®

DRUT OSTRZOWY COCHRANE

Firma Cochrane Steel Products jest wiodàcym producentem Êwiatowym wyrobów z drutu ostrzowego.
Drut ostrzowy COCHRANE jest nowoczesnà wersjà
drutu kolczastego, opracowanà specjalnie do produkcji ró˝nego typów barier ogrodzeniowych trudnych

do sforsowania przez potencjalnego intruza.
Produkowany jest on w oparciu o noÊny drut stalowy
o du˝ej wytrzyma∏oÊci, wokó∏ którego zaciÊni´ta jest
cienka taÊma stalowa z wyci´tymi ostrzami. Wszystkie
elementy chronione sà cynkowà pow∏okà galwanicznà.

KONSTRUKCJA DRUTU OSTRZOWEGO

profil standardowy

profil Rippers – w 1999 r. wdro˝ono do produkcji drut ostrzowy o nowym ulepszonym
profilu. Zapewnia on wi´kszà sztywnoÊç i jest trudniejszy do przeci´cia

ZWOJE PRZESTRZENNE CONCERTINA

Zwoje przestrzenne sà produkowane w postaci zwini´tych kr´gów
(spirali) z drutu ostrzowego.
Dost´pne sà dwa rodzaje zwojów Concertina:
- zwini´te w postaci pojedynczej spirali o okreÊlonej Êrednicy.
Dzi´ki profilowi Rippers zwoje te sà wystarczajàco sztywne i zachowujà swój kszta∏t po zamontowaniu.
- zwini´te z dwóch spirali pospinanych ze sobà. Rozwiàzanie takie jest
znacznie trudniejsze do pokonania przez potencjalnego intruza.
Do rozsuni´cia drutów sà wymagane jest przeci´cie zasieku co najmniej trzech punktach.

wysokoÊç

d∏ugoÊç po rozciàgni´ciu
(zalecana)

typ

iloÊç zwojów

iloÊç z∏àczek na zwoju

masa w kg.

203 mm

8-12 m

spirala pojedyncza

51

0

2,75

450 mm

8-12 m

spirala pojedyncza

33

0

4

730 mm

8-12 m

spirala pojedyncza

33

0

6.65

450 mm

8-12 m

spirala splatana

54

3

6.2

730 mm

10 m

spirala splatana

31

3

6.9

730 mm

10 m

spirala splatana

54

5

9

980 mm

10 m

spirala splatana

54

5

10.7
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ZWOJE P¸ASKIE
zwoje p∏askie

Zwoje p∏askie 900 mm zainstalowane na istniejàcym ogrodzeniu
znacznie utrudniajà próby
przechodzenia i rozcinania ogrodzenia. JednoczeÊnie nie stanowià zagro˝enia dla postronnych
przechodniów.

wysokoÊç

d∏ugoÊç po rozciàgni´ciu

masa w kg.

500 mm

15 m

10.5

700 mm

15 m

14.75

900 mm

15 m

16.5

ZGRZEWANA SIATKA Z DRUTU OSTRZOWEGO

Zgrzewana siatka ogrodzeniowa z drutu ostrzowego stanowi bardzo dobre i trwa∏e ogrodzenie, bardzo trudne do sforsowania bez u˝ycia specjalnych narz´dzi.
Nadaje si´ szczególnie do obiektów wojskowych i zak∏adów karnych. Doskona∏e
medium do instalowania elektronicznych systemów wykrywajàcych próby forsowania np. czujników wibracyjnych.
Siatka jest produkowana w arkuszach o wymiarach 6m x 2,1m lub 6m x 1,8m.
Do transportu pakowana jest w rolki po 15 arkuszy.
Ogrodzenie o wysokoÊci 2,1m wykonuje si´ z pojedynczych arkuszy o wymiarach
2100mm x 6000mm. Konstrukcj´ noÊnà stanowià s∏upy ogrodzeniowe z poziomo
rozciàgni´tymi ocynkowanymi drutami stalowymi o Êrednicy 4mm. Zalecana odleg∏oÊç pomi´dzy s∏upami wynosi 3000mm.
odkos z taÊmy CONCERTNA

ogrodzenie z taÊmy stalowej CONCERTNA

ZAPORY MOBILNE

Z zasieków typu Concertina produkowane sà doskona∏e zapory mobilne, przeznaczone do szybkiego zainstalowania i ∏atwego przewo˝enia z miejsca na
miejsce. Wykonane sà one z 3 po∏àczonych wzajemnie zwojów umocowanych
do specjalnego stela˝u. Zapory sà przewo˝one na przyczepie transportowej.
Trzech pracowników jest wstanie w ciàgu 2-3 min. zbudowaç zapor´ o d∏ugoÊci
200 m i wymiarach 2100 mm x 6000 mm.
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