
Hoogwaardig gereedschap
waarop u kunt vertrouwen



Spear & Jackson Een bedrijf voor tuingereedschap dat synoniem staat
voor uitstekende kwaliteit, design, keuze en waarde voor uw geld. Onze
gevarieerde productreeksen voldoen aan de behoeften van alle niveaus
en expertise door de beste traditionele en moderne materialen te
combineren met de nieuwste productietechnologie en het nieuwste
design. Voor uitstekende producten tegen betaalbare prijzen.

Spear & Jackson - 250 jaar ervaring op het gebied van
tuingereedschap.
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Inleiding
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SPADES
De reeksen Neverbend en Sovereign

VORKEN
Spitvorken

Hooivorken  

Mestvorken

KLEIN HANDGEREEDSCHAP EN HARKEN
Gazonrandafsteker

Klein handgereedschap

Gras- en bladharken

SCHOPPEN
Zandschop

Betonschop

Graanschop

Ballastschop

TUINARCHITECTUUR EN OMHEININGEN
Gereedschap voor paalgaten

Gereedschap voor omheiningsgaten

Rubberhamer

Inhoud
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HET OFFICIËLE KWALITEITSKEURMERK
standaard:- ISO 9001:2008. Dit is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van NEILL TOOLS, aangezien dit een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk is. Tevens bieden we de garantie dat al onze gereedschappen en producten

vrij zijn van fabricagefouten en defecte materialen, zodat u altijd verzekerd bent van hoogwaardige kwaliteit.

Cert No. 
FM12290
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spades
NEVERBEND & SOVEREIGN hollandse modellen

Omdat graven zwaar werk is, is sterk gereedschap
een must. Daarom gebruikt Spear & Jackson alleen
het beste staal dat kan worden gesmeed, gehard en
gerold. Die sterkte, gecombineerd met de lange,
sterke, weersbestendige houten stelen, maakt
Spear & Jackson spades niet alleen zeer duurzaam,
maar ook zeer prettig in het gebruik.

RVS

Gesmeed en
gepolijst

Gesmeed en
deels gepolijst

Artikelnummer Omschrijving Bladmaat Steel Type kruk Range*

1041AR Tuinspade no. 1, gesmeed, gepolijst 276 x 163 x 152mm 914mm T-kruk Neverbend

1041FT Tuinspade no. 1, gesmeed, gepolijst, extra lange dul voorzien van klinknagel voor extra kracht 276 x 163 x 152mm 914mm T-kruk Neverbend

1041TRD Tuinspade met trede, gesmeed, ¾ gepolijst 276 x 163 x 152mm 914mm T-kruk Neverbend

1042AV Tuinspade no. 2, gesmeed, gepolijst 284 x 179 x 183mm 914mm T-kruk Neverbend

1043GL Tuinspade, goud epoxy, extra lange dul voorzien van klinknagel voor extra kracht 276 x 163 x 152mm 914mm T-kruk Sovereign

F1043NH Tuinspade, gesmeed, grijs epoxy 276 x 163 x 152mm 914mm T-kruk Neverbend

F1043RS Tuinspade, gesmeed, goud epoxy 276 x 163 x 152mm 914mm T-kruk Sovereign

1044AN Draineerspade, gesmeed, ¾ gepolijst 327 x 127 x 108mm 914mm T-kruk Neverbend

1044TRD Draineerspade met trede, gesmeed, ¾ gepolijst 327 x 127 x 108mm 914mm T-kruk Neverbend

1160EK Tuinspade, RVS 290 x 178 x 178mm 900mm T-kruk Neverbend

Gesmeed en voorzien 
va een epoxylaag
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F1043NH

spades
NEVERBEND & SOVEREIGN hollandse modellen

F1043RS 1044AN 1044TRD

1041AR 1041FT 1041TRD 1042AV 1043GL

• Gesmeed en gepolijst blad
• Weersbestendige essen 
steel met een comfortabele 
gesmede handgreep

