Orses

Hekwerk / Gaashekwerk

Met een solide maar transparant hekwerk combineert de

Andere opties zijn:

Orses duurzaamheid en veiligheid in één. Het bestaat uit

• Houders (recht of schuin bevestigd bovenop de staanders)

geplastificeerd gaas dat over het gehele hekwerk bevestigd is
aan robuuste staanders van verzinkt staal. Een horizontale

kunnen met twee of drie gladde of puntdraden worden
uitgerust om overklimmen te voorkomen

bovenbuis geeft extra stabiliteit en ondersteuning voor het

• Slootwaaiers voor kleine scheidslijnen (sloten en greppels)

bevestigen van het gaas aan het hekwerk.

• Staanders en bovenbuis volbad verzinkt of voorverzinkt met
een poedercoating

De standaarduitvoering heeft een draad diameter van 3 mm
maar is ook leverbaar met 3,7 mm diameter voor extra
stabiliteit. Alhoewel de standaard hart op hart afstand tussen
de staanders 3000 mm is, kunnen deze dichter bij elkaar
geplaatst worden voor extra stabiliteit/veiligheid. De staanders
zijn beschikbaar in vooraf bepaalde lengten voor iedere
bodemsoort en installatievereisten:
• Staanders met een voetplaat zijn met chemische ankers
bevestigd aan een voorgegoten betonnen plaat op grondniveau
• Langere staanders worden in de grond geheid (optioneel
verankerd in een betonfundatie)

Experts in perimeter protection

• Transparant (geen verlies van het uitzicht door de
open gaasstructuur)
• Eenvoudig te integreren met detectie-mogelijkheden
• Volbad verzinkt of voorverzinkt met poedercoating
• Beschikbaar in hoogtes tot 2450 mm

Tekeningen (afmetingen in mm)

A

B

500

3000

Schuine
puntdraadhouder

Technische specificaties
Type

Hekwerk hoogte (B)

Aanbevolen staanderlengte (A)

Aantal puntdraden

OZ-10

1000

1730

-

OZ-12

1200

2230

-

OZ-15

1500

2400

-

OZ-18

1800

2600

-

OZ-20

2000

2850

-

*OS/OR-10

1200

1730

2/3

*OS/OR-12

1500

2230

2/3

*OS/OR-15

2000

2400

3

*OS/OR-18

2300

2600

3

*OS/OR-20

2500

2850

3

* OS = schuine puntdraadhouder; OR = rechte puntdraadhouder
Neem contact op met uw lokale kantoor om de Orses zonder horizontale bovenbuis te bestellen.

Certificeringen

Materiaal

Staal

Kleur (andere kleuren
beschikbaar op verzoek)

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7030 (steengrijs)
RAL 9005 (gitzwart)

Afwerking

Voorverzinkt met poedercoating (80 μm
dik; 80 buchholz hardheid) of
thermisch verzinkt met/zonder poedercoating

Diameter draad

3,1 mm (standaard)
3,7 mm (optioneel)

Diameter staander

Ø 60 mm

Bestelinformatie

Staander h.o.h.

3000 mm

Afmeting bovenbuis

Ø 41,5x1,75 mm

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt

• De staalkwaliteit is S235JR conform de EN 10025 norm
• Klemmen zijn verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform de
EN 10154 norm; alle andere bevestigingen zijn RVS-staal
A2 conform DIN 267-11
• Thermisch verzinkt conform de EN ISO 1461 norm
• Poedercoating conform de EN 5254 norm

voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren
• Grondverankeringsplaat ten behoeve van stabiliteit
• Detectiesystemen zoals Electric fence
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