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LED-LJUS - DIMBAR
FÖR UTOMHUSBELYSNING
Art.nr
602505
602506

150W - 3 led
240W - 4 led

LED-ljus för belysning av stall, ridhus och arenor,
industribyggnader och lager. Optimal ljusför-delning
via individuellt justerbara moduler. Speciell
kylflänsform för optimerad värme-avledning.
Högkvalitativa material för användning i tuffa
miljöer. Mycket hög ammoniak-beständighet.
Skyddad mot kraftiga vattenstrålar och dammtät (IP
65 skyddsklass). D-märkning enligt DIN EN 60598-2-
24. Inkl. dimningsfunktion (kan styras via en 1 - 10 V,
PWM eller motståndssignal). Energieffektiva SMD-
chips från Philips. Direkt eller hängande
takinstallation med justerbara monteringsfästen
eller öglor.

MULTILED PRO

Led-Belysning
 

FÖR STALL, PADDOCK, RIDHUS, 
INDUSTRIBYGGNADER OCH LAGER

NyttHELT SORTIMENT MED

AGRO

från

Hög ammoniakbeständighet

Dimningsfunktion 

✓

✓



LED-FLOODLJUS - ICKE DIMBAR
FÖR UTOM- & INOMHUSBELYSNING
Art.nr
602509
602510

50W
100W

LED-ljus för belysning av utomhusområden och
ridbanor. Integrerad linsoptik säkerställer extremt
bred och framåtvänd belysning. Ljus riktas dit det
behövs – låg ljusförorening.  Skyddad mot fukt och
dammtät (IP 67 skyddsklass). Med integrerat
monteringsfäste. Utförande av hög kvalitet. Kan
monteras på strålkastartorn med valfri adapter
(art.nr 345693). Linsoptik minimerar bländning och
ljus-skuggkontrast. 

602511 200W

LED FLOOD LIGHT COMFORT PRO

Minskar bländning och ljusskuggkontrast

Utomhusområden och ridbanor

Integrerat monteringsfäste

Extremt bred stråle riktad framåt

602509 602510 602511

✓

✓

✓
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Denna ljusstyrning låter dig slå på eller
av den artificiella belysningen, på en
timer och oavsett befintligt dagsljus,
eller till och med uppnå en konstant
ljusnivå (t.ex. min. 200 lux) genom
automatisk nedbländning. Detta innebär
att den säkerställer idealiska
ljusförhållanden under hela dagen och
året samtidigt som elförbrukningen
minimeras. Komfort för djur och
människor! 

STYRNING 
FÖR LED-BELYSNING
Art.nr
602512 230 V / 400 V

SENSOR FÖR STYRNING
Art.nr
602513 50 Hz



LED-ljus för belysning av stall, ridhus, industribygg-nader och lager. Utmärkt ljusutbyte.
I kombination med ljusstyrnings-systemet (art.nr 602512) är den idealisk för att hjälpa till att minimera
energikostnaderna, optimera djurens vistelsemiljö och öka komforten för både människor och djur.
Lämplig för områden med risk för brand på grund av brännbart damm eller fibrer (höförvaring, foder,
strö, etc.). Energieffektiva SMD-chips från Philips. Hög färgtemperatur för utmattningsfri synlighet. 
D-märkning enligt DIN EN 60598-2-24. Direkt eller undertaks-installation. Speciell kylflänsform för
optimerad värmeavledning. Skyddad mot kraftiga vattenstrålar och dammtät (IP 65 skyddsklass).

LED-LJUS - ICKE DIMBAR
FÖR UTOMHUSBELYSNING
Art.nr
602500
602501

100W
150W

602502 200W

LED-LJUS - DIMBAR
FÖR UTOMHUSBELYSNING
Art.nr
602503
602504

150W
240W

Stall, ridhus och industribyggnader och lager✓

Resistent mot ammoniak (DLG-testad)✓

Idealisk för högt i tak✓
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LED-LJUS SKENA - ICKE DIMBAR
FÖR UTOMHUSBELYSNING
Art.nr
602507
602508

40W - Skena
60W - Skena

Speciellt utvecklad för användning i boskaps-
ladugårdar. Perfekt för djur-stallar. Lämplig för låg
till medelhög takhöjd. Extremt tufft aluminiumhus
med säkerhetsglas – inget plastinnehåll. Resistent
mot ammoniak (DLG-testad). Flimmerfri, alltså även
för fjäderfä med hög synskärpa. Skyddad mot
kraftiga vattenstrålar och dammtät (IP 65
skyddsklass). D-märkning enligt DIN EN 60598-2-24.
Integrerade högeffekts LED-chips från Philips.
Mycket hög effektivitet och energikostnads-
besparingar. Extremt hög livslängd och kopplings-
kapacitet. Hög färgåtergivning (Ra > 80), lämplig för
nästan alla arbetsplatser enligt arbets-platsens
riktlinjer. Inkl. monterings-klämmor av rostfritt stål
och 1 m anslutningskabel med skruvförband i
rostfritt stål.

