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 Snehegn 
 
 

Snehegn reducerer fygesne, og derved øges sigtbarheden,  
hvilket gør vejene mere sikre at færdes på. 

 

Land- & Skovbrug 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teknisk information: 
 

EXPO-NET snehegn er produ-
ceret af det miljøvenlige 
materiale PE, og nettet er UV-
stabiliseret, hvilket sikrer, at 
nettet ikke forgår, ruster eller 
bliver skrøbeligt, når det 
udsættes for ekstreme 
temperaturer.  
 
EXPO-NET snehegn kan mod-
stå temperaturer ned til - 40º C.  
 
 

 
 

Installationsinstrukser: 
 

For at få det bedste resultat, 
skal nettet placeres ca. 20 
meter fra det område, der skal 
holdes fri af sne.  
 
Snehegnet bør opsættes med 
stål- eller træpæle. Det er en 
fordel at fæstne nettet til pæ-
lene et lille stykke (ca. 10-15 
cm) over jorden.  
 
Vi anbefaler, at pælene 
placeres med 2 meters 
mellemrum i zigzag mønster 
som vist på ovenstående 
illustration.  
 

 
 

En løsning mod fygesne: 
 

EXPO-NET snehegn er en ideel 
løsning på problemet med 
fygesne.  
 
Nettet er en nem løsning på at 
beskytte mod de strenge 
vinterstorme – både hos private 
husejere, men også langs 
offentlige transportveje. En god 
investering i en tid med 
skiftende vejrforhold. 
 

 

� Stopper fygesne 
 

� Reducerer 
vindhastigheden 

 

� Samler sneen i en stor 
drive bag snehegnet 

 

� Produceret i PE til at 
modstå ekstraordinære 
kolde klimaer ned til 
- 40º C. 

 

� Enkelt, men effektivt!  

Tekniske specifikationer: 

Varenr. Type Maskestørrelse Bredde Længde Farve 

029001- 15 40 x 35 mm 100 cm 25 m Sort 

029002- 15 40 x 35 mm 100 cm 25 m Orange 

029003- 15 40 x 35 mm 100 cm 25 m Grøn 

029010- 16 40 x 40 mm 120 cm 25 m Sort 

029011- 16 40 x 40 mm 120 cm 25 m Orange 

029012- 16 40 x 40 mm 120 cm 25 m Grøn 
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