BETESSÄSONG

ALLT FRÅN TILLSKOTT TILL STÄNGSEL

Ditt varumärkeshus
med
många specialister

AGRO - CONSTRUCTION- EQUESTRIAN - FENCING - NUTRITION & CARE

Vårgräs = fång?
Det är många som är oroliga för fång så här års, speciellt de med hästar som
tidigare haft fång eller är extra utsatta pga t ex ras eller övervikt. Fång är en mycket
smärtsam sjukdom och vi som hästägare måste göra allt vi kan för att undvika att våra
hästar drabbas. Ofta kopplas fång till gräs och bete.

Planeringen inför ett eventuellt betessläpp måste börjas tidigt:

•
•
•
•

Se till att hästen inte är överviktig innan gräset kommer.
Ha en noga uträknad foderstat
Kontrollera vikten regelbundet genom att t ex använda måttviktband.
Ge eventuellt tillskott som stöttar mikroorganismerna i grovtarmen.

Erbjud hästen mycket motion och rörelse under våren och sommaren, tid för vila och återhämtning kan
med fördel planeras in på vintern då inte risken för fång är lika stor. Tänk dock på att även andra årstider
än våren och försommaren kan innebära en risk för fång, det beror helt på de
individuella förutsättningarna.

Balans- nonlac Mikro 300g
Art nr: 1104 l Rek.pris: 499 kr
Biologiskt aktiv mjölksyrakultur med bl.a.
inulin och fibrer av fruktooligosackarider
och fruktopolysackarider. Inulinet stimulerar tillväxten av bifidobakterier, som är
kroppens egna skyddsbakterier. Bidrar till
att upprätthålla en hälsosam bakterieflora
i mage och tarm. Frystorkad för bibehållen
biologisk aktivitet hos bifidobakterierna. Fri
från mjölk. Kan ges som stöd vid foderbyte, magproblem, miljöombyte och långa
transporter.

•
•
•

Upprätthålla en hälsosam
bakterieflora i mage och tarm
Innehåller prebiotikan inulin
för mage och tarm
Kan ej överdoseras

Viktmåttband för häst
Art nr: 813547 l Rek.pris: 69 kr
Avsett för häst. Följ informationen som
finns tryckt på bandet för att enkelt läsa
av hästens vikt. Bandet läggs runt hästen
i sadelgjordläget. Min och max 37 - 603kg
eller 50 - 232cm

•
•
•

Håll koll på hästens vikt på ett
enkelt och smidigt sätt
Mät och följ hästens
utvecklingskruva
Slitstarkt och hållbart material

MAGE & TARM

Stötta magen

Övergången till gräs innebär en förändring i foderstaten och för att stötta mikroorganismerna i
grovtarmen kan hästen med fördel få t ex Diamond V, en fermenterad jästkultur som fungerar
som näring till mikroorganismerna. Fiberplex och Fiberplex Sensitive innehåller många näringsämnen som stöttar matsmältningen och passar de hästar som reagerar kraftigt på foderbyten
eller har kroniska matsmältningsproblem. Balans- nonlac Mikro är ett bra stöd som bidrar till
att upprätthålla en hälsosam bakterieflora i mage och tarm.

Fiberplex 2,7 kg

Fiberplex Sensitive 2,4 kg

Diamond V 3 kg

0,9 KG l Art nr: 1192 l Rek.pris: 239 kr
2,7 KG l Art nr: 1125 l Rek.pris: 619 kr
Fiberplex innehåller en kombination av, för
matsmältningen, gynnsamma fibrer med
specialodlad fermenterad jäst av kulturen
Saccharomyces cerevisiae samt lecitin, metionin och B-vitaminer. Ett bra foderkomplement för högpresterande hästar samt
hästar som behöver lägga på sig extra hull.
Bredspektrigt - ger en positiv inverkan på
en stor del av matsmältningsapparaten.
Kan vara gynnsam vid matsmältningsstörningar. Hög vattenhållande förmåga
- lämplig att ge vid tillfälliga diarréer.

Art nr: 601283 l Rek.pris: 619 kr
Fiberplex Sensitive innehåller en kombination av, för matsmältningen, gynnsamma
fibrer med lecitin, metionin och B-vitaminer. Utan jäst! Ett bra foderkomplement
för högpresterande hästar samt hästar
som behöver lägga på sig extra hull.
Bredspektrigt vilket innebär att den ger en
positiv inverkan på en stor del av matsmältningsapparaten. Kan vara gynnsam
vid matsmältningsstörningar. Fiberplex
binder också mycket vatten och är lämplig
att ge vid tillfälliga diarréer.

Art nr: 7080 l Rek.pris: 319 kr
Diamond V innehåller den fermenterad
jästkulturen Saccharomyces cerevisae. Ett
effektivt fodertillskott för häst som ökar
fodrets smältbarhet och optimerar proteineffektiviteten. Vetenskapliga försök visar
att Diamond V ger bättre foderutnyttjande
och sänker blodets mjölksyrehalt. Fullvuxna hästar: 40-60 g/dag.

•
•
•

Hjälper till att motverka
matsmältningsstörningar
Innehåller fibrer, jäst, lecitin,
metionin & B-vitaminer
Kan bidra till effektivare
näringsupptag

•
•

•
•
•

Hjälper till att motverka
matsmältningsstörningar
Innehåller fibrer, lecitin,
metionin, inulin & B-vitaminer
Utan jäst för kräsna hästar

•

Fermenterad jästkultur
Saccharomyces cerevisae
Viktiga näringsämnen
till mikroorganismerna i
grovtarmen
Kan förbättra näringsupptaget

BETESREDUCERARE

Introduktion av
vårgräs

Så fort gräset börjar grönska är det dags att sakta introducera gräs i foderstaten. Här kommer några tips på hur
introduktionen kan gå till:

•
•

Beta för hand varje dag och succesivt öka tiden
Släppa ut i gräshage under en begränsad tid och använda rasthage resten av dagen
Stripbeta hästen, dvs börja med en mindre hage och
öka den lite för varje dag så hästen får tillgång till mer
och mer gräs.
Använda betesbegränsare/munkorg, men var då
noga med passformen så hästen inte får skav.

•
•

Betesreducerare
Greenguard
Betesreducerare, mask av specialgummi
som begränsar gräsätandet. Idealisk för
överviktiga hästar, fånghästar, hästar som
tävlar etc. Förhindrar bandagebitning o dyl.
Fästes lätt på grimman.
Shetland blå l Art nr: 0979 l Rek.pris: 699 kr
Ponny svart l Art nr: 1231 l Rek.pris: 699 kr
Full svart l Art nr: 1244 l Rek.pris: 699 kr
X-full svart l Art nr: 1200 l Rek.pris: 699 kr

Betesmask Greenguard
Full svart l Art nr: 602240 l Rek.pris: 699 kr
X-Full svart l Art nr: 602241 l Rek.pris: 699 kr
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BETESREDUCERARE

Betesreducerare
Svart
Betesreducerare som begränsar intaget av gräs för
hästar och ponnyer. Mask av specialgummi, idealisk
för överviktiga hästar, fånghästar, hästar som tävlar
etc. Förhindrar även bandagebitning o dyl.

•

•
Begränsar gräsätandet
För överviktiga, fång - eller tävlingshästar
•
Komplett korg med grimma
Shetland svart l Art nr: 601638
Ponny svart l Art nr: 601639
Cob svart l Art nr: 601640
Full svart l Art nr: 601641
X-full svart l Art nr: 601642

l
l
l
l
l

Rek.pris: 279 kr
Rek.pris: 279 kr
Rek.pris: 279 kr
Rek.pris: 279 kr
Rek.pris: 279 kr

VITAMINER & MINERALER

Copper Max Foran 30 g

Fosforbalans 2 kg

BioMineral Total 1,2 kg

Art nr: 601594 l Rek.pris: 199 kr
Copper Max innehåller en hög dos av kelaterad koppar, zink och biotin i gelform för
optimal absorption. Lättanvänd doseringsspruta för smidig dosering. Har utformats
för att ge en snabb ökning av koppar- och
zink för synligt förbättrad pälskvalitet och
support för leder och bindväv vid prestation eller under tillväxtfas. Kan användas
till avelshästar, presterande hästar eller
som alternativ till dagligt tillskott. Idealisk
för hästar på bete.

Art nr: 1246 l Rek.pris: 359 kr
Fosfortillskott för häst. Fosforbalans
används när foderstater som är underbalanserade på fosfor t.ex vid utfodring
med kalkrikt stråfoder och eller små
mängder havre ges. Fosfor (P) är ett av de
viktigaste mineralämnena. Viktig för bl.a.
uppbyggnad av skelettet hos hästen och
för energiomsättningen i kroppen. Kan ges
vid dräktighet, digivning samt till unga och
växande hästar. Tänk på Ca/P-kvoten: 1,2
och 1,8.

1,2 KG l Art nr: 0537 l Rek.pris: 199 kr
3,6 KG l Art nr: 0538 l Rek.pris: 499 kr
Mineraltillskott med makro- och mikromineraler av mycket god biotillgänglighet
till häst. Kan ges när foderstaten inte
innehåller tillräckligt med mineraler för att
tillgodose hästens behov. Innehåller en
välavvägd kombination av kalcium, fosfor,
magnesium och kisel tillsammans med
spårämnena järn, koppar, jod, zink, mangan och selen för att trygga det dagliga
intaget av mineraler.

•
•
•

Effektiv boost vid brist av koppar och zink
Enkel att dosera med praktisk
spruta
Idealisk för hästar på bete,
unghästar, avelshästar

•
•
•

Viktig för uppbyggnad av skelettet.
Vid kalkrikt grovfoder.
Ges när foderstaten innehåller
otillräckliga mängder av fosfor.
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Chevinal Foran

1 L l Art nr: 1089 l Rek.pris: 239 kr
2,5 L l Art nr: 1091 l Rek.pris: 459 kr
5 L l Art nr: 1072 l Rek.pris: 799 kr
Chevinal är ett välsmakande flytande multivitamintillskott
med mineraler och aminosyror. Innehåller bl.a. biotin
och zink för att stödja hovtillväxt, päls- och hudkondition.
B-vitaminer för proteinmetabolism och energianvändning.
Aminosyror för återhämtning och återuppbyggnad av
muskler. Kan användas för att öka befintlig balanserad diet
eller för att fylla specifika önskemål i foderstaten. Lämplig
för alla hästar, särskilt presterande hästar och hästar som
återhämtar sig från sjukdom.

•
•
•

Multivitamin med mineraler och aminosyror.
Kan användas för att balansera upp foderstaten vid behov.
Vetenskapligt formulerad

•
•
•

Komplett mineralfoder.
Smaklig och lätt att dosera.
Innehåller makro- och mikromineraler.

VITAMINER & MINERALER

Foderkrita
2 KG l Art nr: 1219 l Rek.pris: 139 kr
6 KG l Art nr: 1019 l Rek.pris: 279 kr

Maria
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Kalktillskott för häst. Naturligt kalciumkarbonat från Skandinavien av hög
renhet. Finkornigt för bättre upptag. Mineralet är involverat i olika kroppsfunktioner; skelett, muskelfunktion, blodets koagulering etc. Kalcium
behövs för starka ben hos framför allt unghästar men även vuxna hästar
behöver detta. Kan ges när foderstaten innehåller otillräckliga mängder av
kalk (kalcium). Kan även ges vid hård ansträngning, tillväxt, dräktighet och
digivning.
•
•
•

Naturligt kalciumkarbonat från Skandinavien
Hög renhet, finkornigt för bättre upptag
Ges när foderstaten innehåller otillräckliga mängder av kalk
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SALT PÅ BETET

Equisalt pure 2 kg

Equisalt Enriched 2 kg

Equisalt Advantage 2 kg

Art nr: 600000 l Rek.pris: 39 kr
100% naturligt bergsalt. Saltsten av naturligt bergsalt utan några tillsatser. Idealisk
när man endast vill ge sin häst rent salt.

Art nr: 600001 l Rek.pris: 49 kr
Saltsten av naturligt bergsalt berikat med
mineraler och spårämnen som boostar
hälsan och välmåendet. Idealisk för hästar
på bete eller som får en låg kraftfodergiva.

Art nr: 600002 l Rek.pris: 49 kr
Saltsten av naturligt bergsalt berikat med
vitamin-E, elektrolyter, biotin och selenjäst.
Passar hästar som tränars hårt och svettas
mycket. Innehåller viktiga ämnen för att
återställa vätskebalansen, bevara hovkvaliteten och en välfungerande muskelfunktion. Välsmakande sten som även passar
kräsna hästar.

•
•
•

Högsta kvaliteten av naturligt
rent bergsalt
För dagligt tillskott av salt
Mycket hållbara vid hantering
och mot regn.

•
•
•

Högsta kvaliteten av naturligt
rent bergsalt
Berikat med mineraler och
spårämnen
För hästar på bete eller vid låg
kraftfodergiva

•
•
•

Välsmakande - optimalt för
kräsna hästar.
Berikat med elektrolyter, biotin
och selenjäst.
För hästar som tränas och
svettas mycket.

