Schrikdraadnetten van VOSS.farming ®:  eenvoudig beter!

Schrikdraadnetten van VOSS.farming ®
eenvoudig beter!
VOSS.farming ® – het merk met de jarenlange vakkennis uit de praktijk!
Uit elk individueel schrikdraadnet blijkt onze meer dan 30 jaar praktijkervaring als Europa's schrikdraadexpert.
Wat belangrijk is bij schrikdraadnetten weten wij, omdat onze klantenservice hier dagelijks contact over heeft met klanten uit heel Europa.
De wensen en verbeter voorstellen uit de praktijk van onze klanten, zijn in alle netten verwerkt.
Met een VOSS.farming ® net koopt u altijd een product, dat gemaakt is met de nieuwste elektrotechniek.

VOSS.farming ® innovaties
NETmaster paal

Net

Accessoires

De extreem sterke NETmaster paal van
glasvezel zorgt voor een doeltreffende stabiliteit
en is op deze manier uniek.

Alle VOSS.farming ® netten die te elektrificeren
zijn hebben het geniale NETclip ® aansluitsysteem. Dit maakt het veilig, snel en gemakkelijk
aansluiten van schrikdraadnetten mogelijk.

Altijd erbij: Een omvangrijk premium afspanen bevestigingsset incl. scheerlijnen, haringen
enz.

Iedere kopisolator heeft een extra opening
voor het naspannen van de draden
Het met nylon versterkte uiteinde is geschikt
als extra aarding.
De metalen punt van hoogwaardige staal is
vast in de paal gegoten. Hierdoor houd de paal
ook bij extreme weersomstandigheden stand.
De extra groeven zorgen voor een optimale
montage.

De bovenste draad is door een extra kopergeleider heel geleidend.
Onze netten hebben extreem stevig gelaste
knooppunten, voor duurzame, weerbestendige
en veilige verbindingen.
Begin- en eindpaal zijn met kenmerkende
kopisolator uitgerust.

Alle netten hebben het merklogo en artikelnummer op een aan het net bevestigd label. Zo
weet u altijd, dat u echte VOSS.farming ® kwaliteit
gekocht hebt.
De bovenste en de onderste draad zijn extra
versterkt voor een nog beter, veiliger en betrouwbaarder houden van uw dieren.
Bij alle netten is de niet geleidende bodemdraad zwart.
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Waarom de VOSS.farming ® netten de beste keus zijn:

Super stevige
NETmaster palen
Houden het net strak gespannen, wanneer standaard netten al op
de grond liggen.
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Alle VOSS.farming ® farmNET ® netten worden met premium NETmaster palen geleverd.
Deze zorgen voor een stevige, stabiele plaatsing en een rechtopstaand strak gespannen
net. De NETmaster palen zijn gemaakt van extra stevige glasvezel. Ze zijn breukvast bij
hoge en lage temperaturen, bestendig tegen alle weersomstandigheden en voorzien van
vele innovaties:
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VOSS.farming ®
NETmaster paal
standaard paal
De belastingstests werden onder
gelijke omstandigheden en met

De begin- en eindpaal zijn met een bijzonder kenmerkende kopisolator uitgerust.
Iedere kopisolator heeft een extra opening
voor het naspannen van de draden. De
met nylon versterkte grondpen is bij moeilijke, droge bodemverhoudingen geschikt
als extra aarding.

Premium kopisolator

allebei evenveel trekkracht en
belasting uitgevoerd.
Daar kwam uit dat de NETmaster palen van VOSS.farming
beduidend minder doorbuigen
dan standaard netpalen. Hierdoor wordt het net wezenlijke
stabieler en strak gespannener

In alle isolatoren op de
palen is het inleggen van
het geleidermateriaal snel
en gemakkelijk mogelijk.
Deze vereenvoudiging
maakt het plaatsen heel gebruiksvriendelijk.

gehouden.

Ook de doorvoering van de bodemdraad is
geoptimaliseerd. De punt is gegoten in de

paal en daarom extra stevig en duurzaam
ermee verbonden. De extra ribbels zorgen
voor een optimale bevestiging.

Praktische bodemstopper
De met nylon verstevigde bodemstopper
zorgt voor een zeer
stabiele verbinding
met de aardpen.
Ook houd deze
stand bij extreme
weersomstandigheden. De
bodemhuls is met
een praktische
doorvoerhulp uitgerust en kan als extra
aarding gebruikt worden.

