel
over om weg te gooien. Ook voor het mixen van grond en bemesting kun je prima te werk gaan met dit
vorkje.

‘Basic’

DeWit® Handvorkje groot X-treme gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr.

3004

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

300 x 80 x 45

EAN-code

8714936030049

Dit vorkje is gemaakt voor iets hardere grondsoorten. De gesmede verbinding tussen vork en handvat
staat garant voor een uitstekende kwaliteit. Het vorkje is gemaakt voor het mixen van bemesting in je
borders en het verwijderen van eenjarige planten.

‘X-treme’
DeWit® Handvorkje ‘Welldone’ essen handvat 140mm
Art. Nr.

3348

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

300 x 80 x 35

EAN-code

8714936033484

Onze topper in kwaliteit. Met deze ‘Welldone’ handvorkje kun je niet alleen eenjarige planten verwijderen,
ook het oogsten van verschillende groentesoorten is geen enkel probleem met deze gigant. De ‘Welldone’
constructie staat garant voor het zware werk in alle grondsoorten.

‘Welldone’

DeWit® Handvorkje klein X-treme gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr.

3015

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

285 x 65 x 35

EAN-code

8714936030155

Dit kleinere vorkje is gemaakt voor het kleinere werk. Heb je minder ruimte om in te werken en kleinere
planten dan kan ook dit stuk gereedschap iets handzamer zijn. Ondanks het formaat is ook dit vorkje
gemaakt van het sterke Boronstaal. Het handvat heeft hetzelfde formaat als de normale vorkjes en
schepjes. Alleen de afmetingen van het blad is kleiner.

‘X-treme’

DeWit® Handvorkje gebogen tanden essen handvat 140mm
Art. Nr.

3147

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

270 x 80 x 45

EAN-code

8714936031473

Dit handvorkje met gebogen tanden kan gebruikt worden als een kleine hark. Met de gebogen tanden kan
ook de grond gemakkelijk losgetrokken worden. Dit handvorkje is gemaakt uit het beste Boronstaal en
wordt geleverd met een handvat gemaakt van essen. Ook verkrijgbaar met knopsteel en lange steel.

‘Welldone’

DeWit® Handvork gedraaide tanden essen handvat 140mm
Art. Nr.

3990

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

300 x 80 x 30

EAN-code

8714936039905

Nieuw in ons assortiment is dit vorkje met gedraaide tanden. De gedraaide tanden zijn taps gemaakt
waardoor je veel gemakkelijker in harde en droge grond kunt komen. Om extra kracht te kunnen zetten
hebben wij de verbinding tussen vork en steel gemaakt van onze ‘Welldone’ bevestiging. Hierdoor is de vork
onverwoestbaar.

‘Welldone’

DeWit® Handvork met ovaal handvat
Art. Nr.

L3004

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

315 x 80 x 45

EAN-code

8714936230043

Deze handvork is geschikt voor de grotere klussen. Het grote ovale handvat gemaakt uit essen en geeft je
de kracht die je nodig bent. Ben je een voorstander van de zwaardere gereedschappen, dan is dit wellicht
iets voor jou.
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‘Welldone’

DeWit® Handvork groot met ovaal handvat
Art. Nr.

XL3004 Afmetingen

Gewicht 0,45 kg

EAN-code

360 x 105 x 45
8714936130046

Deze handvork groot met ovaal handvat is gemaakt voor de grotere klussen in de tuin. Een handvork
is ideaal bij het losmaken van de grond rondom de wortels van de planten. Daarnaast kan het gebruikt
worden om oude en/of vaste planten te verwijderen uit de tuin. Met een vork graaf je alleen de plant uit,
terwijl de meeste grond in de tuin blijft. Voorzien van een ovaal handvat gemaakt uit essen.

DeWit® Handvork gedraaide tanden essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3991

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

640 x 80 x 35

EAN-code

8714936039912

De gedraaide tanden zijn taps gemaakt waardoor je veel gemakkelijker in harde en droge grond kunt
komen. Om extra kracht te kunnen zetten hebben wij de verbinding tussen vork en steel gemaakt van onze
‘Welldone’ bevestiging. Met de 48cm lange knopsteel kun je op moeilijk bereikbare plekken in je tuin komen.

‘Welldone’
DeWit® Handvorkje groot X-treme essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

8762

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

650 x 80 x 40

EAN-code

8714936087623

Dit handvorkje groot is ideaal bij het losmaken van de vastgelopen grond in de tuin. Het is ook zeer geschikt
om deze te gebruiken bij het verwijderen van onkruid in de tuin. Met de essen knopsteel van 480mm lang
kun je op plekken komen waar je anders moeilijk bij komt.

‘X-treme’

DeWit® Handvorkje groot X-treme essen P-greep
Art. Nr.

8529

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

440 x 80 x 110

EAN-code

8714936085292

Dit handvorkje groot is ideaal bij het losmaken van de vastgelopen grond. Het is ook zeer geschikt om deze
te gebruiken bij het verwijderen van onkruid in de tuin. De P-greep is ontworpen voor mensen die lijden aan
Artritis. Je hoeft tuinieren niet op te geven, met deze P-greep kun je namelijk met twee handen werken.

‘X-treme’
DeWit® Handvork met gebogen tanden essen steel 1400mm
Art. Nr.

3336

Gewicht 0,90 kg

Afmetingen

1530 x 80 x 65

EAN-code

8714936033361

Dit handvorkje met gebogen tanden kan gebruikt worden als een kleine hark. Met de gebogen tanden kan
ook de grond gemakkelijk losgetrokken worden. Dit handvorkje is gemaakt uit het beste Boronstaal en
wordt geleverd met een 1400mm lange steel gemaakt van essen.

‘Welldone’

DeWit® Snoeihulp
Art. Nr.

3338

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

860 x 90 x 30

EAN-code

8714936033385

Soms moet er gesnoeit worden, maar takken waar je niet bij kunt maken deze klus lastig. Deze snoeihulp is
de geschikte uitkomst bij de klus. De snoeihulp kan ook gebruikt worden voor het begeleiden van de planten.
Voorzien van een 750mm lange essen steel.

DeWit® Bollenpoter ø 60mm met houten handgreep
Art. Nr.

3047

Gewicht 0,70 kg

Afmetingen

270 x 135 x 70

EAN-code

8714936030476

De meest voorkomende vorm van de bollenpoters is deze uitvoering met essen handgreep. De vorm is
zodanig dat de grond naar boven wordt gedrukt op het moment dat je deze poter in de grond steekt.
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DeWit® Bollenpoter krokus essen handvat 140mm
Art. Nr.

3048

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

275 x 38 x 35

EAN-code

8714936030483

Voor kleine bollen hoef je geen grote gaten te maken. Dit type bollenpoter is onder meer gemaakt voor
het poten van de Crocusbol. Met 38mm diameter is het gemakkelijk werken. De scherpe snede snijdt ook
gemakkelijk door het gazon, waardoor je de bol kunt planten en het gazon uit de bollenpoter eenvoudig
weer terug in het gat kunt plaatsen.

DeWit® Bollenpoter ø50mm essen T-steel 400mm
Art. Nr.

3165

Gewicht 0,70 kg

Afmetingen

655 x 115 x 80

EAN-code

8714936031657

Voor de iets grotere bollen hebben we deze conische bollenpoter van 50mm doorsnee in ons assortiment.
De omgezette randen beschermen je schoeisel als je extra kracht met je voeten wilt geven. De 40cm steel
is voorzien van een T-greep waardoor je beide handen kunt gebruiken om kracht te zetten.

DeWit® Bollenpoter ø50mm essen T-steel 800mm
Art. Nr.

3166

Gewicht 1,05 kg

Afmetingen

1140 x 200 x 80

EAN-code

8714936031664

Bollen poten met een rechte rug is natuurlijk het beste. Deze conisch gemaakte bus is extra scherp
geslepen en met de 80cm T-steel ideaal voor het poten van veel bollen.

DeWit® Bollenpoter met twee essen stelen 750mm
Art. Nr.

3065

Gewicht 1,90 kg

Afmetingen

1100 x 140 x 75

EAN-code

8714936030650

Echte professionals en liefhebbers die veel bollen of eenjarigen willen gaan planten kiezen natuurlijk voor
de meeste effectieve wijze van handmatig planten. Deze bollenpoter werkt razendsnel en kan worden
gebruikt in zand- of in zware grond. Kijk op ons YouTube kanaal voor de perfecte demonstratie: DeWit
Garden Tools.

DeWit® Bollenpoter buismodel ø55mm essen T-steel 800mm
Art. Nr.

3066

Gewicht 1,35 kg

Afmetingen

1090 x 200 x 190

EAN-code

8714936030667

Deze bollenpoter is voorzien van een handige opstap, zodat je kracht met je voet kunt zetten om een
plantgat te maken. De lange steel is voorzien van een extra brede greep waardoor er nog meer kracht
gezet kan worden als je bijvoorbeeld door gras wilt steken of hele harde grond in je border hebt.

DeWit® Pootstok
Art. Nr.

3087

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

300 x 35 x 35

EAN-code

8714936030872

Heb je plantwerk in een zachte border of bloembak. Dan is deze houten pootstok ideaal. Voor het gemak
hebben we er een maatverdeling op gezet zodat je de juiste diepte aan kunt houden. De messingpunt maakt
een prima begin van je plantgat. De pootstok is gemaakt van essen.

DeWit® Plantstokje stalen punt essen T-steel 350mm
Art. Nr.

3089

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

475 x 115 x 30

EAN-code

8714936030896

Heb je veel plantgaten te maken en wil je iets meer kracht zetten, dan is deze pootstok een prima
oplossing. Met de T-greep bovenaan de steel heb je de mogelijkheid om met beide handen plantgaten te
maken, je kracht te verdelen en dus met minder inspanning de klus te klaren.
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DeWit® Onkruidmes essen handvat 140mm
Art. Nr.

3059

Gewicht 0,10 kg

Afmetingen

275 x 32 x 32

EAN-code

8714936030590

Het meest gebruikte mes in de strijd voor onkruid tussen bestrating. Het mes is gemaakt van Boronstaal en
heeft een scherpgeslepen blad dat is voorzien van een essen handgreep.

DeWit® Onkruidmes essen steel 1400mm
Art. Nr.

3061

Gewicht 0,80 kg

Afmetingen

1540 x 85 x 30

EAN-code

8714936030612

Het meeste gebruikte mes in de strijd voor onkruid tussen de bestrating. Het mes is gemaakt van
Boronstaal en heeft een scherpgeslepen blad dat is voorzien van een 1400mm lange essen steel waardoor
je staand de klus kunt uitvoeren.

DeWit® Tegelritzer essen handvat 140mm
Art. Nr.

0303

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

240 x 50 x 45

EAN-code

8714936003036

Deze Tegelritzer is voorzien van drie verschillende hoeken waardoor je elke vorm van bestrating aan kunt
in de strijd tegen het onkruid. Een ware voegenkrabber die door een trekkende beweging door de voeg gaat
en het onkruid eruit trekt. Voorzien van een essen handvat.

DeWit® Tegelritzer essen steel 1400mm
Art. Nr.

9700

Gewicht 0,60 kg

Afmetingen

1500 x 50 x 45

EAN-code

8714936097004

Deze Tegelritzer is voorzien van drie verschillende hoeken waardoor je elke vorm van bestrating aan kunt
in de strijd tegen het onkruid. Een ware voegenkrabber die door een trekkende beweging door de voeg gaat
en het onkruid eruit trekt. Voorzien van een 1400mm essen steel waardoor je op een staande manier de
klus kunt uitvoeren.

DeWit® Distelsteker essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3062

Gewicht 0,50 kg

Afmetingen

670 x 40 x 70

EAN-code

8714936030629

Ook in een gazon moet er gewied worden. Deze Distelsteker is geschikt voor alle onkruiden in je gazon
die een lange penwortel hebben. De 48cm lange knopsteel geeft je meer kracht en door de ronde buis
ontstaat er een krikwerking die het onkruid gemakkelijk uit het gazon trekt.

DeWit® Distelsteker met huis essen steel 800mm
Art. Nr.

3064

Gewicht 0,80 kg

Afmetingen

1010 x 115 x 80

EAN-code

8714936030643

Als onkruid de tuin over gaat nemen en er geen klein onkruid, maar grote soorten zijn gegroeit dan heb
je zwaar geschut nodig. Deze distelsteker is voorzien van een 80cm lange T-steel waardoor je met meer
kracht het onkruid te lijf kunt gaan. Je steekt de distelsteker rechtop naast het hart van het onkruid in de
grond en middels een trekkende beweging duw je de steel naar beneden. Hierdoor wipt het onkruid uit de
grond.

DeWit® Cultivator 3 tands essen handvat 140mm
Art. Nr.

3051

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

280 x 75 x 65

EAN-code

8714936030513

Cultiveren is belangrijk voor de planten. Door regelmatig te cultiveren belucht je de grond waardoor
belangrijke voedingsstoffen en water beter bij de wortels kunnen komen. Een goed gecultiveerde tuin geeft
een beter groei en bloei resultaat. Deze cultivator heeft 3 ronde scherpe tanden en een essen handgreep.
Ideaal voor gebruik in de kleinere borders.
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DeWit® Cultivator 5 tands essen handvat 140mm
Art. Nr.

3044

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

270 x 110 x 65

EAN-code

8714936030445

Cultiveren is belangrijk voor de planten. Door regelmatig te cultiveren belucht je de grond waardoor
belangrijke voedingsstoffen en water beter bij de wortels kunnen komen. Een goed gecultiveerde tuin
geeft een beter groei en bloei resultaat. Deze cultiator heeft vijf ronde scherpe tanden waarmee je naast
cultiveren ook zo nu en dan een stuk onkruid mee kunt trekken.

DeWit® Cultivator spring tine essen handvat 140mm
Art. Nr.

3055

Gewicht 0,10 kg

Afmetingen

265 x 100 x 60

EAN-code

8714936030551

Deze Springtine cutivator heeft tanden van veerstaal. Al denk je door de naam aan cultiveren, meestal
gebruikt men deze cultivator bijvoorbeeld nadat je de heg of de Buxus hebt geknipt. Met de verende tanden
kun je het geknipte afval uit de boom of heg weg harken.

DeWit® Handklauw essen handvat 140mm
Art. Nr.

3043

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

255 x 85 x 35

EAN-code

8714936030438

Voor de volle border waar weinig plaats is voor grote soorten cultivators, is deze kleine handklauw
gemaakt. De tanden zijn kort en gaan dus minder diep in de grond. De rechte ronde tanden zijn geschikt om
zwaardere stukken onkruid uit de grond te trekken tijdens het cultiveren.

DeWit® Bio cultivator 3 tands essen handvat 140mm
Art. Nr.

3451

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

310 x 70 x 60

EAN-code

8714936034511

DeWit® Bio gereedschappen zijn gemaakt met de nieuwste technieken waarmee je krachtige lichtgewicht
gereedschappen kunt maken. Doordat ze minder onderdelen bevatten kunnen ze sneller geproduceerd
worden en zijn ze dus voordeliger in aanschaf. Natuurlijk zijn ze gemaakt van Boronstaal en hebben ze een
uitstekende kwaliteit. Deze cultivator is handig in formaat en voorzien van een essen handvat.

DeWit® Tuinwoeler essen handvat 140mm
Art. Nr.

3143

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

350 x 95 x 100

EAN-code

8714936031435

De Tuinwoeler is een combinatie van een cultivator en een hark. Een cultivator gebruikt men in een
duwende en trekkende beweging. De Tuinwoeler kan gebruikt worden in alle richtingen. Door de smalle
tanden wordt de grond gemakkelijk losgemaakt. Dit product is niet geschikt om te gebruiken in kleigrond.

DeWit® Cultivator 1 tands essen handvat 140mm
Art. Nr.

3067

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

440 x 135 x 32

EAN-code

8714936030674

Cultiveren in de groentetuin willen we meestel dieper en op een kleinere ruimte. Deze 1 tands cultivator
heeft een gesmede zwanevoet. De tand is zwaar en lang waardoor er diep mee gecultiveerd kan worden in
een kleine ruimte.

DeWit® Cultivator 1 tands essen steel 1400mm
Art. Nr.

3069

Gewicht 0,85 kg

Afmetingen

1600 x 32 x 150

EAN-code

8714936030698

Cultiveren in de groentetuin willen we meestel dieper en op een kleinere ruimte. Deze 1 tands cultivator
heeft een gesmede zwanevoet. De tand is zwaar en lang waardoor er diep mee gecultiveerd kan worden in
de kleine ruimte. Deze uitvoering is voorzien van een zware dul en een essen steel.
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DeWit® Cultivator met ovaal handvat
Art. Nr.

L3051

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

320 x 95 x 67

EAN-code

8714936230517

De cultivator met ovaal handvat is sterk en duurzaam om over een lange tijd zijn klus te klaren. DeWit®
maakt meerdere gereedschappen met een ovaal handvat zoals: een plantschep, een tulpschep en een
handvork.

DeWit® Cultivator groot met ovaal handvat
Art. Nr.

XL3051

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

350 x 105 x 90

EAN-code

8714936130510

De cultivator groot met ovaal handvat is sterk, groot en duurzaam om over een lange tijd zijn klus te
klaren. DeWit® maakt meerdere gereedschappen met een ovaal handvat zoals: een plantschep, een
tulpschep en een handvork.

DeWit® Cultivator 3 tands essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

8725

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

620 x 80 x 65

EAN-code

8714936087258

Cultiveren is belangrijk voor de planten. Door regelmatig te cultiveren belucht je de grond waardoor
belangrijke voedingsstoffen en water beter bij de wortels kunnen komen. Een goed gecultiveerde tuin geeft
een beter groei en bloei resultaat. Deze cultivator heeft drie ronde scherpe tanden en is voorzien van een
48cm lange knopsteel waarmee je een groter bereik hebt.

DeWit® Tuinwoeler essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3144

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

610 x 95 x 100

EAN-code

8714936031442

De Tuinwoeler is een combinatie van een cultivator en een hark. Een cultivator gebruikt men in een
duwende en trekkende beweging. De Tuinwoeler kan gebruikt worden in alle richtingen. Door de smalle
tanden wordt de grond gemakkelijk losgemaakt. Dit product is niet geschikt om te gebruiken in een klei
grond.

DeWit® Cultivator 3 tands essen P-greep
Art. Nr.

8508

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

430 x 85 x 115

EAN-code

8714936085087

Cultiveren is belangrijk voor de planten. Door regelmatig te cultiveren belucht je de grond waardoor
belangrijke voedingsstoffen en water beter bij de wortels kunnen komen. Deze cultivator heeft drie ronde
scherpe tanden en is voorzien van de unieke P-greep. De P-greep geeft mensen met Reuma/Artritis
de mogelijkheid om langer te blijven tuinieren, doordat ze het gereedschap met twee handen kunnen
gebruiken en hierdoor dus minder kracht nodig zijn. De kracht wordt namelijk verdeelt op beide polsen.

DeWit® Cultivator 3 tands essen steel 1400mm
Art. Nr.

3054

Gewicht 0,70 kg

Afmetingen

1530 x 80 x 60

EAN-code

8714936030544

Voor de grote borders waar veel gecultiveerd moet worden hebben we deze uitvoering met 1400mm lange
steel. Cultiveren is belangrijk voor de planten. Door regelmatig te cultiveren belucht je de grond waardoor
belangrijke voedingsstoffen en water beter bij de wortels kunnen komen. Een goed gecultiveerde tuin geeft
een beter groei en bloei resultaat.

DeWit® Cultivator 5 tands essen steel 1400mm
Art. Nr.

3040

Gewicht 1,00 kg

Afmetingen

1540 x 115 x 40

EAN-code

8714936030407

Voor de grote borders waar veel gecultiveerd moet worden hebben we deze uitvoering met 1400mm lange
steel. Cultiveren is belangrijk voor de planten. Door regelmatig te cultiveren belucht je de grond waardoor
belangrijke voedingsstoffen en water beter bij de wortels kunnen komen. Een goed gecultiveerde tuin geeft
een beter groei en bloei resultaat.
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DeWit® Cultivator 3 tands essen steel 1500mm
Art. Nr.

