Lady tahák :
Čisté rozměry mezi sloupky bran ?
2 kř 370cm 1kř – 107cm
Osová rozteč bran ?
2 kř 376cm 1kř – 113cm
Jak správně zavrtat zemní vrut?
Jde to dobře jen u dobré hlíny , jinak je lepší díru předvrtat vrtačkou s dlouhým vrtákem . Vrutu ukáže cestu a
zamezí se umístění vrutu do kamene. A nutnosti vrut vytáčet ven
Existují víčka na vrut pr.60mm?
NE
Můžou být na vruty montované ploty s podhr. deskou?
Nedoporučujeme vzhledem k hmotnosti desky
Můžou být na vruty montované Panely Lario?
Nedoporučujeme - nelze dodržet přesná
rozteč,špatně se montuje , průmyslové panely vždy betonovat
Vzpěra u zemních vrutů musí být vždy do velkého vrutu?
ANO
Jak se má vrut hluboka zavrtat?
Až po hrdlo s aretačníma Šroubka
Jak se zasune hluboko sloupek do vrutu?
Velký vrut
pr. 38mm - lze zasunout 52,5cm
pr. 48mm - lze zasunout 40 cm
pr. 60mm - lze zasunout 24 cm

Malý vrut
pr. 38mm - lze zasunout 44cm
pr. 48mm - lze zasunout 29,5cm
pr. 60mm - lze zasunout 25,5cm

Má se do vrutů sypat spec. štěrk? Nedoporučujeme , sloupek se poškrábe a špatně se vytahuje.
Na jaký vrut dávat brány a branky? Vždy na velký
Rozteče mezi sloupy u panelů:
Lario standart na objímky
Lario standart na příchytky
Prumatik na objímky
Prumatik na příchytky

252cm
243cm
252cm
244cm

Osové rozteče sloupů u panelů:
Lario standart na objímky
Lario standart na příchytky
Prumatik na objímky
Prumatik na příchytky

257cm
248cm
256cm
248cm

Lze použít průmyslové panely na staré stávající sloupky? Ano, ale nezaručujeme zda Vám budou sedět rozměry
pro uchycení , lze krátit pouze po 5cm
Existuje spojka panelů , která by spojila 2 panely k sobě?
NE
Jsou vhodná svařovaná pletiva do kopcovitého terénu?
NE – jednalo by se o složitou montáž,
v každé změně směru by se muselo pletivo přerušit a převázat na jiný směr
Jak se napínají svařovaná pletiva?
Volej Štursu 733 112 640
Kolik příchytek na nap. drát je zapotřebí pro montáž svařovaného pletiva?
Cca po20cm 1 ks
Jaký druh betonu se používá na betonování sloupků?
Označení B15
Kolik spotřebuji betonu na 1 sloupek?
1M3 betonu je na cca 30 sloupků 1sloupek = 0,033M3
Kolik stojí beton?
Cca 1600,- bez DPH
Jak hluboko kopat díry?
Cca 70cm
Jak má být hluboko sloupek v betonu?
Cca 50cm
Jak má být vzpěra vysoko od čepičky sloupku?
Cca 10-15cm
Jak má být vzpěra daleko od paty sloupku?
Cca 130-150cm
Jak uchytit Lario na sloupek pr.60?
objímkou pro vzpěru pr.60 panel se uchytí za šroub
Co potřebuji když pro montáž branky mezi stávající sloupky v pleteném pletivu?
2 vzpěry turbolinea branka 150,160cm = vzpěra 230 cm , 1 váz.drát , 6 ks nap.ráčen , 2 x objímka pr.60
2 vzpěry turbolinea branka 100,125cm = vzpěra 200 cm , 1 váz.drát , 6 ks nap.ráčen , 2 x objímka pr.60
2 vzpěry turbolinea branka 180,200cm = vzpěra 260 cm , 1 váz.drát , 6 ks nap.ráčen , 2 x objímka pr.60
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