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ROADMAX
OPLOCENÍ PROTI ZVĚŘI
Systém oplocení ROADMAX je řešením pro ochranu majetku, pozemních
komunikací a dalších zařízení před volným pohybem zvěře.
STAVEBNICOVÝ KONCEPT
Instalace sloupků může
být
prostřednictvím několika možností
spodního kotvení upravena tak, aby
přesně vyhovovala požadavkům
a nárokům místa, kde má být
systém instalován. Pokud je třeba
vyšší ochrany proti přelezení, lze ke
každému sloupku připojit jeden ze
tří typů horních ochranných dílů.
Díky svému jedinečnému navržení
mohou být ke
standardním
sloupkům připojena různá pletiva.

V případě mimořádných požadavků
lze při nízkých nákladech vyrobit
speciální sloupky.
SNADNÁ MONTÁŽ
Na začátku montáže zatlučeme
kladivem do země příslušné kotvící
díly podle požadavků instalace.
Sloupky uchytíme do těchto dílů
RoadMax nacvakávacím systémem.
Následně do drážek na sloupcích
připevníme pletivo. Při montáži není
potřeba žádné další speciální nářadí.
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Výhody
 možnost kotvení v jakémkoli typu půdy a tvrdosti povrchu,
 jednoduchá montáž bez potřeby speciálního vybavení,
 není třeba betonových základů ani hloubení děr,
 instalace sloupků v příjemné výšce pouze pomocí kladiva,
 možnost montáže i při nepříznivém počasí,
 pevnost a stabilita oplocení ve svahu,
 různé typy pletiva,
 možnost přizpůsobení pletiva dle požadavků zákazníka,

 montáž šetrná k přírodě, materiál snadno recyklovatelný.
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Standardní sloupek RoadMax GL+
 estetický tvar,
 standardní výška 1,5 m, 2,1 m a 2,5 m,
 výška od 1 m až 3 m dle potřeb zákazníka.
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Mechanické vlastnosti
Moment setrvačnosti
Řez modulus
Radius setrvačnosti

osa y

12,84 cm4

osa z

19,53 cm4

osa y

4,70 cm3

osa z
osa y
osa z

7,37 cm3
1,67 cm
2,06 cm
0,14 cm4

Torzní moment
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Spodní kotvení a horní ochranné díly
Díly spodního kotvení

Výška (mm) Hmotnost (kg)

Základní

No. 0201-01727-12

1200 mm

4,7

Úhlový

No. 0201-01727-92

1200 mm

5,8

Tvrdý terén

No. 0201-01727-04

1000 mm
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Šroubovací

No. 0201-01727-04

300 mm

2,2

Horní ochranné díly

Hmotnost (kg)

Jednoduchá
konzola

No. 0201-01748

1,7

Dvojitá
konzola

No. 0201-03525

2,2

Prodlužovací
díl

No. 0201-03425

1,7

6

