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A Gripple vállalatról

A huzalfeszítő és huzalösszekötő termékek piacvezető gyártójaként a Gripple 
vállalat világszerte ismert innovatív és költséghatékony megoldásairól szőlő-
és gyümölcstámrendszerek építésénél, kerítésrendszerek satbilizálásánál, 
megfeszítésénél és javításánál. A Gripple termékek kiváltják a hagyományos 
módszereket, jelentős idő- és munkaerő-megtakarítást eredményezve. A 
termékválaszték szinte minden típusú huzalhoz/sodronyhoz alkalmazható.

Gripple Europe, Obernai, Franciaország

Gripple központ, Sheffield, Anglia Gripple központ, Sheffield, Anglia
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Miért a Gripple?

Időt és pénzt spórolunk
A Gripple termékcsalád innovatív módon lett megtervezve, az egyszerű felhasználhatóságot szem 
előtt tartva. A hagyományos módszerekhez képest lényegesen egyszerűbb rendszert kínálunk, 
a huzalok lassú kötözését és csomózását teljesen kiküszöböljük, ezáltal jelentősen lerövidítjük az 
építési időt, csökkentjük a munkaerő-szükségletet.

Komplett rendszert kínálunk
Rendszerünket folyamatosan fejlesztve úgy alakítottuk ki a termékeinket, hogy széles körű 
felhasználási területeken tudjunk megoldást nyújtani. A szabadalmaztatott technológia 
legfőbb erőssége a sokoldalúság, ami lehetővé teszi, hogy a szőlő- és gyümölcstámrendszer 
építés, kerítésépítés huzalkapcsolási, kikötési, megfeszítési és javítási feladatait egylépéses, 
munkatakarékos folyamattá egyszerűsítsük.

Termékkörünket folyamatosan fejlesztjük és bővítjük
Üzleti vállalkozásunk arra a vágyra épül, hogy folyamatosan innovatív termékeket hozzunk piacra. 
Innovációs csapatunk gondoskodik arról, hogy a tervezéstől a létrehozásig gyorsan és rugalmasan 
dolgozzunk újításainkon. Figyelembe vesszük partnereink és felhasználóink ötleteit is, tehát vegye 
fel bátran velünk a kapcsolatot, szeretjük a kihívásokat.

Megbízható, hosszú élettartamú termékeket kínálunk
A huzalok csomózásának és tekerésének teljes kiküszöbölésével az éle_artam többszörösére 
növekszik. Eszközeink széles választéka gondoskodik arról, hogy a telepítés és a karbantartás 
gondtalan legyen. Szabadalmaztato_ technológiánk azt eredményezi, hogy teljes a biztonság 
minden olyan ponton, ahol Gripple termékeket használ.

Piacvezetők vagyunk
30 éve szállítunk megoldásokat a szőlőtermesztés, gyümölcsösök és kerítésrendszerek építési 
területein, termékeinket világszerte ismerik és használják. Büszkék vagyunk az általunk kínált 
rendszerre, mert egyszerű, sikeres és megbízható.
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GP No.1 & No.2
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VIT-S
15. oldal

Végoszlopkikötő szett
fém végoszlopokhoz (GPAK Plus M) 

17. oldal

Szőlőtámrendszerek építése
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Gripple Plus feszítőszemek
12. oldal

Végoszlopkikötő szett
fa végoszlopokhoz (GPAK Plus W)
18. oldal

Horgonyok
19. oldal

VIT-S Szett
15. oldal
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Gripple Plus 
feszítőszemek 

12. oldal

Dynamic 
feszítőszemek 

23. oldal

Gyümölcsösök támrendszerei
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Végoszlopkikötő szett 
extrém terheléshez (DPAK)
22. oldal

Horgony
19. oldal

Szerszámok és kiegészítők
30. oldal

Huzalkikötő szett
beton végoszlopokhoz
24. oldal
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Gripple Plus feszítőszemek
12. oldal

Végoszlopkikötő szett 
kerítések végoszlopaihoz

28. oldal

T-Clip
27. oldal

Kerítések építése
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Gripple Plus Barbed 
szögesdrótok telepítéséhez
26. oldal

Huzalvég kapocs
32. oldal
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Termék Maximum teherbírás Huzalátmérő Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

