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HÖNSPRODUKTER
FRÅN GAUN

Nytt SORTIMENT MED

AGRO

VATTENAUTOMAT GULD
Art.nr
602741
602742

 5 L
8 L

Vattenautomat för höns och andra större flygfän.
Tillverkat av motståndskraftigt plastmaterial med
hög UV-beständighet som gör att plasten har en
lång livslängd. Vattnet faller från behållaren och
förser alltid basbehållaren med vatten. Materialet
på vattenautomaten är förstärkt med tjockare plast
i alla dess bärande delar och har tillverkats i plast
lämplig för vattenhantering. Tillverkad i UV-
beständig plast vilket gör att dess hållbarhet och
livslängd ökar.

602759 12 L

Ø322X208
Ø322X300
Ø322X424

Tillverkad av livsmedelslämplig plast

UV-beständig

Kraftig konstruktion 
för utomhusbruk

Lång livslängd

✓

✓

✓
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Förslutningsbar vattenbehållare med en
kapacitet på hela 40 l. Ideal för transport
och förvaring av vatten och foder till
höns, kycklingar, rapphöns, fasaner och
andra fåglar. Lufttät behållare med
vridlock för enkel påfyllning vilket
medför att vattnet kan hållas rent.
Användare gör med fördel egna hål med
enkla verktyg och monterar dit valfria
nipplar för att konvertera denna
behållare till en vattenautomat som
passar användarens arter. Främst
används denna som upphängd. Försedd
med två kraftiga lyftöglor.

VATTENBEHÅLLARE
PLAST 40 L
Art.nr
602744 40 L

4 st anti-dropp nipplar för
eftermontering. Idealiska för montering
på befintlig vattenbehållare/dunk.
Lämplig för vattenförsärjning för höns,
kycklingar, rapphöns, fasaner och andra
fåglar samt mindre smådjur. Monteras
enkelt efter borrning med  8 mm borr
med hjälp av en silikontätning. Kan
behöva tätas efter montering med
vattenfast silikon/lim beroende på
behållarens kontruktion/material. 

DRICKNIPPLAR 
ANTI-DROPP FÖR
EFTERMONTERING 
Art.nr
602745 4-pack

2 st vattenkoppar för eftermontering.
Idealiska för montering på befintlig
vattenbehållare/dunk. Lämplig för
vattenförsörjning för höns, kycklingar,
rapphöns, fasaner och andra fåglar samt
mindre smådjur. Monteras enkelt efter
borrning med  9 mm borr. Försedd med
8 mm gänga.  Kan behöva tätas efter
montering med vattenfast silikon/lim
beroende på behållarens
kontruktion/material.  

DRICKSKOPPAR 
FÖR EFTERMONTERING
Art.nr
602746 2-pack

AGRO

Lufttät förvaring av vatten eller foder

Kan hängas upp

Enkel montering av nipplar

Förslutningsbart vridlock

✓

✓

✓

Enkel montering med hjälp av borr

Anti-dropp funktion minimerar spill

För montering på befintlig vattenbehållare/dunk

✓

✓

✓

Enkel montering med hjälp av borr

Stor kopp = fler djur kan dricka samtidigt

Livsmedelgodkänd plast

✓

✓

✓
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Tillbehör till 
vattenbehållare



VATTENAUTOMAT ABS
MED STÄLLNING OCH KOPP
Art.nr
602760
602761

10 L
20 L

Vattenautomat för hundar, katter, kycklingar och i
allmänhet små djur som kontinuerligt behöver
vätska. Vattenautomaten är försedd med konstant
tillförsel av friskt vatten från tanken, Behållare i
ultraresistent och livsmedelsgodkänd ABS-plast,
Försedd med skyddsgaller, vattenfilter och flexibelt
tillförselrör. Automaten är utrustad med
lågtrycksflottör som alltid ger en konstant
vattennivå. Ideal att placera på platser som inte har
rinnande vatten. Tätslutande lock förhindrar
kontaminering. Ställningen med för att tanken och
vattenkoppen hålls borta från marken. Genomskinlig
plast tank medför att man kan avläsa nivån i tanken
utan att öppna locket. Enkel montering utan
specialverktyg. 