De paal maakt het verschil!
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stabiele paal
= stabiel net
De belastingstest bewijst:
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In vergelijk met gangbare palen doen
de VOSS.farming ® NETmaster palen het
beduidend beter.
Waarom komt het op de palen aan? Een
net staat of valt met de juiste palen. Juist
bij moeilijke weersomstandigheden is het
belangrijk, dat het doorbuigen voorkomen

wordt. Op deze manier bereikt u ook
bij wind en sneeuwlast de optimale
hoedzekerheid. Daarnaast heeft een
keurig, strak, rechtopstaand
net een verzorgende en nette
uitstraling.
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Gebruiksgemak, veiligheid,
betrouwbaarheid en functionaliteit,
exclusief bij de netten van
VOSS.farming ®

Geniale NETclip ®- aansluiting
Snel en gemakkelijk verbinden,
aansluiten en
combineren van netten.

De door ons ontwikkelde NETclip® maakt een gemakkelijk
aansluiten en verbinden
van schrikdraadnetten
mogelijk. Het vergrote
contactvlak is hier voor bij
uitstek geschikt.

Gangbare verbindingclips beschadigen regelmatig het geleidermateriaal.
Hierdoor verminderd de hoedzekerheid en wordt de levensduur van het
net verlaagd.
De innovatieve NETclip ® - aansluiting kan zowel met elkaar als ook met
andere gangbare verbindingclips gecombineerd worden. Deze kunnen
simpel op de NETclip ® aangesloten worden. Het geleidermateriaal wordt
door een verbinding niet meer beïnvloed.

extreem stevig gelaste knooppunten
Voor een duurzame, weerbestendige en veilige verbinding.
De knooppunten verbinden de horizontale, geleidende
draden met de verticale draden. Daardoor komt de netvorming en de functionaliteit van een electronet tot stand.
Hiermee zijn de knooppunten een typisch bestanddeel
van schrikdraadnetten.
Vooral bij extreme weersomstandigheden, zoals wind, felle zon of vorst worden de voordelen van stabiele en stevige
knooppunten benadrukt. Dit is dan ook een kenmerk van
een kwalitatief hoogwaardig geproduceerd net.
Door de extreem stevige en schoon gelaste knooppunten zijn VOSS.
farming ® netten niet alleen weerbestendig maar ook duurzaam en hebben en lange levensduur.
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Extra koper geleider in de bovenste draad.
Voor een verbeterde geleidendheid en doorgave van de spanning in de volgende netten.
Door de extra kopergeleider in de bovenste draad hebben VOSS.farming ® netten een betere geleidendheid als standaard netten. Dat maakt ieder net individueel hoedzeker.
Daarnaast is de spanningdoorgave voor de aangesloten netten verbeterd. Hierdoor stijgt de
veiligheid en betrouwbaarheid van alle, als afrastering, verbonden netten samen.

uitgebreid afspan- en bevestigingsset

Ter verbetering van de stabiliteit en reparatie van schades.
Ieder VOSS.farming ® net wordt inclusief een omvangrijk afspan-,
bevestiging-, en reparatieset geleverd. Een set bevat spanbanden,
haringen, vervangingsdraden, draadverbinder, kop en extra isolatoren.
De extra isolatoren zijn heel geschikt voor het afspannen, omdat u
deze op de kunststofpalen op elke gewenste plek geplaatst kunnen
worden. Op deze manier is laag afspannen ook mogelijk.

VOSS.farming ® logo en artikel op label in
het net genaaid
Hierdoor weet u, dat u kwaliteit koopt
In alle netten is ons logo op een label in het net genaaid.
Waarop ook het artikelnummer van het net te vinden is.
Daardoor weet u, dat u echte VOSS.farming® kwaliteit
gekocht hebt. Daarnaast weet u altijd, welk net u hebt en
bijbestellen moet, wanneer het aantal dieren groter wordt

en u de omheining wilt verlengen. Als u het juiste artikelnummer hebt, vergemakkelijkt dit ook het gesprek met
onze klantenservice, als u vragen over het net of accessoires hebt.
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Wat zijn schrikdraadnetten?

Hoe werkt een schrikdraadnet?

• Schrikdraadnetten zijn elektrificeerbare, verplaatsbare afrasteringnetten,

• Horizontale draden (behalve de bodemdraad) worden door een schrikdraadapparaat onder spanning gezet. Deze is met de aarding verbonden
en geeft één keer per seconde een korte impuls aan het net af.

die voor het houden van dieren gebruikt kunnen worden.

• Het net bestaand uit horizontale en verticale kunststofdraden. Die onlosmakelijk door kunststofloodjes met elkaar verlast zijn. In de horizontale
draden zijn metalen geleiders verweven.
• Het net wordt door middel van kunststofpalen geplaatst, die al in het net
voor gemonteerd zijn.

• De palen kunnen een enkele of dubbele punt hebben. Waarmee ze in de
bodem geplaatst worden, om het net te fixeren.

