Kellékek az oszlopok leütésére és stabilizására
Ütközésvédelem P3
Ideális a P3 oszlopra.
Ütközésvédelem P5
Ideális minden P5 oszlopra.
Ütközésvédelem P4 és P6

P5

P6

Ideális a P4 és P6 oszlopra.
Megakadályozza az oszlop sérülését.

Műanyagfül S és R fülnek
Védi a műanyag és a műanyag bevonatú huzal
sérülését. A műanyag fül szintén használható
helyettesítő fülként. Erősebb mélyedésekben a
műanyagfül 180 ° -kal elforgatható.

2

1

1: Szerelő kulcs
A szerelő kulccsal rögzitheti a műanyagfüleket
az oszlopra.
2: Csavarkulcs (P7E)
A drót nyújtáshoz.

P5E

P7E

Kengyel
A kengyelt a P5E végoszlopon helyezzük el egy
páros fülön, a P7E végoszlopon a kengyelt a
fűzőlyukakon keresztül a meglévő lyukakba
pattintják. Feszítő láncok vagy huzalfeszítők
lehetnek a végén.
Műanyag huzal védelem
Védi a műanyag és a műanyag bevonatú huzal
sérülését.
Egy
további
műanyag
rész
megakadályozza a drót kiugrását.

Talajlemez
Az alsó lemez megakadályozza a végoszlop
süllyedését. A P5E lemezen nincs zárócsap.

Nevelőkaró
Az oltvány nevelő pálcák, amelyek különböző
hosszúságban állnak rendelkezésre, a hozzájuk
tartozó kapcsokkal, stabil megoldást kínálnak.
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Drótkihajtó
A szőlőtermesztés formájától függően, a
drótkihajtó közvetlenül az oszlopra van rögzítve,
vagy 10 cm-re a következő fülben. A páros
huzalt ezután tavasszal, a metszés után 20
vagy 30 cm-re kell elhelyezni. Miután a hajtások
elérték a kívánt magasságot, a páros huzalok
egy műveletben zárhatók össze, és a hajtásokat
egy további egyenes növekedéshez rögzítik. A
szőlőfajtától és a szőlő növekedésétől függően
ez a rendszer megismételhető a felső páros
huzal területén, így teljes mértékben lezárja a
szőlő sorát a második műveletben. A szőlő
típusától függően ez a nevelési rendszer
jelentősen csökkenti a kézi munkaidőt.
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Víz lándzsa
A lyukak előtisztítása száraz és köves földre.

Kézi leütő harang
A kézi leütő harang megakadályozza az oszlop és
a fülek sérülését.
- alacsony és magas növények esetében egyaránt
- hangszigeteléssel és anélkül
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