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Fruitteelt
FruitSecurity Holland is specialist in oogstbescherming. Dit doen 

wij door het ontwerpen en bouwen van fruitoverkappingen. Al 

onze systemen zijn uitvoerig getest om een zo goed mogelijke 

bescherming te bieden.

Boomkwekerij
Boomkwekers hebben in de 21e eeuw direct te maken met 

klimaatveranderingen. Steeds vaker wordt een bedrijf overvallen door 

extreem weer in de vorm van een hevige regenval, een zware hagelbui 

en/of felle zon waardoor zonnebrand kan ontstaan, hiervoor levert 

FruitSecurity Holland schaduw systemen. Ook levert FruitSecurity    

Holland windbreekgaas.

Automotive
Hagel kan enorme schade toebrengen aan auto’s. Ruiten kunnen 

kapot gaan en de hagel kan enorme deuken veroorzaken. 

Het is vaak niet voordelig om de schade te repareren. 

Daarom heeft FruitSecurity Holland auto-overkappingen voor: 

leasemaatschappijen, autobedrijven en/of dealerholdings.

Wij bedenken, leveren 
én monteren!
FruitSecurity Holland
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Geachte relatie,
In uw handen heeft u de catalogus van 

FruitSecurity Holland. Deze catalogus hebben wij 

voor u gemaakt zodat u een overzichtelijk beeld 

krijgt van ons assortiment.

U als teler of kweker doet er alles aan om een zo mooi en goed mogelijk 

product te leveren. Maar u bent afhankelijk van diverse factoren. 

Bijvoorbeeld weersinvloeden die uw jaaromzet totaal ten gronde kunnen 

richten. FruitSecurity Holland heeft de missie om optimale bescherming 

te bieden voor uw teelt. Dit kan door middel van overkappingen en ook 

door middel van onderdelen. Elk detail telt! Wij houden ons al jaren 

bezig met het bouwen van hagelnetten en folie overkappingen. Ons 

team van gemotiveerde specialisten staat elke dag voor u klaar om u 

uw fruit te beschermen tegen hagel en regen. Ook komend jaar kunt 

u van ons verschillende nieuwe producten verwachten. Via Facebook, 

LinkedIn, Instagram en onze nieuwsbrieven hopen wij u blijvend te 

informeren over de innovaties en projecten waar wij aan werken.

Met vriendelijke groet,

Het team van FruitSecurity Holland

“
Als u zich richt 
op het product, 
richten wij ons 
op de beste 
bescherming!

Heeft u een vraag?
Rick heeft het antwoord.

OF sales@fruitsecurityholland.nl+31 (0) 318 301 731
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Het Traditioneel systeem is het meest gebruikte systeem. Het is een innovatieve 
oplossing voor de fruitteler. Dit systeem is uitgewerkt voor fruittelers om de 
beste oplossing te bieden voor oogstzekerheid. Het is gebaseerd op jarenlange 
beroepservaring en een unieke uitvindersgeest. Het systeem staat borg voor optimale 
veiligheidsnormen, een indrukwekkende functionaliteit en een hoge duurzaamheid.

Kenmerken
Kenmerkend voor het Traditionele 
hagelnetsysteem zijn de rijen met palen. 
Het systeem kan, doordat er palen in 
elke rij staan, ook worden gebruikt voor 
de ondersteuning van de bomen. Een 
duurzame oplossing dus. Het Traditionele 
hagelnetsysteem is als eerste systeem 
ontworpen met de lengte- en dwarsdraden 
boven op de kop van de paal. Hierdoor 
staat de constructie van het systeem 
als een huis en is bestand tegen de 
meest intensieve buien. In vakjargon ook 
wel rastervorming genoemd. Door de 
rastervorming (lengte- en dwarsdraden op 
de kop van de paal) wordt de toenemende 
belasting gelijkmatig verdeeld over de 
constructie. Door de dwarsdraad over 
het hagelnet aan te brengen is er geen 
onderliggende dwarskabel meer nodig. Op 
die manier kan hagel beter en regelmatiger 
afgevoerd worden. En dankzij de montage 
van het dwarsdraad over het hagelnet 
is meer werkruimte beschikbaar in de 
baan van de machines (in de bomenrij).                                                                                                                                                  
        

Hagelnetten
FruitSecurity Holland heeft een eigen type 
hagelnet ontwikkeld. Het hagelnettype 
WIESEL met een maaswijdte van 2,8mm 
x 8,7mm, is de optimale bescherming 
tegen kleine en grote hagelstenen. U 
kunt kiezen uit verschillende kleuren 
hagelnet. FruitSecurity Holland levert 
hagelnetten in de kleuren: Kristal, Grijs, 
Zwart, Lichtgrijs en Melkwit. De kleur van de 
hagelnetten is afhankelijk van het ras en de 
lichtomstandigheden in de boomgaard.

Winterberging
Met Winterfix kan u het net gemakkelijk 
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.

Traditioneel Hagelnet Systeem
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1.  

“

Klantreportage

Kenmerken
Kenmerkend voor het Vlak-hagelnetsysteem 
is de rijafstand. Er zijn rijafstanden 
mogelijk tot en met 11 meter. Dit met 
doorrijhoogtes tot 5,0m en paalafstanden 
tot 3,5m. De gewenste hoogte van het 
systeem is altijd bespreekbaar. Door deze 
kenmerken van rijafstanden, doorrijhoogtes 
en paalafstanden is het mogelijk om een 
drierijenspuit te gebruiken. Dit met ideale 
bescherming tegen hagelschade en 
zonnebrand.

Het WIESEL-Vlak-hagelnetsysteem werkt 
zonder lediging van hagel. Daardoor 
vermijdt het systeem schade van 
strooihagel. Het vlaknet is uitgebreid 
getest in gebieden met zeer sterke 
wind, onder zware sneeuwbelasting 
en op wind- en regendoorlatendheid.                                                                                                                             
                                                                                                                                                     

Plaketten en clips
De bevestiging van het hagelnet aan de 
lengtedraad is een ander belangrijk punt. 
Daarvoor wordt een netnokclip gebruikt. 
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.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    
Lichtverlies
Het Vlak-hagelnetsysteem heeft het minste 
lichtverlies in verhouding tot andere 
systemen. Dit komt doordat er minder 
vierkante meter hagelnet op het systeem 
nodig is. De drie meest gebruikte kleurtype 
hagelnetten zijn: Kristal, Grijs en Zwart. 
Kristal heeft een 8% schaduw, grijs 13% en 
zwart 18%. 

Vlak Hagelnet Systeem

Het Wiesel-Vlak-hagelnetsysteem introduceerde FruitSecurity als eerste in de markt. 
Het meest unieke aan het Vlak-hagelnetsysteem is de werkruimte onder het hagelnet.
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1.  