285X360X385
285X360X530

Galvaniserad  vattenränna på ben för
allehanda flygfän. Utrustad med
justerbara ben för att reglera rännans
höjd beroende på djurens längd  och art.
Försedd med ett enklare system för
automatisk påfyllning av vatten. Mycket
slitstark konstruktion som kan användas
till  kycklingar, ankor, gäss, fasaner,
kalkoner, etc. Snabb och enkel
montering. Vattenförsörjningen är
självnivelerande och är lätt att rengöra.
Ansluts under installationen till en
kontinuerlig och frostfri vattenkälla via
slang med 3/4 rörgänga.

VATTENRÄNNA PÅ BEN 
Art.nr
602758 1095X75

AGRO

Utrustad med 
lågtrycksflottör 

Tillverkad av livsmedelsklassad plast

För höns, hundar och katter

Tätslutande lock för friskt vatten

✓

✓

✓

Enklare system för automatisk vattenpåfyllning

Justerbara ben

Mycket lätt att rengöra

✓

✓

✓
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Robust galvaniserad foderautomat för
matning av fåglar, duvor och andra
flygfän. Det galvaniserade
metallmaterialet säkerställer automatens
höga hållfasthet och hållbarhet. Utrustad
med dubbelsidiga utfodringsinsatser för
en kapacitet att mata upp till 12 fåglar åt
gången. Foderautomatens tak förhindrar
att smuts, avföring och regn
kontaminerar och försämrar maten.
Gaveltaket hindrar vatten från att
komma in och de praktiska
sidohandtagen gör den enkel att
transportera.

FODERAUTOMAT
GALVAD 18 KG
Art.nr
602743 465X400X420

Denna roterande plockningsmaskin är 
 robust, effektiv och lätt att rengöra.
Den är utformad för att användas till
olika typer av fjäderfä (kycklingar,
kalkoner, pärlhöns, gäss, ankor, etc.)
Med undantag för vaktlar och liknande.
Den kan plocka flera djur samtidigt
(beroende på deras vikt) upp till totalt ca
6 kg. Modellen är tillverkad med fokus
på säkerhet, tillförlitlighet och
användarvänlighet och är CE-certifierad
av ett ackrediterat laboratorium. Genom
att ha sänkt ner djuret i varmt vatten
säkerställs att plockning sker lätt då
fjädrarna lättare släpper och därmed
inte skadar huden: Sänk ner djuret i
plockningskammaren och stäng locket.
Plockaren vänder djuret efter behov.
Konstruktionen med gummifingrarna
och rotationen möjliggör snabb,
hygienisk och effektiv plockning.  På ca
30 sekunder plockas upp till 3 till 4 
 kycklingar på 1,5 kg samtidigt. 

PLOCKNINGSMASKIN
ROTERANDE 230 V
Art.nr
602752 714x750x966

Reservgummifinger för roterande
plockningsmaskin 602752.

ERSÄTTNINGSDEL
GUMMI FÖR
PLOCKNINGSMASKIN 
Art.nr
602753 714x750x966

AGRO
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Skyddande tak mot regn och smuts

Upp till 12 fåglar✓

✓

Robust kontraktion - hygienisk och lätt att rengöra

Klarar av att plocka  flera fjäderfä samtidigt

Passar för plockning av många typer av fåglar

✓

✓

✓

Dubbelsidig utfodring



Detta ruvnäste i plast med 4 ben är ett
enkelt men robust bo som distanseras
från mark och därmed skyddar mot
skadedjursangrepp och röta. Nästet är
tillverkat av högkvalitativa material, är
lätt att rengöra och underlättar
tillgången till ägg. Nästet är lätt att
rengöra och bör regelbundet tvättas av
med såpa och varmt vatten. Monteras
enkelt utan special verktyg. 