Gripple Plus Small 300 kg 1,40 mm - 2,20 mm GPS300BB 20 300

Gripple Plus Medium 400 kg 2,00 mm - 3,25 mm GPM200BB 20 200

Gripple Plus Large 600 kg 3,25 mm - 4,20 mm GPL120BB 10 120

Gripple Jumbo* 600 kg 2,50 mm - 3,15 mm J120BB 10 120

Gripple Plus feszítőszemek Felső kép: huzalszakadás javítása GP Medium feszítőszemekkel
Alsó kép: huzalok összekapcsolása

Gripple Plus feszítőszemek

• Huzalkapcsolás/kikötés és feszítés egy lépésben
• Nincs szükség huzalsodrásra és tekerésre, gyors és egyszerű használat
• Minden huzaltípushoz megfelelő
• Nagy teherbírás, korrózióálló anyagminőség
• Szükség esetén könnyen újrafeszíthetők évről évre

A Gripple Plus feszítőszemek minden huzaltípushoz felhasználhatók.

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon

*A Gripple Jumbo nem oldható
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Termék Maximum teherbírás Huzalátmérő Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

GP No. 1 400 kg 1,80 mm - 3,00 mm GP1-200BB 20 200

GP No. 2 600 kg 3,00 mm - 4,20 mm GP2-100BB 10 100

GP No.1 - huzalkikötés fém végoszlopon Adapter - amikor a GP No.1. vagy No 2. feszítőszem a végoszlop belsejében van

GP No. 1 & No. 2

• Huzalkikötés és feszítés a fém végoszlopokon egy lépésben
• Acélhuzalokhoz és műanyag kábelekhez is tökéletesen használható
• Korrózióálló anyagminőség
• A kiálló huzalvéget vissza lehet hajtani a huzaltartó csatornába
• A feszítőfogóra tehető adapterrel könnyű a huzalfeszítés a végoszlop belsejében is

A Gripple GP No. 1 és No. 2 feszítőszemeket a huzalszálak fém végoszlophoz 
történő kikötésére használjuk

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon

Installáció - Adapter csatlakoztatása a feszítőfogóhoz
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Egységcsomagok

Kezdőcsomag Felső kép: huzalfeszítés a feszítőfogóval
Alsó kép: kerítésjavítás feszítőszemekkel és a feszítőfogóval

• Ideális a termékekkel való ismerkedéshez
• Többféle feszítőszemmel is rendelhetők
• Könnyen szállítható
• Igényes kivitel
• További információk a 30. oldalon

A szett egy feszítőfogót és Gripple Plus feszítőszemeket tartalmaz.

Fogó Feszítőszem Maximum teherbírás Huzalátmérő Cikkszám Db/doboz

Feszítőfogó 

Torq Tool 5

400 kg

60 Gripple Plus Small 300 kg 1,40 mm - 2,20 mm WJTK5-GPS 4

50 Gripple Plus Medium 400 kg 2,00 mm - 3,25 mm WJTK5-GPM 4

30 Gripple Plus Large 600 kg 3,25 mm - 4,20 mm WJTK5-GPL 4

30 Gripple Jumbo 600 kg 2,50 mm - 3,15 mm WJTK5-JUM 4

30 Barbed 150 kg 2,00 mm - 2,50 mm WJTK5-BARB 4

50 GP No. 1 400 kg 1,80 mm - 3,00 mm WJTK5-GP1 4

Feszítőfogó 

Torq Tool 8 

100 kg

50 Gripple Plus Medium 400 kg 2,00 mm - 3,25 mm WJTK8-GPM 4
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VIT-S feszítőszem & VIT-S Szett

VIT-S Szett - fa végoszlopon Felső kép: VIT-S szett fémoszlopra felfúrt tartófüllel
Alsó kép: VIT-S feszítőszem a fém végoszlop huzaltartó fülére akasztva

Termék Maximum teherbírás Huzalátmérő Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

VIT-S feszítőszem 

fém végoszlophoz
400 kg 1,40 mm - 2,60 mm

VIT-S-100-BB 20 100

VIT-S szett 

Fa és fém végoszlophoz
VIT-S-KIT-50-BB 10 50

• Kiváltja az elavult láncos megoldásokat
• Fa és fém végoszlopohoz is használható
• Lehetővé teszi a lombtartó huzalok szabad mozgatását, függetlenül a növekedési fázistól
• Használatával a lombtartó huzalok könnyen levehetővé válnak
• Kézi erővel is könnyű huzalfeszítés

A VIT-S feszítőszemek a mobil lombtartó huzalok kialakításánál váltják ki a 
nehézkesen és bonyolultan használható láncokat. Fa és fém végoszlopoknál is 
használhatók a szettben lévő tartófül fül segítségével.

