
 

 

 

 

 

Bison stängsel typ R-200 
 

200 cm 

Bison stängsel typ R-200 är ett permanent stängsel för att stängsla in bisonoxar. Denna standard är framtagen till användning i de fall man fruktar att 

det är en risk för att djuren kan försöka hoppa över stängslet. Till skillnad från Bison stängsel typ R-150 som i de fallen blir för låg.  

 

Stängslet består av ett 200 cm högt nät (Supernet) i härdat stål med den starka och fjädrande tightlock-knuten. Nätet monteras på insidan av 

stolparna med krampor som precis som stängslet är varmgalvaniserade och av högsta kvalitet. Avslutningen/sammanbindningen av nätet på 

hörnstolpen görs på insidan med Gripple T-clips. Nätet monteras på Podas stängselstolper som är impregnerade enligt klass NTR-A och har 20 års 

garanti mot röta. Alternativ kan man använda stolpar i Robinia, om ett mer naturligt utseende önskas. På insidan monteras en strömförande HT 

stängseltråd med HD isolatorer.  

 

På grund av nätets höga höjd rekommenderas att hörnkonstruktionen uppbyggs med parallellogrammer i båda riktningarna. Ändarna på nätet skarvas 

ihop med Gripple medium trådskarvare och kan därmed också sträckas och låsas. Stängslet kräver efterföljande minimalt underhåll. 

  

Poda har i sortimentet grindar med nät i samma höjd. Det är nödvändigt att montera eltråd på dessa för att undgå at bisonoxarna kliar sig på dem och 

skadar dem med sin tyngd. 

 

A 

B 

A: Supernet® 200cm/17/30 

B: Poda Stängselstolpe Ø10x 300 cm NTR-A 

C1: Poda Stängselstolpe Ø14x 350 cm NTR-A 

C2: Poda Stängselstolpe Ø14x 300 cm NTR-A 

D: Poda Stängselstolpe Ø10x 300 cm NTR-A 

E: Distanshållare 16 cm HD  

F: SuperWire Ø2,5 mm HT ZnAlu 

G: Gripple Medium 2,00-3,25mm 

H: Gripple T-clip 2,00 - 3,25mm 

 

 

 

Max. 6 m 
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Supernet® med Ø 2,5 mm härdad 

tråd och förstärkt knut 

 

60-80cm 
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Lättviktsgrindar med nät i höjden 190  

cm passar perfekt till stängslet. De finns 

i standarbredderna 120 och 300 cm. 

 

Grindarna kan monteras som en sluss, 

för extra säkerhet. 
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