Kiegészítők
Griplle® fogó
A Gripple®gyorskötő
és feszítőelemek kezeléséhez,
feszítéséhez alkalmas eszköz.

Gripple végoszlop kikötőszett
Fém és faoszlophoz - a végoszlop kikötésének egyik
leggyorsabb, legstabilabb és legegyszerűbb formája.
A drótkötél 3,0 és 4,0 átmérőjű lehet, hossza pedig
4,5 és 5,0m

Termékek
FENOX márkájú huzalösszefogó kapocs valamennyi szőlész nélkülözhetetlen kelléke.
A kisméretű FENOX huzalösszefogó kapocs 1,6mm-2,5mm
huzalátmérőig használható. A nagyméretű FENOX huzalösszefogó kapocs 2,8mm–4,0mm huzalátmérőig használható. Terhelhetőségük: 600 kg
A FENOX márkájú huzalösszefogó kapocs összefogása a többfunkciós FENOX fogóval történik, amivel akár
a drótot is el tudjuk vágni.

Egyéb kiegészítők
Kombájn biztos Karó Rögzítő Kapocs (fémre, fára):
Szőlészetekbe és gyümölcsösökbe. 2,3mm-és rugóacél huzalból készül, erős horganyozással. A horganyozás révén erősen ellenáll az
időjárás viszontagságainak, a permetezésnek és kisebb mértékig a
mechanikai behatásoknak.

Várjuk
megtisztelő
rendeléseiket!
www.tarjanacel.hu
tarjanacel@tarjanacel.hu

Salgó támrendszer® katalógus

Mi a magyar bort
szeretjük

Négyszög alakú növekedési hasáb:
Ellenáll az UV sugárzásnak, többszöri felhasználhatóság jellemzi.
Mikroklímát biztosítva a hasáb belsejében, intenzív növekedést, fejlődést biztosít az alany számára. Vadak és gyomirtós permetezés ellen
is hatékonyan használható. Dupla falú P.P-bő készül, kék színben.
Feszítő lánc:
Lombtartó huzalok magasság emelésénél szükséges hossznövelés
céljára. Korrózióálló bevonatának köszönhetően kimagaslóan magas
élettartammal bír. Alapanyaga: 3,0mm-es nagyszilárdságú huzal.
Hosszúsága: 200-220mm
Végoszlop kengyel:
A kengyel végeibe akasszuk be és ezzel rögzítjük a feszítő láncot.
Huzalkivető:
a fémoszlopokra szerelve, gyors és egyszerű mozdulattal lehetővé
teszi a páros lombtartó huzalok távolságának növelését, a hajtások
könnyebb befűzése érdekében.ss
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Salgó Zink® és Salgó Magnelis®
Szőlő soroszlopok 55x40mm
Zink
S320GD

3,3-7,5*

Anyag

Súly

acélszalag

1,5/2,0
mm

Falvastagság
kombifüles

kg

80
cm

Leütési
mélység

bevonat: min.

275g/m

hor-

gany bevonat. Ez a bevonat 20 -25 évig
ellenáll a komolyabb rozsdásodásnak.

Magnelis®

bevonatos

oszlopaink

egy speciális Zn+Al+Mg bevonattal rendelkezik, melynek köszönhetően
az oszlop korrózió elleni védelme 3540év és jobban ellenáll a kisebb füleleti
sérüléseknek a speciális „öngyógyító”
bevonatnak köszönhetően.

Szőlő végoszlop 55x55mm
S320GD
acélszalag

Anyag

7,2-10,9*
kg

Súly

Salgó® Hullámosított szőlőkaró

Bezinal 2000 bevonatú szőlőhuzal
2

90

2,0/2,5

cm

mm

Falvastagság

Miért pont Bezinal 2000-et haszáljon?

növelt szilrádságú (650-850M/mm2)
tüzihorganyzott huzal, 5.0 vagy 6.0mm átmérővel. A Zn bevonat
vastagsága minimum 70g/m2. A horganyzott huzal egyengetése után peA

• Mert 4x hosszabb élettartamú, mint a normál
horganyzott huzalok
• Mert Költséghatékony
• Mert Aktív védelem védi a felületi sérüléskor
• Mert nagyobb a rozsdásodási ellenállása
• Mert 40-45 év a rozsdásodás elleni védelme
Méret (mm) Folyóm. súly
1,60mm
16kg/1000m
1,80mm

20,5kg/1000m

1250m

2,00mm

25kg/1000m

1000m

2,20mm

30,5kg/1000m

825m

2,50mm

39,5kg/1000m

650m

2,80mm

49,5kg/1000m

515m

3,10mm

60kg/1000m

420m

3,40mm

73kg/1000m

350m

4,00mm

100kg/1000m

250m

Leütési
mélység

700-900
N/mm2

Végoszlop csiga

Végoszlop szigony

Szakító
szilárdság

Támrendszerek oszlopainak lekötéséhez,
lehorganyzásához használható.

