Stiﬀ Stay Fencing Machine
Centre Twist Retroﬁt - Tradução português

Adicione uma
nova dimensão
á sua rede
Stiﬀ Stay

Vedações com mais
Versatilidade
As Máquinas Stiﬀ Stay da

South Fence Machinery Ltd

foram desenvolvidas a partir da extensa experiência da
empresa de mais de 85 anos no fabrico de máquinas de
redes e vedações.
Este dispositivo permite a inclusão de um nó articulado no
rolo de rede rígido. Com isso, um único rolo pode ser
fabricado por vez. Esta união central permite que a rede
tenha um avental articulado colocado na parte superior ou
inferior. Isso abre uma série de novos aplicativos de redes
fornecendo soluções de vedações mais completas.

Exemplo Vedação
Com o uso de um avental articulado na parte inferior da rede,
várias aplicações podem surgir tanto para melhor contenção de
animais como exclusão de predadores / pragas. Abaixo estão dois
exemplos de conﬁguração para a rede Stiﬀ Stay.
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Tanto a altura da rede como o comprimento do avental podem ser
conﬁgurados para atender às necessidades individuais. O avental
pode ser colocado em qualquer ângulo entre 0-90 graus (vertical
para horizontal), dependendo da aplicação. Além disso, o avental
pode ser colocado acima ou abaixo da rede.
Com a rede Stiﬀ Stay tradicional, sem uma dobradiça, a rede deve
ser dobrada ou ter uma segunda secção menor de rede amarrada
ao arame horizontal. Ambas as opções requerem maior tempo de
instalação e podem causar esforços desnecessários nos postes da
rede e da vedação. Introduzindo a união central, a rede pode ser
facilmente inclinada durante a instalação. Isso não apenas
produzirá uma vedação mais resistente, mas também diminuirá o
tempo de instalação, economizando dinheiro.

Especiﬁcações
Altura Máxima Rede
(Largura Mesa)
Número Máximo de

2.6 metros (102")*
25 Arames

arames
Espaço Mínimo Arame

2" (50mm) Acima da União

Horizontal

4" (100mm) Abaixo da União
Minimum: Três ﬁos horizontais

Dimensões Do Avental

(2 nó e extremidade envolver - 8 "total)
Máximo: Metade do tamanho do rolo, localizando a
união central no centro da mesa

Velocidade Máxima Máquina

Dimensões Arames
Horizontais

Dimensões Arames Verticais

Dimensões Arame Nó

Tamanho Máximo Rolo

80 ciclos por minuto
Intermédios: 2.50mm (.098”)Ø**
Extremidades: 2.50mm - 3.50mm (.098” - .138”)Ø
500 - 1390 N/mm² (32 - 90 Ton/sq in)
Standard: 2.50mm (.098”)Ø**
500 - 900 N/mm² (32 - 58 Ton/sq in)
Standard: 2.50mm (.098”)Ø**
430 - 500 N/mm² (28 - 32 Ton/sq in)
800 mm (31.5”)Ø

* Estas máquinas estão disponíveis para medidas sistema métrico ou imperial. Os compradores precisam declarar sua
opção preferida. Equipamentos adicionais estão disponíveis para mudar de métrico para imperial ou de imperial para
métrico, se necessário.
** Ferramentas personalizadas para atender diferentes calibres arame disponíveis mediante solicitação.

A Nossa Equipa
A South Fence Machinery Ltd é uma empresa neozelandesa de
propriedade privada cuja história remonta aos anos 1930.
Originalmente conhecida como NZ Fence & Gate Works, a
empresa operava a partir de uma pequena fábrica em Petone, na
área industrial de Wellington, fabricando produtos de arame para
distribuição local. Nos anos seguintes, a empresa - então
conhecida

como

Hurricane

Wire

Products

Ltd

-

cresceu

rapidamente para se tornar reconhecida na Nova Zelândia como
líder do setor na fabricação de commodities baseadas em arame.
Em 1986, a divisão de produtos de arame da Hurricane Wire
Products Ltd foi vendida e a divisão de engenharia tornou-se
South Fence Machinery Ltd.
Hoje, a South Fence Machinery é respeitada mundialmente pela
qualidade do produto de nossas máquinas, bem como pelo serviço
e suporte pós-venda. A empresa agora olha para o futuro com
soluções de máquinas mais rápidas e produtivas sendo
projetadas e construídas pela nossa equipe especializada
de projetistas de máquinas e engenheiros.

As Nossas Màquinas
A South Fence Machinery oferece um conjunto completo de
máquinas de redes: Stiﬀ Stay, Fixed Knot, and Hinge Joint. Com
esta gama de tipos de redes você pode suprir suas necessidades
de redes para camelos nas areias do deserto para vacas em
pastagens suaves; de veados em prados alpinos a segurança ao
longo das autoestradas, a South Fence Machinery faz tudo isso.
Nossas máquinas são construídas para fornecer a melhor solução
para as suas necessidades, o tamanho da malha da máquina, a
altura da rede e as especiﬁcações da máquina podem ser
totalmente

ajustadas

para

atender

e

exceder

as

suas

expectativas.
Além disso, também fabricamos máquinas de grampos e
Enroladores Arame como complementos ideais para suas
máquinas de redes.

Contacte a
South Fence Machinery
hoje para saber mais
acerca das últimas
novidades tecnológicas
em Máquinas
de redes

256 Main South Road, Hornby, P O Box 16-154, Christchurch, New Zealand
Phone: +64 3 349 5492, Fax: +64 3 349 5022
Email: info@southfence.co.nz, Website: www.southfence.co.nz

Europe & Africa Agent
José Pedro Oliveira
Rua de Santa Cecilia No 63,
Lagoa de Albufeira
2970-459 Sesimbra - Portugal
www.jventuraoliveira.pt

Wire Industry
Aluminium & Heat Treatment
Construction & Mining Industry

Mexico Agent
Interequip S.A. de C.V.
Priv.Horacio 22-501. Col. Polanco
Mexico City, Mexico. 11510
www.interequip.com.mx
T. +55 (55) 5281 4285

