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Sistem gard electric

Principiu de funcționare

Gardurile electrice sunt destinate exclusiv animalelor, pentru împrejmuirea lor, sau pentru ținerea la distanță
a altor animale sălbatice. Distingem gardurile electrice temporare și cele permanente în felul următor: sistemele
temporare funcționează zile, săptămâni, sau luni, iar cele permanente timp de mai mulți ani.
Gardul electric funcționează cu impulsuri de înaltă tensiune. Perioada impulsurilor este de cca. o secundă, iar
tensiunea lor este de aproximativ 6000-10000 V. Generatorul de impulsuri se conectează la firele gardului.
În momentul în care un animal atinge firul, circuitul electric se închide prin pământ. Electrocutarea suferită nu
este periculoasă, dar are un efect extrem de neplăcut. Animalele vor învăța foarte repede să se țină la distanță de
firele gardului electric.

Aparatul de gard electric (generatorul de impulsuri)

Aparatul de gard electric generează impulsuri electrice scurte, de înaltă tensiune, cu o perioadă de cca.
o secundă. Parametrul cel mai important al aparatului este energia stocată, care se exprimă în Joule. Pentru
electrificarea gardurilor mici (1-2 km lungime) este nevoie de un aparat cu puterea de 1-2 Jouli. Pentru garduri
mai lungi se instalează un aparat puternic, cu puterea de 4-7 Jouli.

Alimentare

Aparatul se alimentează cu 12 V curent continuu. Alimentarea se poate efectua în două moduri: cu un adaptor
de rețea 230/12 V, sau în zonele fără curent electric cu un acumulator auto 12 V, care dacă este încărcat, poate
menține aparatul în funcțiune aproximativ o săptămână. Încărcarea acumulatorului se poate realiza și cu un
sistem solar.

Împământare

Împământarea este un element foarte important al unui sistem de gard electric, așadar calitatea acestuia este
esențială. Pentru împământare trebuie utilizată o bară metalică, de preferință galvanizată, având o lungime de
minim un metru. Pentru garduri mai lungi se construiesc mai multe împământări pentru a asigura funcționarea
adecvată a zonelor îndepărtate ale gardului electric.
Împământarea trebuie construită cât mai aproape de locul aparatului de gard electric. Locul ideal pentru
împământare este o zonă umedă, în umbră.

Stâlp, țăruș

Stâlpii pot fi țăruși din lemn, plastic, metal, etc. care susțin izolatorii gardului electric. După caz, se pot utiliza
stâlpii unui gard existent, sau chiar și pereții unei clădiri.
La capătul gardului, la colțuri și la porți trebuie montați stâlpi mai solizi. În caz contrar, după un timp, firul gardului va pierde din tensionare și treptat se va lăsa în jos.

Izolator

Susținerea și izolația galvanică a firelor gardului electric este asigurată de izolatori. Orice contact nedorit al
firului cu stâlpi, vegetație, sau orice alt obiect de teren, scade din eficiența gardului. Utilizați întotdeauna izolatori destinați gardurilor electrice și evitați utilizarea izolatorilor improvizați.
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Fir gard electric

Firul gardului electric conține inserții metalice. După formă și grosime distingem firul, frânghia, sau banda.
Alegerea corectă depinde de mai mulți factori, în principiu după specia animalului:
• Vizibilitate: firul este mai puțin vizibil, frânghia are o vizibilitate mai bună, iar banda se poate observa cel
mai ușor.
• Rezistența la rupere: pentru animalele sălbatice se recomandă un fir cu rezistență la rupere de cel puțin
100 kg, iar pentru animalele domestice este suficientă și tensiunea de rupere sub 100 kg.
• Rezistența electrică: este exprimată în ohm/metru (Ω/m). Cu cât este mai mare rezistența, cu atât pierderea tensiunii pe fir este mai mare. Acest parametru este important mai ales în cazul gardurilor lungi.
• Lungime maximă împrejmuire: în funcție de rezistența electrică, producătorul recomandă o lungime
maximă de împrejmuire la care gardul funcționează în regim normal. Dacă gardul este alcătuit din mai multe
rânduri de fire, lungimea maximă recomandată se poate dubla.

Izolator de colț sau de capăt gard

Acest izolator este mai solid, potrivit pentru colțuri sau punctele finale al gardului. Atenție: a nu se utiliza izolatori inelari la colțuri sau capătul gardului!

Plăcuță de avertizare

Firele gardului electric care se montează de-a lungul străzilor sau drumurilor publice, trebuie marcate la intervale de 5-20 m cu plăcuțe de avertizare.

Conector poartă

Conectorul reprezintă un set de conectori metalici, care asigură o conexiune bună între fir și elementele de
poartă.

Izolator poartă

Acest izolator este prevăzut cu un cârlig. Într-o parte se conectează firul gardului, iar în partea cealaltă se
agață mânerul de poartă sau arcul porții.

Mâner poartă

Mânerul este din plastic, prevăzut cu cârlig, fiind o piesă indispensabilă pentru construirea porților gardului
electric. În interior conține un arc, care asigură tensionarea firului.

Arc

Arcul este din oțel galvanizat, și se întinde la o lungime considerabilă. Se utilizează la construirea porților
durabile.

Conectori

Conectorii sunt piese indispensabile pentru conexiunea sau prelungirea firului gardului electric. Atenție: prelungirea sau conexiunea firului
cu noduri, sau prin răsucire nu este niciodată suficientă pentru că nu
se formează conexiuni galvanice durabile!
Trebuie utilizați conectori și la capătul gardului pentru a ușura corecția
tensionării firului în viitor.
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Parametrii gard în funcție de animale
Oi
• Tip conductor:
Fir.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 7-8 m.

Capre
• Tip conductor:
Fir.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 7-8 m.

Cai de talie mică
• Tip conductor:
Frânghie, sau bandă min. 20 mm.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 6-7 m.

Vaci de lapte
• Tip conductor:
Fir, sau bandă min. 10 mm.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 8-10 m.

Tauri, viței
• Tip conductor:
Fir, sau bandă min. 10 mm.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 7-8 m.

Cai
• Tip conductor:
Bandă min. 20 mm, sau frânghie.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 6-7 m.
Indicațiile privind înălțimea firelor sunt numai orientative, acestea se pot adapta după specia animalului.
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Parametrii gard în funcție de animale
Câini
• Tip conductor:
Fir.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 5-6 m.

Porci
• Tip conductor:
Bandă min. 10 mm, sau fir.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 6-7 m.

Mistreți
• Tip conductor:
Fir > 100 kg.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 6-7 m.

Cerbi
• Tip conductor:
Fir > 100 kg, sau frânghie.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 6-7 m.

Căprioare
• Tip conductor:
Fir > 100 kg, sau frânghie.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 6-7 m.

Urși
• Tip conductor:
Frânghie.
• Distanța dintre stâlpi:
Max. 5-6 m.
Indicațiile privind înălțimea firelor sunt numai orientative, acestea se pot adapta după specia animalului.
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Tipuri de poartă
Poarta este un element important al gardului electric. Prin poartă pot să treacă oamenii, utilajele agricole sau animalele. Lățimea optimă a unei porți este de 2-5 m. Există trei tipuri de bază: A. poartă folosită rar, B. poartă folosită
des și C. poartă durabilă. Așadar, tipul de poartă cel mai potrivit, depinde de frecvența de utilizare.

A. Poartă folosită rar
Construcția acestei porți este
cea mai simplă, fiind alcătuită
dintr-un izolator de poartă, un
mâner de poartă și două seturi
de conectoare de poartă. În
momentul deschiderii porții, firul gardului va pierde din
tensionare, ceea ce poate fi un
dezavantaj.

A

Izolator inelar
Set conector poartă

B

B. Poartă folosită des

Izolator poartă

Izolator poartă

Izolator poartă

Set conector poartă

Este construită dintr-un un
mâner de poartă, două izolatoare de poartă și patru seturi
de conectori de poartă.

Mâner poartă

Mâner poartă

C. Poartă durabilă
Este construită cu două seturi
de conectoare de poartă și un
set de poartă special (cod produs: 0104, conține doi izolatori
de poartă, un mâner de poartă
și un arc).

C

Izolator poartă
Set conector poartă

Arc

Izolator poartă

Mâner poartă

Corelația între suprafață și perimetru – exemple
De obicei aveți la îndemână suprafața terenului de împrejmuit, iar calculul perimetrului poate să fie înșelător. Luați
în considerare forma suprafeței, sau cel mai bine, efectuați măsurători pentru a afla lungimea corectă.
Atenție: forma terenului poate afecta mult perimetrul — de exemplu, un teren de 9 Ha poate să aibă exact același
perimetru ca și un teren de 25 Ha.
Iată câteva exemple:
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Alegerea tipului de conductor potrivit - fir, frânghie, bandă, sau sârmă
Întrucât în comerț se găsesc foarte multe tipuri de fire, frânghii sau benzi, alegerea potrivită poate să pară dificilă. Parcurgând punctele de mai jos, posibilitățile
de alegere scad semnificativ după ce determinați corect parametrii firului.

Tipul de conductor — fir/frânghie/bandă/sârmă
Factorul principal al alegerii tipului de conductor potrivit este în primul rând vizibilitatea bună, luând în considerare abilitățile speciei de animal împrejmuit sau
ținut la distanță. De exemplu, pentru cai, banda este mai potrivită decât firul subțire. Același tip de fir subțire este
însă mai mult decât suficient pentru oi. Motivul secundar al alegerii tipului de conductor este durabilitatea în timp.
De exemplu, frânghia este cea mai bună alegere pe termen lung.
Pentru gardurile electrice permanente se recomandă utilizarea sârmei, însă dezavantajul acesteia este vizibilitatea
scăzută. Alegerea corespunzătoare este sârma galvanizată din oțel, cu diametrul de minim 2,5 mm.

