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Schrikdraadapparaten in 
allerlei soorten en maten
Er zijn verschillende soorten afrasteringsapparaten, die ieder ook in verschillende situaties te gebruiken zijn. 
Zo zijn er schrikdraadapparaten op netstroom, 9V batterij, 12V accu en bijvoorbeeld zonne-energie. Welk type 
apparaat u ook kiest, ze werken allemaal volgens hetzelfde principe. 

Netstroom/230V
Een apparaat gevoed door netstroom geeft u de meeste 
zekerheid; de batterij kan namelijk niet leeg raken. 
Natuurlijk kan de stroom uitvallen, maar dit is ook 
merkbaar op de rest van uw bedrijf en zult u om die 
reden vrijwel direct opmerken. 

9V batterij
Apparaten die gevoed worden door middel van een 9V 
batterij zijn vaak iets lichter. Dat wil zeggen dat ze over 
het algemeen geschikt zijn voor minder lange afstanden. 
Het voordeel van een apparaat op batterij is dat u 

niet afhankelijk bent van een stopcontact. U bent dus 
flexibeler als het gaat om de plek waar u het apparaat 
wilt inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan droge koeien 
die op afstand lopen of een losstaande draad waar u 
stroom op wilt hebben. Het nadeel van een batterij is 
dat deze leeg raakt en niet opgeladen kan worden. U 
dient dus goed in de gaten te houden of de batterij niet 
leeg is en er om die reden dus geen spanning meer op 
uw draad staat. 

12V accu
Het principe van een 12V accu is gelijk aan die van een 
9V batterij. Een accu kan, in tegenstelling tot een batterij, 
opgeladen worden wanneer deze leeg is. Daarnaast kan 
een accu over het algemeen ook een zwaarder apparaat 
aan. 

Zonne-energie
De apparaten met een zonnepaneel maken ook gebruik 
van een accu. Het zonnepaneel zorgt er in dit geval voor 
dat de accu wordt bijgeladen. Het apparaat kan drie 
weken zonder zon. Bij onvoldoende zonlicht neemt het 
apparaat een ander interval van de ‘tik’ aan. Hij gaat dan 
langzamer tikken. 

Afrastering
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Schrikdraadapparaten van Vital Concept Gardelec

Het assortiment van Gardelec bestaat uit een drietal type apparaten; S-Gamma, draagbaar gamma en het sol 
gamma. Ieder type heeft zijn eigen functionaliteit.

S Gamma
Deze apparaten worden door netvoeding voorzien van 
stroom. Ze zijn geschikt voor zeer lange afrasteringen 
en voor alle soorten dieren. Een schrikdraadapparaat 
op 230V geeft u meer bedrijfszekerheid in vergelijking 
met een apparaat met batterij of accu. 

Draagbaar gamma
Deze apparaten werken op batterij en/of accu. Dit kan 
handig zijn wanneer er geen netstroom beschikbaar 
is en geeft u meer flexibiliteit en mobiliteit. Controleer 
regelmatig of er nog stroom op uw afrastering staat. De 
batterij en/of accu kan namelijk leegraken. Het voordeel 
van een accu is dat u deze weer bij kunt laden. Dit is bij 
een batterij niet mogelijk. 
De draagbare apparaten kunnen ook worden 
aangesloten op zonne-energie. 

Sol gamma
Wanneer u opzoek bent naar een mobiel apparaat en 
zonder accu/batterij wilt werken, komt u uit bij zonne-
energie. De SOL apparaten zijn voorzien van een 
geïntegreerd zonnepaneel welke de accu van stroom 
voorziet. 

De geleiders
Ook op gebied van geleiders heeft Vital Concept haar 
eigen Gardelec lijn. Deze bestaat uit schrikdraad, 
schrikkoord en lint. Ze zijn voorzien van zowel 
roestvrijstalen draden als koperdraden. Koperdraden 
verbeteren de geleiding. Het aantal koperdraden wordt 
aangegeven met een ‘+’. 

Toebehoren
Naast een eigen lijn schrikdraadapparaten en geleiders zijn ook een groot 
aantal toebehoren door Vital Concept zelf ontwikkeld. U kunt deze herkennen 
aan de merknaam Gardelec. 

Afrastering
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat S1.8 | 

230V
Schrikdraadapparaat S1.8 is een 
lichtnet apparaat en geschikt voor 
lange afrasteringen.

art. nr. 183019115

Voor € 75,70

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat S5 plus 

| 230V
Schrikdraadapparaat S5 plus is een 
lichtnet apparaat en geschikt voor 
lange afrasteringen.

art. nr. 183019134

Voor € 171,30

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat S4 | 

230V
Schrikdraadapparaat S4 is een 
lichtnet apparaat en geschikt voor 
lange afrasteringen.

art. nr. 183019132

Voor € 111,00

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat S10 

UBI
Schrikdraadapparaat Gardelec S10 
UBI is een apparaat met ultralage 
impedantie en geschikt voor lange 
afrasteringen.

art. nr. 183019135

Voor € 339,70

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat S5 | 

230V
Schrikdraadapparaat S5 is een 
lichtnet apparaat en geschikt voor 
lange afrasteringen.

art. nr. 183019133

Voor € 154,55

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat P0.25 | 

9V
Gardelec P0.25 is een draagbaar 
schrikdraadapparaat op batterij en 
geschikt voor lange afrasteringen.

art. nr. 183019137

Voor € 69,10

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Vital Concept Gardelec Schrikdraadapparaten
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Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat PB1 | 

9/12V
Schrikdraadapparaat PB1 werkt op 
batterijen of op accu en is geschikt 
voor middellange tot lange 
afrasteringen.

art. nr. 183019138

Voor € 126,70

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat BG2.5 | 

12V
Gardelec BG2.5 is een 
schrikdraadapparaat op accu en 
wordt geleverd met een 
gegalvaniseerde behuizing bestand 
tegen schokken.

art. nr. 183019114

Voor € 147,50

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat B2 | 

12V
Gardelec B2 is een draagbaar 
schrikdraadapparaat op accu en is 
geschikt voor middellange en lange 
afrasteringen.

art. nr. 183019139

Voor € 139,75

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat SOL25 | 

solar
Gardelec SOL25 is een Solar apparaat 
en werkt dus op zonne-energie. Het 
apparaat is geschikt voor kleine 
afrasteringen <6 km.

art. nr. 183019154

Voor € 143,35

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat B3 | 

12V
Schrikdraadapparaat Gardelec B3 is 
een draagbaar apparaat op accu en is 
geschikt voor middellange en lange 
afrasteringen.

art. nr. 183019140

Voor € 172,30

Vital Concept Gardelec 
Schrikdraadapparaat SOL70 | 

solar
Gardelec SOL70 is een Solar apparaat 
en werkt dus op zonne-energie. Is 
geschikt voor kleine tot middelgrote 
afrasteringen tot 20 km.

art. nr. 183019155

Voor € 204,40

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Vital Concept Gardelec Schrikdraadapparaten
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Pulsara Schrikdraadapparaten

Het merk Pulsara heeft een compleet assortiment 
in (elektrische) afrasteringen. De prijs-kwaliteit 
verhouding is goed en dat maakt Pulsara zeer 
aantrekkelijk. 

Onze lijn Pulsara schrikdraadapparaten bestaat uit zes 
apparaten. Vijf hiervan worden gevoed door netstroom. 
Het laatste apparaat kan gevoed worden door zowel een 
batterij, accu als zonnepaneel. 

Shop gemakkelijk online via 
www.btndehaas.nl of bezoek 

onze winkel aan de 
Olsoweg 139 in Groningen!

Naast de schrikdraadapparaten kunt u in het Pulsara 
assortiment ook vele toebehoren en afrasteringspalen 
vinden. Ook hier geldt dat de prijs-kwaliteit verhouding 
juist is en dit merk een goede basis kan vormen voor uw 
afrastering. 

Pulsara Schrikdraadapparaten
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Pulsara Schrikdraadapparaat 
PN800 | 230V | 071104

Type PN800 is een lichtnet apparaat 
en geschikt voor een afrastering van 
maximaal 4 km.

art. nr. 135801

Voor € 74,34

Pulsara Schrikdraadapparaat 
PN3500 | 230V | 055807

Type PN3500 is een lichtnet apparaat 
en geschikt voor een afrastering van 
maximaal 20 km.

art. nr. 135805

Voor € 118,72

Pulsara Schrikdraadapparaat 
PN1000 | 230V | 055791

Type PN1000 is een lichtnet apparaat 
en geschikt voor een afrastering van 
maximaal 10 km.

art. nr. 135802

Voor € 81,07

Pulsara Schrikdraadapparaat 
PN5500 | 230V | 306169

Type PN5500 is een lichtnet apparaat 
en geschikt voor een afrastering van 
maximaal 25 km.

art. nr. 135806

Voor € 177,77

Pulsara Schrikdraadapparaat 
PN1800 | 230V | 306145

Type PN1800 is een lichtnet apparaat 
en geschikt voor een afrastering van 
maximaal 15 km.

art. nr. 135804

Voor € 103,39

Pulsara Schrikdraadapparaat 
PB120 | 9V/12V/solar | 

077465
Type PB120 is een 
schrikdraadapparaat met batterij en 
geschikt voor een afrastering van 
max. 1 km.

art. nr. 135808

Voor € 78,51

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Het apparaat is geschikt voor meerdraadse afrasteringen 
<10 km. Geschikt voor afrasteringen voor paarden, 
runderen, schapen, geiten, varkens en huisdieren. Het 
is een goedkoop schrikdraadapparaat met een goede 
prijs-kwaliteit verhouding.

Dit model is voorzien van een indicator, voor het 
checken van de status van het schrikdraadapparaat. En 
is ook voorzien van een ingebouwde bliksembeveiliging. 
Dit verlengt de levensduur van het apparaat.

PN 1000 van Pulsara

Pulsara Schrikdraadapparaten
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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De verschillende apparaten van Gallagher
De modelnummers van de schrikdraadapparaten laten 
zien wat voor type apparaat het is. Zo geeft de ‘M’ in 
M350 aan dat het een apparaat op netstroom is. De ‘B’ 
in B300 geeft aan dat het een batterijapparaat is en de 
‘S’ in S40 voor zonne-energie. Een combinatie van deze 
letters in het modelnummer geeft aan dat meerdere 
stroomvoorzieningen mogelijk zijn. 
Gallagher gaat verder dan alleen het verkopen van 
apparaten. Ze zijn gespecialiseerd in het afrasteren an 
sich. 

M-serie
Een krachtige serie apparaten dat gevoed wordt door het 
lichtnet. Voor iedere afrastering/situatie heeft Gallagher 
een apparaat beschikbaar. Het lichtste apparaat in 
de range is de M50 en deze is enkel geschikt voor 
huisdieren en kleine roofdieren. Het zwaarste model; de 
MBS2800i is dé krachtpatser met maar liefst 21 Joule. Dit 
is tegelijkertijd ook een combinatie apparaat. Hierover 
later meer. 

I-serie
Krachtige, intelligente en technisch perfecte schrikdraad-
apparaten. Door de kracht, intelligentie en technische 
perfectie zijn de schrikdraadapparaten uit de i Series de 
beste ter wereld! 

Adaptive Control® zorgt altijd en overal voor continue 
spanning op de afrastering met een zo laag mogelijk 
stroomverbruik. Het apparaat is zo krachtig dat deze 
zelfs eventuele begroeiing wegbrandt. Ook aan het eind 
van de afrastering heeft u maximale stroom. U wordt 
direct gewaarschuwd wanneer er iets niet goed is met 
de afrastering, waar u ook bent. 

Gallagher is al jaren het grootste kwaliteitsmerk 
wereldwijd als het gaat om elektrische 
afrasteringen. Ieder schrikdraadapparaat 
dat wordt gemaakt in Nieuw-Zeeland wordt 
uitvoerig getest voordat het op de markt komt. 
Het is een degelijk merk met een uitstekende 
kwaliteit dat jarenlang mee gaat. Omdat zij 
hier alle vertrouwen in hebben, geven zij 7 
jaar garantie op hun schrikdraadapparaten. 

Gallagher schrikdraadapparaten 

B-serie
Dit type apparaten worden gevoed door een batterij 
of accu en zijn om die reden mobiel. Het voordeel 
hiervan is dat ze overal in te zetten zijn, ook waar u 
geen beschikking heeft over het lichtnet. De BA20 is 
de lichtste in de range apparaten en kan aangesloten 
worden op een 9V batterij of 12V accu. 

S-serie
De S-serie modellen zijn voorzien van een zonnepaneel 
waarmee de interne accu wordt geladen. Deze unieke 
techniek zorgt ervoor dat u niet hoeft te slepen 
met accu’s om ze op te moeten laden. Ze zijn er in 
verschillende gradaties, te beginnen bij de S10. De S400 
is de zwaarste in deze klasse en kan een afrastering tot 
30km aan. 

Combinatie serie
Wanneer uw situatie verandert, is het prettig om 
hetzelfde apparaat te kunnen blijven gebruiken. Het 
kan om die reden handig zijn om een combinatie 
apparaat te kopen waarmee u alle kanten op kunt. 
Als voorbeeld de MBS400. Deze is zowel geschikt voor 
netstroom, accu en solar. Wel moet u hiervoor extra 
accessoires aanschaffen, maar dit biedt u wel eindeloze 
mogelijkheden!