Saltsten Himalaya
1-2 KG l Art nr: 78650000 l Rek.pris: 59 kr
2-3 KG l Art nr: 610032 l Rek.pris: 79 kr
Himalayasaltstenen erbjuder hästen en
naturlig källa för sitt dagliga saltbehov.
Den innehåller naturliga mineralämnen
som kalcium, magnesium, järn och kalium.
Saltbehovet varierar från häst till häst. En
häst som svettas mycket behöver mera
salt. I regel tillfredsställer hästen sitt saltbehov själv genom fri tillgång av saltsten.
Uppbindning med tillhörande snöre.

•
•
•

Naturlig källa för dagliga saltbehovet
Uppbindning med tillhörande
snöre.
För fri tillgång av saltsten

Saltsten SP Natural 3x2kg

Salt 7 kg

Art nr: 601704 l Rek.pris: 109 kr
SP NATURAL är en helt naturlig slicksten tillverkad av naturligt salt, helt utan
tillsatser av mineraler, spårämnen eller
vitaminer. Får användas för alla djurslag i
ekologiskt jordbruk enligt förordningarna
(EG) 834/2007 och (EG) 889/2008.

Art nr: 0911 l Rek.pris: 119 kr
Rent Natriumsalt utan tillsats av livsmedelskvalitet. Ges för att återställa salt/vätskenivån vid ansträngning samt kan även
vid önskad kontroll över hästens saltintag.
Behovet av salt kan öka vid arbete, svettning, tillväxt, dräktighet och digivning. Öka
givan med upp till 50% varma sommardagar. Hästar som får elektrolyter skall ha fri
tillgång på vatten!

•
•
•

Högsta kvaliteten av naturligt
rent bergsalt.
Tillverkat i Sverige.
För alla djurslag i ekologiskt
jordbruk.

•
•
•

Rent salt.
För att upprätthålla salt- och
vätskebalansen.
Behovet ökar vid värme och
hård ansträngning.

SALT PÅ BETET

Rehalyt Basic
1,5 KG l Art nr: 1252 l Rek.pris: 369 kr
3 KG l Art nr: 1253 l Rek.pris: 659 kr
12 KG l Art nr: 1255 l Rek.pris: 2299 kr
Rehalyt Basic är ett elektrolytpreparat/saltersättning med glycin, kelaterad -kalcium och
-magnesium. Så nära hästens svett man kan komma. Elektrolyter är viktiga för en mängd
fysiologiska funktioner i kroppen. Hästar förlorar elektrolyter dagligen i form av svett, urin
etc. Används som ett fodertillskott som återställer saltbalansen i samband med svettning.
Innehåller minimalt sockerinnehåll, endast vad som krävs för maximalt saltupptag. Hästar
som får salter skall ha fri tillgång till vatten!

•
Elektrolytblandning
Motverkar elektrolytförlust under kraftig svettning
Innehåller även glycin, kelaterad kalcium och magnesium

•
•

SALT PÅ BETET

Saltstenshållare rostfri 10 kg
sten

Saltstenshållare rostfri
hängande för 10 kg sten

Saltstenshållare rostfri för 2 kg
sten

Art nr: 218000 l Rek.pris: 649 kr
Saltstenshållare för fast montering, tilllverkad av rostfri stålplåt med dräneringshål i
botten. Hållaren är avsedd för 10 kg sten.

Art nr: 218010 l Rek.pris: 319 kr
Hängande för 10 kg sten.

Art nr: 218020 l Rek.pris: 219 kr
Saltstenshållare tillverkad i rostfri plåt för
fast montering och avsedd för 2 kg sten.

•
•
•

Tilllverkad av rostfri stålplåt
Med dräneringshål i botten
Fästhåll för montering på vägg
eller staket

•
•
•

Tilllverkad av rostfri stålplåt
Lämplig för 10 kg saltsten
Fästhåll för montering på vägg
eller staket

Saltstenshållare box plast för 2
kg sten

Saltstenshållare plast för 10 kg
sten antracit

Grön l Art nr: 218050 l Rek.pris: 79 kr
Svart l Art nr: 2160450 l Rek.pris: 70 kr
Saltstenshållare för 2 kg sten i helgjuten,
bitsäker PP-plast för fast montering. Med
denna hållare/box kan saltstenen utnyttjas
maximalt även om stenen gått sönder.
Bredd: 190 mm. Höjd framkant: 65 mm.
Höjd bakkant: 135 mm. Byggmått från vägg
och ut: 105 mm.

Art nr: 218035 l Rek.pris: 69 kr
Saltsenshållare för 10 kg sten, tillverkad av
livsmedelsgodkänd plast.

•
•
•

Helgjuten, bitsäker svart
PP-plast
Lämplig för 2 kg saltsten
Fästhåll för montering på vägg
eller staket

•
•
•

Väderbeständig livsmedelsgodkänd plast
Lämplig för 10 kg saltsten
Fästhåll för montering på vägg
eller staket

•
•
•

För fast montering
Lämplig för 2 kg saltsten
Fästhåll för montering på vägg
eller staket

Saltstenshållare plast för 2 kg
sten
Art nr: 218040 l Rek.pris: 47 kr
Saltstenshållare tillverkad i plast för fast
montering och avsedd för 2 kg sten.

•
•
•

För fast montering
Lämplig för 2 kg saltsten
Fästhåll för montering på vägg
eller staket

FLUG- & SOLSKYDD

Effol Flugspray
Broms Blockare
125 ml l Art nr: 77820030 l Rek.pris: 89 kr
500 ml l Art nr: 77820035 l Rek.pris: 329 kr
2500 ml l Art nr: 77820040 l Rek.pris: 1199 kr
Ett högeffektiv och dermatologiskt testad insektsspray.
Den bruksfärdiga lotionen har tagits fram i samarbete
med det Tropiska institutet i Schweiz som specialskydd
mot bitande bromsar, flugor, myggor. Högeffektivt
skydd m eteriska oljor. Även mot fästingar.
Garanterar ett långvarigt skydd. Behandlade hästar får gå till
livsmedelsproduktion tidigast 60 dagar efter avslutad
behandling. Godkänd hos Kemikalieinspektionen.

•
•
•

Högeffektiv och dermatologiskt testad insektsspray
Icardinbaserade - låg miljöpåverkan
Förebyggande effekt mot sommareksem
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FLUG- & SOLSKYDD

Flugpannband polyester
svart full

Flughuva elastisk

Flugtäcke TROP RIDE

XS l Art nr: 746589 l Rek.pris: 149 kr
S l Art nr: 746590 l Rek.pris: 149 kr
M l Art nr: 746591 l Rek.pris: 149 kr
L l Art nr: 746592 l Rek.pris: 149 kr
XL l Art nr: 746593 l Rek.pris: 149 kr

85 cm l Art nr: 601558 l Rek.pris: 499 kr
95 cm l Art nr: 601559 l Rek.pris: 499 kr
105 cm l Art nr: 601560 l Rek.pris: 499 kr
115 cm l Art nr: 601561 l Rek.pris: 499kr
125 cm l Art nr: 601562 l Rek.pris: 499 kr
135 cm l Art nr: 601563 l Rek.pris: 499 kr
145 cm l Art nr: 601564 l Rek.pris: 499 kr
155 cm l Art nr: 601565 l Rek.pris: 499 kr
165 cm l Art nr: 601566 l Rek.pris: 499 kr

Flughuva med öron i fint moskitnät.
Elastisk spandex som sluter runt nos och
nacke.

•
•
•

Mjuk och följsam - minimera
risken för skav
Kan användas under eller över
tränset
Finmaskig

Flugtäcke i 100% polyester-mesh med
dekorativa blå kantband. Nylonfodrat vid
front och svansflärp för att förhindra skav.
Försett med elastiska bensnören, bogveck
och dubbla frontspännen. .

•
•
•

Svart l Art nr: 811411 l Rek.pris: 49 kr
Ljusblå l Art nr: 811415 l Rek.pris: 49 kr
Rosa l Art nr: 811414 l Rek.pris: 49 kr
Brun l Art nr: 811417 l Rek.pris: 49 kr
Marin l Art nr: 811407 l Rek.pris: 49 kr
Enfärgat flugpannband att använda som
skydd mot sommarens plågoandar. Storleken går att justera något med hjälp av
kardborren i båda ändar.

•
•
•

Mjuka fransar
Passar de flesta grimmor
Skyddar hästens ögon från
irriterande flugor

Kryssgjordar
Höga bogveck
Nylonfodrat vid front och
svansflärp för att förhindra skav

Flugtäcke HS
combohals silver
85 cm l Art nr: 600521 l Rek.pris: 699 kr
95 cm l Art nr: 600522 l Rek.pris: 699 kr
105 cm l Art nr: 600523 l Rek.pris: 699 kr
115 cm l Art nr: 600524 l Rek.pris: 699kr
125 cm l Art nr: 600525 l Rek.pris: 699 kr
135 cm l Art nr: 600526 l Rek.pris: 699 kr
145 cm l Art nr: 600527 l Rek.pris: 699 kr
155 cm l Art nr: 600528 l Rek.pris: 699 kr
165 cm l Art nr: 600529 l Rek.pris: 699 kr

Flugtäcke i 100% polyester i silverfärgad mesh med dekorativa
kantband. Nylonfodrat över bogen och svansflärpen för att
motverka skav. Försett med D-ringar för ev. bensnöre. Fast
kombohals som försluts med kardborre under hals och nacke.
Ett frontspänne. Extra UV-skydd. Magplatta som knäpps med
rejäla plastspännen. Maskintvätt i max 40 grader.
Kantbanden kan dra ihop sig efter tvätt, så tänk på att sträcka
det varsamt i blött tillstånd.

•
•
•

Extra UV-skydd
100% polyester-mesh
Silverfärg reflekterar solljus - håller hästen sval

FLUG- & SOLSKYDD
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Flughuva elastisk Zebra

Flugtäcke med combohals
Zebra

Ponny l Art nr: 71300093 l Rek.pris: 149 kr
Cob l Art nr: 71300094 l Rek.pris: 149 kr
Full l Art nr: 71300095 l Rek.pris: 149 kr
X-full l Art nr: 71300096 l Rek.pris: 149 kr

85 cm l Art nr: 75500158 l Rek.pris: 649 kr
95 cm l Art nr: 75500159 l Rek.pris: 649 kr
105 cm l Art nr: 75500160 l Rek.pris: 649 kr
115 cm l Art nr: 75500161 l Rek.pris: 649kr
125 cm l Art nr: 75500162 l Rek.pris: 649 kr
135 cm l Art nr: 75500163 l Rek.pris: 649 kr
145 cm l Art nr: 75500164 l Rek.pris: 649 kr
155 cm l Art nr: 75500165 l Rek.pris: 649 kr
165 cm l Art nr: 75500166 l Rek.pris: 649 kr
Flugtäcke i 100% polyester-mesh. Nylonfodrat
vid front och svansflärp för att förhindra skav.
Försett med elastiska bensnöre. Fast combohals som försluts med kardborre i halsen.
Bogveck, dubbla frontspänne. Magplatta som
knäpps med rejäla plastspännen.

•
•
•

100% polyester-mesh
Zebramönstrad - avskräckande
effekt på flugor
Skyddar mot flugor, insekter och
sol

Flughuva i 100% polyester mesh samt svart
elastik vid nos och öron.

•
•
•

HS Läder Flugpannband
Ponny brun l Art nr: 600615 l Rek.pris: 229 kr
Cob brun l Art nr: 600616 l Rek.pris: 229 kr
Full brun l Art nr: 600617 l Rek.pris: 229 kr
Ponny svart l Art nr: 600612 l Rek.pris: 229 kr
Cob svart l Art nr: 600613 l Rek.pris: 229 kr
Full svart l Art nr: 600614 l Rek.pris: 229 kr
Exklusivt läderflugpannband tillverkat av hög
kvalitet. Sätts fast på grimman med kardborre. Dekorativ HS metall logga på vänster sida.
Rengör och smörj gärna in efter användning för
ökad livslängd på lädret. Var även noga med
att rengöra kardborren från hår och dylikt för
bibehållen styrka.

Fästingplockare plast Tick 2
Art nr: 415001 l Rek.pris: 49 kr
Tick 2 är tillverkad i plast utan rörliga delar
- lättskött och hållbar. Rätt använd avlägsnar den både stora och små fästingar utan
att lämna några rester eller delar kvar.

•
•
•

Enkel att använda
Fungerar på både människa,
häst, katt och hund
Tar hela fästingen oavsett
storlek

•
•
•

Passar de flesta grimmor
Skyddar hästens ögon från
irriterande flugor
Dekorativ HS- pin

Mjuk och följsam - minimera
risken för skav
Kan användas under eller över
tränset
Finmaskig

FLUG- & SOLSKYDD

Absorbine

NY
FORMULA!