Rezistența la rupere
Este exprimată în kg și reprezintă forța maximă de tensionare a firului. Pentru animalele domestice este suficientă
valoarea de max. 100 kg, iar pentru animalele sălbatice este indicată alegerea unui fir mai puternic. Bineînțeles, cu
cât este mai mare rezistența la rupere, cu atât este mai sigur gardul electric. Rezistența la rupere scade în timp —
după mai mulți ani, parametrii firului scad, așadar dacă vă faceți planuri pe termen lung, luați în considerare și
acest detaliu.

Rezistența electrică
Un parametru important al firului gardului electric este rezistența electrică. Aceasta este exprimată în Ω/m (ohm/
metru). Cu cât este mai mare rezistența cu atât este mai mare pierderea tensiunii pe lungimi mai mari. Cu cât este
mai mică valoarea Ω/m, cu atât este mai potrivit firul pentru construirea gardurilor mai lungi (vezi exemple mai jos).
Firul cu rezistență mică are 0,1-1 Ω/m, firul cu rezistență medie are 1-5 Ω/m, iar firul cu rezistență mare are 5-15 Ω/m.
În cazul gardurilor electrice scurte (100-200 m) se poate utiliza fir cu rezistență ridicată (proporțional mai ieftină),
dar pentru garduri lungi (1 km+) trebuie utilizat în mod obligatoriu fir cu rezistență electrică mică. Așadar, rezistența
electrică a firului determină lungimea maximă a gardului electric. Acest parametru poate fi regăsit pe eticheta firului, sau on-line pe site-ul producătorului, unde este denumit „lungime maximă împrejmuire”. Exemple:
• Cu un fir de 0,4 Ω/m se poate construi un gard electric cu lungimea maximă de 10000 m.
• Cu un fir de 7 Ω/m se poate construi un gard electric cu lungimea maximă de 500 m.
Deși firele cu rezistență mare pot fi dezavantajoase, în cazul gardurilor scurte și/sau cu mai multe rânduri de fire, scăderea de tensiune nu este semnificativă, așadar procurarea firelor cu rezistență mică nu reprezintă o regulă generală.

0,4 Ω/m

0m

100 m

500 m

1000 m

2000 m

8000 V

7990 V

7800 V

7500 V

6000 V

Scăderea de tensiune într-un gard electric construit cu fir de 0,4 Ω/m

0m
7 Ω/m

8000 V

100 m

500 m

1000 m

2000 m

5000 V

2000 V

900 V

200 V

Scăderea de tensiune într-un gard electric construit cu fir de 7 Ω/m
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Alimentarea generatorului de impulsuri
Pentru a alimenta generatorul de impulsuri, veți avea nevoie de
o sursă de tensiune de 12 V, curent continuu. În funcție de locul generatorului, veți avea la dispoziție trei moduri principale de alimentare:
• În zone locuite, sau în apropierea rețelelor electrice de 230 V,
alimentarea se poate realiza cu un adaptor de 230/12 V.
• În zonele fără curent electric, alimentarea se poate asigura
cu un acumulator auto de 12 V. Un acumulator încărcat poate
să alimenteze aparatul aproximativ o săptămână. În acest caz
trebuie să aveți în vedere încărcarea periodică a acumulatorului,
cât și posibilitatea de a alimenta între timp sistemul folosind un
acumulator de rezervă.
• În zonele fără curent electric, alimentarea se poate rezolva și cu
un sistem solar de 30-50 W. Acesta este alcătuit dintr-un panou
solar și dintr-un regulator de încărcare. Energia colectată se
înmagazinează într-un acumulator de 12 V. Prin acest sistem pot
fi alimentați și alți consumatori de putere mică — becuri cu LED,
încărcător de telefon mobil, etc.

12V

Exemplu schemă de conectare alimentare prin sistem solar

Împământarea
Împământarea este un element foarte important al gardului electric. De aceea,
alegerea zonei pentru împământare este esențială încă din faza de planificare.
Ca și modalitate de alimentare, alegerea locului final al aparatului depinde și de
locul unde se poate crea o împământare bună.
Împământarea constă din una sau mai multe bare metalice galvanizate, introduse în pământ la o adâncime de cel puțin un metru. Cel mai adecvat pentru acest
scop este folosirea unei bare metalice filetate, cu lungimea de un metru. Numărul
împământărilor depinde de lungimea gardului, dar și de umiditatea solului — cu
cât este mai lung gardul, respectiv cu cât este mai uscat solul, cu atât crește și
numărul împământărilor necesare.
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Metode nerecomandate
Nu aplicați noduri pe fir!
O greșeală frecventă este prelungirea sau conectarea firului gardului
electric prin noduri. Nodul asigură un contact nesigur pe o suprafață
foarte redusă, deci va funcționa corect doar pentru un timp scurt.
Atenție, firul are doar câteva inserții metalice care nu se ating corespunzător printr-un nod!
Folosiți doar conectori speciali pentru prelungirea firului! Acești
conectori asigură o suprafață relativ mare pentru contact electric bun. De asemenea, sunt galvanizate, deci sunt protejate
împotriva coroziunii.

Nu folosiți noduri pentru prelungirea firului!

Nu răsuciți firul pe izolator!
O greșeală foarte gravă reprezintă răsucirea firului pe izolator în
vederea unei fixări sigure. Rezultatul este chiar inversul așteptării...
Firul trebuie să treacă ușor prin toți izolatori, astfel se asigură
următoarele:
• Tensionarea firului se poate corecta la un capăt al gardului.
• În cazul în care un animal sau un utilaj se lovește de gard, lungimea firului permite o elasticitate suficientă pentru a preveni
ruperea firului sau a izolatoarelor. În cazul în care firul este răsucit pe izolatori, elasticitatea segmentelor de gard este redusă
la minim, forțarea firului duce la rupere, sau la deteriorarea
izolatoarelor.
• În vreme ploioasă sau în zori, firele răsucite ale gardului electric
poate să producă scurtcircuit cu stâlpul de susținere, ceea ce
duce la reducerea semnificativă a eficienței gardului electric.

Nu răsuciți firul pe izolator!
Nu utilizați izolator inelar pentru colțuri!

Izolatori
Izolatorul inelar utilizat la un colț, sau la capătul gardului se va rupe curând, sau mai târziu. Totodată, izolatorul
inelar folosit la colț nu asigură flexibilitatea corespunzătoare a firului.
Izolatorii cu holțșurub nu trebuie înfiletați până la capăt. Este recomandată menținerea firului de gard la distanțe
cât mai mari față de stâlp, pentru a preveni scurtcircuitele nedorite.
Nu utilizați niciodată izolatori improvizați. Economia de izolatori este irelevantă, comparativ cu pagubele care pot fi
cauzate de izolatorii neadecvați. Pierderea energiei de impuls pe izolatori improvizați poate cauza evadarea animalelor, ceea ce reprezintă o pagubă semnificativă.
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Aparat gard electric DL 3200

0222

Aparatul DL 3200 este alegerea perfectă pentru împrejmuirea sau ținerea la distanță a animalelor domestice sau sălbatice – câini, oi, capre, porci, cai, vaci, mistreți, căprioare, lupi,
vulpi, etc.
Aparatul DL 3200 este destinat pentru împrejmuiri cu lungimea maximă de 7 000 m.
Se poate alimenta de la 230 V prin intermediul unui adaptor
de 12 V, sau de la un acumulator auto de 12 V (ambele neincluse în pachet). O baterie auto 12 V / 45 Ah asigură suficientă energie pentru a alimenta aparatul timp de 12-16 zile.

Date tehnice
Tensiunea de alimentare

12 V

Consum

110 mA

Tensiunea maximă la sarcină de 500 Ω

7 600 V

Lungime maximă împrejmuire practică

7 000 m

Energie maximă stocată

4,16 Joule

Energie maximă impuls

3,2 Joule

Grad protecție
Dimensiuni
Greutate

IPX4
210 × 267 × 100 mm
1,75 kg

Aparat gard electric DL 4500

0223

Aparatul DL 4500 este alegerea perfectă pentru împrejmuirea sau ținerea la distanță a animalelor domestice sau sălbatice – oi, capre, porci, cai, vaci, câini, mistreți, căprioare, lupi,
vulpi, etc.
Aparatul DL 4500 este destinat pentru împrejmuiri cu lungimea maximă de 12 000 m.
Se poate alimenta de la 230 V prin intermediul unui adaptor
de 12 V, sau de la un acumulator auto de 12 V (ambele neincluse în pachet). O baterie auto 12 V / 45 Ah asigură suficientă energie pentru a alimenta aparatul timp de 7-14 zile.

Date tehnice
Tensiunea de alimentare
Consum

170 mA

Tensiunea maximă la sarcină de 500 Ω

8 900 V

Lungime maximă împrejmuire practică

12 000 m

Energie maximă stocată

5,85 Joule

Energie maximă impuls

4,5 Joule

Grad protecție
Dimensiuni
Greutate
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12 V

IPX4
210 × 267 × 100 mm
1,95 kg
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Aparat gard electric DL 7200

0224

Aparatul DL 7200 este alegerea perfectă pentru împrejmuirea sau ținerea la distanță a animalelor domestice sau sălbatice de talie mare – cai, vaci, câini, mistreți, căprioare, urși,
lupi, etc.
Aparatul DL 7200 este destinat pentru împrejmuiri cu lungimea maximă de 25 000 m.
Se poate alimenta de la 230 V prin intermediul unui adaptor
de 12 V, sau de la un acumulator auto de 12 V (ambele neincluse în pachet). O baterie auto 12 V / 45 Ah asigură suficientă energie pentru a alimenta aparatul timp de 5-10 zile.