Támrendszerek oszlopainak lekötéséhez,
lehorganyzásához használható köves talajra.

Felhasználás:

A tányér egy helyen meg van hasítva ki van
hajtva és meg van élezve a földbe történő betekerés megkönnyítése érdekében.

A szigony kihúzását a lapos acél ernyőeszrű
szétnyílása akadályozza meg

Horganyzott illetve bevonatlan változatban
kapható.

Horganyzott illetve bevonatlan változatban
kapható.

• kordonhuzalnak
• feszítőhuzalnak
• tartóhuzalnak

Nagyszilárdságú erősen horganyzott huzal

150

210-240
g/m2

2300mm
2500mm
2600mm
2700mm
2800mm
* magasság súly értékek

1,5mm
3,8kg
4,2kg
4,3kg
4,5kg
4,6kg

g/m

2

Szőlő Végoszlop
2,0mm
4,9kg
5,4kg
5,6kg
5,8kg
6,0kg

2500mm
2750mm
3000mm
3400mm
3400mm

2,0mm
6,6kg
7,2kg
7,9kg
8,9kg
9,2kg

2,5mm
8,0kg
8,8kg
9,6kg
10,9kg
11,2kg

* magasság súly értékek

Miért fontos szempont az oszlopok súlya és alakja?
A piacon sok fémoszlop található, melyek első ránézésre ígéretesnek tűnhetnek. A kedvező ár nagyon csábító lehet, de ilyenkor érdemes megvizsgálni a műszaki tartalmat. Ennek egyik legegyszerűbb módja az oszlop fajlagos súlyának és alakjának vizsgálata. A fajlagos súly min. 1,6Kg/m ajánlott, hogy legyen. Az ezzel megegyező, vagy nagyobb
fajlagos súlyú fémoszlopnak magas az anyagtartalma, ezáltal nagyobb a teherviselősképessége,
nehezebben deformálódik. A széles profil miatt könnyebb a szőlőt kezelni.

650-850

Horganyvastagság

1100-1350

Horganyvastagság

N/mm2

N/mm2

év

30-35
Szakítószilárdság

év

Élettartam

Élettartam

Felhasználás: szőlő-és gyümölcs telepítéséhez tartóhuzalnak, kordonhuzalnak,
feszítőhuzalnak
Méret

Folyóm. súly

2,0mm

Tekercs súly

Méret

Folyóm. súly

24,66kg/1000m

2,0mm

24,66kg/1000m

2,2mm

29,84kg/1000m

2,2mm

29,84kg/1000m

2,5mm
2,8mm

38,53kg/1000m
48,34kg/1000m

2,5mm
2,8mm

38,53kg/1000m
48,34kg/1000m

3,1mm

59,27kg/1000m

3,1mm

59,27kg/1000m

40-60kg

12/16
mm

900/1000
mm

mm

12

1000

Szár átmérő

Hasznos hossz

Szár átmérő

Hasznos hossz

3/4

140/200
mm

mm

4

250

Tányér
vastagság

Tányér
átmérő

Szigony
vastagság

Szigony
hossza

mm

20-25
Szakítószilárdság

alapanyaga

hetően a fagy nem mozgatja meg és jól bírja a kombájnos szüretelést a biztos
kapocs rögzítés miatt.

25kg súlyú tekercs hossza
1600m

Félkemény növelt horganyzású huzal

karók

riodikus hullámokat hatjogatunk a huzalba, a karó tartásának növelése és kihajlásának elkerülés érdekében.
A karót 500-2000mm határok között tetszőleges méretre tudjuk darabolni az igényeknek megfelelően. A fémkaró nagy előnye, hogy kis keresztmetszetének köszön-

min.

Szőlő Soroszlop

Kiegészítők

Szőlőhuzalok

Tekercs súly

40-60kg

mm

mm

Termékek
Gripple Plus huzal feszítő
Felhasználás:

Típus

• Huzalok toldásához
• végtelenítéséhez
• feszítéséhezs

Alkalmazhatóság
(huzalátmérőig)

Gripple® small

1,4-2,2mm

Gripple® médium

2,0-3,25mm

Gripple® large

3,25-4,2mm

Gripple® jumbó

4,5-5,5mm