UltraShield
Green 946 ml

Art nr: 601976 l Rek.pris: 399 kr
Naturlig vattenbaserad sommarspray som innehåller väldoftande eteriska oljor med avvisande och
vårdande egenskaper. Framtaget för att ge en
trivsam, lugn och behaglig utevistelse eller ridtur
under sommarmånaderna. Har vårdande egenskaper som ger en skinande päls, man och svans.
Lämnar inga klibbiga eller oljiga rester. Ultrashield
fungerar utmärkt att använda på hästar, boskap
och husdjur. 0h tävlingskarens! (innehåller ej längre
cederträolja)

•
•
•

Naturlig vattenbaserad sommarspray.
Fräsch doft av eteriska oljor.
För en behaglig utevistelse och ridtur.

FLUG- & SOLSKYDD

Absorbine

UltraShield
Black 946 ml
Art nr: 0984 l Rek.pris: 449 kr
Högeffektivt och snabbverkande flugmedel mot bitande och stickande insekter på häst. Skyddar upp till 17
dgr. Behagligt parfymerad med aloe, lanolin och citronella. Innehåller solskyddskräm i en icke-oljig silikon/
vattenbas. Föl mindre än 12 veckor får ej behandlas.
Färdig att använda. Registrerad och godkänd hos
kemikalieinspektionen.

•

Högeffektivt och snabbverkande flugmedel.
•
Ohyran landar på hästen men biter inte.
•
Mycket effektiv även mot löss och loppor.

FLUG- & SOLSKYDD

Eksemtäcke HS Grå med UV-skydd
NYHE
T!

Täcke som skyddar mot sol och insekter.
Tyget är av 100 % polyester, 180g/m2 och
har extra UV-skydd. Levereras i ett stycke,
med fast hals och magplatta. Resårdetaljerna gör att det smider tätt om hästen.
Benresårer samt rejäla fixlockspännen.
Utåtvända sömmar för att förhindra skav
på känsliga hästar. Svansflärp

•
•
•

NYHE
T!

85 cm l Art nr: 602176 l Rek.pris: 1299 kr
95 cm l Art nr: 602177 l Rek.pris: 1299 kr
105 cm l Art nr: 602178 l Rek.pris: 1299 kr
115 cm l Art nr: 602179 l Rek.pris: 1299 kr
125 cm l Art nr: 602180 l Rek.pris: 1299 kr
135 cm l Art nr: 602181 l Rek.pris: 1299 kr
145 cm l Art nr: 602182 l Rek.pris: 1299 kr
155 cm l Art nr: 602183 l Rek.pris: 1299 kr

Hel hals, täcker magen, bringan, mellan frambenen och svansen
Lätt textil som andas
UV-skydd

Flughuva till eksemtäcke HS Grå
Flughuva som träs över hästens huvud. Nätet framför ögonen står ut och ligger därför
inte an på ögonen. Med öron. Justeras med
karborre under halsen. UV beständig.

•
•
•

Shetland l Art nr: 602172 l Rek.pris: 249 kr
Ponny l Art nr: 602173 l Rek.pris: 249 kr
Cob l Art nr: 602174 l Rek.pris: 249 kr
Full l Art nr: 602175 l Rek.pris: 249 kr

UV-skydd
Lätt textil som andas
Skyddar mot flugor, insekter och sol

Eksemtäcke HS Ljusbrun med UV-skydd
Täcke som skyddar mot sol och insekter.
Tyget är av 100 % polyester, 180g/m2 och
har extra UV-skydd. Levereras i ett stycke,
med fast hals och magplatta. Resårdetaljerna gör att det smider tätt om hästen.
Benresårer samt rejäla fixlockspännen.
Utåtvända sömmar för att förhindra skav
på känsliga hästar. Svansflärp

•
•
•

85 cm l Art nr: 756308 l Rek.pris: 1299 kr
95 cm l Art nr: 756309 l Rek.pris: 1299 kr
105 cm l Art nr: 756310 l Rek.pris: 1299 kr
115 cm l Art nr: 756311 l Rek.pris: 1299 kr
125 cm l Art nr: 756312 l Rek.pris: 1299 kr
135 cm l Art nr: 756313 l Rek.pris: 1299 kr
145 cm l Art nr: 756314 l Rek.pris: 1299 kr
155 cm l Art nr: 756315 l Rek.pris: 1299 kr

Hel hals, täcker magen, bringan, mellan frambenen och svansen
Lätt textil som andas
UV-skydd

Flughuva till eksemtäcke
Flughuva som träs över hästens huvud.
Nätet framför ögonen står ut och ligger
därför inte an på ögonen. Med öron.
Justeras med karborre under halsen. UV
beständig.

•
•
•

Shetland l Art nr: 71300062 l Rek.pris: 249 kr
Ponny l Art nr: 71300063 l Rek.pris: 249 kr
Cob l Art nr: 71300064 l Rek.pris: 249 kr
Full l Art nr: 71300065 l Rek.pris: 249 kr

Justerbar undertill
Skyddar mot flugor, insekter och sol
Lätt textil som andas

SOL, EKSEM & ANTIKLI

Solosun 250 g

Itchgard Foran

Superbra Hästsalva Grön

Art nr: 121589 l Rek.pris: 179 kr
Solskyddssalva för djur med skyddsfaktor
10. Den skyddar mot solens brännande
och uttorkande UVA- och UVB strålar.
Solosun är vattenresistent och fri från
färgämnen och parabener.

500 ml l Art nr: 1130 l Rek.pris: 319 kr
1 L l Art nr: 1128 l Rek.pris: 499 kr

150 ml l Art nr: 1278 l Rek.pris: 199 kr
500 ml l Art nr: 1279 l Rek.pris: 449 kr
Superbra Hästsalva Grön är en mjukgörande bivaxsalva med doft av citronella. För en
naturlig behandling av hästens hud under
sommaren. Används även med fördel i
förebyggande syfte på utsatta hudpartier.
Salvan är lätt att stryka på och absorberas
snabbt av huden, dessutom en utmärkt
sommarsalva som håller knott och mygg
borta. Kan hjälpa till att lindra vid klåda
orsakad av sol och insektsangrepp. Ren
naturprodukt.

•
•
•

Solskyddssalva för djur
Skyddsfaktor 10
Vattenresistent, fri från
färgämnen och parabener

Lindrande salva med örtbaserade extrakt
mot klåda orsakad av insektsangrepp, sår,
lindrig solbränna och soleksem. Salvan är
en ren naturprodukt som är tillverkad under laboratoriekontroll. Verkar lugnande,
lindrande och mjukgörande samt hjälper
till att hålla man och svans trasselfritt.

•
•
•

Zinksalva
100 g l Art nr: 600426 l Rek.pris: 149 kr
350 g l Art nr: 0756 l Rek.pris: 339 kr
Mjukgörande salva med zinkoxid,
mandelolja och lanolin för vård av mindre
sår, karleder och förebyggande av mugg.
Tillverkad efter beprövat recept. Innehåller
MSM,vitamin A och D som kan förbättra
läkning av skador på huden.

•
•
•

Mjukgörande salva
Tillverkad efter beprövat recept
För vård av karleder och
mindre sår

Klådstillande, lindrande och
mjukgörande kräm
Naturliga ingredisenser
Användning på irriterade manar
och svansar

•
•
•

Mjukgörande bivaxsalva med
doft av citronella
Motverkar uppkomst av klåda
Naturlig behandling av huden
under sommaren

SOL, EKSEM & ANTIKLI

BioZinc 400 g

EB Bio N´ix 0,5 l

Milt schampo 1 liter

Art nr: 0536 l Rek.pris: 149 kr
Zinktillskott av mycket hög biologisk tillgänglighet för häst. Innehåller även prebiotikan inulin för bättre upptag av mineraler.
Kompletteringsfoder i pulverform till häst.
Brist på zink har visat sig ge hovskador,
nedsatt immunförsvar, håravfall samt
hudproblem på ben och huvud. Kroppens
behov av zink kan öka hos dräktiga och digivande ston samt vid hårt arbete. Kan ges
när foderstaten inte täcker hästens behov
av zink eller vid bristsymptom.

Art nr: 0760 l Rek.pris: 329 kr
Klådstillande, lättflytande kräm att använda vid besvärande klåda, till exempel vid
knottallergi, insektsangrepp eller soleksem.
Goda mjukgörande egenskaper, dämpar
irritation i hud samt hämmar bakterietillväxt. Innehåller den aktiva ingrediensen
Benzylbenosat, 25%. Kan även användas i
förebyggande syfte mot klåda och hudirritation orsakad av insekter. Används med
fördel efter tvätt med Milt Schampo.

Art nr: 0555 l Rek.pris: 229 kr
Milt schampo med sprutmunstycke för
häst. Innehåller lanolin och har balanserat
PH-värde för att inte irritera huden. Återfuktar, ger glans och följsamhet i pälsen
samt förhindrar uttorkning. Praktiskt sprutmunstycke som lämpar sig väl att rengöra
känslig hud, då man inte behöver skrubba
eller vidröra. Tar effektivt bort inbäddad
smuts. Det lätthanterliga sprutmunstycket
hjälper också till att dryga ut schampot
som räcker till många tvättar. Lämpligt
även om man tvättar ofta.

•
•
•

Rent zinktillskott
Hög biologisk tillgänglighet
Ges vid brist i foderstaten eller
vid bristsymptom

•
•
•

Mjukgörande och klådstillande
Innehåller 25% Benzylbensoat
Vid knottallergi,
insektsangrepp eller soleksem

•
•
•

Praktiskt och effektivt
sprutmunstycke
Milt och skonsamt för daglig
användning
Balanserat pH

REFIL
L!

Anti-klåda

Det finns många orsaker till klåda och vissa hästar (ofta
islandshästar) har problem med knottallergi. Var noga
med att tvätta utsatta områden med ett mildare schampo
och använd därefter en klådstillande kräm eller salva. Kan
även användas i förebyggande syfte innan klådan börjat.
Klåda och eksem kan också vara ett tecken på zinkbrist
och det kan vara aktuellt att prova om tillskott med zink
kan hjälpa.

Milt schampo 1 liter refill
Art nr: 0557 l Rek.pris: 189 kr

SÅR- & HUDVÅRD

Blue-spray aerosol 200 ml

Aloe Vera gel 95% 150 ml

BioChlorHex Spray 200 ml

Art nr: 130228 l Rek.pris: 69 kr
Desinficerande sårspray till bit- och rivsår
samt andra sår hos häst, hund, katt, grisar
och boskap. Spraya på ett tunt lager på
såret efter blödningen stoppats. Bildar en
tunn skyddande hinna, som kan tvättas
bort med ljummet vatten.
Säljes i aerosol 200 ml.

sv/fi l Art nr: 601302 l Rek.pris: 99 kr
sv/no/dk l Art nr: 601298 l Rek.pris: 99 kr

Art nr: 601978 l Rek.pris: 129 kr
BioChlorHex Spray är ett antiseptiskt
medel med klorhexidin och Aloe Vera.
Används vid irriterad och skadad hud hos
djur. Lämplig vid rengöring av mindre
hudskador eller utslag, i päls och på tassar.
Verkar desinficerande, rengörande och
skyddande. Svider inte. Kan ersätta bad.
Klorhexidin hjälper till att upprätthålla
hudens skyddsbarriär, då det har ett brett
antibakteriellt spektrum.

•
•
•

Sårspray som skyddar sår från
smuts och insekter
Många användningsområden
för flera djurslag
Praktisk sprayflaska

Effektiv mjukgörande gel med Aloe Vera
för såväl insektsbett, svullnader och sår.
Ger de bästa förutsättningarna för sårläkning. Kan användas upprepade gånger per
dag eller med bandage. Lämpar sig även
väl vid massage. Innehåller endast ACTIValoe® som är en av världens mest testade
Aloe Vera. Använd gärna tillsammans med
Aloe Vera Spray 99% art.nr: 601297.

•
•
•

Mjukgörande gel
Innehåller 95% ACTIValoe®
För insektsbett, svullnader och
sår

BioAntibac+
Schampo 500ml
Art nr: 601977 l Rek.pris: 279 kr
BioAntibac+ är ett milt antiseptiskt schampo för hästar,
hundar och katter. Verkar desinficerande, djuprengörande
och fuktgivande vid rengöring av päls och hud. Innehåller
balanserat PH-värde för att inte irritera huden, vilket gör
att schampot kan användas regelbundet. Klorhexidin hjälper till att upprätthålla hudens skyddsbarriär, då det har
ett brett antibakteriellt spektrum.

•
•
•

Milt schampo med Klorhexidin 4%
Brett antibakteriellt spektrum
Vid rengöring av hudåkommor på djur

•
•
•

Klorhexidin 4% med Aloe Vera
Vårdande sårspray
När rengöring är förknippad
med antiseptisk åtgärd

279

:-

Aloe Vera spray 99% 200 ml
Art nr: 601297 l Rek.pris: 99 kr
Effektiv sårspray för såväl insektsbett,
svullnader och sår. Ger de bästa förutsättningarna för sårläkning. Innehåller endast
ACTIValoe® som är ett av världens mest
testade Aloe Vera. Efter tvättning med
sårspray rekommenderas
applicering av Aloe Vera Gel art.nr 601298.