1120S

Gewicht 0,85 kg

Afmetingen

1670 x 90 x 110

EAN-code

8714936911201

Voor de grote borders waar veel gecultiveerd moet worden hebben we deze uitvoering met 1500mm
lange steel. Cultiveren is belangrijk voor de planten. Door regelmatig te cultiveren belucht je de grond
waardoor belangrijke voedingsstoffen en water beter bij de wortels kunnen komen. Een goed gecultiveerde
tuin geeft een beter groei en bloei resultaat. Deze cultivator is voorzien van zware tanden en is uitstekend
geschikt voor de hovenier die er dagelijks mee aan het werk is.

DeWit® Handgreepje essen T-steel 400mm
Art. Nr.

3094

Gewicht 0,60 kg

Afmetingen

610 x 115 x 45

EAN-code

8714936030940

Onmisbaar in de moes- en bloementuin. Een greep is ideaal voor het oogsten van je groenten zoals
aardappelen. In de bloementuin gebruik je het voor het delen van de vaste planten en het verwijderen van je
eenjarigen. Dit vorkje is voorzien van een 40cm essen T-steel waarmee je zittend het werk in de tuin doet.

DeWit® Handgreepje essen T-steel 800mm
Art. Nr.

3095

Gewicht 0,70 kg

Afmetingen

1010 x 115 x 60

EAN-code

8714936030957

Onmisbaar in moes- en bloementuin. Een greep is ideaal voor het oogsten van je groenten zoals
aardappelen. In de bloementuin gebruik je het voor het delen van de vaste planten en het verwijderen van je
eenjarigen. Dit vorkje is voorzien van een 80cm essen T-steel waarmee je staand de klus kunt uitvoeren.

DeWit® Plantgreepje 3 tands essen T-steel 400mm
Art. Nr.

2011

Gewicht 0,50 kg

Afmetingen

575 x 115 x 30

EAN-code

8714936020118

Dit vorkje is gemakkelijk om mee te werken als je oude- of vaste planten wilt verwijderen. De tanden zijn
geschikt om de grond van de wortelen af te halen. Dit vorkje is voorzien van een 400mm essen T-steel
waarmee je zittend het werk in de tuin doet.

DeWit® Handspade essen T-steel 400mm
Art. Nr.

3093

Gewicht 0,65 kg

Afmetingen

570 x 115 x 45

EAN-code

8714936030933

Hoe vaak heb je de situatie gehad dat een tuinschepje te klein is en een spade te groot voor het werk wat je
wilt doen. Daarvoor hebben wij de Handspade gemaakt. Een handig formaat, met 400mm T-steel voor het
zittende werk waarmee je prima kracht kunt zetten voor het maken van plantgaten of het verwijderen van
je planten. Gemaakt van Boronstaal en voorzien van een scherpe snede.

DeWit® Handspade essen T-steel 800mm
Art. Nr.

3092

Gewicht 0,80 kg

Afmetingen

965 x 115 x 45

EAN-code

8714936030926

Hoe vaak heb je de situatie gehad dat een tuinschepje te klein is en een spade te groot voor het werk wat
je wilt doen. Daarvoor hebben wij de handspade gemaakt. Een 800mm essen T-steel om in een staande
houding te werken. Gemaakt van Boronstaal en voorzien van een scherpe snede.

DeWit® Plantgraafje essen T-steel 400mm
Art. Nr.

2009

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

505 x 115 x 30

EAN-code

8714936020095

Al meer dan 50 jaar een handzaam schepje voor het planten en delen van heide, eenjarigen en vaste
planten. Vroeger bekend als Koolplantschepje bij de kwekers en als Ericaspade bij de groenvoorzieners en
hoveniers. Een alleskunner die onmisbaar is bij veel tuinliefhebbers over de gehele wereld.

20

MEERMAN JR – DEWIT GEREEDSCHAPPEN

SHOP.MEERMAN.COM

21

DeWit® Plantschep essen T-steel 400mm
Art. Nr.

2017

Gewicht 0,50 kg

Afmetingen

550 x 115 x 30

EAN-code

8714936020170

Een plantschep met een iets langer blad voor het plantwerk in de tuin. Bijvoorbeeld ideaal voor het
poten van groentesoorten in de moestuin of volkstuin. Met het lange blad en de 400mm lange steel een
uitstekende hulp voor de gevorderde tuinliefhebber.

DeWit® Cape cod wieder links essen handvat 140mm
Art. Nr.

3096

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

295 x 100 x 32

EAN-code

8714936030964

Voor linkshandige tuinierders. Deze handige onkruidwieder waarvan de naam verwijst naar Cape Cod,
het schiereiland dat met haar vorm gelijk is aan deze wieder. Door het messcherpe blad ondergronds
te bewegen, onder de wortels van het onkruid, gaan deze loszitten en kun je ze met de andere hand
gemakkelijk verwijderen uit je tuin. Het blad is gesmeed en zelfslijpend.

DeWit® Cape cod wieder rechts essen handvat 140mm
Art. Nr.

3097

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

295 x 100 x 32

EAN-code

8714936030971

Niet voor niets al vele jaren de topper in ons assortiment, deze handige onkruidwieder waarvan de naam
verwijst naar Cape Cod, het schiereiland dat met haar vorm gelijk is aan deze wieder. Door het messcherpe
blad ondergronds te bewegen onder de wortels van het onkruid, gaan deze loszitten en kun je ze met de
andere hand gemakkelijk verwijderen uit je tuin. Het blad is gesmeed en zelfslijpend. Ook voor linkshandigen
verkrijgbaar (artikelnummer 3096).

DeWit® Japanse handhak links essen handvat 140mm
Art. Nr.

2902

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

320 x 115 x 30

EAN-code

8714936029029

Dit is de Japanse versie van een handhak. Door het messcherpe blad ondergronds te bewegen onder de
wortels van het onkruid, gaan deze loszitten en kun je ze met de andere hand gemakkelijk verwijderen uit je
tuin. Deze versie is geschikt voor de linkshandige tuinierder.

DeWit® Japanse handhak rechts essen handvat 140mm
Art. Nr.

2901

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

320 x 115 x 30

EAN-code

8714936029012

Dit is de Japanse versie van een handhak. Door het messcherpe blad ondergronds te bewegen onder de
wortels van het onkruid, gaan deze loszitten en kun je ze met de andere hand gemakkelijk verwijderen uit je
tuin.

DeWit® Koreaanse handhak links essen handvat 140mm
Art. Nr.

2907

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

300 x 155 x 75

EAN-code

8714936029074

Deze Koreaanse handhak wordt ook wel Hoe-Mi genoemd. Het kan gebruikt worden aan beide kanten
waardoor het geschikt is voor wieden en cultivatoren. Deze versie is geschikt voor de linkshandige
tuinierder.

DeWit® Koreaanse handhak rechts essen handvat 140mm
Art. Nr.

2906

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

300 x 155 x 75

EAN-code

8714936029067

Deze Koreaanse handhak wordt ook wel Hoe-Mi genoemd. Het kan gebruikt worden aan beide kanten
waardoor het geschikt is voor wieden en cultivatoren.
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DeWit® Paardenbloemsteker essen handvat 140mm
Art. Nr.

3041

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

340 x 32 x 32

EAN-code

8714936030414

De wortels van de Paardenbloemen kunnen gemakkelijk omhoog gestoken worden in de grond. Na het
omhoog liften van de wortels kun je het onkruid pakken met je handen om het vervolgens te verwijderen
uit het gazon.

DeWit® Bio paardenbloemsteker essen handvat 140mm
Art. Nr.

3454

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

320 x 32 x 32

EAN-code

8714936034542

De Bio paardenbloemsteker heeft een plat blad met een zeer scherpe snede. De wortels van de
paardenbloem kunnen gemakkelijk omhoog gestoken worden in de grond. Na het omhoog liften van de
wortels kun je het onkruid pakken met je handen om het vervolgens te verwijderen uit het gazon.

DeWit® Weedpopper essen handvat 140mm
Art. Nr.

3482

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

315 x 50 x 65

EAN-code

8714936034825

De Weedpopper is ontworpen voor onkruid zoals Paardenbloemen in het gazon. De twee tanden kunnen
in de grond gestoken worden bij de Paardenbloem. Door vervolgens het handvat naar beneden te duwen,
komt het onkruid naar boven. Deze wieder is geschikt voor meerdere soorten onkruid in het gazon.

DeWit® Wiedvinger essen handvat 140mm
Art. Nr.

3109

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

280 x 90 x 32

EAN-code

8714936031091

Soms wil men enkel de grond losmaken of een klein stuk onkruid verwijderen. Deze wiedvinger is daarvoor
geschikt. Voorzien van een 140mm essen handvat.

DeWit® Handhark met gedraaide tanden essen handvat 140mm
Art. Nr.

3023

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

140 x 80 x 125

EAN-code

8714936030230

Door de gedraaide tanden gaat deze handhark gemakkelijker door de grond heen. Deze handhark is
voorzien van een 140mm essen handvat.

DeWit® Handhark gedraaide tanden essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3992

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

555 x 80 x 130

EAN-code

8714936039929

Door de gedraaide tanden gaat deze handhark gemakkelijker door de grond heen. Deze handhark met
gedraaide tanden is voorzien van een essen knopsteel van 480mm lang.

DeWit® Handhark 3 tands gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr.

3437

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

265 x 45 x 105

EAN-code

8714936034375

Deze smalle handhark is ideaal bij het losmaken van de grond in kleine ruimtes. Tussen de groenteplanten
kan de grond losgemaakt worden zonder de wortelen te beschadigen. De kleine tanden beluchten de grond
waar dat nodig is. Het handharkje is gesmeed uit Boronstaal en voorzien van een 140mm essen handvat.
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DeWit® Handhark 5 tands gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr.

3438

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

265 x 85 x 105

EAN-code

8714936034382

Deze handhark is ideaal bij het losmaken van de grond in kleine ruimtes. Tussen de groenteplanten kan de
grond losgemaakt worden zonder de wortelen te beschadigen. De kleine tanden beluchten de grond waar
dat nodig is. Het handharkje is gesmeed uit Boronstaal en voorzien van een 140mm essen handvat.

DeWit® Rondschoffel essen handvat 140mm
Art. Nr.

3070

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

300 x 70 x 55

EAN-code

8714936030704

De rondschoffel is een multifunctioneel stuk gereedschap in de tuin. Gecreëerd voor diegene die een klein
beetje van elk wilt. Het kan gebruikt worden als schoffel en wanneer men hem een kwartslag draait is het
ook geschikt om de kanten van het gazon te steken. De meest creatieve tuinierder gebruikt het blad om
een plantgat te maken in losse grond. Voorzien van een 140mm essen handvat.

DeWit® Handschoffel gesmeed 8cm essen handvat 140mm
Art. Nr.

3442

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

335 x 80 x 50

EAN-code

8714936034429

Deze handschoffel is ideaal om tussen kleine planten het onkruid te wieden. Door de schoffelende
beweging te maken wordt de grond ook los gemaakt, zodat de tuin ook een betere bodemstructuur krijgt.

DeWit® Hartschoffel gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr.

3444

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

330 x 105 x 50

EAN-code

8714936034443

Deze handschoffel is ideaal om tussen kleine planten het onkruid te wieden. Door de schoffelende
beweging te maken wordt de grond ook los gemaakt, zodat de tuin ook een betere bodemstructuur krijgt.

DeWit® Rondschoffel essen steel 1400mm
Art. Nr.

3072

Gewicht 0,65 kg

Afmetingen

1560 x 75 x 70

EAN-code

8714936030728

De rondschoffel is een multifunctioneel stuk gereedschap in de tuin. Gecreëerd voor diegene die een klein
beetje van elk wilt. Het kan gebruikt worden als schoffel en wanneer men hem een kwartslag draait is het
ook geschikt om de kanten van het gazon te steken. De meest creatieve tuinierder gebruikt het blad om
een plantgat te maken in losse grond. Voorzien van een 1400mm essen steel.

DeWit® Hartschoffel gesmeed essen steel 1400mm
Art. Nr.

3460

Gewicht 0,70 kg

Afmetingen

1530 x 140 x 45

EAN-code

8714936034603

Deze schoffel is ideaal om tussen kleine planten het onkruid te wieden. Door de schoffelende beweging te
maken wordt de grond ook los gemaakt, zodat de tuin ook een betere bodemstructuur krijgt. Voorzien van
een 1400mm essen steel om je rug te besparen.

DeWit® Ronde schoffel gesmeed 14cm essen steel 1400mm
Art. Nr.

3499

Gewicht 0,70 kg

Afmetingen

1540 x 140 x 35

EAN-code

8714936034993

Deze schoffel is ideaal om tussen kleine planten het onkruid te wieden. Door de schoffelende beweging te
maken wordt de grond ook los gemaakt, zodat de tuin ook een betere bodemstructuur krijgt. Voorzien van
een 1400mm essen steel om je rug te besparen.
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DeWit® Schoffel essen steel 1400mm
Art. Nr.

3160

Gewicht 0,80 kg

Afmetingen

1570 x 125 x 60

EAN-code

8714936031602

Deze schoffel is ideaal om tussen kleine planten het onkruid te wieden. Door de schoffelende beweging te
maken wordt de grond ook los gemaakt, zodat de tuin ook een betere bodemstructuur krijgt. Voorzien van
een 1400mm essen steel om je rug te besparen.

DeWit® Bio handhak essen handvat 140mm
Art. Nr.

3450

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

310 x 80 x 60

EAN-code

8714936034504

Gemaakt uit een enkel stuk Boronstaal. De beste manier om de kwaliteit van DeWit® tuingereedschap te
ontdekken.

DeWit® Bio cultivator 3 tands essen handvat 140mm
Art. Nr.

3451

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

310 x 70 x 60

EAN-code

8714936034511

Bio cultivator voor het beluchten en cultivatoren van kleine ruimtes in bijvoorbeeld een plantenbak. Wordt
geleverd met een 140mm essen handvat.

DeWit® Bio cultivator 1 tands essen handvat 140mm
Art. Nr.

3452

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

310 x 32 x 60

EAN-code

8714936034528

Bio cultivator voor het beluchten en cultivatoren van kleine ruimtes in bijvoorbeeld een plantenbak. Wordt
geleverd met een 140mm essen handvat.

DeWit® Bio onkruidkrabber essen handvat 140mm
Art. Nr.

3453

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

295 x 32 x 70

EAN-code

8714936034535

Bio onkruidkrabber voor het verwijderen van onkruid tussen tegels en klinkers. Wordt geleverd met een
140mm essen handvat.

DeWit® Bio paardenbloemsteker essen handvat 140mm
Art. Nr.

3454

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

320 x 32 x 32

EAN-code

8714936034542

De Bio paardenbloemsteker heeft een plat blad met een zeer scherpe snede. De wortels van de
paardenbloem kunnen gemakkelijk omhoog gestoken worden in de grond. Na het omhoog liften van de
wortels kun je het onkruid pakken met je handen om het vervolgens te verwijderen uit het gazon.

DeWit® Bio wieder essen handvat 140mm
Art. Nr.

3455

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

310 x 80 x 32

EAN-code

8714936034559

Bio wieder voor het beluchten en cultivatoren van kleine ruimtes in bijvoorbeeld een plantenbak. Wordt
geleverd met een 140mm essen handvat.
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DeWit® Bio wiedvork essen handvat 140mm
Art. Nr.

3456

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

285 x 32 x 50

EAN-code

8714936034566

Het perfecte stuk gereedschap om onkruid te verwijderen uit het gazon. Het gebogen blad trekt het onkruid
uit het gazon. Voorzien van een 140mm essen handvat.

DeWit® Bio handhark 5 tands essen handvat 140mm
Art. Nr.

3457

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

330 x 90 x 70

EAN-code

8714936034573

Een zeer lichte 5 tands handhark voor het opschonen van de tuin of plantenbak. Wordt geleverd met een
140mm essen handvat.

DeWit® Bio handhark 5 tands essen steel 1400mm
Art. Nr.

3465

Gewicht 0,60 kg

Afmetingen

1590 x 85 x 65

EAN-code

8714936034658

Een zeer lichte 5 tands handhark voor het opschonen van de tuin of plantenbak. Voorzien van een 1400mm
essen steel om staand mee te werken.

DeWit® Bonsai schepje essen handvat 100mm
Art. Nr.

3470

Afmetingen

Gewicht 0,053 gr EAN-code

180 x 30 x 25
8714936034702

Klein als product, maar groot in kwaliteit. Geschikt om mee te werken in kleine ruimten, zoals bijvoorbeeld
een kas, een bloembak of een balkon. Dit Bonsai schepje klaart de klus. Voorzien van een 100mm essen
handvat.

DeWit® Bonsai vorkje 3 tands essen handvat 100mm
Art. Nr.

3471

Afmetingen

Gewicht 0,042 gr EAN-code

165 x 30 x 25
8714936034719

Een kwalitatief gereedschap om mee te werken in kleine ruimten, zoals bijvoorbeeld een kas, een bloembak
of een balkon. Handgemaakt van het beste Boronstaal. Geleverd met een 100mm essen handvat.

DeWit® Bonsai vorkje 2 tands essen handvat 100mm
Art. Nr.

3472

Afmetingen

Gewicht 0,035 gr EAN-code

175 x 25 x 25
8714936034726

Dit kleine Bonsai vorkje is gemaakt om kiemplanten uit de zaadbak te verplanten naar een bloempot, waar
het vervolgens uit zal groeien naar een plant. Werkt goed in combinatie met het Bonsai mesje (3474).

DeWit® Bonsai krabbertje essen handvat 100mm
Art. Nr.

3473

Afmetingen

Gewicht 0,049 gr EAN-code

155 x 35 x 25
8714936034733

Ideaal voor het krabben en verwijderen van mos in bijvoorbeeld bloembakken of containers. Wordt
geleverd met een 100mm essen handvat.
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DeWit® Bonsai mesje essen handvat 100mm
Art. Nr.

3474

Afmetingen

Gewicht 0,041 gr EAN-code

190 x 25 x 25
8714936034740

Samen met het Bonsai vorkje is dit product ideaal bij het verplanten van kiemplanten. Het mesje maakt de
wortelen los, terwijl het vorkje de kiemplanten optilt. Voorzien van een 100mm essen handvat.

DeWit® Bonsai set 4 stuks in houten doos
Art. Nr.

3478

Gewicht 0,45 kg

Afmetingen

210 x 160 x 70

EAN-code

8714936034788

Deze Bonsai set is een uitstekend geschenk voor de tuinierder die graag in de kas werkt. Deze Bonsai set
bestaat uit: DeWit® Bonsai vorkje 2 tands, DeWit® Bonsai mesje, DeWit® Bonsai krabbertje en DeWit® Bonsai
schepje. Wordt geleverd in een houten doos.

DeWit® Bonsai set 4 stuks op rek
Art. Nr.

3479

Gewicht 0,66 kg

Afmetingen

210 x 290 x 40

EAN-code

8714936034795

Deze Bonsai set is een uitstekend geschenk voor de tuinierder die graag in de kas werkt. Deze Bonsai set
bestaat uit: DeWit® Bonsai vorkje 2 tands, DeWit® Bonsai mesje, DeWit® Bonsai krabbertje en DeWit® Bonsai
schepje. Wordt geleverd op een metalen rek die prima aan de muur bevestigd kan worden.

DeWit® Combihak #1
Art. Nr. Omschrijving
3080 Combihak #1

Afmetingen
350 x 50 x 195

Gewicht
0,55 kg

EAN-code
8714936030803

4601

820 x 50 x 195

1,00 kg

8714936046019

Combihak #1 lange steel

Deze combihak #1 is gecreëerd om te graven in harde grond. Door het hakken zal de grond los breken. Het
sterke blad is sterk genoeg om wortels op te graven. De tanden zijn geschikt om de harde grond te breken
en de grond weer egaal te maken.

DeWit® Combihak #2
Art. Nr. Omschrijving
3079
Combihak #2

Afmetingen
350 x 50 x 195

Gewicht
0,45 kg

EAN-code
8714936030797

4602

820 x 50 x 190

0,95 kg

8714936046026

Combihak #2 lange steel

Met de combihak #2 kan men de wortelen van planten opgraven voor een complete opruiming. Met de
sterke tanden kan de grond goed losgemaakt worden om op deze manier het onkruid te verwijderen.

