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Ergonomisch

Lange levensduur

Introductie Inhoudsopgave

Metallo gebruikerMetallo gebruiker

‘‘Wat is belangrijk bij het gebruiken van  
producten?’’ Juist, een goed product tegen 
een betaalbare prijs, goede service van de 
fabrikant en een tevreden gevoel.

Een Metallo klant heeft een product aan-
geschaft die past bij het niveau van de  
verwachtingen van de hedendaagse gebrui-
ker. Alleen met die kwaliteiten kan Metallo 
de concurrentie aan. Als u gaat voor een  
goede prijs-kwaliteit verhouding dan bent u 
bij Metallo aan het juiste adres!

Ontdek Metallo Tools
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Metallo kwaliteitMetallo kwaliteit

Metallo staat al jarenlang bekend om 
zijn uitgebreide assortiment van knip-  
en snijwaren, voor zowel de profes- 
sionele gebruiker als de kwaliteitsbewuste  
consument. Door uitsluitend gebruik te  
maken van hoogwaardige materialen 
blinkt Metallo uit met haar kwaliteit.

Voor vrijwel alle Metallo producten zijn alle 
onderdelen los verkrijgbaar. Metallo staat 
voor kwaliteit en biedt de gebruiker een 
garantie op fabricagefouten tot maar liefst 
10 jaar!

Metallo toekomstMetallo toekomst

Door het uitgekiende leveringsprogramma 
is Metallo werkelijk van alle markten thuis. 
Metallo is één van de weinige leveranciers 
ter wereld met een dergelijk breed pakket. 

Door een constante verfijning van de kwali- 
teit en uitbreiding van het productenpakket 
loopt Metallo altijd een stapje voor. 
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Metallo, Impressive all around!Metallo, Impressive all around!
Het assortiment van Keizerskroon Metallo bestaat uit een compleet pakket knip-, snij- en  
snoeigereedschap voor de professionele gebruiker alsmede de veeleisende consument.  
Keizerskroon Metallo is een internationaal gerespecteerd Nederlands merk, met  
productiefaciliteiten in zowel Europa, Noord-Amerika als Azië. 

Product symbolen

SnoeigereedschapSnoeigereedschap

De Keizerskroon Metallo lijn bevat een zeer brede serie snoeigereedschappen, die voor 
diverse doeleinden toepasbaar zijn. Zo bevat de serie o.a. snoeischaren, haagscharen,  
takkenscharen, graskantscharen en telescopische stelen met snoeielementen.  
Verschillende haag- en takkenscharen zijn verstelbaar d.m.v. een telescopische steel.  
Tevens zijn er snoei- en takkenscharen voorzien van een hevelmechanisme, waardoor de  
krachtinspanning dusdanig word gereduceerd dat deze zeer Arbo-vriendelijk zijn.

MessenMessen

De Keizerskroon Metallo lijn bevat een serie snijwaren, bestaande uit messen met houten 
heft, messen met kunststof heft en vouw messen. Deze messen zijn vervaardigd uit de 
hoogste kwaliteit grondstoffen en leverbaar in vele verschillende modellen. De messen 
worden onder andere gebruikt in de land- en tuinbouw, fruitteelt, bloemsierkunst en in 
de voedingsmiddelen industrie. De messen met het blauwe kunststof heft zijn uitermate 
geschikt voor het oogsten van HACCP gekwalificeerde producten.

Germo-ProductsGermo-Products

De Germo-Products uit de Keizerskroon Metallo lijn bevat een serie producten die voor 
specifieke doeleinden toepasbaar zijn. De Leaf-Cutter van Germo-Products wordt gebruikt 
voor het wegsnijden van blad bij diverse gewassen. De extreem scherpe messen zorgen 
voor een zeer schone wond. De Germo-Knife dient, in samenwerking met vloeibare desin-
fecterende middelen, als hulpmiddel ter vermindering / voorkoming van o.a. kruisbesmet-
ting, virussen en / of bacteriën, bij het oogsten van diverse gewassen.
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Gesmeed model

Reserve onderdelen verkrijgbaar

Small

Kegel geslepen

Hard verchroomd

Zwart gecoat

Carbon gehard staal

Roest vast staal

HACCP product

Tand afstand (mm)0.0

Tanddikte (mm)

V-vormig geslepen

Type handvat / -greep

Stootkussens

Reservoir

Pull Saw methode Langdurig scherp

0.0

Impuls gehard

Totale lengte (mm)000

Gewicht (gram)000

Aluminium model

Teflon gecoat

Medium Large
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Scharen

De originele Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: 
oogstscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, allesknippers 
en huishoudscharen. Metallo heeft voor iedere gebruiker het juiste model  
beschikbaar. De scharen zijn geschikt voor  veel verschillende toepassingen 
en dus kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model worden  
gevonden.

