
Alles behalve standaard,

Anything but ordinary.

Het innovatieve hagelnet 2.0”

A new approach to anti-hail nets.
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Bespaar kostbare tijd  
vanaf dag 1: met  
CMG-hagelbeschermingsnetten

Het innovatieve hagelbeschermingsnet heeft  
zijn ritssluiting direct aan het net bevestigd. Dit 
zorgt voor snel openen en sluiten op elk moment.  
U hebt slechts 25–35 minuten per hectare nodig. 
Slechts 4 plaketten voor het bevestigen van de 
gaasuiteinden per rij betekent 114 plaketten / ha  
in plaats van de gebruikelijke 2.200 plaques / ha,  
op zich een enorme besparing. We hebben het  
voor je getest. Dankzij CMG ben je in de montage
5 keer sneller dan normaal. Hierdoor blijft er tijd 
over voor andere belangrijk zaken. 

De gewasbescherming bij uitstek: 
wanneer spreeuwen, merels en in-
secten het gewas in gevaar brengen

Afgezien van het feit dat vogels ziektes kunnen 
overdragen, doen de oogstverliezen pijn in de 
portemonnee van de boer. Spreeuwen en merels 
 kunnen tot 30% van een bessenoogst vernietigen.  
Of insecten zoals de kersenvlieg steken bijv. druiven 
of bosbessen en het fruit wordt onbruikbaar. 
Veiligheidsnetten van de CMG zijn de beste en 
 veiligste bescherming tegen deze plagen.  
Voor een veilige teelt!

Vergeet plaketten.
Verwelkom ons geïntegreerd zip-systeem.  
Anti-hagelnetten die sneller, veiliger en zuiniger zijn. 
Alles behalve gewoon.

„Wij verkopen geen produkten, 
maar oplossingen en systemen.“
Het CMG-principe



De tijd van dure systemen is 
voorbij. De hagelbeschermings-
netten van CMG werpen hun 
vruchten in een mum van tijd af
Innovatief en stabiel: de CMG-hagelbeschermings-
netten. Met het nieuwe rits-systeem neemt de 
levensduur van uw hagelbeschermingsnet toe met 
maar liefst 25 %. Alsof dit nog niet genoeg is: tijdens 
de bouw gaat de montage van het net 2 keer sneller 
dan met een conventioneel systeem. Daarnaast 
wordt bespaard op de jaarlijks kosten bij het ope-
nen en sluiten van de netten. U bespaard tijd en 
arbeidskosten, jaar in jaar uit. Ook op de kosten van 
de hoogwerker wordt bespaard omdat het gebruik 
is geminimaliseerd. Vraag je je nog steeds af of 
het loont?

Dit zul je niet meer gaan zien: met hagelnetsystemen van CMG zijn deze beelden verleden tijd!

Bekijk de video op de CMG-Hompage

Safety first: Veilige hagel-, vogel-,  
en insectenbescherming van CMG

Plakettensystemen hebben te lijden onder de puntbelasting  
en daar wordt grotendeels de levensduur mee bepaald.  
Dit brengt ook een veiligheidsrisico met zich mee, bijvoorbeeld 
in het geval van sneeuw en hagel. Met de CMG geïntegreerde 
hagelnetten gebeurt jou dat niet. Het vermindert ook de 
 schade door strooihagel met 90% tot 95 %. Het geplande 
leeghalen van de hagelnetten is mogelijk op elk moment en 
vooral eenvoudig en veilig.
De inzet van hoogwerkers wordt ook teruggedrongen dankzij 
het Zipper-systeem. Het open van de netten is kinderspel van 
de grond, zelfs om de kleuring te bevorderen. En last but not 
least; CMG biedt bescherming tegen vogels en insecten zonder 
extra kosten. Zekerheid boven alles.

Praktisch vanaf het begin: 
Nokprofielen anders gedacht

Elk hagelnet dient aan de nokdraad bevestigd te 
worden. In het verleden werd veelal het net aan  
de nokdraad genaaid of werden er kamplaketten 
gebruikt. Nu hebben we nokprofielen! De nokpro-
fielen zijn mobiel en herbruikbaar. De door CMG 
 ontwikkelde nokprofielen zijn gemaakt van plastic 
in handige en lichte afmetingen en kunnen op elk 
moment worden gebruikt en geïmplementeerd, 
eenvoudig en duurzaam!



