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Gjennom våre nyhetsbrev ønsker vi å gi en praktisk
vinkling og basisinfo for sikring på byggeplasser.
Vi tar gjerne imot forslag på tema til ANLEGGS-nytt!

Sperregjerder - mange bruksområder

Sperregjerder, eller også kalt publikumsgjerder og franske gjerder, er den mest brukte gjerdetypen ved publikumsarrangement og events. Det nærmer seg festivaltid og også sesong for at gjerdet tas i bruk ved gravearbeid og annet
anleggsarbeid. I den forbindelse ønsker vi derfor i denne utgaven å beskrive sperregjerder litt nærmere.

Bruksområder

Sperregjerder er raske å sette opp, og derfor svært godt egnet for midlertidig sperring. De gir en sikker og effektiv avgrensning og kontroll av både
små og mellomstore folkemengder. I tillegg er de praktiske ved f.eks. vei- og
gravearbeid. For bønder og gårdseiere er også slike typer gjerder praktiske
for midlertidige inngjerdinger.

Ulik kvalitet

Den viktigste forskjellen på de ulike typene sperregjerder er vekten. Smart-gjerdene har lav vekt og er letthåndterlige.
De er avrundet i topp og bunn og har derfor reduserte skjøtepunkter. I tillegg er også føttene avrundet, som gjør at
gjerdet ikke har skarpe kanter. Gjerdene finnes i to lengder, 2,3 m og 2,5 m, men høyden er den samme på 1,1 m.
Logistikkmessig er den en fordel med 2,3 m da de kan stables på langs på
lastebil. Den lave vekten på ca. 11 kg er en fordel for å gjøre jobben med
selve håndteringen av gjerdene lettere. Imidlertid kan vekten være en
bakdel når det kommer til stabilitet.
Ved høyere krav til stabilitet, vil derfor et C2 sperregjerde være et godt
alternativ. Dette har en vekt på hele 20 kg og har en bredde på 2,5 m.
Sammenlignet med Smart-gjerdene har det også et tykkere gods slik at
det totalt sett er et svært solid og kraftig gjerde.

Pall

Sperregjerdene er enkle å stable oppå hverandre slik at de tar liten
plass ved lagring og transport. Det finnes transport- og oppbevaringspall tilgjengelig som rommer opptil 50 gjerder. Pallen har ekstra stolper
som kan gjøre den høyere/lavere ved behov. Under pallen er det spor
for gaffeltruck som gjør det raskt å flytte mange gjerder på én gang.

Tips!

Refleksbånd er et smart tilbehør i trafikkerte områder.
Det festes med borrelås og er
enkelt å både sette på og fjerne.
Kan brukes mange ganger.

Vi ønsker alle våre kunder og kontakter
en riktig GOD PÅSKE !
PS! Vi har åpent mandag-onsdag uke 13.
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