Germo-Products

Deze speciaal ontwikkelde lijn is bedoeld om de strenge 
richt-lijnen te volgen die aan het oogsten van diverse  
gewassen wordt gesteld. Zo is er de Germo-Knife waar 
vloeistof in het handvat zorgt voor het bevochtigen van 
het lemmet om kruisbesmetting te helpen voorkomen. Het  
bladsnijmes, of te wel Leaf-Cutter, waarmee overtollig blad 
van bijvoorbeeld tomatenplanten wordt verwijderd zonder 
dat daarbij de vruchten kunnen worden beschadigd. 

Messen

Metallo voert een indrukwekkende lijn messen, met zowel 
kunststof als houten heft. De messen worden van oudsher 
geproduceerd volgens het wereldberoemde principe, welke 
in Solingen zijn grondslag vindt. De messen zijn leverbaar in 
bandstaal, koolstaal en ook in RVS uitvoering. 

Snoeischaren

Ergonomie is bij de Metallo snoeischaren vanzelfsprekend. 
Een compleet pakket snoeischaren voor alle soorten snoei-
werk voor de professionele gebruiker en voor de veeleisende  
consument. Door uitsluitend gebruik te maken van hoog- 
waardige materialen blinkt Metallo uit in zijn kwaliteit en  
met 10 jaar fabrieksgarantie op vrijwel alle producten is  
Metallo een verantwoorde keuze.

Grasscharen

Deze scharen zijn er in verschillende afmetingen voor uit- 
eenlopende toepassingen. Door de wrijving verminder-
ende coating is het knippen met Metallo een eenvoudige klus  
geworden. De grasveld- en graskantscharen zijn telesco-
pisch en dus af te stellen op de gewenste maat en verminderd  
hiermee de kans op klachten tijdens het gebruik.

Snoeizagen

Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een klasse pro-
duct, voorzien van innovatieve tandzettingen en wrijving verminderende 
geslepen bladen. Metallo werkt uitsluitend met de “PULL SAW”-methode, 
oftewel de trekzaag, waarbij het zaagblad altijd recht blijft en optimaal zijn 
werk kan doen.

Telescopische stelen en stokzagen

Mocht er met de telescopische takkenscharen niet hoog 
genoeg gesnoeid kunnen worden, dan kan dat zeker met 
de telescopische stelen en snoei-elementen, waarmee  
ge-snoeid kan worden tot circa 6 meter hoogte. Door uit-
sluitend gebruik te maken van hoogwaardig en lichtgewicht 
materiaal is ook het snoeien op hoogte een moeiteloze klus. 
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Haagscharen
 
Het uitgebreide assortiment haagscharen van Metallo biedt 
voor iedere toepassing een perfecte keuzemogelijkheid.  
Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele 
handgrepen en vlijmscherpe messen voor een strak knip-
resultaat, Metallo is het antwoord op uw vraag naar een top  
product!

Ontdek de mogelijkheden 
van Metallo Tools

Takkenscharen

De takkenscharen van Metallo staan garant voor het klaren van 
elke snoeiklus. Voor het zware werk kunnen de scharen met het 
unieke hevel systeem, de zogenaamde “Gear Power” worden ge-
bruikt. Deze scharen knippen door de overbrenging aanzienlijk 
lichter en ontzien de polsen. De Silver-Line takkenscharen van 
Metallo zijn leverbaar in verschillende modellen.

Metallo Tools
display

"Pull Saw"
snoeizaag
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Snoeischaren

M
etallo K-0200

77

K-0100 Ø 20mm

K-0200 Ø 25mm

K-0200
180 170

K-0050 Ø 20mm

205 225

K-0060

K-0080 Aambeeld

Ø 15mm

Ø 20mm

S

M

M

M

M

GEAR POWER

GEAR POWER

Bovenmes: K-0050-1

205

197

226

226 Bovenmes: K-0080-1

Bovenmes: K-0100-1

200 230 Bovenmes: K-0200-1

Silver-Line

Ontgrendeld door te knijpen
Het veiligheidslock is met één hand te vergrendelen en 
ontgrendelen.