1160EK

• Gesmeed en gepolijst blad
• Extra lange dul voorzien 
van klinknagel

• Weersbestendige essen 
steel met een comfortabele 
gesmede handgreep

• Gesmeed en gepolijst blad
• ¾ gepolijste kop met trede
• Weersbestendige 
essensteel met een 
comfortabele gesmede 
handgreep

• Gesmeed en gepolijst blad, 
bladmaat nr. 2

• Weersbestendige essen 
steel met een comfortabele 
gesmede handgreep

• Gesmeed blad, goud epoxy 
gecoat

• Extra lange dul voorzien van 
2 klinknagels

• Weersbestendige essensteel 
met een comfortabele 
gesmede handgreep

• Sovereign

• Gesmeed blad, grijs epoxy 
gecoat

• Weersbestendige essen 
steel met een comfortabele 
gesmede handgreep

• Gesmeed blad, goud epoxy 
gecoat

• Weersbestendige essen 
steel met een comfortabele 
gesmede handgreep

• Sovereign

• Gesmede draineerspade
• ¾ gepolijst blad
• Weersbestendige essen 
steel met een comfortabele 
gesmede handgreep

• Gesmede draineerspade
• ¾ gepolijste blad met trede
• Weersbestendige essen 
steel met een comfortabele 
gesmede handgreep

• Weersbestendige RVS 
spade met essen steel met 
een comfortabele gesmede
handgreep
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1660BP1702FLW

Artikelnummer Omschrijving Bladmaat
Steel / 

Handvatmaat

92069-SJ Spitvork 275 x 175mm 850mm

1702FLW Spitvork, ondiepe schijftanden, houten R.E.H handvat 340 x 230mm 787mm

1660BP Spitvork 256 x 200mm 812mm

1650SN Spitvork, MYD handvat 300 x 220mm 762mm

1650TQ Spitvork, T-handvat 300 x 220mm 812mm

1600HS Hooi- mest vork, LK handvat 330 x 240mm 1220mm

1602BA Hooi- mest vork, LK handvat 242 x 140mm 1370mm

1600FD Hooivork, T handvat 330 x 240mm 810mm

91159-SJ Hooi- mestvork 310 x 225mm 850mm

1636DE Mestvork, PY handvat 330 x 230mm 810mm

1636AY Mestvork, T handvat 330 x 230mm 810mm

1636CU Mestvork, LK handvat 330 x 230mm 1220mm

1609CS Mestvork, LK handvat 130 x 178 x 203mm 1830mm

• Massief gesmede 
spitvork

• 5 klinknagels
• Weersbestendige essen 
steel met een 
comfortabele gesmede 
handgreep

• Houten R.E.H handvat

Omdat graven zwaar werk is, 
is sterk gereedschap 
een must. Daarom 
gebruikt Spear & Jackson 
alleen het beste staal, dat 
kan worden gesmeed, 
gehard en gerold. Die 
sterkte, gecombineerd 
met de lange, sterke,
weersbestendige 
houten stelen, maakt 
Spear & Jackson 
vorken niet alleen 
zeer duurzaam, maar 
ook zeer prettig in 
het gebruik.

92069-SJ
spitvork spitvork spitvork 

vorken
SPEAR & JACKSON

• Massief gesmede 
spitvork

• Grijs epoxy gecoat 
• Weersbestendige essen 
steel met een 
comfortabele gesmede 
handgreep

• Massief gesmede 
spitvork

• Grijs proxy gecoat
• Weersbestendige essen 
steel met een 
comfortabele gesmede 
handgreep
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91159-SJ

forks
SPEAR & JACKSON

1636DE 1636AY 1609CS

1650SN 1650TQ

1636CU

1602BA 1600FD

• Gesmede hooimestvork
• Grijs epoxy gecoat
• Massieve dul
• Weersbestendige lange 
essen steel

• Gesmede hooimestvork
• Massieve dul
• Weersbestendige essen 
steel met gesneden kruk