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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x2

GPAK Plus M 
Fém végoszlopokhoz

GPAK Plus W 
Fa végoszlopokhoz

ÚJDONSÁG!

A PLUS VERZIORA váltunk !‘
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GPAK Plus M - Fém végoszlopok kikötéséhez Felső kép: sodronyvédő fej
Alsó kép: sodronyvédő kengyel

• Kifejezetten fém végoszlopokhoz tervezve
• „Vitorla” kikötés, két kikötési ponttal biztosított tökéletes tartás
• Zn-Al bevonatú sodrony az erős korrózióellenállás érdekében
• Két védőfej és egy védőkengyel a kikötősodrony védelmére a kikötési pontoknál
• Gyors, azonnali és stabil, professzionális megoldás
• Évről évre könnyen újrafeszíthető, a kikötősodrony károsodása nélkül

A GPAK Plus M szett tökéletes a fém végoszlopok tartós és gyors kikötéséhez. 
A szett a kikötősodrony és a feszítőszem mellett tartalmaz két sodronyvédő fejet, egy 
sodronyvédő kengyelt és egy kioldótüskét is. A sodronyvédők megakadályozzák a 
kikötősodrony sérülését a kikötési pontoknál.

Termék
Maximum 
teherbírás

Huzalátmérő Sodronyhossz Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

GPAK Plus M

Zn-Al sodronnyal
400 kg 3 mm

2,5 m GPAK-PM3-2.5M 10 60

3 m GPAK-PM3-3M 10 60

3,5 m GPAK-PM3-3.5M 10 60

4 m GPAK-PM3-4M 10 60

4,5 m GPAK-PM3-4.5M 10 60

váltunk !

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon

GPAK Plus M
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GPAK Plus W & GPAK 4 Classic

GPAK Plus W: „vitorla” kikötés fa végoszlopnál Felső kép: kikötősodrony a fa végoszlop felső kikötési pontján
Alsó kép: huzalvédő kengyel és Twister

Termék
Maximum 
teherbírás

Huzalátmérő Sodronyhossz Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

GPAK Plus W

Zn-Al sodronnyal
400 kg 3 mm

3 m GPAK-PW3-3M 10 60

3,5 m GPAK-PW3-3.5M 10 60

4 m GPAK-PW3-4M 10 60

4,5 m GPAK-PW3-4.5M 10 60

GPAK 4 Classic 
Zn-Al sodronnyal

600  kg 4 mm
5 m GPAK-C4-5M 6 30

6 m GPAK-C4-6M 6 30

A GPAK Plus W szettet fa és beton végoszlopok kikötésére fejlesztették ki. Az 
egységcsomag mindent tartalmaz, ami egy azonnali és stabil végoszloplekötéshez 
szükséges: kikötősodrony, feszítőszem, huzalvédő kengyel, kioldótüske. A GPAK 4 
Classic kikötőszettet kerítések végoszlopai megfeszítéséhez használják.

• GPAK Plus W fa- és betonoszlopok kikötésére is alkalmas
• Két kikötési pont, az oszlop tetején és a közepén, a tökéletes tartás érdekében
• Évről évre könnyen újrafeszíthető
• Zn-Al bevonat a tartós korrózióellenállás érdekében
• Gyors, azonnali és stabil, professzionális megoldás

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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Gripple Horgonyok

Horgonyfej működése a talajban Felső kép: horgony és leütőlándzsa
Alsó kép: horgony leütése a talajba

• Könnyen leüthető a talajba
• Minden talajtípushoz megfelel
• Minimális munkaidőt igényel

A Gripple horgonyok stabil és biztonságos kikötési pontok a talajban. Nincs szükség 
ására vagy talajlazításra a talajba történő leütéshez, ezért sokkal rövidebb a telepítési 
idő.

Termék
Maximum 
teherbírás

Huzalátmérő Sodronyhossz Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

Anchor 3  
Zn-Al 

bevonatos sodronnyal

Max. teherbírás 

a talaj típusától 

függ.

