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Лесно и бързо отваряне и затваряне на системата. 
Възможност за отваряне и затваряне, според 
фазите на развитие и климата. 

Осигуряване на оптимална среда за развитие и 
плододаване във вегетативните фази на растението.

Системата против дъжд POWERFLEX работи 
идеално в комбинация със системата Wiesel за 
защита от градушка. Възможност за отваряне на 
едната или другата система или двете заедно. 
Мрежите позволяват допълнителна защита от 
слънце.

Системата POWERFLEX открива нови 
възможности за отглеждане на 
плодове под покрития.

Системата POWERFLEX предлага:

Защита от дъжд 

Защита от насекоми
Ранно и късно производство 

Защита от птици  

Защита на цветовете от слана 
Защита от измръзване 

Защита от слънце 
Оптимален микроклимат
Защита от Дроздофила 
Сузуки /опция/

Отглеждане на плодове със система POWERFLEX 
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Много здрава конструкция, издръжжлива на 
силни ветрове. Комбинация от елестични 
бънжди връзки със здрави надлъжни въжета и 
диагонални противоветрови връзки.

Отглеждане на плодове със система POWERFLEX 

Изключително 
здраво фиксиране 
на фолиото с 
новите плакети с 
болт. 

Системата 
бънджи, с 
еластично въже, 
гарантира здрава 
и същевременно 
еластична връзка 
между платната. 

Надеждна и 
здрава връзка 
към носещото 
въже и лесно 
събиране в зимно 
положение.

Много добра вентилация през отворите на 
почти хоризонтално разположените платна.
Възможност за пришиване на мрежи против 
насекоми за по-висока ефективност на 
системата Powerflex.  



Зимната защита на фолиото и 
мрежата са независими една от 
друга
Фолиото и мрежата се отварят и 
затварят независимо едно от друго. 
Системите работят заедно и 
поотделно
Бързо и лесно отваряне и 
затваряне на системите  за защита 
от градушка и дъжд.

Покриване на крайните редове
Възможност за нормална 
работа в крайния ред
Защита от дъжд и градушка на 
крайните редове
Възможност за опаковане до 
земята за пълна защита от 
насекоми и птици

Отглеждане на плодове със система POWERFLEX 

Допълнителните анкери на 
вътрешните колове придават 
здравина на системата 

Анкерите не позволяват на вятъра да 
"изтръгне" конструкцията от земята, 
въпреки огромната сила, 
упражнявана върху фолиото

Фолио

Надлъжно въже

Анкери

Шапка за бетонов кол 

Бетонов кол
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