1

STÄNGSELGUIDE vin
för vilds
För dig som vill hålla vildsvin och annat vilt borta från önskat område!

Fungerar utmärkt. Vi är så nöjda,
har inte sett en gris sen dess!
Per Simonsson, klubbchef A6 GK

granngården.se
Kundservice 0771-222 444
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Ringisolator

Passar för rep, tråd och band med
diameter på max 10 mm. 150 st.
1156516 utan metallkärna
1156513 med metallkärna

Iborrningshylsa för isolatorer

Passar till vanliga ringisolatorer och
till distansisolatorer.
1148775

Borrdjup
max 150 cm

JORDBORR NEA 560 E

En 2-takts bensindriven borr som körs av en
eller två personer. Med centrifugalkoppling
och "dödmansgrepp". Jordborrspiral ingår ej.
1172031

Tryckimpregnerade
kvalitetsstolpar
Trästolpar säljs endast
i hela buntar vid hemleverans
via granngården.se

Stängselstolpe Octowood

Stolpen produceras från ett
urval av senvuxen jämtländsk
fura. Spetsad i ena änden och
fasad i den andra. Impregneringen är gjord enligt Nordiska träskyddsrådets krav och
enligt svensk standard NTR
klass A.

granngården.se Kundservice 0771-222 444

Jordborrspiral NEA 560 E

Med utbytbara slitskär av härdat stål. Förlängningsrör för ökat borrdjup med 40 cm.
1172032 80 x 800 mm
1172033 100 x 800 mm
1172034 120 x 800 mm

Art.nr.

Benämning

Cylindersvarvad (rund), 180 cm
1251632 ø 60 mm i bunt om 264 st
1250911 ø 80 mm i bunt om 84 st
Åttkantig stolpe 150 cm
1250904 ø 60 mm i bunt om 126 st
Åttkantig stolpe 180 cm
1250896 ø 60 mm i bunt om 126 st
1250912 ø 70 mm i bunt om 96 st
1250906 ø 80 mm i bunt om 84 st
Åttkantig halvstolpe 180 cm
1250909 ø 100 mm i bunt om 198 st
Åttkantig stolpe 250 cm
1250905 ø 60 mm i bunt om 126 st
1250907 ø 80 mm i bunt om 84 st
1250902 ø 100 mm i bunt om 55 st
1250914 ø 120 mm i bunt om 63 st
Åttkantig stolpe 300 cm
1250908 ø 80 mm i bunt om 84 st
1250903 ø 100 mm i bunt om 55 st

Stängselklubba med träskaft

Klubban har ett huvud av massivt gummi och
skaft av hickory.
1204908 3 kg
1019327 5 kg

Nedslagningsrör

Skyddar stolparna vid nedslagning. Tillverkat i
galvat stål.
1171332 ø 65 mm
1171331 ø 85 mm
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Håll viltet på avstånd!

Stängselövervakare

En smidig produkt som gör det enkelt att hålla
koll på att elstängslet är aktivt och funktionellt.
1163551

Trådspännare

För band, rep och tråd. Spänner tråden
utan att klippas av.
1156561
1156562 spännverktyg

Järntråd förzinkad

Järntråd hightensile

Med så hög ledningsförmåga att ohmvärdet ej anges.
Art.nr
1019526
1019529
1156965
1019266
1156966
1019267

Benämning
Järntråd förzinkad
Järntråd förzinkad
Järntråd hightensile
Järntråd hightensile
Järntråd hightensile
Järntråd hightensile

Vid gräns mot allmän väg bör det
sitta en skylt varje 100 meter

Varningsskylt ”elektriskt stängsel”

Av plast. Synlig markering av stängslet mot
allmänning. Stl 200 x 100 mm.
1156567

granngården.se Kundservice 0771-222 444

Förp.
Rulle
Rulle
Rulle
Spole
Rulle
Spole

ø mm
1,75
2
2
2
2,50
2,50

Längd
255 m
200 m
1 000 m
1 000 m
650 m
650 m

Motstånd
0,05 Ω/m
0,04 Ω/m
0,04 Ω/m
0,04 Ω/m
0,035 Ω/m
0,035 Ω/m

Skarvlås Gripple

Låser järntråden automatiskt. Stick in ändarna
på tråden från var sida i skarvlåset, så långt att
tråden sticker ut på andra sidan.
1156575 2–3,25 mm, 6-pack
1156576 1–2 mm, 10-pack

Sätt in grindhandtag
i monteringsplattan, tryck
fast säkerhetslocket, lås
hänglåset, färdigt!