KlantreportagePowerFlex Folie Systeem

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-foliesysteem 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-foliesysteem is leverbaar in 
verschillende varianten:
• Constructie + Folie,
• Constructie + Folie + Hagelnet,
• Constructie + Folie + Insectennet (in de 

goot en rondom).

Insectennet
Het Powerflex-foliesysteem kan ook worden 
uitgevoerd met insectennet in de goot en 
rondom, aan de zijkanten en voorkanten. 
Met het insectennet is er uiteraard optimale 
bescherming tegen insecten en vogels, 
met name tegen de Suzuki's fruitvlieg 
(drosophila suzukii). De gootbreedte 
is standaard 20-30 cm. Uiteraard is 
een andere gootbreedte bespreekbaar. 
Als bijkomend voordeel beschermt het 
insectengaas ook tegen inregenen. De 
regen wordt gebroken door het gaas en 
komt mooi in de grasbaan.              
                                                                                                                          
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.
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Jacket Wijngaard Systeem

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

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

Hagelnetten
FruitSecurity Holland heeft een eigen type 
hagelnet ontwikkeld. Het hagelnet type 
WIESEL met een maaswijdte van 2,8mm 
x 8,7mm is de optimale bescherming 
tegen kleine en grote hagelstenen. U kunt 
kiezen uit verschillende kleuren hagelnet. 
FruitSecurity Holland levert hagelnetten in 
de kleuren: Kristal, Grijs, Zwart, Lichtgrijs 
en Melkwit. Als u een andere kleur nodig 
heeft is dat eventueel mogelijk in overleg. 
De kleur van de hagelnetten is afhankelijk 
van het ras en de lichtomstandigheden in 
de wijngaard.

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.

Clips
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.

GPS inmeten en uitzetten

Als er hagelnetten of regenkappen gebouwd moeten worden moet het kloppen 
tot de laatste clip. Daarom heeft FruitSecurity Holland volop ingezet op de 
juiste voorbereiding. Wij hebben alles in huis van GPS inmeten en uitzetten tot 
het 3D tekenen van de overkapping en ondersteuning.

Gratis GPS inmeten en 
boomgaard ontwerp*.            
*bij eerste order

Nadenken 
Het begint bij het nadenken over de perceelinrichting. Bij netten is het 
handig om ook kopakkers te overkappen als de percelen insecten- en 
vogelvrij gemaakt moeten worden. Hou bij netten ruimte voor ankers. Ook 
de plaats van de perceelingang en van een pomphuis en/of fertigatie-unit 
zijn belangrijk, net als die van drainage en andere leidingen in de grond.                                                                                                                                           
            
Design 
Een volledig perceeldesign vergemakkelijkt de aanleg. Zo kunnen loonwerkers 
de in de grond aanwezige kabels en pijpen mijden en rekening houden 
met gebouwen en andere objecten. Op basis van de perceeltekening 
kunnen gedetailleerde offertes gemaakt worden.  

Voor vragen of het maken van een afspraak bel:  +31 318 30 17 31

Het Jacket-wijngaardsysteem scheelt mij 20 manuren per hectare 

ten opzichte van andere enkelrijsystemen” (Weingut Marcus).’’

“ “
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7 x 7 Betonpaal

4 vlechten, 2 draden (11 kg/m)

Voor wijngaarden en boom-

gaarden in heuvelachtige 

gebieden of op kleine stukken 

land.

8,5 x 8,5 Betonpaal

4 vlechten, 3 draden (16,4 

kg/m)

Robuuste versie voor wijn-

gaarden en boomgaarden. 

Vaak gebruikt in vlak-net, folie 

en traditionele systemen.

10 x 12 Betonpaal

6 vlechten, 3 draden (25kg/m)

Robuuste paal gebruikt als 

eindpaal voor boomgaarden 

Standaard versie.

7 x 7 Betonpaal

4 vlechten, 3 draden (11 kg/m)

Voor wijngaarden en boom-

gaarden, voor betere weer-

stand en gemechaniseerde 

landbouw.

8,5 x 8,5 Betonpaal

6 vlechten, 3 draden (16,4 kg/m)

Robuuste versie voor wijngaar-

den en boomgaarden extra ver-

sterkt. Vaak gebruikt in vlaknet, 

folie en traditionele systemen.

10 x 12 Betonpaal

8 vlechten, 3 draden (25kg/m)

Robuuste paal gebruikt als 

eindpaal voor boomgaarden. 

Versterkte versie geschikt 

voor Hagelnetten en folie-

overkappingen

7 x 8 Betonpaal

4 vlechten, 3 draden (12,8 

kg/m)

Voor wijngaarden en boom-

gaarden in grote plantages 

en geschikt voor traditionele 

hagelnetten.

9 x 9,5 Betonpaal

4 vlechten, 3 draden (20 kg/m)

Gebruikt als eindpalen in 

wijngaarden of boomgaarden. 

Standaard versie.

13 x 14 Betonpaal

12 vlechten, 3 draden 

(45kg/m)

Gebruikt als paal bij wind-

breekgaas of hoekpaal in anti 

hagel systemen.

7 x 8 Betonpaal

6 vlechten, 3 draden (12,8 

kg/m)

Voor wijngaarden en boom-

gaarden, extra versterkt. 

Geschikt voor hagelnet con-

structies.

9 x 9,5 Betonpaal

6 vlechten, 3 draden(20 kg/m)

Gebruikt als eindpalen in 

wijngaarden of boomgaarden. 

Versterkte versie, geschikt 

voor anti-hagel systemen en 

regenkappen.

Verschillende kleuren

Al onze betonpalen zijn 

verkrijgbaar in een gekleurde 

versie en indien nodig een 

kopboring op de bovenkant.

Een belangrijk kenmerk van de Spinazzè betonpalen 

is de binnenkant, gemaakt van harmonische stalen 

vlechten. Dankzij de binnenste stalen vlechten kunnen 

de betonnen palen met grote elasticiteit buigen en 

de hoogste gewichten weerstaan. De voorgespannen 

betonpalen worden periodiek getest in extreme 

omstandigheden om hun weerstand te verifi-ëren 

voordat ze in boomgaarden of wijngaarden worden 

geïnstalleerd. De technische informatie met de meest 

recentste testresultaten kunt u bij ons opvragen.

Betonpaal 4,8m 7x7 (12 draads) FSH100357

Betonpaal 4,8m 7x8 (12 draads) FSH100402

Betonpaal 4,8 m 8,5x8,5 (12 draads) FSH100366

Betonpaal 4,8m 8,5x8x5 (18 draads) FSH100875

Betonpaal 5,0m 9x9,5 (18 draads) FSH100429

Betonpaal 5,0m 10x12 (24 draads) FSH100965

Betonpaal 5,3m 7x8 (12 draads) FSH100857

Betonpaal 5,3m 8,5x8,5 (18 draads) FSH100372

Betonpaal 5,5m 9x9,5 (18 draads) FSH100431

Betonpaal 5,5m 10x12 (24 draads) FSH100389

Voorgespannen 
betonpalen. 

