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Powerflex Folie Systeem
U, als teler, doet er alles aan om een mooi product te telen. Voordat er geoogst kan 
worden staat u teelt bloot aan veel bedreigingen. Regen, hagel, maar ook insecten 
zoals de Suzukii vliegen bedreigen de oogst. Om de teelt goed te kunnen beschermen 
is het Powerflex Folie Systeem ontwikkeld. Het Powerflex Folie Systeem is economisch 
aantrekkelijk. 

Het Powerflex-foliesysteem is als regenkap speciaal ontwikkeld voor de kersenteelt. In de 
loop der jaren is het systeem doorontwikkeld voor frambozen en blauwe bessen. Inmiddels 
staan er zelfs Powerflex Systemen boven aardbeien, rode bessen en bramen 

Kenmerken
Het Powerflex Folie Systeem is ontworpen om makkelijk te openen en te sluiten. Het 
systeem kan vaker in een jaar geopend en gesloten worden. Hierdoor sluiten klanten het 
Powerflex Systeem vaak in de vorstperiode. Het Powerflex Systeem is opgebouwd uit 2 
losse banen boven de grasbaan. In het midden van de rij is het systeem verbonden met 
elastiek. Het elastiek houdt de folie naar beneden via de gootdraad. Hierdoor loopt al het 
water in de goot.

Het Powerflex Folie Systeem is leverbaar in verschillende varianten.

Systeem met folie:
Het systeem is uitgerust met folie. Uw boomgaard wordt beschermt tegen regen en hagel 
en vogels. 

Systeem met folie en hagelnetten 
Het systeem wordt uitgebreid met hagelnet boven de folie. Dit kan worden ingezet om de 
boomgaard al vroeg te beschermen tegen vogels zonder de folie te hoeven sluiten. Uw 
boomgaard is beschermt tegen regen, hagel en vogels. 

Systeem met folie en insectennet 
Het systeem heeft insectennet in de goot. De zijkanten van het systeem kunnen ook 
worden voorzien van insectennet. Uw boomgaard is beschermt tegen regen, hagel, vogels 
en insecten. 

Het Powerflex Folie Systeem is windbestendig. Dit komt door de elastiekverbinding. De 
wind kan te allen tijde uit het systeem. Zuiging of winddruk van bovenaf hebben geen 
invloed op de stabiliteit van het systeem.



Materialen

Nok bevestiging

Folie afwerking

Gootbevestiging

Antiverzink platen

Verankering 

Winterberging

Paalkappen

Geweven Folie
De folie die gebruikt wordt bij het Powerflex-foliesysteem 

is een geweven type. De geweven folie is leverbaar in 

eenzijdig en dubbelzijdig gelamineerd. De FruitSecurity-

folie heeft een lange levensduur en goede duurzaamheid. 

De geweven folie heeft een diffuse werking. Een diffuse 

folie geeft verspreiding van het licht, waardoor zonnebrand 

voorkomen wordt.

Paalkappen zijn essentieel voor de constructie. 

Kenmerkend van de paalkap is de eenvoudige montage. 

Lengte- en dwarsdaden worden op de paalkap 

gemonteerd. Zo is het dradenbed bevestigt op de palen.

Ankers zorgen voor de stabiliteit van het folie. Voor 

elke type grond zijn er ankers beschikbaar. De minimale 

weerstand van de ankers is 2500 kg.

Antiverzinkplaten zorgen ervoor dat schoorpalen, de 

buitenste palen die geankerd worden, niet in de grond 

zakken. Bij zware belasting van het systeem zeker aan 

te raden.

Met de nokclip is het folie makkelijk te monteren aan de 

dwarsdraden, met behulp van de 2 schroeven wordt de 

nokclip vastgezet.

De afwerking van het folie is erg belangrijk, dit omdat het 

tot stevigheid van het systeem dient. Deze manier van 

afknopen zorgt ervoor dat de folie in verhouding langer 

meegaan.

In het midden van de rij is het systeem verbonden met 

elastiek. Het elastiek houdt de folie naar beneden via de 

gootdraad. Hierdoor loopt al het water in de goot. 

De geweven folie wordt in de winter opgeborgen in 
zwarte folie (Thermoplast) in de nok van het Powerflex-
foliesysteem. Hierdoor is de folie beter beschermd tegen 
het weer en UV-straling. Het systeem heeft een eenvoudige 
manier van opbergen, dat is belangrijk omdat deze 
werkzaamheden elk jaar terug komen.



Advies nodig?
Neem contact op!

of sales@fruitsecurityholland.com

Voordelen, aanbevelingen en tips

+31 (0) 318 301 731

Minimale strooischade

Meer werkruimte

Rastervorming

Duurzaam

Optimale bescherming

Oogstzekerheid

Tegen zonnebrand

Winterberging
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Wilt u meer weten?                
Wij helpen u graag!


