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MOOSDORF industrihegn Type 101

Industriflethegn 

Stabil og 
diskret sikring
MOOSDORF industrihegn type 101 er et traditionelt fletvævshegn, som 

fås i højder op til 6 meter. Hegnet falder pænt ind i terrænet og giver en 

stabil sikring der ikke virker for dominerende.

Det er monteret på varmgalvaniserede firkantpæle i dimension 

60 x 40 x 2 mm. Pæle er sat i beton til frostfri dybde med en center 

til center afstand på 300 cm. Pæle kan også fastgøres på eventuelt 

betondæk med fodplader. Montering på væg og mur er også muligt.

Produktblad

Firkantstolpe 60 x 60 x 3 mm. fremstillet iht. EN 
20219/1+2 sættes i beton styrke 16 til frostfri dybde.

Fletvævet er grå ( ral 7030) PVC ekstruderet, der består 
af varmgalvaniseret kernetråd og PVC plastbelægning i 
dimension Ø3,1 mm.
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MOOSDORF industrihegn Type 101

Industriflethegn Tekniske specifikationer

TeknISke SPecIFIkaTIOneR

Grå ( ral 7030) PVc ekstruderet fletvæv

Varm galvaniseret iht. DS/ en ISO 1461 som standard

Mellem pæle er firkantstolpe 60x40x22. ende og hjørnepæle er firkant stolpe 60x60x3mm

Højde 600 - 8.000 mm.

Maskestørrelse: 50 x 50 mm. standard

DimenSioner
Fletvævet er grå ( ral 7030)PVc ekstruderet, der består af varmgalvaniseret 

kernetråd og PVc plastbelægning i dimension Ø3,1 mm, vægt pr. m2 er 1.15 kg. 

Strammetråde er grå ( ral 7030)PVc sintret i dimension Ø3,5 -4,0 mm. Der opsættes 

ved eks. vis højde 1.800 og 2.000 mm. høj flethegn 4 bære tråde.

HøjDer

600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. 

7.000 og 8.000 mm.

maSkeStørrelSe
50 x 50 mm. standard.

Stolpe

Mellem pæle er firkantstolpe 60x40x22 og ende og hjørnepæle er firkant stolpe 

60x60x3mm fremstillet iht. en 20219/1+2 begge med top kappe i sort plast, der 

sættes i beton styrke 16 til frostfri dybde

montage
Fletvævet monteres til bæretråde øverst og nederst ved ombukning af flettråde og 

på midte bæretråde med rustfrie lus i a2 kvalitet. Og bæretråde monteres på stolpe 

via patenterede rustfrie øjebolte. Samling mod pæl er via gummimembran der 

hindrer korrosionsdannelse. Samtlige stramme beslag er i aluminium og tilhørende 

øjebolte og møtrikker er i rustfri a2 kvalitet.

 
 

korroSionS beSkyttelSe
Varmgalvaniseret iht. DS/ en ISO 1461 som standard.

ekStra uDStyr
Stolper kan pulverlakeres iht. en 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset 

pulverlakering. Standard Ral farver er: Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, gul 6014, 

antracit 7016, grå 7030, sort 9005, hvid 9010. Der kan yderligere pulverlakeres i 

alle andre ral farver.

Fletvæv kan leveres i standard ral farver 6005, 6009, 7030, 9005.

Der kan leveres fletvæv i PVc sintret, der består af varmgalvaniserede kernetråd, 

primer og PBc plastbelægning i dim. Ø3,0 mm., vægt pr. m2 er 1,64 kg.

Der kan monteres 45 graders skråudlægger monteret med  pigtråd, eller dobbelt 

skråudlægger.

Der kan monteres pigtråd i flere rækker øverst på forlængede pæle i samme 

standard farve grå som fletvæv og bæretråde eller i standard farver for fletvævet. 

kan leveres med pæle på fodplader til montage på eks. vis beton dæk eller mur.

note
Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under fletvævet for fremtidig vedligehold. 

Pælenes dimensioner tilpasses højden på hegnet, eks. vis benyttes der 

60 x 40 x 2 mm. til højde op til 3 meter.