Betonpalen
type Spinazzè
Leverbaar in verschillende combinaties

Overzicht van de meest gangbare maten:
Bekijk ook de 

betonpalentest op 

ons YouTube kanaal
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Houten palen type Carmo 

FruitSecurity Holland is exclusief 
dealer van Carmo palen

Weten waar het product vandaan 

komt en de betrouwbaarheid 

staan hoog in het vaandel bij 

ons. Daarom is er gestart met 

een exclusief partnership met 

Carmo voor Noord-Europa.

De Carmo palen worden geproduceerd 

uit langzaam groeiende pijnbomen uit 

gematigde en duurzame bossen, met andere 

woorden, zorgvuldig beheerd door de mens. 

De Carmo houten palen worden gemaakt in 

landen met zand of bergen, waardoor ze een 

hoge mechanische weerstand hebben.

Pinus Pinaster 

In tegenstelling tot de meeste (Kiefer) 

houtenpalen van het hout soort Pinus 

Sylvestris zijn de Carmo palen van het soort 

Pinus Pinaster. Dit type hout onderscheid 

zich in de structuur en heeft sterkere vezels. 

De palen zijn geschild, hierdoor blijft de 

kern altijd behouden en is de paal bewezen 

sterker dan gefreesde houten palen. Carmo 

palen zijn kwalitatief de meest hoogwaardige 

palen. Voor een betrouwbare en goede 

aanplant is dat ook nodig.

FCBA 

Het keurmerk FCBA, dat is de onafhankelijke 

instantie die toezicht houdt op de kwaliteit 

van de palen, heeft als richtlijn dat class 4 

hout minimaal behandeld moet zijn met 15l 

Tanalith per m3 hout. Onze Car-mo palen 

zijn behandeld met 28 kilo per m3. 

Tanalith 8001 

Het grootste verschil zit in de vochtigheid. 

De Carmo houten palen worden behandeld 

als de vochtigheid tussen de 18% en 20% 

is. De palen worden behandeld met Tanalith 

8001. Dit middel bevat een additief tegen 

schimmels die koper resistent zijn. Er 

bestaan veel meer soorten Tanalith alleen 

geen één daarvan bevat een additief tegen 

schimmels. Daarom hebben wij gekozen 

voor Tanalith 8001. Alleen al aan de kleur 

van de palen is te zien dat er meer middel 

in zit. 

Garantie 

Op Carmo houten palen wordt 20 jaar vólledige garantie gegeven. Dit betekent dat 

mocht de paal verrotten deze altijd volledig vergoed wordt. Carmo Wood kan 20 jaar 

vólledige garantie geven omdat zij zeker is van de kwaliteit van haar Carmo palen. 

Carmo paal 1,5m 10,0/12,0 Tanalith 8001

Carmo paal 1,8m 10,0/12,0 Tanalith 8001

Carmo paal 2,0m 10,0/12,0 Tanalith 8001

Carmo paal 2,2m 10,0/12,0 Tanalith 8001

Carmo paal 2,3m 9,0/11,0 Tanalith 8001

Carmo paal 3,5m 9,0/11,0 Tanalith 8001

Carmo paal 4,0m 9,0/11,0 Tanalith 8001

Carmo paal 4,5m 9,0/11,0 Tanalith 8001

Carmo paal 5,0m 9,0/11,0 Tanalith 8001

Carmo paal 5,5m 9,0/11,0 Tanalith 8001 

FSH101222

FSH101227

FSH101232

FSH101236

FSH101241

FSH101244

FSH101247

FSH101217

FSH101195

FSH101195

Palen van Carmo zijn in verschillende combinaties

van lengtes en diktes leverbaar in overleg:

4,5/5,0, 7,5/10,0, 10,0/12,0 en 12,0/14,0 cm.

Pantone 360 
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Anti-zinkplaten worden gebruikt als ankers, zodat de paal niet 
in de grond kan zakken als er hoge druk op de paal staat. De 
montage van de anti-zinkplaten is eenvoudig en snel omdat ze 
met bouten en moeren aan de palen worden bevestigd.

Antiverzink bescherming

Meer informatie?

Neem contact op met Robert:

sales@fruitsecurityholland.com

Antiverzinkplaat hout FSH100286 Antiverzinkplaat compleet FSH100285
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Schroefankers

Fruitteeltanker FSH100821

Schroefanker 250mm 

Rambo anker FSH100874 Staalkabel 5mm 1x19 FSH100826Torpedo anker FSH100871 Staaldraad Wiesel 3,0mm  FSH100446 

Bij hagelnet- en 

foliesystemen worden 

speciale grondankers 

gebruikt. De kracht 

van een systeem is 

grotendeels afhankelijk 

van een juist anker en de 

juiste ankerafstand.” 

Marco van Dijk

Meewerkend Voorman

Schroefanker 300mm 

Schroefanker 400mm 

Schroefanker 150mm 

Schroefanker 500mm 

Schroefanker 600mm 

Staaldraad en staalkabel

Staaldraad Wiesel 4,0mm  FSH100443

GT Staaldraad 1,8mm FSH101403 

GT Staaldraad 2,0mm FSH101404

GT Staaldraad 2,2mm  FSH101405 

GT Staaldraad 2,5mm FSH101406 

GT Staaldraad 3,1mm FSH101425 

Verzinkte staalkabel 5mm 7x7 FSH100794
Verzinkte staalkabel 6mm 7x7 FSH100804
Verzinkte staalkabel 8mm 7x7 FSH100810

FruitSecurity heeft een speciaal draad 
ontwikkeld voor hagelnetten met maar 
3% rek. Dit is essentieel in het op 
spanning houden van het systeem en de 
ondersteuning.’’ 

“
“

FSH100830 

FSH100834 

FSH100817 

FSH100013 

FSH100985 

FSH101124
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Klemmen en ringen Paalkappen en onderdelen

Karabijnhaak 6x60 mm  FSH100303

Karabijnhaak 8x80 mm  FSH100302

Karabijnhaak 8x80mm edelstaal FSH100299

Netring 4x25 mm verzinkt  FSH100183

Netring 8x80 mm verzinkt  FSH100184

Gegalvaniseerde ring 8x36  FSH101294

Staaldraad/kabel klem Wiesel 8 mm          FSH100081

NT Staaldraad/kabel klem 8/10mm    FSH100084

Staaldraad/kabel klem Wiesel 13 mm           FSH100818

Paalkap eenvoudig Ø6cm  FSH101353 

Paalkap eenvoudig Ø8cm  FSH100150 

Paalkap eenvoudig Ø10cm  FSH100151 

Paalkap eenvoudig Ø21cm  FSH100156

PowerMatic 7x7  FSH100162 

PowerMatic 8x7  FSH100160 

PowerMatic 8x8  FSH100163 

PowerMatic 8,5x8,5 FSH100161

Firstfix 7x7  FSH100881 

Firstfix 8,5x8,5  FSH100138 

Firstfix 9,5x9,5  FSH100117 

Firstfix 8/10x12  FSH100147

Firstfix Universal 100  FSH100105 

Firstfix Universal 120  FSH100819 

Firstfix Universal 140  FSH100844 

Firstfix Universal 160  FSH100109

Power Firstfix 100  FSH100825 

Power Firstfix 140  FSH100117 

Power Firstfix 160  FSH101047

Firstfix oren 30cm  FSH100129

Paalkappen zijn ideaal voor het vastzetten 
van draden en kabels op de paal. In het 
midden van de paalkap zit een schroef met 
ringen waar de draden en kabels doorheen 
gespannen worden.’’