Gallagher Schrikdraadapparaten 230V
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



228

Gallagher Schrikdraadapparaat 
B60 | 12V | 388304

art. nr. 135830
Voor € 106,61

Het B60 schrikdraadapparaat van Gallagher is kwalitatief 
zeer goed en geschikt voor een afrastering met een 
maximale lengte van 6 km. Dit type is een klein en 
compact accuapparaat welke werkt op een 12 volt accu. 
Dit apparaat is gemakkelijk te verplaatsen en voorzien van 
een ingebouwde 
bliksemafleider. Een 
handig apparaat om in 
te zetten voor 
draagbare afrasteringen 
voor bijvoorbeeld 
paarden, runderen, 
schapen, varkens, 
geiten en kippen. Het is 
mogelijk om een 
zonnepaneel van 20 W 
aan het apparaat aan te 
sluiten.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
M120 | 230V | 033333

art. nr. 135835
Voor € 123,14

Schrikdraadapparaat type M120 is een lichtnet apparaat 
en heeft dus geen batterijen nodig. Het apparaat is 
geschikt voor afrasteringen < 8 km of tuinen groter dan 20 
x 60m. Het is daarom zeer geschikt voor het 
binnenhouden van uw huisdieren of het weren van kleine 
roofdieren. Het 
apparaat is eenvoudig 
te monteren aan de 
muur door de 
meegeleverde muurclip. 
De bediening is 
eenvoudig en het 
apparaat gebruikt 
weinig stroom. Het 
apparaat is voorzien 
van een ingebouwde 
bliksembeveiliging.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
M50 | 230V | 038332

art. nr. 135820
Voor € 98,35

Schrikdraadapparaat type M50 kunt u eenvoudig 
aansluiten op het lichtnet en heeft dus geen batterijen 
nodig. Het apparaat is geschikt voor korte afrasteringen (< 
4km) en zeer geschikt voor het binnenhouden van 
huisdieren in tuinen en erven (< 20 x 60m) of het weren 
van kleine roofdieren. 
Het apparaat is 
eenvoudig te monteren 
aan de muur door de 
meegeleverde muurclip. 
De bediening is 
eenvoudig en het 
apparaat gebruikt 
weinig stroom. Het 
apparaat is voorzien 
van een ingebouwde 
bliksembeveiliging.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
M350 | 230V | 323305

art. nr. 135841
Voor € 172,73

De M350 van Gallagher is een lichtnetapparaat uit de 
Special Edition lijn. Het schrikdraadapparaat heeft een 
zeer goede prijs-kwaliteitverhouding en is geschikt voor 
een afrastering van maximaal 28km. Het 
schrikdraadapparaat heeft een maximale 
uitgangsspanning van 
8700V. Met dit apparaat 
kunt u koeien, paarden, 
schapen, geiten en 
varkens in de wei 
houden. De M350 is 
eenvoudig te bedienen, 
is onderhoudsvrij en 
voorzien van een 
ingebouwde 
bliksembeveiliging.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Gallagher Schrikdraadapparaten 230V
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



229

Gallagher Schrikdraadapparaat 
M550 | 230V | 323312

art. nr. 135843
Voor € 238,84

Schrikdraadapparaat type M550 is een krachtig lichtnet 
apparaat en heeft dus geen batterijen nodig. Het apparaat 
is geschikt voor meerdraadse afrasteringen <35 km.            
Het schrikdraadapparaat heeft een maximale 
uitgangsspanning van maar liefst 9200V. Het apparaat is 
eenvoudig te bedienen 
en is onderhoudsvrij. 
Het apparaat heeft een 
uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding en 
is voorzien van een 
ingebouwde 
bliksembeveiliging. Dit 
schrikdraadapparaat is 
geschikt voor 
afrastering voor 
paarden, runderen, 
schapen, varkens, 
geiten en wild.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
M950 | 230V | 324302

art. nr. 135844
Voor € 354,55

Schrikdraadapparaat type M950 is een krachtig lichtnet 
apparaat. Het apparaat is geschikt voor meerdraadse 
afrasteringen <42 km. Het apparaat is eenvoudig te 
bedienen en is onderhoudsvrij. Aan de voorzijde kunt u 
met behulp van een LED display zien hoe het apparaat 
presteert. Het apparaat 
is voorzien van een 
ingebouwde 
bliksembeveiliging en 
een maximale 
uitgangsspanning van 
maar liefst 7700V. Dit 
schrikdraadapparaat is 
geschikt voor 
afrastering voor 
paarden, runderen, 
schapen, varkens, 
geiten en wild.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
M650 | 230V | 323329

art. nr. 135842
Voor € 263,64

Schrikdraadapparaat M650 van Gallagher is een 
lichtnetapparaat uit de Special Edition lijn. Het 
schrikdraadapparaat heeft een zeer goede prijs-
kwaliteitverhouding en is geschikt voor een afrastering van 
maximaal 40 km. Het apparaat heeft een maximale 
uitgangsspanning van 
9200V. Met dit apparaat 
kunt u koeien, paarden, 
schapen, geiten en 
varkens in de wei 
houden. De M650 is 
eenvoudig te bedienen, 
is onderhoudsvrij en 
voorzien van een 
ingebouwde 
bliksembeveiliging.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
M1400 | 230V | 324319

art. nr. 135845
Voor € 495,04

Schrikdraadapparaat type M1400 is een krachtig lichtnet 
apparaat. Het apparaat is geschikt voor meerdraadse 
afrasteringen <55 km. Het apparaat is eenvoudig te 
bedienen en is onderhoudsvrij. Aan de voorzijde kunt u 
met behulp van een LED display zien, hoe het apparaat 
presteert. Het apparaat 
is voorzien van een 
ingebouwde 
bliksembeveiliging en 
een maximale 
uitgangsspanning van 
maar liefst 7700V. Dit 
schrikdraadapparaat is 
geschikt voor 
afrastering voor 
paarden, runderen, 
schapen, varkens, 
geiten en wild.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G
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MBS schrikdraadapparaten van Gallagher

Deze apparaten hebben een externe display waarop u 
verschillende informatie kunt vinden. Met deze display 
kunt u de afrastering gemakkelijk aan- en uitschakelen. 
Tevens leest u hier bijvoorbeeld de status van uw 
afrastering af. En wanneer er sprake is van stroomverlies, 
dan geeft de display dit ook aan. 

Een ander pluspunt van de MBS apparaten is dat ze 
voorzien zijn van adaptive control. Dit betekent dat 
wanneer de afrastering meer wordt belast, bijvoorbeeld 
bij kortsluiting, dat het afgegeven vermogen automatisch 
opgevoerd wordt. Hierdoor blijft de afrastering altijd 
100% betrouwbaar, ook bij extra belasting. 

MBS1800i
De MBS1800i is geschikt voor het afrasteren van 
koeien, schapen, geiten, paarden en wild. Dit 
schrikdraadapparaat kan een afrastering tot 65 
kilometer voorzien van stroom. 

Specificaties:
• Maximale uitgangsspanning: 7000 Volt
• Ladingsenergie: 14 Joule
• Maximale impulsenergie: 10 Joule
• Bereik zonder begroeiing: max. 65 km
• Bereik lichte begroeiing: max. 43 km
• Bereik veel begroeiing: max. 17 km
• Rasteroppervlakte (advies): 75 ha

MBS2800i
Dit super krachtige apparaat kan afrasteringen met een 
lengte tot 80 kilometer voorzien van stroom. Zelfs bij 
een extreme belasting van 60 ohm, kunt u voor 100% op 
dit apparaat rekenen! 

Specificaties:
• Maximale uitgangsspanning: 7000 Volt
• Ladingsenergie: 21 Joule
• Maximale impulsenergie: 14 Joule
• Bereik zonder begroeiing: max. 80 km
• Bereik lichte begroeiing: max. 53 km
• Bereik veel begroeiing: max. 20 km
• Rasteroppervlakte (advies): 120 ha
• Aanbevolen aardpennen: 6 x 2 meter

De MBS apparaten van Gallagher zijn de krachtigste apparaten van dit merk. Tevens zijn dit erg slimme en 
flexibele apparaten. Ze zijn namelijk in staat om op lichtnet, op een accu of op een zonnepaneel te kunnen 
werken.

art.nr. 1358551

Voor € 701,65

art.nr. 1358550 Voor € 825,62

Gallagher Schrikdraadapparaten 12V
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Gallagher 
Schrikdraadapparaat 
BA20 | 9/12V | 356310

art. nr. 1358216

Voor € 77,69

Werkt op 9V batterij of 12V 
accu en is geschikt voor 
een afrastering van maxi-
maal 2 km. De LED lampen 
geven aan of het apparaat 
werkt en wanneer de 
batterij vervangen moet 
worden.

Gallagher 
Schrikdraadapparaat 
BA30 | 9/12V | 356303

art. nr. 1358214

Voor € 106,61

De weideklok werkt op 9V 
batterij of 12V accu en is 
geschikt voor een afraste-
ring van maximaal 4 km. 
De stroomklok is water-
dicht en voorzien van een 
bliksembeveiliging.

Gallagher 
Schrikdraadapparaat 
BA40 | 9/12V | 356327

art. nr. 1358212

Voor € 156,20

De weideklok werkt op 9V 
batterij of 12V accu en is 
geschikt voor een afraste-
ring van maximaal 6 km. U 
heeft de keuze uit twee 
standen, waaronder een 
spaarstand.

Gallagher 
Schrikdraadapparaat 
BA80 | 9/12V | 356358

art. nr. 1358210

Voor € 214,05

De weideklok werkt op 9V 
batterij of 12V accu en is 
geschikt voor een afraste-
ring van maximaal 10 km. 
U heeft de keuze uit twee 
standen, waaronder een 
spaarstand.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

De BA serie van Gallagher zijn apparaten die u zowel 
op een 9 Volt batterij als op een 12 Volt accu kunt 
laten werken. Al deze apparaten zijn voorzien van een 
ingebouwde bliksembeveiliging. 

BA20 & BA30
Het kleinste batterij apparaat, de BA20 is geschikt voor 
afrasteringen tot 2 kilometer. Door het lichte gewicht is 
dit apparaat erg handig om te gebruiken voor mobiele 
afrasteringen. De BA30 is de zwaardere uitvoering en kan 
afrasteringen met een lengte van maximaal 4 kilometer 
voorzien van stroom. Ook dit apparaat kan gemakkelijk 
worden verplaatst door middel van een handig handvat. 

BA40 & BA80
Deze beide soorten apparaten van de BA-serie zijn 
uitgevoerd met twee verschillende standen. Bij de 
eerste stand geeft het apparaat een standaard pulse 
met het maximale aantal Joules. De tweede stand is een 
soort spaarstand welke sterke en minder sterke pulsen 
afwisselt. Zo geeft het apparaat een keer een pulse van 
100% waarna er vervolgens 3 pulsen worden gegeven 
van 50%. Hierdoor zal de batterij langer mee gaan en 
kunt u er toch zeker van zijn dat er voldoende kracht op 
de afrastering zit. Wanneer het rode LED lampje op dit 
apparaat gaat branden betekent dit dat de 9V batterij 
aan vervangen toe is. 

Gallagher BA- serie

Gallagher Schrikdraadapparaten 9/12V
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Gallagher Schrikdraadapparaat 
MB150 | 230V/12V | 388311

art. nr. 135847
Voor € 156,20

De MB150 is een schrikdraadapparaat van Gallagher uit de 
Multi Power lijn en is het lichtste model uit deze lijn. Dit 
type is geschikt voor een afrastering tot 15 km en doordat 
het apparaat zo compact is kunt u deze makkelijk 
verplaatsen. Dit krachtige apparaat is voorzien van een 
ingebouwde 
bliksembeveiliging. 
Daarnaast geeft de LED 
aan wat de status is van 
de batterij.        Voor het 
aansluiten op lichtnet 
heeft u een 
voedingsadapter 
230V/15V nodig, deze is 
optioneel. Dit 
schrikdraadapparaat is 
geschikt voor: paarden, 
koeien, schapen en 
geiten.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
MBS200 | 230V/12V/solar 389318

art. nr. 1358321
Voor € 230,58

Het model MBS200 is een Multipower 
schrikdraadapparaat en kan zowel op 230V, 12V als solar 
werken. De vorm van het gebruik kunt u eenvoudig 
bepalen met behulp van de draaiknop. Dit model heeft 
een maximale uitgangsspanning van 9000V en is geschikt 
voor een afrastering 
van max. 20 km. Verder 
beschikt het apparaat 
over een batterij 
controlefunctie, 
ingebouwde 
bliksembeveiliging en 
aansluitkabelsetje. Dit 
schrikdraadapparaat is 
geschikt voor: paarden, 
runderen, schapen, 
geiten, varkens en wild.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
MB300 | 230V/12V | 388328

art. nr. 135848
Voor € 214,05

De MB300 is een schrikdraadapparaat van Gallagher uit de 
Multi Power lijn en is een van de lichtere modellen uit deze 
lijn. Dit type is geschikt voor een afrastering tot 25 km en 
doordat het apparaat zo compact is kunt u deze makkelijk 
verplaatsen. Het apparaat is voorzien van een ingebouwde 
bliksembeveiliging en 
de LED geeft aan wat de 
status is van de batterij.        
Voor het aansluiten op 
lichtnet heeft u een 
voedingsadapter 
230V/15V nodig, deze is 
optioneel. Dit 
schrikdraadapparaat is 
geschikt voor: paarden, 
koeien, schapen en 
geiten.

Gallagher Schrikdraadapparaat 
MBS400 | 230V/12V/solar 390307

art. nr. 1358323
Voor € 296,69

Het model MBS400 is een Multipower 
schrikdraadapparaat en kan zowel op 230V, 12V als solar 
werken. De vorm van het gebruik kunt u eenvoudig 
bepalen met behulp van de draaiknop. Dit model heeft 
een maximale uitgangsspanning van 9100V en is geschikt 
voor een afrastering 
van max. 30 km. Verder 
beschikt het apparaat 
over een batterij 
controlefunctie, 
ingebouwde 
bliksembeveiliging en 
aansluitkabelsetje. Dit 
schrikdraadapparaat is 
geschikt voor: paarden, 
runderen, schapen, 
geiten, varkens en wild.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Gallagher Schrikdraadapparaten 230/12V
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Gallagher 
Schrikdraadapparaat 

S12 | solar+ accu | 
349015

art. nr. 1358635

Voor € 147,93

Type S12 werkt op zon-
ne-energie, is voorzien van 
ingebouwde aarding en 
levert langer stroom 
doordat het apparaat 
hoger wordt geplaatst. 
Geschikt voor afrasterin-
gen tot 1,5 kilometer.

Gallagher 
Schrikdraadapparaat 

S16 | solar + accu | 
341316

art. nr. 135861

Voor € 172,73

Type S20 is een Solar 
apparaat en werkt dus op 
zonne-energie. Het schrik-
draadapparaat is geschikt 
voor korte, tijdelijke 
afrasteringen tot 1,5 km 
voor paarden, koeien, 
schapen en geiten.

Gallagher 
Schrikdraadapparaat 

S20 | solar + accu | 
341323

art. nr. 135862

Voor € 222,31

Type S20 is een Solar 
apparaat en werkt dus op 
zonne-energie. Het schrik-
draadapparaat is geschikt 
voor korte, tijdelijke 
afrasteringen tot 3 km 
voor paarden, koeien, 
schapen en geiten.

Gallagher 
Schrikdraadapparaat 

S40 | solar + accu | 
345307

art. nr. 135863

Voor € 296,69

Type S40 is een Solar 
apparaat en werkt dus op 
zonne-energie. Het schrik-
draadapparaat is geschikt 
voor afrasteringen tot 5 
km voor paarden, runde-
ren, schapen en geiten.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Solar serie van Gallagher 
De solar apparaten van Gallagher zijn erg duurzaam. 
Deze apparaten laden hun batterij op met behulp van  
het aanwezige daglicht. Ook wanneer het wat bewolkter 
is zal het apparaat zich gewoon bijladen! Het advies is 
wel om de apparaten eenmaal bij te laden in de winter. 
Het unieke aan de panelen van deze apparaten is dat 
ze zijn opgeknipt in twee fases. Mocht er een blad of 
bijvoorbeeld vogelstront op het paneel zitten, dan werkt 
de andere fase gewoon door.

Voordelen
1. Makkelijk te installeren en verplaatsen
2. Degelijk en robuust ontwerp
3. Geschikt voor locaties waar geen stroom 

aanwezig is
4. Werkt tot 3 weken door zonder zon

Galagher Schrikdraadapparaten solar
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Ook lange afrasteringen 
 voorzien van stroom middels  
zonne-energie!
Het grote voordeel van een solar apparaat is dat u nooit 
meer hoeft te slepen met batterijen of accu’s. Wanneer 
u naar de kosten gaat kijken, wordt de aanschaf van een 
solar apparaat al snel interessant. Wanneer u een accu 
apparaat aanschaft, moet u eigenlijk rekening houden 
met de aanschaf van twee accu’s. Op deze manier 
werkt het apparaat altijd en kunt u de lege accu rustig 
opladen. Tel de aanschafprijs van de accu’s bij het accu 
apparaat op en u zult zien dat een solar apparaat al snel 
interessant is. 

De apparaten hebben een geïntegreerd zonnepaneel 
en zijn eenvoudig en snel te installeren en te vervoeren. 
Ze kunnen drie weken zonder zon werken en hebben 
ook nog eens een ingebouwde bliksembeveiliging. 
Wanneer er minder zonlicht is, gaan de apparaten een 
ander interval aannemen. Het apparaat tikt dan minder 
vaak, maar blijft wel werken. Wel is het advies om het 
apparaat in de winter één keer bij te laden.