Open RVS veer
Deze veer zorgt ervoor dat de schaar soepel blijft, er kan 
namelijk geen roest, zand, plantensappen etc. de veer  
verstoppen.

Gear Power
De K-0200 is voorzien van een viervoudig overbrengsysteem die het 
zwaardere werk aanzienlijk verlicht. Door het overbrengsysteem knipt 
de schaar in stappen en tot een diameter van 25mm. 
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Carbon, gehard staal

Teflon gecoat

Verwisselbaar bovenmes

Lange levensduur 

Links en rechtshandig

Gear Power

Carbon, gehard staal

Hard verchroomd

Lichtgewicht aluminium

Verwisselbare messen

Langdurig scherp

Lange levensduur

Dubbele schokdemper



Snoeischaren

8 9

K-0400 Ø 20mm

M200 238 Bovenmes: K-0400-1

K-0500 Ø 25mm

L215 252 Bovenmes: K-0500-1

K-0600 Ø 25mm

L215 250 Bovenmes: K-0600-1

K-0700 Ø 25mm

L215 250 Bovenmes: K-0700-1

K-0900 Ø 25mm

L215 270 Bovenmes: K-0900-1

K-0550 Ø 25mm

L210 228

K-0650 Ø 25mm

L215 290 Bovenmes: K-0600-1

Linkshandig

Roterende 
handgreep

Roterende handgreep
De roterende handgreep beweegt met de vingers mee bij elke snoei-
beweging, waardoor de wrijving wordt geëlimineerd. Dit voorkomt 
blaren en verminderd blessures. 



K-0750 Ø 7mm

Presenteerschaar
De ergonomische K-0750 van Metallo is voorzien van een 
meerkeuze-lock, welke is in te stellen op: volledig gesloten, 
beperkt geopend of volledig geopend. Tevens is de K-0750 
uitgevoerd met een springveer, een demper om de pols te 
ontzien en een inkeping in het bovenmes voor het knippen 
van dun draad.

Ook voor de presenteerscharen zijn onderdelen, zoals bij-
voorbeeld bovenmes, veer en presenteerbek verkrijgbaar.

Snoeischaren

215 245 Bovenmes: K-0750-1 M

K-0750

K-1050 Ø 25mm

K-1050

215 237 M

K-1010

K-1020

K-1015

K-1025

Ø 20mm

Ø 20mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 25mm

K-0310 Ø 25mm

205

190

225

220

K-0300

210 215

286

223

354

278

230 235

M

L

L

L

M

M

Bovenmes: K-0300-1

Bovenmes: K-0310-1

Presenteerschaar

10 11



K-3100 Gegolfde bladen: 230mm / 9” K-3200 Gegolfde bladen: 230mm / 9”

Haagscharen Silver-Line

590 1140 645 845 1590~

K-3600 Gegolfde bladen: 230mm / 9”

K-3700 Rechte bladen: 230mm / 9”

Klassieke modellen

12 13

540 1010

540 1040

K-2700 Rechte bladen: 205 mm / 8”

K-2750L Rechte bladen: 255mm / 10”

K-2750 Rechte bladen: 205mm / 8”

580 815

K-2700-serie

Haag- en buxusscharen

De Metallo haag- en buxusscharen zijn gemaakt van de beste materi-
alen en zorgen ervoor dat met hun scherpe snijbladen de struik of haag 
zo min mogelijk beschadigd wordt. De ergonomische handgrepen bie-
den de gebruiker een perfecte grip om langdurig te kunnen werken met 
een minimale kans op blessures. 

De groene lijn heeft verschillende modellen, waaronder één met  tele-
scopische stelen, voor een maximaal bereik. De traditionele houten 
haagscharen zijn er met gegolfd blad of micro-vertanding. De Silver-Line 
heeft scharen voor het fijnere werk, zoals bijvoorbeeld vormsnoei bij 
buxus.