RUVNÄSTE 
I PLAST FRISTÅENDE
OVAN MARK
Art.nr
602762 370X444X630

Detta ruvnäste är en perfekt plats för att
hysa värphöns. Det är byggt i
högkvalitativt trä, fritt från damm och
giftiga element. Ruvnästet har en
inbyggd uppsamlingsfålla för hantering
av ägg. Monteras enkelt  utan
användning av speciella verktyg. Går att
måla för väderbeständighet med lukt
och giftfri färg

RUVNÄSTE 
I TRÄ FÖR
INOMHUSBRUK
Art.nr
602740 320x545x540

WWW.WILLAB.SE

Inbyggd ägguppsamlare för enkel hantering

Flerlagrig konstruktionsplywood 

Går att måla för väderbeständighet

✓

✓

✓

Lätt att rengöra 

Robust konstruktion i UV-beständig plast

Förhindrar skadedjurs- och fuktangrepp

✓

✓

✓

Ruvnäste



Ettt mycket ekonomiskt alternativ för
förvaring av småfåglar och andra flygfän.
Designad för enkel, praktisk och
funktionell hantering. Värmelampan ger
livsnödvändig värme till de yngre djuren.
Enklare utrustning för utfodring av
vatten och foder i plast medföljer.
Ansluts till 230 volts uttag. Monteras
utan speciella verktyg. Tar lite plats och
är enkelt att montera och nermontera.
Stryktålig metall som går att tvätta av
med ljummet vatten och såpa. 

RUVNINGSNÄSTE 
I GALVAT STÅL MED
VÄRMELAMPA
Art.nr
602757 631X630X280

AGRO
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Inklusive mindre foder- och vattentråg

Enkel att montera och nedmontera

Värmelampa

✓

✓

✓

Detta ruvningsnäste är utan tvekan ett
utmärkt och mycket ekonomiskt
alternativ vid uppfödning av flygfä.
Ruvningsnästet är designat för enkel,
praktisk och funktionell hantering utan
krävande montering. Används då snabb
och enkel inhängning av ett begränsat
antal flygfän behövs. Tvättas med milt
rengöringsmedel och ljummet vatten.

RUVNINGSNÄSTE
I ACRYL
Art.nr
602756 625X625X302,5

Ta lite plats vi förvarning och transport

Enkel att montera och nedmontera

Praktisk och funktionell

✓

✓

✓

Ruvnäste i plast för kycklingar eller
duvor som är perfekt för att hänga på
väggen. Denna typ av näste är ett mer
ekonomiskt alternativ än konventionella
hönshus, eftersom det kan placeras utan
behov av ben, vilket underlättar både
rengöring. Boet kommer att hänga
något i en vinkel vilket gör att äggen
rullar framåt och samlas lättåtkomligt  i
framkant. Monteras med fördel på vägg.
Skruvar saknas men vanliga träskruvar
med lite större skalle kan användas.

RUVNÄSTE 
I PLAST FÖR
VÄGGMONTERING
Art.nr
602749 370X372X446

Kostnadseffektiv och hållbar lösning

UV-beständig plast

Lätt att rengöra

✓

✓

✓



Bekvämt och hållbart koppel tillverkat av
andningsbart nät. Lämpligt för dig som
vill ta dina fåglar på en promenad.
Kopplet finns i medelstor storlek för djur
som tuppar, höns eller gäss. Bandets
bredd är justerbart till fågelns storlek.
Med det här kopplet kan du lära din
fågel att gå med dig och få lättare
tillgång till de bästa ställena att picka
utan att fly. Kopplet är lätt att tvätta och
torka. Syntetmaterial.

