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Lättviktsgrindar med flätvärk

Lättviktsgrindar med flätvärk 
används speciellt i kombina-
tion med nätstängsel där tät in-
stängsling önskas. Perfekta som 
grindar i hartäta skogsstängsel, 
för instängsling av mindre djur 
etc.

Podas lättviktsgrindar är robus-
ta, säkra och enkla att arbeta 
med. Grindarna är tillverkade av 
högkvalitativt stål, varmgalva-
niserade och saknar vassa kan-
ter. Flätvärkets maskstorlek är 
75x75 mm.

För monteringen har vi sam-
mansatt ett beslagspaket med 
alla nödvändiga beslag för en 
enkelgrind. Beslagspaketet 
innehåller en kedjelåsanordning 

v1910

med krampa, och ytterligare lå-
sanordningar kan köpas till. Va-
let av låsanordning beror bl.a. på 
om grinden ska monteras indi-
viduellt eller som en del av en 
dubbelgrind/-port.

Fallreglar finns för både enkel- 
och dubbelgrindar. För enkel-
grindar är fallregln försett med 
ett beslag som monteras på 
anslagsstolpen. Lättviktsgrindar 
fr.o.m. 145 cm höjd är förbered-
da för montering av fallregel i 
bekväm höjd.

En alternativ låsanordning för 
enkelgrindar är en säkerhetsfall-
regel, som är försedd med run-
da byglar kring låsmekanismen. 
Därmed förebyggs skador på 

djuren. När säkerhetsfallregeln 
ska användas på en lättvikts-
grind bör en speciell regel skru-
vas fast på grinden.

Se mer i produktmagasinet ”Be-
slag för stålgrindar” eller kon-
takta ditt lokala Poda-center för 
vägledning.
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Tekniska specifikationer

521202:  90x120 cm

523002:  90x300 cm

524503:  90x450 cm

5212021:  115x120 cm 

5230021: 115x300 cm

5245021:  115x450 cm

521204:  130x120 cm

523004:  130x 300 cm

524004:  130x400 cm

521205:  145x120 cm

523005:  145x300 cm

524005:  145x400 cm

521206:  160x120 cm

523006:  160x300 cm

5212061:  175x120 cm

5230061: 175x300 cm

521207:  190x120 cm

523007:  190x300 cm

521208:  230x120

522508:  230x250

Varunummer
Låsanordning
5990: Fallregel för stolpe – låg grind 

5993: Fallregel för stolpe – hög grind

5991: Fallregel för låga dubbelgrindar 

5992: Fallregel för höga dubbelgrindar 

5908: Kedjelåsanordning med krampa

59251: Säkerhetsfallregel 

59257: Regel för säkerhetsfallregel 

”Höga grindar” är fr.o.m. 145 cm.

Höjd 90 cm

Höjd 130 cm

Höjd 190 cm Höjd 230 cm

Höjd 115 cm

Höjd 145 cm

Höjd 175 cm

Höjd 160 cm

B: 120 cm B: 300 cm B: 120 cm B: 300 cm B: 120 cm B: 250 cm

B: 120 cm B: 120 cm

B: 120 cm

B: 120 cm

B: 120 cm

B: 300 cm B: 300 cm

B: 300 cm

B: 300 cm B: 450 cm

B: 400 cm

B: 400 cm

B: 450 cmB: 300 cm

Beslagspaket 
59031: Beslagspaket

Innehåller allt som behövs för montering 
av en enskild lättviktsgrind. Paketet 
innehåller kedjelåsanordning med 
krampa.

Grindar


