Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria
Projektujesz ogrodzenie
terenów przemysłowych,
ﬁrm lub magazynów i
chcesz zapewnić im
dodatkowe zabezpieczenie?
Wykorzystaj w górnej części

Drut kolczasty Motto
Drut kolczasty umieszcza się najcześciej w górnej części ogrodzenia,
instalując je na ramionach prostych lub zagiętych zastosowanych słupów.
W zależności od potrzeb Twojego klienta możesz zaprojektować od
jednego do trzech rzędów drutów. Dodatkowo drut Motto można
instalować na brzegach dachów lub powyżej murów (betonowych czy
kamiennych). Drut kolczasty Motto składa się z dwóch głównych drutów
skręconych naprzemiennie i wyposażonych co 10 cm w dodatkowe druty
zakończone czterema kolcami. Dzięki swojej konstrukcji drut jest
wyjątkowo odporny na rozciąganie i przerwanie.
Drut Motto jest dostępny w wersji z powłoką Zincalu (95 % cynku i 5 %
aluminium) lub powleczony powłoką PCV na kolor zielony.

ogrodzenia drut kolczasty
Motto.

Zalety
• duża wytrzymałość na rozciąganie i zerwanie
• uzupełnienie systemu ogrodzeniowego
• skuteczna zabezpieczenie przed pokonaniem ogrodzenia górą

Zastosowanie
• dodatkowa ochrona terenów przemysłowych, ﬁrm
i magazynów
• rolnictwo (zabezpieczanie pól i pastwisk)

Drut kolczasty Motto
• Dwa główne druty ze stali wysokowęglowej, składające się na drut Motto, są naprzemiennie skręcone pomiędzy czterema kolcami
rozmieszczonymi co 10 cm

Drut kolczasty Zincalu
• Drut główny ma średnicę 1,70 mm
• Druty kolców mają średnicę 1,50 mm
• Wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych wynosi min. 1150 N/mm2
• Wytrzymałość na rozciąganie drutu kolców wynosi 700-900 N/mm2
• Siła zrywająca drutu kolców wynosi 4230 N

Drut kolczasty PVC
• Drut główny ma średnicę 1,60-2,00 mm
• Drut kolców na średnicę 1,40-1,80 mm
• Wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych i drutu kolców wynosi min. 750-950 N/mm2
• Siła zrywająca drutu kolców wynosi 2450 N

Technologia powlekania
• Drut kolczasty Motto wykonany jest ze stali wysokowęglowej pokrytej powłoką Zincalu lub powłoką PVC – zielona RAL 6073

Kolory
• Ocynk
• Zielony RAL 6073 (drut Motto z powłoką PCV)

Drut kolczasty Motto
Zincalu

PCV

Długość zwoju [m]
50

50

100

100

250

250

500

-

