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raamile liigutatavate klambritega kinnitatavad U-terasprofiilid ratastoolile;
profiili laius 100 mm, kõrgus 50 mm, profiilide tsentrite vahe peab olema muudetav
(käsiratastoolidele vastavalt rataste vahele vahemik 45...60 mm)

raamile liigutatavate klambritega kinnitatavad U-terasprofiilid;
profiili laius 100 mm, profiilide tsentrite vahe peab olema muudetav
(käsiratastoolidele vahemik 45...60 mm)

varbade vahe 130 mm

130

ankurdusvai 30 x 50 x 600...800 mm kuumtsingitud 
nelikanttoru; toru rammitakse maasse ja raam 
kinnitatakse toru külge poltidega
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4 läbiviiku elektrikarjusele;
karkassi külge keevitatud tsingitud
toru, millesse paigaldatakse isoleeriv 
plasthülss; toru läbimõõt ja pikkus, 
hülsi materjal täpsustada tööjoonistega

4 läbiviiku elektrikarjusele;
karkassi külge keevitatud tsingitud
toru, millesse paigaldatakse isoleeriv 
plasthülss; toru läbimõõt ja pikkus, 
hülsi materjal täpsustada tööjoonistega

raam: kuumtsingitud nelikanttoru 30 x 50 mm;
detailid keevitakse

käsipuu: kuumtsingitud nelikanttoru 30...40 x 50 mm;
detailid keevitatakse, raamiga ühendus - poltliited

varbade vahe 130 mm (vaba ruum)

kaeviku tagasitäide kohaliku
pinnasega

palissaad: Plastrex plastprofiil 95 x 95 x 1200 mm;
palissaadipostid kinnitatakse omavahel
ristlati (Plastrex profiil 95 x 20 mm) ja 
montaažilindiga (2-3 riba)

maapind

tsingitud keevisrest 34 x 38 / 30 / 3 mm

palissaad: Plastrex plastprofiil 95 x 95 x 1200 mm;
palissaadipostid kinnitatakse omavahel
ristlati (Plastrex profiil 95 x 20 mm) ja 
montaažilindiga (2-3 riba)

ristlatt Plastrex profiil 95 x 20 mm

ristlatt Plastrex profiil 95 x 20 mm

tsingitud keevisrest 34 x 38 / 30 / 3 mm, 
keevitatud 30 x 50 mm nelikanttorust raamile
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raam, varvad: kuumtsingitud nelikanttoru 30 x 50 mm;
detailid keevitatakse

väljakaevatud, tasandatud ja 
tihendatud aluspinnas, soovitav 
pinnasetöö sügavus kuni 30 cm;

vajadusel tugevdada kruusaga

orienteeruv olemasoleva nõlva 
joon / väljakaevatav nõlvaosa

orienteeruv 
väljakaevatav 
nõlvaosa
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käsipuu diagonaaltoed kuumtsingitud
nelikanttoru 30 x 50 mm, detailid keevitatakse
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Märkused
1. Raami alus tasandada ja tihendada. Alusele külvata heintaimede segu.
2. Ristdiagonaalid paigaldada kõigi pikisuunas diagonaalidega toestatud raamiosade vahele sarnaselt lõikele 1-1.
3. Palissaadi kaeviku tagasitäide teha nõlvast väljakaevatava pinnasega.
4. Värvus/pinnatöötlus: kuumtsingitud
5. Raami ehitamiseks koostada tööjoonis. Arvestada, et raam oleks ületatav ATV vm sarmase sõidukiga.

raami diagonaaltugi

raami diagonaaltugi
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"Lambavärav" (Cattle grid )

Orjaku õpperaja projekt
         "Lambavärav" (cattle grid) M 1: 25