LED FUKTSÄKER LAMPA FARMPRO

Perfekt för djurstallar✓

Flimmerfri✓

Extremt tufft aluminiumhus med säkerhetsglas✓

Idealisk för passageområden, garage,
källare, etc. Robust plasthus med
glaserat lock. Tak- eller väggmontering.
Med energieffektiva SMD LED-chips.
Upp till 80 % mindre ström-förbrukning.
Perfekt som nattlampa i kombination
med ljusreglaget (602512). Kan inte
dimras. Spänning 220V. Nätfrekvens
50Hz. Effekt 5,5 W.

OVAL LED-LJUS
Art.nr
602514 220V

Perfekt som nattlampa✓

Passageområden, garage, källare✓

Robust plasthus✓

Upp till 80 % 
mindre ström-förbrukning

MONTERINGSADAPTER  
STRÅLKASTARTORN
Art.nr
602515 Ø 76 mm

AGRO
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UTGÖDSLINGSREP 
POLYESTER
Art.nr Storlek
602254
602255 18 mm - 220 m

14 mm - 220 m

Termofixerad polyesterlina , 3-slagen (hårdslagen),
med hög hållfasthet. Kan användas till alla typer av
utgödslingsanläggningar. God UV-beständighet.
Töjning vid brott ca 5 %. Mycket hög slitstyrka.
Tillverkas i Europa.

602256 22 mm - 100 m

UTGÖDSLINGSREP KOMBI
Art.nr Storlek
602253 14mm - 330m
Utgödslingsrep även kallad kombinationslina (Taifun).
Linan är en vajerförstärkt syntetlina som ofta
används mellan skraporna för att minska risken för
töjning. Linan har sex kardeler i galvaniserad wire
som är inklädda i PP-fibrer. Kärna i PP. Linan är blå
med vita markeringar. Brottstyrkan på repet är 3600
kilo. Tillverkas i Europa.

UTGÖDSLINGSREP DYNEEMA
Art.nr Storlek
602257 10mm - 200m
Utgödslingsrep tillverkad av Dyneema, detta ger en
lina med mycket hög brottstyrka och låg töjning.
Linan är coatad vilket gör den väldigt slitstark med
skydd mot utstrålningen. Dyneemafibern är hela 15
gånger starkare än rostfritt stål och väger bara
bråkdelen. Töjning max 1-3%. Tillverkas i Europa.

Brottstyrka: 
3500 kg

Brottstyrka:
6000 kg Brottstyrka:

6200 kg

Byt dina vajrar i din
utgödslingsanläggning

 

UNDVIK FRAMTIDA PROBLEM MED
WIREBROTT OCH STILLASTÅENDE DRIFT. 

Brottstyrka:
9600 kg

Brottstyrka:
3600 kg
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VATTENTRÅG MED AVLOPP
Art.nr
602624 4200 mm
Extra långt tråg i rostfritt stål för väggmontage.
Optimalt för större stallar. Endast för montering
på betongvägg. Stort dräneringshål (exkl. rör).
Dräneringsplugg som kan hanteras ovanför vatten-
ytan. Masterflow-ventil med vattengiva upp till 40
l/min. Inbyggd spillkant runt tråget. Runda hörn
och kanter för djurens komfort. 

GOLVSTATIV TILL VATTENTRÅG
Art.nr  
602625 4 stycken ben
Golvstativet är kompatibelt med Suevias vattentråg
med avlopp.

CIRKULERANDE
VATTENSYSTEM
Art.nr
602640 230 V
Cirkulerande vattensystem ifrån Kerbl är en komplett
enhet bestående av elpatron, cirkulationspump,
termostat, överhettningsskydd, backventil och
avluftningsventil. Levereras färdigmonterat. 230 V.
Se produktblad för mer information.

Tråg i rostfritt stål för väggmontage. Golvstativ
finns som tillbehör. Stort dräneringshål (exkl. rör).
Dräneringsplugg som kan hanteras ovanför vatten-
ytan. Masterflow-ventil med vattengiva upp till 40
l/min. Inbyggd spillkant runt tråget. Runda hörn
och kanter för djurens komfort. 