• Massief gesmede spitvork 
met lange dul van 
koolstofstaal

• Extra brede tanden,
• Grijs epoxy gecoat. 
• Weersbestendige  essen 
steel met een comfortabele 
metalen D- handgreep

• Gesmede mestvork
• Epoxy gecoat
• Buisvormige stalen steel 
met D handgreep

• Gesmede mestvork
• Epoxy gecoat
• Buisvormige stalen steel 
met een T handgreep

• Gesmede mestvork
• Epoxy gecoat
• Massieve dul met 
weersbestendige lange 
essen steel

• Gesmede mestvork
• Epoxy gecoat
• Massieve dul
• Buisvormige stalen steel 

1600HS

• Massief gesmede 
spitvork met lange dul 
van koolstofstaal

• Extra brede tanden .
• Grijs epoxy gecoat. 
• essen steel met een 
comfortabele gesneden  
handgreep

spitvork spitvork Hooimestvork Hooimestvork Hooimestvork

mestvork mestvork mestvork mestvork mestvork

• Massief gesmede spitvork 
met lange dul van 
koolstofstaal

• Extra brede tanden .
• Grijs epoxy gecoat. 
• essen steel met een 
comfortabele gesneden  
handgreep

• Gesmede mestvork met 
kap en bus, 

• Grijs epoxy gecoat
• Weersbestendige essen 
steel met een 
comfortabele gesneden 
handgreep



8

tuingereedschap
SPEAR & JACKSON

Spear & Jackson bladharken en  klein
tuingereedschap zijn perfect ontworpen om een
brede reeks taken uit te voeren. Met
weersbestendige essen stelen maken de producten
duurzaam als gebruiksvriendelijk.

Artikelnummer Omschrijving Bladmaat Lengte

3818NB Gazonkantafsteker 200mm 812mm

3805AS Gazonkantafsteker 200mm 812mm

3883NB 3-tands cultivator 3 prong 1525mm

4090NB Verplantschopje 150 x 80mm 128mm

4094NB Verplantvorkje 120 x 75mm 128mm

4092NB Verplantschopje 150 x 75mm 128mm

4096NB Onkruidsteker 150 x 20mm 128mm

8206AH Aluminium Hooihark 16 teeth 1778mm

8207WH Houten hooihark 16 teeth 1778mm

3884WNB Kunststof bladhark 24 tines 1220mm

3884NB Kunststof bladhark 24 tines 1220mm

3881NB Metalen gazonhark 20 tines 1220mm

3882NB Metalen instelbare gazonhark 178 - 610mm 1168mm

3872HDLH Professionele blad- en gazonhark 20 tines 1370mm

2233-SJ Tuinhark 12 tines 1620mm

3840EY Tuinhark 14 teeth 1778mm

3886AA Asfalthark 90 x 380mm 1752mm

3887AE Tarmac-hark 90 x 380mm 1752mm

3840BC Vloerschraper 75 x 205mm 1220mm

5004AX Vierkante aanstamper 4.5kg -weight 1372mm
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tuingereedschap
SPEAR & JACKSON

4090NB 4094NB 4092NB

3818NB 3805AS 3883NB

• Hamerslag en grijs 
epoxy gecoat 

• Aluminium steel, 
epoxycoating

• Kunststof  T-grip

• hamerslag en grijs 
epoxy gecoat 

• Aluminium steel, 
epoxycoating

• Weersbestendige essen 
steel met gesneden kruk

• Hamerslag en grijs 
epoxy gecoat 

• Extra lange, 
weersbestendige essen 
steel 

• 3 tands

• Koolstofstalenblad
• Hamerslag en grijs epoxy 
gecoat 

• Weersbestendige  essen 
steel

• Koolstofstalenblad
• Hamerslag en grijs epoxy 
gecoat 

• Weersbestendige  essen 
steel

• Koolstofstalenblad
• Hamerslag en grijs epoxy 
gecoat 

• Weersbestendige  essen 
steel

gazonkantafsteker Gesmeede
gazonkantafsteker

3-tands
cultivator

breed
verplantschopje

verplantvorkje Smal
verplantschopje

onkruidsteker
4096NB

• Koolstofstalenblad
• Hamerslag en grijs epoxy 
gecoat 

• Weersbestendige  essen 
steel
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tuingereedschap
SPEAR & JACKSON

