
Galvaniserede stållåger
Galvaniserede stållåger findes i flere forskelli-
ge udførsler.Vægten er dog i reglen udtryk for
kvaliteten. Jo tungere låge desto større styrke.
Bemærk at de 2 skråbånd kan give problemer,
hvis et fyr for benet igennem lågen. Derfor
vælger bla. strudseavlere gerne låger uden
skråbånd. Stållåger fås i bredden: 1–5 m.

Country trælåger
Trælåger findes præfabrikeret i både trykimp-
rægneret fyr og i ædle træsorter som f. eks.
Keruing.Trælågerne er smukkere i landskabet
og giver ejendommen et eksklusivt look.
Husk at heste gerne vil gnave i lågerne der
findes forskellige midler for at undgå dette.
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9.6 Trælåger i kvalitet

L E D  &  L Å G E R

Letvægtslåger
Denne type låge er meget populær.Vær 
opmærksom på, at der er anvendt stål og ikke
alm. rundjern. Sidstnævnte vil resultere i at
lågen hurtig bliver grim og bøjet. Letvægtslåger
fås i 188 & 366 cm i bredden.

Hegnsdoktoren er meget velegnet til at finde
støjkilder på elhegn.
Kontakt dit lokale Poda Center, hvis du har
brug for hjælp med at fjerne problemer med
støj på telekabler.
Kontakt evt. telestyrelsen på tlf. 35 430 333.

Klaplåge
I større indhegninger kan der være brug for
selvlukkende låger til publikum. Klaplåger kan
fremstilles af økotræ påmonteret net. Se foto.
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9.5 Fejlfinding - 9.6 Led & låger

L E D  &  L Å G E R

Galvaniseret stållåge

Letvægtslåge inkl. hængsler - b: 366 cm/h: 100 cm (52366)

Country House trykimprægneret trælåge i 360 cm

Klaplåge

Country House®
Disse låger er udført i et alsidigt design med mange muligheder. Flotte som indgangslåger,
prægtige som ledåbninger, hvor de falder flot ind i ethvert landskab. Country House® leveres
både i Keruing og imprægneret fyr. Sidstnævnte type er meget velegnet til at male f.eks. hvid.
Lågerne leveres i flere længder fra 1,2 meter - 3,6 meter.

Hegnsdoktor

(16509) 

- velegnet støjfinder

på elhegnet.

Er strømmen højere, kan der være en korts-
lutning på hegnet, for voldsom bevoksning
omkring hegnet, strømførende ledninger der
har jordkontakt, eller gamle udslidte isolato-
rer.Arbejd dig ned langs hegnet, der har for-
højet Ampere for således at lokalisere og
rette op på de førnævnte fejl der evt. måtte
forårsage forstyrrelsen.
4. Såfremt strømmenstyrken (A) stadig er for
høj kan man eksempelvis give strømtilførsel
via hegn der er placeret i midten af foldarea-
let, i stedet for gennem et hegn der løber
langs vejen, ved siden af telefonlinjen.
5. Kontrollér at jordingssystemet er korrekt
udført, se side . Kontrollér at elhegnet er
placeret mindst 10 m. fra bebyggelse, og
mindst 10 m. fra andet jordingssystem.
Kontrollér ligeledes at spændingsgiveren,
jordforbindelsesledningen, samt ledninger til
hegnet ikke er placeret i umiddelbar nærhed
af telefonlinjen.
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9.7 Bærestolper & Hængsler 9.7 Lukketøj & anslag

Bærestolper
De store flotte trælåger passer bedst til en firkantet bærestolpe. 14 x 14 x 230 kan bære alle
typer, dog anbefaler vi 16 x 16 x 230 mm til 360 cm låger i hårdtræ. De mindste bærestolper i
12 x 12 x 230cm anvendes til låger op til 120cm samt til suppleringshegn på begge sider af 
portpartiet. Bærestolperne er kvadrede og fasede og leveres i Økotræ, som er særdeles hold-
bar. Markedsundersøgelser med Poda Økopæle viser en levetid på op til 36 år.

Beslag & lukketøj
Til ovennævnte låger leveres en lang række kvalitetsbeslag og lukketøj, som opfylder ethvert
behov.Alle disse produkter er udført i varmtgalvaniseret stål.Vi kan endvidere levere lågerne
med automatik og fjernbetjening.