Date tehnice
Tensiunea de alimentare

12 V

Consum

300 mA

Tensiunea maximă la sarcină de 500 Ω

9 700 V

Lungime maximă împrejmuire practică

25 000 m

Energie maximă stocată

9,36 Joule

Energie maximă impuls

7,2 Joule

Grad protecție
Dimensiuni

IPX4
210 × 267 × 100 mm

Greutate

Adaptor de rețea 230/12 V

2,55 kg

Beneficii DL 3200, DL 4500, DL 7200
Aparatele sunt oferite la prețuri de producător, așadar nu
conțin procentajul extra practicat de mai mulți distribuitori.

0240

Putere ridicată și stabilă
Am dezvoltat un circuit electronic care produce eficient
impulsuri puternice la un consum relativ redus. Rezultatul
este posibilitatea de a electrifica eficient împrejmuiri de
până la o lungime de 25 km.

Cadou: Ghid de proiectare și construire gard electric

Cu adaptorul 230/12 V se pot alimenta aparatele
de gard electric DL 3200, DL 4500 și DL 7200,
direct de la rețea (a se procura separat adaptorul).
Tensiunea de ieșire este stabilizată.
Tensiunea de intrare
Tensiunea de ieșire

~100-240 V, 50 Hz
12 V

Curentul de ieșire

1A

Protecție la scurtcircuit

Da

Stabilizat

Da

Cărticica intitulată „Ghid de
proiectare și construire gard
electric” este inclusă lângă
fiecare aparat. Oferă informații bogate privind proiectarea și construcția gardurilor electrice. Limba română,
36 pagini color.

Indicatoare luminoase
Aparatele sunt dotate cu LED-uri pentru verificarea alimentării. LED-ul verde confirmă prezența tensiunii. Dacă tensiunea de alimentare scade sub 10,5 V (în cazul în care acumulatorul se descarcă), se aprinde LED-ul roșu.
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Sistem aparat gard electric compact cu DL 3200, DL 4500 și DL 7200
Sistemul de aparat gard electric compact este soluția ideală pentru garduri electrice care se montează în locuri
unde nu există posibilitate de racordare la curent de rețea. Sistemul are o autonomie de funcționare non-stop timp
de mai mulți ani.
Instalarea sistemului este foarte simplă: aceasta se fixează vertical pe un suport din lemn, cu panoul solar direcționat spre sud și se conectează firele de ieșire la pământ, respectiv la gardul electric. Singura cerință este așezarea
îndepărtată de obiecte care pot arunca umbră pe panoul solar.
Sistemul este rezistent la ploaie și zăpadă. Cutia aparatului se poate închide cu cheie.
30W

0237
Sistem compact cu DL 3200
Sistemul este alcătuit dintr-un generator de impulsuri DL 3200 (cu puterea de 3,2 Joule), și un sistem cu
panou solar de 30 W + regulator de
încărcare. Pentru alimentarea sistemului se va utiliza un acumulator
auto de 12 V (min. 45 Ah, neinclus
în pachet).

30W

0238
Sistem compact cu DL 4500
Sistemul este alcătuit dintr-un generator de impulsuri DL 4500 (cu puterea de 4,5 Joule), și un sistem cu
panou solar de 30 W + regulator de
încărcare. Pentru alimentarea sistemului se va utiliza un acumulator
auto de 12 V (min. 45 Ah, neinclus
în pachet).

50W

0239
Sistem compact cu DL 7200
Sistemul este alcătuit dintr-un generator de impulsuri DL 7200 (cu puterea de 7,2 Joule), și un sistem cu
panou solar de 50 W + regulator de
încărcare. Pentru alimentarea sistemului se va utiliza un acumulator
auto de 12 V (min. 45 Ah, neinclus
în pachet).
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Sisteme solare

30W

Sistemul fotovoltaic poate fi folosit în locuri unde nu
există posibilitate de racordare la curent de rețea, în
primul rând cu scopul de a încărca acumulatoare de
tip plumb-acid.
Aceste sisteme se furnizează parțial asamblat.
Acumulatorul se conectează la regulatorul de încărcare. Regulatorul va indica dacă nivelul de încărcare
al acumulatorului este scăzut.
De la acumulator se poate alimenta aparatul de gard
electric, sau orice consumator de 12 V curent continuu de mică putere – încărcător de telefon, invertor
12/230 V, bec cu LED, etc.

0090

50W

0202

Celule

30 W, monocristalin

Celule

50 W, monocristalin

Dimensiuni aproximative*

350 × 650 × 25 mm

Dimensiuni aproximative*

540 × 650 × 25 mm

Regulator de încărcare

12 V, 10 A

Regulator de încărcare

12 V, 10 A

Capacitate acumulator

Max. 70 Ah

Capacitate acumulator

Max. 100 Ah

Cabluri de conexiune

Panou → Regulator: 5 m
Regulator → Baterie: 1 m

* Dimensiunile pot varia în marja de ±15%.

Regulatorul de încărcare controlează tensiunea și
curentul între panoul solar și acumulator. Această componentă este esențială între panoul solar și baterie.
Putere
Dimensiuni
Temperatura de funcționare

Panou → Regulator: 5 m
Regulator → Baterie: 1 m

* Dimensiunile pot varia în marja de ±15%.

Regulator de încărcare sistem solar

Tensiunea de lucru

Cabluri de conexiune

12/24 V
10 A
14 × 9 × 3 cm
–20...+60 °C

0027

Bec 12 V cu LED
Bec cu consum redus, potrivit pentru iluminat.
Utilizarea becurilor cu LED este esențială unde energia
este furnizată de un acumulator.
Tensiunea de alimentare

12 V, AC/DC

Putere

8W

Tip soclu

E27

Luminozitate

650 lm, 4000 K

0054
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Sistem de iluminat solar
Sistemul de iluminat fotovoltaic este o soluție foarte
eficientă în acele locuri unde nu există posibilitate
de racordare la curent de rețea, de exemplu: cabane,
rulote, stână.
Sistemul este furnizat parțial asamblat. Punerea în
funcțiune este foarte ușoară: panoul solar se poziționează spre sud, înclinat la 45 grade. Se poate fixa prin
intermediul orificiilor aflate pe chenarul de aluminiu.
Pentru stocarea energiei se va folosi un acumulator auto de 12 V, 45-100 Ah (neinclus în pachet).
Acumulatorul se conectează la regulatorul de încărcare. În funcție de puterea acumulatorului și numărul
becurilor, sistemul poate funcționa 4-8 ore pe zi.
Pe lângă regulator și întrerupătorul de lumină, tabloul
conține un soclu brichetă de la care se poate alimenta
orice dispozitiv care se poate utiliza și în mașină – de
exemplu încărcător de telefon USB, invertor 12/230 V
sau transmițător FM pentru muzică.
Cabluri

Panou solar → regulator: 5 m
Regulator → acumulator: 1,5 m
Regulator → becuri: 5 m
Bec ↔ bec: 5 m

Becuri

12 V, 8 W, 650 lm, LED

Acumulator

12 V, 45–100 Ah
Neinclus în pachet!

Celule panou solar

Monocristalin

Putere panou solar

50 W

Atenție: garanția se referă la panoul solar și regulatorul de încărcare,
becurile nu sunt incluse!

Sistem cu 2 becuri

0146-2

14

B

B
A

C
D

Exemplu de punere în funcțiune
Panoul solar
se poate monta pe acoperișul unei clădiri, dacă o suprafață a acoperișului este direcționată
spre sud.
Becurile
pot fi așezate de preferință oriunde, dar cu
condiția să fie ferite de umezeală extremă. Chiar dacă
becurile sunt izolate complet, în condiții de umezeală
excesivă contactele duliilor rezistă puțin în timp.
Tabloul
se montează într-un loc accesibil, dar ferit
de umezeală (ploaie, zăpadă). Luați în considerare că
întrerupătorul de lumină se află pe tablou, de asemenea soclul de brichetă auto poate fi accesat tot de aici
(pentru a încărca un telefon mobil sau pentru a alimenta un transmițător FM).
Acumulatorul auto
(neinclus în pachet) se așează în
apropierea tabloului.

Sistem cu 3 becuri

0146-3

Sistem cu 4 becuri

0146-4
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Fir gard electric – 11 Ω/m • 45 kg • 250/500 m
←→

←→

250
m

500
m

Firul este potrivit pentru împrejmuiri mici, exclusiv
pentru animale domestice. Se poate utiliza pentru
garduri temporare sau sezonale.

Lungime maximă împrejmuire

0225

Diametru

2 mm

Rezistență la rupere

45 kg

Rezistență electrică

11 Ω/m

Inserții metalice

0226

500 m

3 × 0,16 mm inox

Fir gard electric – 4,8 Ω/m • 65 kg • 250/400/1000 m

0187

←→

1000
m

Firul este potrivit pentru împrejmuiri mici și medii,
exclusiv pentru animale domestice. Se poate utiliza
pentru garduri temporare sau sezonale.

Lungime maximă împrejmuire
Diametru

3 mm

Rezistență la rupere

65 kg

Rezistență electrică

0185

←→

←→

0186

250
m

400
m

500 m

Inserții metalice

4,8 Ω/m
6 × 0,16 mm inox

Fir gard electric – 0,45 Ω/m • 90 kg • 250/500 m
←→

←→

250
m

500
m

Firul este potrivit pentru împrejmuiri mici, medii și mari,
exclusiv pentru animale domestice. Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale.