“

De beste 
bescherming? 
Wij helpen
u graag!

Jared Zoutewelle                      

2D&3D Ontwerper
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Paalkappen en onderdelen

Moer M10 FSH101129

Ring gebogen  FSH100168

Plastic ring zwart FSH101034 

M10 moer plat FSH100926

Ring M10 FSH100924

Dop powermatic FSH100880 

Montagetool FSH100763

M10 zeskant-hoogmoer 30mm FSH100766

U-Draad Concretefix FSH101210

Plastic afstandhouder FSH100463

Beschermslang Ø16 zwart FSH100332

Powermatic Schroef FSH101025

M10 Antenne 50cm  FSH100796 

Hiltischroef voor betonpaal FSH101211

Alles voor de optimale bescherming.’’“

Beschermslang Ø20 zwart FSH100329
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De Belgische broers, Christophe en Pascal Bangels, telen appels 

en peren op meer dan 100 hectare in Montenaken. Eén van hun 

vaste afnemers is Colruyt, een samenwerking die hen aanspoorde 

om in hoog tempo hagelnetten te plaatsen. U leest hun verhaal, 

en hoe zij een prettige samenwerking met FruitSecurity Holland 

aangegaan zijn.

“Afgelopen drie jaar hebben we heel snel 

geïnvesteerd in twee exclusieve appelmerken 

van Colruyt: Magic Star en Coryphée een 

vroege variëteit die in 2020 voor het eerst 

op de markt komt. We hebben in die periode 

45 hectare hagelnetten gebouwd en nieuwe 

soorten geplant”, vertelt Christophe Bangels. 

Het was een flinke investering voor de 

broers, maar ze hebben het graag over voor 

de samenwerking met de supermarktketen. 

“Het voordeel is: het product is eigenlijk al 

verkocht voordat het geoogst is. In 2018 

hadden we allemaal een kleine opbrengst van 

de jonge bomen, in 2019 al een behoorlijke 

oogst. Colruyt betaalt er een eerlijke prijs 

voor. Zij hebben dit seizoen tot eind juli 

Magic Star appels in de rekken liggen.” 

Hevige zon 

Ook bij de gebroeders Bangels heeft de 

hevige zon afgelopen jaar wel voor verlies 

gezorgd. “We hadden zo’n 15-20% schade 

aan de appels. Maar de appels die onder de 

netten stonden waren beter. Vroeger was 

de schaduw een nadeel van hagelnetten, 

maar nu is dat een voordeel omdat we zulke 

warme zomers krijgen. Je ziet steeds meer 

extremen: dan te nat, dan te droog. We 

hebben de laatste jaren helaas ook veel last 

gehad van hagel en waren dus blij dat die 

netten erboven stonden.”

Zo’n 15 jaar geleden investeerden 

Christophe en Pascal in eerste instantie 

in antihagelkanonnen. “Maar dat is niet 

sluitend, het blijft een risico. Niemand kan 

met zekerheid zeggen dat het werkt. En het 

maakt veel geluid, als je tussen de huizen 

zit is dat vervelend. Hagelnetten zijn veel 

beter.” Aanvankelijk was de bouw van de 

hagelnetten omdat Colruyt erom vroeg. “Zij 

moeten op die appels kunnen rekenen. Maar 

wij zijn er zelf ook blij mee. Je slaapt toch 

beter als je met hagelnetten begint.” 

Het eerste jaar werd er voor Colruyt 

vijf hectare hagelnet gebouwd door drie 

samenwerkende telers. 

“Dat moest allemaal redelijk snel, wij 

mochten voor Colruyt gaan telen en gingen 

samenwerken. Een van de andere drie telers 

had al een Belgische leverancier gekozen dus 

daar zijn we in mee gegaan. Dat ging redelijk, 

maar ik heb toch het jaar daarop contact 

opgenomen met FruitSecurity Holland.

Persoonlijk 

We hadden direct een goede band met 

Gerben en Teus en zijn toen met hen gaan 

samenwerken. ”De firma Bangels werkt 

inmiddels al het derde jaar met hen. “Dit 

jaar bouwen ze nog 10 hectare hagelnetten 

bij ons.  We huren ook een Nederlandse 

loonwerker in die we via hen kennen, 

het bedrijf heet Vriend. Zij doen veel met 

FruitSecurity Holland samen. Ik vind de 

combinatie van Vriend voor het loonwerk 

en FruitSecurity Holland voor het materiaal 

en de afwerking heel goed, daar ben ik heel 

tevreden over.” 

Christophe is daar duidelijk over te spreken 

en voegt nog toe: “Het loonwerk van 

Vriend werkt veel eenvoudiger, zo ook het 

Nederlandse materiaal dat beter en sneller 

functioneert dan het Belgische wat we 

voorheen hadden. Het is simpel gemaakt 

maar het werkt gewoon handig en het 

bouwen gaat daardoor sneller. Vriend heeft 

een machine om met behulp van GPS de 

palen te zetten. Zo krijg je met minder 

mensen meer gedaan. En de kwaliteit van het 

materiaal is hetzelfde, dat is gewoon goed.” 

Topproduct 

De hagelnetten stellen de broers Bangels 

in staat om een topproduct te telen. “Voor 

Colruyt moet het product super zijn en dan 

willen ze daar ook meer voor betalen. Dat is 

hun strategie. De kwaliteit van je groenten 

en fruit is het weinige waarin je je als 

supermarktketen kunt onderscheiden van 

andere warenhuizen.” En daar werken de 

broers graag aan mee.

Je slaapt toch beter als je 
met hagelnetten begint’’
“

Gebroeders Bangels
uit België

Klantreportage
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Hagelnet Type WIESEL 

FruitSecurity Holland heeft een eigen type hagelnet ontwikkeld. 

Het hagelnet type WIESEL, met een maaswijdte van 2,8mm 

x 8,7mm, is de optimale bescherming tegen kleine en grote 

hagelstenen. Er kan gekozen worden voor verschillende 

kleuren hagelnet. FruitSecurity Holland levert hagelnetten in 

de kleuren: Crystal, Grijs, Zwart, Licht-grijs en Melkwit. Als u 

een andere kleur nodig heeft is dat mogelijk in overleg. De 

kleur van de hagelnetten is afhankelijk van het ras en de 

lichtomstandigheden in de boomgaard.