Een ander bijkomend voordeel van de zonnepanelen 
van Gallager is dat ze zijn opgeknipt in twee fases. Mocht 
er een blad of vogelstront op het paneel terecht komen, 
dan werkt de andere fase door.

De S100, S200 en S400 zijn geschikt voor permanente en 
mobiele afrasteringen.

Advies: plaats het schrikdraadapparaat boven de grond. 
Hierdoor voorkomt u schade aan het apparaat door 
bijvoorbeeld mieren. Ook voorkomt u hierdoor water in 
het apparaat.

Gallagher 
Schrikdraadapparaat S100 | 

solar+ accu | 346304

art.nr. 1358632

Voor € 362,81

Gallagher 
Schrikdraadapparaat S200 | 

solar+2x accu 360300

art.nr. 1358633

Voor € 544,63

Gallagher 
Schrikdraadapparaat S400 | 

solar+2x accu 361307

art.nr. 1358634

Voor € 726,45
• Ladingsenergie: 1.0 Joule
• Bereik zonder begroeiing: Max. 10km
• Bereik lichte begroeiing: Max. 5km
• Bereik veel begroeiing: Max. 3km
• Aanbevolen aardpennen: 1 x 1m
• Inclusief: Zonnepaneel 7W en 

oplaadbare accu 12V

• Ladingsenergie: 2.0 Joule
• Bereik zonder begroeiing: Max. 20km
• Bereik lichte begroeiing: Max. 10km
• Bereik veel begroeiing: Max. 5km
• Aanbevolen aardpennen: 2 x 1m
• Inclusief: Zonnepaneel 20W en twee 

accu’s

• Ladingsenergie: 4.0 Joule
• Bereik zonder begroeiing: max. 30 km
• Bereik lichte begroeiing: max. 16 km
• Bereik veel begroeiing: max. 7 km
•  Aanbevolen aardpennen: 4 x 1m
• Inclusief: zonnepaneel 40W en twee 

accu’s

Galagher Schrikdraadapparaten solar
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1. Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat 
voor  soort afrastering u wilt maken. Moet deze 
altijd kunnen blijven staan of wilt u deze kunnen 
verplaatsen? Tevens is het ook belangrijk om in het 
achterhoofd te houden voor welke diersoort u een 
afrastering wilt maken. Per dier verschilt het wat voor 
soort palen en geleiders u nodig heeft bij het maken 
van de afrastering.

2. In kaart brengen welke materialen u allemaal nodig 
heeft. Hieronder vindt u 9 benodigdheden welke 
zorgen voor een complete afrastering:

Schrikdraadapparaat: wat voor soort apparaat past het 
beste in uw situatie? Een batterij apparaat, een apparaat 
op lichtnet of toch een solar apparaat?

Aarding: het meest belangrijke voor uw apparaat om 
goed te functioneren. 

Aansluit- en verbindingskabels: deze zijn nodig om het 
apparaat te verbinden met het draad en de aardpennen. 
Dit doet u met behulp van een grondkabel.

Geleiders: hiervan zijn er verschillende soorten. Per 
diersoort verschilt het soort geleider. 

Isolatoren: ook hiervan bestaan weer meerdere 
soorten. Het verschil per type paal welke soort u het 
beste kunt gebruiken. 

Palen: bij iedere afrastering heeft twee soorten palen 
nodig: hoekpalen en tussenpalen. Bekijk ons assortiment 
om te zien waar uw voorkeur naar uit gaat. 

Verbindingen: deze zijn nodig om meerdere geleiders 
met elkaar te kunnen verbinden. Bijvoorbeeld wanneer 
u 2 draden heeft met een lengte van 400 meter, hier 
kunt u dan één draad van maken met een lengte van 
800 meter. 

Doorgangen: het is belangrijk om hier rekening mee te 
houden om uw dieren makkelijk te kunnen verplaatsen, 
maar ook om zelf gemakkelijk in en uit een perceel te 
kunnen rijden. 

Tester: hiermee kunt u controleren of er voldoende 
spanning op de draad staat. 

3. Alle benodigdheden in huis? Dan kunt u beginnen 
met het maken van de afrastering: 

Begin met het plaatsen van de hoekpalen, hierdoor 
heeft u de eerste grove opstelling alvast staan en 
kunt u makkelijker naar bepaalde punten toe werken. 
Vervolgens kunt u de tussenpalen gaan plaatsen, houd 
hierbij rekening met de afstand tussen de palen. 

Als alle palen staan is het handig om eerst de poorten 
aan te geven en de isolatoren te plaatsen. Plaats als eerst 
op de plek voor een doorgang de poortgreepankers, zo 
wordt hier niet per ongeluk een isolator geplaatst. Als 
ook alle doorgangen en isolatoren zijn geplaatst kunt 
u de geleider(s) gaan plaatsen. Op onze website vindt 
u meer informatie over de bevestigingsmanieren van 
verschillende geleiders. 

Wanneer de hele afrastering klopt en staat is er nog 
maar 1 ding wat u hoeft te doen: het aansluiten van het 
schrikdraadapparaat. 

Mocht u nog meer willen weten over het plaatsen van 
een afrastering, bekijk dan eens onze kennisbankpagina: 
afrastering plaatsen. 

Een goede afrastering maken is veel meer dan een draad onder stroom zetten. Wist u bijvoorbeeld dat een 
afrastering pas optimaal functioneert wanneer de hele afrastering goed op elkaar aansluit? Hieronder leggen wij 
uit hoe u met behulp van 9 verschillende benodigdheden tot een goede afrastering kunt komen. 

Hoe creëer je een perfecte afrastering? 

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben over dit assortiment, neem 
dan gerust contact op met ons.  Dit kan telefonisch 
via 050 541 43 11 of per mail via info@btndehaas.
nl. Daarnaast is er ook veel informatie te vinden op 
www.btndehaas.nl. 

Afrastering plaatsen
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Aardpennen & verbinder
Afbeelding Lengte Inclusief Merk Verpakking Artikelnum-

mer Prijs

1 meter Vital Concept 1 184000079 € 10,28

1 meter Klem Pulsara 1 131034 € 10,54

0,5 meter 3 meter kabel Gallagher 1 135528 € 11,78

1 meter Klem Gallagher 3 1355291 € 44,59

2 meter Klem Gallagher 3 135530 € 55,33

1,7 meter Klem Gallagher 1 1355311 € 18,97

Aardpenverbinder: 
verbind 2 aardpennen 

met elkaar
Gallagher 1 135527 € 6,82

Grondkabels & verbinder
Afbeelding Dikte kabel Ohm Lengte Overbrugging Merk Artikelnummer Prijs

1,6 mm 0,07 50 meter < 30 meter Horizont 183000015 € 38,90

2,5 mm 0,035 100 meter > 30 meter Horizont 183250100 € 72,00

1,6 mm 100 25 meter < 30 meter Pulsara 135414 € 17,31

1,6 mm 350 50 meter < 30 meter Pulsara 135415 € 29,71

1,6 mm 100 10 meter < 30 meter Gallagher 135408 € 11,53

1,6 mm 100 25 meter < 30 meter Gallagher 135410 € 25,99

1,6 mm 100 50 meter < 30 meter Gallagher 135412 € 46,24

2,5 mm 35 25 meter > 30 meter Gallagher 135416 € 34,67

2,5 mm 35 50 meter > 30 meter Gallagher 135417 € 66,07

2,5 mm 35 100 meter > 30 meter Gallagher 135418 € 128,10

 2 grondkabel-
verbinders voor 

kabels tot 2,5 mm
Gallagher 135420 € 23,10

Aardpennen en grondkabels
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Afbeelding Meetmanier Soort Merk Artikelnummer Prijs

6 niveaus Voltmeter Gardelec 183445011 € 11,86

Pieptoon en 
 controlelampjes Spanningstester Lacme 1809510 € 27,90

Digitale waarde Voltmeter Lacme 184009157 € 36,99

Digitale waarde Joule/ Voltmeter Lacme 184009154 € 111,98

5 niveaus Voltmeter Pulsara 131019 € 11,86

Digitale waarde Voltmeter Pulsara 131020 € 28,40

Pieptoon bij   
stroom Spanningstester Gallagher 135521 € 7,81

5 niveaus Voltmeter Gallagher 135522 € 29,71

Digitale waarde Voltmeter Gallagher 135524 € 66,07

Lichtflits bij  
stroom Spanningscontrole Gallagher 135526 € 40,45

Digitale waarde Storingsdetector Gallagher 135694 € 123,14

Spanningtesters
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Gallagher Aansluitkabelset 
tbv batterijapparaat 9-12V

Met deze kabelset kunt u uw 9 Volt 
batterij-apparaat rechtstreeks 
aansluiten op een 12 Volt accu.

art. nr. 135794

Voor € 15,25

Gallagher Aansluitkabelset 
tbv batterijapparaat 12V | 

201283
Met deze kabelset kunt u uw 12 Volt 
batterij-apparaat rechtstreeks 
aansluiten op een 12 Volt accu.

art. nr. 135795

Voor € 15,25

Gallagher Aansluitkabelset 
tbv 9V apparaten | 004938

Geschikt voor een goede verbinding 
tussen een 9V schrikdraadapparaat 
en de afrastering en aarding.

art. nr. 135692

Voor € 14,83

Gallagher Aansluitkabelset 
lint-apparaat | 055340

Deze set is geschikt voor een 
verbinding met een 
schrikdraadapparaat en lint van 12,5, 
20 en 40 mm.

art. nr. 135693

Voor € 9,05

Aansluitkabelset tbv 9V en 
12V batterijapparaten

Handige aansluitkabelset om uw 9V 
batterij schrikdraadapparaat aan te 
sluiten op een 12V accu.

art. nr. 1809501

Voor € 16,24

Gallagher Aansluitkabelset 
tbv meerdere draden | 

006345
Met de Multi-haspelkabelset kunt u 
eenvoudig maximaal drie draden of 
linten via een haspel doorverbinden.

art. nr. 135793

Voor € 19,79

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Aansluitkabels
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Argile Bentonietklei poeder 
| spijsvertering | 25kg

Wanneer de bodem erg droog of 
zanderig is dan kunt u met 
bentonietklei toch zorgen voor een 
goede aarding.

art. nr. 110101021

Voor € 7,63

Pulsara Perceelschakelaar 
aan/uit | 066766

Geschikt voor het aan- en 
uitschakelen van de geleiding. Heeft 
slecht twee opties: in- of uitschakelen.

art. nr. 135036

Voor € 7,44

Gallagher 
Waarschuwingsbord | Pas op 

Schrikdraad
Het weersbestendige kunststof 
waarschuwingsbord waarschuwt 
mensen voor de aanwezigheid van 
schrikdraad.

art. nr. 135698

Voor € 2,44

Gallagher Perceelschakelaar 
| aan/uit | 060705

De schakelaar biedt u de mogelijkheid 
om percelen op te delen of 
afrastering aan- en uit te schakelen.

art. nr. 135684

Voor € 16,90

Chapron Afrasteringstester | 
sleutelhanger

Eenvoudige spanningstester, zorgt 
voor een hoorbaar signaal wanneer u 
de elektrische afrastering nadert.

art. nr. 183019153

Voor € 10,50

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Een perceelschakelaar kan erg handig zijn wanneer u weidestukken wilt opdelen. 
Met behulp van deze schakelaar kunt u ervoor zorgen dat alleen op het stuk waar 
het vee loopt stroom staat. Dit is ook gunstiger voor het schrikdraadapparaat, want 
deze hoeft op deze manier een kortere afstand van stroom te voorzien. Tevens kunt 
u met een perceelschakelaar heel gemakkelijk de stroom van het stuk afhalen. Met 
slechts één handomdraai schakelt u de afrastering uit en kunt u hem daarna ook 
weer inschakelen.

Waarom een perceelschakelaar?

Gardelec Accu tbv 
schrikdraadapparaat 

12V/62Ah
Deze gebruiksklare accu is geschikt 
voor een schrikdraadapparaat 12V. 
De behuizing is waterdicht.

art. nr. 184000051

Voor € 73,11

Schakelaars afrastering
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AKO Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V / 170Ah

art. nr. 184009150

Voor € 27,90

9V/170Ah batterij met een 
lange levensduur. Bevat 
geen kwik of cadmium. 
Geschikt voor een 9V 
schrikdraadapparaat.

AKO Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V / 200Ah

art. nr. 184009276

Voor € 36,42

9V/200Ah batterij met een 
lange levensduur. Bevat 
geen kwik of cadmium. 
Geschikt voor een 9V 
schrikdraadapparaat.

Gardelec Accu tbv 
schrikdraadapparaat 

12V/45Ah

art. nr. 184000050

Voor € 53,01

Deze accu van Gardelec is 
zeer krachtig. De accu 
kunt u gebruiken voor uw 
afrasteringen en is direct 
klaar voor gebruik. Tevens 
is de behuizing van de 
accu waterdicht.

Gardelec Accu tbv 
schrikdraadapparaat 

12V/85Ah

art. nr. 1840000052

Voor € 73,11

Een zeer krachtige accu 
van Gardelec! Deze accu 
kunt u gebruiken voor uw 
afrasteringen en is direct 
klaar voor gebruik. De 
behuizing van de accu is 
waterdicht.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Batterij
Een batterij kunt u maar één keer gebruiken. Wanneer 
de batterij leeg is dan moet u deze vervangen. Het 
voordeel aan een batterij is het lichte gewicht. Hierdoor 
is een batterij erg geschikt voor de wat lichtere (9V) 
apparaten die u wilt kunnen verplaatsen. 

Accu
Een accu kunt u weer opladen wanneer deze leeg is. 
Tevens heeft een accu wat meer vermogen dan een 
batterij. Een accu is wel wat duurder, maar betaalt 
zichzelf snel terug door de langere levensduur. Accu’s 
zijn geschikt voor 12V schrikdraadapparaten. 

Batterij of accu voor uw schrikdraadapparaat?

Vragen? Stel ze gerust aan onze specialisten via  
050 541 4311 of via info@btndehaas.nl. 

Batterijen 9V
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Gallagher Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V/175Ah 048588

art. nr. 135887

Voor € 38,64

Gallagher Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V/55Ah 007578

art. nr. 135882

Voor € 20,04

Gallagher Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V/210Ah 063451

art. nr. 135888

Voor € 46,08

Gallagher Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V/120Ah 008704

art. nr. 135884

Voor € 30,46

Gallagher Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 2x 

9V/175Ah

art. nr. 135889

Voor € 64,42

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Pulsara Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V/55Ah | 019588

art. nr. 135898

Voor € 10,27

Pulsara Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V/130Ah | 019595

art. nr. 135895

Voor € 15,15

Pulsara Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V/160Ah | 055852

art. nr. 135896

Voor € 24,76

Pulsara Batterij tbv 
schrikdraadapparaat 

9V/200Ah | 076574

art. nr. 135897

Voor € 31,04

Batterijen 9V
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Gallagher Accu tbv 
schrikdraadapparaat S10/

S16/S20 | 6V/4Ah
Losse 6V 4Ah accu, geschikt voor de 
S10, S16 en S20 Solar 
schrikdraadapparaten van Gallagher.

art. nr. 135892

Voor € 23,10

Gallagher Accu tbv 
schrikdraadapparaat S40 | 

6V/10Ah |000459
Deze losse 6V 10Ah accu  is geschikt 
voor de S40 Solar 
schrikdraadapparaat van Gallagher.

art. nr. 135893

Voor € 41,28

Gallagher Accu tbv 
schrikdraadapparaat S17 | 

6V 7Ah | 200590
Losse 6V 7Ah accu, geschikt voor de 
S17 en S22 Solar 
schrikdraadapparaten van Gallagher.

art. nr. 135871

Voor € 22,02

Gallagher Accu tbv 
schrikdraadapp. 