Lungime maximă împrejmuire
Diametru

3 mm

Rezistență la rupere

90 kg

Rezistență electrică

0131

0132

9 000 m

Inserții metalice

0,45 Ω/m
3 × 0,2 mm inox
1 × 0,25 mm cupru
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Fir gard electric – 0,4 Ω/m • 130 kg • 500/1000 m
←→

←→

500
m

1000
m

Firul este potrivit pentru împrejmuiri mici, medii și mari,
pentru animale domestice și/sau animale sălbatice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale.

Lungime maximă împrejmuire
Diametru
Rezistență la rupere
Rezistență electrică

0189

Inserții metalice

0133

10 000 m
3 mm
130 kg
0,4 Ω/m
5 × 0,2 mm inox
1 × 0,25 mm cupru

Fir gard electric – 0,11 Ω/m • 130 kg • 500/1000 m
←→

←→

500
m

1000
m

Firul este potrivit pentru împrejmuiri mici, medii și mari,
pentru animale domestice și/sau animale sălbatice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale.

Lungime maximă împrejmuire
Diametru

3 mm

Rezistență la rupere

130 kg

Rezistență electrică

0,11 Ω/m

Inserții metalice

0190

20 000 m

0191

3 × 0,2 mm inox
3 × 0,25 mm cupru

Fir gard electric – 0,45 Ω/m • 100 kg • 250/500/1000 m

0501

←→

1000
m

Firul este potrivit pentru împrejmuiri mici, medii
și mari, pentru animale domestice și/sau animale
sălbatice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau
sezonale.

Lungime maximă împrejmuire
Diametru

0499
16

←→

250
m

0500

←→

500
m

9 000 m
3 mm

Rezistență la rupere

100 kg

Rezistență electrică

0,45 Ω/m

Inserții metalice

3 × 0,2 mm inox
2 × 0,25 mm HPWA

facebook.com/agroelectro
www.agroelectro.ro
+4 0724 776 515

Frânghie gard electric – 0,33 Ω/m • 330 kg • 400 m
←→

400
m

Frânghia este potrivită pentru împrejmuiri mici, medii și mari, pentru
animale domestice și/sau animale sălbatice de talie mare.
Se poate utiliza pentru garduri permanente sau pentru garduri temporare. Caracteristica importantă a frânghiei este rezistența ridicată
la rupere – nu se rupe ușor în cazul în care un animal de talie mare
forțează gardul.
Lungime maximă împrejmuire
Diametru

4 mm

Rezistență la rupere

330 kg

Rezistență electrică

0,33 Ω/m

Inserții metalice

0358

12 000 m

6 × 0,3 mm zinc

Frânghie gard electric – 2,3 Ω/m • 590 kg • 200 m
←→

200
m

Frânghia este potrivită pentru împrejmuiri mici și medii, pentru animale domestice și/sau animale sălbatice de talie mare.
Se poate utiliza pentru garduri permanente sau pentru garduri temporare. Caracteristica importantă a frânghiei este rezistența ridicată
la rupere – nu se rupe ușor în cazul în care un animal de talie mare
forțează gardul.
Lungime maximă împrejmuire
Diametru
Rezistență la rupere
Rezistență electrică
Inserții metalice

0136

6 000 m
6 mm
590 kg
2,3 Ω/m
3 × 0,4 mm inox

Frânghie gard electric – 0,4 Ω/m • 590 kg • 200 m
←→

200
m

Frânghia este potrivită pentru împrejmuiri mici, medii și mari, pentru
animale domestice și/sau animale sălbatice de talie mare.
Se poate utiliza pentru garduri permanente sau pentru garduri temporare. Caracteristica importantă a frânghiei este rezistența ridicată
la rupere – nu se rupe ușor în cazul în care un animal de talie mare
forțează gardul.
Lungime maximă împrejmuire
Diametru

0345

10 000 m
6 mm

Rezistență la rupere

590 kg

Rezistență electrică

0,4 Ω/m

Inserții metalice

5 × 0,2 mm inox
1 × 0,25 mm cupru
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Bandă gard electric 10 mm – 11 Ω/m • 60 kg • 200 m
←→

200
m

Banda este potrivită pentru împrejmuiri mici și medii, exclusiv pentru
animale domestice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale. Caracteristicile
importante sunt faptul că se observă ușor și are elasticitate ridicată.

Lungime maximă împrejmuire

400 m

Lățime

10 mm

Rezistență la rupere

60 kg

Rezistență electrică

11 Ω/m

Inserții metalice

0188

3 × 0,16 mm inox

Bandă gard electric 20 mm – 9 Ω/m • 90 kg • 200 m
←→

200
m

Banda este potrivită pentru împrejmuiri mici și medii, exclusiv pentru
animale domestice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale. Caracteristicile
importante sunt faptul că se observă ușor și are elasticitate ridicată.

Lungime maximă împrejmuire

400 m

Lățime

20 mm

Rezistență la rupere
Rezistență electrică
Inserții metalice

0134

90 kg
9 Ω/m
4 × 0,16 mm inox

Bandă gard electric 40 mm – 3,8 Ω/m • 120 kg • 200 m
←→

200
m

Banda este potrivită pentru împrejmuiri mici și medii, pentru animale
domestice și/sau animale sălbatice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale. Caracteristicile
importante sunt faptul că se observă ușor și are elasticitate ridicată.

Lungime maximă împrejmuire
Lățime

0145
18

2400 m
40 mm

Rezistență la rupere

120 kg

Rezistență electrică

3,8 Ω/m

Inserții metalice

8 × 0,16 mm inox
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Bandă gard electric 10 mm – 0,45 Ω/m • 60 kg • 200 m
←→

200
m

Banda este potrivită exclusiv pentru împrejmuiri mici, medii și mari,
exclusiv pentru animale domestice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale. Caracteristicile
importante sunt faptul că se observă ușor și are elasticitate ridicată.

Lungime maximă împrejmuire
Lățime
Rezistență la rupere
Rezistență electrică
Inserții metalice

0346

9 000 m
10 mm
60 kg
0,45 Ω/m
3 × 0,2 mm inox,
1 × 0,25 mm cupru

Bandă gard electric 20 mm – 0,4 Ω/m • 90 kg • 200 m
←→

200
m

Banda este potrivită pentru împrejmuiri mici, medii și mari, exclusiv
pentru animale domestice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale. Caracteristicile
importante sunt faptul că se observă ușor și are elasticitate ridicată.

Lungime maximă împrejmuire
Lățime

20 mm

Rezistență la rupere

90 kg

Rezistență electrică

0,4 Ω/m

Inserții metalice

0347

10 000 m

4 × 0,2 mm inox,
1 × 0,25 mm cupru

Bandă gard electric 40 mm – 0,38 Ω/m • 120 kg • 200 m
←→

200
m

Banda este potrivită pentru împrejmuiri mici, medii și mari, pentru animale domestice și/sau animale sălbatice.
Se poate utiliza pentru garduri temporare sau sezonale. Caracteristicile
importante sunt faptul că se observă ușor și are elasticitate ridicată.

Lungime maximă împrejmuire
Lățime

0348

11 000 m
40 mm

Rezistență la rupere

120 kg

Rezistență electrică

0,38 Ω/m

Inserții metalice

5 × 0,2 mm inox,
1 × 0,25 mm cupru
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Sârmă oțel 1,6 mm – 0,12 Ω/m • 200 kg • 1000 m
Sârma de oțel este potrivită în special pentru garduri
electrice permanente. Materialul este protejat împotriva coroziunii prin galvanizare.
Datorită proprietăților mecanice și electrice este cea
mai indicată pentru garduri electrice permanente.

←→

1000
m

Lungime maximă împrejmuire

13 000 m

Diametru

0171

Rezistență la rupere

200 kg

Rezistență electrică

0,12 Ω/m

Număr fire

Întinzător pentru sârmă 1,6 mm

7

Resort de tensionare sârmă 1,6 mm

Dispozitiv pentru tensionare, cu sistem de blocare
automată. Recomandat pentru sârmă gard electric cu
diametrul de 1,6 mm.

0172

Resort de tensionare pentru sârmă gard electric max.
1,6 mm. Se utilizează pentru garduri permanente.

0126

Izolator pentru gard electric permanent
Izolator pentru sisteme de gard electric permanente.
25 buc./pachet.
Max.

0143

6 mm

25

buc.

20

1,6 mm

Izolator colț gard electric permanent
Izolatorul perfect pentru colțuri sau capete de garduri
electrice permanente.
Max.

0095

6 mm

1

buc.
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Izolator permanent pentru poartă

0168

O piesă indispensabilă pentru construcția porților permanente
pentru gard electric.

1

buc.

Bară metalică filetată M12 pentru împământare

0088

Bară metalică pentru împământarea sistemului de gard electric.
Galvanizată, filetată, cu două piulițe M12. Lungime: 1 m.

Bară metalică profil L pentru împământare

0088-1

Bară metalică pentru împământarea sistemului de gard electric.
Profil L 20 × 20 mm galvanizată, prevăzută cu șurub M6 pentru conexiune. Lungime: 1 m.
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Izolator inelar cu holțșurub

Izolator inelar cu picior filetat M6

Izolatorul cel mai frecvent folosit, recomandat pentru
structuri din lemn. 25 buc./pachet.

25

0074

buc.

Izolator cu picior filetat M6, recomandat pentru stâlpi
și structuri din metal.

1

0124

buc.

Max.

Max.

Max.

Max.

6 mm

10 mm

6 mm

10 mm

Izolator inelar lung cu holțșurub – 180 mm
Izolator lung, recomandat pentru stâlpi și structuri din lemn. Lungime activă: 180 mm.

0123-2
Max.

Max.

6 mm

10 mm

1

buc.