DeWit® Combihak #3
Art. Nr. Omschrijving
3078
Combihak #3

Afmetingen
350 x 50 x 195

Gewicht
0,55 kg

EAN-code
8714936030780

4603

820 x 50 x 190

0,95 kg

8714936046033

Combihak #3 lange steel

De combihak #3 beschikt over een blad voor het loshakken van de harde grond. De drie tanden zijn geschikt
om te cultivatoren.

DeWit® Combihak #4
Art. Nr. Omschrijving
3077
Combihak #4

Afmetingen
350 x 100 x 120

Gewicht
0,50 kg

EAN-code
8714936030773

4604

820 x 100 x 120

0,90 kg

8714936046040

Combihak #4 lange steel

De combihak #4 is een hak om grond los te breken, voordat er gepland word. Het is goed om al het onkruid
uit de tuin te verwijderen, voordat het nieuwe seizoen begint. Verwijder oude resten van planten, maak de
grond los en bereid de grond voor op nieuwe planten om te groeien.
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DeWit® Combihak #5
Art. Nr. Omschrijving
3076
Combihak #5

Afmetingen
350 x 50 x 120

Gewicht
0,45 kg

EAN-code
8714936030766

4605

820 x 50 x 115

0,90 kg

8714936046057

Combihak #5 lange steel

Combihak #5 beschikt over twee tanden gemaakt van Boron staal. Net als elke combihak zijn ook de
tanden van deze #5 gehard. Met deze combihak kan de grond losgemaakt worden om zo ook eventuele
plantresten te verwijderen.

DeWit® Combihak #6
Art. Nr. Omschrijving
3075
Combihak #6

Afmetingen
350 x 50 x 120

Gewicht
0,45 kg

EAN-code
8714936030759

4606

820 x 50 x 120

0,95 kg

8714936046064

Combihak #6 lange steel

Deze combihak #6 heeft naast de twee tanden ook een extra hak om de grond goed mee los te maken. Net
als de andere combihakken is deze ook gehard en gemaakt uit Boron staal. Dit product is een samenstelling
van hak #4 en #5 en is tevens ook beschikbaar met een lange steel.

DeWit® Dubbele hak hartvorm
Art. Nr. Omschrijving
3082 Dubbele hak hartvorm essen steel 400mm

Afmetingen
400 x 230 x 65

Gewicht
0,50 kg

EAN-code
8714936030827

3086

Dubbele hak hartvorm essen steel 800mm

3081

Dubbele hak hartvorm essen steel 1300mm

800 x 230 x 65

0,65 kg

8714936030865

1300 x 230 x 65

0,85 kg

8714936030810

Met deze dubbele hak hartvorm kan grond gemakkelijk losgemaakt worden in de tuin. Het losmaken van
grond is belangrijk voor het groei en bloei resultaat van de planten. Ze krijgen namelijk meer energie om te
groeien. Leverbaar met een korte steel voor het werken op de knieën en langere stelen voor een staande
houding.

DeWit® Dubbele hak recht
Art. Nr. Omschrijving
3083 Dubbele hak recht essen steel 400mm

Afmetingen
400 x 225 x 65

Gewicht
0,50 kg

EAN-code
8714936030834

3085

Dubbele hak recht essen steel 800mm

3084

Dubbele hak recht essen steel 1300mm

800 x 225 x 65

0,60 kg

8714936030858

1300 x 225 x 65

0,85 kg

8714936030841

Met deze dubbele hak recht kan grond gemakkelijk losgemaakt worden in de tuin. Het losmaken van grond
is belangrijk voor het groei en bloei resultaat van de planten. Ze krijgen namelijk meer energie om te
groeien. Leverbaar met een korte steel voor het werken op de knieën en langere stelen voor een staande
houding.

DeWit® Canterbury hak met rond oog
Art. Nr. Omschrijving
3230
Canterbury hak essen steel 400mm

Afmetingen
400 x 75 x 140

Gewicht
0,30 kg

EAN-code
8714936032302

3231

Canterbury hak essen steel 800mm

3232

Canterbury hak essen steel 1300mm

800 x 75 x 140

0,45 kg

8714936032319

1300 x 75 x 140

0,70 kg

8714936032326

Met deze Canterbury hak kan grond gemakkelijk losgemaakt worden in de tuin. Het losmaken van grond is
belangrijk voor het groei en bloei resultaat van de planten. Ze krijgen namelijk meer energie om te groeien.
Leverbaar met een korte steel voor het werken op de knieën en langere stelen voor een staande houding.

DeWit® Chelsea hak met rond oog
Art. Nr. Omschrijving
3234
Chelsea hak essen steel 400mm

Afmetingen
400 x 135 x 195

Gewicht
0,60 kg

EAN-code
8714936032340

3236

Chelsea hak essen steel 800mm

3238

Chelsea hak essen steel 1300mm

800 x 135 x 195

0,75 kg

8714936032364

1300 x 135 x 195

0,95 kg

8714936032388

Met deze Chelsea hak kan grond gemakkelijk losgemaakt worden in de tuin. Het losmaken van grond is
belangrijk voor het groei en bloei resultaat van de planten. Ze krijgen namelijk meer energie om te groeien.
Leverbaar met een korte steel voor het werken op de knieën en langere stelen voor een staande houding.

DeWit® Oxford hak met rond oog
Art. Nr. Omschrijving
3240 Oxford hak essen steel 400mm

Afmetingen
400 x 110 x 125

Gewicht
0,35 kg

EAN-code
8714936032401

3241

Oxford hak essen steel 800mm

3242

Oxford hak essen steel 1300mm

800 x 110 x 125

0,55 kg

8714936032418

1300 x 110 x 125

0,75 kg

8714936032425

Met deze Oxford hak kan grond gemakkelijk losgemaakt worden in de tuin. Het losmaken van grond is
belangrijk voor het groei en bloei resultaat van de planten. Ze krijgen namelijk meer energie om te groeien.
Leverbaar met een korte steel voor het werken op de knieën en langere stelen voor een staande houding.

28

MEERMAN JR – DEWIT GEREEDSCHAPPEN

SHOP.MEERMAN.COM

29

DeWit® Handhak hart gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr. Omschrijving
3439
Handhak hart gesmeed 4cm essen handvat

Afmetingen
345 x 40 x 100

Gewicht
0,20 kg

EAN-code
8714936034399

3441

355 x 55 x 100

0,20 kg

8714936034412

Handhak hart gesmeed 5,5cm essen handvat

Deze zeer smalle handhak is ideaal voor wieden in smalle rijen. Het smalle blad wordt ondergronds
gedrukt en vervolgens naar je toe getrokken. Met deze beweging wordt de grond los gemaakt en zijn de
wortelen doorgesneden. Het onkruid stopt met groeien en de planten krijgen meer energie om te groeien
en te bloeien. Is voorzien van een 140mm essen handvat.

DeWit® Handhak recht gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr. Omschrijving

Afmetingen

Gewicht

EAN-code

3448

Handhak recht gesmeed 4cm essen handvat

350 x 40 x 95

0,20 kg

8714936034481

3449

Handhak recht gesmeed 6cm essen handvat

350 x 60 x 105

0,25 kg

8714936034498

Deze zeer smalle handhak is ideaal voor wieden in smalle rijen. Het smalle blad wordt ondergronds
gedrukt en vervolgens naar je toe getrokken. Met deze beweging wordt de grond los gemaakt en zijn de
wortelen doorgesneden. Het onkruid stopt met groeien en de planten krijgen meer energie om te groeien
en te bloeien. Is voorzien van een 140mm essen handvat.

DeWit® Schrepel gesmeed essen handvat 140mm
Art. Nr. Omschrijving
3410
Schrepel gesmeed 10cm essen handvat

Afmetingen
455 x 100 x 70

Gewicht
0,30 kg

EAN-code
8714936034108
8714936034122

3412

Schrepel gesmeed 12cm essen handvat

455 x 120 x 75

0,30 kg

3414

Schrepel gesmeed 14cm essen handvat

455 x 140 x 75

0,30 kg

8714936034146

3416

Schrepel gesmeed 16cm essen handvat

455 x 160 x 80

0,30 kg

8714936034160

De schrepel wordt gebruikt voor wieden en het losmaken van grond in de tuin. Door de schrepel van je af
te houden en vervolgens aan te trekken, zal het blad ondergronds door de grond heen snijden. Door deze
handeling te herhalen zullen de wortelen doorgesneden worden en stoppen met groeien. Voorzien van een
140mm essen handvat.

DeWit® Schrepel gesmeed 12cm links essen handvat 140mm
Art. Nr.

3434

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

460 x 120 x 70

EAN-code

8714936034344

De schrepel wordt gebruikt voor wieden en het losmaken van grond in de tuin. Door de schrepel van je af
te houden en vervolgens aan te trekken, zal het blad ondergronds door de grond heen snijden. Door deze
handeling te herhalen zullen de wortelen doorgesneden worden en stoppen met groeien. Voorzien van een
140mm essen handvat. Dit is een uitvoering voor de linkshandige tuinierder.

DeWit® Handhak halve maan gesmeed 14cm essen handvat 140mm
Art. Nr.

3422

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

440 x 140 x 100

EAN-code

8714936034221

Deze handhak halve maan wordt gebruikt voor wieden en het losmaken van grond in de tuin. Voorzien van
een 140mm essen handvat.

DeWit® Handhak halve maan 10cm essen steel 1400mm
Art. Nr.

3461

Gewicht 0,70 kg

Afmetingen

1530 x 100 x 80

EAN-code

8714936034610

Deze handhak wordt gebruikt voor wieden en het losmaken van grond in de tuin. Voorzien van een 1400mm
lange essen steel om in een staande houding te werken.

DeWit® Plantschepje/hak essen handvat 140mm
Art. Nr.

3340

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

180 x 75 x 185

EAN-code

8714936033408

Dit plantschepje/hak wordt gebruikt door het naar je toe te trekken. Met deze enkele beweging is een
plantgat gemakkelijk gemaakt. Wordt geleverd met een 140mm essen handvat.
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DeWit® Plantmes met kartelrand
Art. Nr.

3031

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

330 x 45 x 30

EAN-code

8714936030315

De plantmes, ook wel ‘Hori-Hori’ genoemd, is origineel een Japans design. Hori betekent graven en dit
plantmes is gemaakt voor graven en wieden. Het gekartelde blad is aan beide kanten geslepen en de punt
is niet te scherp. De gekartelde snede snijdt gemakkelijk door wortels heen. Dit plantmes mes is ideaal
voor verplanten, snijden van wortelen en het delen van de vaste planten. Gemaakt met een ovaal essen
handvat.

DeWit® Plantmes
Art. Nr.

3033

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

330 x 45 x 30

EAN-code

8714936030339

De plantmes, ook wel ‘Hori-Hori’ genoemd, is origineel een Japans design. Hori betekent graven en dit
plantmes is gemaakt voor graven en wieden. Het blad is aan beide kanten geslepen en de punt is niet
te scherp. Dit plantmes mes is ideaal voor verplanten, snijden van wortelen en het delen van de vaste
planten. Gemaakt met een ovaal essen handvat.

DeWit® Ninja cultivator
Art. Nr.

3660

Gewicht 0,10 kg

Afmetingen

240 x 45 x 45

EAN-code

8714936036607

Gemaakt uit één stuk en uit het beste kwalitatieve Boronstaal. Deze Ninja cultivator is geschikt om mee te
wieden en te cultivatoren in bijvoorbeeld plantbakken.

DeWit® Ninja handhakje
Art. Nr.

3661

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

250 x 45 x 45

EAN-code

8714936036614

Gemaakt uit één stuk en uit het beste kwalitatieve Boronstaal. Dit Ninja handhakje is geschikt om mee te
wieden en te cultivatoren in bijvoorbeeld plantbakken.

DeWit® Ninja beluchter/cultivator
Art. Nr.

3662

Gewicht 0,10 kg

Afmetingen

195 x 45 x 50

EAN-code

8714936036621

Gemaakt uit één stuk en uit het beste kwalitatieve Boronstaal. Deze Ninja beluchter/cultivator is geschikt
om mee te wieden en te cultivatoren in bijvoorbeeld plantbakken.

DeWit® Planthak essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

2912

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

565 x 80 x 160

EAN-code

8714936029128

Planthak voor het maken van bloemperken en te gebruiken als een hak. Het blad heeft de vorm van een
plantschepje en gaat makkelijk de grond in. Gemaakt uit Boronstaal en wordt geleverd met een 48cm lange
knopsteel. Een goede aanvulling voor de tuinierder met een groentetuin.

DeWit® Aanaarder essen knopsteel 480mm
Art. Nr. Omschrijving
2916
Aanaarder klein essen knopsteel 480mm

Afmetingen
610 x 70 x 105

Gewicht
0,35 kg

EAN-code
8714936029166

2918

620 x 85 x 125

0,40 kg

8714936029180

Aanaarder medium essen knopsteel 480mm

Deze Aanaarder werd tientallen jaren geleden door tuinierders gebruikt in de groentetuin. DeWit® maakt
hem weer en hij is zeer geschikt om het te gebruiken als een ploeg in de tuin. Ook ideaal voor het maken
van rijen in de groentetuin om te zaaien. Van de Aanaarder hebben we een klein en een medium model. De
48cm lange knopsteel maakt dit het perfecte stuk gereedschap voor het werken in de groentetuin.
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DeWit® Handspork essen handvat 140mm
Art. Nr.

8330

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

295 x 80 x 85

EAN-code

8714936083304

Door de ovale gaten in deze handspork blijft de grond niet vastplakken aan het blad. De speciale snijkanten
snijden gemakkelijk door grondsoorten zoals klei.

‘X-treme’
DeWit® Handspork hak essen handvat 140mm
Art. Nr.

8315

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

375 x 80 x 130

EAN-code

8714936083151

Door de ovale gaten in deze Handspork hak blijft de grond niet vastplakken aan het blad. De speciale
snijkanten snijden gemakkelijk door grondsoorten zoals klei. Deze handspork hak is voorzien van een
140mm essen handvat.

DeWit® Midispork met huis essen T-steel 400mm
Art. Nr.

8329

Gewicht 0,65 kg

Afmetingen

610 x 115 x 30

EAN-code

8714936083298

Een fantastisch gereedschap om vaste planten te delen en te verplanten. De korte essen T-steel geeft het
voordeel om te zitten tijdens het werken in de tuin. Door de ovale gaten blijft de grond niet vastplakken aan
het blad. De speciale snijkanten snijden gemakkelijk door grondsoorten zoals klei.

DeWit® Midispork met huis essen T-steel 800mm
Art. Nr.

8331

Gewicht 0,80 kg

Afmetingen

1010 x 115 x 30

EAN-code

8714936083311

Een fantastisch gereedschap om vaste planten te delen en te verplanten. Door de ovale gaten blijft de
grond niet vastplakken aan het blad. De speciale snijkanten snijden gemakkelijk door grondsoorten zoals
klei. Voorzien van een 80cm lange essen T-steel.

DeWit® Spork schoffel 10cm essen steel 1700mm
Art. Nr.

8325

Gewicht 1,00 kg

Afmetingen

1910 x 100 x 140

EAN-code

8714936083250

Deze spork schoffel is een fantastisch stuk gereedschap om mee te wieden. Het snijdt gemakkelijk door
klei, zand en grind om wortelen van onkruid los te maken. Voorzien van een 1700mm lange essen steel
met vast hilt.

DeWit® Spork schoffel 18cm essen steel 1700mm
Art. Nr.

8327

Gewicht 1,30 kg

Afmetingen

1910 x 180 x 140

EAN-code

8714936083274

Deze spork schoffel is een fantastisch stuk gereedschap om mee te wieden. Het snijdt gemakkelijk door
klei, zand en grind om wortelen van onkruid los te maken. Het blad van 18cm zorgt voor een breed
werkoppervlak en is voorzien van een 1700mm lange essen steel met vast hilt.

DeWit® Spork hak essen steel 1700mm
Art. Nr.

8310

Gewicht 1,15 kg

Afmetingen

1750 x 100 x 165

EAN-code

8714936083106

Door de ovale gaten in deze Spork hak blijft de grond niet vastplakken aan het blad. De speciale snijkanten
snijden gemakkelijk door grondsoorten zoals klei. Deze Spork hak is voorzien van een 1700mm essen steel.
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DeWit® Combi cultivator essen handvat 140mm
Art. Nr.

3940

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

295 x 95 x 85

EAN-code

8714936039400

Elke tuinierder dat met een cultivator gewerkt heeft, herkend het probleem dat je met de tanden van een
cultivator niet het onkruid kunt verwijderen. Op deze Combi cultivator heeft DeWit® een blad gemaakt om
onkruid tijdens het cultivatoren te verwijderen, puur door de cultivator een halve slag te draaien. Deze
Combi cultivator heeft een 140mm essen handvat, maar is ook leverbaar met een knopsteel en een lange
steel.

DeWit® Combi cultivator essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3941

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

630 x 95 x 90

EAN-code

8714936039417

Elke tuinierder dat met een cultivator gewerkt heeft, herkend het probleem dat je met de tanden van een
cultivator niet het onkruid kunt verwijderen. Op deze Combi cultivator heeft DeWit® een blad gemaakt om
onkruid tijdens het cultivatoren te verwijderen, puur door de cultivator een halve slag te draaien. Voorzien
van een 48cm lange knopsteel.

DeWit® Combi cultivator essen steel 1400mm
Art. Nr.

3942

Gewicht 0,85 kg

Afmetingen

1540 x 95 x 90

EAN-code

8714936039424

Elke tuinierder dat met een cultivator gewerkt heeft, herkend het probleem dat je met de tanden van een
cultivator niet het onkruid kunt verwijderen. Op deze Combi cultivator heeft DeWit® een blad gemaakt om
onkruid tijdens het cultivatoren te verwijderen, puur door de cultivator een halve slag te draaien. Voorzien
van een 1400mm lange essen steel.

DeWit® Handhark met gedraaide tanden essen handvat 140mm
Art. Nr.

3023

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

230 x 80 x 125

EAN-code

8714936030230

Door het draaien van de tanden neemt de maximale kracht van deze handhark toe. In combinatie met
onze ‘Welldone’ verbinding heb je het sterkste gereedschap voor de tuin. De gedraaide tanden gaan zeer
gemakkelijk door de grond heen. Het handvat van 140mm lang is gemaakt uit essen.

DeWit® Handvorkje gebogen tanden essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

3146

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

600 x 80 x 60

EAN-code

8714936031466

Dit handvorkje met gebogen tanden kan gebruikt worden als een kleine hark. Met de gebogen tanden kan
ook de grond gemakkelijk losgetrokken worden. Dit handvorkje is gemaakt uit het beste Boronstaal en
wordt geleverd met een knopsteel gemaakt van essen. Met de knopsteel kunnen moeilijke plekken bereikt
worden.

‘Welldone’

DeWit® Handhakje gesmeed 10cm essen handvat 140mm
Art. Nr.

3446

Gewicht 0,20 kg

Afmetingen

345 x 100 x 80

EAN-code

8714936034467

Met dit formaat handhakje kun je wieden in elke tuin. Zeker als de planten dichter bij elkaar staan zoals in
de groentetuin is dit hakje een ideaal stuk gereedschap.

DeWit® Handhak halve maan gesmeed 10cm essen knopsteel 480mm
Art. Nr.

8710

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

590 x 100 x 80

EAN-code

8714936087014

Deze handhak halve maan heeft een smal blad van 10cm dat ideaal is bij het wieden op plaatsen waar
planten dicht op elkaar groeien. Met de 48cm lange essen knopsteel heb je een groot bereik in de tuin.
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DeWit® Australische dubbele hak 3 tands
Art. Nr.

3980

Gewicht 1,90 kg

Afmetingen

900 x 380 x 95

EAN-code

8714936039806

Tijdens een van onze reizen naar Austrailië vroegen mensen ons om gereedschap te ontwerpen voor het
onderzoeken van Australische grond. Deze Australische dubbele hak is één van de drie designs welke we
voor hen gemaakt hebben. Ze zijn licht in gewicht, sterk en duurzaam. Ideaal voor het onderzoeken van
grond, maar ook fantastisch om ruw land te bewerken naar een mooie tuin.

DeWit® Australische dubbele hak 2 tands
Art. Nr.