8206AH 8207WH 3884WNB
B

3881NB 3882NB

• Lichtgewicht kunststof 
blad

• Essen steel
• 610mm bladbreedte
• 1220mm steellengte
• 24 tands

• Lichtgewicht voor 
gebruiksgemak

• Extra lange steel

• Lichtgewicht voor 
gebruiksgemak

• Extra lange steel

kunststof
bladhark

Metalen blad-
gazonhark

Metalen
instelbare
gazonhark

hark van
aluminium

hark van
hout

3872HDLH

• Met extra geharde tanden
voor zwaar werk

• 20 tanden
• Weersbestendige essen 
steel voor meer 
duurzaamheid

• 1.372mm steellengte

Professionele
blad- en
gazonhark

3884NB

• Lichtgewicht kunststof 
blad

• Essen steel met kunststof
soft grip

• 610mm bladbreedte
• 1220mm steellengte
• 24 tands

kunststof
bladhark

• Blad Hamerslag grijs 
gelakt aluminium steel, 
epoxy coating

• Kunststof soft grip
• 20 springstalen tanden

• Volledig instelbare hark met 
15 tanden

• Instelbaar van 175 tot 610mm
• Lichtgewicht aluminium steel
• PVC grip
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tuingereedschap
SPEAR & JACKSON

3420BC 5004AX

2233-SJ 3840EY 3886AA 3887AE

• Massief gesmede 
koolstofstalen hark
hamerfinish en epoxy 
coating

• Weersbestendige essen 
steel voor meer 
duurzaamheid

• 14 tanden

• Ontworpen voor harken 
en bewerken van asfalt

• Houten essen steel 
• 16 platte tanden

• Ontworpen voor harken 
en bewerken van Tarmac

• Houten essen steel 
• 16 ronde tanden

• Blad van springstaal
• Buisvormige steel
• Naar binnen wijzende 
bladhouder voor extra 
sterkte

• Gesmede stalen kop
• Steel van essenhout
• Speciaal ontworpen 
vierkante kop voor 
gelijkmatig aanstampen 
van aarde in hoeken   

tuinhark tuinhark

• Weersbestendige essen 
steel voor meer 
duurzaamheid

• 12 tanden

vierkante
aanstamper

asfalthark tarmac-hark

vloerschraper
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Artikelnummer Omschrijving Bladmaat Steel lengte

2102EN Ballastschop 283 x 219mm 813mm

2413EC Zandschop 270 x 218mm 1010mm

2415GA Betonschop 281 x 218mm 1010mm

2750AG Graanschop 420 x 250mm 710mm

2521EC Ballastschop nr2 320 x 250mm 813mm

2521LY Ballastschop nr4 348 x 278mm 813mm

2521QT Ballastschop nr6 370 x 300mm 813mm

2531UH Ballastschop nr2 met lange steel 320 x 255mm 1220mm

schoppen
SPEAR & JACKSON

Spear & Jackson schoppen zijn uitgevoerd in
populaire, traditionele ontwerpen en worden
geproduceerd van hoogwaardig koolstofstaal met
massieve essenhouten stelen . Ze bieden een goed,
lichtgewicht gevoel en zijn desondanks sterk en
duurzaam.
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2521QT

schoppen
SPEAR & JACKSON

2531UH

2750AG2102EN 2413EC 2415GA

2521EC 2521LY

• Open dul
• nr6
• Weersbestendige 
essen steel

• PY handvat

• Open dul
• Vierkant blad
• Lichtgewicht
• Roestbestendig
• PY handvat

• Open dul
• nr2
• Weersbestendige 
essen steel

• PY handvat

• Open dul
• nr4
• Weersbestendige 
essen steel

• PY handvat

• Open dul
• nr2
• Weersbestendige lange 
essen steel

ballastschop zandschop betonschop

ballastschop ballastschop ballastschop ballastschop

aluminium
graanschop

• Gesmeed vierkant blad
• MYD handvat

• Grijze poedercoating
• Essen steel

• Grijze poedercoating
essen steel
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SPEAR & JACKSON