Bærestolpe i Økotræ Bærestolpe 
firkantet
(kvadret og
faset)

F. Stabel (super) A. Stort tophængsel

B. Lille tophængsel

C. Bundhængsel stort .

E. Bundhængsel justerbart

G. Lukketøj med klipfald H. Lukketøj model Chelsea

D 1. Anslag

I. Fjederlukkebeslag uden anslag

J. Lukketøj med krampe

D 3. Anslag tovejs D 4. Anslag til runde pæle

59100 59110

59140

59160 59170

5908

59120

59020

59030

59040

59010

59014

5905
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9.7 Selvlukkende hængsler 9.7 Skudrigel, overfald m.m.

Selvlukkende hængsel
Med dette hængselsæt monteret på lågen, kan denne åbne op til begge sider og falder
altid tilbage til den lukkede position igen. Systemet virker bedst med låger fra 240 cm til
360 cm. Kan anvendes sammen med Chelsea lukketøj og fjederlukketøj.

D. Stabel m. påsvejset plade

M 1. Skudrigel Super

M 2. Skudrigel

N. Lille overfald

O. Stort overfald

Q. Kraftig krog 
til lukketøj eller 
holdefunktion

S. Klipfald lille

R. Bladhængsel

59201

59250

59200

59270

59220

59240

59210

5904

59060
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9.8  Montering af stolper 9.9 Kvalitetslåger & tilbehør

Montage af bære- og anslagsstolper
Lågerne kan monteres på 2 forskellige måder. Enten på bagsiden eller på indersiden af
stolperne.Typisk vil man hænge lågerne på indersiden (imellem stolperne), hvis de skal
kunne åbne i begge retninger. I begge tilfælde skal der jo tages hensyn til de beslag, der
skal monteres på lågen og stolperne.

Bærestolperne i disse eksempler er 14 x 14 cm

1. Enkeltlåge monteret bag på bærestolpen (låge åbner ind)
Afstand imellem stolper = lågens bredde minus 40 mm. Lågen overlapper hver stolpe  
med ca. 15 mm.Anvend “Lukkebeslag med klipfald” eller “Fjederlukkebeslag”.

2. Dobbeltlåge med overfald monteret bag på stolperne (låger åbner ind)
Afstand mellem stolper = lågernes bredde minus 40mm. Lågerne overlapper stolperne  
med 25 mm. Lågerne monteres med 10 mm mellemrum. Anvend “Overfald” samt   
“Skudrigel”.

2. Dobbeltlåger med overfald monteret imellem stolperne.Afstand mellem stolperne = 
lågernes bredde + 230-270 mm.Anvend “Overfald” og “Skudrigel”.

1. Enkeltlåge monteret imellem stolperne
Afstand mellem stolper = lågens bredde + 210 mm hvis du bruger “Fjederlukkebeslag”.

Port Automatik
Country Ranger låger kan leveres med portautomatik.Automatikken kan tilpasses efter
behov og krav til pris, æstetik, sikkerhed og bekvemmelighed, og kan installeres på alle
porte og låger, både nye og eksisterende.Traditionelt benyttes en mini-fjernbetjening
(radiosender) i en afstand op til 100 meter fra bilen, huset eller i det fri. Men der kan
kobles et uendeligt antal fjernbetjeninger til dette anlæg, bla. et kodetastatur, en nøglekon-
takt eller blot en trykknap. Som sikkerhed har radiosenderen et kodet signal. Læs mere
om Poda’s Portautomatik i vores specialbrochure.Vi er naturligvis behjælpelig med rådgiv-
ning, projektering, tilbud, levering og montage.

Country-Oil
Træets farve falmer hurtigt. Man kan behandle lågerne med Country-Oil, dette sikrer læn-
gere holdbarhed og mindre udslag i fugtigt vejr, samt at den smukke farve bibeholdes. Der
går ca. 1 dåse Country-Oil på en 3 meter låge.

Trælåger er et naturprodukt
Countrylåger leveres i både Keruing og fyrretræ. Bemærk at træ er et naturprodukt, der
ænder form og evt. retning ved varierende fugtighedsforhold. Derfor kan man forvente, at
lågerne kan slå sig og som regel ikke er 100% lige. Countrylåger i trykimprægneret fyr er
fremstillet i en standard kvalitet, der tillader  1 –2  mellemstore knaster pr. lb. m. træ.
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