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Doel: arbeidsbesparing en arbeidsverlichting in de 
tomatenteelt. 
 

Nieuwkoop is al vele jaren (sinds 1957) 
leverancier/fabrikant van hulpmiddelen en apparaten voor 
zowel groenteteelt als bloementeelt, Veel van deze zaken 
worden binnen eigen bedrijf ontwikkeld. Bekend zijn de 
meetapparatuur o.a. EC, pH, °C meters etc.. 
 

Een van deze artikelen heeft de naam "TOMEX" gekregen. 
De hogedraad tomatenteelt kent meerdere hulpmiddelen 
om de gewassen op te binden en te laten zakken. Tot nu 
toe hebben de bestaande hulpmiddelen een aantal 
nadelen. Afhankelijk van het systeem: te duur, te 
ingewikkeld, te gevoelig voor breuk, slecht voor de handen 
en vooral zwaar werk om het gewas te laten zakken. 
 

Een tomatenplant weegt 5-8 kilo per stuk, per m2 spreken we over ± 15 kg. Het laten zakken van 
het gewas mag dus zeker "gewichtig" heten. 
 

De "TOMEX" gaat een einde maken aan alle nadelen. De spoel heeft als grondstof U.V. bestendig 
polypropyleen. Kwalitatief een goede garantie en de mat witte kleur spreekt de groentetuinder 
zeker aan. 
De "TOMEX" bestaat uit één geheel en ligt makkelijk in de hand. Alles is rond en afgerond zodat 
de handen niet beschadigd worden. De haak aan de spoel om op te hangen is excentrisch op 
de spoel aangebracht. Voor het schuiven over de draad behoeft de tuinder niet bang te zijn. 
De haak trekt zichzelf vast. De slag van de spoel is 13,5 cm. Totaal zit bij levering 9 meter draad 
op de spoel (andere lengtes op verzoek). Aan de onderzijde van de spoel zit een curve schijf 
waar de draad mooi achter blijft haken. Het laten zakken wordt met de "TOMEX" snel en 
eenvoudig en het zware werk behoort tot het verleden. 
 

Bij de start van de teelt gaat het ophangen snel en eenvoudig en omdat de bovenkant slank 
is ging het afrollen van de eerste meters draad nog nooit zo snel. 
Het totale gewicht van de spoel is ± 28 gram incl. 9 meter tomaten touw. Omdat het touw met 
een knoop achter een oog in de spoel is vast gezet kan het laatste stuk niet los gaan. Door de 
constructie van de "TOMEX", kan de tuinder in de wintertijd , zelf snel touw opwinden. Bovendien 
is een eenvoudig opwindapparaat ontwikkeld welke verkrijgbaar is bij Nieuwkoop BV of uw 
eigen leverancier. 
 

Conclusie: Door eigen inventiviteit en overleg met de praktijk zijn wij in staat om prima 
bruikbare produkten op de markt te brengen. De "TOMEX" zal op de tomaten bedrijven het werk 
helpen verlichten en tevens een aantrekkelijke arbeidsbesparing met zich meebrengen. 
Een gratis monster ligt voor u klaar! 
 



 