Treksterkte 

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 geweven net is zo sterk 

dat u er een hangmat van kan maken. Elke 

productie van garen word individueel getest 

en gemonitord.  

Levensduur 

De KLY-waarde van kristal hagelnet is 950 KLY. In Nederland is 

het gemiddelde 80 KLY per jaar. U.V. stabilatoren vertragen het 

verouderingsproces van het plastic (PEHD). De hoeveelheid U.V. 

stabilatoren bepalen de KLY-waarde. Uit de praktijk hebben wij 

ervaren dat het hagelnet een levensduur van 10-15 jaar heeft.  

KLY-waarde 

KLY bepaalt voor een groot gedeelte de levensduur van een 

hagelnet. Naast KLY-waarde bepa-len weersinvloeden, zoals 

wind, ook voor een groot gedeelte de levensduur.  

Confectie 

Al vele jaren maken wij de netten in onze werk-plaats voor u 

exact op de door u gewenste maat. Met speciaal ontworpen 

machines kunnen wij dit snel en goed.  

Polyethyleen 

Onze hagelnetten zijn gemaakt van 

polyethyleen met een hoge dichtheid (PEHD) 

en U.V. bestendigheid.  

Testen 

Onze systemen zijn uitgebreid getest in ge-

bieden met zeer sterke wind en onder zware 

sneeuwbelasting op wind- en regendoorla-

tendheid. 

Netten en gaas
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Netten en gaas

HAGELNET TYPE WIESEL ZWART
Maaswijdte 2,8 x 8,7 mm

Kleur Zwart

Materiaal Polyethyleen hoge dichtheid (PEHD) met U.V. resistentie

Gewicht  46-50 gr/m²

INSECTEN MESH
40 WIT 
Maaswijdte 0,97 mm x 0,72 mm

Kleur Wit

Materiaal Geweven

Gewicht  Op aanvraag

INSECTEN NET
MESH 40 ZWART 
Maaswijdte 0,97 mm x 0,72 mm

Kleur Zwart

Materiaal Geweven

Gewicht  Op aanvraag

HAGELNET TYPE WIESEL KRISTAL
Maaswijdte 2,8 x 8,7 mm

Kleur Kristal

Materiaal Polyethyleen hoge dichtheid (PEHD) met U.V. resistentie

Gewicht  46-50 gr/m²

VOGELNET
Maaswijdte 0,22 x 0,22 cm

Kleur Zwart (andere kleuren op aanvraag)

Materiaal HDPE

Structuur Gebreid

Gewicht  18 gr/m2

HAGELNET TYPE WIESEL GRIJS
Maaswijdte 2,8 x 8,7 mm

Kleur Grijs

Materiaal Polyethyleen hoge dichtheid (PEHD) met U.V. resistentie

Gewicht  46-50 gr/m²

ANTI-REGEN NET
Structuur  Dicht geweven

Kleur  Wit

Eigenschappen Anti-regen net heeft de bijzondere eigenschappen dat het net wel  

  waterdamp doorlaat maar geen harde regendrup pels. Hierdoor  

  wordt de intensiteit van een harde regenbui vernevelt en bescha-

MELK WIT 
Maaswijdte 2,8 x 8,7 mm

Kleur Melk wit

Materiaal Polyethyleen hoge dichtheid (PEHD) met U.V. resistentie

Gewicht  47 gr/m2

ANTI REGENFOLIE 
Gewicht    150 gr/m² 

Materiaal  Geweven folie

Scheursterkte Warp 64 - Weft 86

HAGELNET TYPE LICHT GRIJS
Maaswijdte 2,8 x 8,7 mm

Kleur Licht grijs

Materiaal Polyethyleen hoge dichtheid (PEHD) met U.V. resistentie 

Gewicht  46-50 gr/m²

digt uw fruit niet.
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Polyethyleen folie

Meer informatie?

Neem contact op met Wilbert:

Sales@fruitsecurityholland.com

Op maat geleverd!  

Tunnelfolie en kasfolie zijn er in alle soorten 

en maten, te vinden bij verschillende 

leveranciers. Voor de ontwikkeling van 

het gewas is het erg belangrijk welk type 

folie u kiest, omdat er veel verschillende 

eigenschappen kunnen worden meegegeven 

aan de folie. Eigenschappen die de folie 

kwalitatief verbeteren, zoals: thermiciteit, 

anticondens, antimist, antistof, UV-stabiliteit 

en lichtdoorlatendheid.

    

Het folie-assortiment van FruitSecurity 

Holland is samengesteld uit de meest 

kwalitatieve en hoogwaardige folies in de 

meest gangbare breedtes. Het polyethyleen-

folie kan gebruikt worden voor het telen van 

zachtfruit zoals: aardbeien, blauwe bessen, 

rode bessen, frambozen, etc. De kracht 

van onze polyethyleen-folie is dat deze 

verschillende eigenschappen heeft om het 

klimaat onder de folie op de juiste manier te 

beïnvloeden. Dit is nodig om tot een beter 

eindresultaat te komen. 

FruitSecurity Holland levert naast de 

standaardtypes ook Diamond®-folie. De 

Diamond®-folie is ontwikkeld voor intensievere 

weersomstandigheden. Om bijvoorbeeld 

te voorkomen dat het licht direct op de 

gewassen schijnt, worden er additieven 

toegevoegd. De folie creëert dan een unieke 

en hoge lichtdiffusie waardoor zonnebrand 

en het ‘schaduw’-effect worden voorkomen.

De fotosynthetische efficiëntie wordt 

ook verhoogd bij de Diamond®-folie: door 

lichtverspreiding komt het licht vanuit alle 

kanten.

Lichtdoorlatendheid 

Tunnelfolie en kasfolie zijn er in alle soorten en 

maten, te vinden bij verschillende leveranciers. 

Voor de ontwikkeling van het gewas is het erg 

belangrijk welk type folie u kiest, omdat er veel 

verschillende eigenschappen kunnen worden 

meegegeven aan de folie. Eigenschappen 

die de folie kwalitatief verbeteren, zoals: 

thermiciteit, anticondens, antimist, antistof, 

UV-stabiliteit en lichtdoorlatendheid.                                                                                                             

Door diffuse folie wordt het licht gelijkmatiger 

verdeeld/verspreid. Hierdoor zal het risico 

van UV-stress flink afnemen en is de plant 

minder vatbaar voor ziektes. Door deze 

lichtverspreiding zullen alle vruchten mooi 

gekleurd zijn omdat het licht de vrucht van 

alle kanten bereikt.  

UV-stabiliteit

Gewassen kunnen beschadigen door te hoge 

zoninstraling, met verbranding van de teelt 

als gevolg. FruitSecurity Holland-folie heeft 

daarom een UV-eigenschap die het gewas en 

folie beschermt tegen ultraviolet licht.

