
De best mogelijke 
bescherming 
voor uw gewassen.

Professionele 
bescherming tegen 
(voorjaars) vorst

WIESEL 
Frost oven



WIESEL FROST OVEN

FRUITSECURITY

Klik hier om de 
instructievideo’s te 
bekijken op ons YouTube 
kanaal FruitSecurity 
Holland

De WIESEL Frost oven is het nieuwste en 

prijstechnisch interessante systeem van 

Fruitsecurity om vorst te bestrijden in de boomgaard. 

De Frost oven warmt uw boomgaard krachtig en 

snel op door het gebruik van hout- of turfbriketten 

of uw eigen snoeihout. Brandstoffen die eenvoudig 

aan te steken zijn en zorgen voor een stabiele, hoge 

temperatuur. Turf warmt de boomgaard 2 tot 3,5 

°C op in een straal van 2,5 meter en hout briketten 

kunnen de temperatuur zelfs 2 tot 5 °C opwarmen. 

De totale brandtijd loopt op tot 6 uur en bijvullen 

tijdens het branden is mogelijk om zo een langere 

brandtijd te creëren als de vorst in de vroege 

morgen onverwachts langer aanhoud.

Er zijn twee verschillende types Frost ovens een 

duurzame oven van Stainless steel (RVS) met een 

gemiddelde levensduur van 20 jaar en een oven van 

goedkoper zwart plaatstaal met een levensduur van 

5 jaar. 

Beide Frost ovens zijn prijstechnisch interessant, 

duurzaam, herbruikbaar, milieuvriendelijk en 

een krachtig alternatief voor vergelijkbare 

vorstbeschermers.  

De WIESEL Frost oven is erg gemakkelijk te gebruiken 

in de boomgaard. Door middel van beugels kan de 

Frost oven makkelijk worden opgehangen aan de 

(ondersteunings)palen tussen de bomen. Als u de 

oven gaat gebruiken haalt u hem van de paal en 

plaatst u hem midden in de bomenrij. 

Het is aan te bevelen om in elke bomenrij om de 5 tot 

6 meter een Frost oven te plaatsen. Bijvoorbeeld bij 

elke (ondersteunings)paal. Per hectare zijn er 200 tot 

300 Frost ovens nodig.

Installatie van de frost ovenDe WIESEL Frost oven

FROST OVEN BEVESTIGD AAN EEN BETONPAAL       FROST OVEN IN DE BOOMGAARD 

De Frost oven is betrouwbaar en zeer 
makkelijk te gebruiken in uw boomgaard.“

“
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FRUITSECURITY

Een vorstbestrijdingsmethode met een 
gemiddelde levensduur van 20 jaar!“

“



WIESEL FROST OVEN

FRUITSECURITY

Zorg ervoor dat de brandstof die uw gebruikt voor 

en tijdens de vorstperiode absoluut droog is. De 

Frost oven kan worden gevuld met 10kg of 20kg 

houtbriketten met een zo hoog mogelijk gehalte aan 

hardhout. Wanneer er 20 kg houtbriketten wordt 

gebruikt moet de oven altijd open zijn tijdens het 

opwarmen en afgesloten worden na 20 minuten. 

Maar bij 10 kg kan de oven gelijk worden afgesloten. 

De turfbriketten worden gebruikt per 20 kg en de 

oven kan na het aansteken gelijk worden afgesloten. 

De Frost oven steekt u aan met een gasbrander. 

Bij houtbriketten is de opwarmingsfase ongeveer een 

half uur, uiteindelijk is de brandtijd gemiddeld 6 uur. 