Az SPT értéek 

a 21. oldalon 

találhatóak

3 mm 1 m GA3-3MM-1M-Z 10 50

3 mm 1.5 m GA3-3MM-1.5M-Z 10 50

Anchor 4  
Zn-Al 

bevonatos sodronnyal

4 mm 1 m GA4-4MM-1M-Z 6 24

4 mm 1.5 m GA4-4MM-1.5M-Z 6 24

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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APAK Plus M & APAK Plus W

APAK Plus M - fém végoszlopon Felső kép: talajba leütött horgony
Alsó kép: horgony és kikötősodrony kapcsolása + sodronyvédő kengyel

Termék
Maximum 
teherbírás

Huzalátmérő Hossz Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

APAK Plus W
Max. teherbírás 

a talaj típusától 

függ.

Az SPT értéek 

a 21. oldalon 

találhatóak

3 mm
Horgony: 1 m 

Sodrony: 4,5 m
APAK-PW3-1M-4.5M 5 25

3 mm
Horgony: 1, 5 m 

Sodrony: 4,5 m
APAK-PW3-1.5M-4.5M 5 25

APAK Plus M

3 mm
Horgony: 1 m 

Sodrony: 3,5 m
APAK-PM3-1M-3.5M 5 25

3 mm
Horgony: 1, 5 m 

Sodrony: 3,5 m
APAK-PM3-1.5M-3.5M 5 25

Az APAK csomagok végoszlopkikötő szettek és horgonyok kombinációi. A 
teljes végoszloplehorgonyzás elvégezhető velük rendkívül gyorsan úgy, hogy a 
kikötősodrony is maximális védelmet kap.

• Fa-, fém- és betonoszlopokhoz is megfelelő
• Könnyen újrafeszíthető évről évre.
• Cink-alumínium bevonat, a rendkívül hosszú élettartam érdekében.
• Professzionális megoldás.
• Felhasználási javaslat és útmutató a 31-33. oldalakon
• Minden talajtípushoz.

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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GA3 GA4

Az SPT értéket (Standard Penetration Test) széleskörben alkalmazzák a talajösszetétel jellemzésére. 
Az egyes talajtípusoknál az értékek a következők:

 Nagyon laza  SPT 0-4 
 Laza  SPT 4-10  
 Közepesen kötött  SPT 10-30 
 Kötött   SPT 30-50 
 Nagyon kötött > 50 

Az értékek alapján meghatározhatók a talaj geotechnikai tulajdonságai. A talaj adottságai alapján 
kiválasztható a megfelelő horgony.

Az alábbi táblázatok adatai elméleti értékeket tartalmaznak, csak iránymutatásként alkalmazhatók.  
A gyakorlatban mindig figyelembe kell venni az eseti adottságokat.

A megfelelő lehorgonyzás kiválasztása mindig a helyi talaj-, víz- és éghajlati adottságok, valamint az 
eróziós kockázati tényezők függvénye.

SPT értékek és horgonyteherbírás

Talajsűrűség
GA3 horgony teherbírása (kg)

1 m-es  
szárhossz

1,5 m-es 
szárhossz

Nagyon laza 70 105 108 152

Laza 105 173 152 279

Közepesen kötött 173 487 279 845

Kötött 487 1 184 845 2 271

Erősen kötött 1 184 1 797 2 271 3 840

Sodronyszakadás

3 mm – 815 kg

4 mm – 1 200 kg

6 mm – 2 270 kg

Talajsűrűség
GA4 horgony teherbírása (kg)

1 m-es  
szárhossz

1,5 m-es 
szárhossz

Nagyon laza 133 197 213 323

Laza 197 315 323 534

Közepesen kötött 315 796 534 1 525

Kötött 796 1548 1525 3 765

Erősen kötött 1 548 1 663 3 765 5 830

Sodronyszakadás

3 mm – 815 kg

4 mm – 1 200 kg

6 mm – 2 270 kg

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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Termék
Maximum
teherbírás

Sodronyátmérő Sodronyhossz Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

DPAK 4 750 kg 4 mm 4 m GD4-DPAK-4.0M-BB 2 10

DPAK 6 1 750 kg 6 mm 4 m GD6-DPAK-4.0M-BB 2 10

DPAK 6 1 750 kg 6 mm 6 m GD6-DPAK-6.0M-BB 2 10

DPAK szett beton végoszlopon. DPAK szett és lehorgonyzó csiga végoszlopkikötésnél.