EX
TR

A
 L

A
N

GSet bladen: K-2700-1

745 905 Set bladen: K-2700-1

800 970 Set bladen: K-2750L-1

Telescopisch - van 645mm tot 845mm

Carbon, gehard staal

Hard verchroomd

Lichtgewicht aluminium

Verwisselbare bladen

Langdurig scherp

Lange levensduur

Dubbele schokdemper



K-1900 Rechte bladen: 145mm / 5,75”

K-1800 Rechte bladen: 210mm / 8,25”

K-1850 Rechte bladen: 210mm / 8,25”

290 260

1785~ 1145740

1785~ 1035630

Telescopisch - van 740mm tot 1145mm

Telescopisch - van 630mm tot 1035mm

Grasscharen

Telescopisch

TE
LE

SC
O
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H
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K-4100 Ø 30mm

K-4600

K-4500

Ø 50mm

Ø 50mm

K-5000

K-5100

Ø 50mm

Ø 50mm

Takkenscharen

395 675

780

780

1396

1338

1690

1710

~

~

995

995

660

660

K-5600 K-4500

16 17

K-5600 Ø 35mm

700 1190

GEAR POWER

GEAR POWER

GEAR POWER

GEAR POWER
Voor het zware werk kunnen de scharen met het unieke hevel-
systeem, de zogenaamde “Gear Power”, gebruikt worden. Deze 
scharen knippen door de overbrenging aanzienlijk lichter, ontzien 
de polsen en helpen blessures te voorkomen.

De robuuste takkenscharen van Metallo staan garant voor het 
klaren van elke snoeiklus. Voor de liefhebber van traditioneel 
gereedschap is er de K-5600 met houten stelen.

Bovenmes: K-4600-1

Bovenmes: K-5000-1

Bovenmes: K-5100-1 Bovenmes: K-4500-1

K-4600 - K-5100

K-5000

K-4500

Telescopisch - van 660mm tot 995mm

Telescopisch - van 660mm tot 995mm

Telescopisch



K-5700 Ø 36mm

500 800

K-5750 Ø 38mm

K-5800 Ø 40mm

K-5850 Ø 42mm

K-5950 Ø 55mm

Silver-Line XL
Takkenscharen

18 19

Bovenmes: K-5700-1

700 950 Bovenmes: K-5700-1

500 830 Bovenmes: K-5800-1

700 990 Bovenmes: K-5800-1

960 1995 Bovenmes: K-5950-1

Silver-Line
De Silver-Line takkenscharen van Metallo zijn het neusje van de zalm. 
De scharen zijn leverbaar in verschillende lengtes en met verschil-
lende snijkoppen voor het snoeien van bomen heesters en struiken, 
tot wijnranken en overige precisie werkzaamheden.

De grootste takkenschaar in de Silver-Line is de K-5950, die knipt tot 
een diameter van 55mm!  

Carbon, gehard staal

Hard verchroomd

Lichtgewicht aluminium

Verwisselbare messen

Langdurig scherp

Lange levensduur

Dubbele schokdemper

Knippen tot 
wel 55mm



Snoeien op hoogte

K-6710 Bladlengte: 400mm Ø 160mm

K-6770 Voor Metallo stelen Ø 50mm

21

620 420

480 1219

4.01.9

K-6770-A Voor ARS EXP stelen Ø 50mm

500 1254

GEAR POWER

GEAR POWER

Zaagblad: K-6710-1
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Bovenmes: K-6770-1

K-6670

1215~ 30001700

K-6690

2520~ 60002260

K-6680

2075~ 48001850
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Snoei elementen
In combinatie met de telescopische stelen 
van Metallo is de K-6770 een uitkomst om 
op grote hoogte te kunnen snoeien. Door 
de speciale overbrenging “Gear Power” knipt 
het snoeielement vrijwel moeiteloos tot een 
diameter van 50mm.

De K-6770 is tevens verkrijgbaar voor de ARS 
EXP stelen onder de artikel code: K-6770-A. 
Ook voor dit product zijn alle onderdelen los 
verkrijgbaar en geldt een garantie periode van 
10 jaar.