Gebruik

De Frost oven is gemakkelijk bij te vullen tijdens 
het branden voor een nog langere brandtijd!“

“

Load with 20kg: lid stays open while 
heating up, after 20min lid needs to 
beclosed without clip (load with 10kg: lid 
closed with clip)

Peat briquettes 20kg(2Pkg)

Push the strip after about 1.5 hours over 
the ventilation holes 

Lid closed with clip

1 pcs. igniter plate
2 pcs. igniter stripes

Softwood 3pcs (3x15cm)

Wood briquettes: foild in 10kg packages stacked to the oven 
specification

Peat briquettes: foild in 10kg packages stacked to the oven 
specification

View of the frost oven filled with 
wood briquettes

View of the frost oven filled with 
peat briquettes

Klik hier om de 
instructievideo’s te 
bekijken op ons YouTube 
kanaal FruitSecurity 
Holland
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Er zijn verschillende systemen om vorst in uw 

boomgaard te bestrijden. Alle systemen hebben 

gemeen dat er relatief veel mankracht nodig is bij de 

voorbereiding en dat er extra logistieke inspanning 

(opslag en transport) nodig is. 

Het bijvullen van de Frost oven kan ook in de 

boomgaard gebeuren. Waarna het opgeslagen blijft in 

de oven tot gebruik. Dit bespaart opslagruimte en tijd 

in de nacht.

Om het rendement van de Frost oven te vergelijken 

met vorstkaarsen zijn er 2 metingen/testen uitgevoerd 

in 2 testboomgaarden. Hier werden twee identieke 

percelen gebruikt. De eerste werd voorzien van Frost 

ovens en de tweede met kaarsen. De percelen werden 

voorzien met temperatuursensoren op dezelfde 

hoogtes en afstanden tot de warmtebronnen

Met de houtbriketten en turfbriketten in de WIESEL 

Frost oven werd een aanzienlijk hogere opwarming 

bereikt in een straal van 3 meter rondom de oven. De 

vorstkaarsen hadden een veel lagere opwarming. Groot 

voordeel van de Frost oven is ook de mogelijkheid om 

goedkope brandstoffen te gebruiken en eenvoudig 

brandstof toe te voegen als de vorst in de vroege 

morgen onverwachts langer aanhoudt.

Vergelijking met 
andere systemen

De effectiviteit van de vorstbescherming is 

afhankelijk van de temperatuur verhoging die wordt 

bereikt en de tijd dat deze verhoging duurt. Met turf- 

en houtbriketten haalt de Frostoven eenvoudig een 

hoge ontbrandingstemperatuur die de omtrek van 

de oven met 2-4 graden Celsius opwarmt. Hiermee 

voorkomt u dat er bij nachtvorst fruit kapot vriest en 

beschermt u uw oogst al in het prille begin. 

Als de vorst in de vroege morgen onverwachts 

langer aanhoudt kan de Wiesel Frost oven eenvoudig 

langer branden door er extra brandstof in te gooien. 

Dit is een groot voordeel van onze oven ten opzichte 

van bijvoorbeeld vorst kaarsen die niet zo makkelijk 

effectief een kleine hoeveelheid extra brandstof 

kunnen verwerken. 

Vergelijking 
verschillende 
brandstoffen

TURF

4-6 UUR 
BRANDTIJD
Stabiele 
hoge temperatuur

HOUTBRIKKETTEN

4-6 UUR 
BRANDTIJD
Stabiele 
hoge temperatuur

SNOEIHOUT

2-3 UUR 
BRANDTIJD
Instabiele
temperatuur
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Zeer effectieve vorstbestrijding

Hoge efficiëntie

Milieuvriendelijk

Duurzame, herbruikbare oven

Bekijk de instructievideo op de 
YouTube van FruitSecurity Holland

Economisch aantrekkelijk

Meer dan 6 uur brandtijd zonder bijvullen

Eenvoudig bijvullen voor een langere brandtijd

Bruikbaar met verschillende brandstoffen

Werkt ook met goedkope brandstoffen 
zoals snoeihout

Voordelen, aanbevelingen en tips

Hulp nodig?
Vraag het Rick 

+31 (0) 318 301 731 SALES@FRUITSECURITYHOLLAND.NLOFAdvies of ondersteuning nodig van 
onze specialisten? Wij helpen u graag!“

“

mailto:sales%40fruitsecurityholland.nl?subject=


WIESEL FROST OVEN

Hoofdweg 37 | 6744 WG, Ederveen

+31 (0) 318 301 731 

www.fruitsecurityholland.com

Neem contact op 
wij adviseren u 
graag!

tel:310318301731 
http://www.fruitsecurityholland.com