FRIGÅNGSKOPPEL 
FÖR FJÄDERFÄ
Art.nr
602754 Blå

Hönsställning i trä lämpad för kycklingar
och medelstora fåglar, så de går upp
och kan leka eller träna. Ställningen är
ideal för kycklingar och medelstora
fåglar. Hönsställningen ger kycklingarna
ett bra ställe att koppla av, träna, leka
eller klättra.

HÖNSSTÄLLNING I TRÄ
Art.nr
602750 430X157X150

Detta aktivitetscenter i trä har allt: en
stege, galgar, en gunga dvs allt i ett.
Detta aktivitetscenter gör att de kan
klättra, känna utmaning och att ha kul.
Utrustad med 5 trappsteg vilket gör att
aktivitetscentret kan användas av flera
höns samtidigt. Denna stora lekplats för
främst inomhusbruk gör det möjligt för
flygfän att träna och att hålla sig friskare
och mer underhållna, vilket hindrar
fåglarna från att ständigt slåss mot
varandra. Vid ständigt utomhusbruk bör
artikeln behandlas med en giftfri och
ångfri färglösning (be din lokala
färghandlare om råd). 

AKTIVITETSCENTER
FÖR HÖNS I TRÄ
Art.nr
602751 1045x600x850

AGRO

Lätt att tvätta och torka

Justerbart band för optimal passform

Passar flera olika typer av fjäderfä

✓

✓

✓

Håller hönsen stimulerade 

Kan användas av flera flygfän samtidigt 

Stege, galgar och gunga

✓

✓

✓

Håller kycklingarna stimulerade 
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1,25 meter högt avgränsningsnät för
inhängning av fjäderfä. Ger dem ett
öppet utrymme samtidigt som de hålls
på en kontrollerad plats. Nätets höjd är
optimal för rymningsbenägna flygfän
som kycklingar, höns, gäss eller
kalkoner. Det extra täta avståndet
mellan nätets trådar/maskor längst ner
gör det perfekt för kycklingar och
småfåglar. Kittet innehåller allt det du
behöver förutom enklare verktyg. Du
installerar enkelt nätet direkt på marken
och begränsar därmed risken för att
flygfäna avviker via markvägen. Fungerar
även för andra mindre djurarter som
t.ex. kanin.

AVGRÄNSNINGSNÄT
FJÄDERFÄ 21 X 1,25 M
Art.nr
602755 1250x210

SHOWBUR 
FÖR KYCKLINGAR
Art.nr
602747
602748

80 cm
100 cm

Medelstor bur för utställning av fåglar. Den är
tillverkad av galvaniserad tråd och har ett golv av
galvaniserad plåt. Buren är utrustad med en
ytterdörr med säkerhetslås. Lämplig för användning
vid transport av kycklingar och fåglar. Buren är
perfekt för butiker och vid utställning av fåglar och
små djur på mässor, symposier etc.

820X820X800
1020X1010X1000

Komplett kit

Midjehögt nät med täta maskor

Snabbt monterat, lätt avsköljningsbart

✓

✓

✓

Enkel att transportera och montera

Utrustad med säkerhetslås

Låg vikt men hög hållbarhet

✓

✓

✓

AGRO
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FODERUTRUSTNING
FRÅN OK-PLAST

Nytt SORTIMENT MED

AGRO

LÅNGTRÅG FÖR UPPHÄNGNING
Art.nr
602867 32 L

Krubba med upphängning till foder och vatten.
Tillverkad i slagtålig PP-plast och utformad för att
hängas på rör eller staket. Optimal lösning för
utfodring och vattning av flera djur samtidigt.
Smidig och lätt att rengöra. Lämplig till får, kalvar,
kor och hästar. Passar rör upp till Ø30 mm.
Willabgrön färg.

602869 50 L
80 cm
120 cm

OK800
OK1200

Flera djur kan äta samtidigt

WWW.WILLAB.SE

LÅNGTRÅG FÖR UPPHÄNGNING
Art.nr
602868 50 L
Krubba med upphängning till foder och vatten.
Tillverkad i slagtålig PP-plast och utformad för att
hängas på rör eller staket. Optimal lösning för
utfodring och vattning av flera djur samtidigt.
Smidig och lätt att rengöra. Lämplig till får, kalvar,
kor och hästar. Passar rör upp till Ø24 mm.
Willabgrön färg.