21

Uitschuifbaar tot 
wel 6 meter



Blue-Line

K-6025 Ø 70mm

K-6045 Ø 70mm

K-6110 Bladlengte: 210mm Ø 80mm K-6130 Bladlengte: 270mm Ø 105mm

K-6150 Bladlengte: 350mm Ø 135mm

Snoeizagen met holster

K-6160 Bladlengte: 330mm Ø 125mm

Inklapbare snoeizagen

K-6110B Ø 70mm K-6130B Ø 105mm

K-6150B Ø 135mm K-6160B Ø 125mm

22 23

400 179
4.01.3 Zaagblad: K-6110-1 455 199

4.01.4 Zaagblad: K-6130-1

530 226
4.01.4 Zaagblad: K-6150-1 505 230

4.01.4 Zaagblad: K-6160-1

350 162
4.01.3 Zaagblad: K-6110-1

Bladlengte: 180mm

Bladlengte: 350mm

505 216
4.01.4 Zaagblad: K-6150-1

Bladlengte: 270mm

430 185
4.01.4 Zaagblad: K-6130-1

Bladlengte: 330mm

480 222
4.01.4 Zaagblad: K-6160-1

Bladlengte: 180mm

417242 207
4.01.3 Zaagblad: K-6025-1/

Bladlengte: 180mm

415242 209
4.01.3 Zaagblad: K-6045-1/

Metallo 
snoeizagen

Carbon, gehard staal

Hard verchroomd

Impuls geharde tanden

Verwisselbaar zaagblad

Langdurig scherp

Kegel geslepen

Pull-Saw methode



K-6210

K-6250

Bladlengte: 381mm / 15”

Bladlengte: 762mm / 30”

Ø 135mm

Ø 230mm

460

850

510

820

K-6230 Bladlengte: 533mm / 21” Ø 170mm

620 640

K-6110W

K-6160W

Ø 80mm

Ø 125mm

Bladlengte: 210mm

Bladlengte: 330mm

400

515

185

228

4.0

4.0

1.4

1.4

Zaagblad: K-6110-1

Zaagblad: K-6160-1

K-6130W Ø 105mmBladlengte: 270mm

456 195
4.01.4 Zaagblad: K-6130-1

K-6150W Ø 135mmBladlengte: 350mm

538 217
4.01.4 Zaagblad: K-6150-1

CL
A

SS
IC

Snoeizagen met houten heft Beugelzagen
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15'' 21''

30''

Zaagblad: K-6210-1 Zaagblad: K-6230-1

Zaagblad: K-6250-1

24



Bijlen

K-6410

K-6430

K-6450 K-6480

Kopgewicht: 600 gram

Kopgewicht: 600 gram

Kopgewicht: 1600 gram

Kopgewicht: 1250 gram

Kopgewicht: 1250 gram

Kopgewicht: 1600 gram Kopgewicht: 3000 gram

360

700

800 900

916

2078

2503 4608

G
LA

SF
IB

ER

K-6410W

360 810

K-6430W

700 1888

K-6450W

800 2279
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Geprüfte Sicherheit

Het Duitse keurmerk “GS 
Geprüfte Sicherheit” (Geteste 
Zekerheid) wordt toegekend na inspectie 
van productieprocessen en product-en. Deze worden regelmatig her-
haald, zodat de keurmerken hun veiligheidswaarde blijven behouden. 
Ook controleert men of er geen schadelijke stoffen zijn gebruikt. 

Alle Metallo bijlen zijn voorzien van dit keurmerk. 

Glasfiber stelen
De 64XX-serie met geel/zwarte steel is voorzien van een glasfiber 
steel. Een groot voordeel daarvan is het lichte gewicht en het gemak 
de steel schoon te houden. Deze neemt namelijk geen vet of water 
op.

27

Handvat: K-6410W-2

DIN 5131 DIN 7294

DIN 7294

DIN 7287

DIN 7287

DIN 7287

Handvat: K-6430W-2

Handvat: K-6450W-2

De Metallo 64XXW-serie beschikt over een gewaxt essen-
houten steel. De wax zorgt ervoor dat het hout kan ademen 
en geen water en vuil opneemt, dit zorgt voor een langere 
levensduur. Bovendien is waxen beter voor het milieu dan de 
gelakte versies.