• Het schrikdraadapparaat hoeft maar aan één stroomvoerende draad
aangesloten worden. De elektrificering van de andere draden volgt door
een geleiderstreng.
• Wanneer de dieren het net aanraken, krijgen zij een korte, maar zeer
onaangename stroomimpuls.

• Daarna respecteren de dieren het net als grens.

De VOSS.farming ® schrikdraadnetten serie
Solide en voordelig

Netten in premium kwaliteit

Met stabielere palen dan bij vergelijkbare netten en een zeer
goede prijs/kwaliteitverhouding. De VOSS.farming® classic
netten voor eenvoudige snelle schrikdraadafrastering.

Met de VOSS.farming ® farmNET ® netten ontvangt u een
product van hoge kwaliteit, dat in deze uitvoering uniek op de
markt.

Goede kwaliteit

Verbeterde eigenschappen voor
veelzijdig gebruik.

Wij hechten bij de productie van al onze netten, grote waarde
aan de kwaliteit van alle gebruikte materialen.

In de praktijk bewezen

Deze netten zijn al jaren ons topproduct en hebben zich in de
praktijk bij vele dierhouders bewezen.

Om van iets goeds, iets nog beters te maken, hebben wij met
onze jarenlange ervaring, de bestande netten consequent
verder ontwikkeld. Alle eigenschappen van het farmNET® zijn
geoptimaliseerd, om u een net in van premium kwaliteit aan te
kunnen bieden. Of het nu om een mobiele oplossing of om de
opbouw van de gehele afrastering om u weides gaat.

Voor de meeste schrikdraadnet toepassingen de
juiste keuze.

Het VOSS.farming ® farmNET ® is zowel geschikt voor eenvoudige als veeleisendere omheiningen. Of nu het net met enkele of
dubbele spits gebruikt wordt.

Extra netpalen

Meer netpalen

Voor de plus aan stabiliteit zijn de VOSS.farming® classic+
netten met extra palen uitgerust. Dit voorkomt doeltreffend het
doorhangen van uw omheining.

Door de extra netpalen is het net nog steviger en heeft het de
best mogelijke stabiliteit. Ook bij moeilijke landschapsverhoudingen, zoals bijv. een zachte bodem, veel richtingswisselingen
of een heuvelachtig ondergrond. Voor de plus aan hoedzekerheid.
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Belangrijke criteria
bij de aankoop
van netten
Doel:

U kunt dieren omheinen (hoeden), uitsluiten (afweren) of allebei.
Hiervan is afhankelijk, voor welke hoogte of maaswijdte u kiest.
Wanneer u een onopvallend net voor bijv. de tuin nodig hebt,
kiest u een natuurlijke kleur zoals groen. Bij het hoeden van vee
of het afweren van dieren wordt vaak gekozen voor een in net in
signaal kleuren. Om dat dit door dieren goed gezien wordt. Het
aantal palen en paalpunten kiest u afhankelijk van de bodemgesteldheid. Bij harde, steenachtige of oneffen bodem adviseren
wij u, voor een farmNET ® + net te kiezen.

Duurzaamheid:

Onze netten kunnen vele jaren standhouden, wanneer ze onder
normale omstandigheden, dagelijks gebruikt worden. Verschillen componenten dragen hieraan bij. Zo worden ze bij sneeuw
en ijs aan langdurige hogere trekkrachten blootgesteld.
U moet schrikdraadnetten altijd elektrificeren. Op deze manier
bereikt u de optimale hoedzekerheid en voorkomt u, dat dieren
het net doorbijten of er aan gaan knagen.
Om de levensduur te verhogen, let u erop, dat u het net zo
opbergt, dat er geen vogels of knaagdieren in kunnen nestelen.
Ook is het belangrijk de het net droog opgeslagen wordt.

Mobiliteit:

Bij dagelijkse of wekelijks
wisseling van standplek, bijv.
bij rotatieweides, is een
snel verzetbaar net het
beste. Voor een maandelijks of nog minder vake
wisseling kunt u een vastere omheining plaatsen.
Hiervoor zijn onze netten
bij uitstek geschikt. In
combinatie met een mobiel
schrikdraadapparaat wordt u
omheining met schrikdraadnet
nog mobieler.

Eenvoudige opbouw:

De opbouw van onze schrikdraadnetten kan met minimale
krachtsinspanning gedaan worden. U hebt geen bijzondere vaardigheden of speciale gereedschappen nodig. Bij al onze netten
worden een omvangrijke set, met accessoires voor de montage
van de netten meegeleverd. Een eenvoudige, functionerende
en betrouwbare omheining kan in minder dan 15 minuten
geplaatst of verzet worden.