VATTENTRÅG MED AVLOPP
Art.nr
602620
602621

1400 mm
1900 mm

602622 2300 mm
602623 2850 mm
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Optimalt för större stallar
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VATTENTANK 500 LITER
Art.nr
602782 H 910 x B 800 x L 1200 mm
Tillverkad av högkvalitativ, UV-beständig polyeten -
hög stabilitet. Suevia ackumulatortank för att enkelt
kunna täcka behovet av (dricks)vatten vid rusningstid.
Material: PetPlast.

ANSLUTNINGSSLANG 
TILL IBC CONTAINER
Art.nr
602786 1000 l
För anslutning av ett drickskärl till en IBC-behållare.

Perfekt när vattentillgång är
begränsat på större beten



VATTENKOPP 130P-N
Art.nr
602783 Plast, grön
En stor och robust flottörkopp tillverkad i ett
högvärdigt plastmaterial. Vattenkopp med flottör,
vilket gör att vattnet fylls på automatiskt. Utmärkt
för känsliga hästar. 

VATTENKOPP MOD 180P
Art.nr
602785 Plast, grön
Stor dricksskål av högkvalitativ UV-beständig
akvatanplast för direkt infästning på betestunnor
med fästfläns. Kopp av robust plast. Stort
vatteninflöde vid lågt tryck.

VATTENKOPP MOD 98
Art.nr
602784 Aluminium
Påbyggnadsskål för vattentankar, Suevia Mod 98,
gjuten aluminium. Stor dricksskål av aluminium (Ø
230 mm) för direkt infästning på betestankar. Högt
vattenflöde och snabb blötläggning vid lågt tryck.
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Utmärkt för känsliga hästar!

Påbyggnads flottörer för vattentankar



GREPHUVUD PLAST
OKROSSBAR
Art.nr
602809
602807

Orange
Antracit

Grepshuvud tillverkad av ett material av
superkvalitet, vilket gör den extra stark och hållbar.
Passar till grepskaft art nr 602810 Ø 26 mm.

SKAFT ALUMINIUM 
TILL OKROSSBAR GREPHUVUD
Art.nr
602810
602808

Orange
Antracit

Grepskaft passande grephuvud till okrossbar art nr
602809. Av aluminium och med handtag i orange. 
Ø 26 mm.

HS SADELÖVERDRAG 
Art.nr
602633 Navy
Kraftigt sadelöverdrag med fleecefoder på insidan.
Fickor på ovansidan för att hålla sadelgjorden på
plats. Elegant broderad HS logga. Elastisk för att
omsluta sadeln optimalt. Passar de flesta sadlar.

Mjuk fodrad insida

Skyddar sadeln

Slitstark polyesterutsida

HANSBO SPORT

Nya
 färger



HS VOLANT HYBRID
REGN-/FLUGTÄCKE VINRÖD
Art.nr
602204
602205

602211
602212

85 cm
95 cm

155 cm
165 cm

Hybridtäcke med 600D Ripstoppolyester över
ryggen och finmaskigt zebramönstrat polyesternät
på sidorna. Vattentät mvp 3000/3000. Levereras
komplett med avtagbart halstäcke. Dubbla bog-
spännen med snabbknäppen, höga bogveck, kryss-
gjordar, ringar för halstäcke samt avtagbara ben-
snören. Perfekt för sommaren, skyddar mot regn
och insekter.

602209
602210

602206
602207

135 cm
145 cm

105 cm
115 cm

602208 125 cm

HS FLUGÄGGSKNIV 
Art.nr
602787  
Flugäggskniv framtagen för att effektivt kunna
avlägsna Styngflugeägg. Utformad för att kunna
följa hästens ben och kropp. Designad med små
tänder som man skrapar försiktigt medhårs, för att
få loss äggen utan att skada hästens ben. Tvätta
alltid händerna efter kontakt med styngflugeägg,
även under naglarna. Kniven bör användas med stor
aktsamhet för att undvika att skada hästen. Kniven
skall alltid dras medhårs.

Greppvänligt handtag

Utformad för att  följa hästen ben

Små tänder som får äggen att släppa

Skyddar mot flugor, insekter och sol

Lätt textil som andas

Komplett med halstäcke

WWW.HANSBOSPORT.SE

VolantHS

HANSBO SPORT

Dubbla bog-spännen 
med snabbknäppen

Fäste för halstäcke.

600D Ripstoppolyester 
över ryggen.

 Finmaskigt zebramönstrat 
polyesternät.



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