S100/200/400 | 12V/7.2Ah
Deze losse 12V 7.2Ah accu is geschikt 
voor de S100, S200 en S400 Solar 
schrikdraadapparaat van Gallagher.

art. nr. 135894

Voor € 49,55

Gallagher Accu tbv 
schrikdraadapparaat S20 | 

12V/5Ah
Deze losse Gallagher accu 12V/5Ah is 
speciaal ontwikkeld voor de Solar 
schrikdraadapparaat S20.

art. nr. 135890

Voor € 23,72

NX Cardelec Accu tbv 
schrikdraadapparaat | 

12V/7Ah
Deze accu is geschikt voor een 
Gardelec Solar schrikdraadapparaat. 
De accu is volledig waterdicht en 
heeft geen onderhoud nodig.

art. nr. 183019156

Voor € 16,30

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Accu’s solarappraten
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1. Maak een goed plan. 
Bepaal waar de hoekpalen moeten komen en 
bijvoorbeeld eventuele doorgangen. Zo weet u niet 
alleen wat u moet doen, maar creëert u ook een 
boodschappenlijstje. Zo weet u zeker dat u alles in huis 
heeft als u met de afrastering aan de gang gaat. 

2. Kies de juiste hoekpalen
Een permanente afrastering is een vaste afrastering die 
jarenlang moet functioneren. Om de afrastering strak 
gespannen te krijgen adviseren wij u niet te bezuinigen op 
hoekpalen. Een stevige en lange hoekpaal van 15x15cm 
of 10x10cm van 225cm is zeker geen overbodige luxe. 
De hoekpalen vormen de basis van uw afrastering. 
Wanneer u de draad op spanning trekt, moeten de palen 
niet scheef trekken maar blijven staan. 

3. Kies het juiste materiaal draad
Aangezien u een permanente afrastering gaat plaatsen, 
adviseren wij u gebruik te maken van glad draad van 
Gallagher. Deze heeft een optimale sterkte en geleiding. 
Daarnaast is dit glad draad goed te verwerken omdat er 
geen vouwen in het draad ontstaan tijdens het uitrollen. 
Bepaal aan de hand van de lengte van de afrastering de 
dikte van de draad. De dikste draad in ons assortiment is 
2.65mm. Een multifunctionele kniptang is ideaal bij het 
werken met glad draad. 

4. Maak gebruik van handige accessoires
Een S-isolator of een porseleinen hoekrol kan u helpen 
de gladde draad te bevestigen op de hoekpalen. Ze 
zijn sterker dan een standaard isolator en gemakkelijk 
in gebruik. Bedenk dat u de afrastering aan het einde 
op spanning gaat trekken en er dan veel druk op de 
hoekisolatoren komt. Door de draad middels een D 
knoop te bevestigen aan de hoekpalen, kunt u de 
hoekisolatoren gemakkelijk monteren. 

5. Span de draad op
Om ook bij temperatuurwisselingen uw draad strak te 
houden, adviseren wij u een trekveer te plaatsen in uw 
afrastering. Hiervoor dient u de draad door te knippen, 
plaats deze dus alvorens u de draad verder op gaat 
spannen. 

Voor een strak eindresultaat en behoud van uw 
afrastering adviseren wij u de draad op te spannen 
middels draadspanners. Een roterende draadspanner 
kunt u op de reeds gespannen draad plaatsen om deze 
vervolgens op te spannen. Hiervoor hoeft u de draad 
niet door te knippen. 

Bij een permanente afrastering is het de bedoeling dat deze jarenlang blijft staan, zonder dat deze veel 
onderhoud behoeft. Het gebruik van de juiste materialen is hierbij essentieel. Met een aantal handige tips 
plaatst u gemakkelijk zelf uw afrastering.

Met deze tips plaatst u zelf een degelijke permanente afrastering

In één van onze BoerENverstand 
video’s laten wij u zien hoe u 
gemakkelijk een permanente 
afrastering kunt plaatsen. Bekijk de 
video hier:

Plaatsen permanente afrastering
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Prikkeldraad 1.7mm | klasse 
C | 250 meter | 13,2 kg

Verzinkt prikkeldraad met een 
diameter van 1,7 mm. Geschikt voor 
een permanente afrastering.

art. nr. 183555080

Voor € 40,92

Glad draad | 1.8mm | 
gegalvaniseerd | 5kg/280 

meter
Dit gegalvaniseerde staaldraad heeft 
een diameter van 1,8 mm. Geschikt 
voor permanente afrastering.

art. nr. 183000018

Voor € 11,40

Pulsara Glad draad | 2mm | 
5kg/205mtr | 066599

Heeft een dikte van 2 mm. Geschikt 
voor permanente afrasteringen voor 
koeien en schapen.

art. nr. 131083

Voor € 14,23

Prikkeldraad 2.4mm | klasse 
C | 200 meter | 18,05 kg

Dit prikkeldraad is verzinkt en heeft 
een diameter van 2,4 mm. Geschikt 
voor permanente afrastering.

art. nr. 183555081

Voor € 53,23

Glad draad | 2.1mm | 
gegalvaniseerd | 10kg/420 

meter
Dit staaldraad is gegalvaniseerd en 
heeft een diameter van 2,1 mm. 
Geschikt voor permanente 
afrastering.

art. nr. 181025150

Voor € 21,70

Glad draad 2mm | 25kg/
ca.1000m |verzinkt

Heeft een dikte van 2 mm. Geschikt 
voor permanente afrasteringen voor 
koeien en schapen.

art. nr. 131089

Voor € 58,23

Glad draad | 1.6mm | 
gegalvaniseerd | 5kg/320 

meter
Gegalvaniseerd staaldraad met een 
diameter van 1,6 mm. Geschikt voor 
permanente afrastering.

art. nr. 183000016

Voor € 11,50

Glad draad | 2.5mm | 
gegalvaniseerd | 25kg/625 

meter
Dik gegalvaniseerd staaldraad met 
een diameter van 2,5 mm. Geschikt 
voor permanente afrastering.

art. nr. 181025000

Voor € 51,80

Gallagher Glad draad 
Medium Tensile |1.8mm 

10kg/500m |060412
Heeft een dikte van 1,8 mm. Zeer 
geschikt voor semi-permanente 
afrasteringen.

art. nr. 131088

Voor € 52,85

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Prikkel- & glad draad
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Glad draad HighTensile | 
1.8mm | 25kg/1205 meter

Verzinkt staaldraad met een diameter 
van 1,8 mm. Geschikt voor 
permanente afrasteringen.

art. nr. 183000022

Voor € 75,26

Gallagher Glad draad 
ElectroMax | 2.65mm 
26kg/600m | 069385

Gealuminiseerd staaldraad voor een 
superieure geleiding. Geleidt 15x 
beter dan standaard 2.5mm 
staaldraad.

art. nr. 131084

Voor € 90,08

Gallagher Glad draad High 
Tensile | 1.8mm 25kg/1250m 

|077311
Heeft een dikte van 1.8 mm. Zeer 
geschikt voor een lange en 
permanente vee- en 
schapenafrastering.

art. nr. 131085

Voor € 103,31

Gallagher W-isolator | zwart 
| 25stuks | 006734

De steunisolator is speciaal 
ontwikkeld voor het geleiden van 
draad op zowel tussen- als hoekpalen.

art. nr. 135732

Voor € 10,70

Glad draad HighTensile Pro | 
2.5mm | 25kg/625 meter

Het verzinkte staaldraad heeft een 
diameter van 2,5 mm en is geschikt 
voor permanente afrasteringen.

art. nr. 183000021

Voor € 69,39

Gallagher W-isolator Super | 
zwart | 25stuks | 067605

Deze steunisolator is geschikt voor 
het geleiden van draad, koord en 
permanentkabel.

art. nr. 135733

Voor € 14,50

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Glad draad is vooral geschikt voor permanente en lange 
afrasteringen met veel begroeiing. Dit soort draad heeft 
een lange levensduur. ElectroMax draad is gealuminiseerd. 
Dit zorgt voor een hele goede geleiding, zelfs 15% beter 
dan standaard staaldraad. Daarnaast heeft deze draad 
een speciale gepatenteerde zinc-alu laag. Deze laag zorgt 
voor een erg goede en lange bescherming en dat het 
draad niet gaat roesten. Hiernaast heeft deze draad een 
trekvastheid van 500 kilogram waardoor de draad zeer 
strak gespannen kan worden. 

Gallagher ElectroMax

art. nr. 135731

175 stuks vanaf  € 66,07

Glad draad
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Eider Rolhoekisolator | 
Porselein | 50stuks

Deze duurzame porseleinen 
isolatoren helpen u eenvoudig uw 
afrastering op te spannen.

art. nr. 135015

Voor € 19,54
Koop 2 vanaf € 15,05

Gallagher Hoekisolator S wit 
| versterkt | 5stuks | 011032

Deze sterke kunststoffen isolator is 
ideaal voor een mooie strakke 
afrastering!

art. nr. 135514

Voor € 9,46

Gallagher Hoekisolator met 
RVS kabel | wit | 5stuks | 

079483
Versterkte isolator met RVS kabel, 
geschikt voor een paal met een 
maximale diameter van 20 cm.

art. nr. 135537

Voor € 18,14

Pulsara Rolhoekisolator | 
Porselein | 25stuks | 020065

Met behulp van deze porseleinen 
isolator van Gallagher kunt het draad 
eenvoudig opspannen.

art. nr. 135513

Voor € 7,90

Gallagher Hoekisolator S | 
5stuks | 011025

Kunststof hoekisolator van het merk 
Gallagher, zeer geschikt voor houten 
hoekpalen om de afrastering mee te 
beginnen.

art. nr. 135532

Voor € 4,50

Gallagher Rolhoekisolator | 
Porselein | 6stuks | 015146

De   ze porseleinen rolhoekisolator 
van Gallagher  helpt u eenvoudig uw 
draad van uw afrastering op te 
spannen.

art. nr. 135002

Voor € 4,50

Pulsara Hoekisolator S met 
haak | zwart | 10stuks | 

055968
Kunststof hoekisolator inclusief 
oogbout, geschikt voor houten 
hoekpalen.

art. nr. 135533

Voor € 18,97

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Met behulp van deze Gallagher 
hoekisolator kunt u heel makkelijk 
en snel verder met het plaatsen van 
de afrastering. Deze hoekisolator is 
al voorzien van een roestvrij stalen 
draad waardoor u de isolator direct 
aan de hoekpaal kunt bevestigen. 
Wanneer u de isolator heeft bevestigd kunt u vervolgens het gladdraad of 
schrikdraad aan de andere kant vast maken en doorgaan met de afrastering. 
Deze hoekisolatoren worden per 5 stuks geleverd en zijn geschikt voor 
hoekpalen met een maximale diameter van 20 centimeter. 

Erg sterke en handige isolator 
voor uw hoekpalen

Isolatoren permanente afrastering
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Gallagher Trekveer RVS tbv 
1.6mm draad | 004133

Deze trekveer vangt het uitzetten en 
krimpen van het draad door 
temperatuurschommelingen op. 
Geschikt voor staaldraad tot 1,6 mm.

art. nr. 135640

Voor € 5,74

Gallagher Draadklem incl. 
vleugelmoer | 10stuks | 

010868
Met de gebogen draadklem kunt u 
twee gealuminiseerde draden met 
elkaar verbinden in een afrastering.

art. nr. 135632

Voor € 11,94

Eindspanner met isolator | 
metaal

Een draadspanner en isolator in een. 
Geschikt voor: opspannen draad, 
ijzerdraad en koord.

art. nr. 183019152

Voor € 3,01

Gallagher Trekveer RVS | tbv 
2.5mm draad | 036257

De RVS trekveer vangt het uitzetten 
en krimpen van het draad door 
temperatuurschommelingen op. 
Geschikt voor staaldraad tot 2.5 mm.

art. nr. 135546

Voor € 14,01

Pulsara Trekveer 
gegalvaniseerd | tbv 

2-2.5mm draad | 056019
Deze trekveer vangt het uitzetten en 
krimpen van het draad op. Geschikt 
voor staaldraad van 2.0 tot 2.5 mm.

art. nr. 135310

Voor € 5,46

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Deze gebogen draadklemmen zijn 
onmisbaar bij het verbinden van 
twee gealuminiseerde draden. Als u 
deze draden namelijk om elkaar heen 
draait ondervindt u veel storingen 
en stroomverlies. Maar wanneer u 
de draden met de draadklemmen 
met elkaar verbindt heeft u de beste 
geleiding van stroom.  

Ga voor een goede geleiding en verbind 
gealuminiseerde draden met de juiste draadklemmen 

Pulsara Draadklem rond | 
verbinder | 10stuks | 056026

Met deze ronde draadklem kunt u 
twee gealuminiseerde draden met 
elkaar verbinden in een afrastering.

art. nr. 135306

Voor € 8,36
Koop 10 vanaf € 7,32

Gallagher Farmertang | 
multifunctioneel | 004140

Deze multifunctionele farmertang is 
uitstekend geschikt voor het knippen 
van draad, het verwijderen van 
krammen en kan ook worden 
gebruikt als hamer.

art. nr. 135688

Voor € 12,36

Draadspanners & veren
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Pulsara Draadspanner 
roterend | 5stuks | 055999

Voor draad op- en ontspannen en 
herstellen van gebroken draad. Kan in 
bestaande afrastering worden 
geplaatst.

art. nr. 135201

Voor € 14,51

Gallagher Einddraadspanner 
kit | 2stuks | 618005

Voor het spannen en ontspannen van 
gealuminiseerd draad. Eenvoudig aan 
een paal te bevestigen dankzij een 
lus.

art. nr. 135208

Voor € 12,19

Gallagher Draadspanner 
roterend | Aluminium 

|3stuks| 010882
Geschikt voor op- en ontspannen van 
staal- en schrikdraad. Ook geschikt 
voor herstellen van gebroken draad.

art. nr. 135548

Voor € 13,18

Pulsara Draadspanner No.4 | 
120mm | 5stuks | 065134

Geschikt voor het opspannen en 
ontspannen van staaldraad en 
schrikdraad. Grootte: 120 mm.

art. nr. 135206

Voor € 9,05

Eider Draadspanner No 4. | 
Verzinkt | 120mm | 50 stuks

Geschikt voor het opspannen en 
ontspannen van staaldraad en 
schrikdraad. Grootte: 120 mm.

art. nr. 135200

Voor € 61,77

Gallagher Spanbeugel tbv 
roterende spanners | 029044

Deze spanbeugel is geschikt voor het 
plaatsen van roterende spanners in 
de afrastering.

art. nr. 135667

Voor € 9,30

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Heeft u een afrastering waarbij u gebruik 
heeft gemaakt van gealuminiseerd 
draad? Dan kunt u met behulp van 
deze draadspanner ervoor zorgen dat 
uw afrastering er altijd strak bij staat. 
Deze spanner is voorzien van een lus 
waardoor u deze direct op de eindpaal 
kunt bevestigen. Het op- of ontspannen 
van de draad kunt u doen met behulp 
van een dop-/steeksleutel. Zonder veel 
materialen en inspanning heeft u met 
deze einddraadspannerset een erg nette 
afrastering staan. 