3981

Gewicht 1,60 kg

Afmetingen

900 x 380 x 95

EAN-code

8714936039813

Tijdens een van onze reizen naar Austrailië vroegen mensen ons om gereedschap te ontwerpen voor het
onderzoeken van Australische grond. Deze Australische dubbele hak is één van de drie designs welke we
voor hen gemaakt hebben. Ze zijn licht in gewicht, sterk en duurzaam. Ideaal voor het onderzoeken van
grond, maar ook fantastisch om ruw land te bewerken naar een mooie tuin.

DeWit® Australische Patjol
Art. Nr.

3982

Gewicht 1,95 kg

Afmetingen

900 x 380 x 145

EAN-code

8714936039820

Tijdens een van onze reizen naar Australië vroegen mensen ons om gereedschap te ontwerpen voor
het onderzoeken van Australische grond. Deze Australische Patjol is geschikt om te werken in zware
omstandigheden. Het werkt als een hak om grond open te hakken. Ook ideaal om ruw land te bewerken
naar een mooie tuin.

DeWit® Leidingprikker 1500mm
Art. Nr.

1915

Gewicht 1,80 kg

Afmetingen

1500 x 280 x 40

EAN-code

8714936019150

De speciale kop en de dunne afmeting maakt deze prikstok zeer geschikt voor het zoeken naar
ondergrondse buizen en leidingen.

DeWit® Leidingprikker 1500mm fiber
Art. Nr.

F1915

Gewicht 1,25 kg

Afmetingen

1500 x 280 x 40

EAN-code

8714936719159

Deze Leidingprikker is voorzien van een glasfiber gedeelte. Het glasfiber zorgt ervoor dat er geen geleiding
is in een situatie dat er een stroomkabel geraakt zou worden. De speciale kop en de dunne afmeting maken
deze prikstok zeer geschikt voor het zoeken naar ondergrondse buizen en leidingen.

DeWit® Paardenbloemwieder essen T-steel 400mm
Art. Nr.

8664

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

560 x 115 x 40

EAN-code

8714936086640

De Paardenbloemwieder is de uitkomst voor het verwijderen van diepe penwortels zoals de Paardenbloem.
Het verwijderen ervan is zeer gemakkelijk, je hoeft alleen maar de spiraal om de wortel heen te draaien en
met een trekkende beweging verwijder je de gehele wortel. Deze versie wordt geleverd met een 400mm
essen T-steel.

DeWit® Paardenbloemwieder essen T-steel 800mm
Art. Nr.

8666

Gewicht 0,65 kg

Afmetingen

1010 x 200 x 40

EAN-code

8714936086664

De Paardenbloemwieder is de uitkomst voor het verwijderen van diepe penwortels zoals de Paardenbloem.
Het verwijderen ervan is zeer gemakkelijk, je hoeft alleen maar de spiraal om de wortel heen te draaien en
met een trekkende beweging verwijder je de gehele wortel. Deze versie wordt geleverd met een 800mm
essen T-steel.
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DeWit® Ronde schoffel zonder steel
Art. Nr. Omschrijving
3012
Ronde schoffel 12cm zonder steel

Afmetingen
295 x 120 x 35

Gewicht
0,35 kg

EAN-code
8714936030124
8714936030148

3014

Ronde schoffel 14cm zonder steel

295 x 140 x 35

0,35 kg

3016

Ronde schoffel 16cm zonder steel

295 x 160 x 35

0,40 kg

8714936030162

3018

Ronde schoffel 18cm zonder steel

295 x 180 x 35

0,40 kg

8714936030186
8714936030209

3020

Ronde schoffel 20cm zonder steel

295 x 200 x 35

0,45 kg

3022

Ronde schoffel 22cm zonder steel

295 x 220 x 35

0,45 kg

8714936030223

3024

Ronde schoffel 24cm zonder steel

295 x 240 x 35

0,45 kg

8714936030247

DeWit® Ronde schoffels zijn voorzien van een scherpe snede vooraan het taps gesmede blad. Het
taps gesmede blad heeft een zelfslijpende functie, waardoor de schoffel altijd scherp blijft. Alle unieke
kenmerken van een DeWit® schoffel zijn ook van toepassing op deze Ronde schoffels. Altijd scherp, blauw
gelakt en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Ronde schoffel essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
3012S Ronde schoffel 12cm essen steel 1700mm

Afmetingen
1920 x 120 x 140

Gewicht
1,05 kg

EAN-code
8714936930127
8714936930141

3014S

Ronde schoffel 14cm essen steel 1700mm

1920 x 140 x 140

1,05 kg

3016S

Ronde schoffel 16cm essen steel 1700mm

1920 x 160 x 140

1,05 kg

8714936930165

3018S

Ronde schoffel 18cm essen steel 1700mm

1920 x 180 x 140

1,05 kg

8714936930189
8714936930202

3020S Ronde schoffel 20cm essen steel 1700mm

1920 x 200 x 140

1,15 kg

3022S Ronde schoffel 22cm essen steel 1700mm

1920 x 220 x 140

1,15 kg

8714936930226

3024S Ronde schoffel 24cm essen steel 1700mm

1920 x 240 x 140

1,15 kg

8714936930240

DeWit® Ronde schoffels zijn voorzien van een scherpe snede vooraan het taps gesmede blad. Het
taps gesmede blad heeft een zelfslijpende functie, waardoor de schoffel altijd scherp blijft. Alle unieke
kenmerken van een DeWit® schoffel zijn ook van toepassing op deze Ronde schoffels. Altijd scherp, blauw
gelakt, essen steel en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Puntschoffel zonder steel
Art. Nr. Omschrijving
3114
Puntschoffel 14cm zonder steel

Afmetingen
310 x 140 x 50

Gewicht
0,35 kg

EAN-code
8714936031145
8714936031169

3116

Puntschoffel 16cm zonder steel

310 x 160 x 50

0,40 kg

3118

Puntschoffel 18cm zonder steel

310 x 180 x 50

0,45 kg

8714936031183

3120

Puntschoffel 20cm zonder steel

310 x 200 x 50

0,45 kg

8714936031206

3122

Puntschoffel 22cm zonder steel

310 x 220 x 50

0,45 kg

8714936031220

3124

Puntschoffel 24cm zonder steel

310 x 240 x 50

0,50 kg

8714936031244

DeWit® Puntschoffels zijn traditioneel gebruikt door de boeren in Noord-Nederland. De puntige snede gaat
gemakkelijk door de kleigrond. Alle unieke kenmerken van DeWit® schoffels zijn ook op deze Puntschoffel
van toepassing. Altijd scherp, blauw gelakt en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Puntschoffel essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
3114S Puntschoffel 14cm essen steel 1700mm

Afmetingen
1920 x 140 x 140

Gewicht
1,05 kg

EAN-code
8714936931148
8714936931162

3116S

Puntschoffel 16cm essen steel 1700mm

1920 x 160 x 140

1,10 kg

3118S

Puntschoffel 18cm essen steel 1700mm

1920 x 180 x 140

1,15 kg

8714936931186

3120S

Puntschoffel 20cm essen steel 1700mm

1920 x 200 x 140

1,20 kg

8714936931209

3122S

Puntschoffel 22cm essen steel 1700mm

1920 x 220 x 140

1,20 kg

8714936931223

3124S

Puntschoffel 24cm essen steel 1700mm

1920 x 240 x 140

1,20 kg

8714936931247

DeWit® Puntschoffels zijn traditioneel gebruikt door de boeren in Noord-Nederland. De puntige snede gaat
gemakkelijker door de kleigrond. Alle unieke kenmerken van DeWit® schoffels zijn ook op deze Puntschoffel
van toepassing. Altijd scherp, blauw gelakt, essen steel en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Hartschoffel zonder steel
Art. Nr. Omschrijving
3216
Hartschoffel 16cm zonder steel

Afmetingen
310 x 160 x 50

Gewicht
0,40 kg

EAN-code
8714936032166

3220

Hartschoffel 20cm zonder steel

3224

Hartschoffel 24cm zonder steel

310 x 200 x 50

0,45 kg

8714936032203

310 x 240 x 50

0,50 kg

8714936032241

DeWit® Hartschoffels zijn rondom voorzien van een scherpe snede waardoor er niet alleen van voren
en naar achteren mee gewerkt kan worden, maar ook zijwaarts. Deze DeWit® Hartschoffels hebben alle
kenmerken die bij DeWit® schoffels en hakken horen. Altijd scherp, blauw gelakt en garant voor heel veel
jaren tuinplezier.
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DeWit® Schoffels en Hakken

DeWit® schoffels en hakken worden in onze fabriek gesmeed
door een smeedwals. De conische vorm van het blad is de
garantie dat een DeWit® schoffel of hak zelfslijpend is en blijft.
Veelvuldig worden schoffels nagemaakt, een echte DeWit®
schoffel herkent u aan de blauwe kleur en het ovale DeWit® logo
in de dul van de schoffel. Al onze schoffels zijn altijd voorzien
van dit ovale logo.
DeWit® schoffels en hakken zijn leverbaar met gelakte essen
stelen met een lengte van 1400mm of 1700mm. Schoffels
maken we standaard met hilt en hakken met een rechte steel.
De gelakte stelen zijn tevens voorzien van ons ovale DeWit® logo.

De meeste soorten schoffels en hakken maken wij in de maten 14,
16, 18, 20, 22 en 24cm.
DeWit® gereedschappen worden al sinds 1898 in het Groningse
dorp Kornhorn geproduceerd. Vroeger met hamer en aambeeld,
later met de smeedhamers en tegenwoordig met de smeedwals.
Alle sterke punten van 100 jaar geleden zitten ook vandaag de dag
in de schoffels en de hakken. Laat je vakmanschap zien door het
gebruik van goed gereedschap. En als extra voordeel is je klus met
goed gereedschap een stuk sneller klaar, beter voor jou en je klant.
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DeWit® Hartschoffel essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
3216S Hartschoffel 16cm essen steel 1700mm

Afmetingen
1930 x 160 x 140

Gewicht
1,10 kg

EAN-code
8714936932169

3220S Hartschoffel 20cm essen steel 1700mm
3224S Hartschoffel 24cm essen steel 1700mm

1930 x 200 x 140

1,15 kg

8714936932206

1930 x 240 x 140

1,20 kg

8714936932244

DeWit® Hartschoffels zijn rondom voorzien van een scherpe snede waardoor er niet alleen van voren en
naar achtereren mee gewerkt kan worden, maar ook zijwaarts. Deze DeWit® Hartschoffels hebben alle
kenmerken die bij DeWit® schoffels en hakken horen. Altijd scherp, blauw gelakt, essen steel en garant
voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Westlandschoffel zonder steel
Art. Nr. Omschrijving
3304 Westlandschoffel 4” zonder steel

Afmetingen
315 x 100 x 45

Gewicht
0,40 kg

EAN-code
8714936033040
8714936033057

3305

Westlandschoffel 5” zonder steel

320 x 125 x 45

0,40 kg

3306

Westlandschoffel 6” zonder steel

315 x 150 x 45

0,45 kg

8714936033064

3307

Westlandschoffel 7” zonder steel

315 x 175 x 45

0,50 kg

8714936033071
8714936033088

3308

Westlandschoffel 8” zonder steel

315 x 200 x 45

0,50 kg

3309

Westlandschoffel 9” zonder steel

315 x 225 x 45

0,60 kg

8714936033095

3310

Westlandschoffel 10” zonder steel

315 x 250 x 45

0,55 kg

8714936033101

DeWit® Westlandschoffel heeft een blad dat 25mm hoger is. Deze schoffels worden al meer dan 100 jaar
gemaakt in het Westland. Sinds 60 jaar maken wij deze Westlandschoffel. Uiteraard met alle kenmerken
die bij een DeWit® schoffel horen: altijd scherp, blauw gelakt en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Westlandschoffel essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
3304S Westland schoffel 4” essen steel 1700mm

Afmetingen
1930 x 100 x 140

Gewicht
1,05 kg

EAN-code
8714936933043
8714936933050

3305S Westland schoffel 5” essen steel 1700mm

1930 x 125 x 140

1,10 kg

3306S Westland schoffel 6” essen steel 1700mm

1930 x 150 x 140

1,15 kg

8714936933067

3307S Westland schoffel 7” essen steel 1700mm

1930 x 175 x 140

1,15 kg

8714936933074
8714936933081

3308S Westland schoffel 8” essen steel 1700mm

1930 x 200 x 140

1,20 kg

3309S Westland schoffel 9” essen steel 1700mm

1930 x 225 x 140

1,25 kg

8714936933098

3310S

1930 x 250 x 140

1,25 kg

8714936933104

Westland schoffel 10” essen steel 1700mm

DeWit® Westlandschoffel heeft een blad dat 25mm hoger is. Deze schoffels worden al meer dan 100 jaar
gemaakt in het Westland. Sinds 60 jaar maken wij deze Westlandschoffel. Uiteraard met alle kenmerken
die bij een DeWit® schoffel horen: altijd scherp, blauw gelakt, essen steel en garant voor heel veel jaren
tuinplezier.

DeWit® Rechthoekschoffel zonder steel
Art. Nr. Omschrijving
3812
Rechthoekschoffel 12cm zonder steel

Afmetingen
295 x 120 x 40

Gewicht
0,35 kg

EAN-code
8714936038120
8714936038144

3814

Rechthoekschoffel 14cm zonder steel

295 x 140 x 40

0,35 kg

3816

Rechthoekschoffel 16cm zonder steel

295 x 160 x 40

0,40 kg

8714936038168

3818

Rechthoekschoffel 18cm zonder steel

295 x 180 x 40

0,40 kg

8714936038182
8714936038205

3820

Rechthoekschoffel 20cm zonder steel

295 x 200 x 40

0,40 kg

3822

Rechthoekschoffel 22cm zonder steel

295 x 220 x 40

0,40 kg

8714936038229

3824

Rechthoekschoffel 24cm zonder steel

295 x 240 x 40

0,45 kg

8714936038243

DeWit® Rechthoekschoffels, ook wel model Limburg of Venlo genoemd, heeft een gesmeed blad wat aan
alle zijden scherpgeslepen is. Het smallere blad is geschikt om in zachtere grondsoorten te schoffelen.
Uiteraard met alle kenmerken die bij een Dewit® schoffel horen: altijd scherp, blauw gelakt en garant voor
heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Rechthoekschoffel essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
3812S Rechthoekschoffel 12cm essen steel 1700mm

Afmetingen
1910 x 120 x 140

Gewicht
1,05 kg

EAN-code
8714936938123
8714936938147

3814S

Rechthoekschoffel 14cm essen steel 1700mm

1910 x 140 x 140

1,05 kg

3816S

Rechthoekschoffel 16cm essen steel 1700mm

1910 x 160 x 140

1,10 kg

8714936938161

3818S

Rechthoekschoffel 18cm essen steel 1700mm

1910 x 180 x 140

1,10 kg

8714936938185
8714936938208

3820S Rechthoekschoffel 20cm essen steel 1700mm

1910 x 200 x 140

1,15 kg

3822S Rechthoekschoffel 22cm essen steel 1700mm

1910 x 220 x 140

1,15 kg

8714936938222

3824S Rechthoekschoffel 24cm essen steel 1700mm

1910 x 240 x 140

1,15 kg

8714936938246

DeWit® Rechthoekschoffels, ook wel model Limburg of Venlo genoemd, heeft een gesmeed blad wat aan
alle zijden scherpgeslepen is. Het smallere blad is geschikt om in zachtere grondsoorten te schoffelen.
Uiteraard met alle kenmerken die bij een Dewit® schoffel horen: altijd scherp, blauw gelakt, essen steel en
garant voor heel veel jaren Tuinplezier.
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DeWit® Ruitschoffel zonder steel
Art. Nr. Omschrijving
3918
Ruitschoffel 18cm zonder steel

Afmetingen
260 x 180 x 55

Gewicht
0,30 kg

EAN-code
8714936039189

3920

Ruitschoffel 20cm zonder steel

3922

Ruitschoffel 22cm zonder steel

260 x 200 x 55

0,30 kg

8714936039202

260 x 220 x 55

0,30 kg

8714936039226

DeWit® Ruitschoffel is volledig scherpgeschuurd aan alle zijden en kan gebruikt worden voor het wieden
van grote stukken onkruid. Met de scherpe punten kun je grote stukken onkruid gemakkelijk uit de grond
plukken en naar je toe trekken. De unieke kenmerken die bij een DeWit® schoffel horen zijn ook hier van
toepassing: altijd scherp, blauw gelakt en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Ruitschoffel essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
3918S Ruitschoffel 18cm essen steel 1700mm

Afmetingen
1880 x 180 x 140

Gewicht
1,00 kg

EAN-code
8714936939182

3920S Ruitschoffel 20cm essen steel 1700mm
3922S Ruitschoffel 22cm essen steel 1700mm

1880 x 200 x 140

1,00 kg

8714936939205

1880 x 220 x 140

1,00 kg

8714936939229

DeWit® Ruitschoffel is volledig scherpgeschuurd aan alle zijden en kan gebruikt worden voor het wieden
van grote stukken onkruid. Met de scherpe punten kun je grote stukken onkruid gemakkelijk uit de grond
plukken en naar je toe trekken. De unieke kenmerken die bij een DeWit® schoffel horen zijn ook hier van
toepassing: altijd scherp, blauw gelakt, essen steel en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Halve maan schoffel open 16cm essen steel 1700mm
Art. Nr.

3970

Gewicht 1,05 kg

Afmetingen

1920 x 160 x 80

EAN-code

8714936039707

Dit model schoffel wordt veel toegepast in tuinen waarbij de borders netjes en vlak moeten worden achter
gelaten. De zogenaamde ‘rillen’ die ontstaan bij het schoffelen worden door de gaten in het blad zoveel
mogelijk tegen gegaan. Standaard leveren wij deze schoffels uitsluitend met een essen steel van 1700mm.

DeWit® Volle maan schoffel open 16cm essen steel 1700mm
Art. Nr.

3972

Gewicht 1,10 kg

Afmetingen

1920 x 130 x 140

EAN-code

8714936039721

Deze schoffel is door haar ronde vorm volledig scherp geslepen. De zogenaamde ‘rillen’ die ontstaan bij
het schoffelen worden door de gaten in het blad zoveel mogelijk tegen gegaan. Standaard leveren wij deze
schoffels uitsluitend met een essen steel van 1700mm.

DeWit® Boskoopse schoffel 16cm zonder steel
Art. Nr.

3936

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

270 x 160 x 60

EAN-code

8714936039363

Een lokale schoffel die ook in ons assortiment niet misstaat. De halve maan vorm heeft een efficiënt blad
waarmee prima in alle grondsoorten geschoffelt kan worden.

DeWit® Minischoffel essen steel 1400mm
Art. Nr.

