
 

 

 

 

 

Bison hegn type R-200 
 

200 cm 

Bison hegn type R-200 er et permanent hegn til indhegning af bison okser. Denne standard finder anvendelse, når risikoen for at bisonokserne 

hopper over hegnet vurderes til sandsynlig af den ene eller den anden årsag, og når bison hegn type R-150 derfor bliver for lav. 

 

Hegnet består af et 200 cm højt net i hærdet stål med den stærke og fjedrende Supernet® knude. Nettet monteres på indersiden af stolperne 

med kramper der ligesom hegnet er varmgalvaniseret jf. højeste kvalitet. Afbindingerne på hjørnepælene holdes indvendigt ved anvendelse af 

eksempelvis Gripple T-clip’s. Nettet monteres på Poda hegnspæle imprægneret i klasse NTR-A med 20 års garanti mod råd. Alternativt fås 

hegnspæle i robinie hvis et mere naturligt udtryk ønskes. På indersiden monteres en strømførende HT hegnstråd i HD afstandsisolator. 

 

Pga. hegnets højde tilrådes det, at hjørnekonstruktionen opbygges med parallelogrammer, i begge retninger. Nettet samles og kan såfremt det 

bliver nødvendigt opstrammes senere hen med Gripple samleled. Hegnet kræver derudover minimalt vedligehold.  

 

Poda forhandler låger med gitternet i højder tilsvarende nettet - Det er nødvendigt at montere elektrificerede hegnstråde på disse, for at undgå 

at okserne klør sig på dem og skader dem. 
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A: Supernet® 200cm/17/30 

B: Poda Hegnspæl Ø10x 300 cm NTR-A 

C1: Poda Hegnspæl Ø14x 350 cm NTR-A 

C2: Poda Hegnspæl Ø14x 300 cm NTR-A 

D: Poda Hegnspæl Ø10x 300 cm NTR-A 

E: HD afstandsisolator 

F: SuperWire Ø2,5 mm HT ZnAlu 

G: Gripple Medium 2,00-3,25mm 

H: Gripple T-clip 2,00 - 3,25mm 

 

 

 

Max. 6 m 
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Supernet® med Ø 2,5 mm 

hærdet tråd og forstærket knude 

 

60-80cm 
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Letvægstlåger m. gitter i højden 190 cm 

passer perfekt i højden til hegnet, og fås 

i standardbredderne: 120 og 300 cm. 

 

Lågerne kan monteres så de danner en 

sluse, for ekstra sikkerhed. 
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