DPAK

• Fa-, fém- és betonoszlopokhoz is.
• Két kikötési pont a végoszlopon a tartós feszesség érdekében.
• Évről évre egyszerűen újrafeszíthető.
• Cink-alumínium bevonatú sodrony, a hosszú élettartam érdekében.
• Professzionális, egyszerű, gyors.

Végoszlopkikötő szett Gripple Dynamic feszítőszemekkel, gyümölcsösök és nagy 
terhelésnek kitett támrendszerek végoszlopai lehorgonyzásához.

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon



23

Dynamic feszítőszemek

Dynamic 6 - végoszlop lekötés Dynamic 6 - megfeszítés az erősített feszítőfogóval

Termék Maximum teherbírás Sodronyátmérő Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

Dynamic 4 1 000 kg 4 mm - 4,75 mm GD4-10PK-BB 10 120

Dynamic 6 1 750 kg 6 mm GD6-10PK-BB 10 120

A Gripple Dynamic feszítőszemek ideálisak a nagy terhelésnek kitett rendszerek 
építéséhez, megfeszítéséhez és lehorgonyzásához.

• Nagy teherbírás teljes biztonság mellett.
• Összekapcsolás és feszítés egy lépésben.
• Belső zár: egy mozdulattal lezárható a sodrony mindkét huzalvezető csatornában.
• Kerámia fogaskerekek a maximális korrózió-ellenállás érdekében.
• Kiszerelt szettekben is elérhetők, a leggyorsabb felhasználhatóság érdekében.

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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Szett a betonoszlopon UV satbil műanyag sodronyvédő

Huzalkapcsoló szett betonoszlopokhoz

• Rendkívül gyors huzalkapcsolás.
• Az előre kialakított hurok minden oszlopátmérőnél könnyen használható.
• 1 x 19 cink-alumínium sodronnyal készül, a tökéletes korrózió-ellenállás érdekében.
• A műanyag sodronyvédő megakadályozza, hogy a beton kárt tegyen a sodronyban.
• Gripple Plus Medium feszítőszemet tartalmaz, így évről évre könnyen újrafeszíthető.

A betonoszlopokhoz kifejlesztett szett a támrendszer huzaljainak beton végoszlophoz 
történő gyors kapcsolását oldja meg professzionális módon.

Termék
Maximum
teherbírás

Sodronyátmérő Sodronyhossz Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

Concrete Post Kit 400 kg 2 - 3,25 mm 1,2 m GPOST3-KIT-1.2M-BB 10 60

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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GP90

Keresztirányú kötés üvegházban Felső kép: paradicsom üvegház
Alsó kép: GP90 komló ültetvényben alkalmazva

A GP90 feszítőszem kiváltja a keresztirányú kötéseket a gyümölcsösök és üvegházak 
építésénél. Beépített csavaros fejjel rendelkezik, amelyik könnyen kapcsolódik a 
hosszanti kábelekhez vagy sodronyokhoz.

• Felső összekötő rendszerek építéséhez gyümölcsösökben és üvegházakban.
• Kiváltja a hagyományos hurkolt kötéseket.
• Összekapcsolás és feszítés egy lépésben, 1 perc alatt.
• A 600 kg-os teherbírás alkalmassá teszi erős szél és nagy terméssúly elviselésére is.

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon

Termék
Maximum

terhelhetőség
Hosszanti
sodronyok

Keresztsodronyok Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

GP90 600 kg 6 mm - 16 mm 1,8 mm - 4,0 mm
GP90-60BL - 60

GP90-40BB 4 40

Installáció
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Termék Maximum teherbírás Huzalátmérő Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

Barbed 150 kg

Szögesdrótok 

2 x 2,00 mm -  

2 x 2,50 mm

B200BB 10 200

Gripple Barbed szögesdrót toldásánál. Háromdrótos karám kialakítása Gripple Barbed feszítőszemekkel.

Feszítőszem szögesdrótokhoz

• Kiváltja a csomózást és hurkolást, gyors és biztonságos.
• Kikötés és feszítés egylépésben.
• Könnyen újrafeszíthető évről évre
• Nagy szakítószilárdságú huzalokhoz és lágy huzalokhoz is.
• Csúcsminőségű kerámia huzalszorító hengerek

A Gripple Barbed feszítőszem kiváltja a szögesdrótok hurkolásos/csomózásos 
kikötését. Egylépésben megoldja a kikötést és a megfeszítést is. 

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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A feszítés a sorközben alkalmazott Gripple Medium vagy Barbed feszítőszemeknél történik. Soha ne feszítsen a T-Clip kikötőszemeknél!

