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FACSEMETÉK EGYEDI FIZIKAI VÉDELME 
 

A SPECIÁLIS MŰANYAG HÁLÓK JÓL BEVÁLT MEGOLDÁST KÍNÁLNAK 
ERDŐSÍTÉSEKBEN, ERDŐTELEPÍTÉSEKBEN, FÁSÍTÁSOKBAN 

A VADRÁGÁS, KÉREGHÁNTÁS MEGELŐZÉSÉRE. 
 

Használhatja 
 telepítésben az őshonos ritka elegyfajok megvédésére 
 kerítés nélküli fásítások, fasorok, erdősávok, fás legelők facsemetéinek 

megóvására 
 a vadkár megelőzésére gyümölcsfák vagy szőlő esetében is 
 szőlővesszők védelmére soralj-tisztító gép használata esetén 
 a szegélyvágó okozta kéregsérülések megelőzésére 

 
A különféle fix és állítható méretű (kerületű) hálók emellett alkalmasak 

 a kis fák védelmére szárzúzás és talajművelés során  
 valamint az erős napsugárzással szemben is. 

 
A hálókat az Ön egyedi igényeit is figyelembe véve készítjük.  
    Rendeljen a gyártótól és: • a legrövidebb időn belül, 

• a legjobb áron kapja meg a terméket! 
 

Érdeklődés esetén kérem, hogy adjon lehetőséget egy pár perces telefon-
beszélgetésre, mely segít az Ön igényeinek pontos felmérésére. Szívesen küldök 
postai úton is termékmintát, meggyőződhetnek a minőségről és ki is lehet 
próbálni a felhasználhatóságot.  

Amennyiben sikerült egyeztetnünk az Önnek legjobban megfelelő termékekről, 
akkor a várható rendelési mennyiség függvényében tudunk pontos árajánlatot 
adni, illetve a szállítási és fizetési feltételekről megállapodni. 

Felmerülő kérdéseikre örömmel válaszolok telefonon vagy e-mailben. 

A kölcsönösen sikeres együttműködésben bízva, 

Tisztelettel   Aknai Péter 
                            kereskedelmi vezető 

                           06-30-901-2123  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Vállalkozásunk 2011-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonosokkal. Fő tevékenységünk a 
polietilén és polipropilén hálók, rácsok és tömlők gyártása, forgalmazása. Az elmúlt években 
sikerült nevet szereznünk a piacon és megőriztük törzsvevőink elégedettségét. 

Bővülő termékválasztékunkban megtalálhatók a 

 forgalomtechnika területén használt fénytörő, zajvédő, hüllőterelő és hófogó hálók, 

 ipari felhasználásnál: rakatelválasztó hálók, tengelyvédő tömlők, csőhálók 

 csomagolástechnikai termékek: koccanás- és karcolásvédő hálók, apró cikkek 
csomagolására szolgáló változatos méretű és színű tömlők 

 kerítések, elkerítő hálók, baromfirácsok, 

 valamint a facsemeték és szőlővesszők védelmére szolgáló hálók 
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Erdőgazdálkodással foglalkozó szakemberek, erdészeti szakirányítók 
figyelmébe ajánljuk a VP5- 8.1.1-16 ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA című 
pályázati felhívásban szereplő műszaki feltételeknek* megfelelő  
SH-0310, SH-0312 és SH-0315 típusú facsemetevédő hálókat. 
 

        
 

Forma, anyag:  cső formájú, erős, kemény műanyag 
Szín:    alapesetben fekete (vagy igény szerint) 
Átmérő:   SH-0310   Ø 10 cm   szemméret:  3x3mm
     SH-0312   Ø 12 cm   3x3mm 
     SH-0315   Ø 15 cm   4x4mm 
Hossz:    igény szerint (minimum 0,5 m-es darabokra vágva) 
Névleges szemméret: 3x3 mm  
UV állóság:   várható élettartam 15 év 
Kiszerelés:   20 db cső/csomag, kötegelve 

Az ültetés során optimális esetben a tömlőbe húzott facsemete kerül a földbe, 
de a már elültetett facsemeték utólagos védelme is megoldható. 

 
* A pályázati kiírás szerint a támogatást igénylő köteles az őshonos ritka elegyfajok 
egyedi mechanikai védelméről gondoskodni és azt az első kifizetési igénylés 
benyújtásának napjától számított 12. év végéig megfelelő állapotban fenntartani; 
A Fogalomtár szerint a faállomány egyedi mechanikai védelme: a telepített facsemeték 
– hálóval történő – védelmének olyan közvetlen módja, amely megakadályozza azok 
megdőlését, valamint megvédi azokat a vadállomány által okozott károktól. A csemeték 
mechanikai védelmét legfeljebb 3x3mm szemméretű műanyag hálóval kell biztosítani, 
valamint a facsemetéket karóval kell megtámasztani. 
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Nagyvadas területekre ültetett facsemetéknek is védelmet nyújt az 
SH-25 típusú erős műanyag háló 

 

     

Az SH-25 típusú facsemetevédő hálók adatai: 

Forma:   cső formájú vagy hosszában felvágott 

Anyag    kemény, nagy sűrűségű műanyag  

Szín: fekete (igény esetén más színben is)  

Átmérő:   10 cm, 12 cm, 15 cm vagy 20 cm  

Hossz, darabolás:   igény szerint (0,8 m – 2,5 m között) 

Névleges szemméret: ~ 22 x 32 mm   és   25 x 25 mm között 

UV állóság:   várható élettartam 15 év 

Kiszerelés:   20 db cső/csomag, kötegelve 
 

Ezt a hálót több erdőgazdaság is használta, főként nemesnyár csemeték 

telepítése során, ahol a dugványok vadkár elleni védelmét legalább 2 m hosszú 

háló biztosította. 

    



SETAM Trading Network Kft.  
2532 Tokodaltáró, Tárna u. 1.    Honlap: setam.hu    E-mail: info@setam.hu  

Facsemeték egyedi védelme a közismert önzáródó szerkezetű 
SN-55 és SN-110 típusú műanyag hálóval 
 

              

Az SN-55 és SN-110 facsemete védő hálók adatai: 

Forma:   csigavonalban önzáródó hálószerkezet 

Anyag:   kemény műanyag  

Szín:    fekete vagy fehér 

Névleges szemméret: 3x3 mm 

UV állóság:   várható élettartam 15 év 
 

A már korábban elültetett facsemetére az önzáródó háló könnyen fel-
helyezhető. A rugalmas favédő követi a fatörzs alakját és külön rögzítés nélkül 
is biztosítja a védelmet, valamint követi a törzs átmérőjének növekedését. 

  típus hosszúság névleges átmérő         kiszerelés  

    cm  cm    db/zsák db/raklap 

  SN-55/11   55  11       120 3840 

        

  SN-110/11 110  11       120 1920 

        

  SN-55/15   55  15        75 2100 

             

  SN-110/15 110  15        75 1050 

        