Gemaakt van essen hout

Glasfiber
steel

Essenhouten
steel
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K-7000

K-7020

Bladlengte: 35mm

Bladlengte: 60mm

K-7010

K-7030

Bladlengte: 40mm

Bladlengte: 40mm

K-7150 Bladlengte: 210mm

K-7141

K-7151

K-7341

K-7351

K-7441

K-7451

Bladlengte: 180mm - gekarteld - blauw

Bladlengte: 210mm - gekarteld - blauw

Bladlengte: 180mm - gekarteld - rood

Bladlengte: 210mm - gekarteld - rood

Bladlengte: 180mm - gekarteld - geel

Bladlengte: 210mm - gekarteld - geel

Messen Solingen

Metallo
Messen

135 19

K-7060 Bladlengte: 40mm K-7070 Bladlengte: 60mm

K-7080 Bladlengte: 80mm

K-7140

K-7142

Bladlengte: 180mm

Bladlengte: 180mm

K-7130 Bladlengte: 155mm

K-7120

K-7122

Bladlengte: 130mm

Bladlengte: 130mm

150 19

145 21

185 25

140 18

140 18

170 22

320

340

320

340

320

130

165

130

165

130

340 165

K-7110 Bladlengte: 90mm

220 95

260

260

105

105

295 136

320

320

144

144

340 178

K-7230 Bladlengte: 150mm

K-7231 Bladlengte: 150mm - gekarteld

310 175

310 179
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Carbon, gehard staal

HACCP blauw

V-vormig geslepen

Lange levensduur
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960040

960005

960015

960025

960045

960043

Bladlengte: 40mm

Bladlengte: 85mm

Bladlengte: 60mm

Bladlengte: 85mm

Bladlengte: 75mm - gekarteld

Bladlengte: 75mm - gekarteld

960035

960010

960020

960030

930665

Bladlengte: 40mm

Bladlengte: 40mm

Bladlengte: 40mm

Bladlengte: 65mm

Bladlengte: 75mm

960131 Bladlengte: 180mm - gekarteld

960180 963010Bladlengte: 180mm Bladlengte: 150mm960185 963011Bladlengte: 200mm Bladlengte: 150mm - gekarteld

Messen Solingen

Spinazie messen

Metallo messen
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140 18 145 20

185 35 180 31

165 20 145 18

185 22 170 29

170

170

19

19

185 41

315 115 340 147

Bladlengte: 230mm960140
340 126

Bladlengte: 200mm960135
320 110

Bladlengte: 180mm960130
295 108

Bladlengte: 150mm

Bladlengte: 100mm

960125

960115

260

215

100

63

960120

960110

Bladlengte: 130mm

Bladlengte: 90mm

245

200

75

62

310 152 310 156

310 116

Carbon, gehard staal

Traditionele handgrepen

V-vormig geslepen

Lange levensduur



956050 Bladlengte: 200mm - gekarteld

Bandstaal messen Solingen
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315 58

955020 Blad breedte: 9mm955010 Blad breedte: 18mm

130 15155 36

Afbreekmessen

Set van 10 messen: 955021Set van 10 messen: 955011

956019-X

956019-L Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

Bladlengte: 65mm - set van 10 in blister

956019-D Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

160 17

956016-D Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

160 17

956016-X Bladlengte: 65mm - set van 10 in blister

956016-L Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

956011-D

956011-L

Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

160

160

17

17

956015-D

956015-L

Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

155 11

956031-D

956031-L

Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

135 11

Bandstaal messen
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Extra dun handvat

Nieuwe kleur

956009-D

956009-L

Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

956012-D

956008-L

956008-D

956010-D

956012-L

956013-L

956013-D

Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

140

140 140

140

16

16 16

16

Nieuwe kleur

Nieuwe kleurNieuwe kleur

956010-L Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

Roest vast staal

Vlijmscherp

Dubbelzijdig geslepen

Kunststof handgreep

Lichtgewicht

Voordelig



958110

958120

970020

970040

Bladlengte: 75mm

Bladlengte: 95mm

Bladlengte: 80mm

Bladlengte: 85mm

958115 970060

970035

970100

Bladlengte: 82mm Bladlengte: 80mm

Bladlengte: 90mm

Bladlengte: 100mm

970066

970080

970098Bladlengte: 75mm

Bladlengte: 65mm

Bladlengte: 70mm

970067

970095

Bladlengte: 75mm

Bladlengte: 60mm

Zakmessen Solingen

34 35

165 54

185 71

210 88

170 53

165 60

160 60

180 82

200 82

170 63

170 45

170 59

165 55

125 34

Linkshandig
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K-0035

K-0040

De originele Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: 
oogstscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, alles-
knippers en huishoudscharen. 