Tuinen worden steeds meer ‘kamers in de
openlucht’ en dit leidt tot veel meer interesse voor
producten voor tuinarchitectuur. Daarom levert
Spear & Jackson nu een brede reeks
gespecialiseerde gereedschappen voor het
aanleggen van omheiningen, allemaal met de sterke
en de hoogwaardige technische eigenschappen die
u van Spear & Jackson producten mag verwachten.

Artikelnummer Omschrijving Bladmaatt Lengte

PHAUG Grondboor Schroef L 380mm, schroef daim. 35mm 1105mm

PHD-WH Graafgereedschap voor paalgaten 255 x 125mm 1220mm

DSH/WH Schopgereedschap voor paalgaten 355 x 220mm 1690mm

1047MY Spade voor boomplanting 130 x 273mm 710mm

FG-HD54 Gereedschap voor omheiningsgaten 276 x 144mm 1105mm

RMAUL Rubberhamer Weight - 6kg 1060mm

PHR5 Aanstamper voor paalgaten Steel body - 165mm 710mm

tuinarchitectuur en omheiningen
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tuinarchitectuur en omheiningen
SPEAR & JACKSON

PHD-WH

PHR5RMAULFG-HD54

PHAUG DSH/WH

• Voor het in zware grond 
rammen van omheiningspalen 
met een diameter tot 150mm

• Twee grote handvaten voor 
gebruiksgemak

• Sterke buisvormige stalen body 
met massief metalen eindkap 
voor maximale sterkte

• Geharde en gestaalde 
bladen van koolstofstaal

• Stelen van essenhout
• Bladmaat: 355mm x 220mm

• Voor het graven van 
smalle, diepe gaten voor 
omheiningspalen

• Zware buisvormige stalen 
steel voor maximale sterkte 
en efficiëntie

• Extra zwaar duurzaam blad

• Voor eenvoudig, 
niet-mechanisch graven van 
paalgaten voor omheiningen 
met een diameter tot 150mm

• Lange duurzame, lichtgewicht 
buisvormige stalen steel voor 
gebruiksgemak

• Gehard blad snijdt door de 
meeste grond- en kleitypen

• Totale lengte 1105mm
• Comfortabele houten handvat 
voor een stevige grip

• Voor het leggen en 
egaliseren van bestrating

• Grote cilindervormige kop 
van hoogwaardig rubber

• Comfortabele houten 
handvat voor een stevige 
grip

• Gewicht – 6kg

• Voor het maken van diepe, 
smalle, verticale gaten

• De stalen ovalen 
schopbladen verwijderen 
de aarde snel en efficiënt

• Geharde stalen bladen
• Handvaten van essenhout

1047MY

• Blad special gecoat zodat 
er minder aarde aan blijft 
kleven

• Zware steel 

grondboor graafgereedschap
voor paalgaten

schopgereedschap
voor paalgaten

spade voor
boomplanters

gereedschap voor
omheiningsgaten

rubberhamer aanstamper
voor palen



UW Spear & Jackson dealer
Neill Tools Ltd

Atlas Way, Atlas North,
Sheffield S4 7QQ England.

Telephone: +44 (0)114 281 4242
e-mail: sales@spear-and-jackson.com

www.spear-and-jackson.com
Due to continuous product development and improvement, 

Spear & Jackson reserves the right to modify product design,

specifications and materials without prior notice

These products are guaranteed against defects in manufacturing,
subject to normal wear and tear and the provision of reasonable
care and maintenance. This does not affect your statutory rights.