•
•
•

Rengörande sårspray
Innehåller 99% ACTIValoe®
För insektsbett, svullnader och sår

SÅR- & HUDVÅRD

Den Första & Enda
Kombinationen av Naturlig
Manukahonung & MicroSilver BG™
Silver Honey ™ är den första och enda kombinationen av naturlig Manukahonung och
MicroSilver BG ™. Utvecklad av veterinärer för att omedelbart stoppa bakterier med naturlig
antimikrobiell kraft, utan att störa hudens naturliga mikrobiom. Kan användas vid hudbesvär såsom; mindre ytliga sår, inkrustationer och irriterad hud. pH -balanserad, fri från hypoklorsyra och har en bitter smak som kan hjälpa till att förhindra slickning. Kan användas
på alla djur.

Silver Honey Display (4spray+4salva) Absorbine
Art nr: 602151 l Rek.pris: 449/st
Silver Honey ™ är den första och enda
kombinationen av naturlig Manukahonung
och MicroSilver BG ™. Praktiskt och snyggt
displayställ för butik, perfekt att placera
framme vid kassan. Kommer med 4st
spray och 4st salva. Fyll på vid behov med
Spray Gel art.nr 602111 och Salva art.nr
602112.

•
•
•

Snyggt och praktisk displayställ
Optimalt för placering vid
kassan
4 spray + 4 salva

Silver Honey Spray Gel
Absorbine 236 ml

Silver Honey Salva Absorbine
56,7g

Art nr: 602111 l Rek.pris: 449 kr

Art nr: 602112 l Rek.pris: 449 kr

•

Naturlig sårsalva med Manukahonung och Microsilver BG
•
Skonsam mot huden och tuff mot bakterier
•
Utvecklad av veterinärer

GRÄS =Svårfångad
SKIMMEL =häst
GRÖN

Green Clean Fiebing 946 ml
Rubrik
Art nr: 1241 l Rek.pris: 219 kr
•
Effektivt
torrschampo för ljusa
Fläckborttagning som snabbt och
effektivt tar bort fläckar av urin, gödsel,
svett och gräs med mera från hästens
päls. Ett snabbt och enkelt sätt att ta
bort smutsfläckar när det är kallt ute,
inget vatten behövs. Innehåller tea
treeolja för rengöring och återfuktning
av hästens päls.

•
•

hästar
Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem
dendit,
Tar effektivt
bort quis
både
våtainvelest,
och ipsa
vellab
is
conserro
omnihit
eos
exceari
torra svettfläckar
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
Spraya på och torka av - inget
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
vatten
behövs!
ctibus
maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

Absorbine Miracle Groom 950 ml
Art nr: 0812 l Rek.pris: 319 kr
Effektiv och patenterad “Bath In A Bottle®” med
5-i-1-formula som rengör, vårdar, reder ut trasslig
man och svans, ger glans och tar bort dålig lukt.
Kan användas utan vatten vilket gör den utmärkt
för bruk i kallt väder. Fungerar lika bra vid total
rengöring som vid sistaminutenpolering inför
tävling eller uppvisning.

Allt-i-ett-rengöringsprodukt
Effektiv och patenterad
formula
•
Kan användas utan vatten
Namusam consediae pla velique ipieni•
•

Rubrik

atquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

Blue Frost Shampoo Fiebing 473 ml
Art nr: 1288 l Rek.pris: 189 kr
Milt och koncentrerat skimmelschampo.
Formulerad för att rengöra samt återfukta vita och gråa pälsar. Innehåller
speciellt blekningsmedel för vitare päls
samtidigt som den tar bort tuffa urinoch gräsfläckar. Innehåller Aloe Vera
som bidrar till att skydda hud och päls
från uttorkning.

•
•
•

189

:-

Tar effektivt bort urin- och
gräsfläckar
Ger en fantastisk lyster
Rengör noggrant och
försiktigt, lämnar pälsen
mjuk

Rubrik

Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

Skimmelschampo Lincoln 500 ml
Art nr: 813267 l Rek.pris: 119 kr
Väldoftande schampo i koncentrat med
djuprengörande egenskaper. Schampot är
framtaget speciellt för skimmlar, som ibland
ådrar sig fula fläckar. Ger lyster och strålande vid päls. pH balanserad med återfuktande egenskaper. Tillsatta proteiner förbättrar
pälsens struktur. Schampot ska sköljas av.

Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

•
•
•

Väldoftande skimmelschampo
pH balanserad - återfuktande
Effektiv mot urin- och gräsfläckar

Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

INFÖR BETESSLÄPP

Jodhpurs med stålhätta svart
Stl 35
Stl 36
Stl 37
Stl 38
Stl 39
Stl 40
Stl 41
Stl 42
Stl 43
Stl 44
Stl 45

l Art nr: 79150235 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150236 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150237 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150238 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150239 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150240 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150241 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150242 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150233 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150244 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150245 l Rek.pris: 949 kr

Skydda dig i stallet! Jodphurs försedd med
godkänd stålhätta, EN ISO20345. Skon
har en rejäl gummisula för bra grepp,
specialbehandlad för att tåla ammoniak.
Dermodry-foder.

Jodhpurs med stålhätta brun
Stl 35
Stl 36
Stl 37
Stl 38
Stl 39
Stl 40
Stl 41
Stl 42
Stl 43
Stl 44
Stl 45

•
•
•

l Art nr: 79150335 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150336 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150337 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150338 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150339 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150340 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150341 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150342 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150333 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150344 l Rek.pris: 949 kr
l Art nr: 79150345 l Rek.pris: 949 kr

Grimma PP frottéfodring svart
Minishetland l Art nr: 711701 l Rek.pris:
99 kr
Shetland l Art nr: 711702 l Rek.pris: 99 kr
Ponny l Art nr: 711703 l Rek.pris: 99 kr
Cob l Art nr: 711704 l Rek.pris: 99 kr
Full l Art nr: 711705 l Rek.pris: 99 kr
X-full l Art nr: 711706 l Rek.pris: 99 kr
XX-full l Art nr: 711707 l Rek.pris: 99 kr

Grimma PP frottéfodring marin
Minishetland l Art nr: 711801 l Rek.pris:
99 kr
Shetland l Art nr: 711802 l Rek.pris: 99 kr
Ponny l Art nr: 711803 l Rek.pris: 99 kr
Cob l Art nr: 711804 l Rek.pris: 99 kr
Full l Art nr: 711805 l Rek.pris: 99 kr
X-full l Art nr: 711806 l Rek.pris: 99 kr
XX-full l Art nr: 711807 l Rek.pris: 99 kr

Grimskaft i bomullsrep
stålspänne 2 m
Mörkgrå l Art nr: 717008 l Rek.pris: 49 kr
Svart l Art nr: 717009 l Rek.pris: 49 kr
Marin l Art nr: 717010 l Rek.pris: 49 kr
Röd l Art nr: 717019 l Rek.pris: 49 kr
Brun l Art nr: 717081 l Rek.pris: 49 kr
2 m långt grimskaft i bomull. Zinkspänne
med beläggning av nickel.

•
•
•

Starkt bomullsgrimskaft
Silverfärgade spännen
2 m långt

NYHE
T!

En rejäl grimma i nylon med mjuk frottéfodring - dessutom i stort urval av storlekar. Grimman är ställbar i både nos- och
nackrem. Stål med beläggning av nickel.

•
•
•

Justerbara spännen
Mjukt foder i nacken och runt
nosen
Silverfärgade spännen och
beslag

Godkänd enligt EN ISO20345
Klassisk look
Elastiska sidor

Grimskaft i bomullsrep
stålspänne 2 m marin & svart
Marin l Art nr: 811185 l Rek.pris: 99 kr
Svart l Art nr: 811179 l Rek.pris: 99 kr
Bomullsrep i hög kvalitet med mässingshake och ca. 70 cm. lång kedja i stål med
mässingbeläggning. Totallängd 230 cm.

•
•
•

Starkt bomullsgrimskaft
Silverfärgade spännen
2 m långt

Repgrimma mixade färger
Ponny l Art nr: 602153 l Rek.pris: 59 kr
Cob l Art nr: 602154 l Rek.pris: 59 kr
Full l Art nr: 602155 l Rek.pris: 59 kr
Handknuten Westerninspirerad klassisk
repgrimma i 100% akryl, säljs i mixade
färger.

•
•
•

Justerbar
Mjuk akryl
Handknuten

INFÖR BETESSLÄPP

Gummiboots HS
m. kardborr Orange
S l Art nr: 602023 l Rek.pris: 169 kr
M l Art nr: 602024 l Rek.pris: 169 kr
L l Art nr: 602025 l Rek.pris: 169 kr
XL l Art nr: 602026 l Rek.pris: 169 kr
Boots med kardborreknäppning. Säljes i par.

•
•
•

Gummiboots HS
m. kardborr Grå

Gummiboots HS
m. kardborr Lime

Gummiboots HS
m. kardborr Svart

S l Art nr: 601479 l Rek.pris: 169 kr
M l Art nr: 601480 l Rek.pris: 169 kr
L l Art nr: 601481 l Rek.pris: 169 kr
XL l Art nr: 601482 l Rek.pris: 169 kr

S l Art nr: 601483 l Rek.pris: 169 kr
M l Art nr: 601484 l Rek.pris: 169 kr
L l Art nr: 601485 l Rek.pris: 169 kr
XL l Art nr: 601486 l Rek.pris: 169 kr

S l Art nr: 601487 l Rek.pris: 169 kr
M l Art nr: 601488 l Rek.pris: 169 kr
L l Art nr: 601489 l Rek.pris: 169 kr
XL l Art nr: 601490 l Rek.pris: 169 kr

Gummiboots HS
m. kardborr Navy

Gummiboots HS
m. kardborr Mörkbrun

Gummiboots HS
m. kardborr Plum

S l Art nr: 601471 l Rek.pris: 169 kr
M l Art nr: 601472 l Rek.pris: 169 kr
L l Art nr: 601473 l Rek.pris: 169 kr
XL l Art nr: 601474 l Rek.pris: 169 kr

S l Art nr: 601475 l Rek.pris: 169 kr
M l Art nr: 601476 l Rek.pris: 169 kr
L l Art nr: 601477 l Rek.pris: 169 kr
XL l Art nr: 601478 l Rek.pris: 169 kr

S l Art nr: 602027 l Rek.pris: 169 kr
M l Art nr: 602028 l Rek.pris: 169 kr
L l Art nr: 602029 l Rek.pris: 169 kr
XL l Art nr: 602030 l Rek.pris: 169 kr

Färgglada = lätta att hitta
Kardborreknäppning
Enkla att spola av

HÄSTGODIS

Svårfångad häst?

Vårens gräs är både gott och frodigt. Att hämta in hästen
från hagen på våren och sommaren kan ibland vara en
utmaning. Den lättlurade hästen kan övertalas med riktigt
gott godis.

Effol Hästgodis
Knabber Sticks 1 KG l Art nr: 7705 l Rek.pris: 89 kr
Apple Stars 500 g l Art nr: 7704 l Rek.pris: 79 kr
Välsmakande hårdtuggade bitar att använda som
belöning. Fodertillskott för hästar. Naturlig belöning
till ens fyrbenta vän. Innehåller spannmål med högt
innehåll av fibrer, vitaminer och mineraler. En hint
av sockerrörsmelass gör dem riktigt välsmakande.
Effol Friend Snacks är det trevligaste sättet att
belöna sin fyrbenta vän. Förvaras torrt och svalt, ej i
direkt solljus.

Välsmakande hästgodis
Innehåller fibrer, vitaminer och
mineraler
Kan ges som belöning

•
•
NYHE
T!

Effol Hästgodis Banana
Sticks 1 kg
Art nr: 602268 l Rek.pris: 89 kr
Välsmakade hårdtuggade hästgodis med
smak av banan. Fodertillskott för hästar.
Naturlig belöning till ens fyrbenta vän.
Innehåller spannmål med högt innehåll av
fibrer, vitaminer och mineraler. En hint av
sockerrörsmelass gör dem riktigt välsmakande. Effol Friend Snacks är det trevligaste
sättet att belöna sin fyrbenta vän. Förvaras
torrt och svalt, ej i direkt solljus.

•
•
•

Välsmakande och god
banansmak
Innehåller fibrer, vitaminer och
mineraler
Perfekt belöning till bananälskande hästen

•

Hästgodis 1 kg
Lekkerwurfel l Art nr: 770250 l
Rek.pris: 79 kr
Lekkerwurfel Äpple l Art nr: 770256 l
Rek.pris: 79 kr
Välsmakande belöning till häst. 100%
naturliga ingredienser med vitaminer,
mineraler och spårämnen. Tillsats av
druvkärnor för att motverka fria radikaler.
Innehåller även frukto-oligosakarider och
inulin som ett stöd för matsmältningen.
Naturliga smakämnen av frukt och örter.
Helt utan färgtillsatser. Fri från animaliska
råvaror och GMO.

