Atlas

Avgrensning / Pallisadegjerder

Dette gjerdet, som kombinerer eleganse, slitestyrke og
sikkerhet, er produsert i vår egen fabrikk for å tilfredsstille de

• Ekstra lange (XL) stolper drives dypt ned i bakken og trenger
ikke betongfundament

strengeste kvalitetskontroller. De vertikale runde stengene
stikker helt gjennom topp- og bunnskinnene og er sveiset

Hengslede paneler for skråninger (maks. 40°) og hengende

sikkert fast. Den øvre overflaten til topp- og bunnskinnene er

paneler er tilgjengelige for ujevnt terreng og små hindringer

avrundet for å forhindre oppsamling av fuktighet og skitt.

(bekker og grøfter).

Toppen av de vertikale stengene er avskrådd for å forhindre
klatring (lavere gjerder har stenger med flat topp og

Dette pene gjerdet egner seg meget godt for kontorbygninger,

sikkerhetshetter av plast for å forebygge mulige skader).

skoler og andre lokaliteter med høy synlighet.

Gjerdepanelene festes til kompakte støttestolper ved bruk av

• Elegant design for lokaliteter med høy profil
• Sikkert og egnet for alle terrengtyper
• Kombineres enkelt med inngangsporter og
deteksjonssystemer
• Streng kontroll i egen fabrikk
• Overflater som er resistente mot fuktighet og skitt

ekstra sikre blindkoblinger (eller alternativt med braketter).
Stolpene leveres i forhåndsdefinerte lengder for å passe
bakkeforholdene og installasjonskravene så godt som mulig.
• Stolper (S) med en grunnplate festes med kjemiske ankere til
forhåndsstøpte betongputer på bakkenivå
• Lange stolper (L) forankres i et selvstøpt betongfundament
som er begravet i bakken

Experts in perimeter protection

Tegninger (dimensjoner i mm)
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Tekniske spesifikasjoner
Panelhøyde (B)

Stolpelengde (A)
Stolpe S

Stangtopp
Stolpe L

Stolpe XL

Atlas 100

932

1020

1700

1900

Sikkerhetshette

Atlas 125

1183

1270

1900

2150

Sikkerhetshette

Atlas 150

1439

1520

2150

2400

Avskrådd

Atlas 180

1760

1840

2650

2800

Avskrådd

Atlas 200

1940

2040

2800

3000

Avskrådd

Atlas 250

2400

2480

3350

3500

Avskrådd

Materiale

Stål

Farge
(andre farger tilgjengelige på
forespørsel)

RAL 6005 (mosegrønn)
RAL 6009 (furugrønn)
RAL 7016 (antrasitt)
RAL 9005 (svart)

Overflatebehandling

Varmforsinking og elektrostatisk
pulverlakkering (80 μm tykk, 80 buchholzhardhet)

Stangdiameter

26 mm

Stang senter-til-senter

150 mm (132 mm mulig)

Dimensjoner topp- og
bunnskinne

50 x 30 x 25
avrundet på toppen

Stolpeprofil

60 x 60 mm

Stolpe senter-til-senter

2360 (blindkobling)
2420 (brakettkobling)

Sertifikater
• CE (sveisede rør i henhold til EN 10219/1+2, stålkvaliteten er
S235JR i henhold til EN 10025, varmforsinking i henhold til EN
ISO 1461, pulverlakkering i henhold til EN 5254, klemmer er av
galvanisert stål Fe P02 G 275NC i henhold til EN 10154, alle
andre festeanordninger er av rustfritt stål A2 i henhold til
DIN 267-11)

Bestillingsinformasjon
Kontakt ditt lokale Heras-kontor for nøyaktig bestillingsinformasjon.

Foreslått tilbehør
• Roterende pigger på toppen
• Euro svingport
• Delta skyveport
• Electric fence
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