3335

Gewicht 0,69 kg

Afmetingen

1520 x 60 x 30

EAN-code

8714936033354

Soms groeit het onkruid tussen de planten en dan is er geen geschikte schoffel, omdat ze allemaal te
groot zijn. Om dat onkruid te verwijderen kan deze schoffel gebruikt worden. Het is een kleine schofel die
het mogelijk maakt om tussen de planten te schoffelen, zonder deze te beschadigen. De 1400mm lange
steel is geschikt om staand de klus te klaren.
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DeWit® Hak halve maan zonder steel
Art. Nr. Omschrijving
3512
Hak halve maan 12cm zonder steel

Afmetingen
325 x 120 x 105

Gewicht
0,40 kg

EAN-code
8714936035129
8714936035143

3514

Hak halve maan 14cm zonder steel

325 x 140 x 105

0,40 kg

3516

Hak halve maan 16cm zonder steel

325 x 160 x 105

0,45 kg

8714936035167

3518

Hak halve maan 18cm zonder steel

325 x 180 x 105

0,45 kg

8714936035181
8714936035204

3520

Hak halve maan 20cm zonder steel

325 x 200 x 105

0,45 kg

3522

Hak halve maan 22cm zonder steel

325 x 220 x 105

0,45 kg

8714936035228

3524

Hak halve maan 24cm zonder steel

325 x 240 x 105

0,50 kg

8714936035242

DeWit® Hak halve maan kan zowel gebruikt worden voor het wieden van onkruid, maar ook voor het
losmaken van vastgelopen grond. Beschikbaar in meerdere maten en bevatten alle kenmerken die bij een
DeWit® hak horen: altijd scherp, blauw gelakt en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Hak halve maan essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
3512S Hak halve maan 12cm essen steel 1700mm

Afmetingen
1910 x 120 x 110

Gewicht
0,95 kg

EAN-code
8714936935122
8714936935146

3514S

Hak halve maan 14cm essen steel 1700mm

1910 x 140 x 110

0,95 kg

3516S

Hak halve maan 16cm essen steel 1700mm

1910 x 160 x 110

0,95 kg

8714936935160

3518S

Hak halve maan 18cm essen steel 1700mm

1910 x 180 x 110

1,00 kg

8714936935184
8714936035207

3520S Hak halve maan 20cm essen steel 1700mm

1910 x 200 x 110

1,00 kg

3522S Hak halve maan 22cm essen steel 1700mm

1910 x 220 x 110

1,00 kg

8714936035221

3524S Hak halve maan 24cm essen steel 1700mm

1910 x 240 x 110

1,00 kg

8714936035245

DeWit® Hak halve maan kan zowel gebruikt worden voor het wieden van onkruid, maar ook voor het
losmaken van vastgelopen grond. Beschikbaar in meerdere maten en bevatten alle kenmerken die bij een
DeWit® hak horen: altijd scherp, blauw gelakt, essen steel en garant voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Bietenhak hoog 16cm
Art. Nr. Omschrijving
3616
Bietenhak hoog 16cm zonder steel

Afmetingen
280 x 160 x 130

Gewicht
0,60 kg

EAN-code
8714936036164

3617

1880 x 160 x 130

1,20 kg

8714936936167

Bietenhak hoog 16cm essen steel 1700mm

Deze Bietenhak is geschikt voor het losmaken van grond in bijvoorbeeld de groentetuin. Alle kenmerken
die bij een DeWit® hak horen zijn hier ook van toepassing: altijd scherp, blauw gelakt, essen steel en garant
voor heel veel jaren tuinplezier.

DeWit® Onkruidkrabber essen handvat 140mm
Art. Nr.

9898

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

240 x 95 x 32

EAN-code

8714936098988

Deze onkruidkrabber is ontworpen voor het verwijderen van onkruid tussen stenen. De twee kanten van
de onkruidkrabber zijn verschillend van elkaar en kunnen daarom op meerdere plekken gebruikt worden.
Voorzien van een 140mm essen handvat, maar is ook leverbaar met een lange 1400mm steel.

DeWit® Onkruidkrabber essen steel 1400mm
Art. Nr.

9901

Gewicht 0,80 kg

Afmetingen

1500 x 95 x 30

EAN-code

8714936099015

Deze onkruidkrabber is ontworpen voor het verwijderen van onkruid tussen stenen. De twee kanten van
de onkruidkrabber zijn verschillend van elkaar en kunnen daarom op meerdere plekken gebruikt worden.
Voorzien van een 1400mm essen steel.

DeWit® Tegelritzer
Art. Nr. Omschrijving
9702
Tegelritzer essen steel 750mm

Afmetingen
855 x 50 x 45

Gewicht
0,45 kg

EAN-code
8714936097028

9700

1500 x 50 x 45

0,60 kg

8714936097004

Tegelritzer essen steel 1400mm

Deze Tegelritzer is voorzien van drie verschillende hoeken waardoor je elke vorm van bestrating aan kunt
in de strijd tegen het onkruid. Een ware voegenkrabber die door een trekkende beweging door de voeg gaat
en het onkruid eruit trekt. Voorzien van een 750mm of 1400mm essen steel waardoor je op een staande
manier de klus kunt uitvoeren.
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DeWit® Onkruidkrabber met verw. mes
Art. Nr. Omschrijving
9897
Onkruidkrabber met verw. mes zonder steel

Afmetingen
245 x 75 x 65

Gewicht
0,30 kg

EAN-code
8714936098971

9895

1820 x 75 x 65

0,90 kg

8714936098957

Onkruidkrabber verw. mes essen steel 1700mm

Om de strijd tegen het onkruid aan te gaan kan men een onkruidkrabber gebruiken. Deze onkruidkrabber
heeft ten opichte van onze andere voegenkrabbers een verwisselbaar mes. Naarmate het product meer
gebruikt wordt, dient men op den duur het mes te vervangen. Dat kan erg gemakkelijk door de moer los te
draaien en een nieuwe erop te zetten. Leverbaar met een 1700mm essen steel, maar ook zonder steel.

DeWit® Tuinmesje essen handvat 100mm
Art. Nr.

1992

Gewicht 0,05 kg

Afmetingen

210 x 25 x 25

EAN-code

8714936019921

Klein, maar sterk tuinmesje voor het wieden van onkruid in kleine gedeelten in de tuin.

DeWit® Gereedschapsrek voor 6 stuks klein tuingereedschap
Art. Nr.

3999

Gewicht 0,66 kg

Afmetingen

570 x 62 x 100

EAN-code

8714936039998

Gereedschapsrek om uw favoriete tuingereedschap met 140mm handvat op te hangen in bijvoorbeeld de
schuur.

DeWit® Boorspade essen steel 750mm
Art. Nr. Omschrijving
2051
Boorspade

Afmetingen
1140 x 160 x 70

Gewicht
2,05 kg

EAN-code
8714936020514

20510

1140 x 160 x 70

2,10 kg

8714936520519

Boorspade met opstapjes

DeWit® Boorspades zijn uit één stuks staal gesmeed en voorzien van de zogenaamde zwanehals. De essen
steel zit in de hals verwerkt om de perfecte kwaliteit aan deze spade te geven. De Boorspade is gemaakt
voor het spitten van de tuin of het maken van grote plantgaten. Het blad is taps gesmeed en blijft daardoor
scherp.

DeWit® Kabelboor essen steel 750mm
Art. Nr. Omschrijving
2052 Kabelboor

Afmetingen
1190 x 130 x 100

Gewicht
1,85 kg

EAN-code
8714936020521

20520 Kabelboor met opstapjes

1190 x 130 x 100

1,95 kg

8714936520526

DeWit® Kabelboor is een smalle gesmede spade met zwanehals. Voor het graven van gleuven is het niet
nodig om extra breed te graven en met het blad van deze spade kun je dus efficiënter werken.

DeWit® Zwanehals puntspade essen steel 750mm
Art. Nr. Omschrijving
2047
Zwanehals puntspade

Afmetingen
1130 x 160 x 70

Gewicht
2,10 kg

EAN-code
8714936020477

20470 Zwanehals puntspade met opstapjes

1130 x 160 x 70

2,10 kg

8714936520472

DeWit® Puntspades zijn traditioneel in gebruik in het Noorden van ons land. De puntige snede is gemakkelijk
als je in kleigrond moet spitten.

DeWit® Trottoirbandspade essen steel 750mm
Art. Nr. Omschrijving
2053
Trottoirbandspade 60mm

Afmetingen
1140 x 60 x 70

Gewicht
1,45 kg

EAN-code
8714936020538

2054

1140 x 100 x 70

1,65 kg

8714936020545

Trottoirbandspade 100mm

Extra smalle spade voor het zetten van trottoirbanden. Deze Trottoirbandspade is 60mm breed en is
voorzien van een 75cm essen steel. De kabelboor is 100mm breed en is gemaakt voor straatmakers die
trottoirbanden moeten plaatsen. Door het smalle en lange blad is de spade een echte stratershulp.
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DeWit® Shark tine spade zwanehals essen steel 750mm
Art. Nr. Omschrijving
8308 Shark tine spade zwanehals

Afmetingen
1120 x 160 x 75

Gewicht
2,05 kg

EAN-code
8714936083083

83080 Shark tine spade met opstapjes 750mm

1120 x 160 x 75

2,10 kg

8714936583088

DeWit® is uniek om haar spades met speciale snedes. Deze spade heeft een getande snijkant waardoor
er gemakkelijker mee te werken is. Door deze snede heb je minder weerstand om door grond, zoden en
wortels te spitten.

DeWit® Spork zwanehals essen steel 750mm
Art. Nr. Omschrijving
8305 Spork zwanehals

Afmetingen
1110 x 160 x 70

Gewicht
1,75 kg

EAN-code
8714936083052

83050 Spork zwanehals met opstapjes

1110 x 160 x 70

1,80 kg

8714936583057

DeWit® Spork is een design met sleufgaten in het blad in combinatie met de getande snede. Door het
speciale blad van deze Spork blijft er geen klei en modder aan het blad zitten. De getande snede zorgt voor
minder weerstand bij het spitten in klei en harde grondsoorten.

DeWit® Verplantspade met opstapjes essen steel 750mm
Art. Nr.

2059

Gewicht 2,00 kg

Afmetingen

1110 x 150 x 50

EAN-code

8714936020590

DeWit® Verplantspade is een spade voor het steken en rooien van planten en struiken. De V-snede zorgt
dat de spade extra grip heeft op de wortels die je door wilt steken. De spade is voorzien van een 75cm
lange essen steel.

DeWit® Draineerboor essen steel 750mm
Art. Nr.

2001

Gewicht 1,90 kg

Afmetingen

1320 x 115 x 40

EAN-code

8714936020019

DeWit® Draineerboren worden gemaakt voor het aanleggen van drainage. Op plaatsen waar het werken
met een kraan onmogelijk is kun je met deze spade die een bladlengte van 60cm heeft perfecte gleuven
maken voor de aanleg van drainage. Ook voor de aanleg van kabels is deze Draineerboor de uitkomst.

DeWit® Damesspade met zwanehals essen steel 750mm
Art. Nr.

2056

Gewicht 1,55 kg

Afmetingen

1040 x 140 x 45

EAN-code

8714936020569

Handig in formaat met een prettig gewicht om mee te werken. Deze spade is uit één stuk gesmeed en
uitermate geschikt voor het echte werk.

DeWit® Damesspade met V-snede en zwanehals essen steel 750mm
Art. Nr.

2057

Gewicht 1,50 kg

Afmetingen

1040 x 140 x 45

EAN-code

8714936020576

Deze spade is uit één stuk staal gesmeed en door de unieke V-snede in het blad ideaal te gebruiken in
iedere tuin. De V-snede zorgt ervoor dat je gemakkelijk door oude wortels heen kunt steken.

DeWit® Betonschop essen steel 1100mm
Art. Nr. Omschrijving
2023
Betonschop essen steel 600mm

Afmetingen
820 x 250 x 140

Gewicht
1,45 kg

EAN-code
8714936020231

2037

1340 x 245 x 135

1,60 kg

8714936020378

Betonschop essen steel 1100mm

Deze Betonschop is een geharde uitvoering voorzien van een 110cm half gebogen steel. Er zijn veel
specialisten die alle soorten en maten op de markt brengen, wij hebben de basis uitvoering waarmee de
meeste klussen geklaard kunnen worden.
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DeWit® Bats essen steel 1100mm
Art. Nr. Omschrijving
2022
Bats essen steel 600mm

Afmetingen
820 x 220 x 130

2038

Bats essen steel 1100mm

20380 Bats met opstapjes essen steel 1100mm

Gewicht
1,25 kg

EAN-code
8714936020224

1350 x 215 x 115

1,50 kg

8714936020385

1350 x 215 x 115

1,50 kg

8714936520380

De Bats staat ook bekend als schop en is onmisbaar in de tuin. DeWit® Batsen zijn standaard voorzien
van een 110cm halfgebogen essen steel die geheel gelakt is. De Bats is ideaal om mee te scheppen, de
kruiwagen met grond te vullen, de borders aan te vullen en voor klein plantwerk. Is niet geschikt voor het
omspitten van de tuin.

DeWit® Spats essen steel 600mm
Art. Nr. Omschrijving
2028 Spats essen steel 600mm

Afmetingen
820 x 220 x 130

2036

Spats essen steel 1100mm

20360 Spats met opstapjes essen steel 1100mm

Gewicht
1,20 kg

EAN-code
8714936020286

1310 x 215 x 100

1,40 kg

8714936020361

1310 x 215 x 100

1,40 kg

8714936520366

DeWit® heeft een internationaal patent op de Spats. De Spats is voorzien van een getande snede waardoor
hij uitermate geschikt is voor het doorsteken van wortels, het uitspitten van gazon en het afsteken van
borderranden. Onmisbaar voor hovenier en tuinliefhebber.

DeWit® Spitvork 3 tands essen steel 900mm
Art. Nr.

5101

Gewicht 1,70 kg

Afmetingen

1220 x 180 x 50

EAN-code

8714936051013

DeWit® Spitvorken zijn gemakkelijk in de tuin voor het omwoelen van de grond en het oogsten van diverse
groentesoorten. De greep is zwaar in uitvoering en gemaakt voor het echte werk.

DeWit® Spitvork 4 tands essen steel 900mm
Art. Nr.

5102

Gewicht 1,90 kg

Afmetingen

1220 x 190 x 50

EAN-code

8714936051020

DeWit® Spitvorken zijn gemakkelijk in de tuin voor het omwoelen van de grond en het oogsten van diverse
groentesoorten. De greep is zwaar in uitvoering en gemaakt voor het echte werk.

DeWit® Spitvork 4 tands met dul essen steel 800mm
Art. Nr.

5103

Gewicht 1,40 kg

Afmetingen

1140 x 185 x 85

EAN-code

8714936051037

DeWit® Spitvork met dul is een lichte uitvoering voor tuinklusjes in de border en groentetuin. Deze
uitvoering met dul is ideaal als je niet te zwaar wilt werken. De kwaliteit en het gewicht is goed in balans,
met deze vork moet je rustig en beheerst werken.

DeWit® Tuinvork 3 tands essen steel 900mm
Art. Nr.

5105

Gewicht 1,25 kg

Afmetingen

1160 x 135 x 70

EAN-code

8714936051051

De handige tuinhulp is deze 3 tands vork die is voorzien van platte ovale tanden. Een afgeleide van de
ouderwetse aardappelrooivork.

DeWit® Compostvork essen steel 800mm
Art. Nr.

5106

Gewicht 1,15 kg

Afmetingen

1155 x 225 x 175

EAN-code

8714936051068

Voor het omkeren en bewerken van de composthoop en het opscheppen van tuinafval in de kruiwagen kun
je prima werken met deze Compostvork.
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DeWit® Roosvork essen steel 900mm
Art. Nr.

5107

Gewicht 1,05 kg

Afmetingen

1160 x 150 x 40

EAN-code

8714936051075

De Roosvork is gemaakt voor de mensen die hun planten direct bij de wortel willen bemesten. De platte
tanden zitten dicht bij elkaar en door hiermee gaten te maken naast de stam van de roos kunnen de
voedingsmiddelen direct in het gat bij de wortels geplaatst worden.

DeWit® Plantspade/distelsteker X-treme essen steel 900mm
Art. Nr.

5110

Gewicht 1,15 kg

Afmetingen

1170 x 130 x 45

EAN-code

8714936051105

Distels hebben lange en diepe wortels die moeilijk te verwijderen zijn. Met deze DeWit® Distelsteker kunnen
de meeste langwortige onkruiden worden uitgegraven en voorgoed worden verwijderd.

DeWit® Distelsteker X-treme essen steel 900mm
Art. Nr.

5112

Gewicht 1,75 kg

Afmetingen

1150 x 220 x 70

EAN-code

8714936051129

Voor grote delen met veel Distelachtige onkruid kan deze professionele Distelsteker worden ingezet. De
Distelsteker is voorzien van een zware ronde buis waarmee je de steker in de grond kunt drukken met
behulp van je voet. Hij zorgt tevens voor een hefboomwerking.

DeWit® Grasmat herstelvork 4 tands essen steel 900mm
Art. Nr.

5120

Gewicht 0,65 kg

Afmetingen

970 x 120 x 40

EAN-code

8714936051204

Deze Gazonherstelvork wordt ook wel de ‘Stadionvork’ genoemd. Na de slidings moet het gras worden
gerepareerd en deze vork is daarvoor ontwikkeld in samenwerking met de experts van Feyenoord. De
tandlengte is op lengte gemaakt, zodat het gras bewerkt kan worden zonder dat de onderliggende drainage
beschadigd word.

DeWit® Damesgreep 4 tands essen steel 700mm
Art. Nr.

5212

Gewicht 1,60 kg

Afmetingen

1000 x 150 x 60

EAN-code

8714936052126

Deze Damesgreep kan gebruikt worden voor het omdraaien van compost, wieden en rooien van
verschillende groentesoorten. Het is ook geschikt voor het beluchten van de grond. Dit is een lichtere
versie, speciaal gemaakt voor de dames voor het werken gedurende een langere periode.

DeWit® Herstelvork kort essen steel 900mm
Art. Nr.

5108

Gewicht 1,40 kg

Afmetingen

1130 x 150 x 70

EAN-code

8714936051082

De professionele herstelvork voorzien van korte tanden en een 900mm essen steel.

‘Korte tanden’
DeWit® Herstelvork lang essen steel 900mm
Art. Nr.

5109

Gewicht 1,50 kg

Afmetingen

1160 x 150 x 80

EAN-code

8714936051099

De professionele herstelvork voorzien van lange tanden en een 900mm essen steel.

‘Lange tanden’
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DeWit® Wiedvork 2 tands
Art. Nr. Omschrijving
3099 Wiedvork 2 tands essen steel 1700mm

Afmetingen
1890 x 35 x 80

Gewicht
0,85 kg

EAN-code
8714936030995

3140

1010 x 115 x 85

0,70 kg

8714936031404

Wiedvork 2 tands essen T-steel 800mm

Een handig gereedschap voor het wieden van onkruid in de tuin of groentetuin. De twee tanden maken het
gemakkelijk om grote stukken onkruid te verwijderen. Beschikbaar met een 80cm essen T-steel, maar ook
met een 1400mm lange steel voor het sparen van je rug.

DeWit® Graskantsteker gesmeed essen steel 850mm
Art. Nr.

9101

Gewicht 1,10 kg

Afmetingen

1010 x 250 x 35

EAN-code

8714936091019

Deze DeWit® Graskantsteker beschikt over een gesmeed blad wat gebruikt kan worden voor het snijden
van kanten in de tuin. Het blad is taps gesmeed en volledig scherp geschuurd. Gemaakt uit Boronstaal en
voorzien van een 850mm essen T-steel wat gemakkelijk is bij het begeleiden van de graskantsteker.

DeWit® Graskantsteker met 850mm buissteel
Art. Nr.

9102

Gewicht 1,35 kg

Afmetingen

980 x 310 x 30

EAN-code

8714936091026

De graskantsteker met 850mm buissteel is een zeer sterke uitvoering. Het blad is gesmeed en volledig
scherpgeschuurd en voorzien van opstapjes om schoeisel te beschermen. De ‘T’ vorm van de buissteel
maakt het begeleiden van de graskantsteker een stuk prettiger.

DeWit® Graskantsteker essen steel 850mm
Art. Nr.

9103

Gewicht 1,05 kg

Afmetingen

990 x 215 x 35

EAN-code

8714936091033

Het blad van deze Graskantsteker is volledig scherpgeschuurd. Het is voorzien van een 850mm essen
T-steel wat erg prettig is bij het begeleiden van de Graskantsteker.

DeWit® Graskantsnijder essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
9108S Graskantsnijder rechts essen steel 1700mm

Afmetingen
1820 x 110 x 260

Gewicht
1,45 kg

EAN-code
8714936991081

9109S

1820 x 110 x 260

1,45 kg

8714936991098

Graskantsnijder links essen steel 1700mm

Deze Graskantsnijder snijdt gemakkelijk de randen van het gazon weg. Door een drukkende beweging
te maken snijdt het mes het gazon gemakkelijk door. Voorzien van een 1700mm essen steel en zowel
beschikbaar voor links- en rechtshandigen.

DeWit® Bladhark essen steel 1500mm
Art. Nr.

1112

Gewicht 1,50 kg

Afmetingen

1910 x 460 x 85

EAN-code

8714936911126

DeWit® Bladhark welke is voorzien van ronde tanden die sterker zijn dan de meest bekende platte tanden.
De kwaliteit van de ronde tand zorgt dat je meer kracht kunt zetten en eenvoudiger de bladeren op kunt
harken.

DeWit® Bladhark dubbele rij tanden essen steel 1400mm
Art. Nr.