Izolator inelar lung cu picior filetat M6 – 160 mm
Izolator inelar lung cu picior filetat M6, recomandat pentru stâlpi și structuri din metal.

0139
1

buc.

Max.

Max.

6 mm

10 mm

Izolator lung cu holțșurub pentru bandă – 200 mm
Izolator lung pentru bandă, pentru stâlpi și structuri din lemn. Lungime activă: 200 mm.

0141
Max.

40 mm

22

1

buc.
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Izolator cu holțșurub pentru bandă

Izolator pentru bandă cu picior M6

Izolator pentru bandă, recomandat pentru stâlpi și
structuri din lemn. 25 buc./pachet.

25

0094

buc.

Izolator cu picior filetat M6, recomandat pentru stâlpi
și structuri din metal.

1

0153

Max.

Max.

40 mm

40 mm

buc.

Izolator inelar, montare pe stâlp metalic

Izolator bandă, montare pe stâlp metalic

Izolator inelar pentru stâlpi cu diametrul maxim de
12 mm. 25 buc. / pachet.

Izolator bandă, cu montare pe stâlpi cu diametrul
maxim de 12 mm. 25 buc. / pachet.

Max.

Max.

6 mm

12 mm

25

buc.

25

Max.

buc.

40 mm

0140

0142

Set izolatori inelari 100 buc. + cadou

Set izolatoare bandă 50 buc. + cadou

Izolator inelar pentru structuri din lemn. Set 100 buc./
cutie + cadou dispozitiv de înfiletare.

Izolator inelar pentru structuri din lemn. Set 50 buc./
cutie + cadou dispozitiv de înfiletare.

0196

100
buc.

0197

50

buc.
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Izolator pentru colț

Izolator pentru colț cu picior M6

Izolator pentru colț, pentru stâlpi și structuri din lemn.
Construcția robustă asigură rigiditatea corespunzătoare la colțurile și capetele gardului electric.

Izolator pentru colț, pentru structuri metalice.
Construcția robustă asigură rigiditatea corespunzătoare la colțurile și capetele gardului electric.

1

buc.

0106

1

buc.

Max.

6 mm

Izolator poartă cu holțșurub

Max.

6 mm

Izolator poartă cu picior M6

Izolator special pentru construcția porților. Construcția
robustă asigură rigiditatea corespunzătoare la capetele porților.

0072

0165

1

Izolator special pentru construcția porților. Construcția
robustă asigură rigiditatea corespunzătoare la capetele porților.

1

buc.

buc.

0166
Max.

Max.

6 mm

6 mm

Dispozitiv de înfiletare izolatori

Izolator poartă cu holțșurub
Izolator special pentru construcția porților. Construcția
robustă asigură rigiditatea corespunzătoare la capetele porților.

0072-1

1

buc.

Max.

6 mm

24

Este compatibil cu majoritatea izolatorilor de pe piață.
Piciorul hexagonal se potrivește perfect într-o mașină
de înșurubat cu acumulator.

0100
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Mâner poartă universal, varianta 1

0075

Mânerul de poartă asigură izolația corespunzătoare pentru oameni în punctele de trecere prin gardul electric.
Mânerul este universal, se poate utiliza
pentru toate tipurile de conductor gard
electric – fir, frânghie, bandă (cu adaptoare
corespunzătoare).

Mâner poartă universal, varianta 2

0075-3

Mânerul de poartă asigură izolația corespunzătoare pentru oameni în punctele de trecere prin gardul electric.
Mânerul este universal, se poate utiliza
pentru toate tipurile de conductor gard
electric – fir, frânghie, bandă (cu adaptoare
corespunzătoare).

Mâner poartă pentru bandă 10 mm

0241

Mâner de poartă special, prevăzut cu conector pentru benzi cu lățimea de max. 12 mm.

Mâner poartă pentru bandă 20 mm

0248

Mâner de poartă special, prevăzut cu conector pentru benzi cu lățimea de max. 20 mm.

Mâner poartă pentru bandă 40 mm

0249

Mâner de poartă special, prevăzut cu conector pentru benzi cu lățimea de max. 40 mm.
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Set mâner poartă cu arc de 5 m și 2 izolatori
Poarta construită cu acest set poate fi folosită cu ușurință în
cazul în care este nevoie de trecerea frecventă prin sistemul
de gard electric cu utilaje agricole sau animale.
Setul conține toate elementele necesare pentru construcția unei porți. Arcul se poate extinde până la
5 m lungime.

0104

Mâner poartă cu arc 5 m
Mânerul de poartă cu arc are următoarele beneficii:
• Sistem 2 in 1 mâner + arc (în loc de arc și
mâner separat).
• Arc subțire, cu greutate redusă, nu se îndoaie
prea mult dacă poarta este lată.
Arcul se poate extinde până la 5 m lungime.

0156

Arc 5 m pentru poartă gard electric
Arc pentru poartă gard electric. A se utiliza împreună cu un mâner de poartă universal.
Se poate extinde până la 5 m lungime.

0155

26
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Stâlp plastic
Acest stâlp din plastic este ideal pentru sisteme de gard electric temporare, destinate pentru împrejmuirea animalelor domestice.
În partea de jos a stâlpului se află un vârf din oțel care se poate înfige în pământ.
Prin utilizarea stâlpului nu este nevoie de izolatori separate. Firul de gard electric se
poate monta la diferite înălțimi.

Varianta 154 cm

0192
0144
Varianta 105 cm

27

Plasă gard electric 50 m × 90 cm
Gardul electric de tip plasă este ideal pentru
animale de talie mică – oi, câini, porci, găini,
etc. Plasa se poate utiliza în special pentru
garduri electrice temporare, deoarece se
poate muta ușor. Ansamblul conține stâlpi
din plastic. Generatorul de impulsuri trebuie
procurat separat.

0158

Lungime
Înălțime
Rezistență electrică

50 m
90 cm
0,27 Ω/m

Plasă gard electric 50 m × 108 cm
Gardul electric de tip plasă este ideal pentru
animale de talie mică – oi, câini, porci, găini,
etc. Plasa se poate utiliza în special pentru
garduri electrice temporare, deoarece se
poate muta ușor. Ansamblul conține stâlpi
din plastic. Generatorul de impulsuri trebuie
procurat separat.

0159

Lungime

50 m

Înălțime

108 cm

Rezistență electrică

390 cm
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0,27 Ω/m
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Cablu de alimentare aparat, tip 1
Cablul de alimentare are o lungime de 1 m și este
fabricat din fir de cupru cu secțiunea de 1,5 mm².
Într-un capăt al firului se află conectori de tip crocodil, aceștia se conectează la bornele acumulatorului.
Pe capătul celălalt
sunt montate papuci
inelari de Ø6 pentru
conexiunea cu generatorul de impulsuri.

0086

Cablu de alimentare aparat, tip 2
Cablul de alimentare are o lungime de 1 m și este
fabricat din fir de cupru cu secțiunea de 1,5 mm².
Într-un capăt al firului se află conectori de tip crocodil, aceștia se conectează la bornele acumulatorului.
Pe capătul celălalt
sunt montate papuci
inelari de Ø6 pentru
conexiunea cu generatorul de impulsuri.

0227

Cablu de conexiune aparat-gard
Cablul de conexiune are o lungime de 1 m și este fabricat din fir de cupru cu secțiunea de 1,5 mm².
Firul galben asigură conexiunea între generatorul
de impulsuri și gard, iar firul galben-verde conexiunea între generatorul de impulsuri și
împământare.
Capătul cu papuci
inelari de Ø6 mm se
conectează la aparat, capătul cu papuc
inelar de Ø12 mm
la împământare, iar
capătul cu crocodil la
firul gardului electric.

0087

Cablu de ieșire impuls
Cablul de ieșire impuls are o lungime de 1 m și este
fabricat din fir de cupru cu secțiunea de 1 mm².
Conectorul special este conceput pentru a crea
o conexiune ușoară, dar sigură cu firul sau banda gardului electric.
Capătul cu papuc inelar de Ø8 se conectează la aparat.

0177

Cablu pentru tensiune înaltă
Cablu cu izolație specială, destinat pentru a transporta tensiunea înaltă a gardului electric în special sub
pământ. Este ideal pentru conexiunea aparat-gard.
Se vinde în cantități de 25, 50 sau 100 m.
Diametru fir: 1,5 mm.
Diametru cablu: 8 mm.

0111
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Conector fir 2-4 mm

0109
5

buc.

Element special pentru
conexiunea sau prelungirea firului de gard electric
cu grosimea de 2-4 mm.
Se vinde în pachete de
5 bucăți.

Conector bandă 20 mm

0107
5

buc.

Element special pentru conexiunea sau prelungirea benzilor de
gard electric cu lățimea
de 20 mm.

Conector frânghie 4–6 mm, simplu

0119
1

Element special pentru
conexiunea sau prelungirea frânghiei cu grosimea
de 4-6 mm.

Conector poartă pentru fir 2-4 mm

0125

0108
1

buc.

1

Conector frânghie 4–6 mm, dublu

0118
1

Element special pentru
conexiunea sau prelungirea frânghiei cu grosimea
de 4-6 mm.

Adaptor de rețea 12 V, cu transformator
Adaptor
de
rețea
230/12 V, cu transformator, pentru alimentarea
aparatul DL 4000.

Element pentru conexiunea frânghiei cu grosimea de 4-6 mm la arc
de tensionare, izolator
poartă sau mâner poartă.

0014
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Element special pentru conexiunea sau prelungirea benzilor de
gard electric cu lățimea
de 40 mm.

buc.

Conector inelar pentru frânghie 4–6 mm

buc.

