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HDL en 
Swingsysteem
Efficiënte ruimtebenutting  
in de aardbeienteelt
Een kas bouwen vraagt om een hoge investering. Niet alleen de constructie, maar ook 
de installaties voor sturing en klimaat zijn kostbare systemen. Hierdoor loont het om 
het aantal planten per vierkante meter te verhogen. Dit geldt ook in situaties waarbij 
de beschikbare te bebouwen grond gelimiteerd is. Metazet FormFlex biedt hiervoor 
oplossingen, systemen waarbij een aanzienlijke verhoging van efficiency te behalen is. 
Met een Metazet FormFlex swingsysteem of HDL-systeem beschikt u tevens over een 
ideale oplossing om nóg duurzamer te produceren. Immers, met dezelfde hoeveelheid 
energie wordt méér productie gerealiseerd. Met ons swingsysteem of HDL-systeem 
(Heavy Duty Lift Systeem) verhoogt u het aantal planten per m2 tot wel 145% ten opzichte 
van een reguliere teelt in een kas. Beide systemen zijn in zowel bestaande als nieuw te 
bouwen plastic of glazen kassen toe te passen, mits de kas sterk genoeg is uiteraard. 
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HDL Systeem 
Met het HDL-systeem kan uw teeltoppervlak tot circa 45%  
efficiënter benut worden. Dit systeem wordt onder andere veel  
verkocht bij klanten met beperkte bebouwbare grond. Dit vraagt 
vanzelfsprekend een hogere investering, zowel in systemen als in  
de kasconstructie. De gehele kap wordt volgehangen met teeltgoten. 
Door de goten verticaal te bewegen creëert u ruimte voor uw 
medewerkers om zich tussen het gewas door te verplaatsen.

Swing systeem 
Met het swingsysteem kiest u voor een relatief kleine extra investering 
en tot wel 20% efficiënter gebruik van uw teeltoppervlak. Door het 
installeren van 1 of 2 extra teeltgoten in een kap kunt u meer planten 
kwijt. Door het zijdelings verplaatsen van de teeltgoten, creëert u 
werkpaden voor gewas- en oogstwerkzaamheden. Bekijk de video  
van het swingsysteem via de link hiernaast.
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Bekijk hier de 
video over ons 
Swingsysteem 


