LAUKSAIMNIECĪBA
Daudzi un dažādi žogu modeļi ir izstrādāti tā lai tie kalpotu ilglaicīgi,
lai izturētu dzīvnieku triecienus un vissliktākos laika apstākļus.

Priekšrocības

Pielietojums

Dzeloĳstieples nodrošina žoga
aizsardzģbu pret liellopu tiešo ietekmi uz
žogu. VislabĒko rezultĒtu var sasniegt
izmantojot divas dzeloĳstiepĶu kĒrtas,
attiecģgi 50 un 150 mm virs pģtĒ žoga.
Tornado ražo divu veida dzeloĳstieples,
atkarģbĒ no pielietojuma: Hi-Tensile Plus
Titan tiek ražots no 2.00 mm stieples
un Hi-Tensile Plus Standart no 1.60 mm
stieples. Abi produkti ražoti atbilstoši
standartiem BS EN 10223-1 un cinkoti
pĜc klases BS EN 10244-2 CLASS A,
garantĜjot visaugstĒko kvalitĒti.

• Įoti plaša produktu pielietojamģba jeb
kĒdĒm vajadzģbĒm

• Aitas

Tehniskās
specifikācijas

Dzeloņstieples

• IespĜja izvĜlĜties Hi-Tensile Plus Titan
un Hi-Tensile Plus Standart
• Hi-Tensile Plus dzeloĳstieples ir
ražotas ar pinumu pretĜjos virzienos,
nodrošinot dzeloĳu nekustģgumu un
drošģbu.

• Liellopi
• CĐkas
• Žogu aizsardzģba

Apstrāde
Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A

Mezgli

Diametrs

Stiepes izturģba

RuĶĶa garums
(m)

VidĜjais ruĶĶa
svars (kg)

415-495

200

16

415-495

200

10

Stieple (mm)

Dzeloĳi (mm)

Stiepes izturģba
(N/mm2)

Dzeloĳa stiepes
izturģba (N/mm2)

Hi-Tensile Plus Titan

2.00

1.89

1100-1250

Hi-Tensile Plus Standart

1.60

1.45

1050-1390

Cemmes
Cemmes pieejamas divos veidos –
gludĒs un ar atskabargĒm. Tornado
cemmes ir vislabĒkĒ izvĜle drošam
žogam. MĐsu cemmes ar atskabargĒm
ir ģpaši izstrĒdĒtas lietošanai ar
koka mietiem, pat ja koks izžĐs
un saplaisĒs, cemmes joprojĒm
pildģs savu uzdevumu. Cemmes ir
pieejamas dažĒdos iepakojumos – 5;
10 un 20 kg plastmasas spaiĳos.

Priekšrocības
• Cemmes ir iepakotas viegli
pĒrnĜsĒjamos spaiĳos pa 5;
10 vai 20 kg.

Tehniskās specifikācijas
SpeciﬁkĒcija (mm)

Aptuvens cemmju
skaits kg

• Pielietojamas jeb kĒdiem
žogiem un stieplĜm

16 x 1.89

1400

20 x 2.00

1000

Pielietojums

25 x 2.65

560

• Jeb kĒdĒm žogu vajadzģbĒm

30 x 3.15

220

Apstrāde

40 x 4.00

120

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A

50 x 4.00

90

KLIENTU ATBALSTS 00 44 845071 0890

Pateicoties atsevišĽu mazumtirgotĒju aktivitĒtĜm, Ķoti pieprasģti ir mĒjputnu žogi.
Iepriekš mĒjputnu turĜtĒjiem ir bijušas problĜmas ar atbilstošu žogu iegĒdi, tĒdĜĶ
sadarbģbĒ ar klientiem, ir izstrĒdĒts ģpaši šģm vajadzģbĒm piemĜrots žogs.

Priekšrocības

Mājputnu žogs

LHT158/15/8

• Tornado Flex mezgls atĶauj viegli izrullĜt žogu

Tornado MĒjputnu žogs pilnģba
apmierina speciﬁskĒs vajadzģbas. Šis
žogs notur putnus norobežojuma
iekšpusĜ un aizsargĒ no ĒrĜjiem
plĜsĜjiem. Tas ir svarģgs faktors, runĒjot
par kopĜjo izmaksu efektivitĒti. Žogam
tiek izmantots 2 mm Hi-Tensile Plus
stieple. Acu lielums starp vertikĒlajĒm
stieplĜm ir 8 cm, kas pilnģbĒ nodrošina
putnu izkĶĐšanu.

