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PRĘT NAPINAJĄCY
Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Montowany jest na słupkach
skrajnych w celu regulacji naprężenia drutów.

PŁYTA STABILIZUJĄCA
Jest to proste i sprawne rozwiązanie ułatwiające montaż słupków w
ziemi. Płytę montuje się do słupka skrajnego, po umieszczeniu go w
ziemi, używa się 3 śrub zatrzaskowych. Jest wykonana ze stali
nierdzewnej lub stali trawionej i powlekanej.

DRUTY
Stal nierdzewna AISI304 Al 2% R=1700-1900 N/mm2

Średnica 1,6mm – 1,8mm – 2,0mm – 2,5mm
Corten K-type Al 4/6% R=1000-1200 N/mm2

Średnica 1,6mm – 1,8mm – 2,0mm – 2,5mm

Na życzenie dostępne są druty ze stali
ocynkowanej oraz alucynk.

Duże słupki pośrednie zostały skonstruowane w taki sposób, aby
spełniały swoją rolęwnajtrudniejszychwarunkach.Przeznaczonesądo
winnic gdzie występują duże obciążenia na rzędy od wiatrów bocznych.
Zapewniają wysoką stabilność przy różnych typach gleby. Zalecane są
szczególnie w rzędach skrajnych. Górne zatoki w kształcie litery „H”
służą do poprowadzenia drutów pomocniczych i pozwalają na ich łatwe
podwieszenie (również z użyciem maszyn). Niższe zatoki mają kształt
litery „N” dzięki czemu są odpowiednie do prowadzenia drutów
nośnych. W dolnej części słupka (około 50 cm powyżej gruntu) znajdują
się zatoki w kształcie litery „H” przez co możliwy jest montaż systemu
nawadniania. Standardowe słupki długości 2,8m są dostępne na
magazynie. Innewymiary dostępne są na życzenie klienta.

SŁUPEK “BIG”

Wymiary Grubość ścianek Masa Zatoki wewnętrzneMateriał

65 x 45 mm 1,8 mm 2,05 Kg/m H+N+HCorten
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Średnie słupki pośrednie dzięki zastosowanym żebrowaniom
zapewniają wytrzymałość na siły działające w poprzek rzędu
porównywalną ze słupkami typu „BIG”, pomimo
zmniejszonych wymiarów przekroju. Przeznaczone są do
winnic w których ukształtowanie terenu lub względy
estetyczne wymagają zastosowania mniejszych, jednak równie
wytrzymałych słupków.
Wszystkie zatoki na tym typie słupka są w kształcie litery „U”.
Standardowy wymiar słupka to 2,5m i 2,8m. Inne wymiary
możliwe do realizacji na życzenie klienta.

SŁUPEK “MEDIUM”

Wymiary Grubość ścianek Masa Zatoki wewnętrzneMateriał

51x41 mm 1,8 mm 1,84 Kg/m UCorten

SŁUPEK “STRONG”
Słupki skrajne dzięki zwiększonym wymiarom przekroju
przenoszą duże siły działające wzdłuż oraz poprzek
rzędów.

Posiadają specjalnie zaprojektowane otwory tj. zatoki
wewnętrze oraz środkowe otwory, dzięki czemu montaż
drutów jest dużo prostszy. W dolnej części posiadają 3
otwory umożliwiający łatwy montaż płyty stabilizującej,
która ułatwia montaż słupka jak i zwiększa wytrzymałość
na działające wzdłuż rzędów siły.

Standardowe wymiary słupka to 2,8m i 3,0 m.

Wymiary Grubość ścianek MasaMateriał

68x56 mm 2 mm 3,20 Kg/mCorten

Małe słupki pośrednie także posiadają żebrowania, które
wzmacniają ich wytrzymałość na siły działające w poprzek
rzędów. Doskonale sprawdzają się w winnicach umiarkowanie
obciążonych bocznym obciążeniem wiatru. Zalecane są do
użycia w rzędach pośrednich. Przeciwwskazaniem do
stosowania tego typu słupków jest wysoka forma prowadzenia
winorośli.

Zatoki zastosowane w tym słupku mają kształt litery „U”.

Standardowy wymiar słupka to 1,8m i 2,5m, jednak inne
wymiary też są możliwe do realizacji na życzenie klienta.

SŁUPEK “SMALL”

Wymiary Grubość ścianek Masa Zatoki wewnętrzneMateriał

51x33 mm 1,8 mm 1,60 Kg/m UCorten

Słupki skrajne o mniejszych rozmiarach. Przeznaczone do
użycia w rzędach ze słupkami pośrednimi typu „SMALL”.
Posiadają specjalnie zaprojektowane otwory tj. zatoki
wewnętrze oraz środkowe otwory, dzięki czemumontaż drutów
jest dużo prostszy. W dolnej części posiadają 3 otwory
umożliwiający łatwy montaż płyty stabilizującej, która ułatwia
montaż słupka jak i zwiększa wytrzymałość na działające
wzdłuż rzędów siły. Standardowe wymiary słupka to 2,0 i 2,8 m.

SŁUPEK “ MINI STRONG”

Wymiary Grubość ścianek MasaMateriał

56x46 mm 1,8 mm 2,80 Kg/mCorten
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