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Afvalpakkers van Helping Hand

De beste afvalpakkers
ter wereld

Ranger afvalpakker
De Ranger is sterk en degelijk waardoor het met 
speels gemak ook zware voorwerpen oppakt.  
Door het ergonomisch gebogen handvat is de 
Ranger extra prettig in gebruik. De reflecterende 
armen zorgen ervoor dat u goed gezien wordt.

4  Comfort en degelijkheid optimaal gecombineerd 

4  Ergonomisch gebogen 

4  Minder hand-, arm- en vingerbewegingen

4  Voorkomt vermoeide armen, polsen, rug en 

benen

Artikelcode: 
10.9056934 (gebogen handvat)
10.9056935 (recht handvat)

Optimaal comfort 
De afvalpakkers van Helping Hand zijn met 
minimale spierkracht te gebruiken.  
De rubberen grijpbek zorgt voor een 
perfecte grip op al het vuil. Door het gebruik 
van lichtgewicht aluminium en een zacht 
antislip handvat liggen de afvalpakkers 
prettig in de hand. 

De gebruiker ervaart direct het comfort en 
de ergonomische voordelen. Door de unieke 
eigenschappen is elk voorwerp ook op de 
meest onmogelijke plaatsen te pakken.  
Snel en makkelijk.

gebogen

recht
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Easygrip afvalpakker
Zwerfvuil opruimen met een afvalpakker gaat niet 
langer ten koste van de spieren. Tot nog toe zorgde 
de continue en eentonige knijpbeweging voor een 
verkeerde belasting van de spieren, die daardoor 
snel vermoeid raakten. Met de Easygrip behoort dat 
probleem tot de verleden tijd. Deze ergonomische 
grijper wordt met een simpele, eenvoudige 
beweging van de wijsvinger bediend. Het unieke 
draaimechanisme van de grijpbek zorgt ervoor om 
op de meest onmogelijke plaatsen te komen.

4  Uniek draaimechanisme van de grijpbek

4  Superlicht in gewicht

4  Ergonomisch gevormde pistoolgreep

4  Minder hand-, arm- en vingerbewegingen

4  Voorkomt vermoeide armen, polsen,

rug en benen

Artikelcode: 
10.9056914 (lengte 45 cm)
10.9056915 (lengte 82 cm)
10.9056916 (lengte 93 cm)
10.9056920 (lengte 180 cm)

Litterpicker afvalpakker
De Litterpicker heeft dezelfde voordelen als de 
Easygrip. Met de Litterpicker is het zelfs mogelijk 
ook de kleinste materialen op te pakken. Zelfs 
ijsstokjes zijn geen probleem. Daarnaast is de 
Litterpicker super eenvoudig te bedienen door de 
ergonomische pistoolgreep.

4  Super licht van gewicht

4  Ergonomisch gevormde pistoolgreep

4  Minder hand-, arm- en vingerbewegingen

4  Voorkomt vermoeide armen, polsen,

rug en benen

Artikelcode: 
10.9056912 (lengte 82cm)
10.9056913 (lengte 93cm)

Vuilniszakhouder
Een vuilniszakhouder is een makkelijk en 
efficient hulpmiddel bij het verzamelen van 
zwerfvuil. De vuilniszakhouder bestaat uit een 
ring van metaal met 40 cm doorsnee, omringd 
door een metalen klemband en voorzien van 
een kunststof handvat. De vuilniszak is er 
eenvoudig in te klemmen. 

Artikelcode: 10.9057040

De Handi Hoop 
vuilniszakopener is het 
ideale gereedschap voor het 
verzamelen van zwerfvuil.
De eenvoudige en 
lichtgewichte hoepels zijn 
gemakkelijk te gebruiken, comfortabel om  
te dragen en robuust. Elke type zwerfvuil is  
zo sneller en makkelijker te verzamelen. 
De Handi Hoop is de ideale partner voor de 
Ranger, Easygrip en Litterpicker. Nooit meer 
zoeken naar de opening van de vuilniszak.  
De Handi Hoop houdt de vuilniszak altijd 
geopend ongeacht het weer.

Ideaal 
hulpmiddel
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Bij Heigo staat alles in het teken van 

veilig werken. Dat begint met juiste 

producten en een goede advisering. 

Heigo beschikt over de Safety Sign® 

Erkenning. Het Safety Sign® is een 

teken van gecontroleerde kwaliteit op 

het gebied van advisering en levering 

van producten die betrekking hebben 

op arbeidsomstandigheden, veiligheid 

en gezondheid. U, onze afnemer, kan 

hierop vertrouwen.

Naast groengereedschappen levert Heigo ook 
bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, 
veiligheidskleding, veiligheidsschoeisel en werkkleding. 
Ons assortiment is aangepast aan de verschillende 
werksituaties en het eventuele risico dat uw 
medewerkers kunnen lopen. 

Uw keuze voor Heigo is de eerste stap op weg 
naar meer persoonlijke aandacht, uitstraling en 
productiviteit. Onze producten onderscheiden zich  
door topkwaliteit, draagcomfort en functionaliteit. 

Daarnaast verzorgen onze productspecialisten 
op locatie een Toolbox-meeting. Wij brengen uw 
medewerkers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 
en nieuwe producten. Tevens adviseren wij hoe ze  
deze artikelen in de praktijk kunnen gebruiken.  
Dit stimuleert de bewustwording bij medewerkers over 
de mogelijke risico’s die zij tijdens hun werk lopen. 
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Moeilijk 
kiezen?

Handzamer 
en lichter

De unieke afvalpakkers van 
het merk Helping Hand zijn 
gemaakt om het verzamelen 
van zwerfvuil makkelijk te 
maken. Bij de ontwikkeling 
ervan was het doel om 
de meest ergonomische 
afvalpakkers ter wereld te 
maken. Dus afvalpakkers 
waarmee het prettig werken 
is: voorkomen van vermoeide 
armen, polsen, rug en benen 
én gemakkelijker in het 
gebruik. Deze missie is meer 
dan geslaagd! 

Door het specifieke ontwerp 
en het gebruik van de 
beste materialen zijn de 
afvalpakkers handzamer 
en lichter. De vorm en het 
grijpmechanisme van de 
afvalpakkers zijn optimaal 
afgestemd op de te 
verrichten werkzaamheden. 
In alle gevallen met het idee 
om het werk ergonomischer, 
makkelijker en productiever 
te doen.

Volledige zorg rondom veiligheid

Onze dienstverlening gaat dus veel verder dan 
het leveren van producten. Wij adviseren, lossen 
problemen op en denken actief met u mee. Kortom: 
Heigo neem u de volledige zorg rondom de veiligheid 
van uw professionals uit handen.

Nieuwsgierig hoe we dat doen? 

Kijk op www.heigo.nl of neem contact met ons 
op via telefoonnummer 0481-36 41 11 of  
verkoop@heigo.nl.



HEIGO NEDERLAND B.V.
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Postbus 69 - 6660 AB ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 11
Fax 0481 - 36 41 00

SAFETY STORE ELST
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Telefoon 0481 - 36 41 24
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 8.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 uur - 13.00 uur

Op www.heigo.nl vindt u gedetailleerde  
contactgegevens.

Contactgegevens 
Wilt u meer weten over Heigo of over de producten en diensten die wij bieden? Neem dan gerust contact met ons op.  
Wij staan natuurlijk voor u klaar. 
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