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Beslag til tregrinder

Originale beslag til grindene dine

Du kjenner det med en gang når 
grindene dine er montert med 
originale Poda-beslag. Krafti-
ge godstykkelser, ekstra lange 
topphengsler til store grinder og 
stabler med aksler i sjenerøse 
dimensjoner sikrer at grindene 
dine fungerer upåklagelig år et-
ter år. Alle beslagene er varm-
galvanisert.

Alle beslag kan kjøpes enkeltvis, 
men for å gjøre det lettere for 
deg, har vi sammensatt to kom-
plette beslagpakker.

Beslagspakker til tregrinder
Beslagspakkene inneholder alt 
du trenger til små og store en-
kelttregrinder. 

Bemerk at det er billigere å kjø-
pe beslag i pakker enn enkeltvis.

Beslagspaketen leveres med 
ekstra støtte (stopp) som hin-

drer den i å rotere.

Beslag til alle behov
Andre tilgjengelige beslag er 
bl.a. standardstabler til innskru-
ing samt stabel på monterings-
plate til montering på f.eks. en 
mur. 

Bunnhengsel kan leveres i jus-
terbar utgave. I tillegg til juste-
ringsmuligheten, gir beslags-
pakkene mulighet for å montere 
mellom stolpene så vel som på 
siden.  

Lukketøy
Lukketøy er valgfritt tilbehør, til-
gjengelig i forskjellige versjoner. 
Se baksiden.

Se også den spesielle sikker-
hetslukkemekanismen, låsebolt 
til tregrind: Anbefales spesielt 
til ledd i hestefolder.

Låsebolt til tregrind. Låsbar sikker-
hetsmekanisme.
Vnr. 59121. Ekstrautstyr.

Justerbart bunnhengsel 
Vnr. (59040)
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Beslagspakke til liten enkeltgrind  (grinder opptil 210 cm)

Vnr. 59025

1 stk Stabel Super 20 x 275 mm (59051)

1 stk stabel Super m. stopp 20 x 250 mm (5907)

1 stk Topphengsel (59020)

1 stk  Bunnhengsel, justerbar (59040)

Inkl. Splinter, bolter og rustfri skruer. 

Beslagspakke til stor enkeltgrind  (grinder fra 210 cm)

Vnr. 59026

1 stk Stabel Super 20 x 275 mm (59051)

1 stk stabel Super m. stopp 20 x 250 mm (5907)

1 stk Topphengsel (59010)

1 stk  Bunnhengsel, justerbar (59040)

Inkl. Splinter, bolter og rustfri skruer. 

Låsebolt til tregrind

Vnr. 59121

Sikkerhetslukkemekanisme. Monteres inni grindrammen så det ikke er 

noen utstikkende deler som dyrene kan skade seg på. 

Hester har dessuten vanskelig for å åpne låsebolten. Kan låses med 

hengelås for ekstra sikkerhet mot uønsket åpning.

Leveres komplett med skruer, bolter og anslag til både firkantet samt 

rund Ø 14 cm stolpe.

Spesifikasjoner og varenumre

Overfall til tregrind 
59220

Inkl. skruer og bolter.

Fjärlås (her også med kjede)

59120

Inkl. skruer og bolter.

Sikkerhetsgrindlås

59251

Ekskl. skruer og bolter.


