Ostnaté drôty

Žiletkový drôt

Motto®

Oceľový drôt s čepieľkami

Dva vodiace drôty sú striedavo omotávané medzi
4-bodové ostne.

Drôt
– Žiarovo pozinkovaný oceľový drôt s priemerom
2,5 mm
– 15 mm široká a 22 mm dlhá čepieľka
– Vzdialenosť čepieľok od seba: 36 mm

Drôt
Vysokouhlíkové oceľové drôty sú každých 10 cm
doplnené 4-bodovými ostňami.
Zincalu®
– sila rovných drôtov v ťahu: min. 1150 N/mm2
(pred návinom)
– sila ostnatých drôtov v ťahu: 700/900 N/mm2
– hraničné zaťaženie navinutého drôtu: 4230 N.
Poplastované:
– sila rovných a ostnatých drôtov v ťahu: min.
750/950 N/mm2 (pred návinom)
– hraničné zaťaženie navinutého drôtu: 2450 N
Vysokouhlíkové oceľové drôtu sú každých 10 cm
doplnené
4-bodovými ostňami.

Žiletkový drôt
Zvitky žiletkových drôtov sú
vyrobené zo stredne silných
oceľových drôtov a sú vybavené
ostrými čepieľkami. Takmer
všetkým oploteniam dodáva
vysokú ochranu proti prelezeniu.
Motto®
Ostnaté drôty na ochranu
dobytka.

Plochý návin: toto je sieť
špirál, ktoré sú stiahnuté
a majú plochý presah.
Žiletkový drôt je jednoduchý
pás ozubeného drôtu
s ostrými ostňami, ktoré sú
odklopené okolo drôtu
napnutého ponad plot.
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Priemer drôtu
Zincalu®
– rovný drôt: 1,7 mm
– ostnatý drôt: 1,45 mm
Poplastovaný:
– rovný drôt: 1,6 – 2 mm
– ostnatý drôt: 1,4 – 1,8 mm
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Technika povrchovej úpravy
Žiarovo pozinkovaný

Technika povrchovej úpravy
Zincalu® alebo poplastovanie – zelená RAL 6073

Sortiment
Približný priemer
špirál
[mm]

Počet
špirál

Dĺžka
návinu
[m]

Počet
klipov na
špirálu

730

56
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Sortiment
Motto Zincalu®
Dĺžka rolí: 50-100-250-500 m
Motto PVC
Dĺžka rolí: 100-250 m

Žiletkový drôt
Lokality so zvýšeným rizikom
• Letiská • Väznice • Vojenské priestory
Možno použiť:
• Nad, u päty plota alebo na prednej strane
• Na streche
Motto®
• Ostnaté drôty na ochranu dobytka
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