Ypatingi pasiūlymai
Razor vielos ritės yra pagamintos
naudojant ypatingai kokybiško
plieno vielą aštriais ašmenimis.
Šios vielos panaudojimas
neleidžia perlipti beveik per
jokias tvoras.

Razor „skustuvo tipo”
vielos ritės
Patikima apsauga
Spygliuotos vielos „skustuvo tipo“ sistemos yra veiksminga priemonė, neleidžianti perlipti per tvorą, maksimaliai
sulaikanti ir apribojanti įsibrovimus.
Ilgaamžiškumas
Moderni padengimo technologija užtikrina ilgą produkto tarnavimo laiką.
Greitas ir nesunkus įrengimas
Kad būtų patogu greitai ir nesudėtingai įrengti, visi priedai yra tiksliai integruoti.
Platus asortimentas
Pagal užsakymą galimi įvairūs skirtingo saugumo lygio gaminiai (skirtingo skersmens ritės).
Sistemos
Į standartinę BETAFENCE spiralinę sistemą įeina 2,5 mm skersmens viela, o pačią sistemą sudaro ištisinė
plieno juosta, kurioje yra aštrūs ašmenys. Siekiant, kad tinklas būtų stabilus ir vienodas, visi ritiniai yra
susegti.
Asortimentas*
Apytikris suspausto ritinio
skersmuo [mm]

Spiralių ritinyje
skaičius

Rekomenduojamas ilgis
[m]

Spaustukų spiralėje
skaičius

Apytikris ištempto ritinio
skersmuo [mm]

730

56

12

5

620

* kitų tipų gaminiai pagal užsakymą

Plokščias susukimas: tai yra susegtų spiralių tinklas su plokščiu
užleidimu.
Armuota spygliuota viela – tai vienguba spygliuotos vielos juosta su
aštriais ašmenimis, kurie yra neapkarpyti ir ištempti virš aptvaro.
Padengimas
Galima įsigyti 4 tipų armuotą spygliuotą juostą:
– Cinkuota viela su cinkuotais ašmenimis
– Cinko ir aliuminio viela su cinko ir aliuminio ašmenimis
– Cinkuota viela su nerūdijančio plieno ašmenimis
– Nerūdijančio plieno viela su nerūdijančio plieno ašmenimis
Priedai
Spaustukai



104

21,0

Pirštinės

Replės

Įžeminimo kabliai

Spygliuotos vielos profiliai
 T rumpi spygliai
Spyglių ilgis: 10 mm
Spyglių plotis: 14 mm
V
 idutiniai spygliai Spyglių ilgis: 22 mm
Spyglių plotis: 14 mm



31,0

19,5



K
 abliukas

Spyglių ilgis: 61 mm
Spyglių plotis: 21 mm
Spyglių ilgis: 62 mm
Spyglių plotis: 31 mm

Asortimentas

61,0
105,0

 Ilgi spygliai

Apytikris ritinio skersmuo [mm]

Rekomenduojamas ilgis [m]

500

15

700

15

62,0

Pavojingoms zonoms
• Oro uostams
• Kalėjimams
• Kariniams objektams
• Didžiausios izoliacijos ir saugumo
reikalingoms zonoms
Galima panaudoti:
• Virš tvoros, po tvora ar priešais tvorą
• Ant stogo viršūnės

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt
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tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
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