Pereche de conectori
pentru conexiunea firului de gard electric cu
grosimea de 2-4 mm cu
izolatorul sau mânerul
de poartă. Se vinde în
pachete de 2 seturi.

Conector bandă 40 mm

buc.

0138

2

seturi

Intrare

230 V, 50 Hz

Ieșire

12 V, 500 mA

Stabilizat

Da
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Tester 1-10 kV

Paratrăsnet pentru gard electric

Dispozitiv de testare și măsurare a tensiunii între 1 000
și 10 000 V. Util pentru măsurarea tensiunii, verificarea funcționării aparatului de gard electric, de asemenea pentru depanarea defectelor în sistem, cum ar fi
descoperirea rupturilor firului de gard electric.

0073

Acest dispozitiv protejează generatorul de impulsuri
împotriva fulgerelor. Se montează pe un stâlp al gardului electric.
Elementul cu arc se
leagă la firul gardului electric, iar elementul de susținere
se leagă la pământ.

0154

Întrerupător-comutator gard electric
Comutatorul este elementul ideal pentru a opri/porni
tensiunea înaltă într-o porțiune a gardului electric fără
a se opri generatorul de impulsuri.
Cu ajutorul acestui comutator se poate controla
simultan funcționarea a
două porțiuni separate de
gard electric.

0157

Plăcuță de avertizare
Toate componentele unui gard electric care se montează de-a lungul străzilor sau drumurilor publice,
trebuie marcate la intervale de 5–20 m cu plăcuțe
de avertizare.
Plăcuțele de avertizare se montează
pe firul gardului
electric cu ajutorul
colierelor incluse
în pachet.

0067
Tambur 30 × 12 cm cu talpă și curea
Tambur pentru a stoca firul de gard electric în timpul
mutării gardului sau în timpul magazionării.
Capacitate: cca. 2 000 m de fir gard electric cu grosimea de 2-4 mm.

0193

Tambur 30 × 12 cm
Tambur pentru a stoca firul de gard electric în timpul
mutării gardului sau în timpul magazionării.
Capacitate: cca. 2 000 m de fir gard electric cu grosimea de 2-4 mm.

0105-2

31

Găleată de alăptare pentru viței, 8 litri
Este ideală pentru alăptarea vițeilor.
Găleata se poate agăța din față sau din
spate prin orificiile de suspensie. Fundul
înclinat asigură golirea totală a laptelui/
apei. Gradația în relief ajută la dozarea
exactă a cantității de umplere.
Pachetul conține tetina, ventilul și
suportul pentru suspensie.

0431

Găleată de alăptare pentru miei și iezi, cu 1, 3, sau 5 tetine, 8 litri

0449

0450

0451

Este ideală pentru alăptarea mieilor și iezilor. Găleata se poate
agăța din față sau din spate prin
orificiile de suspensie. Fundul
înclinat asigură golirea totală
a laptelui/apei. Gradația în relief
ajută la dozarea exactă a cantității
de umplere.
Pachetul conține tetina, ventilul și
suportul pentru suspensie.

Găleată de alăptare pentru miei și iezi cu 6 tetine, 50 mm, 10 l

0475

Această găleată este ideală pentru
hrănirea mai multor miei și iezi în același timp, fiind echipată cu șase tetine
incluse de 50 mm cu ventil. Se poate
monta pe garduri, este ușor de curățat,
igienizat și transportat.
Este fabricată din material plastic foarte
stabil și rezistent, dezvoltată pentru uz
zilnic. Gradația în relief ajută la dozarea
exactă a cantității de umplere.

Găleată de alăptare pentru miei și iezi cu 6 tetine de 70 mm, 10 l
Această găleată este ideală pentru hrănirea mai multor miei și iezi în același
timp, fiind echipată cu șase tetine incluse
de 70 mm cu ventil. Se poate monta pe
garduri, este ușor de curățat, igienizat și
transportat.
Este fabricată din material plastic foarte
stabil și rezistent, dezvoltată pentru uz
zilnic. Gradația în relief ajută la dozarea
exactă a cantității de umplere.
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Găleată de alăptare pentru miei și iezi, cu 6 tetine, 8 litri
Este ideală pentru alăptarea mieilor și iezilor. Găleata se poate agăța din față sau din
spate prin orificiile de suspensie. Fundul
înclinat asigură golirea totală a laptelui/
apei. Gradația în relief ajută la dozarea
exactă a cantității de umplere.
Pachetul conține tetina, ventilul și suportul
pentru suspensie.

0452

Capac pentru găleată de alăptare
Previne accesul insectelor și căderea impurităților în
lapte în timpul depozitării sau alăptării animalului.

0432

Capac pentru găleată de alăptare, 10 l
Previne accesul insectelor și căderea impurităților în
lapte în timpul depozitării sau alăptării animalului.

0477

Garnitură de rezervă ventil
Garnitură de rezervă pentru ventil găleată de alăptare.
Este compatibilă cu produsele 0434 și 0437.

0435

Cheie specială pentru ventil
Cheie specială pentru ventil găleată de alăptare. Este
compatibilă cu produsele 0434 și 0437.

0436

Suport metalic pentru găleată de alăptare
Suport din metal pentru înlocuirea suporturilor asemănătoare din plastic.

0433
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Ventil pentru găleată de alăptare
Ventil din plastic de înaltă calitate care este compatibil cu următoarele găleți de alăptare: 0431, 0449,
0450, 0451 și 0475.
Ventilul are două funcții: montarea tetinei și asigurarea direcției corecte a laptelui. În interior este
prevăzut cu o bilă care previne refluxul laptelui înapoi în găleată în momentul când tetina este strânsă
de către animal, astfel singura cale de ieșire a lichidului fiind vârful tetinei.

0434

Montare
Ventilul se montează pe găleată ținând cont de trei
aspecte foarte importante:
1. Garnitura din cauciuc
se montează în
interiorul găleții.
2. Partea de aspirație extinsă
trebuie să fie
orientată spre fundul găleții. Doar în această
poziție se asigură consumarea totală a laptelui!
3. Tetina se montează astfel încât văzută din
față, tăietura de tip cruce de pe vârful ei
să
formeze un . Doar astfel se asigură fluxul de
lapte corespunzător.

Ventil Super-Clean pentru găleată de alăptare
Noul ventil Super-Clean se asamblează și se curăță
ușor. Este compatibil cu următoarele găleți de alăptare: 0431, 0449, 0450, 0451 și 0475.
Ventilul are două funcții: montarea tetinei și asigurarea direcției corecte a laptelui.

Curățare ușoară

0437

F

E

D

Pentru a curăța rapid, slăbiți piulița
din față pentru a îndepărta tetina și știftul de întoarcere
.
Scoateți doar piesa de aspirație din găleată și ventilul poate fi curățat cu ușurință.

G

Montare
Ventilul se montează pe găleată ținând cont de trei
aspecte foarte importante:
1. Garnitura din cauciuc
se montează în
interiorul găleții.
2. Partea de aspirație extinsă
trebuie să fie orientată spre fundul găleții. Deși aceasta aproape
se atinge de fundul găleții, doar în această poziție se asigură consumarea totală a laptelui!
3. Tetina se montează astfel încât văzută din
față, tăietura de tip cruce de pe vârful ei
să
formeze un . Doar astfel se asigură fluxul de
lapte corespunzător.
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Bidon de alăptare pentru miei și iezi, 500, 1000, 2000 ml
500
ml

0456

1000
ml

0457

2000
ml

Bidon din plastic moale, ideal pentru administrarea
laptelui și/sau medicamentului. Scara ușor de citit
ajută la dozarea exactă.
Bidoanele sunt compatibile cu toate tipurile de
tetine, prin urmare se pot folosi atât la viței cât și la
miei și iezi, dacă se procură tetina potrivită.
Tetina pentru miei și iezi este inclusă.

0458

Bidon de alăptare pentru viței, 500, 1000, 2000 ml
500
ml

1000
ml

2000
ml

0443

0444

0445

Bidon din plastic moale, ideal pentru administrarea
laptelui și/sau medicamentului. Scara ușor de citit
ajută la dozarea exactă.
Bidoanele sunt compatibile cu toate tipurile de
tetine, prin urmare se pot folosi atât la viței cât și la
miei și iezi, dacă se procură tetina potrivită.
Tetina conică pentru viței este inclusă.

Bidon administrare lichide pentru viței, 3000 ml, cu drenaj
Bidonul fabricat din plastic de calitate superioară se poate folosi în
cazul vițeilor bolnavi și slabi care
necesită terapie medicamentoasă.
Bidonul are o capacitate de 3 litri
și dispune de un furtun flexibil de
80 cm la care este conectat un
tub rigid cu lungimea de 50 cm.
Capătul special al tubului ajută la
inserarea sigură în faringe și previne ajungerea greșită a lichidului
în plămâni.

0446
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Tetină pentru viței, conică

0441

Tetina conică din cauciuc pentru
viței poate fi utilizată pe găleată
de alăptare (montat pe ventil) sau
bidon de alăptare.
Tetina are o deschidere cu fantă
încrucișată care previne curgerea
laptelui, dar se deschide imediat
când vițelul începe să sugă sau
să mestece.

Tetină pentru miei și iezi, 50 mm

0454

Tetina din cauciuc poate fi utilizată
pe găleată de alăptare sau bidon
de alăptare pentru miei și iezi.
Tetina are o deschidere cu fantă
încrucișată care previne curgerea
laptelui, dar se deschide imediat
când mielul începe să sugă sau
să mestece.

Tetină pentru miei și iezi, 70 mm

0455

Tetina din cauciuc poate fi utilizată pe găleata de alăptare.
Tetina are o deschidere cu fantă
încrucișată care previne curgerea
laptelui, dar se deschide imediat
când mielul începe să sugă sau
să mestece.
Tetina este compatibilă exclusiv
cu găleata de alăptare 0452.

