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Haczka - motyka z głowicą w kształcie serca 

Naprawdę solidne narzędzie do spulchniania, napowietrzania gleby i usuwania chwastów. 

Haczka posiada długie, jesionowe, lakierowane stylisko (130 cm). Głowica wykuta jest ze 

stali szwedzkiej narzędziowej i hartowana olejowo, aby uzyskać jak najlepszą jakość, 

trwałość i wytrzymałość. Narzędzie przywodzi na myśl porządne narzędzia rolnicze sprzed 

wieków. 

 

Haczka posiada specjalne "bezpieczne mocowanie". Oznacza to iż głowica jest zdejmowana z 

trzonka, nie jest mocowana na stałe. Jest to specjalny zabieg, który z jednej strony ułatwia 

transport, z drugiej zaś strony zapewnia większe bezpieczeństwo przy pracy. Okrągły 

trzonek rozszerza się u góry, głowicę z okrągłym oczkiem zakłada się na trzonek od dołu (od 

strony trzymania rękami), należy dosunąć ją do szerszej części i docisnąć, następnie dobić 

trzonkiem np. o beton, żeby głowicę osadzić.  

W czasie pracy (przy wbijaniu i ciągnięciu) głowica się trzyma, natomiast to, że może się 

obluzować przy ruchu w drugą stronę chroni przed ewentualnym zranieniem się w nogę, 

tym dość ciężkim narzędziem. W razie potrzeby głowicę można przymocować na stałe przy 

użyciu odpowiedniego kleju i klina wbitego w trzonek. Uwaga - zaleca się, aby drewniane 

trzonki po nabiciu na narzędzia zamoczyć w wodzie, poprawia to ich sprężystość i chroni 

przed rozsychaniem w trakcie pracy.  
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Dane techniczne: 

 

 

 

Krumpholz to jedna z najstarszych rodzinnych kuźni w Europie - zakład z ponad 200-letnią 

tradycją dostarcza szeroką gamę narzędzi ogrodniczych i leśnych już od roku 1799. 

Narzędzia ogrodowe wyrabiają doświadczeni, niemieccy kowale, największą wagę 

przykładając zawsze do najwyższej jakości i trwałości. 

Krumpholz Werkzeuge produkuje narzędzia z hartowanych stali narzędziowych najlepszych 

gatunków. Stop jest dobierany tak, aby uzyskać jak najlepsze parametry, a każda sztuka jest 

indywidualnie kontrolowana, dlatego części metalowe objęte są dożywotnią gwarancją!  

 

 

Miejsce produkcji Grafengehaig, Bawaria, Niemcy 

Długość trzonka 130 cm 

Szerokość głowicy 17 cm 

Długość głowicy 20 cm 

Waga 1,9 kg 

Materiał głowicy stal szwedzka 

Materiał rączki drewno jesionowe 
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