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       Professionele werktafel voor bonsai met hydraulische opheffing 
We zijn verheugd de lancering te kunnen  aankondigen van een essentieel werktuig  op de Europese markt, 
dat  liefhebbers van bonsai van ieder niveau helpt hun bomen beter engemakkelijker te bewerken. Al heel lang  
gebruiken  bonsai liefhebbers in Japan  draaibare tafels met hydraulische hefmechnisme, echter  de enorme 
kosten hiervan hebben de distributie in het  westen gelimiteerd. Mede dankzij  de samenwerking met   
bekende professionals in de bonsai scene, zijn wij in staat  om u een werktafel aan te bieden welke 
geinspireerd is op de Japanse traditie,  maar op tal van punten is verbeterd .  
 
Green T  bidet u meer:  
  

Hij is groter: 
De draaisschijf is 58 cm in diameter in plaats van de standaartmaat van 50 cm. Daarmee  kunt u zowel met 
grotere bomen als met kleiner materiaal  werken. In het laatste geval heeft u ook nog voldoende ruimte  om 
uw gereedschap onder handbereik   neer te leggen.  
 

 Hij is steviger: 
De draaischijf is van watervast  geiimpregneerd  multiplex en bedekt  met stevige antislip  lag van rubber  ( 
dikte 4mm hardheid Shore A70).   Het hefvermogen is maar liefst  200 Kg .Alle metalen onderdelen zijn 
complete uitgevoerd in  staal. Al het materiaal dat voor de constructie van Green T wordt gebruikt is 
gegarandeerd optimaal onde alle een   weersomstandigheden.  
  

Hij is Functioneler: 
Eeeft een stalen basis  met een 5-voudige ondersteuningm,  en een  hydraulische hef-pomp  voetpedaal. De  
hoogte van de werktafel is verstelbaar van min. 43 cm tot max. 60 cm. Voorzien van een vergrendeling  
voor het draaiplateau die gemakkelijk met het voetpedaal bediend kan worden .  5 verwijderbare ogen, die 
zich aan de onderkant van het draaiplateau  bevinden, zorgen voor een goede stabiliteit en uitstekende  
verankering tijdens het werken.  

 
Hij  is Lichter:  
Ook al heeft het betere karakteristieken dan een Japanse tafel, heeft Green T heeft hetzelfde gewicht als zijn  
Japanse collega: 15 Kg. 
 

Hij is voordeliger: 
Green T  wordt aangeboden voor de speciale prijs  van € 285, 00 btw, verpakking en transport per  koerier 
in heel Europa inbegrepen. Ongeveer de helft van de prijs van een geimporteerde japanse draaitafel! 
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