Altijd een strakke afrastering!

art. nr. 135192

25 stuks vanaf  € 96,69

art. nr. 135205

25 stuks  vanaf  € 28,40

Pulsara Draadspanner No.3 | 
100mm | 10stuks | 065127

Geschikt voor het opspannen en 
ontspannen van staaldraad en 
schrikdraad. Grootte: 100 mm.

art. nr. 135204

Voor € 7,24
Koop 10 vanaf € 6,34

Draadspanners & veren
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



249

Gardelec F3 Schrikdraad | 
geel/ oranje | 400mtr

Geel/oranje schrikdraad met anti-UV 
behandeling. Bestaat uit 15 PE draden 
en 3 RVS draden. Geschikt voor korte, 
eenvoudige afrasteringen.

art. nr. 183011921

Voor € 10,34

Gardelec F8+ Schrikdraad | 
wit/ zwart | 400mtr

Wit/zwart schrikdraad met anti-UV 
behandeling. Geschikt voor langere 
afrasteringen.

art. nr. 183019101

Voor € 25,82

Gardelec FT8+ Schrikdraad | 
wit/ blauw | 400mtr

Wit/blauw schrikdraad met anti-UV 
behandeling en uitstekende geleiding. 
Bestaat uit 18 PE draden, 6 RVS 
draden en 2 koperdraden. Geschikt 
voor lange afrasteringen.

art. nr. 183445013

Voor € 39,49

Gardelec F3+ Schrikdraad | 
geel/ groen | 500mtr

Fluorescerend geel/groen schrikdraad 
met anti-UV behandeling. Bestaat uit 
21 PE draden en 2 RVS draden. 
Geschikt voor korte afrasteringen.

art. nr. 183019102

Voor € 32,62

Gardelec F9+ Schrikdraad | 
wit/ groen | 500mtr

Wit/groen schrikdraad met anti-UV 
behandeling en uitstekende geleiding. 
Bestaat uit 21 PE draden, 8 RVS 
draden en 1 koperdraad. Geschikt 
voor lange afrasteringen.

art. nr. 183019104

Voor € 51,48

Gardelec F6+ Schrikdraad | 
wit/ groen | 500mtr

Wit/groen schrikdraad met anti-UV 
behandeling. Bestaat uit 21 PE 
draden, 5 RVS draden en 1 
koperdraad. Geschikt voor langere 
afrasteringen.

art. nr. 183019103

Voor € 39,13

Gardelec FT6 Schrikdraad | 
wit/ rood | 200mtr

Het gevlochten draad is wit van kleur 
en bevat zes roestvrijstalen draden in 
van 0,20 mm.          

art. nr. 183019124

Voor € 15,67

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

De schrikdraden van Gardelec hebben wij in verschillende 
soorten. Zo heeft de ene soort enkel RVS- draden en de andere 
soort bevat naast deze draden ook nog koperdraad, voor een nog 
betere geleiding. De draden die ook nog koperdraad bevatten 
zijn te herkennen aan de + achter de naam, bijvoorbeeld: 
Gardelec F6+ schrikdraad. Deze draad heeft 5 RVS draden en 
nog 1 koperdraad.  

Gardelec schrikdraad 

art. nr. 183445012

400 mtr vanaf  € 31,31

Schrikdraad
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Waterborg Schrikdraad 
Basic | 6RVS | oranje | 400mtr

Oranje schrikdraad met basic 
geleiding. Bestaat uit 6 RVS draden. 
Geschikt voor permanente en/of 
korte afrasteringen <1000 meter.

art. nr. 131042

Voor € 38,90

Gallagher Schrikdraad 
Vidoflex 6 | wit | 400mtr | 

021697
Dit sterke kunststof schrikdraad 
bestaat uit 18 kunststof draden en 6 
RVS geleiders. Geschikt voor semi-
permanente afrasteringen <500 
meter.art. nr. 135564
Voor € 40,45

Gallagher Schrikdraad 
Vidoflex 12 | wit | 400mtr | 

079377
Heeft de beste geleiding! Dit type 
draad bestaat uit 24 kunststof draden, 
6 RVS geleiders en 4 gemengde koper 
geleiders. Geschikt voor lange, 
verplaatsbare afrasteringen.

art. nr. 135566

Voor € 90,08

Waterborg Schrikdraad 
Premium | 6RVS 3CU | wit | 

400mtr
Wit schrikdraad met premium geleiding. 
Bestaat uit 6 RVS draden en 3 koper-
draden. Geschikt voor permanente en/
of lange afrasteringen >500 meter.

art. nr. 131038
Voor € 61,90

Gallagher Schrikdraad 
Vidoflex 9+ | wit | 400mtr | 

011254
Het best geleidende kunststofdraad 
voor a frasteringen la   nger dan 500  
meter. Op de rol zit 400 meter 
gevlochten draad. 
art. nr. 135562
Voor € 77,64

Gallagher Schrikdraad 
Vidoflex 3 | wit | 200mtr | 

010554
Sterk kunststof schrikdraad. Bestaat 
uit 18 kunststof draden en 6 RVS 
geleiders. Geschikt voor korte, 
tijdelijke afrasteringen <500 meter.

art. nr. 135559

Voor € 18,55

Gallagher Schrikdraad 
Vidoflex 9+ | wit | 2x400mtr | 

069323
Het best geleidende gevlochten 
kunststofdraad voor a frasteringen >  
500 meter. Verkrijgbaar in een handig 
duopack van 2x400 meter.            

art. nr. 135936
Voor € 123,14

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Het schrikdraad van Gallagher is in meerdere varianten te verkrijgen. Zeker 
bij het regelmatig op- en afrollen van de draad merkt u het kwaliteitsverschil. 
Daarnaast zult u ook verschil merken in de geleidbaarheid. 
Vidoflex 3: 6 RVS draden, 6,8 Ohm per meter weerstand. Gedraaid draad. 
Geschikt voor korte tijdelijke afrastingen. 
Vidoflex 6: 6RVS draden, 3,8 Ohm per meter weerstand. Gedraaid draad. 
Vidoflex 9+: 6RVS draden & 3 koperdraden, 0,06 Ohm weerstand = zeer 
laag, dus goede geleiding!! Gevlochten draad, dus zeer sterk en duurzaam. 
De drie koperen geleiders zitten in het midden. Wanneer de draad aan de 
buitenzijde beschadigd, blijven de draden in de kern altijd geleiden.
Vidoflex 12 NIEUW: 6RVS draden & 4 koperdraden, 0,046 Ohm = zeer laag, 
dus goede geleiding!! Gevlochten draad, ook hier zitten de koperen geleiders 
in het midden. 

Schrikdraad van Gallagher

art. nr. 131043
1000 mtr vanaf  € 65,20

art. nr. 135932
800 mtr vanaf  € 85,95

art. nr. 131039
1000 mtr vanaf  € 113,52

Schrikdraad
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art. nr. 135561
800 mtr vanaf  € 139,67 art. nr. 1355611

2 x 1000 mtr vanaf  € 222,31
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Classic Schroef- ringisolator 
| 25 stuks

art. nr. 181000012

Voor € 3,01

Pulsara Schroef-ringisolator 
| 25stuks | 019892

art. nr. 135738
Voor € 4,92

Gallagher Schroef-
ringisolator XDI | 25stuks | 

025510
art. nr. 135502
Voor € 8,64

Gallagher Schroef-
ringisolator BS | 25stuks | 

004089
art. nr. 135744
Voor € 6,57
art. nr. 135744
0 vanaf  € 6,57

Gallagher Schroef-
ringisolator XDI | 250stuks | 

060788

art. nr. 135504

Voor € 74,34

Ringisolator Jumbo met 
doorlopende steun | emmer 

100 stuks

art. nr. 135010

Voor € 22,96

Gallagher Schroef-
ringisolator BS | pro | 

25stuks | 009008

art. nr. 135740
Voor € 9,05

Gallagher Schroef-
ringisolator | 100stuks | 

071074

art. nr. 135745

Voor € 14,01

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

art. nr. 135503
125 stuks vanaf  € 39,63

Ringisolator zwart met 
doorlopende steun | 50 stuks

art. nr. 135008

Voor € 6,52
Koop 2 vanaf € 6,12

Isolatoren
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art. nr. 135739
150 stuks vanaf  € 19,80
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AKO Afstandringisolator | 
22cm | 10 stuks

Deze ringisolatoren hebben een 
lengte van 22 cm en een gebogen 
uiteinde. Hierdoor komt de isolator 
rechtop te staan.

art. nr. 181044310

Voor € 4,48

Gallagher 
Afstandschroefisolator XDI 

18cm | 10stuks | 057801
Houdt o.a. uw dieren bij de 
afrastering weg. Met gebogen 
uiteinde. Geschikt voor koord en 
draad.

art. nr. 135493

Voor € 13,18

Pulsara Ringisolator | Metaal 
| 25 stuks | 060665

Geschikt voor het bevestigen van 
draad en koord aan een metalen paal. 
Wordt geleverd met M6 moeren.

art. nr. 135302

Voor € 5,92

Schroefisolator afstand 
22cm | vret | 25 stuks

Houdt o.a. uw dieren bij de 
afrastering weg. Met recht uiteinde. 
Geschikt voor koord en draad.

art. nr. 135013

Voor € 15,31

Pulsara Afstandringisolator 
18cm gebogen | 15stuks | 

058181
Houdt o.a. uw dieren bij de 
afrastering weg. Met gebogen 
uiteinde. Geschikt voor koord en 
draad.

art. nr. 135304

Voor € 9,89

Pulsara Afstandringisolator 
Metaal 18cm | 10stuks 

|076857
Geschikt voor het bevestigen van 
schrikdraad en schrikkoord aan 
ijzeren palen. Lengte: 18 cm.

art. nr. 135303

Voor € 4,72

Gallagher 
Afstandschroefisolator XDI 

10cm | 20stuks | 75904
Houdt o.a. uw dieren bij de 
afrastering weg. Met recht uiteinde. 
Geschikt voor koord en draad.

art. nr. 135501

Voor € 13,18

Gallagher 
Afstandschroefisolator XDI 
18cm gebogen | 100stuks

Houdt o.a. uw dieren bij de 
afrastering weg. Met gebogen 
uiteinde. Geschikt voor koord en 
draad.

art. nr. 135492

Voor € 114,88

Gallagher Ringisolator XDI | 
Metaal | 10stuks | 057795

Zeer sterke ringisolator voor de 
bevestiging van schrikdraad of 
schikkoord aan ijzeren palen.

art. nr. 135737

Voor € 6,40

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

art. nr. 135500
125 stuks vanaf  € 57,81

Isolatoren
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Waterborg 
Schrikkoord 6mm 
Basic | 6RVS | wit | 

200mtr

art. nr. 1310440

Voor € 23,60
Koop 4 vanaf € 19,18

Het schrikkoord met basic 
geleiding is wit van kleur, 
heeft een dikte van 6mm 
en is geschikt voor 
afrasteringen korter dan 
500 meter. Zeer geschikt 
voor 
paardenafrasteringen.

Waterborg 
Schrikkoord 6mm 

Premium | 6RVS 3CU 
| wit | 200mtr

art. nr. 1310450

Voor € 39,12
Koop 4 vanaf € 31,79

Het schrikkoord met 
premium geleiding is wit 
van kleur, heeft een dikte 
van 6 mm en  bevat 6 RVS 
draden en 3 koper draden.  
Het gedr aaide koord is 
goed zichtbaar en vangt 
weinig wind.

Waterborg 
Schrikkoord 6mm 

Premium | 6RVS 3CU 
| terra |200mtr

art. nr. 1310454

Voor € 40,40
Koop 4 vanaf € 32,83

Het schrikkoord met 
premium geleiding is 
bruin van kleur, heeft een 
dikte van 6mm en  bevat 6 
RVS draden en 3 koper dra  
den. Het koord is goed 
zichtbaar en vangt weinig 
wind.

Waterborg 
Schrikkoord 6mm | 

6RVS 3CU wit 
|Gevlochten |200mtr

art. nr. 1310456

Voor € 58,80
Koop 4 vanaf € 47,78

Het schrikkoord is wit van 
kleur, heeft een dikte van 
6mm en is geschikt voor 
afrasteringen langer dan 
500 meter. Het koord is 
gevlochten en daardoor  
extra sterk      .

Het schrikkoord van Waterborg is in 2 types verkrijgbaar: basic en premium. Het 
verschil tussen deze types zit hem in de soorten draden die het schrikkoord bevat.

Basic:
Dit type koord heeft een basic geleiding. Dit komt door 
de aanwezigheid van de 6 RVS draden. Het koord heeft 
een goede geleiding. Kortom, met het basic koord heeft u 
een voordelig koord met een goede kwaliteit in handen. 

Premium: 
Het premium koord bevat naast 6 RVS draden ook nog 
3 koperdraden. Hierdoor heeft dit type een erg goede 
geleiding. Deze soort geleider is vooral geschikt voor 
lange (>500 m) permanente afrasteringen. 

Hiernaast heeft u bij het premium type keuze uit 2 
kleuren: wit en terra. 

Premium gevlochten koord
Dit type koord heeft dezelfde eigenschappen als 
de ‘standaard’ premium koord. Alleen is deze soort 
gevlochten. Hierdoor is het koord nog sterker en 
duurzamer. Doordat het gevlochten is, blijft het koord 
mooier bij elkaar in een bundel en zal het minder snel 

Waterborg schrikkoord 6 millimeter

beschadigen. Dit heeft een positieve invloed op de 
geleiding op de lange termijn.  

Schrikdkoord
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Gallagher 
Schrikkoord 5mm 

EconomyLine | wit | 
200mtr |063925

art. nr. 1355702
Voor € 32,60

EconomyLine schrikkoord 
heeft een diameter van 5 
mm en is geschikt voor 
korte afrasteringen <500 
meter. Dit type is gedraaid 
kunststofdraad en heeft 
een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding.

Gallagher 
Schrikkoord 5mm 
PowerLine | wit | 
500mtr | 072453

art. nr. 135950

Voor € 123,14

PowerLine schrikkoord 
heeft een diameter van 5 
mm en is geschikt is voor 
korte semi-permanente 
afrasteringen <500 meter. 
Sterk, gevlochten kunst-
stofkoord met extra 
geleidende draden.

Gallagher 
Schrikkoord 6mm 

TurboLine | wit | 
200mtr | 057856

art. nr. 135571
Voor € 82,60

TurboLine schrikkoord heeft 
een diameter van 6 mm en 
is geschikt voor permanente 
afrasteringen >500 meter. 
Het koord is een sterk, 
geweven kunststofkoord. 
Ook geschikt voor het 
buitenhouden van wild.

Gallagher 
Schrikkoord 6mm 

TurboLine | wit | 
500mtr | 058006

art. nr. 135572
Voor € 180,99

TurboLine schrikkoord heeft 
een diameter van 6 mm en 
is geschikt voor permanente 
afrasteringen >500 meter. 
Het koord is een sterk, 
geweven kunststofkoord. 
Ook geschikt voor het 
buitenhouden van wild.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Van het merk Gallagher hebben wij 3 verschillende 
types schrikkoord in het assortiment. De  EconomyLine, 
de PowerLine en de TurboLine. Hieronder leest u 
wat de verschillen zijn tussen deze types. Waar een 
hoge breekkracht bij schrikdraad een mooie USP is, 
is dit bij koord juist niet het geval. Om snijwonden te 
voorkomen wanneer uw dieren in paniek zijn, is het 
van belang dat het koord breekt. 