120 cm OK1024

Upphängning anpassad till 
mindre rördimensioner

Alla OK Plast-produkter kännetecknas av nedanstående egenskaper:
 

UV-skydd för att säkerställa en lång livslängd och hållbarhet för produkten

Tillverkad av råvara och tillsatser som är godkända för livsmedelskontakt✓

✓



TRANSPORTKRUBBA MINI 
8 L
Art.nr
602834 OK104
Transportkrubba med integrerat handtag och
upphängningshängare avsedda för utfodring av
mindre djur som hästar eller ponnyer, men även
får, getter och kalvar. Kan användas vid transport
och/eller för upphängning på boxgrind eller
liknande. Med praktisk hällpip och kan användas 
 hälla vatten. Utrustad med tydlig gradering från 1
till 8 liter. Med avfasade och rundade kanter för
säkert och behagligt foderintag. Transportkrubban
rymmer 8 liter. Vikt 0,9 kg. Willabgrön.

 

TRANSPORTKRUBBA 
11 L 
Art.nr
602843
602832

OK112
OK112

Krubban med sin rektangulära form och kraftiga
utformning används med fördel till hästar och
nötkreatur. Kan även användas till kalvar, får och
getter. Med plastupphängning och bärhandtag. Kan
användas till boxar med galler. Lätt att bära pga.
hanken. Flexibel och hållbar utformning. Med
avfasade och rundade kanter för säkert och
behagligt foderintag. 

Willabgrön
Svart

TRANSPORTKRUBBA XL 
30 L
Art.nr
602847
602831

OK118
OK118

Transportkrubba med infällt handtag och hängare
för upphängning främst avsedd för tillfällig utfodring
av hästar och nötkreatur under transport eller för
upphängning på boxdörr eller liknande. Det
integrerade handtaget gör det enklare vid tex
avtvättning eller påfyllning. Med avfasade och
rundade kanter för säkert och behagligt foderintag. 

Willabgrön
Svart

TRANSPORTKRUBBA 13,5 L
Art.nr
602844 OK113
En medelstor transportkrubba med ingjutet
handtag och hänganordning för enkel och smidig
upphängning. Avsedd för utfodring av hästar och
nötkreatur under transport eller för upphängning
på boxdörr, bås eller liknande. Kapacitet 13,5 liter
är en kapacitet väl lämpad för de lite större djuren.
Willabgrön.
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AGRO

Bärhandtag som underlättar 

Multikrubba för mindre djur 

Smidig upphängning



AGRO

Krubba med stor kapacitet på 180 liter.
Konstruerad främst för kalvar och kor.
Lätt att flytta runt, vikt på drygt 13 kg är
den dessutom lätt att hantera och
rengöra. Upphöjd kant som hindrar
djuren från att tappa och spilla foder.
Tråget monteras enkelt på grindar med
en diameter upp till 60 mm. Den stora
krubban hängs bäst på tvärgående rör
och konstruktioner placerade så att
höjden blir lämplig för djurets äthöjd. 

KRUBBA FÖR
UPPHÄNGNING 100 CM
180 L 
Art.nr
602870 OK1800

Konstruerad främst för kalvar och kor

Mellanstor foderkrubba främst för
nötkreatur och hästar. Rundade kanter
och mjuka hörn ger en säker och
behagligt utfodring utan risk för skärsår.
Enkel montering med hjälp av 4
förborrade hål. Monteras med fördel på
vägg. Smal form minskar foderspill.

FODERKRUBBA 11,5 L
Art.nr
602839 OK110

Fodertråg främst avsedd för gris, kalvar,
får och getter. För väggmontage.
Monteras enkelt mot vägg med hjälp av
förborrade infästningshål. Foderkrubban
tillåter flera djur att äta samtidigt.
Utformad så att djuren själva kan hålla
botten ren.  Willabgrön. 
B: 770 H: 260 L: 250 mm.

