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Van 3.000 naar 400.000 meter rits per jaar
In 2014 introduceerde CMG uit Südtirol een unieke innovatie in de bouw van hagelnetten. Een gepatenteerde rits in plaats van plaketten. Vanaf dat moment was het mogelijk om een hagelnet razendsnel te openen én te sluiten.
Het systeem blijkt een succes te
worden. Na de eerste 3.000 meter rits in 2014 groeide de verkoop
naar 400.000 meter per jaar nu. Bij
elkaar goed voor zo’n 130 hectare
per jaar. Het zijn niet alleen appelen perentelers die kiezen voor een
rits; ook kersentelers geven steeds
vaker de voorkeur aan een rits om
hun kersenperceel beter vogel- en
insectendicht te maken.

ALLES BEHALVE STANDAARD,
HET INNOVATIEVE HAGELNET 2.0“

ANYTHING BUT ORDINARY.
A NEW APPROACH TO ANTI �HAIL NETS.

CMG nokprofiel

Na de rits is er een tweede innovatie van CMG; een nokprofiel ter
vervanging van de plaketten of
naalden waarmee het hagelnet
op de nokdraad wordt gefixeerd.
Het bedrijf Netteam is exclusief
vertegenwoordiger van CMG in
BeNeLux. “Netteam verzorgt het
hele traject van inmeten van het
perceel, de levering van materialen voor de ondersteunende
constructie en de netten inclusief rits en alle overige materialen
die nodig zijn voor de montage.
Daarnaast hebben we een eigen
montageteam met eigen hoogwerkers en alle andere noodzakelijke machines en werktuigen”,
vertelt eigenaar Hilko Strik

Snelheid en slijtage

Er zijn meerdere redenen waarom
fruittelers in toenemende mate
voor een hagelnet met rits kiezen.

“Fruittelers kiezen vooral voor het
ritssysteem vanwege de tijdsbesparing bij het openen en sluiten
van de netten in een periode dat
het op de fruitbedrijven al erg druk
is, zoals net na de bloei en tijdens
de oogst. Daarnaast is de geringere slijtage van de netten een belangrijk argument. Plaketten zorgen voor puntbelasting en dat zijn
precies te plaatsen waar de eerste
schade optreedt. Een rits daarentegen belast het net gelijkmatig
en veroorzaakt daardoor geen beschadigingen. Hetzelfde argument
geldt voor de nokprofielen van
CMG: geen beschadiging van het
net en een betere krachtenverdeling dan bij gebruik van plaketten
of naalden. De CMG nokprofielen

zijn zowel in combinatie met een
CMG-hagelnet als los te koop.
Interesse? Neem contact op
met:

Netteam BV - Hilko Strik
Melkstraat 2B
6626 AB ALPHEN
Tel: +31 (0)6 20366305
Mail: info@netteam.nl
Website: www.netteam.nl

CMG en Netteam; de
perfecte combinatie

Innovatieve oplossingen
voor teelt van appels,
steenfruit en wijndruiven

* Europäisches Patent
Nr. 2826361

 Gepatenteerd ritssysteem voor hagelnetten en
anti-regendoek.
 Toepasbaar in o.a. appels,
peren, kersen, bessen en
druiven
 Nokprofiel voor schadevrije fixatie van hagelnet op
nokdraad

 Rits en nokproefiel zorgen
voor langere levensduur
van netten
 Montage met eigen gekwalificeerd bouwteam
met eigen machines en
hoogwerkers
 Full-service dienstverlening: van inmeten tot en
met de bouw en nazorg

De eerste Co-Crystal
formulering tegen
schurft

Voor een preventieve én curatieve werking op
blad en vruchten
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