EconomyLine koord
Dit type koord heeft een diameter van 5 millimeter 
en is geschikt voor tijdelijke en kortere (<500 meter) 
afrasteringen. Het koord bevat 5 RVS draden. Dit type is 
koord is gedraaid en heeft een breekkracht van 330 kg. 

PowerLine koord 
Een erg sterk type koord doordat het gevlochten is. 
Het koord heeft 5 RVS draden en 1 koperdraad. Deze 
combinatie zorgt voor een erg goede geleiding. Dit type 
is geschikt voor korte semi- permanente afrasteringen. 

TurboLine koord
TurboLine koord is geweven koord waardoor dit 
niet uitrekt. Hierdoor heeft dit type een 30% langere 
levensduur. Voorzien van 8 RVS draden en 3 gemixte 
metaaldraden. De drie mix geleiders zitten in het midden. 
Wanneer het koord aan de buitenzijde beschadigd, 
blijven de draden in de kern altijd geleiden. Dit type 
koord is geschikt voor lange permanente afrasteringen. 
Tevens ook geschikt voor het buiten houden van wild. 

Schrikkoord van Gallagher

art. nr. 1355712
2 x 200 mtr vanaf  € 131,41

art. nr. 1355704
500 mtr vanaf  € 71,86

art. nr. 1355722
2 x 500 mtr vanaf  € 288,43

Schrikdkoord
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Gallagher Doorgangset | 
elastisch koord | wit| 3-6mtr 

016412
Handige, elastische doorgangsset. 
Eenvoudig te openen met een 
maximale lengte van 6 meter.

art. nr. 135783

Voor € 24,75

Pulsara Rol-poortset koord | 
7 meter | 065080

Het koord rolt automatisch op bij het 
openen van de doorgang en is 
geschikt voor doorgangen tot 7.5 
meter.

art. nr. 135518

Voor € 33,02

Pulsara Poortgreepset met 
elastiek| 3-6mtr | 055982

Complete set met stroom geleidend 
elastiek. Geschikt voor het creeren 
van een doorgang in uw afrastering.

art. nr. 135312

Voor € 14,51

Gallagher Doorgangsset 
koord | Elastisch |6.5-11 mtr| 

640556
De doorgangsset is eenvoudig te 
openen aan beide kanten en heeft 
een lengte van min. 6.5 tot max. 11 
meter.

art. nr. 135519

Voor € 28,06

Gallagher Elastisch 
schrikkoord | wit | 50mtr | 

891064
Zeer handig voor het creeren van 
doorgangen of verplaatsbare 
afrasteringen. Uitrekbaar tot 100 
meter.

art. nr. 135604

Voor € 114,88

Rol- poortset koord | wit | 
5mtr

Deze doorgangsset bestaat uit een 
kleine haspel met wit koord, dat u 
kunt uittrekken tot 5 meter.

art. nr. 183019131

Voor € 29,79

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Met een poortgreepset creëert u eenvoudig een doorgang in uw 
afrastering.  U kunt gemakkelijk de doorgang openen en sluiten, zonder 
zelf een schok te krijgen.

De poortgreepset van Pulsara is een complete set met elastiek. Het 
elastiek is stroom geleidend en 3 meter lang. Uitgerekt kan het elastiek 
een lengte van maximaal 6 meter krijgen. Aan het elastiek zit een 
zwarte poortgreep met haak. En bij set zitten ook een ringisolator en 
een poortgreepanker, geschikt voor een houten paal. U heeft dus alles 
bij de hand, om een doorgang te maken.

Poortgreepset van Pulsara

Gallagher Elastisch 
schrikkoord | terra | 50mtr | 

891163
Terra/bruin elastisch schrikkoord. 
Geschikt voor een semipermanent 
paarden en koeien afrastering of voor 
het maken van een doorgang.

art. nr. 135603

Voor € 114,88

Doorgangsets koord
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022
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Gallagher Rol-poortset 
koord 6mm | terra | 20mtr | 

083084
Het schrikkoord van 6mm rolt zich 
automatisch op en af en is voorzien 
van een luxe poortgreep. De 
maximale lengte is 20 meter.

art. nr. 135785

Voor € 94,21

Gallagher Rolhoekisolator 
met koordspanner | 028955

Spanner en rol-hoekisolator in 1!  De 
koordspanner is ook goed te 
combineren met een S-isolator.

art. nr. 135520

Voor € 12,36

Gallagher Schrikkoord 
verbinder | RVS | 4stuks | 

019342
Zorgt voor een goede verbinding van 
uw schikdraad- of koord. Geschikt 
voor koord en draad t/m 6 mm.

art. nr. 135676

Voor € 12,36

Gallagher Koordverbinder 
6mm | vleugelmoer | 4stuks | 

075928
De koordverbinder kunt u eenvoudig 
vast- en losdraaien met de hand door 
de vleugelmoer. De geleiding blijft op 
deze manier behouden. Geschikt voor 
koord en draad t/m 6 mm.

art. nr. 135094

Voor € 12,36

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Bij een elektrische afrastering is het van groot 
belang dat het draad een goede geleiding heeft. 
Alleen draden om elkaar heen draaien of aan 
elkaar vastknopen is niet voldoende en kan juist 
zorgen voor veel storingen en stroomverlies.

Met de schrikdraadverbinders van Gallagher kunt 
u eenvoudig twee koorden of kunststofdraden 
met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat 
de geleiding van het stroom optimaal is. De 
verbinders zijn gemaakt van RVS en hebben 
hierdoor een langere levensduur.

Niet knopen maar verbinden!

art. nr. 1356761
25 stuks vanaf  € 44,59

Eider Schrikkoordverbinder 
5-6mm | RVS | 0276-000

Zorgt voor een goede en veilige 
verbinding van schrikkoord. Geschikt 
voor koord met een dikte van 5-6 
mm.

art. nr. 135092

Voor € 1,84
Koop 10 vanaf € 1,73

Pulsara Koordverbinder 
4-6mm | 10stuks | 019519

De koordverbinder is verzinkt en 
geschikt voor schrikkoord met een 
dikte van 4-6 mm.

art. nr. 135308

Voor € 9,89
Koop 10 vanaf € 8,65

Schrikkoordverbinders
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Waterborg 
Schriklint 40mm 
Premium | 14RVS 
3CU | wit |200mtr

art. nr. 131051

Voor € 61,90

Het schriklint met premium 
geleiding is 40 mm breed 
en heeft een goede kwali-
teit. Het schriklint is wit van 
kleur en uitermate geschikt 
voor lange, permanente 
paardenafrasteringen >500 
meter.

Gardelec R3 
Schriklint 10mm | 

oranje | 200mtr

art. nr. 183019107

Voor € 12,76

Dit schriklint van Gardelec, 
type R3, is smal met een 
breedte van 10 mm en 
heeft een opvallende 
oranje kleur. Dit lint is 
geschikt om te gebruiken 
bij de kortere afrasterin-
gen.

Gardelec R6+ 
Schriklint 20mm | 

wit/ groen | 200mtr

art. nr. 183019110

Voor € 62,90

Dit schriklint van Gardelec, 
type R6+, is 20 mm breed 
en heeft een witte kleur 
met een groene rand. Het 
lint heeft een goede 
geleiding en is het geschikt 
om te gebruiken bij de 
langere afrasteringen.

Gardelec ER6+ 
Schriklint 20mm| 

terra | 200mtr

art. nr. 183019111

Voor € 28,02

Gardelec schriklint, type 
ER6+, is 20 mm breed, 
heeft een goede geleiding 
en is geschikt om te 
gebruiken bij de langere 
afrasteringen. Het schri-
klint heeft een terra 
bruine kleur.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

art. nr. 131050
terra vanaf  € 51,92

Schriklint wordt veelal gebruikt voor afrasteringen voor paarden. Dit komt onder andere door de 
breedte van lint, hoe breder het is, hoe beter het paard het lint kan zien. Een ander groot voordeel 
van schriklint is de veiligheid.

Waarom en wanneer schriklint? 

Lint heeft namelijk de eigenschap om snel te breken. 
Dit kan bij paarden die in paniek zijn erg goed van pas 
komen. Doordat het lint breekt, is de kans op eventuele 
verwondingen kleiner. Ondanks dat het lint relatief snel 
breekt, kunt u rekenen op een betrouwbare afrastering. 

Wij hebben verschillende soorten schriklint in het 
assortiment, met diverse diktes en kleuren. 
 

Schriklint
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Gallagher Schriklint 20mm 
PowerLine | wit | 200mtr | 

106236
200 meter wit lint met een breedte 
van 20 mm. Geschikt voor korte, 
semipermanente afrasteringen.

art. nr. 135592

Voor € 36,32

Gallagher Schriklint 40mm 
TurboLine | wit | 200mtr | 

007592
200 meter lint met een witte kleur en 
een breedte van 40mm. Zeer goed 
zichtbaar en een goede geleiding.

art. nr. 135582

Voor € 66,07

Gallagher Schriklint 12.5mm 
TurboLine | wit 

|2x200mtr|079445
2x200 meter lint met een breedte van 
12.5 mm. Dit lint heeft een  goede 
geleiding.
art. nr. 1355801

Voor € 48,31

Gallagher Schriklint 40mm 
TurboStar | wit | 100mtr | 

072439
100 meter lint met een witte kleur en 
een breedte van 40mm. Zeer goed 
zichtbaar en een super geleiding.

art. nr. 135941

Voor € 49,55

Gallagher Schriklint 20mm 
TurboLine | wit | 200mtr | 

007608
200 meter lint met een breedte van 
20 mm. Goede geleiding en geschikt 
voor lange, verplaatsbare afrastering.

art. nr. 1355811

Voor € 41,28

Gallagher Schriklint 40mm 
TurboStar | wit | 350mtr | 

070862
350 meter lint met een witte kleur en 
een breedte van 40mm. Zeer goed 
zichtbaar en een super geleiding.

art. nr. 135585

Voor € 139,67

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Gallagher heeft meerdere soorten lint in het 
assortiment:  Powerline, Turboline en TurboStar. Het 
lint is verkrijgbaar in verschillende breedtes en in 
meerdere kleuren.

TurboStar is zeer stevig doordat het lint is voorzien van 
geleidende kantdraden in de randen. Voor paarden zeer 
goed zichtbaar en heeft daarnaast een super geleiding. 
Het lint is zeer geschikt voor lange, permanente 
paardenafrasteringen.  Het lint heeft 10 roestvrijstalen 
geleiders van 0.20mm en 4 gemengde metaaldraden 
van 0.30mm.

Schriklint van Gallagher

Schriklint
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art. nr. 135595
terra vanaf  € 54,50

art. nr. 135583
200 mtr voor  € 85,95

art. nr. 1355802
2x400 mtr vanaf  € 70,62
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Chapron Rol-poortset lint 
40mm | wit | 5mtr

Poortset met lint, een haspel en een 
poortgreep. Het lint is uittrekbaar tot 
een lengte van 5 meter.

art. nr. 1800420

Voor € 30,01

Litzclip Lintverbinder | 
20mm | 5 stuks

Een RVS clip die u kunt gebruiken als 
verbindingsstuk tussen twee linten 
van 20 mm.

art. nr. 131413223

Voor € 7,35

Gallagher Lintverbinder 
20-40mm | RVS | 5stuks | 

010745
Het ideale onderdeel voor het 
doorverbinden en spannen van lint. 
Ook te gebruiken als 
poortgreepanker.

art. nr. 135681

Voor € 12,77

Gallagher Rol-poortset lint 
40mm | terra | 15mtr | 54954

Geschikt voor het creeren van een 
doorgang. Eenvoudig te openen met 
een hand en rolt automatisch op.

art. nr. 135780

Voor € 94,21

Lintverbinder 20-40mm | 
gegalvaniseerd | 2 stuks

Met deze lintverbinder kunt u 
eenvoudig lint van 20 mm met elkaar 
verbinden, met behoud van geleiding.
art. nr. 1800160

Voor € 9,60

Gallagher Lintverbinderset | 
RVS | 60cm | 055333

Eenvoudige set voor het onderling 
doorverbinden van twee rijen lint met 
een breedte tot 40 mm.

art. nr. 135682

Voor € 9,05

Gallagher Doorgangsset 
meerdraads lint terra | 6 mtr 

|718842
Handige meerdraadse doorgangsset  
met 4 x 40 mm lint. Het lint heeft een 
terra/bruine kleur.

art. nr. 135517

Voor € 57,81

Gallagher Lintverbinder 
20-40mm | kunststof | 5stuks 

|028962
Geschikt voor het eenvoudig met 
elkaar verbinden van lint met een 
breedte van 20 mm of 40 mm. De 
lintverbinder zorgt voor optimale 
geleiding.

art. nr. 135680

Voor € 8,22

Pulsara Lintspanner tbv lint 
tot 40mm | 5stuks | 019939

De lintspanner is geschikt voor de 
bevestiging aan een houten paal en 
kan gebruikt worden voor lint tot 40 
mm.

art. nr. 135628

Voor € 12,93

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Doorgangsets lint & verbinders
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Lacme Lintisolator 40mm| 25 
stuks

Isolator met unieke vorm! Kan 
bevestigt worden op palen met een 
diameter van 8 tot 14 mm.

art. nr. 184009155

Voor € 10,51

Gallagher Lintisolator | 
PowerLine | 25stuks | 011094

Geschikt voor het eenvoudig 
bevestigen van lint van 20-40 mm aan 
uw permanente afrastering.

art. nr. 135734

Voor € 9,88

Gallagher Lintisolator 40mm 
tbv Line Post | 12stuks | 

747033
Met deze Tape clip van Gallagher kunt 
u eenvoudig lint tot 40 mm 
bevestigen aan de Line Post palen.

art. nr. 135983
Voor € 14,01

Chapron Lintisolator 40mm | 
40 stuks

Met deze lintisolator kunt u lint met 
een breedte van 20-40 mm 
bevestigen d.m.v. een klemsysteem.

art. nr. 1804163

Voor € 19,35

Gallagher Lintisolator | 
TurboLine | 20stuks | 011087

Met deze isolator kunt u lint tot 40 
mm tussen twee rubbers klemmen. 
Gemakkelijk vast te klikken.
art. nr. 135722
Voor € 16,49

Pulsara Lintschroefisolator | 
25stuks | 054084

Veelzijdige isolator met handige 
schroef voor de bevestiging van lint, 
koord of draad aan houten palen.

art. nr. 135736

Voor € 11,20

Gallagher Lintisolator | 
TurboLine pro | 20stuks | 

699004
Deze isolator maakt het zeer 
eenvoudig om lint tot 40 mm, in een 
klik tussen twee rubbers te klemmen.
art. nr. 135720
Voor € 23,10

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

De oranje rubbers in deze lintisolator zorgen ervoor dat het lint extra wordt 
vastgeklemd. Dit heeft als voordeel dat het lint minder heen en weer zal 
bewegen. Op deze manier blijft het lint langer goed en hoeft u het minder 
snel te vervangen. 

