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Návod na montáž zemních vrutů
Potřebný materiál:
Zemní vruty - průměru a délky dle Vaší potřeby
Štěrk - na obsypání sloupků usazených ve vrutech
Dřevěné kolíky
Stavební provázek - na vytyčení pozemku

Potřebné nástroje:
Vodováha
Metr
Kladivo
Ocelová tyč popř. ruční vrtací souprava
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1) Vyměření pozemku
Pomocí dřevěných kolíků a stavebního provázku si vytyčíme pozemek.
Případné nerovnosti terénu si předem upravíme dle potřeby.

2) Montáž zemních vrutů
Menší zemní vruty se dají zavrtat pomocí ocelové tyče (roksoru)
nebo jinou ocelovou tyčí, kterou najdete třeba doma v dílně.
Pro stavby většího rozsahu je lepší použít „T“ kříž na zavrtání zemních vrutů.

ilustrační foto

Při tvrdé vyschlé půdě si můžeme práci zjednodušit tím, že do půdy předvrtáme kolmou díru SDS vrtákem.
Tím také zjistíme, jestli v místě usazení vrutu není nějaká překážka, jako jsou větší kameny či kořen stromu.
Jakmile začneme zavrtávat vrut do země, neustále musíme myslet na to, že vrut by měl být v zemi usazen kolmo.
Toho docílíme tím, že během zavrtávaní vrutu budeme neustále kontrolovat jeho kolmost pomocí vodováhy.
Pokud budete zavrtávat více vrutů, můžete si u nás zapůjčit „T“ kříž na zemní vruty. (Informace na tel. 777 21 21 84),
kterou Vám můžeme zaslat přepravní společností až k Vám na zahradu.

3) Vsazení sloupku do zemního vrutu a jeho vyrovnání
Pokud budeme pomocí zemních vrutů stavět plot, nebo budeme chtít do země ukotvit třeba jenom slunečník
či věšák na prádlo, pak je postup následovný:
Do zemního vrutu, který máme kolmo zavrtaný v zemi, vložíme sloupek,
vyrovnáme jej vodováhou a obsypeme kameninovou drtí. Tím docílíme toho, že sloupek bude v naprosté rovině,
i když se nám nepodařilo zemní vrut zavrtat do země kolmo.

Na stránkách www.levne-pletivo.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

info

návod na montáž čtyřhranného pletiva
návod na montáž uzlového pletiva
a mnoho dalších...
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