
 

 

 

 

 

Bisongjerde type R-200 
 

200 cm 

Bisongjerde type R-200 er et permanent gjerde til inngjerding av bisonokser. Denne standarden brukes når risikoen for at bisonoksene hopper 

over gjerdet vurderes som stor av den ene eller andre årsaken, og når bisongjerde type R-150 derfor blir for lavt. 

 

Gjerdet består av et 200 cm høyt nett i herdet stål med den sterke og fjærende Supernet®-knuten. Nettet monteres på innsiden av stolpene 

med kramper. Disse er, akkurat som gjerdet, varmgalvanisert i høyeste kvalitet. Avbindingene på hjørnestolpene holdes innvendig ved bruk av 

for eksempel Gripple T-klips. Nettet monteres på Poda gjerdestolper impregnert i klasse NTR-A med 20 års garanti mot råte. Alternativt fås 

gjerdestolper i robinie hvis man ønsker et mer naturlig uttrykk. På innsiden monteres en strømførende HT gjerdetråd i HD avstandsisolator. 

 

Pga. gjerdets høyde anbefales det at hjørnekonstruksjonen bygges opp med parallellogrammer i begge retninger. Nettet samles og kan, 

dersom det blir nødvendig, senere strammes opp med Gripple samleledd. Ut over dette krever gjerdet minimalt med vedlikehold.  

 

Poda forhandler grinder med gitternett i høyder som svarer til nettet. Det er nødvendig å montere elektrifiserte gjerdetråder på disse for å 

unngå at oksene klør seg på dem og skader dem. 

 

A 

B: 

A: Supernet® 200 cm / 17 / 30 

B: Poda gjerdestolpe Ø 10 x 300 cm NTR-A 

C1: Poda gjerdestolpe Ø 14 x 350 cm NTR-A 

C2: Poda gjerdestolpe Ø 14 x 300 cm NTR-A 

D: Poda gjerdestolpe Ø 10 x 300 cm NTR-A 

E: HD avstandsisolator 

F: SuperWire Ø 2,5 mm HT ZnAlu 

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

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

 

 

 

Maks 6 m 
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Supernet® med Ø 2,5 mm herdet 

tråd og forsterket knute 

 

60-80 cm 

G 

H 

Lettvektsgrinder med gitter i høyden 

190 cm passer perfekt med høyden til 

gjerdet og fås i standardbreddene 120 

og 300 cm. 

 

Grindene kan monteres så de danner en 

sluse for ekstra sikkerhet. 
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