De scharen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en dus 
kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model 
worden gevonden.

Scharen

Oogstscharen Hobbyscharen

36

185 98

186 83

985005

985010

964054

Set van 2 in blister 985006

985020

Set van 6 in doos / 6-Pack

985021 Budget-Line

150 60 150 60

150 64 190 96

190 116 190 96

Kunststof handgrepen

HACCP product

Lange levensduur

Langdurig scherp

Ergonomisch 



973070

973072

973074

973060 Budget-Line

973062 Budget-Line

Scharen

180 52

215 60

190 56

215

265

70

105

38

Budget-Line snoeischaren

985040 Budget-Line Ø 15mm 985060 Budget-Line Ø 20mm

Budget-Line producten zijn eenvoudige kopieën van producten die in hoge kwaliteit in de Original-Line te verkrijgen zijn. De 
Budget-Line bevat een serie producten geselecteerd op een goede prijs/kwaliteits verhouding. Hieronder treft u twee snoeischaren 
aan en elders in de catalogus staan diverse producten aangeduid met Budget-Line.

39

180 122 210 203



968113 Set van 2 in blister

968021 972013 Bladlengte: 45mm

959140

SW0010

SW0110

SW0150

RVS clip

Fijn/middel  - 150x55x25mm

 

959145 SW0100

SW0140

RVS clip

Ontdoorners Accessoires
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180 64 155 62

140 42

150 356

150 44 235 106

60 140

124 15

150 49

89 30

Ontdoornen van rozen

Om de doornen van rozenstelen te verwijderen heeft Metallo diverse 
modellen ontdoorners, waarmee de klus in een handomdraai kan  
worden geklaard.
 
Er zijn drie modellen welke in alle gevallen doen waarvoor ze zijn  
gemaakt. Het is aan u de keuze welke het beste bij u past.

41

Set slijpmessen: SW0140-1
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K-8000

K-8025

K-8000-1

Bladlengte: 40mm

Bladlengte: 40mm

K-8010

K-8010-1

Bladlengte: 45mm

Bladlengte: 45mm

De Germo-Knife dient, in samenwerking met vloeibare desinfecterende 
middelen, als hulpmiddel ter vermindering / voorkoming van onder  
andere kruisbesmetting, virussen en / of bacteriën, bij het oogsten van 
diverse gewassen.

Door middel van de gekleurde pluggen kunt u de vloeistofstroom aan 
beide kanten reguleren. De blauwe plug is gesloten, zodat aan deze 
zijde van de Germo-Knife geen vloeistof vloeit, de rode plug heeft een 
opening van Ø 0.5mm, de oranje heeft een opening van Ø 1mm en 
de groene plug heeft een opening van Ø 1.5mm voor een maximale 
doorstroming.

Desinfectie- / melkmes 

Germo-Knife

120 34

188 47 193 46

90 15 95 14

Germo-Knife

G
ERM

O
-KN

IFE
42

K-8030-4 Groen: 1.5mm - set van 25

K-8030-3 Oranje: 1mm - set van 25

K-8030-2 Rood: 0.5mm - set van 25

K-8030-1 Blauw: 0mm - set van 25

Carbon, gehard staal

HACCP blauw

V-vormig geslepen

Verwisselbare reservoirs en messen

Lange levensduur

Ruim vloeistof reservoir



K-8060BULK

K-8060-1

Bladlengte: 25mm

Set van 50 messen voor K-8060/K-8065

Leaf-Cutter

K-8060 Bladlengte: 25mm - incl. 50 messen

K-8065BULK Bladlengte: 25mm

K-8065 Bladlengte: 25mm - incl. 50 messen

Leaf-Cutter

44

162 120 162 41

118

Set van 50 messen: K-8060-1 Set van 50 messen: K-8060-1

45

Promotie

PR0023

PR0012

Metallo mok

Metallo pen

PR0042

Metallo Buddy

Actieset

K-0900-S Bevat de K-0900 & 958115

Snoeiset • K-0900-S 

De extra voordelige K-0900-S snoeiset is samengesteld uit twee top 
artikelen uit het assortiment.