Ultraviolet licht (UV) heeft invloed op 

polyethyleen-folie en kan de folie zelfs 

beschadigen. De levensduur van de 

folie is daarom afhankelijk van de UV-

weerstand. Om de folie te beschermen 

en de UV-weerstand te vergroten worden 

er UV-stabilatoren toegevoegd tijdens het 

productieproces.

De UV-weerstand van de folie is afhankelijk 

van 4 factoren:

1. dikte van de folie,

2. lichtdoorlatendheid/ transparantie,

3. soort grondstof,

4. het gebruik van additieven zoals UV-

stabilisatoren.

Deze 4 factoren beschermen de folie tegen 

UV-licht.

UV-open folie

Een UV-open-folie laat de UV-straling, die 

het aardoppervlak bereikt, ongefilterd door.  

Het UV-bereik vanaf 320nm openen, 

is nodig om de Anthocyaan-pigmenten 

(rood) in tweekleurige rozen, nectarines 

en roodbladerig sla te ontwikkelen. 

Anthocyaan-pigment heeft UV-licht nodig 

om kleur te geven. Anthocyaan geeft de 

purperen kleur aan bepaalde slasoorten en 

aubergines. Een folie met UV-filter geeft bij 

deze gewassen problemen met de kleuring. 

Daarom moet een UV-open-folie toegepast 

worden. FruitSecurity Holland kijkt bij elk 

gewas welke folie het meest geschikt is.
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E2119 
Dikte       150-200 micron

Transmissie       87%

Diffusie       55%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen UVA, 85% thermisch, anti-condens, diffuus.                                                                               

Teelt  Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozen, asperges enz.

E2553-UV OPEN
Dikte       150-200 micron

Transmissie       88%

Diffusie       55%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen EVA, 85% Thermisch, Anti-Condens, Diffuus, Anti-drip, UV-Open.

Teelt   Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozen, asperges enz.

E2143 DIAMOND® 15 
Dikte       150-200 micron                                                                                                                   

Transmissie       89%

Diffusie       55-60%

Materiaal       Polyethyleen 

Eigenschappen 85% thermisch, anti-condens, diffuus, anti-drip, zeer hoge lichtdoolatendheid.                                                                                                         

Teelt   Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozen, asperges enz.

E2110 
Dikte       150-300 micron                                                                                       

transmissie       89%

Diffusie       30%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen Anti-mist, anti-condens, maximaal par-bereik, helder.                       

Teelt   Buitenste laag folie voor dubbel folie systemen.

E2567 DIAMOND® 15
Dikte       150-200 micron                                                                                       

Transmissie       89%

Diffusie       55%

Materiaal       Polyethyleen                                                                                            

Eigenschappen Diffuus, 90% Thermisch, UV-open, zeer hoge lichdoorlatendheid.

E2187 
Dikte       150-200 micron

Transmissie       88%

Diffusie       75%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen Diffuus, UVA open                                                                                                                      

Teelt  Roodachtige teelt zoals: aardbeien, bessen, pioenrozen, perziken, abrikozen, enz.

E2118 
Dikte       150-200 micron

Transmissie       90%

Diffusie       25%

Materiaal       Polyethyleen

Eigenschappen Maximaal PAR-bereik, helder, anti-mist.

Teelt   Buitenste laag folie voor dubbel folie systemen.

E1892 DIAMOND® 15 
Dikte       150-200 micron                                                                                                                   

Transmissie       89%

Diffusie       58%

Materiaal       Polyethyleen 

Eigenschappen 85% thermisch, anti-dust, diffuus, zeer hoge lichtdoolatendheid.                                                                                                         

Teelt   Aardbeien, verschillende soorten bessen, bramen, abrikozen, frambozen, asperges enz.

Typenummers Diamond 15® folie

Standaard maten 
1,25m, 1,8m, 2,5m, 2,6m, 2,8m, 3,0m, 3,5m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 8,0m, 10,0m, 12,0m, 14,5m 
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Net bevestiging en onderdelen

Plaket Wiesel mod. 13 zwart FSH100231 

Vlak plaket Wiesel mod. 16 wit FSH100748

Plakette Unifix 8mm FSH101112 

Vlak eind plaket Wiesel groen FSH100740

Vlak eind plaket Wiesel zwart FSH100879 

Wiesel Netnokclip FSH100732

Plaket WIESEL groen FSH100241 

Winterfix model 10PA FSH100251 

Plastic ring wit 33x8x3                                     FSH100799 

Plaket Magnum FSH100749 

Wiesel Lift rol (klein)      FSH100215 

Ancora met ketting  FSH100940

Elastiek (Bungy Gummi) 8mm FSH100217 

Legafix Gummi 80cm FSH100736 

Elastiekhaak 6mm FSH100218

Elastiekhaak 8mm FSH100221 

Wiesel-lift trompet FSH100216

Wieselfix elastiek 50cm FSH100870

Netstopspeld inox   FSH100246  

“Over elke bout, moer en clip wordt nagedacht. 
Dit om het beste systeem te leveren!”

Gerben van Veldhuizen 

Algemeen Directeur
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Regenbescherming onderdelen

Spanner met wiel FSH101263

Gripple Medium Plus 2,0 - 3,2 mm FSH100827

Kabelschoen A2K 8 FSH101262

Ronde kabelschoen D.15 FSH101259

M10 Paalbeugel incl. moer FSH100831

Plastic koord 4mm 400m FSH100190

Plastic koord 4mm 850m FSH100190

“FruitSecurity Holland blijft 

blijvend nieuwe producten 

innoveren. In 2020 hebben wij 

bijvoorbeeld GT Netbeschermer 

ontwikkeld.” 

Jared Zoutewelle 

2D&3D Ontwerper

Grootdraad afstandhouder 10mm FSH100866

Grootdraad afstandhouder 12mm FSH101392

GT netbeschermer 1,0 m FSH101419
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Fruitweelde is een biodynamisch kleinfruitbedrijf, gelegen op 

een prachtig stukje land in het Betuwse Ingen. Eigenaresse 

Elze-Lia Visser startte daar in 2011 en ging in 2017 de 

samenwerking met FruitSecurity Holland aan. Belangrijkste 

reden? Hun continue innovatie.  

Elze-Lia wist op haar 15e al dat ze iets 

met landbouw wilde. Via een studie in 

Wageningen werkte ze twee decen-nia 

als adviseur bodemsanering, maar het 

buitenleven bleef kriebelen. “Ik dacht op een 

gegeven moment: wat doe ik in een kantoor 

als ik buiten wil werken?” Daarop volgde ze 

een deeltijdopleiding biologische teelt en 

startte in 2011 het huidige fruitteeltbedrijf. 

Dat begon letterlijk vanaf de grond, op een 

stuk geploegd bouwland waar verder nog 

helemaal niets stond.

