
Systems for professionals

Jacket Wijngaard                         
Systeem



Professionele bescherming voor de wijnbouw tegen hagel, vogels, insecten, 
zonlicht en nog veel meer. Het Jacket Wijngaard Systeem is een eenvoudig, 
maar goed hagelbeschermingssyteem voor de wijngaard. Het systeem wordt 
ook steeds vaker in boomgaarden gebruikt. Het Jacket Wijngaard Systeem is 
al in veel wijngaarden geïnstalleerd.

Vermindering van werk
Na de installatie van het systeem geeft het wijngaard systeem niet alleen 
bescherming tegen bedreigingen van buitenaf maar scheelt het ook werk van 
binnen uit.

Snoeien
Hagelnetten zorgen er ook voor dat de scheuten omhoog groeien. Bij 
gewasbeschermingswerk is er minder last van de wind. Dit komt door de 
hagelnetten.Snoeien over de netten is geen enkel probleem. Er kan zelfs 
gewerkt worden met een pneumatische ontbladeraar.

Hagelnetten
FruitSecurity Holland heeft een eigen type hagelnet ontwikkeld. Dit om een 
optimale veiligheid te kunnen garanderen. De treksterkte van elk enkele draad 
loopt op tot 3,5kg per draad. Wat neer komt op 112kg per breedte meter. De 
dikte van een enkele draad is 0,32mm. Het hagelnet is zo sterk dat u er een 
hangmat van kan maken.

Openen en sluiten
Het WIESEL-plaket model 13 is perfect in het gebruik bij het Jacket Wijngaard 
Systeem. Het openen en sluiten van het beschermingssysteem wordt er 
makkelijker door gemaakt. En een bijkomend voordeel is dat het plaket 
demontabel is.
                                                                                                                                                

Jacket Wijngaard Systeem



Materialen

Rijlengtes

Plaketten

Winterfix

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. 

Elke rijlengte is mogelijk: tot meer dan 1.000 meter. Het 

Jacket Wijngaard Systeem is zelfs toepasbaar op hellingen en 

heuvels. Dankzij de snelle aanbreng blijven de druiven altijd 

gemakkelijk bereikbaar.

Plaketten verbinden de netten. 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 wijngaard blijven hangen. een ander 
voordeel is dat het weinig inspanning kost doordat het 
systeem snel en efficiënt opgerold worden. 



Advies nodig?
Neem contact op!

of sales@fruitsecurityholland.com

Voordelen, aanbevelingen en tips

+31 (0) 318 301 731

Oogstzekerheid

Meer werkruimte

Elke rijlengte is mogelijk

Duurzaam

Optimale bescherming

Bespaart tot wel 20 manuren per hectare

Tegen zonnebrand

Kostenbesparing op hagelverzekering



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!