T-Clip

T-Clip 1 - kerítés építésénél T-Clip 2 - szögesdrót kikötésénél

A Gripple T-Clip szemek biztonságosan kapcsolják a kerítéshálókat a sarokoszlopokhoz. 
Rendkívül gyors és stabil kötés, csomózás vagy hurkolás nélkül.

• Kiváltja a csomózást és a hurkolást, lényegesen gyorsítja az építést.
• Nincs szükség a fonatok elvágására.
• Biztonságos kikötés.
• Csúcsminőségű kerámia huzalszorító hengerek, a korrózió-ellenállás érdekében.
• Két méretben is rendelhetők, kerítésekhez és szögesdrótokhoz is.

Termék Huzaltípus Huzalátmérő Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

T-Clip 1
Hagyományos 1,80 mm - 3,25 mm TCLIP200BB 20 200

szögesdrót
kemény huzalból 2 x 1,60 mm - 2 x 1,70 mm TCLIP200BB 20 200

T-Clip 2

hagyományos,
elektromos 3,25 mm - 4,20 mm TC2-120BB 10 120

szögesdrót lágy 

huzalból
2 x 1,80 mm - 2 x 2,50 mm TC2-120BB 10 120

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon



28 Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon

FPAK szett „H” oszlopkötésnél FPAK szett „H” végoszlopnál

FPAK

• Fa- és fémoszlopokhoz is használható.
• Nagy teherbírású.
• Könnyen újrafeszíthető bármikor.
• Cink-alumínium bevonat, a tartós korrózió-ellenállás érdekében.
• Professzionális, gyors, egyszerű.

Termék
Maximum
teherbírás

Sodronyátmérő Sodronyhossz Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

FPAK 400 kg 3 mm 3,5 m FPAK-C3-3.5M 2 10

Az FPAK szett egy méretre vágott, egyik végén stabil hurokkal rendelkező sodronyból és 
egy Gripple feszítőszemből áll. Tökéletes a kerítésrendszerek lehorgonyzásához és belső 
megfeszítéséhez.
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Kerítéslekötő szett

Kerítéslekötő szett zöldségeskert bekerítésénélAutópálya kerítés, kerítéslekötő szettel építve

Ez a kiegészítő szett biztosítja a kerítések aljának talajhoz való kötését egyenetlen felszínű 
talajoknál. Plusz erőt ad a kerítésrendszernek olyan helyeken, ahol állatok behatolási 
kísérlete várható.

• Egyszerű és gyors installáció a lehajtófej és egy kézi elektromos fúrógép segítségével.
• Használatával tovább nő a kerítés stabilitása.
• Lényegesen erősebb a hagyományos rögzítési módoknál.
• Az állatok nem tudják a talajból kimozgatni.

Termék Talajtípus Cikkszám Db/zacskó Db/doboz

Kerítéslekötő szett kemény talaj FENCE-TL-P2 - 100

Lehajtófej - TL-P1-TOOL-STD - 1

Installáció



30

Huzalvágó fogó
Nagy szakítószilárdságú huzal vagy drótkötél vágására 4 mm-ig. A csúszásmentes fogantyúk 
megkönnyítik a használatot, az edzett acélfejek kiváló teljesítményt nyújtanak. 
Cikkszám: CUTTER-GRIPPLE 
Kiszerelés: 1  

Gripple Feszítőfogó
Kompakt, könnyen kezelhető és hordozható eszköz. A 6:1 arányú áttétel és a beépített feszítőmérővel egyszerűen 
és pontosan, elvégezhető a feszítés 400 kg-ig.Mindegyik Gripple feszítőszemhez használható. A feszítőfogókat 
soha ne rakja le a talajra, mert a homokszemcsék földdarabok károsítják a feszítőmechanizmus fogaskerekeit! 
Cikkszám: TOOL-5-SINGLE 
Kiszerelés: 1

Erősített huzalvágó fogó
Nagy szakítószilárgságú huzal vagy drótkötél vágására 6 mm-ig. 
Cikkszám: CUTTER-6MM 
Kiszerelés: 1

Szerszámok és kiegészítők

Gripple Feszítőfogó kis terhelésű rendszerekhez
Kompakt, könnyen kezelhető és hordozható eszköz. A 6:1 arányú áttétel, 100 kg-ig. 
Mindegyik Gripple feszítőszemhez használható. 
Cikkszám: TOOL-8-SINGLE 
Kiszerelés: 1

