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SILBER SMART SÄHKÖAITA
- KUN TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ Korkealaatuisesta alumiinista valmistetussa SILBER SMART-sähköaidassa yhdistyvät metalliaidan
lujuus, alumiinin ruostumattomuus sekä aidassa kulkeva sähkö.
SILBER Smart on kehitetty yhteistyössä hevosalan ammattilaisten kanssa.
SILBER – aitajärjestelmä perustuu patentoituun teknologiaan, jonka avulla sähkö virtaa aitaan turvallisesti integroituna.
Aidan alumiiniputket johtavat sähköä erinomaisesti myös
pohjoisen hankalissa sääolosuhteissa.

Aidan teknisten ratkaisujen ansiosta sähköpaimenen virta
kulkee aidan vaakaputkissa sekä portissa. Portin salpaa
nostamalla voi helposti kytkeä sähkön portista päälle ja pois.
Erillisiä sähkölankoja ei tarvita, jolloin eläinten loukkaantumisriski pienenee.

Sähköpaimenen virta estää eläimiä nojaamasta aitaan ja kokeilemasta sen kestävyyttä. Mikäli hevonen kuitenkin törmää aitaan,
alumiiniputki joustaa ja on siten turvallinen hevosille.

SILBER Smart muuntuu tarpeen mukaan.
Voit valita aidan yhdellä, kahdella tai useammalla vaakaputkella sekä haluamallasi korkeudella juuri oman käyttötarkoituksesi
mukaisesti. SILBER Smartin vaakaputkien korkeutta voi myös säätää itse ja putkia voi hankkia myöhemmin lisää.
SILBER Smart on helppo pystyttää jopa jyrkkään rinteeseen.

SILBER Smart- sähköaita on paras valinta, kun tarvitaan turvallista,
kestävää, helppohoitoista ja tyylikästä aitausratkaisua.
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TEKNISET TIEDOT

PYSTYTOLPAT
• Korkealaatuisesta alumiinista
• Itsekantava, diagonaalisia lisätukia ei
tarvita
• Suositeltu tolppien etäisyys 3-4 metriä
• Vakiotolppien pituudet 2,0 / 2,3 metriä
• Tolpan halkaisija 80 mm
• Seinämän vahvuus 2 mm

3,0 – 4,0 m

2,0 tai
2,3 m

1-3 (tai enemmän) vaakaputkia

VAAKAPUTKET
• Korkealaatuisesta alumiinista
• Halkaisija 40 mm
• Seinämän vahvuus 2 mm

2,0 / 3,0 tai 4,0 m

2,0 m

2,0 m

PORTIT
• Korkealaatuisesta alumiinista
• Vakioleveydet 2,0 / 3,0 / 4,0 sekä 2,0+2,0
ja 3,0+3,0 metrin lehtiportti
• Pultit ja saranat ruostumattomasta teräksestä
• Kaikki eristimet korkealaatuisesta muovista,
UV-, pakkasen- ja lämmönkestävä

Vakioportit

Lehtiportti

Pyydä tarjous juuri sinun tarvettasi vastaavasta SILBER Smart- aidasta!
1. Aloita mittaamalla tarvittavan aidan pituus.
2. Valitse tarvittavan aidan korkeus.
3. Valitse montako vaakaputkea aitaukseen tarvitaan?
SILBER SMART- aita on saatavissa yhdellä, kahdella, kolmella tai useammalla vaakaputkella.
4. Valitse kulmien määrä.
5. Valitse porttien lukumäärä ja leveys.

Lisää tietoa löydät:
www.silber.ﬁ | silber@silber.ﬁ | 040 522 9229
www.hankkija.ﬁ | Hankkijan myymälät kautta Suomen.