• OptimĒls stiepĶu skaits un to attĒlums putnu
drošģbai
• Hi-Tensile Plus stieple

180mm

180mm

• Uzticams un ilgmĐžģgs
• Olu ražotĒju pirmĒ izvĜle

152mm

Pielietojums

140mm

• MĒjputniem un meža putniem
131mm

• Suĳu audzĜtĒjiem

114mm

• UniversĒliem žogiem
Tornado MĒjpuntu žogs parasti tiek
iestrĒdĒts augsnĜ apmĜram 33 cm, un
virs zemes paliekot 1.25 m. Šo žogu
var izmantot kombinĒcija ar elektrisko
stiepli.

102mm

Apstrāde

83mm

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A

83mm
83mm
83mm
83mm
83mm
83mm

8cm

Tehniskās
specifikācijas

Mezgli

HorizontĒlo
stiepĶu
skaits

AugšĜjĒs un
apakšĜjĒs
stieples diametrs
(mm)

VidĜjo stiepĶu
diametrs (mm)

AttĒlums starp
vertikĒlajĒm
stieplĜm (cm)

RuĶĶa augstums
(cm)

RuĶĶa garums
(m)

Aptuvens
ruĶĶa svars
(kg)

LHT158/15/8

15

2.00

2.00

8

158

30

35

LHT158/15/8

15

2.00

2.00

8

158

50

57

www.tornadowire.co.uk

Tornado Lambsafe™

Priekšrocības

Slavens ar Hi-Tensile Plus stiepĶu
izmantošanu, Tornado Lambsafe™ ir
ģpaši izstrĒdĒts drošs žogs aitĒm un
jĜriem. Pat mazĒkie jĜriĳi bĐs pasargĒti
ar žogu, kur ir 22 cm attĒlums starp
vertikĒlajĒm stieplĜm, kas bĐtiski
samazina mĒjdzģvnieku traumu skaitu.

• Pieejams Hi-Tensile Plus
• 22 cm attĒlums starp vertikĒlajĒm
stieplĜm nodrošina minimĒlu traumu
skaitu, kas ir saistģts ar galvu iesprĐšanu
un ausu numura zģmju zaudĜšanu.
• PĜc pasĐtģjuma ir pieejams ar Tornado
Titan mezglu

MĐsu Hi-Tensile Plus produkti ir bĐtiski
noturģgĒki salģdzinĒjumĒ ar vidĜjas
stiprģbas metĒlu, lģdz ar to žoga vidĐ
var izmantot mietus uz pusi mazĒk.
Žogs tiek piegĒdĒts 100 m ruĶĶos, kas
dod iespĜju ĒtrĒk uzstĒdģt un mazĒk
savienojumu.

Pielietojums

114mm

• LauksaimniecģbĒ
• Graudaugu aizsardzģbai
• AitkopģbĒ

102mm

HT80/8/22
152mm

140mm

131mm

83mm

Apstrāde

83mm

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A

Tehniskās
specifikācijas

22cm

Mezgli

HT80/8/22

HorizontĒlo
AugšĜjĒs un
stiepĶu
apakšĜjĒs stieples
skaits
diametrs (mm)

8

2.50

VidĜjo stiepĶu
diametrs (mm)

AttĒlums starp
vertikĒlajĒm
stieplĜm (cm)

RuĶĶa augstums
(cm)

RuĶĶa garums
(m)

Aptuvens
ruĶĶa svars
(kg)

2.50

22

80

100

50

www.tornadowire.co.uk

Tornado Hi-Tensile Plus nozģmĜ daudzu gadu attģstģbu
un uzlabojumi. Tas piedĒvĒ optimĒlu izturģbu, ilgmĐžģbu,
nostiepumu un vieglu uzstĒdģšanu un uzturĜšanu par
minimĒliem lģdzekĶiem ilgam laika periodam. Šos žogus ir
nepieciešams nospriegot daudz spĜcģgĒk, salģdzinot ir vidĜjas
stiprģbas stiepĶu žogu, kas dod iespĜju ietaupģt uz mietu
skaitu žoga vidus daĶĒ, tĒdĜjĒdi ietaupot laiku un lģdzekĶus.

