Lesnické pletivo
Návod na montáž lesnického pletiva
napínací sloupek

1. Vytyčení a betonáž sloupků
Pomocí stavebního provázku a kolíků si vytyčíme obvod pozemku. Vyvrtáme díry o průměru 15 - 20 cm, hloubky přibližně 50-70
cm a 2,5 až 3 metry od sebe.
Stavební provázek by měl vést přesně středem děr, přičemž
jeho výška odpovídá výšce spodního napínacího drátu pletiva.

Na každém sloupku uděláme značku ve stejné výšce, aby byly
všechny sloupky ve stejné úrovni nad nataženým provázkem.
Po zabetonování sloupků a jejich vyrovnání do správné výšky,
necháme beton ztvrdnout podle počasí 2 - 7 dní.
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2. Usazení vzpěr

Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákového šroubu
(jsou součástí vzpěry) v 2/3 až 3/4 výšky sloupku nad terénem.
Vzpěry jsou umisťovány po 25m - 2ks. Na každém konci po 1ks
a na každém rohu či výškovém úskoku po 2ks.

napínací drát

3. Přichycení vodícího drát

Nejprve namontujeme příchytky drátu na každý sloupek. Uzlové
pletivo STANDARD a PREMIUM je standardně neseno pouze jedním
napínacím drátem, v horní části sítě na který se přichycuje. (všechny
vodorovné dráty slouží také jako dráty napínací).
Horní drát se výškově aretuje do příchytky napínacího drátu.
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4. Napínaní pletiva

Připravené (rozvinuté) pletivo, s jedním svým koncem již
přichycené k zavzpěrovaném sloupku, se na druhém konci
osadí napínacím hřebenem (malý nebo velký) a pomocí navijáků či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící
nákladní automobil) se v této sestavě dodatečně vypne. Ve
vypnutém stavu se pletivo postupně fixuje na všechny sloupky
v požadované výšce vázacím drátem. Přebytečný konec pletiva
za posledním sloupkem se odstřihne. Podle potřeby lze síť
ještě místně vypnout pomocí krepování (zvětšením zvlnění)
vodorovných drátů krepovacími kleštěmi.
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