TurboLine Pro

Lintisolatoren
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art. nr. 135735
125 stuks vanaf  € 44,59

art. nr. 135510
100 stuks vanaf  € 73,55

art. nr. 135721
100 stuks vanaf  € 103,26

art. nr. 1359831
100 stuks vanaf  € 98,35
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Pulsara Lint 
hoekisolator | 

40mm | 5stuks | 
303434

art. nr. 135509

Voor € 9,88

Deze hoekisolator van 
Pulsara is geschikt voor 
het geleiden van lint tot 40 
mm dik. De isolator wordt 
geleverd inclusief zwarte 
vleugelmoeren.

Gallagher Lint 
hoek/eindisolator 

vleugelmoer| 5stuks 
|016702

art. nr. 135534
Voor € 21,45

Geschikt voor de 
bevestiging van lint tot 40 
mm aan hoekpalen in 
permanente afrasteringen. 
Met behulp van twee 
vleugelmoeren is de 
isolator eenvoudig aan te 
draaien met de hand.

Gallagher Lint eind/
hoekisolator 

TurboLine | 5stuks| 
701028

art. nr. 135511
Voor € 23,10

Turboline hoekisolatoren 
van Gallagher zijn 
robuuste, sterke isolatoren 
en geschikt voor de 
bevestiging van lint aan 
hoekpalen in permanente 
afrasteringen.

Gallagher 
Tussenplaatje lint 
eind/hoekisolator 

5stuks 708027

art. nr. 135538

Voor € 13,18

Het tussenplaatje kan 
worden gebruikt als 
verbinder, om verschillen-
de stukken lint met elkaar 
te verbinden of als poort-
greepanker, voor het 
sluiten van uw afrastering.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Om te voorkomen dat uw lintafrastering slap gaat 
hangen na verloop van tijd, is het belangrijk deze strak 
op te zetten. 

Door de palen niet verder dan 5 meter van elkaar te 
plaatsen creëert u een goede basis. In combinatie met 
de turboline pro isolatoren met de oranje rubbers 
voorkomt u dat het eventuele schuiven van het lint, 
schade toe brengt. 

Het nut van hoek/eindisolatoren
Een hoekisolator is in vele opzichten handig. Zo kunt u 
terwijl u een eind creëert in de afrastering ook de afraste-
ring opspannen. Wanneer u de isolator op de hoeken ge-
bruikt, kunt u het lint ook op meerdere punten spannen. 

TurboLine hoek/eindisolatoren
Turboline hoekisolatoren van Gallagher zijn robuuste, 
sterke isolatoren en geschikt voor de bevestiging van 
lint aan hoekpalen in permanente afrasteringen. Deze 
hoekisolator heeft talloze voordelen, zoals: Een uniek 
subframe voor optimale stevigheid en is gemakkelijk te 
bevestigen aan de paal. De meegegoten rubbers zorgen 
voor optimale grip op het lint. 

De hoekisolator is gemakkelijk te bevestigen met 1 maat 
schroefbit. Daarnaast is er een bijbehorend plaatje, 
die te gebruik is als verbinder, poortgreepanker en als 
doorverbinder.

Het strak spannen van een lintafrastering

Lintisolatoren
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art. nr. 135512
30 stuks vanaf  € 106,61

art. nr. 135508
30 stuks vanaf  € 123,14
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Pulsara Poortgreepset met 
veer | 5mtr | 066933

Complete set om een doorgang te 
creeren in uw afrastering. De veer kan 
worden uitgerekt tot 5 meter.

art. nr. 135314

Voor € 4,79

Pulsara Poortgreep | zwart | 
019526

De poortgreep is zwart van kleur, 
heeft een breed handvat en is 
voorzien van een haak en een veer.

art. nr. 135102

Voor € 1,22

Gardelec Poortgreep | blauw 
| rechte haak | 5 stuks

Kunststoffen blauwe poortgreep met 
dubbele isolatie, voorzien van een 
rechte haak.

art. nr. 183019146

Voor € 5,90

Pulsara Poortgreep | rood | 
rechte haak | 066742

Deze rode poortgreep is voorzien van 
een haakverbinding en een veer in de 
handgreep.

art. nr. 135757

Voor € 1,61

Gardelec Poortgreep | blauw

Blauw model poortgreep met brede 
greep en ribbels. Het uiteinde heeft 
een gebogen haak.

art. nr. 183019148

Voor € 3,35

Gallagher Poortgreep | zwart 
| 010783

Zeer stevige zwarte poortgreep van 
uitstekende kwaliteit, voorzien van 
een haakverbinding.

art. nr. 135760

Voor € 2,44

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Benieuwd naar hetgeen collega Ruud te 
vertellen heeft over deze set? Scan dan 
de QR code.

Met een poortgreepset creëert u eenvoudig een 
doorgang in uw afrastering.  U kunt gemakkelijk de 
doorgang openen en sluiten, zonder zelf een schok te 
krijgen.

De poortgreepset van Pulsara is een complete set met 
veer. De veer kan uitgerekt worden tot 5 meter. De set 
is niet geschikt voor paarden en pony’s omdat de staart 
tussen de veer kan blijven zitten. Dankzij het gebruik 
van een veer heeft u altijd voldoende spanning op het 
draad. De isolator en poortgreepanker zijn geschikt 
voor houten palen.

Poortgreepset met veer

Poortgrepen
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Gallagher Poortgreep | zwart 
| rechte haak | 10stuks 

072408
Eenvoudige, zwarte poortgreep met 
N-haak. Eenvoudig in een 
poortgreepanker te haken.

art. nr. 135762

Voor € 14,01

Gallagher Poortgreep 
softgrip lint oranje 696003

Robuuste oranje poortgreep met een 
zwart rubberen profiel, geschikt voor 
lint tot 40 mm.

art. nr. 135764

Voor € 4,34

Gallagher Poortgreep 
softgrip | oranje | 697000

Oranje poortgreep met een zwart 
rubberen profiel, voor optimale grip 
en goede zichtbaarheid in het land.

art. nr. 135763

Voor € 3,51

Gallagher Poortgreep 
softgrip lint terra | 057986

De poortgreep heeft een natuurlijke 
bruine, terra kleur. Geschikt voor lint 
tot 40 mm.

art. nr. 135765

Voor € 4,34

Gallagher Poortgreep 
softgrip | terra | 057979

Heeft een natuurlijke bruine, terra 
kleur. Het zwart rubberen profiel 
geeft u optimale grip.

art. nr. 135766

Voor € 3,51

Gallagher Poortgreep 
multifunctioneel |oranje| 

6stk | 738321
Multifunctionele poortgreep: kan 
worden gebruikt als handvat en als 
veilige verbinding van stroompunten.

art. nr. 135777

Voor € 16,49

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Poortgrepen
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art. nr. 1357641
4 stuks vanaf  € 15,17

art. nr. 1357651
4 stuks vanaf  € 15,17
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Poortgreepanker zwart | 10 
stuks

De isolator is aan beide zijden 
voorzien van een ring, waaraan u de 
poortgreep kunt bevestigen.

art. nr. 183019128

Voor € 5,75

Pulsara Poortgreepanker | 
5stuks | 020096

Is aan beide zijden voorzien van een 
gesloten ring en is geschikt voor 
houten palen.

art. nr. 135114

Voor € 3,27

Gallagher Poortgreepanker | 
drieweg | 4stuks | 021451

Voor het inhaken van een poortgreep 
op een kruispunt met drie 
doorgangen, incl. verbindingsplaatje.

art. nr. 135772

Voor € 12,77

AKO Poortgreepanker | 10 
stuks

Voorzien van twee open ogen, waar u 
de poortgreep en het schrikdraad aan 
vast kunt maken.

art. nr. 181000031

Voor € 7,84

Gallagher Poortgreepanker | 
4stuks | 010738

Voor het bevestigen van uw 
poortgreep aan twee zijden. Geschikt 
voor bevestiging op houten palen.

art. nr. 135770

Voor € 5,74

Gallagher Poortgreepanker 
pro | 5stuks | 028986

Geschikt voor het inhaken van een 
poortgreep aan twee zijden, incl 
aansluitmogelijkheden voor 1,6mm 
grondkabel.

art. nr. 135775

Voor € 8,22

Poortgreepanker | 10 stuks

Door het sterke schroefdraad draait u 
het anker zo in een houten paal. 
Voorzien van twee gesloten ogen.

art. nr. 135106

Voor € 6,09

Gallagher Poortgreepanker 
pro | 4stuks | 010905

Geschikt voor het inhaken van een 
poortgreep aan twee zijden, inclusief 
verbindingsplaatje.

art. nr. 135768

Voor € 11,94

Gallagher Lintverbinder tbv 
poortgreep | 4stuks | 010769

Geschikt om 40 mm lint aan een 
poortgreep te bevestigen. Zorgt voor 
een optimale geleiding van stroom.

art. nr. 135629

Voor € 7,64

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Poortgreepankers
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Gallagher Haspel 1:1 | tot 
200mtr | 008933

art. nr. 135607

Voor € 15,25

Pulsara Haspel Basic 1:1 | tot 
500mtr | 069675

art. nr. 135612

Voor € 27,23

Gallagher Haspel 1:1 | tot 
400mtr | 008919

art. nr. 135608

Voor € 22,27

Gallagher Haspel Econo 1:1 | 
tot 500mtr | 046167

art. nr. 135611

Voor € 37,98

Gallagher Trommel tbv 
haspel 400mtr | 009145

art. nr. 135609

Voor € 13,18

Gallagher Haspel tbv glad 
draad | 011018

art. nr. 135605

Voor € 114,88

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Eider Draadhaspel + handvat 
| tbv 500 mtr draad

art. nr. 131100

Voor € 9,13
Koop 2 vanaf € 8,58

Eider Draadhaspel groot los | 
tbv 800 meter draad

art. nr. 131104

Voor € 9,14
Koop 6 vanaf € 8,02

Eider Draadhaspel groot met 
houder | tbv 800 meter draad

art. nr. 131102

Voor € 17,29
Koop 6 vanaf € 15,18

Draadhaspels
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Gallagher Haspel met 
versnelling 2.7:1 | tot 

1200mtr |016313
Grote haspel met robuuste 
versnelling. Geschikt voor 1200 meter 
Vidoflex 6 schrikdraad.

art. nr. 135600

Voor € 94,21

Chapron Haspel 3:1 | met 
versnelling | tot 1000mtr

Draadhaspel voorzien van 
ergonomisch handvat en rem. 
Geschikt voor ca. 1000 meter 
schrikdraad.

art. nr. 183019130

Voor € 47,81

Gallagher Haspelhoekpaal 
1.25mtr | 3 draden | 022014

Stevige, ijzeren begin- of eindpaal met 
montagemogelijkheden voor maar 
liefst drie haspels. U kunt ook 
isolatoren aan de haspelhoekpaal 
bevestigen.

art. nr. 135615

Voor € 22,27

Pulsara Haspel Basic met 
versnelling 3:1 |tot 500mtr| 

069682
Basic haspel met versnelling en 
handige ophanghaak. Geschikt voor 
maximaal 500 meter draad.

art. nr. 135613

Voor € 33,02

Gallagher Haspel 3:1 | incl. 
500m schrikdraad | 061184

Haspel met versnellingsmechanisme 
en handgreep. Op de haspel zit 500 
meter schrikdraad  .

art. nr. 135557

Voor € 82,60

Kerbl Euro Big Haspel | met 
rem en ophangbeugel

Fijne kunststoffen haspel voorzien 
van rem en ophangbeugel. Geschikt 
voor draad en lint.

art. nr. 181025024

Voor € 12,97

Gallagher Ophangbeugel 
tbv haspel hoekpaal | 5stuks 

| 082766
Gegalvaniseerde ophangbeugel, 
wordt gebruikt om de draadhaspel op 
te hangen aan de haspel hoekpaal.

art. nr. 1356061

Voor € 21,45

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Gallagher Rasterspin tbv 
stripgrazen | 5stuks | 056388

art.nr. 135656

Voor € 412,40

Weiden met BoerENverstand
Steeds vaker wordt er met 
haspels gewerkt bij het weiden. 
Bijvoorbeeld bij stripgrazen. In onze 
BoerENverstand video laten we u 
zien hoe u het snelste een draad 
verplaatst. We laten het verschil 
zien tussen rasterspinnen en een 
draadhaspel met versnelling. 

Scan de QR code voor de video: 

Draadhaspels
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Gallagher Veerstalen paal 
met krul | 10stuks

Lichte geplastificeerde 
afrasteringspaal met oranje 
krulisolator en dubbele voet. Hoogte: 
100 cm.

art. nr. 135556

Voor € 26,37

Gallagher Afrasteringspaal 
Ring top 100cm | 10stuks

Sterke, duurzame en ergonomische 
afrasteringspaal. Met brede 
draadhouder. Hoogte: 100 cm.

art. nr. 135973

Voor € 35,50

Gallagher Afrasteringspaal 
Ring top 110cm 

|meerdraads| 10stk
Afrasteringspaal met ring top isolator 
en drie verstelbare isolatoren. De paal 
is 110 cm hoog.

art. nr. 135974

Voor € 61,94

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Een erg handige paal om te gebruiken bij het 
maken van een afrastering, of u nu een mobiele of 
permanente afrastering wilt creëren. Deze paal is 
een geplastificeerde veerstalen paal en heeft aan 
de bovenkant een zogenoemde krulisolator. Deze 
oranje krulstaart zorgt ervoor dat u geleiders erg 
makkelijk kunt bevestigen. De oranje kleur zorgt 
voor een goede zichtbaarheid. 

De dubbele voet maakt het eenvoudig om deze 
palen in de grond te bevestigen. En tevens zorgt 
deze ervoor dat de paal erg stevig staat. Een ander 
voordeel van deze veerstalen paaltjes is dat u 
ook meerdere draden aan deze paal kunt maken. 
Hiervoor heeft u alleen opschroefisolatoren (art.
nr. 135748) nodig. Met behulp van deze paaltjes 
heeft u een afrastering met een maximale hoogte 
van 85 centimeter. 