Erősített feszítőfogó
Gyümölcsösök, kerítések, nagy terhelésű rendszerek (erózióvédelem, útstabilizálás,stb.) 
megfeszítéséhez. Mindegyik Gripple feszítőszemhez használható. 
Cikkszám: TOOL-7-SINGLE 
Kiszerelés: 1

Adapter feszítőfogókhoz
A fém végoszlopoknál történő huzalfeszítéshez, abban az esetben, amikor a feszítőszem az oszlop 
belsejében helyezkedik el. 
Lásd 13. oldal 
Cikkszám: GP1-TOOL-ADAPTOR-BB 
Kiszerelés: 1 unit

Fogójavító szett
A feszítőfogók kopó alkatrészeinek kicseréléséhez. 
Cikkszáms: CAM-SET-TYPE-G ; CAM-SET-TOOL-7 
Kiszerelés: 1

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon



31

Gripple Petrol Driver (oszlopleütő)
A motoros leütőgép a támrendszerek oszlopainak és horgonyainak talajba történő beütését végzi. 
Kompakt kivitel, mindössze 15-kg-os 
Cikkszám: EPPD-BXD 
Kiszerelés: 1

Gripple JackJaw® (lándzsakihúzó)
Leütőlándzsák talajból történő kihúzásához, horgonyok megfeszítéséhez. Speciálisan tervezett 
nagy szilárdságú karok a horgonyok könnyű telepítéséhez. 
Cikkszám: JACKJAW 
Kiszerelés: 1

Loop Puller (horgonyfeszítő)
A horgonyfeszítő ideális eszköz a talajban levő horgonyok megfeszítéséhez. Önmagában, vagy a 
JackJaw®-wal együtt használható. 
Cikkszám: TOOL-INSTANT-SET 
Kiszerelés: 1

Horgonyleütő lándzsák
A Gripple horgonyok leütéséhez, 1,5 m-es és 1,8 m-es hossz. 
Cikkszám: DR-A34-1.5M (A3 vagy A4: 1m-es horgonyhoz) ;  
       DR-A34-1.8M (A3 vagy A4: 1,5m-es horgonyhoz) 
Kiszerelés: 1

Szerszámok és kiegészítők

GPD 50 mm Adapter
10-52 mm átmérőkre tudja szűkíteni a GPD standard, 78 mm-es átmérőjű fejét. Egyszerűen 
csatlakoztatható, könnyen eltávolítható. 
Cikkszám: EPPD-ADAPTER-50 
Kiszerelés: 1

GPD 107 mm Adapter
Ezzel az adapterrel a GPD adapter alkalmassá válik akár 100 mm átmérőjű oszlopok puha talajba 
történő beütésére. 
Cikkszám: EPPD-ADAPTER-107 
Kiszerelés: 1

GPD 30 mm Adapter
30 mm átmérőjű, alumínium-műanyag szűkítőhüvely. A GPD standard 78 mm-es átmérőjű fejébe 
csatlakoztatható.. 
Cikkszám: EPPD-ADAPTER-ANCHOR 
Kiszerelés: 1

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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Szerszámok és kiegészítők

Kioldótüske
A Gripple feszítőszemek kioldásához. A megfeszített és már egyszer megterhelt szemeknél oldás 
előtt végezzen enyhe feszítést a feszítőfogóval! Mozdítsa meg a huzalt a szemben a kioldás előtt. 
Cikkszám: GP-KEYPACK-MULTI 
Kiszerelés: 100

Gripple öv
A Gripple feszítőszemek és a szerszámok építés közbeni könnyű hordozásához. A feszítőfogókat 
soha ne rakja le a talajra, mert a homokszemcsék/földdarabok károsítják a feszítőmechanizmus 
fogaskerekeit! 
Cikkszám: WORKBELT-CANVAS 
Kiszerelés: 1 

Twister
A kiálló huzalvégek lefedésével megelőzi a sérüléseket, baleseteket. 
Cikkszám: TWISTER-BLUE-100BB 
Kiszerelés: 100

Huzalvezető
Szélsőséges időjárásnak (erős és gyakori szél) kitett huzaloknál védi a huzalt a folyamatos dörzölődéstől. 
Cikkszám: WIRE-GUARD-100-BB 
Kiszerelés: 100

