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Poda-stängsel med Isolatorwood®

Original-elstängslet från Poda
Denna ovanligt effektiva elstäng-
seltyp introducerades på den dans-
ka marknaden av Poda Stängsel 
på 1970-talet och identifieras inom 
lantbruket idag helt enkelt som ett 
”Poda-stängsel”.

Det superekonomiska stängslet
Fördelarna med detta stängsel är 
att anskaffningskostnaden är gan-
ska låg, att det håller länge och 
kräver lite eller inget underhåll!

Det finns flera exempel på Poda 
Insultimber-stängsel som har stått 
i betydligt mer än 30 år. Poda läm-
nar 20 års garanti på både Isolator-
wood och tryckimpregnerade Poda 
Stängselstolpar.

Så fungerar det
Isolatorwood är oljehaltigt och kan 
inte absorbera vatten. Därmed är 
det inte nödvändigt att använda 
isolatorer och tråden kan monteras 
direkt på Isolatorwood-träet.

I ändar och hörn monteras stäng-
seltråden på robusta stolpar och 
stramas upp, och därmed kan mel-
lanstolparna reduceras till relativt 
smala ”bats” som står ovanpå mar-
ken och stöttar stängseltrådarna. 
Endast vid mellanrum monteras 
en Isolatorwood-stolpe ner i mar-
ken. Vid gropar får man stängslet 
att följa terrängen med hjälp av ett 
jordankare: Jordankaret monteras 
med tråd och skruvas ner i jorden 
med ett speciellt handtag, varefter 

stolpen kan ”hållas nere” med den 
förankrade tråden.

Miljöcertifierade stängsel
Isolatorwood är FSC®-miljöcer-
tifierat och om du vill ha ett rent 
”naturstängsel” kan hörn och ändar 
dessutom utföras med FSC-certi-
fierade Poda Ekostolpar, tillverka-
de i robinie. En både miljövänlig, 
slitstark och effektiv stängsellös-
ning!

Ett Poda-stängsel utförs i olika 
höjder och med olika antal trådar, 
allt efter de djur som ska stängslas 
in. Kontakta Poda för mer informa-
tion!

20 ÅRS
GARANTI
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Isolatorwood®

Artnr. 347595: Halvstolpe 1350x38x26 mm
Artnr. 347605: Standardstolpe 1500x38x38 mm
Artnr. 347615: Standardbat, 950x38x26 mm
Artnr. 347665: X-stolpe 1700x38x38 mm
Artnr. 347735: X-bat, 1250x38x26 mm

Artikelnummer

Träet i Poda Isolatorwood och
Ekostolpe kommer från ansvarsfullt 
skötta skogar och är certifierat i enlig-
het med Forest Stewardship Counsils 
regler.

Poda Stängsel är certifierad
distributör av FSC-märkt trä.

Poda Stängselstolpe
Artnr. 314200: Ø14x200 cm
Artnr. 314250: Ø14x250 cm

Poda Ekostolpe
Artnr. 3214220: Ø14-16x220 cm
Artnr. 3214250: ½Ø14-16x220 cm

Tråd
Artnr. 2000: Superwire, 2,5 mm
Artnr. 2002: Superwire, 2,0 mm
Artnr. 2005: Järntråd, 2,1 mm

Diverse tillbehör (exempel)
Artnr. 14602: Gul varningsskylt
Artnr. 14603: Trådsamlare (10 st.)
Artnr. 14643: Trådstramare 
Artnr. 14669: Hörnrör, svart, 25 mm
Artnr. 394240: Krampor (för hörnrör)
Artnr. 166110: Gripple S (för 1,40-2,20 mm tråd) 
Artnr. 166111: Gripple M (för 2,00-3,25 mm tråd)
Artnr. 166120: Gripple Twister (skyddskåpa)
Artnr. 34703: Trådklämma för bat
Artnr. 34704: Trådklämma för stolpe, standard
Artnr. 14667: Jordankare

OBS: Korrekt montering kräver specialverktyg.
Kontakta Poda Stängsel för råd och hjälp.

Illustration av Isolatorwood®-stängsel

Ett bat monteras på 
stängseltrådarna var 10m

Trådstramare monteras på 
stängseltrådarna

En stolpe bankas ner i 
jorden var 30-40 meter

En hörnstolpe 
borras/bankas 
ner i varje hörn