De K-0900 is een populaire snoeischaar, met een totale lengte van 
215mm en een knipdikte van 25mm. De snoeischaar is voorzien van 
een ergonomische handgreep en een demper om uw pols te ontzien.

De 958115 is een zakmes met een RVS blad van 82mm en een totale 
lengte van 185mm. 

Leaf-Cutter / bladsnijmes
De Leaf-Cutter wordt gebruikt voor het wegsnijden van blad bij 
diverse gewassen en dient als hulpmiddel ter vermindering/
voorkoming van o.a. kruisbesmetting, virussen en / of bacteriën. 
De verwisselbare, extreem scherpe messen zorgen voor een zeer 
schone wond.

K-0900 Ø 25mm

215 270 Bovenmes: K-0900-1

958115 Bladlengte: 82mm

185 71

Zakmes 958115

Snoeischaar K-0900

Roest vast staal

Vlijmscherp

Dubbelzijdig geslepen

Lichtgewicht
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Notities

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7. 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen “Westparts”, en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van 
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht. 

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten 
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken. 
2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon. 

Artikel 3. Levering 
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 
Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat 
geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

Artikel 4. Levertijd 
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 5. Deelleveringen 
Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. 
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Artikel 6. Technische eisen enz. 
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door 
wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te 
leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld. 

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken 
Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: 
Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid 
gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst 
1. De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
      -indien na het sluiten van de overeenkomst aan Westparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
      -indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
 In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van 
 Westparts schadevergoeding te vorderen. 
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering 
 van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst 
 te ontbinden. 

Artikel 9. Garantie 
1. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk. 
2. Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 
1. De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: 
      -de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, 
      -eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en). 
2. Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de 
 zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of 
 derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem 
 verschuldigde per dag. 
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 
5. De koper verplicht zich: 
      -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven; 
      -alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 
      -de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt 
       voorgeschreven in art. 3:239 BW; 
      -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts; 
      -op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet 
       onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen 
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
      - of de juiste zaken zijn geleverd; 
      - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; 
      - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of 
      -indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Westparts te melden. 
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Westparts. 
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 
 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd. 

Artikel 12. Prijsverhoging 
Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in 
rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 13. Emballage 
De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn 
rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging. 

Artikel 14. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is: 
      -Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts: 
      -Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts. 
 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. 
2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al 
 vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper 
 verschuldigd: 
      -over de eerste € 2.950,—   : 15%
      -over het meerdere tot € 5.900,—  : 10% 
      -over het meerdere tot € 14.750,—   : 8% 
      -over het meerdere tot € 58.990,—   : 5% 
      -over het meerdere    : 3% 
      Indien Westparts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
2. De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. 
 Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in 
 kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 
Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden. 
2. Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten. 
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. 
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie. 

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming 
 onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en 
 andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene 
 vervoersproblemen. 
2. Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen. 
3.  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3 
 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
4.  Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare 
 deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschilbeslechting 
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar. 
Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

Artikel 19. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden 
Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. 
Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.

Algemene voorwaarden
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Metallo Tools
De Stek 7
1771 SP, Wieringerwerf
The Netherlands

T. +31 (0)227 60 15 00
F. +31 (0)227 60 38 00
E. info@metallotools.com
W. www.metallotools.com

Metallo Tools is a Westparts division

Metallo Tools Belgium
Zonnebeeksestraat 6
8890 Moorslede
Belgium

T.  +32 (0)473 34 01 22
E.  contact@metallotools.be
W. www.metallotools.be

Metallo Tools UK
R27 Marshall Way
Commerce Park, Vane 
Somerset BA11 2FE 
United Kingdom

T. +44 (0)1373 475540
F. +44 (0)1373 475541
E. info@metallotools.co.uk
W. www.metallotools.co.uk

Metallo Tools USA
2016 Single Tree Lane
Lancaster, PA 17602
United States of America
 
T. +1 877-546-2257
F. +1 717-824-4053
E. info@metallotools.us
W. www.metallotools.us

Metallo Tools France
Chemin départemental 6
13 109 Simiane-Collongue
France

T. +33(0)4-42-946-726
F. +33(0)4-42-946-564
E. contact@metallotools.fr
W. www.metallotools.fr

Keizerskroon Metallo - Koninklijk gereedschap

SWES09


