GRANNGÅRDEN I SAMARBETE MED SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

STÄNGSELGUIDE
FÖR VILDSVIN

PER SIMONSSON, KLUBBCHEF A6 GK:
"Inte en gris. Fungerar utmärkt!
Vi är mycket nöjda!"

20 ÅRS RÖTSKYDDSGARANTI!

Den åttkantiga
stolpen kan
också fås i
halvutförande.

Tryckimpregnerade trästolpar

Tryckimpregnerade, åttkantiga furustolpar
av norrländskt kärnvirke. Impregneringen är
gjord enligt Nordiska träskyddsrådets krav
och enligt svensk standard NTR klass A.
Krom- och arsenikfri.

Benämning
Cylindersvarvade, 180 cm
Ø 60 mm i bunt om 126 st.
Ø 80 mm i bunt om 84 st.
Åttkantig trästolpe, 150 cm
Ø 50 mm i bunt om 126 st.
Ø 60 mm i bunt om 126 st.
Åttkantig trästolpe, 180 cm
Ø 60 mm i bunt om 126 st.
Ø 80 mm i bunt om 84 st.
Åttkantig halv trästolpe, 180 cm
Ø 80 mm i bunt om 140 st.
Ø 100 mm i bunt om 198 st.
Åttkantig trästolpe, 200 cm
Ø 100 mm i bunt om 55 st.
Åttkantig trästolpe, 250 cm
Ø 60 mm i bunt om 126 st.
Ø 80 mm i bunt om 84 st.
Ø 100 mm i bunt om 55 st.
Åttkantig trästolpe, 300 cm
Ø 80 mm i bunt om 84 st.
Ø 100 mm i bunt om 55 st.

Art.
1019671
1019672
1103777
1019659
1019660
1019663
1173288
1019666
1019652
1019661
1019664
1019653
1019665
1019654

Spänningskontroll. Visar aggregatets aktuella utgångsspänning
i kV. Utformad så att den känner av stängslets kondition.

Matarkabel

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

KÖP TILL AGGREGAT

Jordningskontroll. Visar jordningsstatus på stängslet i kV.
Värdet ska vara så lågt som möjligt, ej över 1,0 kV. Ett högt
värde indikerar sämre jordning. Idealiskt värde är 0,0 kV.
Blinkande kontrollampa:
Grön blinkning visar att allt fungerar
som det ska.

20,0
Joule

Röd blinkning visar att värdet inte
uppgår till minimum kraven. Felsök!

Aggregatbox

Elstängselaggregat LMS 23020

Används vid extremt tuffa förhållanden. Extremt effektivt och starkt nätaggregat för stora djur,
växtlighet och mycket långa stängsel. Utrustade med teknik för den nya Europeiska standarden
EN60335-2-76 A12:2010.

Iborrningshylsa av plast för isolatorer

Ett måste vid monteringen av ring- och distansisolatorer. Anslut till borrmaskin för att snabbt
skruva fast isolatorerna i trästolparna.
1148775
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Jordborraggregat Stihl BT 131
Jordborr Stihl 6 cm

Maila b2b@granngarden.se för offert.

1166642

Aggregatbox skyddar elstängselaggregatet mot
yttre påverkan från väder och vind. Stl (bxhxd): 350
x 378 x 150 mm. Vikt: 4,85 kg.
1148856

Ringisolator med metallkärna

För rep, tråd och band, max 10 mm. Med träskruv.
25 st och 150 st.
1156511, 1156513

Vissa av varorna i katalogen är beställningsvaror i en del av våra butiker. Vi kan även erbjuda delbetalning. Rådfråga personalen, vi hjälper dig! Handla gärna på granngården.se

Förhindra att
dina stängselgrindar
öppnas utan din
vetskap!

Järntråd Hightensile

Trippelgalvad och försträckt järntråd med mycket
1156966
lång hållbarhet. 2,5 mm. Rullar med 25 kg.

Kolfibervajer - HotCoat

En kolfibervajer som är extremt vädertålig (kyla,
värme, fukt). Vitt skalöverdrag av UV-beständig
1163438
polyethylen. Längd: 250 m/rulle.

Grindhandtag med låsbar box

Fjädrande elstängselgrind

Komplett med 2 st grindhandtagsisolatorer,
handtag och fjäder. 0,5–3,5 m.
1156507

Säkerställer att bara behöriga har möjlighet
att öppna hagen. Sätt in grindhandtag i
monteringsplattan, tryck fast säkerhetslocket,
lås hänglåset, färdigt!
1169848

Åskskyddets jordning bör vara
separat från aggregatets jordning.

Gripple skarvlås

Trådspännare

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

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

Åskskydd

För montering på stängselstolpe. Skydda dina
elstängselaggregat från fel orsakade av blixtnedslag. Åskskyddet överför överspänningen
direkt ner i marken.
1185059

Bra jordning ökar ditt
aggregats prestanda.

Om ditt elstängsel
angränsar mot allmän väg
är det obligatoriskt med
varningsskylt var 50:e meter.

Varningsskylt ”Elektriskt stängsel”

Av plast. Synlig markering av stängslet mot
allmänning. Med hål som gör det möjligt att trä
den på eltråden. Stl (l x h): 200 x 100 mm. 1156567

Stängselklubba

Klubba med huvud av massivt gummi och
vibrationsfritt hickoryskaft. Skaftet går att byta.
Längd: 90 cm. 3 kg och 5 kg.
1204908, 1019327

Jordspett varmgalvaniserat

Används för att få en bra jordning på elstängslet.
Du ska använda ett jordspett per joule. Levereras
med anslutningsskruv. Längd 100 cm.
1169852

Priser och erbjudanden gäller 2016. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Ytterligare information om produkterna hittar du på granngården.se
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75 cm
45 cm
20 cm

} 30-50 cm
Allt för det jordnära livet
I vårt breda sortiment hittar du välkända varumärken, allt från gräsfrö och
åkgräsklippare till stängsel. Använd oss som bollplank för att hitta de bästa
lösningarna för din klubb. För att ta del av rabatter och fullständiga villkor
kontakta undertecknad eller er bankonsulent.
För att nyttja rabatten krävs ett företagskonto. Rabatten går att nyttja i våra
samtliga kanaler- butiker, postorder och e-handel.
Ni kan öppna konto via denna länk: granngarden.se/foretag
När du har öppnat konto kan du få dina inköp fakturerade eller betala direkt.
Om du är intresserad av ett större inköp vill vi givetvis ge dig en bra offert.
Detta gäller även produkter som inte är medtagna för löpande rabatt.
Väl mött!
Jakob Hernell
Företagssäljare, Granngården AB
040-226983, jakob.hernell@granngarden.se

Röjsåg Stihl FS 410 C-EM

Mycket kraftfull röjare, perfekt
för riktigt tuff gräsröjning. Topputrustad med ett högeffektivt
antivibrationssystem för
långa arbetspass och Stihl
Easy2Start som ger en
otroligt enkel start.
1260463

ALLT FÖR DET JORDNÄRA LIVET

Fråga gärna personalen om råd i någon av våra 112 butiker.
Du kan även kontakta vår kundtjänst med frågor, telefon 0771-222 444.
Sök mer information om våra produkter och handla på granngården.se
eller låt dig inspireras på grannliv.se

