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3 Westparts
Messen en scharen voor professionals

Westparts is totaalleverancier van hoogwaardige gereedschappen en toebehoren voor de professionele land- en
tuinbouwsector en de particuliere tuinier. Westparts is in
Nederland exclusief importeur van ARS kwaliteitsgereedschappen.
Onder de merknaam ARS biedt Westparts een complete range
kwaliteitszagen en -scharen van hoogwaardig Japans staal aan.
Daarnaast voert Westparts de eigen Keizerskroon-serie, bestaande
uit onder meer vele soorten messen speciaal ontwikkeld voor de
land- en tuinbouwsector.
Het complete pakket ARS-tools bestaat onder andere uit snoeischaren, takkenscharen, langarmsnoeischaren, presenteerscharen,
fruitscharen, hobbyscharen en zagen. ARS biedt voor iedere vorm
van snoeiwerk een passende oplossing.

ARS
ARS is een Japanse onderneming die al in 1876 zijn oorsprong
vindt en bekend staat om haar kwaliteit in staalwaren. Het bedrijf
produceert exclusief en hoogwaardig tuingereedschap dat kracht,
souplesse en functionele schoonheid verenigt. ARS staat voor
kwaliteit en heeft bovendien voor alle producten reserveonderdelen
verkrijgbaar.

Keizerskroon
De Keizerskroon Metallo-lijn bevat een complete, HACCP-geschikte
serie messen die in elke branche toepasbaar zijn. De serie wordt
bovendien regelmatig aangevuld met nieuwe, in samenwerking met
de klant ontwikkelde modellen. De Keizerskroon Metallo-messen,
met hun blauwe heft, zijn daardoor uitermate geschikt voor het
oogsten van HACCP-gekwalificeerde producten.
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HACCP-gekwalificeerd
Voor de professionele land- en tuinbouwsector levert Westparts de
beste ARS scharen en Keizerskroon Metallo messen. ARS dunscharen, ook wel de fruit- en druivenscharen genoemd, zijn verkrijgbaar
in verschillende modellen, bijvoorbeeld met een scherpe of met een
stompe punt. De schaar met de scherpe punt is perfect voor het
knippen van fruit, bloemen of groenten. De schaar met de stompe
en gebogen punt is voor ditzelfde werk geschikt, maar is veiliger
voor de gewassen.
De originele ARS fruit- en groentescharen zijn verkrijgbaar in zowel
rood als HACCP-blauw. De comfortabele handgrepen zorgen voor
een prettig stuk gereedschap waar lang mee gewerkt kan worden
zonder ergonomische klachten.

