
SILBER-PORTTI
- AINUTLAATUINEN SÄHKÖISTETTY METALLIPORTTI -

Helppokäyttöinen ja turvallinen alumiiniportti, johon voidaan kytkeä sähköpaimenen virta.
Hevostarhoihin ja laitumille sekä ilman sähköä myös ratsastuskentille.

SILBER-portti voidaan liittää paitsi SILBER Smart -aitaan myös lähes kaikkiin markkinoilla 
oleviin sähkölanka-aitauksiin riippumatta aitatolppien materiaalista.

SILBER-portti on turvallinen
Sähköpaimenen virta estää eläimiä nojaamasta porttiin ja kokeilemasta sen kestävyyttä.

Mikäli hevonen kuitenkin törmää porttiin, alumiiniputki joustaa ja on siten turvallinen hevosille.

SILBER portti on turvallinen myös eläimiä kuljetettaessa.
Portin keveyttä voidaan säätää siten, että tuuli ei heilauta porttia kiinni, kun hevosta kuljetetaan portista.

SILBER-portti on helppo käyttää
SILBER-portit ovat kevyitä ja helppotoimisia päivittäisessä käytössä. Ne on suunniteltu hevosten päivittäiseen liikutteluun sekä 
mahdollistamaan tarhojen siivous- ja huoltotyöt. Kaikkien porttivaihtoehtojen alumiiniosissa kulkee sähkövirta, jonka virtakytki-

menä toimii portin salpa. Virta kytkeytyy pois portista salpaa nostamalla ja sulkemalla salvan sähkö palaa takaisin porttiin.
Virran kytkeytyminen pois portista ei katkaise virtaa aidasta vaan virta kulkee normaalisti muualla aidassa.

SILBER-aitajärjestelmä on paras valinta, kun tarvitset turvallista,
kestävää, helppohoitoista ja tyylikästä aitausratkaisua.
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SILBER-portit on patentoitu tuote.

Sähkövirta katkeaa 
portista salpaa 

nostamalla,
aidassa virta kulkee 

normaalisti.

VAKIOPORTIT
Voit yhdistää aitaukseesi useita eri käyttötarkoitukseen soveltuvia portteja. Voit valita portin kahdella, kolmella tai useammalla 
vaakaputkella. Vakioleveydet porteissa ovat 2, 3 ja 4 metriä. Kaksi metriä leveästä portista mahtuu liikkumaan esimerkiksi 
pienkuormaajilla ja kolme metriä leveästä myös traktorilla. Neljän metrin portti on suunniteltu suurilla traktoreilla ajamista varten.

LEHTIPORTIT
Neljä metriä leveä lehtiportti koostuu kahdesta toisiinsa 
liitetystä kahden metrin portista. Keskellä on helposti 
irrotettava tukipylväs. Eläinten päivittäiseen liikuttamiseen 
on tarpeen avata vain portin toinen puoli. Mikäli portin läpi 
halutaan ajaa esim. leveällä työkoneella, voi tukipylvään 
irrottaa nopeasti ja avata portin kummatkin puolet.

SILBER-portti
• valmistettu korkealaatuisesta alumiinista
• vakioleveydet 2m/3m/4m/2m+2m/3m+3m
• pultit ja saranat ruostumattomasta teräksestä
• kaikki eristimet korkealaatuisesta muovista,
  UV-, pakkas- ja kuumuuskestävä