KRUBBA 13,5 L
Art.nr
602853 OK150

Låg framkant för mindre djur som får och grisar

Monteras på vägg
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Insats till hörnkrubba 16 L OK108 art.nr
602837. Kastskydd för att minimera
foderspill. Optimalt för hästar som
"slänger" i sig maten och gärna kastar ut
fodret ur krubban. Sänker
intagningstakten för hästen och tillser
att fodret stannar i krubban, därmed
minskar spillet. Willabgrön färg.

INSATS TILL
HÖRNKRUBBA
Art.nr
602840 OK208Triangulär foderkrubba för

hörnmontering. Praktisk och hållbar i
slagtålig PP-plast. Har inga skarpa kanter
och är försedd med höga sidor som mot-
verkar foderspill. Rundad utformning
säkerställer att djuren själva kan hålla
hörnkrubban ren. Lämpar sig bäst för
hästar. Passande spillskydd OK208 art.nr
602040 går att köpa till. Willabgrön färg.

HÖRNKRUBBA 16 L
Art.nr
602837 OK108

Foderkrubba för utfodring av mindre
djur som föl, ponnyer eller får. En enkel
och mindre modell. Väl rundade kanter
gör den säker och behaglig för djuren
att äta ur. Plastkrubban är lämplig till
bl.a. foder och mineraler för häst, kalv
och får, och/eller som föltråg. Passande
foderbegränsande insats OK209 art.nr
602856 går att köpa till. Willabgrön färg.

FODERKRUBBA 7 L
Art.nr
602838 OK109

Insats till foderkrubba 7l OK109 art.nr
602838 med en foderbegränsande
tillsats i rostfritt stål. Monteras med
medföljande skruvar och fästbeslag.
Sänker intagningstakten för hästen och
tillser att fodret stannar i krubban och
därmed minskar spillet. 

INSATS TILL
FODERKRUBBA 7 L
Art.nr
602856 OK209

WWW.WILLAB.SE

AGRO

Krubbor för långsammare foderintag



Stor foderkrubba avsedd för hö.
Utformad för minimera spill och hindra
hästen från att äta för fort. Krubbans
galvaniserade galler håller höet på plats
och sjunker sedan i takt med
förbrukningen. Fodret hålls rent och
mängden spill minimeras. Foderkrubban
har en stabil konstruktion med 4 infäst-
ningspunkter. Monteringsinstruktion
medföljer, för att säkerställa att
användandet av gallret ska fungera
problemfritt är det viktigt att dessa
efterföljs. 140 L motsvarar ca 8kg
grovfoder. Svart.

SLOW-FEEDER KRUBBA
MED GALLER 
Art.nr
602833 OK599

Slow-feeder automat med foderkrubba
för begränsning av foderintag av
kraftfoder och sysselsättning. Består av
två delar som enkelt monteras ihop och
placeras på vägg. Monteras med ett
avstånd på 80 cm från det
underliggande tråget. Påfyllningshål för
torrt kraftfoder på framsida av behållare.
Doseringshål på sidan av behållaren. För
att få ut en liten portion foder ur hålet i
behållaren måste hästen vända
behållaren med nospartiet. Fodret
landar i tråget. OBS! Behållaren och
tråget skall monteras i lämplig äthöjd så
att hästar inte behöver sträcka på
nacken när behållaren aktiveras.
Designad för att få hästen att äta
långsammare. Håller en häst aktiverad
under ca 3 timmar, vilket kan förhindra
tristess och bryta dåliga vanor.