Palen:

De VOSS.farming® farmNET® netten hebben extra stabiele palen van glasvezel. Ze zijn bestand tegen hoge trekkracht en zijn
hoger belastbaar dan gangbare palen. Door de lange grondpen,
naar keus enkel of dubbel, zijn de palen extra stevig. De paalpunten zijn dubbel en met hoge sterktegraad in het kunststof
van de paal gegoten.
Palen met een enkele punt zijn vaak de gemakkelijkste en beste keuze. Ze kunnen
snel verplaatst worden en zijn licht
in gebruik. Wanneer de bodem heel
zacht is, adviseren wij u, voor palen
met een dubbele punt te kiezen. U
kunt deze palen heel doeltreffend
met de voet in de grond drukken. Wanneer de bodem hard of
rotsachtig is, kunt u zeker ook voor
palen met dubbele punt kiezen.
Houd u er wel rekening mee dat het
moeilijker is, deze palen met dubbele
punt, in de grond te plaatsen en later
weer te verwijderen.

Aantal palen:

Al onze met een
gekenmerkte artikelen hebben meer palen
dan anderen netten. Dit zorgt voor de plus aan stabiliteit. Kiest u
voor ons farmNET ® + wanneer, uw weide grote hoogteverschillen (heuvelachtig landschap), of veel bochten en hoeken heeft.
Omdat het farmNET®+ meer palen heeft, is de afstand tussen
de palen kleiner. De omheining staat steviger en betrouwbaarder, ook bij moeilijke landschapverhoudingen. Daarnaast zien
de netten er door de rechtopstaande en stabiele stand, er
optisch ook beter uit. Wanneer u een eenvoudig, vlak grondstuk
wilt omheinen, voldoet ons standaard net. Bij een eenvoudig
grondstuk bereikt u, op grond van onze hoogwaardige palen,
ook met minder palen de optimale stabiliteit van het schrikdraadnet.

Wanneer zijn meer palen noodzakelijk:

1. Wanneer uw omheining veel bochten, hoeken of richtingwissels heeft, adviseren wij om altijd voor de netten met een plus
te kiezen. De extra palen ondersteunen het net doeltreffend en
doorhangen wordt aanzienlijk gereduceerd.
2. Doorhangen van het net verlaagd de hoedzekerheid en wordt
door veel omheiningbezitters ook op optische gronden als
storend gezien.
3. Bij zachte bodem geven de extra palen een betere stabiliteit.
Kiest u bij zachtere bodem altijd voor de optimale stabiliteit van
een farmNET ® + net met dubbele punt.
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Waarvoor kunnen
afweer van wilde dieren

Voor de afweer van wilde dieren
hebt u een heel robuust, scheurvast net nodig. Tegen wilde
zwijnen hebt u een net vanaf 63cm
hoogte nodig. Wanneer u wolven
wilt buiten houden, hebt u een
net van minstens 120cm nodig. Bij
reeën is een hoger net noodzakelijk bijv. 145cm of 170cm.

de VOSS.farming ® netten

gebruikt worden:

pluimvee

Schapen

Aan de onderkant moet het net
fijnmazig zijn, waardoor er geen
kleine wilde dieren onderdoor
kunnen kruipen, zoals bijv. de
steenmarter. Pluimveenetten hebben een hoogte van 112cm.

Het net moet minstens 90cm hoog
zijn. Bij lammeren moet u erop
letten, dat u voor kleinere mazen
kiest. Zodat ze de kop niet door de
mazen kunnen steken.

geiten

huisdieren

Een net voor geiten mag alleen bij
hoornloze dieren gekozen worden.
Anders kunnen de dieren zich
daarin verhangen.
U hebt minstens en net van 120cm
hoog nodig, omdat geiten goed
springen kunnen.

tuin

Afhankelijk van toepassing hebt u
een wildafweernet met de passende hoogte nodig.

Wanneer u honden of katten binnen/ buiten wilt houden, kunt u afhankelijk van
de grote van het dier, een pluimveenet van 112cm hoog of hoger kiezen. Met aan
de onderkant, bij kleine huisdieren, fijne mazen.

maisvelden

vijver beveiliging

Gebruikt u voor de omheining
van uw maisvelden uit de rubriek
wildafweer.

Visotters houd u met lage schrikdraadnetten van 65cm hoogte
doeltreffend ver van uw vijver.

Regelmatig veroorzaken bijv. wilde
zwijnen in maisvelden grote schade. Om agrarische en financiële
schade te voorkomen, sluit u wilde
dieren door middel van schrikdraadnetten uit.

Tegen reigers is het effectiever om
een plus/min omheining of een
plus/min net, bijv. art.nr.27281 of
art.nr.27283 te gebruiken. Omdat
in de nabijheid van een vijver niet
voldoende aarding voorhanden is.
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