Crop protection par Excellence:  
When starlings, blackbirds and insects 
endanger the crop

Apart from the fact that birds transmit diseases, harvest 
 losses also hurt in the wallet. Starlings and blackbirds are 
capable of destroying up to 30 % of a berry crop, or picking 
and stitching fruits like grapes and blueberries that can  
then no longer be sold. Safety nets of the CMG are proven  
to be the best and safest protection against these pests.  
For our food.

Saving valuable time from day 1: 
With CMG Anti-Hail Nets

The zip of our innovative anti-hail net is attached to the net 
itself. This allows for quick opening and fastening at any 
time. You will be able to cover 1 hectare of land in about 
25–30 minutes. With only 4 plaquettes per row to secure  
the edges of the nets, you will use 114 plaquettes/ha instead 
of the customary 2,200 plaquettes/ha, no mean feat in  
terms of savings. We have tested it for you. Thanks to CMG, 
night-time assembly will become more than five times faster 
than with conventional nets. Freeing up time for the 
things that really matter.

Expensive is a thing of the past: 
CMG anti-hail nets pay off  
within a very short space of time

Cutting-edge and sturdy: the CMG netting material. With the 
new zip system we can increase the life cycle of your  anti-hail 
nets by a full 25 %. It gets better. On top of that, you will be able 
to install our system 5 times faster than  conventional systems. 
Saving you time and labour costs, year after year. You will  
make additional savings by  decreasing the use of areal work 
platforms because you will not need them as often as before. 
And in spring, you are able to close the nets without having to 
use extra staff. Still wondering if it will pay off?

Safety first:  
Safe  anti-hail nets with CMG

The concentrated load on the nets not only affects the life 
cycle of plaquette systems, it also poses a considerable   
safety risk. For example, in case of snow and hail. With CMG 
integrated anti-hail nets you do not have this problem.  
Scatter damage will be reduced by 90–95 %. Programmable 
drainage of the nets is easy and safe. 

The use of areal work platforms and transfer cars is reduced 
greatly thanks to the zip system. The opening of the nets  
to enhance fruit colouration turns into the simplest of tasks. 
And the use of reflective foil can be avoided to a great extend. 
Last but not least, CMG delivers protection against birds and 
insects at no extra cost. Safety from the ground up!

Practical right from the start:  
Ridgeboards thought differently

First ridges are necessary for all protective nets in our sector. 
Common on the market are already sewn versions. An intense 
workpiece to do for a dying profession, the  hand-sewer. What 
to do? The new ridge rails are now mobile and reusable. The 
strips developed by CMG are made of plastic in handy  
and light sizes and can be used and implemented at any time, 
easy and sustainable.

Forget plaquettes. 
And welcome our integrated zip-system.
Anti-hail nets that are faster, safer and 
more economical. Anything but ordinary.

“We don’t sell products, but 
solutions and systems.” 
The CMG Principle
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Wanneer technologie 
functioneel wordt…

Where Technology 
meets Function…

Die Ideenfabrik – für Obst- und Weinbau

Uit de praktijk voor de praktijk. Productontwerp dat echt 
helpt. Dat scheelt echt. Dat is ook leuk.
Dag in dag uit, jaar na jaar.
Laat je verrassen door onze nieuwe ideeën voor de fruit-
teelt. We kijken er naar uit om je te ontmoeten.

CMG – Innovatie uit Südtirol
Dealer:
Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen, 
Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, Scandinavië

The Fruit and Wine-grower’s Ideas Factory

Practical solutions for practical people. Product design that  
really makes a difference, saves you money and is fun!  
Day after day, year after year.  
Let us surprise you with our new ideas in fruit production.  
We look forward to answering your enquiries!

CMG – Innovation from South Tyrol
Representations:
The Netherlands, Belgium, Germany, Austria, Hungary, Poland, 
Switzerland, France, Spain, Italy, United Kingdom, Scandinavia
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