
SILBER SMART ELSTÄNGSEL
- NÄR SÄKERHETEN ÄR VIKTIGAST -

SILBER Smart kan justeras efter behov.

Du kan välja ett stängsel med ett, två eller flera horisontalrör samt på önskad höjd alltefter ditt eget användningsändamål. Man 
kan också själv justera höjden på SILBER Smart horisontalrören och flera rör kan anskaffas senare. Det är lätt att montera SILBER 
Smart till och med i en brant sluttning.

I SILBER SMART -elstängsel av högklassigt aluminium kombineras metallstängslets hållbarhet, alumi-
niumets rostfrihet och strömmen som leds i stängslet.

SILBER Smart har utvecklats i samarbete med experter inom hästbranschen.

SILBER -stängselsystemet baserar sig på patenterad 
teknologi där strömmen leds till stängslet säkert och 
integrerat. Stängslets aluminiumstolpar leder ström
utmärkt även i besvärliga väderförhållanden i Norden.

Strömmen i elstängselaggregatet hindrar djuren att luta sig mot grinden och pröva dess hållfasthet. Om hästen ändå törnar mot 
grinden, ger aluminiumröret efter och är sålunda säkert för hästar. 

Tack vare de tekniska lösningarna i stängslets konstruktion 
leds elstängselaggregatets ström i stängslets horisontalrör 
och i grinden. Genom att lyfta på grindshaken går det lätt att 
slå på och av strömmen. Separata eltrådar behövs inte, 
vilket minskar skaderisken för djur.  

SILBER Smart -elstängsel är det bästa valet då det behövs en säker,
hållbar, lättskött och elegant stängsellösning.

FENCING PRODUCTS



TEKNISKA DATA

VERTIKALSTOLPAR
• Av högklassigt aluminium
• Självbärande, inga diagonala extra
   stöd behövs
• Rekommenderat avstånd mellan
   stolparna 3-4 meter
• Standardstolplängder 2,0 / 2,3 meter
• Stolpdiameter 80 mm
• Väggtjocklek 2 mm

Begär en offert på SILBER Smart -stängsel som motsvarar ditt behov!

1. Börja med att mäta längden på stängslet som behövs.

2. Välj den stängselhöjd som behövs.

3. Välj hur många horisontalrör som behövs för inhägnaden.
      SILBER SMART -stängsel finns tillgänglig med ett, två, tre eller flera horisontalrör.

4. Välj antalet hörn.

5. Välj antalet och bredden för grindarna.

HORISONTALRÖR
• Av högklassigt aluminium
• Diameter 40 mm
• Väggtjocklek 2 mm

3,0 – 4,0 m

1-3 (eller flera) horisontalrör

2,0 eller 
2,3 m

GRINDAR
• Av högklassigt aluminium
• Standardbredd 2,0 / 3,0 / 4,0 samt 2,0+2,0
  och 3,0+3,0 meters dubbelgrind
• Bultar och gångjärn av rostfritt stål
• Alla isoleringar av högklassig plast,
  UV-, köld- och värmebeständiga

2,0 m 2,0 m

Dubbelgrind

2,0 / 3,0 eller 4,0 m

Standardgrindar

Ytterligare information finns på:

www.silber.fi | silber@silber.fi | +358 40 480 1179
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