Gallagher veerstalen paal met krul

Pulsara Veerstalenpaal met 
krul | groen | 105cm | 25 

stuks
105 cm hoog ovaal, metalen 
afrasteringspaaltje. Voorzien van een 
groene krul top isolator.

art. nr. 130107

Voor € 42,74
Koop 4 vanaf € 39,89

Veerstalen paaltje met krul | 
105cm | 25stuks

Paaltje met gele krul top isolator. Het 
ovale, metalen afrasteringspaaltje is 
105 cm hoog.

art. nr. 130102

Voor € 43,36
Koop 4 vanaf € 40,47

Gallagher Veerstalen paal 
met topisolator | 100cm | 

50stuks
Het ovalen paaltje is gemaakt van 
metaal, heeft een kunststoffen 
topisolator en de totale lengte is 100 
cm.

art. nr. 1301021

Voor € 106,61
Koop 2 vanaf € 95,95

Afrasteringspalen - mobiel
Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs– en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



268

Pulsara Afrasteringspaal 
kunststof 105cm wit | 10x | 

Enkel
Witte paal met enkele voet, voorzien 
van 8 draadhouders. Geschikt voor 
draad/koord/lint tot 40 mm.

art. nr. 1356210

Voor € 11,53

Gallagher Afrasteringspaal 
kunststof 100cm | wit | 

20stuks
100 cm hoge kunststoffen paal in een 
DUO-pack van 20 stuks! Met 9 
genummerde draadhouders.

art. nr. 135970

Voor € 36,32

Pulsara Afrasteringspaal 
kunststof 105cm wit | 10x | 

084470
Voorzien van dubbele voet en 10 
draadhouders. Geschikt voor draad/
koord/lint tot 40 mm.

art. nr. 1356211

Voor € 13,18

Gallagher Afrasteringspaal 
kunststof 150cm wit | 10x 

|084500
Witte kunststoffen wolvenpaal, met in 
totaal 14 draadhouders. Totale lengte: 
150 cm.

art. nr. 135972

Voor € 24,75

Gallagher Afrasteringspaal 
kunststof 75cm | wit | 

10stuks
Witte kunststoffen schapenpaal met 
een hoogte van 75 cm. Met 6 vaste 
genummerde draadhouders.

art. nr. 135617

Voor € 21,45

Gallagher Afrasteringspaal 
stijgbeugel 155cm | wit | 

10stuks
155 cm hoge kunststoffen paal met 
handige stijgbeugelvoet. Max. 
afrasteringshoogte: 1,35 meter.

art. nr. 135625

Voor € 34,30

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Pulsara Afrasteringspaal 
kunststof 75cm | wit | 

10stuks
75 cm hoge mobiele paaltjes met 6 
draadhouders, gemaakt van sterk 
kunststof. Geschikt voor draad, koord 
of lint tot 40 mm.

art. nr. 130105

Voor € 12,68
Koop 10 vanaf € 11,83

Pulsara Afrasteringspaal 
kunststof 105cm | wit | 

10stuks
105 cm hoge mobiele paaltjes met 10 
draadhouders, gemaakt van sterk 
kunststof. Geschikt voor draad, koord 
of lint tot 40 mm.

art. nr. 130103

Voor € 15,83
Koop 10 vanaf € 14,84

Pulsara Afrasteringspaal 
kunststof 155cm | wit | 

10stuks
155 cm hoge mobiele paaltjes met 14 
draadhouders, gemaakt van sterk 
kunststof. Geschikt voor draad, koord 
of lint tot 40 mm.

art. nr. 130104

Voor € 20,46
Koop 10 vanaf € 19,19

Afrasteringspalen - mobiel
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Gallagher Afrasteringspaal 
kunststof 50cm | zwart | 

10stuks
50 cm hoge zwarte kunststoffen paal 
met slagvaste topisolator. Max. 
afrasteringshoogte: 0,5 meter.

art. nr. 135619

Voor € 17,31

Gallagher Afrastering 
Ecopaal kruisprofiel 150cm | 

4stuks
Kunststoffen, onderhoudsvrije palen 
die zelf-isolerend zijn. Geschikt voor 
permanente afrastering.

art. nr. 135672

Voor € 28,88

Gallagher Afrasteringspaal 
kunststof 70cm | blauw | 

10stuks
70 cm hoge blauwe kunststoffen paal 
met slagvaste topisolator. Max. 
afrasteringshoogte: 0,5 meter.

art. nr. 135622

Voor € 17,31

Gallagher Insultimber 
hoekpaal 10x10cm | 2,5mtr | 

017904
Geschikt om uw afrastering nog meer 
stevigheid te bieden. De lengte van de 
paal is 2 meter, de dikte is 10x10 cm.

art. nr. 1356702

Voor € 60,29

Gallagher Afrasteringspaal 
kunststof 100cm | blauw | 

10stuks
100 cm hoge blauwe kunststoffen 
paal met slagvaste topisolator. Max. 
afrasteringshoogte: 0,85 meter.

art. nr. 135620

Voor € 22,27

Gallagher Steunpoot tbv. 
Haspelhoekpaal | 022205

Zorgt voor extra stabiliteit aan de 
haspelhoekpaal; zo m aakt u van een 
mobiele paal een zeer stevige paal 
waarop u veel spanning kunt zetten.

art. nr. 135614

Voor € 22,27

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Om uw haspelhoekpaal extra steun te bieden, kunt u hier steunpoten aan 
bevestigen. Op deze manier creëert u een mobiele paal die de stevigheid van 
een houten paal biedt. Dit kan handig zijn bij het stripgrazen of een andere 
tijdelijke draad die op spanning moet blijven staan. 

Aan de haspelhoekpaal kunt u isolatoren bevestigen met die geschikt zijn voor 
metaal. Daarnaast kunt u ook ophangbeugels monteren voor een draadhaspel. 

In onze BoerENverstand video ziet u hoeveel spanning u op 
een hoekpaal met steunpoten kunt zetten.

Zeer stevige mobiele steunpaal

Afrasteringspalen - mobiel
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Gallagher 
Afrasteringspaal 
140cm Line Post | 

4stuks

art. nr. 135980

Voor € 37,15

140 cm lange afrasterings-
paal! De geïsoleerde, 
kunststoffen Line Post van 
Gallagher is een duurza-
me, flexibele en onder-
houdsvrije afrasteringpaal 
voor (semi)permanente 
afrastering.

Gallagher 
Afrasteringspaal 
190cm Line Post | 

4stuks

art. nr. 135981

Voor € 47,07

190 cm lange afrasterings-
paal! De geïsoleerde, 
kunststoffen Line Post van 
Gallagher is een duurza-
me, flexibele en onder-
houdsvrije afrasteringpaal 
voor (semi)permanente 
afrastering.

Gallagher 
Afrasteringspaal 
205cm Line Post | 

10stuks

art. nr. 1359812

Voor € 127,27

205 cm lange afrasterings-
paal! De geïsoleerde, 
kunststoffen Line Post van 
Gallagher is een duurza-
me, flexibele en onder-
houdsvrije afrasteringpaal 
voor (semi)permanente 
afrastering. Geschikt voor 

Gallagher Line Post 
rammer | 525013

art. nr. 135985

Voor € 37,15

Wilt u geïsoleerde Line 
Post afrasteringpalen van 
Gallagher plaatsen? Met 
de Line Post rammer kunt 
u eenvoudig de palen in 
de grond krijgen, zonder 
de palen te beschadigen.

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

De Geïsoleerde Gallagher Line Post, een uniek en zeer 
duurzaam ontworpen paal voor semi-permanente en 
permanente afrasteringen. De Gallagher Line Post is 
volledig zelf-isolerend en zeer eenvoudig te plaatsen.

De Line Post biedt de perfecte oplossing voor uw 
afrastering:
• Eenvoudig te vervoeren dankzij het lichte en 

compacte ontwerp
• De flexibele, maar sterke kern voorkomt schade bij 

impact
• Zeer duurzaam dankzij de glasvezel kern en de UV 

bestendige buitenzijde
• Eenvoudig te gebruiken met de speciaal ontwikkelde 

Line Post Clips voor zowel draad als lint. 
• Meerdere configureerbare clipposities voor de 

optimale draadhoogte

Zien hoe u een afrastering met line 
post palen plaatst? Bekijk dan dan onze 
BoerENverstand video:

De Gallagher Line Post

Afrasteringspalen - permanent
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Lengte Diameter Artikelnummer Prijs

140 cm 6,5 cm (rond 7) 130018 € 2,91
140 cm 7,5 cm  (rond 8) 130020 € 3,82
160 cm 7,5 cm  (rond 8) 130022 € 4,45
180 cm 8,5 cm (rond 9) 130024 € 6,06
200 cm 9,5 cm (rond 10) 130026 € 8,37
250 cm 9,5 cm (rond 10) 130028 € 10,80

Lengte Diameter Artikelnummer Prijs

225 cm 10 x 10 cm 130034 € 16,37
250 cm 15 x 15 cm 130036 € 41,25

Lengte Diameter Artikelnummer Prijs

140 cm 7,5 cm (rond 8) 130054 € 4,41
160 cm 7,5 cm (rond 8) 130062 € 4,77
180 cm 8,5 cm (rond 9) 130065 € 6,83
200 cm 9,5 cm (rond 10) 130068 € 9,45
250 cm 9,5 cm (rond 10) 130072 € 12,19

Lengte Diameter Artikelnummer Prijs

160 cm 8-10 cm 1300911 € 4,62
200 cm 8-10 cm 1300912 € 5,49

Lengte Diameter Artikelnummer Prijs

150 cm 3,8 x 3,8 cm 135674 € 10,70
180 cm 3,8 x 3,8 cm 135675 € 13,43

Lengte Diameter Artikelnummer Prijs

200 cm 8 x 8 cm 135670 € 38,39
200 cm 8 x 4 cm 1356701 € 20,45

Gefreesde en geïmpregneerde weidepalen
Gefreesde houten weidepalen hebben 
over de gehele lengte dezelfde diameter. 
Het uiteinde van deze palen is gepunt, 
waardoor ze gemakkelijker in de grond te 
plaatsen zijn. Deze palen zijn geïmpregneerd, dit houdt in dat 
ze een extra laag bevatten. Dit zorgt ervoor dat de weidepalen 
langer mee gaan.

Bruin geïmpregneerde houten weidepalen 
Deze vierkante houten weidepalen zijn 
dankzij de samenstelling bestand tegen 
bijvoorbeeld houtrot. Deze soort hout gaat 
circa 5 keer langer mee dan onbehandeld 
hout. 

Gefreesde en gecreosoteerde weidepalen
Deze palen hebben een erg lange 
levensduur, dat komt doordat de paal 
gecreosoteerd is. Dit betekent dat ze onder 
vacuüm en een hoge druk geïmpregneerd 
zijn met creosootolie. Door deze olie krijgen de palen een erg 
lange levensduur. Het hout beschadigt niet en de paal gaat ook 
bijna niet spiesen indien er toch een breuk ontstaat. 

Geschilde kastanje houten weidepalen
Dit type weidepalen hebben een natuurlijk 
uiterlijk door het geschilde hout. Dankzij 
dit materiaal kan de diameter van de paal 
over de hele lengte verschillen. Dit zijn duurzame palen die 
goed in de omgeving passen. 

Insultimber tussenpalen
Insultimber palen zijn erg geschikt om te gebruiken bij 
permanente afrasteringen. Het unieke aan deze palen is dat ze 
zelf- isolerend zijn. Hierdoor hoeft u geen isolatoren meer te 
gebruiken maar kunt u de draad direct bevestigen met behulp 
van bevestigingsdraden. Een ander groot voordeel van deze 
paal is dat ze tot wel 30 jaar mee gaan! 

Insultimber hoekpaal en stutpaal
Duurzame hoekpalen waarbij geen isolatoren nodig zijn. Voor 
extra stevigheid van de hoekpalen raden wij aan om een 
stutpaal er bij naast te plaatsen. Deze palen zijn onderhoudsvrij 
en gaan lang mee. 

Let op! Alle bovengenoemde palen zijn zowel in de winkel als in de webshop verkrijgbaar. Bij online aankoop zijn onze 
houten weidepalen alleen per volle bundel verkrijgbaar. De gecreosoteerde palen zijn in beide gevallen enkel per volle bundel 
verkrijgbaar.

Afrasteringspalen - permanent
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Schapengaas zwaar 80cm x 
50mtr | verzinkt | 

1.9/2.45mm
80 cm hoog en 50 meter lang verzinkt 
en geknoopt schapengaas. Dit type 
gaas is zwaar.

art. nr. 132300

Voor € 103,50
Koop 6 vanaf € 89,70

Schapengaas extra zwaar 
100cm x 50mtr | verzinkt | 

3.0/4.0mm
100 cm hoog en 50 meter lang 
verzinkt en geknoopt schapengaas. 
Dit type gaas is extra zwaar.

art. nr. 132205

Voor € 292,50
Koop 3 vanaf € 253,50

Gallagher Schapennet 50m 
105cm | enkele pen 

|afrasteringsnet
105 cm hoog en 50 meter lang 
schapennet. Wordt geleverd met 14 
witte palen met enkele pen.

art. nr. 132316

Voor € 102,48
Koop 4 vanaf € 97,36

Schapengaas zwaar 100cm x 
50mtr | verzinkt | 

1.9/2.45mm
100 cm hoog en 50 meter lang 
verzinkt en geknoopt schapengaas. 
Dit type gaas is zwaar.

art. nr. 132301

Voor € 108,75
Koop 6 vanaf € 94,25

Gallagher Schapennet 50m 
90cm | enkele pen | 

afrasteringsnet
Het net is 90 cm hoog en 50 meter 
lang. Wordt geleverd met 14 witte 
palen met enkele pen.

art. nr. 132312

Voor € 74,34
Koop 4 vanaf € 70,62

EuroNetz Wolvennet 120cm 
x 50m | dubbele pen | 

078677
Speciaal ontworpen om wolven te 
weren. Het net heeft een lengte van 
50 m en een hoogte van 120 cm. De 
dubbele pen biedt extra stevigheid.

art. nr. 132324

Voor € 131,40

Schapengaas extra zwaar 
80cm x 50mtr | verzinkt | 

3.0/4.0mm
80 cm hoog en 50 meter lang verzinkt 
en geknoopt schapengaas. Dit type 
gaas is extra zwaar.

art. nr. 132200

Voor € 240,00
Koop 3 vanaf € 208,00

Gallagher Schapennet 50m 
90cm | dubbele pen 

|afrasteringsnet
90 cm hoog en 50 meter lang 
schapennet. Wordt geleverd met 14 
witte palen met dubbele pen.

art. nr. 132313

Voor € 82,60
Koop 4 vanaf € 78,47

EuroNetz Wolvennet 120cm 
x 50m | +/- | dubbele pen | 

078684
Dit net is voorzien van een speciaal 
plus/min systeem, dit systeem zorgt 
voor een directe,  hevige en korte 
schok.

art. nr. 132325

Voor € 131,40

Schapengaas & netten
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Landhek schaap 3 meter

3 meter lang verzinkt landhek met 
een gedeelte gaas. De hoogte is 1 
meter. Ideaal voor schapen.

art. nr. 136030

Voor € 207,76

Landhek gegalvaniseerd 3 
meter

3 meter lang gegalvaniseerd landhek, 
voorzien van afgeronde hoeken. 
Eenvoudig te openen en sluiten.

art. nr. 136042

Voor € 160,78

Landhek gegalvaniseerd 6 
meter

6 meter lang gegalvaniseerd landhek 
met afgeronde hoeken. Eenvoudig te 
openen en sluiten.

art. nr. 136048

Voor € 262,05

Landhek schaap 4 meter

4 meter lang verzinkt landhek met 
een gedeelte gaas. De hoogte is 1 
meter. Ideaal voor schapen.

art. nr. 136038

Voor € 238,03

Landhek gegalvaniseerd 4 
meter

4 meter lang gegalvaniseerd landhek 
met afgeronde hoeken. Het hek is 
eenvoudig te openen en sluiten.

art. nr. 136044

Voor € 191,06

Ophangpen t.b.v. landhek

Met behulp van deze verzinkte 
ophangpen kunt u uw landhek 
bevestigen. Pendikte: 20 mm.

art. nr. 136100

Voor € 8,45

Landhek schaap 5 meter

5 meter lang verzinkt landhek met 
een gedeelte gaas. De hoogte is 1 
meter. Ideaal voor schapen.

art. nr. 136040

Voor € 270,40

Landhek gegalvaniseerd 5 
meter

5 meter lang gegalvaniseerd landhek. 
Met afgeronde hoeken en eenvoudig 
te openen en sluiten.

art. nr. 136046

Voor € 224,47

Sluiting t.b.v. landhek met 
ketting

Verzinkte ketting voor het sluiten van 
landhekken van max. 50 mm buis/
nek. Inclusief ketting.

art. nr. 136103

Voor € 16,06

A F R A S T E R I N G A F R A S T E R I N G

Lanhekken
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