Montarea ventilului în tetina pentru miei și iezi
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Tetină pentru viței, cilindrică

0467

Tetina cilindrică din cauciuc pentru viței se utilizează în special la
bidoanele de alăptare (dar poate
fi montat și pe ventil).
Tetina are o deschidere cu fantă
încrucișată care previne curgerea
laptelui, dar se deschide imediat
când vițelul începe să sugă sau
să mestece.

Montarea corectă a tetinelor
La montarea tetinei pe găleată asigurați-vă că gaura
arată un  și nu un .
Dacă instalați tetina incorect, debitul laptelui scade
semnificativ, ceea ce poate duce la un timp de băut
mai lung și la creșterea uzurii tetinei.

Ventil pentru tetină miei și iezi

0453

Ventilul pentru tetine împiedică
refluxul laptelui în găleată. A se
utiliza în interiorul tetinei 0455.
Ventilul se montează în interiorul
tetinei astfel încât orificiile de pe
ventil să vie vizibile. Urmați pașii
de mai jos pentru a monta ventilul
cu ușurință.
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Adăpătoare cu bilă pentru iepuri și rozătoare, 320, 600 și 1100 ml
320
ml

0332

600
ml

0331

1100
ml

0330

Adăpătoarea confecționată din material plastic transparent asigură hidratarea optimă a rozătoarelor ținute
în cușcă – iepure, cincila, porcușor de guinea, nutrie.
Canalul de scurgere este rezistent la roadere și este prevăzut cu două bile pentru a preveni scurgerea, împiedicând astfel risipirea apei și umezirea substratului cuștii.
Apa picură doar în momentul în care bila este atinsă
de animal.
Montarea recipientului se realizează cu ajutorul sârmei
atașate. Adăpătoarea poate fi plasată atât în exteriorul
cuștii cât și în interior.

Adăpătoare pentru iepuri, 500 ml, 1000 ml

500
ml

1000
ml

Adăpătoarea se poziționează în exteriorul cuștilor, pe
gratii sau pe plasă metalică. Se introduce numai robinetul în cușcă, astfel animalele nu au acces direct la recipientul cu apă.
Se poate realimenta ușor. Fiind suspendată rămâne
mereu curată și ferită de contaminări, protejând iepurii
de boli și infecții.
Clema metalică pentru fixare este inclusă în pachet.

0488
0489

Adăpătoare pentru iepuri, 1000 ml
Adăpătoarea se agață pe gratii sau pe plasă metalică.
Robinetul se introduce în cușcă. Adăpătoarea fiind în
exterior se poate realimenta ușor, de asemenea fiind din
plastic transparent se poate verifica ușor nivelul apei.

0334
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Adăpătoare pentru pui, tip clopot, 5 l
Adăpătoarea tip clopot este o alegere ideală pentru
adăparea păsărilor și pentru administrarea controlată
a soluțiilor specifice atât a puilor pregătiți de creștere
cât și a păsărilor crescute liber la sol/în curte.
Este confecționată din plastic alimentar semi-transparent, ce permite monitorizarea cantității și calității apei.
Adăpătoarea oferă suficientă apă timp de o zi pentru
aproximativ 12-15 găini adulte. Se folosește la temperaturi peste limita de îngheț.

0485

Adăpătoare rotundă pentru pui, cu flacon PET
Adăpătoarea rotundă cu găuri este o alegere ideală pentru adăparea păsărilor cu apă și pentru administrarea
controlată a soluțiilor specifice pentru păsări crescute
liber la sol/în curte.
Este confecționată din plastic compusa din doua parți
separate ce se unesc prin presare, dotată cu șapte găuri
care permit ca păsările să bea apa furnizată de recipientul plastic. Se poate folosi mai multe tipuri de PET-uri.
Adăpătoarea oferă suficientă apă timp de o zi pentru
aproximativ 12 - 15 găini adulte. Se folosește la temperaturi peste limita de îngheț.
ATENȚIE: produsul nu conține flaconul PET!

0486

Adăpătoare pentru păsări cu trepied, 30 l

0487

38

Adăpătoarea este ideală pentru gospodăriile cu multe
păsări (cu un număr de până la 100 pasări adulte),
crescute liber la sol sau în curte. Menține apa curată și
necontaminată datorită rezervorului închis.
Suplimentează automat apa: în momentul în care vasul
poziționat sub rezervor se golește, acesta se reumple
automat până la golirea rezervorului.
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Adăpătoare automată pentru vaci, ~2 litri

0236

Adăpătoarea se alimentează automat de către animal prin apăsarea clapetei de inox, deschizând o supapă prin care intră apa
în bol. Supapa este interschimbabilă.
Adăpătoarea se fixează pe perete sau pe o țeavă cu diametrul
de 1-2 țoli. Este prevăzută cu două intrări de alimentare cu apă:
una de sus și una de jos, intrarea nefolosită fiind închisă cu un
dop de 1/2 țoli (inclus în pachet).

Piese de rezervă
Limbă [0274]

0274

Supapă [0281]
Arc pentru supapă [0275]

0275
0281
Adăpătoare automată pentru vaci, ~1,5 litri
Adăpătoarea se alimentează automat de către animal prin apăsarea clapetei de inox, deschizând o supapă prin care intră apa
în bol. Supapa este interschimbabilă.
Adăpătoarea se fixează pe perete sau pe o țeavă cu diametrul
de 1-2 țoli. Este prevăzută cu două intrări de alimentare cu apă:
una de sus și una de jos, intrarea nefolosită fiind închisă cu un
dop de 1/2 țoli (inclus în pachet).

0229

0230

0232

0235

Piese de rezervă
Limbă inox [0230]

0231

Supapă [0235]
Piuliță de strângere supapă [0231]
Garnitură exterioară pentru supapă [0232]
Arc pentru supapă [0233]
Garnitură interioară supapă [0234]

0233
0234
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Hrănitoare pentru pui și păsări de curte, 5 l, 10 l
5

10

litri

litri

0482

0483

Hrănitoarea se poate pune direct pe sol, sau poate fi
atârnată de la inelul gros și rezistent din partea superioară. Fantele speciale împiedică scurmarea furajului, minimalizând pierderile de furaj. Când hrănitoarea este utilizată prin suspendare scurmarea mâncării
este aproape imposibilă astfel pierderile de furaj sunt
aproape de zero.
Hrănitoarea dispune de două fante de realimentare pe
partea de sus ce se pot deschide sau închide prin glisarea capacului roșu cu rol de protecție.

Hrănitoare pentru pui, lungime 50 cm, 1,5 l

0484
1,5

Hrănitoare confecționată din plastic gros și rezistent,
pentru hrănirea simultană a aproximativ 35 de pui sau
a 6-7 găini adulte.
Hrănitoarea se pune direct pe sol, traversele la baza
hrănitoarei conferă stabilitate acesteia, prevenind răsturnarea. Capacul cu fante este detașabil, ceea ce facilitează igienizarea și dezinfectarea.

litri

Hrănitoare pentru pui, plastic premium, 9 l, 20 l
9

litri

0490

20

litri

0491

Hrănitoare confecționată din plastic de înaltă calitate,
gros și rezistent pentru hrănirea simultană a păsărilor
de curte.
Prin această hrănitoare se asigură un flux continuu de
furaje pentru păsări. Menține furajul curat și necontaminat datorită rezervorului închis. Grila anti-risipă previne
ca furajul să fie împrăștiat pe sol.
Hrănitoarea se poate pune direct pe sol, sau se poate
suspenda. Se alimentează pe partea superioară, ridicând capacul și adăugând semințele sau furajul.
Are trepte de dozare a cantității de furaj.

Hrănitoare pentru păsări adulte, metal galvanizat, 22 l

22

litri

0492

40

Hrănitoare confecționată din tablă galvanizată pentru
furajarea simultană a aprox. 15 păsări de curte adulte.
Este foarte rezistentă la variațiile extreme ale condițiilor
meteorologice, se poate folosi atât în exterior, cât și în
interior, nu se sparge.
Dispune de sistem de suspendare și de ajustare
a hranei și de un capac din plastic. Părțile hrănitoarei sunt demontabile pentru a facilita igienizarea și
dezinfectarea.
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Castron inox pentru pisici

0338

Ø12cm
230ml

Bolul fabricat din oțel inoxidabil este rezistent la orice condiție de mediu, astfel
poate fi folosit atât în mediul interior, cât și
în mediul exterior.
Inelul din cauciuc previne alunecarea
vasului și diminuează zgomotul produs de
animal în timpul folosiri.
Poate fi utilizat atât pentru hrană (umedă
sau uscată) cât și pentru lichide. Este ușor
de curățat, nu modifică gustul alimentelor
și nu reține mirosul acestora.

Castron din inox pentru câini

0339

Ø16cm

0340

Ø19cm

450ml

900ml

Bolul fabricat din oțel inoxidabil este rezistent la orice condiție de mediu, astfel
poate fi folosit atât în mediul interior, cât și
în mediul exterior.
Inelul din cauciuc previne alunecarea
vasului și diminuează zgomotul produs de
animal în timpul folosiri.
Datorită designului bolului, animalul nu
poate vărsa mâncarea în timp ce mănâncă.

