TipTop
Tang til regulering af topskud og øverste grenkrans
Beskadiger ikke internodier
•

Kræver kun 1 cm afstand mellem internodier

•

Både topskud og øverste grenkrans reduceres
Sæsonen for vækstregulering forlænges betydeligt
Kan anvendes uafhængigt af vejret
Kan også anvendes efter udspring
Efter én sæson er der kun minimale synlige ar
Mindre risiko for brækkede toppe ved netning
God ergonomi
Udført i rustfrit stål og monteret på et
plastbelagt aluminiumshåndtag
Udviklet gennem fire år og
testet af uafhængige rådgivere
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TipTop
Vejledning
Nedenstående er en generel vejledning. Man bør altid tage hensyn til sidste års vækst,
træets størrelse og ikke mindst det aktuelle års vækstbetingelser.
Så vidt muligt behandles den øverste 3.del
af sidste års top. Behandlingen kan ske i
ugerne op til udspring og indtil ca. en uge
efter udspring.
Behandlingen bør altid være parvis og
mindst 2 tryk (4 huller) i samme højde. Tangen drejes 90 grader ved det andet tryk.
Barken må gerne følge med ud, men det er
ikke afgørende.
For et normalt voksende træ under normale vækstforhold anbefales 2-4 tryk. Det vil
sige 2 tryk (4 huller) i én højde og 2 tryk (4
huller) i en anden højde. Den indbyrdes
afstand i højden bør minimum være 5 cm.

Der trykkes indtil der mærkes en svag
ændring i modstanden. Det sker når kambiet nås.

Vi anbefaler at den mekaniske behandling
følges op af kemisk vækstregulering efter
udspring.
Ud over den tekniske virkemåde, er der
anvendt mange resurser på at opnå en god
ergonomi. Det kommer blandt andet til
udtryk i et velkendt håndtagsdesign, samt at
tangen kun kræver lidt åbning for at
betjenes.
Tangens funktionsmåde betyder, at det ikke
er nødvendigt at holde tangen vinkelret i
forhold til træet. Derved er det nemmere at
behandle både små og store træer uden at
belaste håndleddet unødigt.
Ved små træer eller tynde toppe, kan der tilkøbes
spidser med mindre diameter. Spidserne er med
gevind og skiftes nemt. De er udført i hærdet stål
for lang holdbarhed.

Den tang der sendes på markedet, er version 13.
Indtil version 8 var det udelukkende de tekniske
egenskaber, vi arbejdede med, herefter har brugervenlighed og ergonomi også været i fokus.