•
•
•

Välsmakande belöning
Druvnäringsextrakt, mineraler
och vitaminer
100% naturliga ingredienser

Treat Me Good-Hästgodis 1 kg
Äppelmak 1 kg l Art nr: 601162 l Rek.pris: 59 kr
Hallonsmak 1 kg l Art nr: 601163 l Rek.pris: 59 kr
Mycket välsmakande hästgodis med äppelsmak.
En hint av sockerbetsmelass gör dem riktigt
välsmakande. Perfekt att ha i fickan på träningen,
ridturen och tävlingen när man vill belöna sin häst.
Förvaras torrt och svalt, ej i direkt solljus. Säljs
styckvis.

•
•
•

Naturlig belöning
Välsmakande
Hint av sockerbetsmelass

KO & KALV PÅ BETE

Fångstgrimma med
grimskaft
3 M l Art nr: 1110490 l Rek.pris: 272 kr
2 M l Art nr: 1110486 l Rek.pris: 262 kr
Fångstgrimma för stora och små nötkreatur. Justerbar nosrem.

•
•
•

För stora och små nötkreatur
Slitstarkt material
Flätad rem

Halsrem Isolätt 40 mm

Halsrem Isolätt special för kalv

1,25 meter ko l Art nr: 110030 l Rek.pris: 108 kr
1,10 meter ungdjur l Art nr: 110031 l Rek.pris: 108 kr
0,9 meter kalv l Art nr: 110032 l Rek.pris: 108 kr

Art nr: 110075 l Rek.pris: 108 kr
Tillverkad av 40 mm brett och kraftigt
syntetband med extra påsydd förstärkning.
Försedd med grovt livremsspänne och
plastsölja för remtampen.

Tillverkad av 40 mm brett och kraftigt syntetband
med extra påsydd förstärkning. F
örsedd med grovt livremsspänne och plastsölja för
remtampen.

•
•
•

Syntetmaterial
Extra påsydd förstärkning
Kraftig konstruktion

Ekonomiskt och
hygieniskt
Foderhäck med 8 ätplatser
Art nr: 219115 l Rek.pris: 8299 kr
Täckta bogstöd och tillverkad i varmgalvaniserat stål. Bogstöden är täckta vilket
minskar risk för att djuren ska fastna med
benen. För användning inom uppfödning
och djurhållning. Levereras omonterad i
tre delar. Ø 1600 mm H 1230 mm.

•

Robust konstruktion
•

Minskar spill

•
•
•

Syntetmaterial
Extra påsydd förstärkning
Kraftig konstruktion

Foderhäck med 12 ätplatser
Art nr: 219110 l Rek.pris: 9989 kr
Öppna bogstöd och tillverkad i varmgalvaniserat stål. För användning inom uppfödning och djurhållning. Levereras omonterad i tre delar. Foderhäcken är rund och
alla storlekar på ensilagebalar får plats
i foderringen. Ø 2300 mm H 1230 mm.
Willabs sortiment av foderhäckar tillverkas
i Europa. Samtliga produkter är galvaniserade enligt en kvalitetssäkrad process som
garanterar långsiktig hållbarhet. Tillverkning sker enligt EN ISO 1461.

KO & KALV PÅ BETET

Koryktborste för lösdrift
Art nr: 121625 l Rek.pris: 1679 kr
För lösdriftstall. Avsedd för djur i lösdrift.
En av borstarna sitter lodrätt medan själva
ryggborsten sitter förankrad på en kraftig
fjäder av 15 mm rundstål. Borstarna är
av hårt nylonmaterial. Genom att fjädern
fjädrar i alla välbefinnande riktningar kan
inte djuren skadas, även stora djur kan
använda borsten utan hinder.

•
•
•

Foderhäck med tak 12 ätplatser
Art nr: 219135 l Rek.pris: 20909 kr
Foderhäck med tak tillverkad i varmgalvaniserat stål av hög kvalitet. En mycket robust
konstruktion. Tak för skydd mot nederbörd. L2200 x H2290 x B2200 mm

•
•
•

Ekonomiskt och hygieniskt
Robust konstruktion
Minskar spill

För utomhusbruk
Slitstarka nylonborst
Tillverkad i väderbeständigt
material

Reservdelar

Mineralfodertråg BasisFeeder
3-fack

Mineralfodervippa
MicroFeeder

Huv till Mineralfodervippa
MicroFeeder

Art nr: 218070 l Rek.pris: 3695 kr
Ett mineraltråg med tre fack för mineraler,
kraftfoder, saltsten m.m. Skyddar mineralerna mot regn med hjälp av en gummiduk.
Solid i kraftig plast och gummiduk. Väger
18 kg, 80 cm bred och 34 cm hög. Fungerar
till både kreatur, hästar och får. Varje fack
rymmer 17 liter.

Art nr: 218065 l Rek.pris: 4493 kr
En mineralfoderautomat tillverkad av plast
rostfritt stål samt en gjutjärnskloss som
motvikt i botten. Skyddar mineralerna mot
regn. Väger 39 kg 88 cm hög och med en
diameter på 77 cm. Fungerar till både kreatur, hästar och får. Kan fyllas med upp till
50 kg åt gången. Betjänar ca 50 djur.

Art nr: 218066 l Rek.pris: 2506 kr

•
•
•

Tre fackskonstruktion
Kraftig kontruktion som skyddar mot väta
Lämplig för utfodring av både
kreatur, hästar och får

•

•
•

Gummilock till Mineralfodertråg BasisFeeder 3-fack
Art nr: 218074 l Rek.pris: 1416 kr

•

Tillbehör/reservdel

Stabilkonstruktion med
gjutjärnskloss som motvikt i
botten
Konstruktion som rimligt
skyddar mot väta
Lämplig för utfodring av både
kreatur, hästar och får

•

Tillbehör/reservdel

Botten Mineralfodervippa MicroFeeder exkl. tyngd
Art nr: 218067 l Rek.pris: 1634 kr
Bottnen levereras exkl. tyngd.

•

Tillbehör/reservdel

VATTEN PÅ BETET

NYHE
T!

NYHE
T!

Markpump Suevia Junior

Markpump Suevia Standard

Autotank Suevia special

Art nr: 602263 l Rek.pris: 4495 kr
Lättgående och effektiv betespump.
Överdelen tillverkad i plastklätt gjutjärn,
underdelen i UV-resistent polyetylen. På sidan sitter en drickskål för kalven som fylls
på när kon trycker fram vatten i den stora
drickskålen. Sughöjd ca 7 meter. 1 1/4”
slanganslutning med R25 gänga i pumpen
ingår. Bottenventil ingår EJ som standard.

Art nr: 602262 l Rek.pris: 3995 kr
Automatisk, lättgående och effektiv betespump, tillverkad i emaljerat gjutgods.
Passar nöt och häst men även lämplig för
kalvar. En pump till ovärderlig hjälp för
djurägare som har tillgång till vattendrag,
sjö, bäck eller liknande. Pumpen har en
sughöjd på cirka 8 meter och en suglängd
på cirka 25 meter. 1 1/4” slanganslutning
med R25 gänga i pumpen ingår. Bottenventil ingår EJ som standard.

Art nr: 142320 l Rek.pris: 803 kr
Autotank är konstruerad för att hängas
på vattenkarets kant. En enkel flottörkonstruktion håller alltid en konstant vattennivå i karet. Autotank sparar många steg för
djurskötaren samtidigt som djuren alltid
har tillgång till vatten. Tillverkad i rostfritt
stål med en rejäl ventil med bra genomsläpp. Levereras med fästbyglar. Vattengiva vid 5 kg tryck: 25 liter / minut.

•
•
•

UV-resistent polyetylen
Låg profil
4 infästningpunkter

•
•
•

Tillverkad i plastklätt gjutjärn
Underdel i UV-resistent
polyetylen
4 infästningpunkter

•
•
•

Ger konstant vattennivå i karet
Tillverkad i rostfritt stål med en
kraftig ventil
2 fästbyglar för fäste på kar,
staket eller ram.

Autotank Standard
Art nr: 142350 l Rek.pris: 282 kr
Autotank är konstruerad för att hängas
på vattenkarets kant. En enkel flottörkonstruktion håller alltid en konstant vattennivå i karet. Autotank sparar många steg
för djurskötaren samtidigt som djuren
alltid har tillgång till vatten. Tillverkad helt
i galvaniserad plåt med 1 / 2”-anslutning.
Levereras med fästbyglar. Vattengiva vid 3
kg tryck: cirka 7 liter / minut.

•
•
•

2 kraftiga byglar för fäste på
vattenkarets kant.
Självnivelerande funktion
Rostskyddad konstruktion i
galvaniserad plåt

Plastbalja rund 65 l liter
Plastbalja rektangulär 55 liter
Art nr: 9000327 l Rek.pris: 219 kr
Rejäl universalbalja 55 l i svart återvunnen
plast. Rektangulär form och med praktiska,
greppvänliga handtag på alla fyra sidor.
L710xB410xH290 mm.

•
•
•

Universalmodell med 55L
kapacitet
Kraftiga kanter för transport
Återvunnen plast

65 L l Art nr: 131026 l Rek.pris: 135 kr
90 L l Art nr: 131028 l Rek.pris: 188 kr
Rund universalbalja 65 l i svart återvunnen
plast. L610xB610xH340 mm.

•
•
•

Rund modell med 65L
kapacitet
Kraftiga kanter för transport
Återvunnen plast

VATTEN PÅ BETET

Slangdiameter utv x godstjocklek i mm.
Max 16 bar tryck.

•
•
•

Standardrulle om Xm
Godkänd för dricksvatten
Svart med blå linje markering

Pemslang PE100RC 25 x 2,3
50 m l Art nr: 601047 l Rek.pris: 883 kr
100 m l Art nr: 601048 l Rek.pris: 1754 kr
300 m l Art nr: 601049 l Rek.pris: 5459 kr

Pemslang PE100RC 32 x 3,0
Pemslang PE100RC 16 x 2,0
50 m l Art nr: 601042 l Rek.pris: 519 kr
100 m l Art nr: 601043 l Rek.pris: 1013 kr

Pemslang PE100RC 20 x 2,0
50 m l Art nr: 601044 l Rek.pris: 623 kr
100 m l Art nr: 601045 l Rek.pris: 1234 kr
300 m l Art nr: 601046 l Rek.pris: 3769 kr

50 m l Art nr: 601050 l Rek.pris: 1299 kr
100 m l Art nr: 601051 l Rek.pris: 2599 kr
300 m l Art nr: 601052 l Rek.pris: 7799 kr

Pemslang PE100RC 40 x 3,7
50 m l Art nr: 601053 l Rek.pris: 2079 kr

Vattenkar suevia 600l med
ventil

Vattenkar suevia 1500l med
ventil

Vattenkar suevia 1000l med
ventil

Art nr: 144070 l Rek.pris: 5374 kr
Suevias vattenkar tillverkas i en högvärdig
UV-stabiliserad mörkgrön plast. Karen
levereras med flottör och avtappningsplugg, en lättillgänglig servicelucka finns
även. Karen lagerföres i sex olika storlekar:
80, 200, 400, 600, 1000 och 1500 liter. 200
liters karet är rektangulärt. 400, 600, 1000
och 1500 liters-karen är ovala i formen.
Vattengiva vid 3 kg tryck: cirka 25 liter /
minut. Anslutning R15 utv.

Art nr: 144081 l Rek.pris: 9993 kr

Art nr: 144080 l Rek.pris: 7524 kr

•
•
•

Levereras med flottör och
avtappningsplugg
Avtagbar servicelucka
Tillverkad i högvärdig UVstabiliserad mörkgrön plast

Vattenkar suevia 400l med
ventil
Art nr: 144060 l Rek.pris: 5374 kr

Bestä
ll
nings vara

VATTEN PÅ BETET

Flottörventil till suevia
vatten kar
Art nr: 144082 l Rek.pris: 450 kr
Komplett ventil till Suevias betesvattenkar.

•

Reservdel

Vattenkar suevia 80l med ventil
Art nr: 144050 l Rek.pris: 2579 kr
Suevias vattenkar tillverkas i en högvärdig
UV-stabiliserad mörkgrön plast. Komplett
med flottör och avtappningsplugg. Vattengiva vid 3 kg tryck: ca 25L/min. Anslutning
R15 inv. Längd 990mm. Bredd: 400mm.
Höjd: 390mm.

•
•
•

Levereras med flottör och
avtappningsplugg
Avtagbar servicelucka
Tillverkad i högvärdig UVstabiliserad mörkgrön plast

Vattenkar Suevia 200l med
ventil
Art nr: 144055 l Rek.pris: 4514 kr
Suevias vattenkar tillverkas i en högvärdig
UV-stabiliserad mörkgrön plast. Karen
levereras med flottör och avtappningsplugg, en lättillgänglig servicelucka finns
även. Karen lagerföres i sex olika storlekar:
80, 200, 400, 600, 1000 och 1500 liter. 200
liters karet är rektangulärt. 400, 600, 1000
och 1500 liters-karen är ovala i formen.
Vattengiva vid 3 kg tryck: cirka 25 liter /
minut. Anslutning R15 utv.