Sodronyvédő fej
Fém végoszlopoknál megszünteti az oszlop és a lekötősodrony közvetlen érintkezését, védi a sodronyt 
az oszlop nyíró/vágó/dörzsölő hatásaitól. 
Cikkszám: WP-300BB 
Kiszerelés: 20

VIT-S tartófül
A VIT-S szemek fa végoszlopokra történő akasztásához, mobil lombtartó huzalok kialakításánál.  
A VIT-S szemek kiváltják a nehézkesen alkalmazható láncos megoldásokat. 
Cikkszám: VIT-S-HK-240-BB 
Kiszerelés: 20

Felhasználási javaslatok a 33-35. oldalakon
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‘CLICK’

 
A VIT-S szemek
fa- és fémoszlopokhoz 
törtöénő kapcsolása.
Faoszlopnál használja 
a tartófület!

• A huzalvezetőt használhatja a VIT-S szemek kapcsolásánál fa- és fémoszlopokhoz.

Huzalvezető

Felhasználási javaslatok

Adapter használata (fémoszlop belsejében)GP No. 1 & No. 2 alkalmazása

Gripple feszítőszemek, kioldótüske, Twister

VIT-S

• Hajtsa vissza a kiálló huzalvéget a VIT-S szem csatornájába a balesetek elkerülése érdekében!
• A tartófülek segítségével a lombtartó huzalok mozgathatók a növény magasságának megfelelöen.

• Ha a végoszlop a nyitott végével kifelé néz, az adapterrel könnyen tudunk feszíteni a belsejében is.

• Feszítés és újrafeszítés a feszítőfogó segítségével (legalább 10cm szabad huzalvéget hagyjon!)
• Megfeszítés előtt a kioldótüskével szabadon mozgathatók a feszítőszemek.
• A Twister huzalvégfedő megakadályozza a kiálló huzalvégek által okozott baleseteket.

Részletes ismertetőkért keresse fel youtube csatornánkat: www.youtube.com/grippletv

• Ne feszítse túl a huzalokat és ne alkalmazzon nagyobb feszítőerőt a gyártó által javasoltnál!

Feszítőerő beállítása a fogó nyelén Erősített feszítőfogó



34

• Mindig üsse le a horgonyt a talajba teljesen, legalább 1m-es mélységig!
• A gyorsabb munkavégzéshez használja a GPD motoros leütőgépet!

Horgony telepítése

• A huzalvédő gallért helyezze szorosan az oszlophoz! 
• Huzalfeszítéshez használja a feszítőfogót!

Kikötőszett betonoszlopokhoz

Dynamic feszítőszemek

• Használja az imbuszkulcsot a huzalvezető csatornák lezárására a feszítés végén!
• Kioldható és újrafeszíthető a feszítőerő csökkenése nélkül.

Felhasználási javaslatok

Részletes ismertetőkért keresse fel youtube csatornánkat: www.youtube.com/grippletv

• Kombinálja a szettet a horgonyokkal, a teljes lehorgonyzás elvégzéséhez.

GPAK Plus W- Fa végoszlopok kikötése

• Kombinálja a szettet a horgonyokkal, a teljes lehorgonyzás elvégzéséhez.

GPAK Plus M - Fém végoszlopok kikötése
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• Kombinálja a szettet a horgonyokkal, a teljes lehorgonyzás elvégzéséhez.

DPAK

• Távolítsa el a felesleges függőleges huzalszálakat!
• Kapcsolja össze a fonatvégeket szálanként a feszítőszemekkel, feszítsen a fogóval!
• A huzalvágó fogóval vágja kb tenyérnyi hosszúra az átmenő huzalvégeket, fedje őket a Twisterekkel!

Gripple feszítőszemek - kerítések építésénél

T-Clip használata

• Tegye a T-Clip szemet az oszlophoz a lehető legközelebb!
• A T-Clip szemnél csak kézi erővel feszítsen!
• A könnyű használat érdekében a talajfelszínhez eső T-Clip szemet fordítva helyezze fel!

FPAK kikötőszett Best Practice

• A feszítősodronyt mindig az oszlop aljához kösse, hogy elkerülje az állatok beszorulását! 
• Ahol nincs elég hely, kombinálja az FPAK szettet horgonyokkal, a tökéletes megfeszítéshez!

Felhasználási javaslatok

Részletes ismertetőkért keresse fel youtube csatornánkat: www.youtube.com/grippletv
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