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Az ALUART Standard zászlórúd lenyűgöz az egyszerűségével, 
masszív kivitelével és kitűnő ár - teljesítmény arányával. Rendkívül 
praktikus felhúzható zászlórúd, amelyet alacsony költséggel és 
szerszám nélkül lehet felálítani.

Az ALUART standard zászlórudak 5 m-től 12 m magasságig  
kaphatók. Ezek egy- és kétrészes zászlórudak, zsinórtartóval és 
műanyag csúcsdísszel felszerelve. A külső vezetésű húzózsinór a 
zászlórúdfejen keresztül vezet, és a zsinórtartóra tekercselődik fel, 
amely rozsdamentes acélból készült szorítóval van a zászlórúdhoz 

erősítve. A zsinór megfeszítésével a berendezés a rúdhoz szorítódik 
és erősítőcsavar nélkül is tart. A zászlót horganyzott karika erősíti 
fel. A földbe a zászlórudat  talajcső (8 m-ig) vagy földhüvely rögzíti.  
A földhüvelynek az az előnye, hogy később egy más átmérőjű 
zászlórúd is gond nélkül belehelyezhető. A zászlórudak alumínium 
alapanyagúak, színtelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszórt 
(RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Zászlórúd Részek  Átmérő Súly Csomagolás hossza

5 m 1-részes  60 vagy 80 mm 5,5 esetl. 10 kg 5,0 - 5,5 m
 2-részes 60/60 mm vagy 80/60 mm 6,0 esetl. 8,5 kg 3,0 m
6 m 1-részes  60 vagy 80 mm 6,5 esetl. 12 kg 6,0 - 6,5 m
 2-részes 60/60 mm vagy 80/60 mm 7,0 esetl. 10 kg 3,5 m
7 m 1-részes  80 mm 13,6 kg 7,0 - 7,5 m
 2-részes 80/60 mm 11,5 kg 4,5 m
8 m 2-részes 80/60 mm vagy 100/80 mm 12,8 esetl. 19,5 kg 4,5 m
9 m 2-részes 101/80 mm 22,0 kg 6,0 m
10 m 2-részes 101/80 mm 24,2 kg 6,0 m
11 m 2-részes 101/80 mm 25,9 kg 6,0 m
12 m 2-részes 101/80 mm 28,0 kg 6,5 m

A zászlórudak alumínium alapanyagúak, színtelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Karbantartás: 
Ez a zászlórúd egyáltalán nem igényel karbantartást. Az elkopott alkatrészeket pár évenként cserélni kell.

Megjegyzés: 
A szabad zsinórvezetés erős szél esetén zajt okozhat, de ezt a zsinór egyszeri rúd köré tekerésével csökkenteni lehet. Vihar (szélerősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági 
okokból le kell ereszteni.

Műszaki adatok: Zárszerkezetes zászlórúd


