
Undvik att anstränga 
händerna för mycket. Vila 
händerna ofta och byt syssla 
för att variera. Sluta i tid 
innan du blir för trött.

Nyhet 
Easi-Grip® Trädgårdsredskap
PGT2
Trädgårdsredskap som ger dig mer arbete för mindre 
ansträngning! Dessa högkvalitativa, rostfria Easi-Grip®-
verktyg har ett speciellt vinklat handtag som gör det 
extremt bekvämt att använda. Genom att hålla din hand 
och handled i en naturlig vinkel eliminerar de 
påfrestningar och blåsor som kan orsakas av traditionella 
trädgårdsredskap. Dessa verktyg har gynnats av en 
designförnyelse som ger dem en mer ergonomisk form 
och ett snyggare utseende.

För extra stöd kan ett armstöd 
kopplas in på baksidan av 
verktyget så att du också kan 
använda styrkan i din underarm!

FUNKTION FÖRDELAR

Vinklat handtag
Håller handen och handleden i en naturlig vinkel som 
förhindrar obehag i handleden

Halkfritt grepp
Redskapen kräver inte ett så fast grepp och är mindre 
benägna att vrida sig i våta eller fuktiga förhållanden

Ljusa färger Lättare att hitta i trädgården eller redskapsboden

Rostfritt stål
Redskapet glider smidigt genom jorden även när det 
är vått och hindrar verktyget från att bli tungt med 
tyngden av vidhäftad jord

Möjlighet att 
lägga till armstöd

Mångsidighet så att verktyget kan användas som det är 
eller med extra hjälp. Lämplig för användning i grupper 
av trädgårdsmästare med olika behov eller kan 
anpassas om användarens styrka försämras

Ogräsgaffel | PGT2-W

Kultivator | PGT2-C

Spade | PGT2-T

Gaffel | PGT2-F

REKOMMENDERAD FÖR 
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BRA
hand och handled i 
neutral position

mjukt och 
ergonomiskt 
handtag

SÄMRE
kan ge smärta
och sämre kraft

sträckta senor på övre 
handleden, samman-

pressade vävnader på nedre 
handleden, förhårdnader i handflatan
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