1114

Gewicht 1,30 kg

Afmetingen

1590 x 420 x 100

EAN-code

8714936911140

De dubbele rij tanden op deze Bladhark zorgen ervoor dat je minder vaak ‘herhalend’ hoeft te harken,
omdat de tweede rij tanden meeneemt wat de eerste rij niet mee heeft genomen.
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DeWit® Bouwhark
Art. Nr. Omschrijving
1001
Bouwhark zonder steel

Afmetingen
300 x 410 x 130

Gewicht
0,95 kg

EAN-code
8714936010010

1001S

1860 x 410 x 130

1,50 kg

8714936910013

Bouwhark essen steel 1700mm

De harken die je tegenwoordig koopt zijn geperst van standaard staal. Een DeWit® Bouwhark is een echte
hark die is voorzien van gesmede tanden. Met deze hark kan de bouwplaats, maar zeker ook de tuin prima
worden aangeharkt. En van een steentje meer of minder wordt deze hark niet angstig.

DeWit® Zaadhark ronde tanden
Art. Nr. Omschrijving
1101
Zaadhark 7 tands rond zonder steel

Afmetingen
255 x 370 x 95

Gewicht
0,95 kg

EAN-code
8714936011017
8714936911010

1101S

Zaadhark 7 tands rond essen steel 1700mm

1840 x 370 x 95

1,55 kg

1103

Zaadhark 9 tands rond zonder steel

260 x 420 x 95

1,05 kg

8714936011031

1103S

Zaadhark 9 tands rond essen steel 1700mm

1840 x 420 x 95

1,70 kg

8714936911034

DeWit® Zaadharken zijn ‘ouderwetse’ artikelen met een ijzersterke kwaliteit. De tanden zijn stuk voor
stuk gesmeed en dat maakt de hark tot een onmisbaar stuk gereedschap in bijvoorbeeld de volkstuin.
Gemakkelijk te delen met een groep tuiniers als je echte kwaliteit nodig bent voor het bewerken van de
grond. We maken deze harken met ronde en vierkante tanden.

DeWit® Zaadhark vierkante tanden
Art. Nr. Omschrijving
1102
Zaadhark 7 tands vierkant zonder steel

Afmetingen
245 x 370 x 110

Gewicht
1,05 kg

EAN-code
8714936011024
8714936911027

1102S

Zaadhark 7 tands vierkant essen steel 1700mm

1830 x 370 x 110

1,65 kg

1104

Zaadhark 9 tands vierkant zonder steel

245 x 420 x 110

1,25 kg

8714936011048

1104S

Zaadhark 9 tands vierkant essen steel 1700mm

1830 x 420 x 110

1,80 kg

8714936911041

DeWit® Zaadharken zijn ‘ouderwetse’ artikelen met een ijzersterke kwaliteit. De tanden zijn stuk voor
stuk gesmeed en dat maakt de hark tot een onmisbaar stuk gereedschap op bijvoorbeeld de volkstuin.
Gemakkelijk te delen met een groep tuiniers als je echte kwaliteit nodig bent voor het bewerken van de
grond. We maken deze harken met ronde en vierkante tanden.

DeWit® Tuinhark 12 gebogen tanden
Art. Nr. Omschrijving
1110
Tuinhark 12 gebogen tanden zonder steel

Afmetingen
175 x 385 x 95

Gewicht
0,95 kg

EAN-code
8714936011109

1110S

1790 x 385 x 95

2,00 kg

8714936911102

Tuinhark 12 gebogen tanden essen steel 1700mm

Onze Tuinhark is een zware hark met dul en heeft een totale lengte van 180cm. Ideaal voor de hovenier
die meer wil dan de bouwmarkt kwaliteit. Met goed gereedschap straalt de hovenier ook zijn of haar eigen
vakmanschap uit.

DeWit® Beugelhark X-treme
Art. Nr. Omschrijving
3863 Beugelhark X-treme zonder steel

Afmetingen
340 x 350 x 95

Gewicht
0,84 kg

EAN-code
8714936038632

3863S Beugelhark X-treme essen steel 1400mm

1620 x 350 x 95

1,50 kg

8714936938635

DeWit® Beugelhark zonder steel en met 1400mm essen steel. Door de beugels is de hark stabieler en
prettiger in gebruik. Ook is het risico op onvakkundig gebruik kleiner doordat de beugel de hark beschermt
tegen ombuigen.

DeWit® Asfalthark
Art. Nr. Omschrijving
H1004 Asfalthark zonder steel

Afmetingen
580 x 410 x 95

Gewicht
1,75 kg

EAN-code
8714936610043

H1003

1850 x 410 x 95

2,55 kg

8714936410032

Asfalthark essen steel 1300mm

Voor het werken bij heet asfalt is het niet verstandig om een normale hark te gebruiken, omdat de steel
dan te snel zou verbranden. Deze Asfalthark heeft een extra lang metalen tussenstuk waardoor de steel
verder is verwijderd van het asfalt, waardoor de steel niet begint te branden. Voorzien van een 1300mm
essen steel.

DeWit® Handschoffel hark met essen handvat 140mm
Art. Nr.

5322

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

350 x 85 x 145

EAN-code

8714936053222

Met deze Handschoffel hark is het wieden van onkruid erg gemakkelijk. Door het mesje aan de voorkant
van het blad kan er tijdens het wieden ook gelijk geharkt worden. Wieden en harken is wat de handschoffel
hark doet. Voorzien van een 140mm essen handvat.
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DeWit® Schoffelhark essen steel 1700mm
Art. Nr. Omschrijving
5328
Schoffelhark essen steel 1700mm

Afmetingen
1750 x 200 x 90

Gewicht
1,10 kg

EAN-code
8714936053284

5329

Schoffelhark 12cm essen steel 1700mm

5330

Schoffelhark profi essen steel 1700mm

1750 x 120 x 90

0,95 kg

8714936053291

1750 x 200 x 90

0,90 kg

8714936053307

De Schoffelhark is een Nederlandse uitvinding van meneer Jordaan. Alleen harken was niet voldoende,
hij wilde tegelijkertijd het onkruid uit de tuin halen. Hij maakte een mesje op een hark en zo ontstond de
‘Schoffelhark.’ Schoffelen en harken in dezelfde beweging. Wij hebben inmiddels diverse uitvoeringen van
de Schoffelhark in ons assortiment.

DeWit® Straathamer essen steel
Art. Nr. Omschrijving
0001
Straathamer 4cm essen steel

Afmetingen
40 x 210

Gewicht
1,80 kg

EAN-code
8714936000011
8714936000028

0002

Straathamer 5cm essen steel

50 x 210

1,90 kg

0003

Straathamer 5cm kort essen steel

50 x 175

1,75 kg

8714936000035

0004

Straathamer 7cm essen steel

70 x 210

1,90 kg

8714936000042
8714936000059

0005

Straathamer 7cm kort essen steel

70 x 175

1,70 kg

0006

Straathamer 10cm essen steel

100 x 225

3,40 kg

8714936000066

0011

Straathamer 1000gr essen steel

40 x 145

1,00 kg

8714936000110

DeWit® Straathamers zijn kenmerkend voor hun goede kwaliteit. Al meer dan 70 jaar worden in onze
fabriek vele soorten straathamers geproduceerd. De uitvoeringen verschillen onderling in breedte en
lengte. Het gewicht is per hamer verschillend en hiermee kan ook aan de persoonlijke voorkeur van de
stratenmaker worden voldaan. Naast machinale bestrating gebeurt er nog veel bestratingswerk op de
traditionele wijze, voor dit vakmanschap maken wij deze straathamers.

DeWit® Straathamer Staphorst essen steel
Art. Nr. Omschrijving
0007 Straathamer Staphorst 7cm essen steel

Afmetingen
70 x 210

Gewicht
1,45 kg

EAN-code
8714936000073

0008

50 x 210

1,40 kg

8714936000080

Straathamer Staphorst 5cm essen steel

DeWit® Straathamer van het model Staphorst worden gemaakt in twee breedte maten. Als basis materiaal
gebruiken wij 25mm vierkant wat betekent dat er meer gesmeed moet worden om een hamerbek op juiste
breedte te krijgen. Door het lichtere basis materiaal is het gewicht van de hamer minder dan bij de normale
uitvoeringen. De hamers van het model Staphorst worden gemaakt met ovale houten stelen.

DeWit® Straathamer fibersteel
Art. Nr. Omschrijving
0015
Straathamer 1000gr glasfibersteel

Afmetingen
50 x 210

Gewicht
1,20 kg

EAN-code
8714936000158
8714936000165

0016

Straathamer 5cm glasfibersteel

50 x 210

2,05 kg

0017

Straathamer 7cm glasfibersteel

70 x 210

2,10 kg

8714936000172

0019

Straathamer 7cm kort glasfibersteel

70 x 175

1,95 kg

8714936000196
8714936000226

0022

Straathamer 5cm kort glasfibersteel

50 x 175

1,90 kg

0023

Straathamer 4cm glasfibersteel

40 x 210

2,05 kg

8714936000233

0024

Straathamer 10cm glasfibersteel

100 x 225

3,65 kg

8714936000240

Stratenmakers zijn allemaal wel bekend van een los handvat bij de straathamer. Deze fibersteel is een oplossing voor dit probleem. Zolang de steel wordt gebruikt waar deze voor bedoeld is, zou deze altijd vast blijven
zitten. Fiberstelen die gebruikt worden om bestrating mee aan te slaan, zullen los gaan zitten en vallen niet
onder de garantie.

DeWit® Straathamer essen steel met nylon dop
Art. Nr. Omschrijving
0026 Straathamer 5cm essen steel en nylon dop

Afmetingen
50 x 210

Gewicht
1,55 kg

EAN-code
8714936000264

0028

70 x 210

1,55 kg

8714936000288

Straathamer 7cm essen steel en nylon dop

DeWit® Straathamers met verwisselbare nylondop worden veelal gebruikt bij sierbestrating. Ze worden
gemaakt in 50mm en 70mm bekbreedte. De nylon dop is ook los leverbaar.

DeWit® Straathamer met fibersteel en nylon dop
Art. Nr. Omschrijving
0027
Straathamer 5cm fibersteel en nylon dop

Afmetingen
50 x 210

Gewicht
1,75 kg

EAN-code
8714936000271

0029

70 x 210

1,75 kg

8714936000295

Straathamer 7cm fibersteel en nylon dop

DeWit® Straathamers met verwisselbare nylondop worden veelal gebruikt bij sierbestrating. Ze worden
gemaakt in 50mm en 70mm bekbreedte. De nylon dop is ook los leverbaar. In combinatie met de
glasfibersteel zijn deze hamers het meest professionele wat wij kunnen maken.
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DeWit® Rubberdop voor straathamer
Art. Nr.

0014

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

70 x 70 x 60

EAN-code

8714936000141

Rubberdop geschikt voor DeWit® Straathamers.

DeWit® Trottoirbandtang klein kort lengte 800mm
Art. Nr.

0101

Gewicht 4,10 kg

Afmetingen

800 x 260 x 45

EAN-code

8714936001018

Het plaatsen van trottoirbanden gebeurt naast het werken met een kraan ook vaak in samenwerking met
twee vakmensen. Met zijn tweeën tillen ze de band op en plaatsen ze de band op het zand. De tang klein
kort is de meest verkochte bandentang die wij in ons assortiment hebben.

DeWit® Trottoirbandtang groot lengte 880mm
Art. Nr.

0102

Gewicht 4,75 kg

Afmetingen

880 x 265 x 45

EAN-code

8714936001025

Voor de brede banden hebben wij deze tang die is gemaakt met grotere bekken waardoor een breder bereik
kan worden opgetilt.

DeWit® Trottoirbandtang R.W.S. lengte 870mm
Art. Nr.

0103

Gewicht 4,85 kg

Afmetingen

870 x 570 x 50

EAN-code

8714936001032

Deze R.W.S. tang wordt gebruikt voor het plaatsen van speciale inrit blokken. De brede hoge bek heeft
omgezette bekjes die onder de blokken geplaatst kan worden zodat het blok gemakkelijk opgetilt kan
worden om het vervolgens op de juiste plek te plaatsen.

DeWit® Dubbel scharnierende tang lengte 870mm
Art. Nr.

0104

Gewicht 5,15 kg

Afmetingen

870 x 385 x 40

EAN-code

8714936001049

De dubbelscharnierende functie in deze tang zorgt ervoor dat je een betere krachtoverbrenging hebt en
dus met minder kracht meer op kunt tillen. Uiteindelijk heb je met deze tang een betere controle over de
band die je moet plaatsen.

DeWit® Trottoirbandtang met rubberbek lengte 900mm
Art. Nr.

0105

Gewicht 4,25 kg

Afmetingen

900 x 540 x 160

EAN-code

8714936001056

Deze tang met verwisselbare bekken geeft je een betere controle op de banden die een glad oppervlakte
hebben. De tangen worden gemaakt van ovale buis waardoor ze behoorlijk minder gewicht hebben.

DeWit® Klinkertrekker verzinkt lengte 900mm
Art. Nr.

0108

Gewicht 5,90 kg

Afmetingen

900 x 290 x 80

EAN-code

8714936001087

Soms moet een gedeelte van de bestrating worden herstraat of moeten er klinkers en tegels worden
verwijdered voor het plaatsen van tijdelijke bebording en verlichting. Met een DeWit® Klinkertrekker is
dit klusje zomaar klaar. De mesjes zijn verwisselbaar en de klinkertrekker is helemaal verzinkt waardoor
er vele jaren mee gewerkt kan worden. Als handgreep hebben we de rubberen handvaten en deze zijn
verlijmd.

48

MEERMAN JR – DEWIT GEREEDSCHAPPEN

DeWit® Trottoirbandtang klein lang lengte 900mm
Art. Nr.

0111

Gewicht 4,80 kg

Afmetingen

900 x 250 x 45

EAN-code

8714936001117

Het plaatsen van trottoirbanden gebeurt naast het werken met een kraan ook vaak in samenwerking met
twee vakmensen. Met beiden een tang tillen ze de band op en plaatsen ze de band op het zand. Deze tang is
langer dan de normale uitvoering, zodat er met een rechtere rug gewerkt kan worden.

DeWit® Bandentang met widia punten lengte 900mm
Art. Nr.

0114

Gewicht 4,00 kg

Afmetingen

900 x 540 x 115

EAN-code

8714936001148

De Bandentang met widia punten is gemaakt om meer grip te krijgen op de gladde troittoirbanden. De
kleine widia punten zijn verwisselbaar en worden middels schroefdraad in de bek van de tang gemonteerd.
De tang is gemaakt van ovale buis om het gewicht zoveel mogelijk te beperken.

DeWit® Richtijzer
Art. Nr.

0118

Gewicht 2,30 kg

Afmetingen

1000 x 350 x 40

EAN-code

8714936001186

Bestraten gaat meer en meer machinaal. Daarbij ontstaat er wel eens verloop in de klinkers en om dit
verloop bij te werken maakt men gebruik van een richtijzer. Deze richtijzer is voorzien van een gehard mesje
waarmee je de klinker in het juiste spoor kunt brengen.

DeWit® Verstelbare stenenklem
Art. Nr.

0050

Gewicht 1,55 kg

Afmetingen

305 x 50 x 190

EAN-code

8714936000506

Voor de kleinere klusjes heb je zo nu en dan een hulpje nodig. Deze verstelbare stenenklem kan in sommige
situaties de oplossing zijn.

DeWit® Stenenknipper
Art. Nr.

0060

Gewicht 2,55 kg

Afmetingen

150 x 80 x 250

EAN-code

8714936000609

Er is niet altijd ruimte voor het gebruiken van een machinale stenenknipper, soms zit je op een steiger of
zolder te werken waar die zware machines niet kunnen staan. Deze handige stenenknipper is de ideale
oplossing.

DeWit® Tegelklopper houten klos
Art. Nr.

0201

Gewicht 3,20 kg

Afmetingen

320 x 105 x 220

EAN-code

8714936002015

Voor het aanstampen van tegels kun je gebruik maken van een tegelklopper. Deze klopper met houten klos
geeft een ‘doffe’ klap en veert niet terug nadat je ermee geslagen hebt.

DeWit® Tegelklopper nylon klos
Art. Nr.

0301

Gewicht 3,15 kg

Afmetingen

320 x 95 x 210

EAN-code

8714936003012

De originele DeWit® Nylon tegelklopper of Dalleerhamer. Na afloop van ons patent vaak nagemaakt, de
echte kracht is echter nooit geëvenaard. Met zijn ruime drie kilogram een onmisbaar stuk gereedschap
voor de straatmaker. De Nylon klos geeft deze tegelklopper een ‘verende’ werking.
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DeWit® Stamper houten blok
Art. Nr. Omschrijving
0401
Stamper houten blok lengte 840mm

Afmetingen
840 x 400 x 160

Gewicht
9,55 kg

EAN-code
8714936004019

0511

870 x 410 x 160

10,60 kg

8714936005115

Stamper hout schokabsorberende handgreep

Aanstampen van de grond voor de bestrating kan vaak met een trilplaat. Soms is de ruimte echter te klein
en heeft men voor het aanstampen van het bestratingszand een stamper nodig. Ook als de trottroirbanden
na het plaatsen nog een tikje nodig hebben kan dit gedaan worden met een DeWit® Bandenstamper.
Deze uitvoering is voorzien van een verwisselbaar houten blok. Iedere stratenmaker kent het gevoel
van terugslag in de pols, de schokabsorberende versie werkt veel prettiger en heeft een veel betere
slagkracht.

DeWit® Stamper geheel van staal
Art. Nr. Omschrijving
0501
Stamper geheel van staal lengte 860mm

Afmetingen
860 x 400 x 180

Gewicht
9,45 kg

EAN-code
8714936005016

0510

920 x 410 x 180

10,50 kg

8714936005108

Stamper staal schokabsorberende handgreep

De stamper met stalen voet. De stalen uitvoering is minder aan slijtage onderhevig dan de stamper met
houten blok.

DeWit® Stamper rubber voet lengte 1800mm
Art. Nr.

0502

Gewicht 8,15 kg

Afmetingen

1800 x 300 x 150

EAN-code

8714936005023

Als de stamper geen krassen of andere beschadigingen achter mag laten, is deze stamper met rubberen
voet hetgeen wat je nodig bent. Het formaat van 30 x 15cm is zeer geschikt voor het aanstampen van
tegelbestrating.

DeWit® Stamper schokabsorberend lengte 1240mm
Art. Nr.

0512

Gewicht 5,05 kg

Afmetingen

1240 x 180 x 120

EAN-code

8714936005122

De stamper schokabsorberend vangt door middel van een rubberen tussenstuk de klap op de pols op,
waardoor deze prettiger in gebruik is.

DeWit® Stamper staal vierkante kop lengte 1450mm
Art. Nr.

0515

Gewicht 7,70 kg

Afmetingen

1450 x 120 x 120

EAN-code

8714936005153

De vierkante voet van deze stamper staal heeft een oppervlak van 120 x 120mm. De lange steel maakt het
gemakkelijk om gaten in de grond aan te stampen.

DeWit® Stamper staal ronde kop lengte 1450mm
Art. Nr.

0514

Gewicht 5,75 kg

Afmetingen

1450 x 110 x 110

EAN-code

8714936005146

Deze stamper heeft een ronde kop van ø110mm voor specialistisch gebruik. De langere lengte maakt het
aanstampen van gaten een stuk gemakkelijker.

DeWit® Stamper fibersteel
Art. Nr. Omschrijving
0503 Stamper fibersteel 3500gr lengte 1600mm

Afmetingen
1600 x 110 x 110

Gewicht
5,70 kg

EAN-code
8714936005030

0504

1600 x 110 x 110

9,10 kg

8714936005047

Stamper fibersteel 7000gr lengte 1600mm

De stamper met fibersteel zorgt ervoor dat vervelende trillingen in de handen worden verminderd,
daarnaast zorgt het voor een betere grip. De levensduur van een stamper met een fibersteel is ook erg
lang. Beschikbaar in een kop van 3500gr en 7000gr.
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DeWit® Putdekselhaak
Art. Nr. Omschrijving
0906 Putdekselhaak 250 x 12mm

Afmetingen
250 x 12

Gewicht
0,45 kg

EAN-code
8714936009069
8714936009090

0909

Putdekselhaak 300 x 12mm

300 x 12

0,45 kg

0908

Putdekselhaak 350 x 12mm

350 x 12

0,50 kg

8714936009083

0911

Putdekselhaak 500 x 12mm

500 x 12

0,65 kg

8714936009113
8714936009076

0907

Putdekselhaak 600 x 12mm

600 x 12

0,75 kg

0912

Putdekselhaak 800 x 12mm

800 x 12

0,95 kg

8714936009120

0913

Putdekselhaak 1000 x 12mm

1000 x 12

1,10 kg

8714936009137

Deze Putdekselhaak is gemaakt uit één stuk staal en de punt is deskundig gesmeed en gehard.

