PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOTVENÍ
Rozpěrné tyče do stanu – obj. kód RDS619501886
Rozpěrné tyče do nafukovacích stanů – je třeba rozlišovat tyče dle typu stanů.
Výrobci se liší v průměru a délce tyče. Zavíratelný princip skládání tyče
zůstává stejný. Kloub je opatřen pojistkou proti samovolnému uvolnění tyče.
Materiál:

hliník

Délka:

208cm pro stany TPE, 220 cm pro stany HF-46A

Průměr:

35/31 mm pro stan TPE, 29/25 mm pro stany HF-46A

Kolík kotevní ke stanu – obj. kód 6RDS00862
Pevné odolné ocelové kolíky ke stanu. Křížový profil s navařenými háky pro
připevnění lana v horní části. Zkosená špicepod úhlem 30°C zajistí snadné
zatlučení do povrchu.
Délka:

40cm

Profil:

křížový

Hmotnost:

1,3kg

Kolík kotevní ke stožáru – obj. kód KK35
Robustní kolík ke stožáru vyrobený z pevného kovu tak, aby odolal
zatloukání těžkou palicí. Úchyty a 2ks otvorů (průměr 10 mm) v horní části
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Lze koupit jednotlivé páry tyčí nebo kompletní sadu dle velikosti stanu.

kolíku slouží k připevnění karabiny, lana a vypnutí dle potřeby.
Zkosená špice pro snadnější průnik povrchem.
Délka:

35cm

Profil:

L

Hmotnost:

1,0 kg

Kolík kotevní k hale MMS, MMHF – obj. kód 6RDS07128
Pevné odolné ocelové kolíky k hale. Křížový profil s navařenými háky pro
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připevnění lana v horní části. Zkosená špice pod úhlem 30°C zajistí snadné
zatlučení do povrchu.
Délka:

60cm

Profil:

křížový

Hmotnost:

2,5 kg

Kolík kotevní ke stanu vzor S65 – obj. kód KS65
Kotevní kolík stanu je vyroben z oceli 11 373. Na jednom
konci je trn pro uchycení kotevního provazce a na druhém
konci je zašpičatěn – hrot je sražen pod úhlem 45°.
Průměr trnu je 12mm.
Délka:

65cm

Profil:

T

Hmotnost:

2,3kg
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