Biologisch telen      

Om op dit land een schuur te mogen 

bouwen, stelde de gemeente als voorwaarde 

dat ze haar bedrijfsplan in één keer moest 

uitrollen. Oftewel: 3,7 hectare aanplant. Deze 

bestond toen ook nog uit kersen en pruimen. 

“Biologisch kersen telen is vanwege 

de Suzuki fruitvlieg niet te doen. We 

hebben het twee jaar geprobeerd, maar 

zonder opbrengst. Bij pruimen heb je de 

pruimenzaagwesp en pruimenmot die voor 

veel schade zorgen. De mot is nog wel met 

feromonen aan te pakken, maar tegen de 

wesp moet je echt gaan spuiten en dat wil 

ik niet.”

 

Inmiddels zijn de kersen en pruimen 

vervangen, het huidige areaal bestaat uit 

frambozen en bramen, kiwibes en rode bes. 

Deze kiwibes maakt me wel nieuwsgierig. 

“Het is een klein product, de laatste jaren 

beginnen mensen het steeds meer te 

kennen. Ik vind het het lekkerste product 

dat ik teel! De oogst is eind augustus, begin 

septem-ber ligt het in de winkel.” Ook de rode 

bes wordt goed verkocht. “Vorig jaar was ik 

in één week alles kwijt.”

Biodynamisch 
Kleinfruitbedrijf 
Fruitweelde  

Niet alleen in de winkel loopt het goed, ook 

aan handen in het veld komt Elze-Lia niet 

tekort. “We hebben men-sen  over!”, vertelt 

ze lachend. Wat maakt die mensen zo 

enthousiast? “De sfeer is hier heel leuk. We 

hebben een erg gemengde groep, mensen 

hier uit de buurt, mensen uit Polen die al 

vanaf het begin komen, en veel studenten 

van de Warmonderhof of uit Wageningen die 

een groene opleiding doen. Hier krijgen ze 

een stukje praktijk mee.”

Voor een nieuw frambozenveld bouwde 

FruitSecurity Holland in het voorjaar van 

2017 de folie overkapping. “We hadden 

al overkappingen op basis van een 

hagelnetconstructie bij een veld bramen en 

de bestaande frambozen aanplant. Dat was 

een constructie van een andere firma. We 

zijn overgestapt naar FruitSecurity Holland 

omdat ik zie dat zij innovatie direct in de 

praktijk brengen. Ze zijn continu bezig met 

het bedenken van betere oplossingen voor 

hun bestaande, bijvoorbeeld om het folie 

sneller op te kunnen rollen. 

Bewuste keuze      

Elze-Lia koos bewust voor een systeem met 

betonpalen omdat houten palen worden 

geïmpregneerd met een giftig middel. 

“Dat wil ik niet op mijn land. Daarbij vind 

ik beton een vorm van duurzaamheid, het 

kan lang blijven staan want vervanging 

belast ook weer het milieu.” Het voordeel 

van het systeem van FruitSecurity Holland 

vindt ze dat het vastzetten van de folie 

een eenvoudige en snelle handeling is 

zonder dat je daar erg vermoeide armen en 

handen van krijgt. Een ander voordeel is 

dat de winterbescherming van de folie al 

gemonteerd zit op de kappen. 

Specialistisch werk      

In 2018 was er een vervelende situatie, 

toen een zware storm de folie uit de 

winterberging blies en het kapotscheur-de. 

Even was er een meningsverschil wie er 

verantwoordelijk was, maar FruitSecurity 

Holland loste het netjes op. “Ik vind het fijn 

als je met elkaar kunt praten en tot een 

oplossing kunt komen”, verteld Elze-Lia. 

“Al heb je een geschil, je komt er met hen 

toch uit. De samenwerking bevalt mij goed, 

we hebben een zelfde integriteitsprincipe. 

Belangrijk aan FruitSecurity Holland vind ik 

ook dat ze het product leveren en monteren, 

dus het is in één hand. Want montage van 

zo’n systeem is serieus specialistisch werk. 

Het is dus goed geregeld.”

Nieuwe plannen      

Komend voorjaar gaat Elze-Lia het 

pruimenveld weer in gebruik nemen, waar 

ongetwijfeld ook een gedeelte rode bes komt 

te staan. Dan is FruitSecurity Holland beslist 

weer in beeld voor een volgende aanbouw. 

Klantreportage

Ze zijn continue bezig met het 
bedenken van betere oplossingen 
voor hun bestaande systemen’’

“
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Anti-regen folie onderdelen Gereedschap en machines

Plaket WIESEL MOD2017 FSH100949

Handspantang 2 ton FSH100754

Thermoplast 0,5m FSH100475 Kabel spanklem 1-5mm FSH101189

Elastiek 6mm FSH100222

Ankerboor klein FSH100996 

Folie Nokclip FSH100543 Felco kniptang C12 FSH100752

Legafix 30cm FSH100734

Ankerboor groot FSH100995

Plaket WIESEL Universeel FSH100454 Trilblok FSH100931

Bekijk ook de instructievideo’s 

op het YouTube kanaal van 

FruitSecurity Holland

“Goed gereedschap 
is het halve werk”

Kabel spanklem 3-9mm FSH100758

Draadafroller 3 punt FSH100997 Ankertester FSH101046 Slagmoersleutel Panasonic FSH100927

Felco kniptang C16 FSH100760Thermoplast 0,6m FSH101182

Elastiek 8mm FSH100217
Elastiek 10mm FSH100224

Legafix 50cm FSH100735
Legafix 80cm FSH100736
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Reperatie benodigdheden

Dubbelzijdig tape 50mmx25m FSH100957

Folie reparatie tape 100 mm FSH100945

Connectie clip set FSH101192 

Reperatie tape FSH100204

Naaimachine FSH100797

Bescherm tape UV bestendig FSH101458

Dubbele paalklem FSH100211

M10 paalbeugel FSH100265

Beugel 9x9 FSH100265

Beregening buisklem FSH100925

Spanbeugel 9x9 FSH101035

Paalclip 10x12 FSH101038 

Beugels en klemmen

Folie reparatie tape 50 mm FSH100944

Spanbeugel 10x12 FSH100839

Paalclip 7x7 FSH101409 
Paalclip 7x8 FSH101489 
Paalclip 8,5x8,5 FSH100914
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Gewicht is een belangrijke kwestie, vooral bij 

hagelbeschermingssystemen. Het gebruik van zware draden in 

een systeem betekent dat dit zware gewicht gedragen moet 

worden door het systeem. Daardoor ben je afhankelijk van extra 

grote palen en ankers om dat gewicht te kunnen dragen.

Zeven keer lichter                                                    

Bayco® is zeven keer lichter dan gewone staaldraad 

en is door zijn elasticiteit bestand tegen het gewicht 

van hagel– of windkrachten en kan deze gemakkelijk 

weerstaan.