DeWit® Trottoirbandhaak 800x16mm
Art. Nr.

0910

Gewicht 1,65 kg

Afmetingen

800 x 135

EAN-code

8714936009106

Deze Bandhaak is gemaakt uit één stuk staal en de bek is deskundig gesmeed en gehard. De bek van deze
Bandhaak is vlak gesmeed en daarmee kun je de trottoirband iets omhoog tillen als je in een bestaande
situatie de band iets moet ophogen. Ook te gebruiken als je een band moet plaatsen op een plek waar geen
ruimte is voor een bandentang.

DeWit® Putdekselhaak 750x16mm met krul
Art. Nr.

0914

Gewicht 1,50 kg

Afmetingen

750 x 140

EAN-code

8714936009144

Deze Putdekselhaak is gemaakt uit één stuk staal en de omgebogen krul met punt is deskundig gesmeed
en gehard.

DeWit® Draadpen
Art. Nr. Omschrijving
0915
Draadpen dicht/open oog 400 x 10mm

Afmetingen
400 x 10

Gewicht
0,25 kg

EAN-code
8714936009151

0916

Draadpen dicht/open oog 600 x 10mm

0917

Draadpen dicht/open oog 800 x 10mm

600 x 10

0,40 kg

8714936009168

800 x 10

0,55 kg

8714936009175

DeWit® maakt draadpennen die zijn voorzien van een gesmede en geharde punt. Door het extra bewerken
van de punt gaat de prijs uiteraard omhoog, maar hierdoor ook de gebruiksduur. Ook in de wereld van
de infrastructuur is duurzaamheid belangrijk, wij bewerkstelligen dit door onze extra kwaliteit. Een goed
gesmede en geharde draadpen gaat jarenlang mee.

DeWit® Draadpen 400x10mm haakse kop
Art. Nr.

0918

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

400 x 130

EAN-code

8714936009182

Deze Draadpen heeft een gesmede punt en een omgezette kop voorzien van een ring waaraan de draad
kan worden bevestigd. DeWit® Draadpennen zijn kwaliteitspennen die jaren lang mee gaan.

DeWit® Draadpen 700x14mm zonder oog blank
Art. Nr.

0922

Gewicht 0,80 kg

Afmetingen

700 x 14

EAN-code

8714936009229

Een basic uitvoering van zwaarder materiaal. Het 14mm rond is voorzien van een gesmede en geharde
punt, buigen van deze pen gaat moeilijk door het dikkere basismateriaal van de pen.
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DeWit® Draadpen met T-kop
Art. Nr. Omschrijving
0919
Draadpen 600 x 10mm T-kop

Afmetingen
600 x 10

Gewicht
0,45 kg

EAN-code
8714936009199
8714936009205

0920

Draadpen 500 x 8mm T-kop

500 x 8

0,25 kg

0921

Draadpen 530 x 16mm T-kop

530 x 16

1,00 kg

8714936009212

0923

Draadpen 800 x 16mm T-kop

800 x 16

1,40 kg

8714936009236
8714936009304

0930

Draadpen 300 x 12mm T-kop

300 x 12

0,35 kg

0960

Draadpen 600 x 12mm T-kop

600 x 12

0,65 kg

8714936009601

0980

Draadpen 800 x 12mm T-kop

800 x 12

0,80 kg

8714936009809

Een Draadpen met een T-kop kan gemakkelijk in de grond gedrukt worden, eventueel kun je de pen met de
voet een extra stootje meegeven. DeWit® maakt draadpennen in alle denkbare modellen en afmetingen,
staat uw wens er niet bij, vraag dan eens naar de mogelijkheden via sales@dewit.eu

DeWit® Stootijzer met knop en beitel
Art. Nr. Omschrijving
7001
Stootijzer 1000 x 28mm knop en beitel

Afmetingen
1000 x 28

Gewicht
4,95 kg

EAN-code
8714936070014
8714936070021

7002

Stootijzer 1200 x 28mm knop en beitel

1200 x 28

5,90 kg

7003

Stootijzer 1400 x 28mm knop en beitel

1400 x 28

6,85 kg

8714936070038

7004

Stootijzer 2000 x 28mm knop en beitel

2000 x 28

9,70 kg

8714936070045

7005

Stootijzer 1600 x 28mm knop en beitel

1600 x 28

7,80 kg

8714936070052

7011

Stootijzer 1800 x 28mm knop en beitel

1800 x 28

8,70 kg

8714936070113

In de stootijzer van DeWit® zit meer dan zeventig jaar ervaring en dat is te merken! Waar de stootijzers
van de concurrentie hun zwakke plek hebben op de las van het onderstuk, zorgen wij ervoor dat deze las
nooit breekt. Dit komt, omdat de las tussen het vierkante onderstuk en de ronde bovenkant sterker is
dan het originele materiaal. De beitel van de breekijzers van DeWit® zijn zorgvuldig gesmeed en gehard
en de lasverbinding wordt volledig met de robot gemaakt. De originele stootijzers van DeWit® zijn altijd te
herkennen aan het gesmede logo in de knop.

DeWit® Stootijzer met knop en punt
Art. Nr. Omschrijving
7006 Stootijzer 1000 x 28mm knop en punt

Afmetingen
1000 x 28

Gewicht
4,80 kg

EAN-code
8714936070069

7007

Stootijzer 1200 x 28mm knop en punt

7008

Stootijzer 1400 x 28mm knop en punt

1200 x 28

5,70 kg

8714936070076

1400 x 28

6,65 kg

8714936070083

Deze DeWit® Stootijzer of Kasseihefboom is gemaakt uit één stuk staal. De kop is speciaal gestuikt en de
punt is gesmeed en gehard. Kwaliteit voor vakman en dhz’er en gesmeed in Nederland.

DeWit® Stootijzer met oog en beitel
Art. Nr.

7010

Gewicht 6,90 kg

Afmetingen

1200 x 28

EAN-code

8714936070106

Dit model stootijzer is gemaakt uit één stuk staal, gesmede- en geharde bek. Het oog is gemaakt om de
stootijzer mee op te tillen. Vervaardigt uit speciaal staal om de beste kwaliteit te kunnen garanderen.
Kwaliteit voor vakman en dhz’er en gesmeed in Nederland.

DeWit® Stootijzer met nylon dop ø 50mm
Art. Nr.

7012

Gewicht 6,70 kg

Afmetingen

1400 x 28

EAN-code

8714936070120

Stootijzer of Hefboom met Nylon dop. De bek is gesmeed en gehard. Bovenaan de stootijzer is een
verwisselbare Nylon dop bevestigd. Door deze Nylon dop kan de stootijzer of hefboom ook gebruikt
worden als stamper. Door met het nylon te stampen beschadigd de band of bestrating niet, want het Nylon
laat geen sporen achter.

DeWit® Stootijzer met omgebogen bek en knop
Art. Nr.

7015

Gewicht 6,95 kg

Afmetingen

1400 x 28

EAN-code

8714936070151

Deze Stootijzer met opgestuikte knop en geharde omgebogen bek is gemaakt voor het optillen van balken
en bijvoorbeeld rijplaten.
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DeWit® Stootijzer brede bek en knop
Art. Nr.

7070

Gewicht 5,90 kg

Afmetingen

1200 x 28

EAN-code

8714936070700

DeWit® Stootijzer die is voorzien van een gestuikte knop en een extra breed gesmede platte bek. De brede
bek kan prima gebruikt worden voor het schrapen van bijvoorbeeld roest.

DeWit® Boomwortelsteker 1200x28mm knop
Art. Nr.

7071

Gewicht 5,75 kg

Afmetingen

1200 x 28

EAN-code

8714936070717

Met deze Wortelsteker, die is voorzien van een gestuikte knop en een extra breed gesmede platte bek, is
het gemakkelijk om wortels door te steken. De dunne bek in combinatie met haar breedte en het totale
gewicht maakt het de perfecte Boomwortelsteker. Opgelet: bij andere toepassingen dan verticaal gebruik
is er kans dat de beitel af gaat breken. Zorgvuldig gebruik is daarom van belang. Het is een wortelsteker en
geen stootijzer of koevoet.

DeWit® Stootijzer 1200x28mm met ronde bek en knop
Art. Nr.

7072

Gewicht 5,90 kg

Afmetingen

1200 x 28

EAN-code

8714936070724

Deze Stootijzer is voorzien van een gesmede en rond gebogen bek. Ideaal om ronde gaten in de hardere
grondsoort of in grind mee te maken. Als de grondboor de grond niet in wil kan met deze stootijzer een
prima begin worden gemaakt. Uit één stuk staal gesmeed, met opgestuikte knop en geharde bek.

DeWit® Stootijzer fiber
Art. Nr. Omschrijving
F9402 Stootijzer fiber 1200 x 1”

Afmetingen
1200 x 32

Gewicht
2,90 kg

EAN-code
8714936794026

F9403 Stootijzer fiber 1400 x 1”
F9404 Stootijzer fiber 1600 x 1”

1400 x 32

3,15 kg

8714936794033

1600 x 32

3,40 kg

8714936794040

Stootijzers met fiber zijn gemaakt voor haar isolerende werking. Bij klussen waarbij men in de grond moet
werken en niet weet of er elektriciteitskabels in de grond liggen is deze fiberuitvoering van de stootijzer een
uitkomst. Het glasfiber geleid niet en beschermd tot 10.000 Volt.

DeWit® Stootijzer 40cm vierkant met knop en beitel
Art. Nr. Omschrijving
7101
Stootijzer 1000 met 40cm vierkant knop en beitel

Afmetingen
1000 x 28

Gewicht
5,80 kg

EAN-code
8714936071011
8714936071028

7102

Stootijzer 1200 met 40cm vierkant knop en beitel

1200 x 28

6,65 kg

7103

Stootijzer 1400 met 40cm vierkant knop en beitel

1400 x 28

7,65 kg

8714936071035

7206

Stootijzer 1600 met 40cm vierkant knop en beitel

1600 x 28

8,65 kg

8714936072063

7104

Stootijzer 1750 met 40cm vierkant knop en beitel

1750 x 28

9,56 kg

8714936071042

7009

Stootijzer 2000 met 40cm vierkant knop en beitel

2000 x 28

10,60 kg

8714936070090

DeWit® Stootijzer met vierkante bekken zijn voorzien van opgestuikte knop, robot gelast vierkant onderstuk
met gesmede en geharde beitel. De las van een DeWit® Stootijzer of Kasseihefboom is sterker dan het
originele materiaal. Voor vakmensen in de bouw en infratechniek is een goed stuk gereedschap van belang
om veilig te kunnen werken. Op veiligheid zou een vakman en een dhz’er niet moeten bezuinigen. DeWit®
van en voor vakmensen.

DeWit® Stootijzer 100cm vierkant met knop en beitel
Art. Nr. Omschrijving
7201
Stootijzer 1400 met 100cm vierkant knop en beitel

Afmetingen
1400 x 28

Gewicht
9,15 kg

EAN-code
8714936072018

7205

Stootijzer 1750 met 100cm vierkant knop en beitel

1750 x 28

10,80 kg

8714936072056

7207

Stootijzer 1800 met 100cm vierkant knop en beitel

1800 x 28

11,10 kg

8714936072070

7202

Stootijzer 2000 met 100cm vierkant knop en beitel

2000 x 28

13,07 kg

8714936072025

DeWit® Stootijzer met vierkante bekken zijn voorzien van opgestuikte knop, robot gelast vierkant onderstuk
met gesmede en geharde beitel. De las van een DeWit® stootijzer of kasseihefboom is sterker dan het
originele materiaal. Voor vakmensen in de bouw en infratechniek is een goed stuk gereedschap van belang
om veilig te kunnen werken. Op veiligheid zou een vakman en een dhz’er niet moeten bezuinigen. DeWit®
van en voor vakmensen.
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DeWit® Koevoet 800x25mm met klauw en beitel
Art. Nr.

7301

Gewicht 3,75 kg

Afmetingen

800 x 25

EAN-code

8714936073015

De originele Koevoet zoals wij ze bij DeWit® sinds de ‘60’er jaren al produceren. Geschikt voor het zware
werk. Aan de bovenzijde een gesmede en geharde beitel en aan de onderzijde voorzien van een gesmede en
geharde koevoet. De koevoet gebruikt men om spijkers te trekken en voor overige breekwerkzaamheden.

DeWit® Koevoet met klauw en beitel
Art. Nr. Omschrijving
7304
Koevoet 1500 x 30mm klauw en beitel

Afmetingen
1500 x 30

Gewicht
8,20 kg

EAN-code
8714936073046

7311

1100 x 28

5,20 kg

8714936073114

Koevoet 1100 x 28mm klauw en beitel

De originele Koevoet zoals wij ze bij DeWit® sinds de ‘60’er jaren al produceren. Geschikt voor het zware
werk. Aan de bovenzijde een gesmede en geharde beitel en aan de onderzijde voorzien van een gesmede en
geharde koevoet. De koevoet gebruikt men om spijkers te trekken en voor overige breekwerkzaamheden.

DeWit® Koevoet gebogen klauw en beitel
Art. Nr.

7305

Gewicht 8,15 kg

Afmetingen

1500 x 30

EAN-code

8714936073053

De originele Koevoet zoals wij ze bij DeWit® sinds de ‘60’er jaren al produceren. Geschikt voor het zware
werk. Aan de bovenzijde een gesmede en geharde beitel en aan de onderzijde voorzien van een gebogen
klauw. De koevoet gebruikt men om spijkers te trekken en voor overige breekwerkzaamheden.

DeWit® Koevoet klauw en knop
Art. Nr. Omschrijving
7321
Koevoet 1100 x 28mm klauw en knop

Afmetingen
1100 x 28

Gewicht
5,45 kg

EAN-code
8714936073213

7322

1500 x 30

8,60 kg

8714936073220

Koevoet 1500 x 30mm klauw en knop

De originele Koevoet zoals wij ze bij DeWit® sinds de ‘60’er jaren al produceren. Geschikt voor het zware
werk. Aan de bovenzijde een gestuikte knop en aan de onderzijde voorzien van een gesmede en geharde
koevoet. De Koevoet gebruikt men om spijkers te trekken en voor overige breekwerkzaamheden.

DeWit® Koevoet klauw en punt
Art. Nr. Omschrijving
7323
Koevoet 1100 x 28mm klauw en punt

Afmetingen
1100 x 28

Gewicht
5,20 kg

EAN-code
8714936073237

7324

1500 x 30

8,20 kg

8714936073244

Koevoet 1500 x 30mm klauw en punt

De originele Koevoet zoals wij ze bij DeWit® sinds de ‘60’er jaren al produceren. Geschikt voor het zware
werk. Aan de bovenzijde een gemede en geharde punt en aan de onderzijde voorzien van een gesmede en
geharde koevoet. De koevoet gebruikt men om spijkers te trekken en voor overige breekwerkzaamheden.

DeWit® Rolkoevoet 1500x30mm met knop
Art. Nr.

7400

Gewicht 9,65 kg

Afmetingen

1500 x 30

EAN-code

8714936074005

Deze Rolkoevoet is geschikt voor het verplaatsen van zware lasten zoals bijvoorbeeld vrieskisten,
koelvitrines, brandkasten en overige machines. Deze Rolkoevoet is voorzien van stalen wielen en kan tot
ongeveer 2,5 ton ingezet worden. Gemaakt in Nederland.

DeWit® Sloopbeitel rond 500x20mm beitel en punt
Art. Nr.

7410

Gewicht 1,05 kg

Afmetingen

500 x 20

EAN-code

8714936074104

Een sloopbeitel met gesmede bek en gesmede ronde punt.aw
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DeWit® Sloopbeitel
Art. Nr. Omschrijving
7401
Sloopbeitel 500 x 18mm zeskant

Afmetingen
500 x 18

Gewicht
1,15 kg

EAN-code
8714936074012

7402

Sloopbeitel 600 x 18mm zeskant

600 x 18

1,35 kg

8714936074029

7403

Sloopbeitel 800 x 18mm zeskant

800 x 18

1,95 kg

8714936074036

7404

Sloopbeitel 1000 x 27mm zeskant

1000 x 27

5,20 kg

8714936074043

7406

Sloopbeitel 1000 x 18mm zeskant

1000 x 18

2,45 kg

8714936074067

Ideaal voor het kleinere sloopwerk, gemaakt van zeskant materiaal met aan de ene kant een smalle
gesmede beitel en aan de andere kant een gebogen spijkertrekker.

DeWit® Stootijzer kort met ronde bek
Art. Nr.

7801

Gewicht 2,95 kg

Afmetingen

600 x 80 x 50

EAN-code

8714936078010

Zware gereedschappen voor plantwerkzaamheden. Door de geringe lengte en gewicht zijn ze gemakkelijk in
gebruik in droge, harde of steenachtige grond. Met deze stootijzer kort kun je in elke bodemsoort te werk
gaan. Deze versie van de stootijzer kort beschikt naast een gestuikte kop over een ronde scherpgeslepen
bek.

DeWit® Stootijzer kort met punt
Art. Nr.

7802

Gewicht 2,80 kg

Afmetingen

600 x 50 x 50

EAN-code

8714936078027

Zware gereedschappen voor plantwerkzaamheden. Door de geringe lengte en gewicht zijn ze gemakkelijk in
gebruik in droge, harde of steenachtige grond. Met deze stootijzer kort kun je in elke bodemsoort te werk
gaan. Deze versie van de stootijzer kort beschikt naast een gestuikte kop over een scherpe punt.

DeWit® Stootijzer kort met bek
Art. Nr.

7803

Gewicht 3,00 kg

Afmetingen

600 x 50 x 50

EAN-code

8714936078034

Zware gereedschappen voor plantwerkzaamheden. Door de geringe lengte en gewicht zijn ze gemakkelijk in
gebruik in droge, harde of steenachtige grond. Met deze stootijzer kort kun je in elke bodemsoort te werk
gaan. Deze versie van de stootijzer kort beschikt naast een gestuikte kop over een beitel.

DeWit® Grondboor gedraaide punt verlengbaar
Art. Nr. Omschrijving
4004 Grondboor gedraaide punt 4cm verlengbaar

Afmetingen
1240 x 40

Gewicht
3,10 kg

EAN-code
8714936040048

4006

Grondboor gedraaide punt 6cm verlengbaar

1240 x 60

3,25 kg

8714936040062

4007

Grondboor gedraaide punt 7cm verlengbaar

1240 x 70

3,65 kg

8714936040079

4008

Grondboor gedraaide punt 8cm verlengbaar

1260 x 80

3,55 kg

8714936040086

4009

Grondboor gedraaide punt 9cm verlengbaar

1320 x 90

3,45 kg

8714936040093

4010

Grondboor gedraaide punt 10cm verlengbaar

1320 x 100

3,80 kg

8714936040109

4012

Grondboor gedraaide punt 12cm verlengbaar

1330 x 120

4,80 kg

8714936040123

4014

Grondboor gedraaide punt 14cm verlengbaar

1330 x 140

4,80 kg

8714936040147

4016

Grondboor gedraaide punt 16cm verlengbaar

1350 x 160

4,80 kg

8714936040161

4018

Grondboor gedraaide punt 18cm verlengbaar

1390 x 180

6,00 kg

8714936040185

4020

Grondboor gedraaide punt 20cm verlengbaar

1400 x 200

6,00 kg

8714936040208

Deze verlengbare grondboren zijn handgesmeed en hebben een diameter van 4 tot 20cm. Het T-stuk is
voorzien van dikke zwarte handvaten voor een comfortabel gevoel bij de gebruiker. Voor deze boor zijn
verlengstukken van 60cm en 100cm leverbaar.