SLOW-FEEDER AUTOMAT
VÄGGMONTERAD
Art.nr
602860 OK561

AGRO

Smart lås-/öppningsmekanism

Optimalt  för avledning och sysselsättning
SLOW FEEDER
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Slow feeder lock i plast, komplement till
art.nr 602863. Ett kraftigt plastlock med
48 hål som gör att hästarna äter
långsammare då mängden foder
begränsas. Foderringen fylls och locket
läggs ovanpå höet. Hästarna äter då
bara små tuvor av grovfoder, som de
drar upp genom hålen i locket. På så sätt
begränsas mängden grovfoder de kan få
tag i, och onödigt foderspill undviks. Bra
för hästens matsmältning och håller dem
aktiverade under längre tid i hagen.

SLOW-FEEDER
SKIVA/INSATS TILL 674
Art.nr
602864 OK675

Balring för hage och lösdrift som kan
fyllas med löshö, halm eller rundbalar.
Foderringen ser till att djuren inte
trampar runt i fodret och håller ihop det.
Plastfoderringen väger knappt 30 kg.
Om det har blivit för lerigt runt ringen,
är det lätt att flytta denna till ett nytt
ställe. Foderhäcken består av 4 delar
som bultas så det blir inte några vassa
kanter som djuren kan göra sig illa på.
Designad med djursäkerhet i åtanke.
Saknar botten. Höjd: 78 cm.
Slow feeder lock finns att köpa till
OK675 art.nr 602674. Svart. 

FODERRING FÖR
STRÅFODER Ø 125 CM
Art.nr
602863 OK674
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AGRO

FÖRDELAR MED FODERRINGAR
Minimerar foderspillet

Minimerar efterarbetet

Förbättrar foderkvalitén

✓

✓

✓

Håller hästarna sysselsatta

Undviker att fodret blåser iväg

Balring för hage och lösdrift som kan
fyllas med löshö, halm eller rundbalar.
Plastfoderringen ser till att djuren inte
trampar runt i fodret och håller ihop det.  
Om det har blivit för lerigt runt ringen,
är det lätt att flytta denna till ett nytt
ställe. Vikt på 45 kg. Foderhäcken består
av 4 delar som bultas så det blir inte
några vassa kanter som djuren kan göra
sig illa på. Smidig att flytta och rulla till
ny plats. Maximal säkerhet för häst och
kor, på grund av den rundade
konstruktionen. Saknar botten. Höjd: 72
cm. Svart.

FODERRING FÖR
STRÅFODER Ø 180 CM
Art.nr
602865 OK679



HÖKRUBBA 
200 L
Art.nr
602858
602830

OK499
OK499

Hökrubba främst för häst. Monteras på en plan vägg
eller i ett hörn av boxen. Krubban ser till att höet
håller sig fräscht och undviks att trampas ner. Enkel
montering. Innehåller 200 L som motsvarar mellan 8
och 14 kilo grovfoder. Utformningen och
placeringen av tråget tar hänsyn till hästarnas
naturliga ätställning. Damm och foderrester faller
lätt ut ur de stora hålen i krubbans botten. Monteras
med 4 rostfria beslag som medföljer.
Monteringsanvisningen anger rekommenderad
monteringshöjd. Svart.

Willabgrön
Svart

Stor foderkrubba främst avsedd för hö.
140 L motsvarar ca 8kg grovfoder.  
Integrerad spillkant för att minimera
spill. Krubbans utformning möjliggör att
hästen kan äta i sitt naturliga läge.
Damm och foderrester faller lätt ut ur de
stora hålen i krubbans botten. 
Foderkrubban har en stabil konstruktion
med 4 infästningspunkter.  Krubban
monteras på en rak vägg. Svart.

HÖKRUBBA XL 
140 L 
Art.nr
602862 OK595

AGRO

Håll höet fräscht med 
HÖKRUBBA

För raka väggar

Kan monteras i hörn
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Tålig dricks-, foder- och mathink med
flat sida. Hinken kan även enkelt hängas
upp på ett väggfäste som kan beställas
separat. Hinkens utformning med rak
bakkant minimerar risken för spill.
Lämpar sig för placering invid en slät
vägg. Rostskyddad lyftbygel gör hinken
lätt att bära. Gömd och skyddad
infästning för lyftbygel minimerar att
djuret kan fastna i hinken. Willabgrön. 