•
•
•

Levereras med flottör och
avtappningsplugg
Avtagbar servicelucka
Tillverkad i högvärdig UVstabiliserad mörkgrön plast

Vattentråg suevia mod 640 två
bollar
Art nr: 142220 l Rek.pris: 9584 kr
Lämplig för nöt och häst i lösdrift när
tillgång till el saknas. Dubbelisolerad UVskydd i polyethylene, R20 inv. anslutning
underifrån. Kallt vatten på sommaren,
frostfritt vatten på vintern. Förser upp till
40 djur med vatten, minst 20 djur behövs
för att hålla tråget isfritt. Trågets ventil
ger ett bra flöde och vattennivå är lätt att
ställa in genom att fälla upp locket. Tål ett
vattentryck upp till 5 kg och är lättillgänglig
för service. Stor dräneringsplugg nertill för
snabb rengöring.

•
•
•

Lätt rengörbart och försett
med dräneringsplugg.
Avtagbart lock för lättra justering av vattentryck etc.
Tillverkad i dubbelisolerad UVskydd i polyethylene

Vattentråg suevia mod 630 en boll
Art nr: 142215 l Rek.pris: 6330 kr
Lämplig för nöt och häst i lösdrift när tillgång till el saknas. Dubbelisolerad UV-skydd i
polyethylene, R20 inv. anslutning underifrån. Kallt vatten på sommaren, frostfritt vatten på
vintern. Förser upp till 20 djur med vatten, minst 10 djur behövs för att hålla tråget isfritt.
Trågets ventil ger ett bra flöde och vattennivå är lätt att ställa in genom att fälla upp locket.
Tål ett vattentryck upp till 5 kg och är lättillgänglig för service. Stor dräneringsplugg nertill
för snabb rengöring.

•
•
•

Lätt rengörbart och försett med dräneringsplugg.
Avtagbart lock för lättra justering av vattentryck etc.
Tillverkad i dubbelisolerad UV-skydd i polyethylene

STOLPAR

STOLPAR

Glasfiberstolpe oval
totalhöjd 1100 mm 10 st/fp

Superplaststolpe Pro+ vit 10
st/fp

Superplaststolpe Pro+ grön 10
st/fp

Art nr: 270311 l Rek.pris: 385 kr
Tillverkad i oval glasfiberprofil på vilken två
isolatorer är monterade. Stolpen är också
utrustad med en stabil plasttrampa. Längd:
900 mm ovan mark.

850 mm l Art nr: 2125000 l Rek.pris: 249 kr
1300 mm l Art nr: 2125010 l Rek.pris: 333 kr
Med 9 (1300mm) respektive 7 (850mm) st
öglor till tråd och/eller band. Dubbel trampfot
och stålspets.

570 mm l Art nr: 2125002 l Rek.pris: 225 kr
850 mm l Art nr: 2125001 l Rek.pris: 240 kr

•
•

Enkel att montera och flyttbar
Passar de flesta djur
För halvpermanenta och
permanenta stängsel

•
•
•

Enkel att montera och flyttbar
Passar de flesta djur
För halvpermanenta och
permanenta stängsel

Med 7 (850mm) respektive 5 (570mm) st
öglor till tråd och/eller band. Dubbel trampfot och stålspets.

•
•
•

Enkel att montera och flyttbar
Passar de flesta djur
För halvpermanenta och
permanenta stängsel

Miljöstolpe Robina
Bra miljöval! Robinia är en obehandlad miljöpåle som inte ruttnar, fri
från kemikalier och metaller. Starkare än fur och svarvade stolpar.

•
•
•

Naturligt rötskyddsmedel i träet
Barkade - mer naturtrogna
Starkare än svarvade stolpar

60-80 x 1800 mm 150 st/bunt

l Art nr: 2126050

l Rek.pris: 8 275,00

60-80 x 2500 mm 150 st/bunt

l Art nr: 2126055

l Rek.pris: 13 368,00

80-100 x 1800 mm 100 st/bunt

l Art nr: 2126056

l Rek.pris: 9 053,00

80-100 x 3000 mm 100 st/bunt

l Art nr: 2126058

l Rek.pris: 19 097,00

100-120 x 3000 mm 70 st/bunt

l Art nr: 2126070

l Rek.pris: 20 794,00

120-140 x 2500 mm 50 st/bunt

l Art nr: 2126075

l Rek.pris: 15 560,00

STORSÄLJARE!

STOLPAR

Tryckimpregnerad trästolpe
Cylindersvarvade stolpar av senvuxen
norrländsk fura, tryckimpregnerade enligt
NTR-A. Säljs bara i hela buntar. Verklig frakt
tillkommer.

•
•
•

Äkta norrländsk råvara
Mycket starkt träslag
Tryckimpregnerad för att
motstå röta

60 x 1750 mm 126 st/bunt

l Art nr: 901510

l Rek.pris: 4395

120 x 2200 mm 36 st/bunt

l Art nr: 601131

l Rek.pris: 4820

70 x 2000 mm 90 st/bunt

l Art nr: 601424

l Rek.pris: 4153

140 x 2500 mm 24 st/bunt

l Art nr: 601576

l Rek.pris: 5014

60 x 2000 mm 126 st/bunt

l Art nr: 601583

l Rek.pris: 5036

80 x 1500 mm 84 st/bunt

l Art nr: 601585

l Rek.pris: 3664

140 x 2250 mm 24 st/bunt

l Art nr: 601612

l Rek.pris: 4457

80 x 3000 mm 84 st/bunt

l Art nr: 602132

l Rek.pris: 7119

100 x 3000 mm 55 st/bunt

l Art nr: 602133

l Rek.pris: 6905

140 x 2000 mm 24 st/bunt

l Art nr: 602134

l Rek.pris: 4021

50 x 1500 mm 168 st/bunt

l Art nr: 901500

l Rek.pris: 4139

50 x 1750 mm 168 st/bunt

l Art nr: 901501

l Rek.pris: 4503

60 x 1300 mm 126 st/bunt

l Art nr: 901502

l Rek.pris: 3328

60 x 1500 mm 126 st/bunt

l Art nr: 901505

l Rek.pris: 3824

80 x 2000 mm 84 st/bunt

l Art nr: 901509

l Rek.pris: 4967

100 x 1750 mm 55 st/bunt

l Art nr: 901513

l Rek.pris: 3740

70 x 1500 mm 90 st/bunt

l Art nr: 901514

l Rek.pris: 3104

70 x 1750 mm 90 st/bunt

l Art nr: 901515

l Rek.pris: 3636

100 x 2000 mm 55 st/bunt

l Art nr: 901516

l Rek.pris: 5171

100 x 2500 mm 55 st/bunt

l Art nr: 901518

l Rek.pris: 5854

100 x 3500 mm 55 st/bunt

l Art nr: 901519

l Rek.pris: 8076

80 x 1750 mm 84 st/bunt

l Art nr: 901520

l Rek.pris: 3874

100 x 4000 mm 55 st/bunt

l Art nr: 901521

l Rek.pris: 9051

120 x 2500 mm 36 st/bunt

l Art nr: 901522

l Rek.pris: 5463

120 x 3500 mm 36 st/bunt

l Art nr: 901523

l Rek.pris: 7663

120 x 4000 mm 36 st/bunt

l Art nr: 901524

l Rek.pris: 8869

140 x 4000 mm 24 st/bunt

l Art nr: 901527

l Rek.pris: 8089

80 x 2500 mm 84 st/bunt

l Art nr: 901530

l Rek.pris: 6043

80 x 3000 mm 50 st/bunt

l Art nr: 901535

l Rek.pris: 4237

100 x 2200 mm 55 st/bunt

l Art nr: 901540

l Rek.pris: 5170

100 x 3000 mm 40 st/bunt

l Art nr: 901545

l Rek.pris: 5022

120 x 3000 mm 36 st/bunt

l Art nr: 901548

l Rek.pris: 6727

120 x 2000 mm 36 st/bunt

l Art nr: 901549

l Rek.pris: 4364

140 x 3000 mm 24 st/bunt

l Art nr: 901560

l Rek.pris: 6055

Tryckimpregnerad slana kluven
Slana av senvuxen norrländsk fura, tryckimpregnerade enligt
NTR-A. Säljs bara i hela buntar. Verklig frakt tillkommer.

•
•
•

Bestä
nings llvaror
!

Optimal för
stängsel till får
och grisar!

Optimal för
stängsel till
hästar och kor!
STORSÄLJARE!

Bestä
nings llvaror
!

Äkta norrländsk råvara
Mycket starkt träslag
Tryckimpregnerad för att motstå röta

80 x 3000 mm 100 st/bunt

l Art nr: 901595

l Rek.pris: 5518

100 x 3000 mm 80 st/bunt

l Art nr: 901600

l Rek.pris: 6307

120 x 3000 mm 50 st/bunt

l Art nr: 901610

l Rek.pris: 5263

100 x 3000 mm 170 st/bunt

l Art nr: 602128

l Rek.pris: 13410

120 x 3000 mm 120 st/bunt l Art nr: 602129

l Rek.pris: 12631

100 x 3500 mm 80 st/bunt

l Art nr: 601134

l Rek.pris: 7359

100 x 4000 mm 90 st/bunt

l Art nr: 602130

l Rek.pris: 9490

120 x 4000 mm 64 st/bunt

l Art nr: 602131

l Rek.pris: 8830

STORSÄLJARE!

ANTI BIT

Förhindra bitning på
stolpar och inreding

Crib Halt Foran 500 g

No Bite Cream Foran 500 g

Art nr: 1030 l Rek.pris: 279 kr
Antibitgel som är färglös och luktfri med
bitter smak. Hjälper till att förhindra bitning på väggar, krubbor, dörrar, staket och
övrigt trämaterial. Giftfri och innehåller
ingen capsicum. Crib Halt är vattenavstötande och lämpar sig därför utmärkt även
för utomhusbruk.

Art nr: 1032 l Rek.pris: 199 kr
Antibitkräm som är färglös och luktfri med
bitter smak. Speciellt utformad att hindra
hästen från att bita på täcke, bandage,
man, svans eller andra föremål på hästen.
Klibbar inta samman man eller svans.
Krämen är helt giftfri.

•
•
•

Förhindrar bitning på väggar,
krubbor, dörrar, staket etc
Mycket effektiv, färglös och
luktfri
Lätt att stryka på

•
•
•

Effektiv giftfri antibitkräm
Förhindrar bitning på täcke,
bandage, man, svans etc
Ofärgad, luktfri med bitter
smak

Krubbitningsmedel Lincoln
500 ml
Art nr: 813297 l Rek.pris: 239 kr
Motverkar bitande på krubbor, täcken, lindor och stallinredning. Spraya rikligt på 10
cm avstånd. Sprayhuvud ingår. Klar, färglös
vätska som ej ger fläckar.

•
•
•

Effektiv antibitspray
Smidig sprayflaska
Förhindrar bitning på inredning och utrustning

STÄNGSEL NÖT

Stängsel nöt
För en säker, permanent
mjölkkreatursbarriär
räcker ett tvåtrådssystem.
För nötkreatur med kalvar
är ett tretrådssystem rätt
lösning. Ett stolpavstånd
på 15 meter är att rekommendera. Höjden mellan
två trådraderna kan tex
vara: 60cm och 90cm.
Höjd mellan tre trådrader:
45cm, 75cm och 105cm.
Ett mobilt stängsel är perfekt som ett tillfälligt eller
rörligt stängsel. Lätta plaststolpar och mjuk järntråd
kan då användas.

Taggtråd Crapal 2 SCORPIO
250 m

Järntråd Crapal 2 1,80 mm 5
kg 250 m

Art nr: 2123541 l Rek.pris: 792 kr
Livslängd 2x längre än EN 10244-2 kraftigt
galvaniserad tråd. Tråd tillverkad med hög
draghållfasthet i Ø 1,70 mm, Scorpio® har
en minimal brottstyrka på 440 kg (motsvarande en taggtråd av kolstål med en
diameter på 2,70 mm). Omväxlande vridningar låser hullingarna med regelbundna
avstånd på 10 cm och förhindrar dem från
att glida. Produkten uppfyller standarden
EN 10223-1. Levereras i en skyddande
kartong med bärhandtag.

Art nr: 2123517 l Rek.pris: 252 kr
Galvad järntråd används till oftast permanenta stängsel, går att använda vid
tillfälliga/flyttbara stängsel eftersom den
är ganska mjuk att arbeta med. Crapal 2
= 2 gånger så lång livslängd jämfört med
en starkförzinkad tråd. Väldigt behändiga
rullar då diametern bara är 38 cm.