0341

Ø23cm
1800ml

0342

Ø26cm
2700ml

Hrănitoare metalică pentru rozătoare, 12 cm, 0,5 litri

0333

Hrănitoare metalică din tablă zincată, fără
capac, cu un singur compartiment.
Se poate folosi pentru furajarea animalelor cu granule, furaj uscat, sau semințe.
Reduce semnificativ risipa de hrană.
Fundul rezervorului este prevăzut cu găuri
pentru a elimina praful sau lichidele.
Dimensiuni: 12 × 10,5 × 9 cm.
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Hrănitoare metalică pentru iepuri, 18 cm, 1,7 litri

0329

Hrănitoare metalică cu autoalimentare, pentru
rozătoare de talie medie sau mare (iepure, cincila, nutrie) ținute în cușcă.
Se alimentează de sus cu o cantitate de furaj
semnificativ mai mare decât capacitatea efectivă a rezervorului. În funcție de consum, rezervorul se realimentează automat.
Se poate folosi pentru furajarea animalelor cu
granule, furaj uscat, sau semințe, reduce semnificativ risipa de hrană. Fundul rezervorului
este prevăzut cu găuri pentru a elimina praful
sau lichidele.
Dimensiuni: 18 × 10,5 × 22,5 cm.

Hrănitoare metalică pentru iepuri, 30 cm, 5,6 litri

0328

Hrănitoare metalică cu autoalimentare, pentru
rozătoare de talie medie sau mare (iepure, cincila, nutrie) ținute în cușcă.
Se alimentează de sus cu o cantitate de furaj
semnificativ mai mare decât capacitatea efectivă a rezervorului. În funcție de consum, rezervorul se realimentează automat.
Se poate folosi pentru furajarea animalelor cu
granule, furaj uscat, sau semințe, reduce semnificativ risipa de hrană. Fundul rezervorului
este prevăzut cu găuri pentru a elimina praful
sau lichidele.
Dimensiuni: 30 × 16 × 24,5 cm.

Găleată de hrănire pentru cabaline, 12 litri

0465

42

Găleată de hrănire portabilă
pentru hrănirea selectivă. Este
potrivită în special pentru hrănirea individuală a cailor.
Cureaua cu chingă rezistentă
este fixată pe găleată cu două
carabiniere metalice, lungimea
poate fi ajustată cu ușurință
după mărimea animalului.
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Suport bec de încălzire cu infraroșu

0335

Suport bec de încălzire cu infraroșu pentru adăposturi
de animale domestice.
Suportul este alcătuit dintr-un con din aluminiu (reflector de căldură) și lanț de agățare cu lungime reglabilă
(lungime maximă = 2 m). Suportul se agață la o înălțime de min. 60 cm de pui, purcei, prepelițe, etc.
Suportul este prevăzut cu o grilă de protecție pentru
a proteja becul (sursa de căldură). Cablul de alimentare are o lungime de 2,5 metri, suficient de lung pentru a alimenta ansamblul de la o distanță semnificativă.
Tip soclu bec: E27 (bec normal cu filet).
Lungime lanț de prindere: 2 m.
Lungime cablu de alimentare: 2,5 m.

Suport bec de încălzire cu infraroșu, cu comutator de putere

0336

Suport bec de încălzire cu infraroșu pentru adăposturi de animale domestice.
Suportul este prevăzut cu comutator de putere cu 2 poziții – în poziția 1 sistemul funcționează la jumătate de putere, în poziția 2 cu puterea maximă.
Comutator de putere

Montare grilă

Bec de încălzire cu infraroșu
Bec de încălzire cu sursă de lumină infraroșu, potrivit pentru încălzirea adăposturilor de creștere a animalelor.
Lumina infraroșie este potrivită pentru încălzirea adăposturilor de creștere a animalelor mici – găini, păsări, purcei,
miei, etc. Reprezintă o sursă de căldură sigură, fără pericol de foc.
În afară de zootehnie, becul este potrivit și pentru menținerea căldurii mâncărurilor proaspete.

150 W

150 W

250 W

0337

0354

0469
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Pătură pentru viței, 70 × 75 cm
Pătura de vițel protejează
vițelul de ploaie și frig, menținând constant temperatura
corpului. Este fabricată din
material sintetic, călduros,
cu strat izolant, respirabil și
rezistent la uzură.
Se poate spăla în mașina de
spălat la max. 30° C.

0439

Pătură neopren pentru viței, 70 × 80 cm
Pătura protejează vițelul
de ploaie și frig, menținând
constant temperatura corpului. Este confecționată
din țesătură de poliester cu
uscare rapidă, cu izolație
interioară din neopren de
2,5 mm.
Se poate spăla în mașina de
spălat la max. 30° C.

0440
Termometru lapte −10...+110 °C

Termometrul este potrivit pentru
determinarea exactă a temperaturii laptelui pentru viței. Este rezistent
la fierbere.
Termometrul funcționează cu alcool
(netoxic în caz de spargere). Pentru
protecție, termometrul este încorporat
într-o carcasă din plastic.

0438
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Soluție test de lapte, 1000 ml
Soluția test de lapte este excelentă
pentru determinarea simplă, rapidă
și sigură a conținutul celular de
lapte crud.

0466
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Perie de curățare și masaj pentru cabaline
Perie din plastic rezistent, pentru curățarea și masajul pielii calului. Masajul
are un efect benefic asupra circulației sângelui și bunăstării calului.
Mărimea pentru mână se poate ajusta în 3 trepte. În partea de sus peria
este dotată cu un blocaj pentru deget pentru o utilizare cât mai confortabilă.

0459
Perie de curățare specială pentru cabaline
Perie din plastic rezistent, zimțată, ideală pentru a îndepărta murdăria aspră
de pe pielea calului.
Mărimea pentru mână se poate ajusta în 3 trepte. În partea de sus peria
este dotată cu un blocaj pentru deget pentru o utilizare cât mai confortabilă.

0460
Perie coamă pentru cabaline
Perie din plastic rezistent, cu peri flexibilă, ideală pentru netezirea blănii,
pentru șamponare și pentru pieptănarea comei lungi.
Mărimea pentru mână se poate ajusta în 3 trepte. În partea de sus peria
este dotată cu un blocaj pentru deget pentru o utilizare cât mai confortabilă.

0461
Scafă pentru hrană, 0,7 litri
Scafa mică pentru hrană este potrivită pentru porționarea furajelor. Mânerul
ergonomic permite o manevrare confortabilă și o prindere sigură.

0468
Scafă pentru hrană, 1,3 și 2,1 litri
Scafa cu mânerul în interior poate fi
utilizată cu ușurință la saci și găleți
cu furaj. Forma specială și colțurile
rotunjite facilitează scoaterea și dozarea semințelor sau furajului din saci.

0463

0462
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Suport de sare pentru animale
Suport de sare pentru susținerea blocurilor de sare. Greutatea
maximă suportată: 10 kg.

0447

Colier sintetic pentru vaci și tauri
Colierul este confecționat din
material sintetic extrem de confortabil, foarte stabil, întărit la
găuri, ajustabil în 10 poziții, prevăzut cu verigă rotativă.

0471
Căpăstru pentru vaci
Este confecționat din material
sintetic extrem de confortabil,
foarte stabil, cu două sisteme
reglabile în 6 poziții la cap și bot,
întărite cu piele.

0366
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Căpăstru cu lanț
Este confecționat din material sintetic
extrem de confortabil, foarte stabil,
cu curea întărită cu piele, ajustabilă în
6 poziții la cap și lanț la bot.

0367
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Lanț pentru vaci, Ø5, Ø6, Ø7 mm
Lanțul este prevăzut cu opritoare de tip T și cu inele pentru reglarea diametrului. De asemenea este prevăzut cu un
vârtej care permite mișcarea îndelungată a animalului, fără răsucirea sau scurtarea lanțului.

0359

Grosime material
Conexiune priponire
Coliere

0360

5 mm

Grosime material

80 cm

Conexiune priponire

65 + 65 cm

Coliere

0361

6 mm

Grosime material

80 cm

Conexiune priponire

60 + 60 cm

Coliere

7 mm
85 cm
70 + 70 cm

Lanț pentru vaci, cu carabină, Ø4, Ø5, Ø6 mm
Lanțul este prevăzut cu opritoare de tip T și cu inele pentru reglarea diametrului. De asemenea este prevăzut cu un
vârtej care permite mișcarea îndelungată a animalului, fără răsucirea sau scurtarea lanțului.

0362

Grosime material
Lungime lanț

4 mm
5m

0363

Grosime material
Lungime lanț

5 mm
5m

0364

Grosime material
Lungime lanț

6 mm
5m

Verigă rotativă pentru lanț, Ø6 mm
Îmbinarea inelelor cu veriga rotativă permite rotirea în jurul axei, împiedicând răsucirea lanțului sau frânghiei.

0365

Grosime material
Diametru inele

6 mm
4,5 și 5 cm

Set brățări de marcaj detașabile pentru bovine. 4 cm, 5 + 5 buc./pachet

0448-ow

Bandă de marcare din nailon de înaltă calitate pentru marcarea și identificarea vacilor.
Poate fi atașată rapid și ușor datorită unui
dispozitiv de fixare cu velcro.
Dimensiuni: 40 × 4 cm.
Este disponibilă în set de 10 bucăți, în două
culori diferite:
0448-ow: 5 portocalii + 5 albi.
0448-gy: 5 verzi + 5 galbene.

0448-gy

Set brățări de marcaj pentru oi și capre. 2 cm, 5 + 5 buc./pachet

0464-rb

Bandă de marcare din nailon de înaltă calitate pentru marcarea și identificarea oilor și
caprelor. Poate fi atașată rapid și ușor datorită unui dispozitiv de fixare cu velcro.
Dimensiuni: 15 × 2 cm.
Este disponibilă în set de 10 bucăți, în două
culori diferite:
0464-rb: 5 roșii + 5 albaștri.
0464-go: 5 verzi + 5 portocalii.

0464-go
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