Tornado Hi-Tensile Plus nozģmĜ
modernu lauksaimnieku domĒšanas
veidu: aizvien vairĒk zemju un
mĒjdzģvnieku ģpašnieki izvĜlas
augstĒkas izturģbas stiepĶu žogu dĜĶ
izcilĒs kvalitĒtes un pieejamģbas. HiTensile Plus var bĐt piegĒdĒts ar abu
veidu mezgliem - Tornado Flex un Ķoti
izturģgo Tornado Titan.

• HT90/8/15, HT90/8/30: augstĒki žogi
jebkuram ganĒmpulkam.
• LHT80/8/15, LHT90/6/15, LHT90/8/15:
dĜĶ to cenas, pĒrsvarĒ tiek izmantoti
ganĒmpulkiem kĒ pagaidu žogi.

Tipiskās specifikācijas

• TL90/6/15: augstas kvalitĒtes, zemĒku
izmaksu žogs alternatģvs Hi-Tensile Plus
Titan, piedĒvĒ labu kvalitĒti par zemĒku
cenu.

• HT53/5/15, HT53/5/30: šie high tensile
žogi tiek izmantoti kĒ paaugstinĒjumi
akmens krĒvumu žogiem, vai arģ
ekonomiskajam variantam kopĒ ar
divĒm elektriskajĒm stieplĜm.

• Pieejams ar LHT stieplĜm par zemĒku
cenu, pĜc pasĐtģjuma
• Pieejams ar Tornado Flex un Tornado
Titan mezgliem

Pielietojums
• LauksaimniecģbĒ un mežsaimniecģbĒ
• CeĶu norobežošanai
• Graudaugu aizsardzģbai

Apstrāde

Priekšrocības

Cinkots atbilstoši BS EN 10244 Class A

• MaksimĒlu izturģbu un elastģbu – pĜc
trieciena žogs nemaina savu stĒvokli,
attiecģgi nav nepieciešams papildus
darbs žoga uzturĜšanai.

• HT80/8/15, HT80/8/30: šie high
tensile žogi ir vispieprasģtĒkie
visiem ganĒmpulku veidiem.

• Pieejams standarta ruĶĶos pa 100, 250
un lģdz pat 500 m

Tehniskās specifikācijas

Mezgli

HorizontĒlo
stiepĶu skaits

AugšĜjĒs un
apakšĜjĒs
stieples
diametrs (mm)

VidĜjo stiepĶu
diametrs (mm)

AttĒlums starp
vertikĒlajĒm
stieplĜm (cm)

RuĶĶa augstums
(cm)

RuĶĶa garums
(m)

Aptuvens ruĶĶa
svars (kg)

LHT90/6/15 >

6

2.00

2.00

15

90

100

32

TL90/6/15

6

2.00

2.00

15

90

100

42

LHT80/8/15

8

2.00

2.00

15

80

100

40

LHT90/8/15

8

2.00

2.00

15

90

100

41

HT53/5/15

5

2.50

2.50

15

53

100

37

HT53/5/30

5

2.50

2.50

30

53

100

29

HT90/6/15 >

6

2.50

2.50

15

90

100

53

HT80/8/15

8

2.50

2.50

15

80

100

60

HT80/8/30

8

2.50

2.50

30

80

100

45

HT90/8/15

8

2.50

2.50

15

90

100

62

HT90/8/30

8

2.50

2.50

30

90

100

46

LHT122/13/15

13

2.00

2.00

15

122

100

63

KEY :

> speciĒls produkts

Tornado Wire Ltd
TIRDZNIECĪBA: Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • Lielbritāpnija • B50 4JH
Tel: 00 44 845071 0890 • Fakass: 00 44 845071 0891 • sales@tornadowire.co.uk • www.tornadowire.co.uk

Pārstāvja adrese:

BrģdinĒjums: Tornado Wire patur tiesģbas mainģt produktus un speciﬁkĒcijas bez iepriekšĜja
brģdinĒjuma. Visi minĜtie produkti ir patiesi un pieejami kataloga izgatavošanas brģdģ.