•
•
•

Kraftigt galvaniserat stål
Brottstyrka: 440 kg
Längre livslängd

•
•
•

Galvanisering: Zink (95%) &
Aluminium (5%)
Brottstyrka: 400-600 N/mm2
Dragstyrka: 100 Kg

Grind med fotbåge

Järntråd förzinkad

Willab teleskopgrind 3-4 meter

Art nr: 219100 l Rek.pris: 2328 kr
Tillverkad i varmgalvaniserat stål. Kedja för
montering ingår. Ett flexibelt grindsystem
med flyttbara, stabila fotbågegrindar som
gör det enkelt att bygga insamlingsfållor,
drivgångar, boxar, inhägnader, konvalecenshagar eller avskärmningar. Lämplig
för häst och nöt. L 3000 mm x H 1730 mm.
Frakt enligt tabell.

1,75 mm 5 kg ca 265 m l Art nr: 271020 l
Rek.pris: 203 kr
2,0 mm 5 kg ca 200 m l Art nr: 271030 l
Rek.pris: 206 kr
Standardförzinkad. Brottgräns ca 350N/
mm². 1,75mm Ø, 5kg L= 265m. Denna
järntråd är mjuk och enklare att jobba
med än järntråd high tensile. Passar bra till
både permanenta och tillfälliga stängsel.

Art nr: 601125 l Rek.pris: 3884 kr
Tillverkad i varmgalvaniserat stål. Öppningsbar 3-4 meter. Lämplig både inomhus
och utomhus. Låsanordning ingår.

•
•
•

Flexibelt grindsystem
För bl.a. insamlingsfållor,
drivgångar mm.
Lämplig för nöt och häst

•
•
•

Hög ledningsförmåga
För halvpermanenta och permanenta stängsel
Mjuk och enkel att jobba med

•
•
•

Justerbar grind
Lämplig vid passager
För både stall- och utomhusmiljö

STÄNGSEL HÄST

Elrep + 5 mm vit 300 m 3x0,4
tross

Elrep + 8 mm vit 200 m 3x0,4
tross

Elband + 20 mm vit 200 m
4x0,16

Art nr: 600827 l Rek.pris: 403 kr
Swedguards elrep finns i två olika utföranden: Pro Plus och Plus. Våra Pro Plus
elrep är tillverkade i multifillament och
har därmed 5 års UV-garanti. Elrepen som
är markerade med Plus, är tillverkade av
polypropylen (PP) och har därmed 3 års
UV-garanti. Lågt Ω-tal = lågt motstånd =
repet har bättre förmåga att transportera
strömmen.

Art nr: 600830 l Rek.pris: 457 kr
Swedguards elrep finns i två olika utföranden: Pro Plus och Plus. Våra Pro Plus
elrep är tillverkade i multifillament och
har därmed 5 års UV-garanti. Elrepen som
är markerade med Plus, är tillverkade av
polypropylen (PP) och har därmed 3 års
UV-garanti. Lågt Ω-tal = lågt motstånd =
repet har bättre förmåga att transportera
strömmen.

Art nr: 600833 l Rek.pris: 194 kr
Swedguards elband finns i två olika utförande, Pro Plus och Plus. Samtliga elband
är tillverkade av polyetylen (PE). Lågt Ω-tal
= lågt motstånd=bandet har bättre förmåga att transportera strömmen.

•
•
•

Motstånd: 1.93 Ω/m
Brottstyrka: 560 kg
Ledare material: rostfria

•
•
•

•
•
•

Motstånd: 9.5 Ω/m
Brottstyrka: 78 kg
Ledare material: rostfria

Motstånd: 1.93 Ω/m
Brottstyrka: 1141 kg
Ledare material: rostfria

Stängsel häst
För hästhage använder man oftast två eller tre trådar/band/
rep i stängslet. Höjden mellan trådraderna kan tex vara: 60
cm, 90 cm och 120 cm. Vid permanent hage används oftast
impregnerade trästolpar och vid halvpermanenta används
plaststolpar. Platsstolpar kan vara praktiska att använda för
att gränsa av hagen vid tex invänjning av gräs under våren.

Elband Pro+ 20 mm vit/svart
200 m 5x0,25
Art nr: 600843 l Rek.pris: 208 kr
Swedguards elband finns i två olika utförande, Pro Plus och Plus. Samtliga elband
är tillverkade av polyetylen (PE). Lågt Ω-tal
= lågt motstånd=bandet har bättre förmåga att transportera strömmen.

•
•
•

Motstånd: 0.21 Ω/m
Brottstyrka: 130 kg
Ledare material: TLD

STÄNGSEL FÅR
Rubrik

Elnät får dubbel spets 105 cm,
50 m
Art nr: 1330620 l Rek.pris: 1534 kr
Höjd 105 cm. Längd 50 m. 0,8 Ohm/met.
Elstängselnät, för får, lamm och getter. 9
horisontella polytentrådar av hög kvalitet
och rostfri ledare, gjutna kors. Nedre tråden är inte strömförande för att minimera
spänningsbortfall. Maskstorlek 15x15
cm/15x10 cm. 14 stolpar Ø13 mm med
dubbelspets monterade på nätet.För längre sträckor kopplar du ihop fler nät.

•
•
•

0,8 Ohm/met.
Elstängselnät, för får, lamm
och getter.
9 horisontella polytentrådar av
hög kvalitet och rostfri ledare,

Fårnät Crapal 2
90/8/15 100m l Art nr: 2150150 l Rek.pris: 1607 kr
90/6/15 100m l Art nr: 900786 l Rek.pris: 1678 kr
100/8/15 100m l Art nr: 900788 l Rek.pris: 2334 kr
124/9/15 100m l Art nr: 900791 l Rek.pris: 2575 kr
100/15/15 100m l Art nr: 900795 l Rek.pris: 3210 kr
Galvat nät med vridknut som fårstängsel. Nät med beläggning av zink och aluminium.
Crapal 2 innebär att nätet är förzinkat med 95 % zink och 5 % aluminium, vilket gör att det
har en livslängd som är 2 gånger längre än vanligt varmförzinkat nät. Avstånd mellan de
vertikala trådarna är 15 cm. Avståndet mellan de horisontella trådarna är tätare i nätets
nederkant.

•
•
•

Galvat nät med drivknut
Lång livslängd
Beläggning av zink och
aluminium

Elnät Super får 90 cm, 50 m
Art nr: 271710 l Rek.pris: 1172 kr
Höjd 90 cm. Längd 50 m. 0,9 Ohm/met.
Extra kraftigt elstängselnät, för får och
getter. 9 horisontella polytentrådar av
hög kvalitet och rostfri ledare, gjutna kors.
Nedre tråden är inte strömförande för att
minimera spänningsbortfall. Maskstorlek
30x15 cm/30x10 cm. 14 stolpar Ø 13mm
med enkelspets monterade på nätet. För
längre sträckor kopplar du ihop fler nät.

•
•
•

0,8 Ohm/met.
Elstängselnät, för får, lamm
och getter.
10 horisontella polytentrådar av hög kvalitet och rostfri
ledare.

Elrep + 4 mm blå 400 m 3x0,4
spole
Art nr: 600824 l Rek.pris: 419 kr
Swedguards elrep finns i två olika utföranden: Pro Plus och Plus. Våra Pro Plus
elrep är tillverkade i multifillament och
har därmed 5 års UV-garanti. Elrepen som
är markerade med Plus, är tillverkade av
polypropylen (PP) och har därmed 3 års
UV-garanti. Lågt Ω-tal = lågt motstånd =
repet har bättre förmåga att transportera
strömmen.

•
•
•

Motstånd: 1.93 Ω/m
Brottstyrka: 440 kg
Ledare material: rostfria

STÄNGSEL FÅR

Foderhäck till får

Foderhäck till får rund

Fårgrind 2.0 meter

Art nr: 219125 l Rek.pris: 7499 kr
Foderhäck till får med tak. Tillverkad i
varmgalvaniserat stål av hög kvalitet. En
mycket robust konstruktion. Utrustad med
en kraftfoderränna undertill och höhäck
ovanför. Tak för skydd mot nederbörd.
Enkel att fylla på. L 2500 mm x B 1300 mm
x H 1925 mm

Art nr: 219160 l Rek.pris: 3699 kr
Rund foderhäck i tre sektioner, avsedd för
får eller mindre djur. Hela foderhäcken är
tillverkad av varmgalvaniserat stål vilket
ger en lång livslängd. Minskar spill och att
djuren trampar runt i grovfodret. Höjer
hygienen vid foderplatsen och minskar risk
för kontaminering. Vikt 53 kg. Ø 1700 mm
H 900 mm.

Art nr: 219145 l Rek.pris: 1169 kr
Fårgrind tillverkad i varmgalvaniserat stål
för lång livslängd. Spetsad nertill för att få
ner den i marken. Metallringar för enkel
sammankoppling, inga lösa detaljer. Praktisk vid insamling av får vid betesförflyttning, bygga boxar, fållor, inhägnader mm.
Underlättar djurhanteringen. Frakt enligt
tabell. L2000 x H1100 mm

•
•
•

Ekonomiskt och hygieniskt
Robust konstruktion
Kraftfoderränna och höhäck

•
•
•

Ekonomiskt och hygieniskt
Robust konstruktion
Minskar spill

•
•

STÄNGSEL GRIS

•

Praktisk vid betesförflyttning
Enkel sammankoppling med
metallringar
Underlättar djurhanteringen

Rubrik

Elnät Super vildsvin
75 cm, 30,5 m

Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
Art nr: 271790 l Rek.pris: 1004 kr
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis
Höjd 75 cm. Längd 30,5 m. 0,3 Ohm/met. Extra starkt
elstängselnät för vildsvin där både stolpar och isolatorer
är av kraftig kvalitet. 6 horisontella polytentrådar av hög
kvalitet och rostfri ledare, gjutna kors. Fritt utrymme, 15
cm, nertill tillåter högre undervegetation samt släpper förbi
mindre djur. Maskstorlek 30x15 cm/30x10 cm9 stolpar,
Ø19mm med enkelspets monterade på nätet. För längre st
räckor kopplar du ihop fler nät.

•
•
•

Motstånd: 0,3 Ω/m
Material: rostfrit
Kan användas som ett ytterstängsel

Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

STÄNGSEL GRIS
Rubrik

Järntråd High Tensile 2,0 mm
25 kg ca 1000 m rulle

Järntråd High Tensile 2,5 mm
25 kg ca 650 m rulle

Art nr: 271040 l Rek.pris: 1075 kr
Trippelgavlad och försträckt. Finns i två
grovlekar, Ø2,0 och 2,5 mm i rullar/spolar om 25 kg. Passar bra till permanenta
stängsel.

Art nr: 271050 l Rek.pris: 1075 kr
Trippelgavlad och försträckt. Finns i två
grovlekar, Ø2,0 och 2,5 mm i rullar/spolar om 25 kg. Passar bra till permanenta
stängsel.

•
•
•

Draghållfasthet: 700-850 N/
mm²
För permanenta innerstängsel
för frigående grisar
Mycket hållbart, lång livslängd

•
•
•

Draghållfasthet: 700-850 N/
mm²
För permanenta innerstängsel
för frigående grisar
Mycket hållbart, lång livslängd

Elaggregat + N5000
Art nr: 600885 l Rek.pris: 1846 kr
Stort användningsområde för små till medelstora inhägnader. Storsäljare i Europa.
Kräver gynnsamma förhållanden, speciellt
lämpad för inhägnader till häst. Utgående
energi: 4 J. Lagrad energi: 5 J.

•
•
•

Rek. Stängsellängd: 35 km
Spänning vid 500 Ω belastning:
5700 V
Strömkälla: Nät

Stängsel gris
Elaggregat + B300 inkl
nätadapter
Art nr: 600876 l Rek.pris: 1923 kr
Enkelt och smidigt kombiaggregat som
kan nätanslutas med adapter. Lämpar sig
för mindre inhägnader. Nätadapter ingår.
Utgående energi: 2 J. Lagrad energi: 3 J.

•
•
•

Rek. Stängsellängd: 18 km
Spänning vid 500 Ω belastning:
5400 V
Strömkälla: Kombi

Permanent inre stängsel för frigående grisar är rekommendationen ett tre-trådssystem med ett stolpavstånd på ca
10 meter. Höjden mellan trådraderna kan tex vara: 10 cm,
40cm och 65cm. Hightensile järntråd är mest passande för
ett grisstängsel. Detta då den har ett lågt motstånd, den är
försträckt och ger inte med sig med tiden. För att förhindra
svinpest från lösspringande vildsvin rekommenderas ett
ytterstaket.

AGGREGAT

Rubrik
Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

Rubrik
Rutland ESS1400
Art nr: 602110 l Rek.pris: 3944 kr
Ett 12V solcellsaggregat till kortare stängsel. Utrustat med 8W
solpanel, 12Ah batteri, funktionsindikator, batteriindikator (varnar
vid låg battterispänning) samt urladdningsskydd. Levereras med
adapter för laddning av batteri
samt 230V nätdrift, stängsel och
jord anslutningskabel samt ett
mindre jordspett. Bör underhållsladdas vid något tillfälle vid
vinterförvaring.

