FENCING PRODUCTS

SILBER-GRIND

- UNIK ELEKTRIFIERAD METALLGRIND Enkel och säker aluminiumgrind som kan kopplas till ett elstängselaggregat.
För paddockar och betesmarker samt utan elanslutning även för ridbanor.
SILBER-grinden kan anslutas både till ett SILBER Smart-stängsel och till nästan alla
eltråds-stängsel som ﬁnns på marknaden, oberoende av materialet i stängselstolparna.

SILBER-grinden är säker

Strömmen i elstängselaggregatet hindrar djuren att luta sig mot grinden och prova dess hållfasthet.
Om hästen ändå törnar mot grinden, ger aluminiumröret efter och är sålunda säkert för hästar.
SILBER-grinden är även säker när man leder djur.
Grinden kan justeras så att vinden inte slår igen grinden när hästen leds genom den.

SILBER-grinden är lätt att använda

SILBER-grindarna är lätta och enkla att använda i dagligt bruk. De är designade för daglig användning samt för att utföra
städnings- och underhållsarbete i inhägnader. Aluminiumdelarna i alla grindalternativ är strömledande och grindhaken fungerar
som strömbrytare. Strömmen slås av på grinden genom att lyfta på haken och kopplas till grinden när haken stängs. Det att
strömmen kopplas bort från grinden slår inte av strömmen i stängslet, utan strömmen leds normalt i resten av stängslet.

SILBER-stängselsystemet är det bästa valet då du behöver
en säker, hållbar, lättskött och elegant stängsellösning.

TEKNISKA DATA

SILBER-grinden
• tillverkad av högklassigt aluminium
• standardbredd 2m/3m/4m/2m+2m/3m+3m
• bultar och gångjärn av rostfritt stål
• alla isoleringar av högklassig plast,
UV-, köld- och värmebeständiga

STANDARDGRINDAR
Du kan i din inhägnad kombinera flera för olika ändamål lämpliga grindar. Du kan välja en grind med två, tre eller fyra horisontalrör. Standardbredden på grindarna är 2, 3 och 4 meter. Genom en två meter bred grind kan man köra till exempel med en
liten hjullastare och genom en tre meter bred även med traktor. Den fyra meter breda grinden är designad för körning med
stora traktorer.

Elströmmen i grinden
bryts när man lyfter
haken, strömmen i
stängslet leds normalt.

DUBBELGRINDAR
En fyra meter bred dubbelgrind består av två sammankopplade tvåmetersgrindar. I mitten finns en stödstolpe
som lätt kan tas bort. Man behöver bara öppna grindens
ena del vid dagligt bruk. Vill man köra genom grinden t.ex.
med en bred arbetsmaskin, kan man snabbt lossa stödstolpen och öppna grindens båda delar.

SILBER-grinden är en patenterad produkt.

Ytterligare information ﬁnns på:
www.silber.ﬁ | silber@silber.ﬁ | +358 40 480 1179