HINK MED FLAT SIDA 
20 L 
Art.nr
602848 OK119

Saltstenshållare för utomhusbruk och
saltstenar upp till 10 kg. Fungerar
utmärkt för urhålad saltsten.
Centerstaget håller enkelt stenen på
plats. Försedd med ett enklare tak som
skyddar mot mindre regn. Monteras
med fördel ovanpå stolpar med minst
Ø12 cm. För hästar, nötkreatur, får och
getter. För optimal placering, tillse att
djuren når upp till slickstenen genom att
montera stenen på en höjd som
motsvarar djurets rygg. Detta medför
också att skadedjur och vilt får svårt att
nå slickstenen.

SALTSTENSHÅLLARE 
FÖR 10 KG
Art.nr
602850 OK132

Praktisk täckeshängare i plast. Försedd
med 2 st krokar för upphängning av
tillbehör och attiraljer. Monteras enkel
på lämplig vägg med hjälp av skruvar.
Djurvänlig design säkerställer att en
gnagande häst inte skadas.
Willabgrön.

TÄCKESHÅLLARE 1 M
Art.nr
602859 OK501

Drivplatta för t.ex. grisar tillverkat i ett
starkt, segt och tåligt material. Försedd
med hela 8 handtag vilket ger både
vertikal och horisontal användning.
Används för att skonsamt driva djuren i
rätt riktning. Enkel att transportera och
tar minimalt med plats stående.
Willabgrön.

DRIVSKIVA 
Art.nr
602849 OK126
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AGRO

Tillbehör till
STALLET



HINK FLATSIDA 20 L 
Art.nr
602792
602793

Orange
Dusty Pink

Med gradering. Klarar kyla ner till -20 grader.

HS BRILLIANCE RIDTÄCKE
Art.nr
602626
602627

Ponny
Cob

Skrittäcke i reflexmaterial som håller hästen varm
över kors och länd. Stort svanskydd helt i reflex.
Avtagbar brösta för ökad synlighet framifrån.

602628 Full Syns tydligt i höstmörkret

Avtagbar brösta

Stort svansskydd för synlighet bakifrån

Nya
 färger
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BrillianceHS

Nyheter

för hösten

D
us

ty pink
Orange = 
höstens färg



Vadderade öronHS SOUNDLESS HUVA
Art.nr
602789
602790

Marin
Svart

Klassisk virkad huva med vadderade öron som
dämpar störande ljud vid ridning. Elegant platta
framtill med plats för egen brodyr.

602791 Brun

Full
Full
Full

HS SHEEPLIKE SCHABRAK
Art.nr
602773
602781

Marin
Svart

Schabrak med mysig insida i syntetiskt fårskinn sk.
faux fur. Perfekt under fällningssäsongen, och till
känsliga hästar som lätt får skav. Exatron-mönster,
Hansbo Sport logga vid sadelgjordsfästet och vid
manken. Perfekt för egen brodyr.

602777 Brun

Hopp
Hopp
Hopp

För känsliga hästar

Faux Fur insida

Perfekt för brodyr

HS TYGELLUDD
Art.nr
602635
602634

Creme
Svart

Luddset i pilé med kardborreknäppning till tyglarna,
förbygeln eller martingalen för att motverka skav.
Säljes i par. 

602636 Brun

Matcha med schabrak

HANSBO SPORT

Anti chafingHS

FÖRHINDRA SKAV UNDER 
PÄLSBYTE OCH VINTERTID

Sadelgjordstunnel med broderad
och diskret HS-logga.

Insida i syntetiskt fårskinn

Exatron-mönster
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Ditt varumärkeshus 
med många specialister!

WILLAB AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-44 59 00 
info@willab.se
www.willab.se