•
•
•

Solcellsaggregat
För kortare stängsel
8W solpanel

Namusam consediae pla velique ipieni-

atquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
Swedguard+N7000
vellab is conserro omnihit eos exceari
Art nr: 600886 l Rek.pris: 2606 kr
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
Storthicatur,
användningsområde
sapietus quid för
quissmå
aute peraere
till medelstora
inhägnader.
Storsälctibus maximusam
recte
pro tem as
jare iexpliqu
Europa.aeculpa
Kräver gynnsamma
nobis
förhållanden, speciellt lämpad
för inhägnader till häst. Utgående
energi: 6 J. Lagrad energi: 7 J.

•
•
•

Rek. Stängsellängd:
55 km
Spänning vid 500 Ω belastning: 5900 V
Strömkälla: Nät

Namusam consediae pla velique ipieniatquam
eatem quis
dendit, invelest, ipsa
Rutland
ESM6500
vellab is conserro omnihit eos exceari
Art nr: 602106 l Rek.pris: 2573 kr
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
Ett sapietus
stort aggregat
för 230V
nätdrift.
hicatur,
quid quis
aute peraere
till långa
stängsel.
Utrustat
med
ctibusPassar
maximusam
recte
pro tem
as
en
ljuspelare
som
visar
stängselspänexpliqu aeculpa nobis
ning samt jordningsförhållande.

•
•
•

För långa stängsel
Stort aggregat 230V
Strömkälla: Nät

Rubrik
Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

Namusam consediae pla velique ipieniatquam eatem quis dendit, invelest, ipsa
vellab is conserro omnihit eos exceari
te nobissusapid eosto omni aspitaerum
hicatur, sapietus quid quis aute peraere
ctibus maximusam recte pro tem as
expliqu aeculpa nobis

AGGREGAT
Rubrik

Rutland ESM20000i

Speedrite 6000

Elaggregat Pro+ N25000

Art nr: 602108 l Rek.pris: 7485 kr
Elstängselaggregat RUTLAND
ESM 20 000i, 12 Volt & 230 Volt.
Lagrad energi: 20.0 Joule. Utgående energi: 15 Joule. ESM 20
000i är ett multivolts elstängselaggregat för elstängsel som går
att köra på både 230 Volt och 12
Volt. Levereras med 230 V nätadapter och 12 V batterikabelsats.

Art nr: 271930 l Rek.pris: 3795 kr
Kombiaggregat för antingen 240V
eller 12V. Indikator som visar
utgående spänning och batteri
kondition. Justerbar pulshastighet
för att spara batteriet. Dag/natt
sensor. Nät/batteri A12. Utgående
energi: 6 J. Garantitid 3 år.

Art nr: 600883 l Rek.pris: 5990 kr
MULTI-PULSTRONIC teknik som fördelar
styrka mellan vegetation och djur. Ger
inte mer än 5 joule om en människa
kommer i kontakt med stängsel. Tre uttag
för stängsel, jord och jordtest. LED skärm
för maxstyrka, jordtest och störning samt
utgående J/V. Utgående energi: 15 J. Lagrad energi: 25 J.

•
•
•

För långa stängsel
Multivolt: 12V och
230V
Strömkälla: Nät

•
•
•

Rek. Stängsellängd:
60 km
Spänning vid 500 Ω
belastning: 6700 V
Strömkälla: Kombi

•
•
•

Rek. Stängsellängd: 75 km
Spänning vid 500 Ω belastning: 5000 V
Strömkälla: Nät

TILLBEHÖR

Långtidsisolator Pro+ HT tråd
25 st/fp
25 st/fp l Art nr: 600785 l Rek.pris: 96 kr
500 st/fp l Art nr: 600982 l Rek.pris: 976 kr
Mycket kraftig isolator. Rekommenderas
till ”High Tensile” tråd. Monteras med skruv
eller spik (ingår ej). 10 års UV-garanti.

Hörnisolator

Iborrningshylsa + till 600811

10 st/fp l Art nr: 600803 l Rek.pris: 32 kr
500 st/fp l Art nr: 600801 l Rek.pris: 1269 kr
Hörnsisolator för stängseltråd med trådinfästning. Monteras i hörn där elstängseltråden ändrar riktning. Passar för rep och tråd.
För att spänna trådar för att hålla stängslet
stramt.

Art nr: 2124813 l Rek.pris: 38 kr
Iborrningshylsa till skruvisolator + för elband. Användes i skruvdragare för smidig
montering på trästolpe.

•
•
•

Lämplig som hörn och
spänningsisolator
Med glasfiberförstärkning
Viktigt stöd i staketbyggnad

•
•
•

Vid montering av skruvisolator
Används med skruvdragare
Snabb och smidig montering

Isolatordragare Pro+ metall
Art nr: 271388 l Rek.pris: 50 kr
Tillverkad i stål, förzinkad. Användes i skruvdragare för montering av ringisolatorer.
Metall.

•
•
•

Vid montering av ringisolatorer
Används med skruvdragare
Snabb och smidig montering

Ringisolator Turbo

Ringisolator
25 st/fp l Art nr: 600787 l Rek.pris: 51 kr
150 st/fp l Art nr: 600788 l Rek.pris: 370 kr
En kraftig isolator med järnkärna. Ingjuten
skruv med trägänga för enkel och snabb
montering.

•
•
•

För montering av tråd/rep på
trästolpar
Ingen risk för kortslutning
Extra vass spets

25 st/fp l Art nr: 600787 l Rek.pris: 51 kr
150 st/fp l Art nr: 600788 l Rek.pris: 370 kr
TURBO- isolator. Kraftig konstruktion och
försedd med en riktig stålskruv som har
en mycket aggressiv träskruvgänga, vilket
innebär mer än dubbla styrkan i skruven
samt minskad friktion till hälften jämfört
med andra på marknaden. Tillverkad
i POM plastmaterial. Lämplig för tråd,
rep,wire och band upp till 20 mm bredd.

•
•
•

Kraftig och hållbar isolator
För tråd, rep, wire och band
Dubbel styrka i skruv

Skruvisolator + för elband
25 st/fp
Art nr: 600811 l Rek.pris: 68 kr
För elband upp till 40 mm.

•
•
•

För montering av band på
trästolpar
Skruvas i stolpen
Extra vass spets

TILLBEHÖR

Knoppisolator + 100 st/fp

Grindankare + lös ögla 4 st/fp

Hörnrör 4 mm för järntråd

Art nr: 270405 l Rek.pris: 127 kr
En smidig isolator med kraftig isolering
mellan skruv/spik (ingår ej). Lämplig för
polytråd, järntråd eller wire.

Art nr: 600796 l Rek.pris: 34 kr
Grindankare med lös ögla, extra stark.
Lämpligt till grindhandtag med hakar. Med
2 anslutningar, kan vridas 360°. 4 st/fp.

100m l Art nr: 270533 l Rek.pris: 259 kr
25m l Art nr: 2117131 l Rek.pris: 259 kr
12m l Art nr: 270532 l Rek.pris: 112 kr
Isolatorrör (hörnrör) används som alternativ för hörnisolatorer till järntråd/elrep där
det går runt stolpen i hörn eller avslut. Kan
även användas på stängselsträckan där
tråden riskerar att komma i kontakt med
träd eller annat som kan orskaka överslag.
Montera tråden i röret och fäst röret med
krampa i trästolpen.

•
•
•

För montering av polytråd,
järntråd eller wire
Skruvas i stolpen
Enkel och billig isolator

•
•
•

Mycket praktiskt och säkert
Skruvas i stolpen
Robust och lång livslängd

•
•
•

För hörn eller vid risk för
kontakt med träd
Fästs med krampa eller
häftklammer
För järntråd eller elrep

Stolpnedslagare Ø 80 mm 7 kg
Krampa varmförzinkad 19 x
1,75 mm c:a 700 st/fp
Art nr: 1136375 l Rek.pris: 197 kr
Varmförzinkad stängselkrampa med runt
skaft som används för uppsättning av tråd,
nät och stängsel i trästolpar där det finns
krav på rostskydd. Stängselkrampan är
designad som ett U-format spik. Även ett
perfekt hjälpmedel för att spika upp isolatorrör (hörnrör). Mått: 19 x 1,75 mm.

•
•
•

Runt skaft/U-format spik
För uppsättning av tråd, nät
och stängsel
Varmförzinkad

Art nr: 271595 l Rek.pris: 486 kr
En stolpnedslagare/stolpdrivare som trycker och slår ner stolpen ordentligt i marken
utan att skada dess topp. Gör det lättare
att driva ner stolpen rakt. För stolpar med
en diameter på max 80 mm.

•
•
•

Lättare att hantera än slägga
Driver ner stolpen rakt
Skadar ej toppen av stolpen

Nedslagningsrör + rund 85 mm
Art nr: 271560 l Rek.pris: 166 kr
Stolpskydd 85 mm Skyddar ändarna på träoch plaststolpar vid nerslagning. För stolpar
max 85 mm. Rund.

•
•
•

Skyddar ände på trä- och
plaststolpar
För smidig nedslagning av stolpe
Galvaniserat stål

TILLBEHÖR

Dubbelisolerad kabel 1,6 mm
25 m, Patura
Art nr: 2117125 l Rek.pris: 175 kr
Matarkabel / Matarledning ska användas
från aggregatet till stängslet och från aggregatet till jordningen/jordspett. Matarkabeln
kan även grävas ner under vägen, grinden
eller gårdsplanen där man inte kan ha
spänningsförande ledningar. 25 meter dubbelisolerad kabel 1,6 mm med galvaniserad
kärna. Kabeln har god ledningsförmåga med
sitt motstånd på 0,10 Ω/meter.

•
•
•

Avbitartång
Art nr: 2124811 l Rek.pris: 172 kr
Kraftig avbitartång speciellt lämpad för
High Tensile tråd (HT-tråd) och fårnät. Rött
handtag av plast.

Grindhandtag Pro+ svart
3 st/fp
Art nr: 600856 l Rek.pris: 85 kr
Extra kraftigt grindhandtag med tryckfjäder
och stopp för rep.

För stängsel- och jordledningar
Optimal för fasta staketsystem
För ovan- och underjordisk
anslutning

Skarvlås + för band 10-20 mm
förzinkat 5 st/fp
Art nr: 271300 l Rek.pris: 25 kr
Skarvlås för band, tillverkade i förzinkat
stål.

Jordspett Pro+ galvad med
kraftig kabelanslutning
Art nr: 271415 l Rek.pris: 100 kr
Tillverkad av stål som rostskyddats. Spettet
är spetsat i ena ändan och har en kraftig
kabelanslutning i den andra.

Luda - SmartPlug
Art nr: 602045 l Rek.pris: 925 kr
SmartPlug är en smart fjärrströmbrytare
som du styr via mobilen och som kan
användas överallt där det finns GSM-täckning. Slå av/på din utrustning vart du än
befinner dig och få koll på både temperatur och strömförbrukning. Med Control+*
får du även larm vid t.ex. strömavbrott
eller om temperaturen går utanför önskade nivåer.

•
•

Jordborr 70 mm
Art nr: 271485 l Rek.pris: 720 kr
Handborr för hål till plast och trä-stolpar.
Använd före för smidigare nedslagning av
stolpar.

Smart fjärrströmbrytare
Styr och kontrollera via mobil
Larmar vid strömavbrott

VINDNÄT

Vindnät Standard bredd
1000 m VITT l Art nr: 205205 l Rek.pris: 95 kr/m
1500 m VITT l Art nr: 205215 l Rek.pris: 135 kr/m
2000 m VITT l Art nr: 601857 l Rek.pris: 159 kr/m
1000 mm GRÖNT 100m/rulle l
1500 mm GRÖNT 100m/rulle l
2000 mm GRÖNT 100m/rulle l
3000 mm GRÖNT 100m/rulle l

Art nr: 205000 l Rek.pris: 5899 kr/m
Art nr: 205010 l Rek.pris: 9599 kr/m
Art nr: 205020 l Rek.pris: 13099 kr/m
Art nr: 205030 l Rek.pris: 22049 kr/m

Skyddar mot drag, snö, regn, värme och till viss del kyla medans man har kvar ljuset och
den naturliga ventilationen. Nätet är tillverkat av högkvalitativ, vävd polyester kombinerat
med flexibel PVC, detta ger ett nät som tål höga påfrestningar. Tester visar att nätet stoppar
upp till 86 % av vinden. Maskstorlek: 1x1mm. Vikt: 250g/m² Tjocklek: 0,34mm. Flexibiliteten
ger vindnätet många användningsområden.

•
•
•

Optimalt för tex lösdrift
Håller värme ute
Tål höga påfrestningar

Öljettclips
Art nr: 205148 l Rek.pris: 18 kr
Öljettclips för vindnät. Vid montering av vindnät utan att skada nätet. Små taggar som går
enkelt igenom nätet och låses fast när man knäpper clipset. Clipsen kan sedan fästas med
rep eller gummistroppar i önskat material eller underlag.

•
•
•

För fästning av vindnät
Skadar ej nätet
Ögla för fästning
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