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Vlak Hagelnet Systeem

Maar niet alleen hagel is de laatste 
jaren een bedreiging voor de oogst. 
Zonnebrand komt steeds meer voor. 
Periode met hoge zonintensiteit 
zorgen voor verbranding van het fruit. 
Vogels kunnen ook behoorlijke schade 
veroorzaken. In de bewaring kan dit 
voor problemen zorgen. Beschadigingen 
aan fruit trekt wespen aan die weer 
voor overlast in de pluk kunnen zorgen. 
Insecten zorgen meer en meer voor 
overlast. Zoals de Aziatische stinkwants. 
In steeds meer Europese boomgaarden 
richt dit insect enorme schade aan.

Bescherming van de boomgaard 
kan het beste met hagelnetten. 
Om voldoende werkruimte onder 
hagelnetsystemen te behouden is 
speciaal voor de drierijenspuit het 
Vlak Hagelnet Systeem ontwikkeld. Dit 
innovatieve systeem geeft de ruimte 
om onder de hagelnetten we werken 
met alle merken drierijenspuiten. Dit 
systeem is uitgewerkt voor fruittelers 
om de beste oplossing te bieden voor 
oogstzekerheid. Het is gebaseerd 
op jarenlange beroepservaring. Het 
systeem staat borg voor optimale 
veiligheid tegen beïnvloeding van 
buitenaf.

Kenmerken
Kenmerkend voor het Vlak Hagelnet 
Systeem zijn de rijen waar de palen 
in staan. De palen staan in elke derde 
bomenrij. In de bomenrijen met palen 
kan het systeem ook worden gebruikt 
voor de ondersteuning.

Het Vlak Hagelnet Systeem heeft 
lengte- en dwarsdraden boven op de 
kop van de paal. Hierdoor staat de 
constructie van het systeem als een 
huis en is het bestand tegen de meest 
intensieve buien. De netten liggen op 
de dwarsdraden. Dit geeft een enorm 
voordeel bij het openen en sluiten van 
de netten. De hagel wordt verdeelt 
over het systeem wat een gelijkmatige 
belasting geeft. De systemen kunnen 
rondom worden ‘gesloten’ met netten. 
De oogst wordt zo optimaal beschermt 
tegen vogels en insecten.

De laatste jaren nemen de risico’s in de fruitteelt toe. De kans op extreme neer-
slag neemt toe. Niet alleen harde wind en veel regen, maar ook steeds meer 
intensieve hagelbuien. Dit is een ramp voor u als fruitteler. Hagelschade kan in 
een korte tijd de hele oogst vernietigen. 



Materialen

Nok bevestiging

Net Afwerking

Plaket

Antiverzink platen

Verankering 

Winterfix

Paalkappen

Type net
Onze hagelnetten zijn gemaakt van polyethyleen met een 

hoge dichtheid (PEHD). De maaswijdte van het hagelnet 

is 2,8mm x 8,7mm. In elke gewenste breedte en lengte 

leverbaar. Hagelnetten zijn er in verschillende kleuren 

kristal, Licht grijs, Grijs, Zwart en Melkwit. Afhankelijk van 

het gebied en het gewas wordt de kleur gekozen. 

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 hagelnet. 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.

Netnokclip, met deze clip kan het hagelnet of 

insectennet bevestigd worden aan de lengtedraden. 

De netnokclip fixeert het gaas alleen op bepaalde 

punten. Hierdoor krijgt het hagelnet nog voldoende 

bewegingsruimte. Bij (harde) wind beweegt het niet 

steeds op hetzelfde punt. Dit komt de levensduur van 

het hagelnet ten goede.

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

tot stevigheid van het systeem dient. Deze manier van 

afknopen zorgt ervoor dat de netten in verhouding langer 

meegaan.

Plaketten verbinden de netten boven de grasbaan. 

Door de verschillende delen is het makkelijk om het 

plaket te bevestigen aan een hagelnet of insectnet. De 

FruitSecurity plaketten openen en sluiten makkelijk en 

snel. Dat is belangrijk omdat deze werkzaamheden elk 

jaar terug komen. 

De Winterfix zorgt voor makkelijk opbergen in de winter. 
Het is de snelste, eenvoudigste en meest economische 
oplossing voor de winteropslag/winterberging van 
hagelnetten. Het is makkelijk te monteren en kan het hele 
jaar door in de boomgaard blijven hangen.



Advies nodig?
Neem contact op!

of sales@fruitsecurityholland.com

Voordelen, aanbevelingen en tips

+31 (0) 318 301 731

Minimale strooischade

Meer werkruimte

Rastervorming

Drierijenspuit

Optimale bescherming

Oogstzekerheid

Tegen zonnebrand

Winterberging



pin   Darwinstraat 17, 6718 XR Ede 
mobile   +31 (0)318 301 731                                                                                                                                              
mail    Info@fruitsecurityholland.com                                   
computer  www.fruitsecurityholland.com          

Wilt u meer weten?                
Wij helpen u graag!


