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Postup montáže čtyřhranného pletiva
Potřebný materiál:
Pletivo - dostatečné množství dle obvodu pozemku + rezerva
Sloupky - doporučený rozestup sloupků je 2,5 - 3 m
Vzpěry
Napínací drát (= ND) - množství dle druhu pletiva (s ND / bez ND)
Vázací drát průměr 1,4 mm nebo 2,0 mm - cca 30 m drátu na 50 bm pletiva
Napínáky, opasky, očka na napínáky, příchytky na napínací drát
Napínací tyč, očka na přichycení napínací tyče
Branky či brány
Stínící tkanina + vázací montážní pásky
Beton či zemní vruty

Potřebné nástroje:
Zemní motorový či ruční vrták o průměru 150 mm (lze nahradit rýčem a lopatou)
Stavební provázek na vytyčení obvodu pozemku
Ruční bagr na výběr zeminy z děr
Lopata a stavební kolečko na beton
Vodováha na vyrovnání sloupku
Vrtačka + vrták do kovu velikost 8 mm (na montáž vzpěr)
Kleště na utahování napínáku (= ráčny), doporučujeme vodoinstalační “sikovky”
Štípací kleště, případně “kombinačky”
Kleště ROCAFIX a spony
Pracovní rukavice, pevnou obuv

1) Vytyčení pozemku a hloubění děr

Pomocí stavebního provázku a dřevěných kolíků si vytyčte pozemek.
Vyvrtejte díry o průměru 150 mm a hloubce 50 - 70 cm cca po 2,5 m
(vzdálenost můžete upravit dle délky jednotlivých stran).
Maximální přípustná délka mezi sloupky je 3m.
Natáhněte si stavební provázek tak, aby byl na středu vyhloubených děr a v takové výšce nad terénem,
ve které chcete mít spodní napínací drát pletiva.
Dalším krokem je vyznačit si na každém sloupku rysku fixem ve stejné výšce,
aby byli všechny sloupky ve stejné výšce nad nataženým provázkem.

Nejširší sortiment pletiv a příslušenství na českém trhu! Vše skladem, dodání do 3 dnů!
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2) Usazení vzpěr

Oboustranná vzpěra musí být i na každých 25 - 30 m plotu a při každé změně směru plotu.
Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákového šroubu
(jsou součástí vzpěry) v 2/3 výšky sloupku nad terénem.
Po zasypání sloupků suchým betonem a jejich vyrovnání do správné výšky,
necháme beton ztvrdnout podle počasí 3-5 dní.

3) Přichycení napínáků (ráčen)

Na sloupek pomocí opasku přichytíme napínáky (ráčny) a poté šrouby napínací tyč.
V případě, že se jedná zároveň o začáteční i rohový sloupek,
na opasek přidáme i očko na přichycení druhého napínáku.
Vyvrtáme díry v příslušných výškách sloupků a osadíme příchytky na napínací drát.
S každým napínákem (ráčnou) můžeme napnout max. 25 - 30 m napínacího drátu.
Na odpovídající sloupek připevníme obdobně napínáky a pomocí kleští vyšponujeme napínací dráty.
Po napnutí drátů je zasuneme do příchytek upevněných na sloupcích.
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4) Natažení pletiva

Rozvinutou část role opřeme o začáteční sloupek a pomocí napínací tyče,
kterou navlečeme zkrs očko u šroubu na napínáku (ráčně) a zkrs první oka na pletivu přichytíme pletivo k sloupku.
Pletivo můžeme také přichytit ke sloupku bez napínací tyče jen vázacím drátem.
Roli pletiva úplně rozvineme a opřeme o napínací dráty a zajistíme vázacím drátem.
Potom pletivo postupně natahujeme a vždy na každém sloupku přivážeme vázacím drátem.
Když potřebujeme napojit pletivo, tak točivým způsobem vypleteme poslední spirálu na pletivu,
konec a začátek role přitáhneme k sobě a spirálu vpleteme nazpět.

Horní a spodní napínací drát zasuneme mezi spodní a horní oka pletiva,
ve středu pletivo uchytíme (minimálně 3x mezi sloupky) vázacím drátem nebo sponami.
Konec pletiva upevníme tak, že u posledního sloupku vypleteme spirálu a pletivo přivážeme vázacím drátem.

Na stránkách www.levne-pletivo.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:
návod na rozbalení kompaktní role pletiva
návod na rozpletení a spojení pletiva

TIP

a mnoho dalších...
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