Warmtegeleider   

Bayco® is een slechte warmtegeleider, dus 

beschadigde netten veroorzaakt door verwarmde 

draden, behoren tot het verleden. Vanwege de 

hoge kwaliteit UV-stabilisatoren en door het 

duurzaam, gladde draad, zal netschade veroorzaakt 

door scheuren ook geen probleem zijn. Naast 

overkappingsdraden is Bayco uitermate geschikt 

voor ondersteuning van de bomen. Bayco voorkomt 

namelijk ook  vruchtboomkanker.

Bayco  

Bayco 856ZW 2,0mm zwart spool 11kg FSH100979 Bayco 856ZW 2,0mm Zwart Hank 11kg FSH100980

Bayco 856ZW 2,5mm zwart spool 11kg FSH100942

Bayco 856ZW 3,0mm zwart spool 11kg FSH101015

Bayco 857ZW 4,0mm wit spool 12kg FSH100935

Bayco 856ZW 4,0mm wit spool 11kg FSH100936

Folie C-Clip 25mm FSH101412Spanband voor haken roldek FSH100919

Grindslurf FSH101044

Verjongde buis  

Tunnelspanband wit FSH101415 Bout M10 Antiverzinkplaat FSH100928 

Folie C-Clip 30mm FSH100917
Folie C-Clip 45mm FSH101468

Diversen

Bayco 856ZW 2,5mm Zwart Hank 12kg FSH100981

Bayco 856ZW 5,0mm Zwart Hank 12kg FSH101017
Bayco 856ZW 5,2mm Grijs Hank 23kg FSH101016

Paalverlenger betonpaal FSH100272 Gootdraadspanner FSH100842
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Gripple

-

GP Fix FSH101929 GP nr. 1 & GP nr. 2 FSH101708

VIT-S Haak FSH101976 APEX ankers FSH101476VIT-S Set

GPAK Plus W

Gripple is marktleider in de vervaardiging van 

draadverbinders en aanspanners voor de 

landbouwmarkt. Onze producten staan bekend 

voor hun gebruiksgemak, kostenefficiëntie 

en lange levensduur. Dankzij de brede waaier 

van producten die installatie, onderhoud en 

reparatie beduidend eenvoudiger maken, 

is Gripple de ideale oplossing om draad te 

verbinden, te verstevigen, aan te spannen en 

aan de eindpaal te bevestigen.
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Gripple 

Gripple Plus Assortiment

Productnaam Maximale 
belasting

Draaddikte Artikelnummer

Gripple Plus Small 300KG 1,40mm - 2,20mm Ø FSH101990

Gripple Plus Medium 400KG 2,00mm - 3,25mm Ø FSH100827

Gripple Plus Large 600 KG 3,25mm - 4,20mm Ø FSH101917

Gripple Jumbo 600 KG 2,50mm - 3,15mm Ø FSH101918
Verkrijgbaar voor houten en metalen palen

GPAK Plus W is ontworpen om houten en betonnen palen te verstevigen. Deze gebruiksklare set wordt geleverd 

met staaldraad op vooraf versneden lengte, een Gripple Plus Medium, een Twister en een draadbeschermer om 

staaldraad tegen slijtage te beschermen. 

Verkrijgbaar in vele combinaties en lengtes

GPAK Plus M
GPAK Plus W is ontworpen om houten en betonnen 

palen te verstevigen. Deze gebruiksklare set wordt 

geleverd met staaldraad op vooraf versneden 

lengte, een Gripple Plus Medium, een Twister en een 

draadbeschermer om staaldraad tegen slijtage te 

beschermen. 
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Wiesel Frost oven

Frost oven zwart plaatstaal met deksel/met ring FSH101332 Rufbriketten 10kg FSH101352 

De Frost oven is het nieuwste en meest prijstechnische– interessante systeem van 

FruitSecurity Holland 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. Dit zijn brandstoffen die eenvoudig aan te steken 

zijn en zorgen voor een stabiele, hoge temperatuur. Turf warmt de boomgaard 2 tot 3,5 

graden op in een straal van 2,5 meter en houtbriketten kunnen de temperatuur zelfs 2 

tot 5 graden opwarmen.

Frost oven zwart plaatstaal met deksel/zonder ring FSH101331
Frost oven RVS met deksel/met ring FSH101334
Frost oven RVS met deksel/zonder ring FSH101333

Bekijk ook de instructievideo’s 

op het YouTube kanaal van 

FruitSecurity Holland
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Paalkap Latina 7x7/7x8 FSH101687

Paalkap voor ijzeren paal 40/60/65cm 

FSH101464

Paalkap Sphera FSH101686 

Paalkap Champignon FSH101673

Post Cap Ø12cm FSH101531  H-clip FSH101705

Nina netnokclip FSH101704

Ancoraplack clip FSH101708

Ringvormige clip (diam. 45mm) FSH101711

K4 netnokclip FSH101709 

Ancoraplack clip 2 FSH101476

Net Ancora FSH100940

Magnum plaket FSH100749

2-puntige clip FSH101383

Verende zelfvergrendeling FSH101735 Haak (olifant) FSH101736

Stop net FSH101705
Post Cap Ø4cm FSH101532

FruitSecurity Holland heeft sinds maart 2021 haar assortiment verder uitgebreid met de 
materialen van het Italiaanse bedrijf Arnoplast. FruitSecurity Holland kent Arnoplast al 
vele jaren en werkte in het verleden al vaker samen. De materialen van Arnoplast zijn een 
mooie, extra toevoeging voor het assortiment van FruitSecurity Holland:
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ArnoPlast 
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Enokit clip FSH101727 Folie buisklem15-40cm FSH101767Start net clip FSH101697

Draad klem 70 FSH101733 Draad klem clip 50 FSH101734

Free-fix FSH101039

Aluminium is in vele legeringen (soorten) te krijgen. De legering die gebruikt 

wordt voor de GT Stick zorgt voor een zeer sterke stok die ook flexibel is.

 

Licht gewicht; 71 gram per meter. Makkelijk te transporteren.

Sterk materiaal; 36 kg wanneer 35 cm boven de draad gemonteerd.

Optimale licht opbrengst; dat komt de kleuring ten goede.

Makkelijk te verwerken

Met bijpassende bevestigingsmaterialen

100 % recyclebaar + hoge restwaarde

GT-Stick original

De aluminium stok heeft een hoge licht 

opbrengst. Dit zal de kleuring van het fruit ten 

goede komen. In de tuinbouw wordt al jaren 

met aluminium stokken gewerkt. Elke procent 

licht telt immers.

                                                                                                                                                      

                                                                             

De GT Stick is 100% te recyclen.                              

Op dit moment het enige product ter wereld 

wat 100% hergebruikt kan worden. Na 

het gebuikt van de GT Stick is deze nog 

steeds geld waard, bij het inleveren van de 

stokken krijgt u een behoorlijk deel van de 

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

Neem contact op wij 
adviseren u graag!


