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Poda hegn med Insultimber

20

ÅRS

GARANTI

Det originale elhegn fra Poda
Denne usædvanligt effektive
elhegnstype blev introduceret
på det danske marked af Poda
Hegn i 1970’erne, og kendes i
dag simpelthen som et ”Poda
hegn”.

Sådan virker det
Insultimber er olieholdigt og kan
ikke suge vand. Det er derfor
ikke nødvendigt at anvende isolatorer og tråden kan monteres
direkte på Insultimber-træet.

Det super-økonomiske hegn
Fordelene ved dette hegn er, at
det er ganske økonomisk i anskaffelse, har en lang holdbarhed og kun kræver lidt eller slet
ingen vedligeholdelse!

I ender og hjørner monteres
hegnstråden på kraftige pæle
og strammes op, hvorved mellempælene kan reduceres til
relativt spinkle ”bats”, der står
ovenpå jorden og støtter hegnstrådene. Kun med mellemrum
monteres en Insultimberpæl,
der går ned i jorden. Ved lavninger får man hegnet til at følge
terrænet ved hjælp af et jordanker: Jordankeret monteres med
tråd og skrues ned i jorden med

Der findes flere eksempler på
Poda Insultimberhegn, der har
stået i langt over 30 år. Poda
yder 20 års garanti på både Insultimber og trykimprægnerede
Poda Hegnspæle.

et specielt håndtag, hvorefter
battet kan ”holdes nede” med
den forankrede tråd.
Miljøcertificeret hegn
Insultimber er FSC® miljøcertificeret og ønsker du et rent
”naturhegn” kan hjørner og
ender desuden udføres med
FSC-certificerede Poda Økopæle, fremstillet i robinie. En både
miljørigtig, holdbar og effektiv
hegnsløsning!
Et Poda hegn udføres i forskellige højder og med forskellige
antal tråde, alt efter dyrene der
skal indhegnes. Kontakt Poda
for vejledning!
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Illustration af Insultimber®-hegn
Et bat monteres på
hegnstrådene hver 10 m

En hjørnepæl
nedbores/
bankes i hvert
hjørne

En pæl bankes i jorden
hver 30-40 meter

Trådstrammere monteres
på hegnstrådene

Varenumre
Insultimber®

Poda Hegnspæl

Diverse tilbehør (eksempler)

Vnr. 347595: Semipæl, 1350x38x26mm

Vnr. 314200: Ø14x200 cm

Vnr. 14602: Gult advarselsskilt

Vnr. 347605: Standardpæl, 1500x38x38mm

Vnr. 314250: Ø14x250 cm

Vnr. 14603: Trådsamler (10 stk)

Vnr. 347615: Standardbat, 950x38x26mm

Vnr. 14643: Trådstrammer

Vnr. 347665: X-pæl, 1700x38x38mm

Poda Økopæl

Vnr. 347735: X-bat, 1250x38x26mm

Vnr. 3214220: Ø14-16x220cm

Vnr. 394240: Kramper (til hjørnerør)

Vnr. 3214250: ½Ø14-16x220cm

Vnr. 166110: Gripple S (til 1,40-2,20mm tråd)

®

Vnr. 14669: Hjørnerør, sort, 25mm

Vnr. 166111: Gripple M (til 2,00-3,25mm tråd)

Tråd
Vnr. 2000: Superwire, 2,5mm
Vnr. 2002: Superwire, 2,0mm
Vnr. 2005: Jerntråd, 2,1mm

Vnr. 166120: Gripple Twister (beskyttelseskappe)
Vnr. 34703: Trådklemme til bat
Vnr. 34704: Trådklemme til pæle, standard
Vnr. 14667: Jordanker
OBS: Korrekt montage kræver specialværktøj.
Kontakt Poda Hegn for råd og assistance.

Træet i Insultimber® og Økopæl®
kommer fra ansvarligt drevne skove,
og er certificeret i overensstemmelse
med Forest Stewardship Counsils®
regler.
Poda Hegn er certificeret distributør
af FSC-mærket træ.
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