Grindhandtag med låsbar box

Säkerställer att bara behöriga har möjlighet
att öppna hagen.
1169848

Fjädrande elstängselgrind

Komplett med 2 st grindhandtags isolatorer,
handtag och fjäder. 0,5–3,5 m.
1156507
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Tips!

Varsågod!

Här får du en tydlig guide som förklarar hur du
kopplar ihop elaggregatet med elstängslet för att
du ska få fungerande spänning som håller viltet
borta från önskat område i många år. Lycka till!

•
•
•
•

Använd gärna jordborr för montering av stolparna.
Sätt kraftigare stolpar i hörnen för att förhindra att stolparna ”reser sig”.
Skruva fast isolatorerna i stolpen efter de har placerats i marken.
Kontrollera spänningen regelbundet, torr väderlek och vegetation på
trådarna försämrar ledningsförmågan.

Mer information om alla våra stängselprodukter hittar du på granngården.se
granngarden.se/stangsel
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• Stolpar och jordspett borras/trycks ner ca 50 cm i marken

Förklaringar:

1 Jordspett ≥ 3 m

2 Matarkabel

3 Jordningskabel

4 Åskskydd

5 Anslutningskabel

Köp till
åskskydd!

joule

20

Elstängselaggregat Revir LMS 23020

Lämpligt för extremt tuffa förhållanden. Ett effektivt och starkt nätaggregat som passar till stora djur, växtlighet och mycket långa stängsel. 230 V.
1166642

granngården.se Kundservice 0771-222 444

Aggregatbox till elstängselaggregat

Skyddar elstängselaggregatet mot yttre påverkan från väder och vind.
Boxen är tillverkad av elförzinkad plåt. Stl 35 x 37 x 15 cm.
1148856

Stängselguide för vildsvin 2022
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Kom ihåg att röja gräset
regelbundet under tråden

Du behöver ett jordspett per laddenergi Joule som aggregatet ger

Stihl Easy2Start
för en enkel start

1

2

Jordspett

3

Matar-/jordningskabel

Ger en bra jordning
på elstängslet. Ökar ditt aggregats prestanda.
Det behövs ett jordspett per laddenergi Joule
som aggregatet ger.
1169852

Till elstängselaggregat och seriekoppling
mellan jordspett.
1163549 1,6 mm x 25 m
1156573 2,5 mm x 50 m
1207048 2,5 mm x 100 m

Tänk på att åskskyddets jordning bör vara
separat från aggregatets jordning
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4
Åskskydd för elstängsel

2 kW

Anslutningskabel för stängseltråd

Åskskyddet skyddar ditt stängselaggregat vid nedslag i stängseltråden.
Kopplas till jordningen.
1156565

används för anslutning mellan trådarna på ett
stängsel med elrep eller eltråd. Kabeln har en
längd på 1 meter.
1156580

Röjsåg Stihl FS 410 C-EM

För riktigt tuff gräsröjning. Högeffektivt
antivibrationssystem för långa arbetspass.
1260463

I vårt breda sortiment hittar du allt från gräsfrö och åkgräsklippare till stängsel, från välkända varumärken som Stihl
och Stiga. Använd oss som bollplank för att hitta de bästa
lösningarna för just din klubb. Du som är ansluten till
Svenska Golfförbundet kan ansöka om kundnummer hos
Granngården och få 10 %* rabatt varje gång du handlar.
Ansök om kundnummer via denna länk. Om du inte
redan har ett förstås.
Viktor

Daniel

Kontakt vid frågor och offerter

Telefon: 040-31 32 63, offert@granngarden.se

Planerar du ett större inköp?

Tveka inte att kontakta oss vid offertförfrågan, vi vill ge dig
ett konkurrenskraftigt pris!

Bästa hälsningar, Viktor & Daniel på Granngården

Kontakta vår kundservice med frågor och offertförfrågningar, tel.0771-222 444.
Du kan söka mer information om produkterna och handla på granngården.se

*Undantag finns, se granngarden.se/foretag#fragor

Allt för det jordnära livet