DeWit® Verlengstuk voor grondboor met gedraaide punt
Art. Nr. Omschrijving
4301
Verlengstuk 1000mm

Afmetingen
1000

Gewicht
1,80 kg

EAN-code
8714936043018

4302

600

1,20 kg

8714936043025

Verlengstuk 600mm

Deze verlengstukken passen standaard op alle DeWit® Verlengbare grondboren met gedraaide punt.
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DeWit® Palenboor
Art. Nr. Omschrijving
4205 Palenboor 5cm

Afmetingen
1230 x 50

Gewicht
1,35 kg

EAN-code
8714936042059
8714936042066

4206

Palenboor 6cm

1230 x 60

1,50 kg

4207

Palenboor 7cm

1230 x 70

1,50 kg

8714936042073

4208

Palenboor 8cm

1230 x 80

1,45 kg

8714936042080
8714936042097

4209

Palenboor 9cm

1260 x 90

1,55 kg

4210

Palenboor 10cm

1260 x 100

1,75 kg

8714936042103

4212

Palenboor 12cm

1280 x 120

1,80 kg

8714936042127

4275

Palenboor 7,5cm

1230 x 75

1,55 kg

8714936042752

Deze uit Boronstaal gesmede Grondboor is gemaakt voor boeren en dhz’ers. Door de gesmede punt
op deze boor is de werking perfect en niet te vergelijken met de doorsnee Grondboor. Deze gesmede
DeWit® Palenboor staat garant voor duurzaamheid en kwaliteit. DeWit® Grondboren worden in Nederland
geproduceerd.

DeWit® Grondboor gedraaide punt niet verlengbaar
Art. Nr. Omschrijving
4306 Grondboor gedraaide punt 6cm niet verlengbaar

Afmetingen
1250 x 60

Gewicht
2,80 kg

EAN-code
8714936043063
8714936043070

4307

Grondboor gedraaide punt 7cm niet verlengbaar

1250 x 70

2,60 kg

4308

Grondboor gedraaide punt 8cm niet verlengbaar

1250 x 80

2,70 kg

8714936043087

4310

Grondboor gedraaide punt 10cm niet verlengbaar

1250 x 100

2,30 kg

8714936043100

4312

Grondboor gedraaide punt 12cm niet verlengbaar

1250 x 120

2,80 kg

8714936043124

4315

Grondboor gedraaide punt 15cm niet verlengbaar

1250 x 150

2,75 kg

8714936043155

Niet verlengbare grondboren met gedraaide punt zijn handgesmeed en hebben een diameter van 6 tot
15cm. Het T-stuk is voorzien van dikke zwarte handvaten voor een comfortabel gevoel bij de gebruiker.

DeWit® Palenboor gegalvaniseerd
Art. Nr. Omschrijving
4575
Palenboor gegalvaniseerd 7,5cm

Afmetingen
1270 x 75

Gewicht
1,60 kg

EAN-code
8714936045753

4510

1270 x 100

1,75 kg

8714936045104

Palenboor gegalvaniseerd 10cm

De uit Boronstaal gesmede Grondboor is gemaakt voor boeren en dhz’ers. Door de gesmede punt op deze
boor is de werking perfect en niet te vergelijken met de doorsnee grondboor. Deze verzinkte gesmede
palenboor staat garant voor duurzaamheid en kwaliteit. DeWit® Grondboren worden in Nederland
geproduceerd.

DeWit® Aardappelpoter ø90mm
Art. Nr.

4450

Gewicht 2,05 kg

Afmetingen

1060 x 90

EAN-code

8714936044503

Met deze DeWit® Aardappelpoter kunnen pootaardappelen op gelijke afstand van elkaar in ruggen worden
gepoot. Door de lange steel kan er gewerkt worden in een staande houding. Gemaakt uit het beste
Boronstaal.

DeWit® Palenlifter
Art. Nr.

4420

Gewicht 1,30 kg

Afmetingen

330 x 165 x 55

EAN-code

8714936044206

De Palenlifter is niet alleen voor de argrariër die zijn afrasteringspaling wil plaatsen of verplaatsen. Deze
palenlifter werkt ook prima in de infratechniek waar men verkeersborden moet verplaatsen. Door de
eenvoudige wijze van verplaatsen kan men altijd met de juiste houding in de rug de palen uit de grond
trekken. Houten tuinpalen, vierkante betonnen afrastering of ronde metalen wegmarkeringspalen, het
maakt niet uit, met deze lifter gaan ze uit de grond. Deze palenlifter is een origineel design van DeWit®.

DeWit® Putschep met haak
Art. Nr.

4610

Gewicht 1,55 kg

Afmetingen

1080 x 100 x 55

EAN-code

8714936046101

De Putschep met haak is ontworpen voor twee functies. Het bevat aan de ene kant een putdekselhaak
voor het gemakkelijk openen van de put en aan de andere kant heeft het een putschep om vuil uit de put te
scheppen. Gemakkelijk in gebruik en gemaakt van het beste Boronstaal.
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DeWit® Grondmonsterboor
Art. Nr.

4905

Gewicht 0,60 kg

Afmetingen

770 x 30 x 125

EAN-code

8714936049058

Een lange guts voor het gebruik in eenvoudig bodemonderzoek. De guts is ruim 60cm lang en kan in de
grond worden gestoken. Nadat je de Grondmonsterboor uit de grond hebt gehaald kun je in de guts het
type grondsoort zien.

DeWit® Palentrekker
Art. Nr.

4410

Gewicht 6,60 kg

Afmetingen

1080 x 250 x 110

EAN-code

8714936044107

Deze Palentrekker is gemaakt voor professioneel gebruik. Als in sommige situaties palen verplaatst of
weggehaald moeten worden, dan is deze Palentrekker de oplossing. Het scharnierende oog komt om de
paal en middels een hefboom werking kan de paal omhoog worden getrokken.

DeWit® Handhei
Art. Nr. Omschrijving
6200 Handhei 750 x 110mm

Afmetingen
750 x 110

Gewicht
14,70 kg

EAN-code
8714936062002

6202

750 x 160

17,85 kg

8714936062026

Handhei 750 x 160mm

Bij het plaatsen van afrastering en tuinpalen is het aanstampen soms nodig. Dat kan met een hamer met
het risico dat je de bovenkamt van de paal beschadigd. Deze handhei valt om de paal om daarmee de
bovenkant van de paal heel te houden. Met het zware gewicht kan de paal in het gat gestampt worden.
Voorzien van twee comfortabele handgrepen. Verkrijgbaar met een diameter van 110mm en 160mm.

DeWit® Palenzetter essen stelen 1000mm
Art. Nr.

4400

Gewicht 5,50 kg

Afmetingen

1560 x 180 x 120

EAN-code

8714936044008

Soms is een grondboor niet het juiste gereedschap om gaten mee in de grond te boren, doordat de grond
te hard of te zacht is. Dan heb je een Palenzetter nodig, eigenlijk niet meer dan een dubbele schop met een
scharnier. De lange stelen maken deze Palenzetter geschikt voor het graven van diepere gaten.

DeWit® Gazonbeluchter
Art. Nr.

9112

Gewicht 3,00 kg

Afmetingen

1050 x 380 x 25

EAN-code

8714936091125

Deze DeWit® Gazonbeluchter haalt de grond los waardoor zuurstof, water en voedingsstoffen beter in
de bodem van de grond komen. Hierdoor worden de wortels sterker en is een mooier groen gazon zeker
realiseerbaar.

DeWit® Grelinette
Art. Nr.

9114

Gewicht 3,30 kg

Afmetingen

1050 x 400 x 210

EAN-code

8714936091149

DeWit® Grelinette stampt uit een ouder tijdperk, maar door het verbeterde design een gemakkelijk
alternatief voor spitten in bijvoorbeeld de moestuin. De grond wordt losgemaakt door met de punten
in de grond te prikken. Door de handgreep vervolgens naar beneden te duwen wordt de grond, middels
een hefboomwerking losgemaakt. Deze DeWit® Grelinette is geschikt voor lichte tot middelzware
grondsoorten.

DeWit® Woeler kort essen handvat 140mm
Art. Nr.

9201

Gewicht 0,45 kg

Afmetingen

175 x 150 x 205

EAN-code

8714936092016

DeWit® Woeler kort wordt gebruikt om aarde los te maken waardoor de bovenlaag meer lucht krijgt. Zeer
geschikt voor gebruik tussen planten en in de moestuin. Voorzien van een 140mm essen handvat.
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DeWit® Woeler lang
Art. Nr.

9206

Gewicht 1,65 kg

Afmetingen

990 x 380 x 110

EAN-code

8714936092061

DeWit® Woeler wordt gebruikt om aarde los te maken waardoor de bovenlaag meer lucht krijgt. Zeer
geschikt voor gebruik tussen planten en in de moestuin. Voorzien van een lange metalen steel om een
staande houding te werken.

DeWit® Stik vierkant
Art. Nr. Omschrijving
9402 Stik 400 x 14mm vierkant

Afmetingen
400 x 14

Gewicht
0,65 kg

EAN-code
8714936094027

9403

Stik 500 x 16mm vierkant

500 x 16

1,15 kg

8714936094034

9404
9405

Stik 600 x 20mm vierkant
Stik 750 x 20mm vierkant

600 x 20
750 x 20

2,10 kg
2,50 kg

8714936094041
8714936094058

DeWit® Stik voor het vastzetten van een schaap, geit, kalf, Shetlander of hond. Leverbaar in lengtes en
diktes.

DeWit® Boomtang kort
Art. Nr.

9414

Gewicht 0,90 kg

Afmetingen

370 x 300 x 30

EAN-code

8714936094140

Een handig hulpmiddel voor het verplaatsen van boomstammen. Extra goede grip door de scherpgeslepen
punten. Ook leverbaar in een langere versie.

DeWit® Boomtang lang
Art. Nr.

9416

Gewicht 1,25 kg

Afmetingen

710 x 200 x 30

EAN-code

8714936094164

Een handig hulpmiddel voor het verplaatsen van boomstammen. Extra goede grip door de scherpgeslepen
punten. Door de lange lengte makkelijk te gebruiken in een staande houding.

DeWit® Boomhaak met rolgreep
Art. Nr.

9420

Gewicht 0,50 kg

Afmetingen

290 x 135 x 100

EAN-code

8714936094201

DeWit® Boomhaak met rolgreep geschikt voor het plaatsen van boomstammen en zware takken. De
rolgreep ligt comfortabel in de hand.

DeWit® Kapmes
Art. Nr.

9528

Gewicht 0,60 kg

Afmetingen

395 x 90 x 30

EAN-code

8714936095284

Zeer sterk, volledig scherpgeslepen en gemaakt uit Boronstaal. DeWit® van en voor vakmensen.

DeWit® Zwitsers kapmes met leren handgreep
Art. Nr.

9530

Gewicht 0,60 kg

Afmetingen

430 x 155 x 40

EAN-code

8714936095307

Zeer sterk, volledig scherpgeslepen en voorzien van een leren handgreep voor goede grip.
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DeWit® Sloothaak zonder steel
Art. Nr.

9903

Gewicht 1,35 kg

Afmetingen

165 x 210 x 145

EAN-code

8714936099039

Voor het opschonen van uw sloot is deze DeWit® Sloothaak uitermate geschikt. Wordt geleverd met ring,
maar zonder steel.

DeWit® Baggerbeugel zonder steel
Art. Nr.

9904

Gewicht 1,60 kg

Afmetingen

370 x 320 x 235

EAN-code

8714936099046

DeWit® Baggerbeugel wordt gebruikt voor het baggeren van een sloot en/of vijver.

DeWit® Sloothekkel zonder steel
Art. Nr. Omschrijving
9905 Sloothekkel 6 tands zonder steel

Afmetingen
135 x 260 x 150

Gewicht
1,25 kg

EAN-code
8714936099053

9907

135 x 355 x 150

1,60 kg

8714936099077

Sloothekkel 8 tands zonder steel

Voor het opschonen van uw sloot is deze DeWit® Sloothekkel uitermate geschikt. Beschikbaar in een versie
met 6 tanden en een versie met 8 tanden. Wordt geleverd met ring, maar zonder steel.
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DeWit® Papierprikker essen steel 750mm
Art. Nr.

9906

Gewicht 0,55 kg

Afmetingen

1030 x 32 x 32

EAN-code

8714936099060

Deze papierprikker beschikt over een scherpe, geharde punt die goed gebruikt kan worden voor het
oprapen van papier en ander afval. Voorzien van een 750mm essen steel.

DeWit® Bollentruffel essen handvat 140mm
Art. Nr.

9912

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

295 x 120 x 45

EAN-code

8714936099121

Rondom scherpgeslepen en gemaakt uit Boronstaal. Voorzien van een 140mm essen handvat.

‘Basic’
DeWit® Strohaak
Art. Nr. Omschrijving
9910
Strohaak links

Afmetingen
410 x 130 x 130

Gewicht
0,30 kg

EAN-code
8714936099107

9915

410 x 130 x 130

0,30 kg

8714936099152

Strohaak rechts

Deze strohaak maken we in een linkse en rechte uitvoering en is een ideaal hulpmiddel voor het laden
van stro op een wagen. Met een zwaaiende beweging is het plaatsen van een stropak op de wagen erg
gemakkelijk. Gemaakt uit Boronstaal en het heeft een scherpe punt.

DeWit® Krooshekkel zonder steel
Art. Nr.

9916

Gewicht 1,20 kg

Afmetingen

170 x 440 x 130

EAN-code

8714936099169

Voor het opschonen van uw sloot. Wordt geleverd met ring, maar zonder steel.

DeWit® Stalkrabber zonder steel
Art. Nr.

9917

Gewicht 0,95 kg

Afmetingen

260 x 320 x 100

EAN-code

8714936099176

Voor het schoonkrabben van de stal. Geleverd zonder steel.

DeWit® Tegelhaak met stalen handgreep en geharde punt
Art. Nr.

9920

Gewicht 0,40 kg

Afmetingen

300 x 150 x 140

EAN-code

8714936099206

Deze DeWit® Tegelhaak bestaat volledig uit Boronstaal en heeft een stalen handgreep. De punt is gehard,
waardoor het een lange tijd mee kan.

DeWit® Bietenmes
Art. Nr.

9921

Gewicht 0,45 kg

Afmetingen

440 x 45 x 30

EAN-code

8714936099213

Voor het wegsnijden van harde materialen zoals bijvoorbeeld Bieten. Volledig scherpgeslepen en voorzien
van een essen handgreep.
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DeWit® Aspergesteker rond model essen handvat 140mm
Art. Nr.

9926

Gewicht 0,35 kg

Afmetingen

475 x 32 x 32

EAN-code

8714936099268

Om Asperges te oogsten dient men een sterk stuk gereedschap te hebben. Deze DeWit® Aspergesteker
rond model is het gereedschap dat u nodig bent. Door de scherpe bek en de sterke stift wordt het oogsten
van Asperges gemakkelijk gemaakt. Voorzien van een comfortabel 140mm essen handvat.

DeWit® Afsteekmes met essen handvat 140mm
Art. Nr.

9927

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

410 x 95 x 32

EAN-code

8714936099275

Afsteekmes met 140mm essen handvat. Ideaal voor het krabben van bijvoorbeeld ijs op bestrating.

DeWit® Afsteekmes met huis en dul essen steel 800mm
Art. Nr.

9930

Gewicht 0,65 kg

Afmetingen

940 x 95 x 32

EAN-code

8714936099305

Afsteekmes met huis en dul en essen steel 800mm. Ideaal voor het krabben van bijvoorbeeld ijs op
bestrating.

DeWit® Draineerlepel zonder steel
Art. Nr.

2101

Gewicht 1,10 kg

Afmetingen

400 x 95 x 260

EAN-code

8714936021016

Geschikt voor het afvlakken van sleuven voor drainage. Geleverd zonder steel.

DeWit® Los rubber voor trottoirbandtang
Art. Nr.

0106

Gewicht 0,15 kg

Afmetingen

150 x 30 x 25

EAN-code

8714936001063

Los rubber voor DeWit® Trottoirbandtang artikelnummer 0105.

DeWit® Mesje voor klinkertrekker
Art. Nr.

0109

Gewicht 0,10 kg

Afmetingen

80 x 33 x 3

EAN-code

8714936001094

Los mesje voor DeWit® Klinkertrekker artikelnummer 0108.

DeWit® Stamperblok
Art. Nr.

0403

Gewicht 4,15 kg

Afmetingen

200 x 140 x 140

EAN-code

8714936004033

Losse stamperblok voor DeWit® Stamper met houten blok artikelnummers 0401 en 0511.
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DeWit® Mesje voor richtijzer
Art. Nr.

0119

Gewicht 0,10 kg

Afmetingen

125 x 40 x 6

EAN-code

8714936001193

Los mesje voor DeWit® richtijzer artikelnummer 0118.

DeWit® Losse houten klos met ring
Art. Nr.

0202

Gewicht 0,75 kg

Afmetingen

105 x 105 x 220

EAN-code

8714936002022

Losse houten klos met ring voor DeWit® Tegelklopper met houten klos artikelnummer 0201.

DeWit® Straathamerwig
Art. Nr.

0703

Gewicht 0,01 kg

Afmetingen

25 x 25 x 4

EAN-code

8714936007034

Originele wig voor het vastzetten van houten straathamerstelen.

DeWit® Draaikop voor grondboor
Art. Nr.

4901

Gewicht 1,25 kg

Afmetingen

220 x 460 x 38

EAN-code

8714936049010

Losse draaikop voor DeWit® Grondboor gedraaide punt verlengbaar artikelnummers 4004 t/m 4020.

DeWit® Los mesje voor onkruidkrabber
Art. Nr.

9894

Gewicht 0,05 kg

Afmetingen

80 x 80

EAN-code

8714936098940

Los mesje voor DeWit® Onkruidkrabber met verwisselbaar mes artikelnummer 9895 of 9897.

DeWit® Widiapunt voor bandentang
Art. Nr.

P0116

Gewicht

Afmetingen

35 x 17 x 17

EAN-code

8714936601164

Losse widiapunt voor DeWit® Bandentang met widiapunten artikelnummer 0114.

DeWit® Nylon dop voor stootijzer
Art. Nr.

7016

Gewicht 0,25 kg

Afmetingen

62 x 62 x 100

EAN-code

8714936070168

Losse nylon dop voor DeWit® Stootijzer met nylon dop artikelnummer 7015.
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DeWit® Nylon dop voor straathamer
Art. Nr.

0025

Gewicht 0,05 kg

Afmetingen

50 x 40

EAN-code

8714936000257

Losse nylon dop voor DeWit® Straathamer met nylon dop artikelnummer 0026, 0027, 0028 en 0029.

DeWit® Rubberdop voor straathamer
Art. Nr.

0014

Gewicht 0,30 kg

Afmetingen

70 x 70 x 60

EAN-code

8714936000141

Losse rubberdop voor DeWit® Straathamer.

DeWit® Steel voor palenzetter
Art. Nr.

ST4400 Afmetingen

Gewicht 0,70 kg

EAN-code

1000 x 37 x 37
8714936944001

Losse steel voor DeWit® Palenzetter artikelnummer 4400.

DeWit® Haksteel
Art. Nr. Omschrijving
8003 Haksteel 1400 x 28mm

Afmetingen
1400 x 28

Gewicht
0,60 kg

EAN-code
8714936080037

8006

1700 x 28

0,65 kg

8714936080068

Haksteel 1700 x 28mm

Losse haksteel leverbaar in de lengtes 1400mm en 1700mm.

DeWit® Schoffelsteel
Art. Nr. Omschrijving
8004 Schoffelsteel 1400 x 28mm vast hilt

Afmetingen
1400 x 28

Gewicht
0,65 kg

EAN-code
8714936080044

8005

1700 x 28

0,70 kg

8714936080051

Schoffelsteel 1700 x 28mm vast hilt

Losse schoffelsteel leverbaar in de lengtes 1400mm en 1700mm.

DeWit® Straathamersteel rond
Art. Nr.

0701

Gewicht 0,10 kg

Afmetingen

175 x 38 x 38

EAN-code

8714936007010

Losse houten straathamersteel, gemaakt van Europees essenhout. Past op alle DeWit® straathamers en
kasseihamers.

DeWit® Straathamersteel Staphorst
Art. Nr.

0702

Gewicht 0,10 kg

Afmetingen

175 x 45 x 30

EAN-code

8714936007027

Ovale houten steel voor straathamer model Staphorst.
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