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Als pionier in elektrische afrasteringen, 
heeft Speedrite een internationale reputatie 
opgebouwd in performantie en duurzaamheid. Zij 
staan voor ‘No nonsense electric fence solutions 
for the serious farmer’

Sinds 1938 maakt Speedrite producten die zichzelf 
bewijzen in de moeilijkste omstandigheden. 
Dit is het resultaat van tientallen jaren intens 

onderzoek en onderzoek waarbij de klant moet 
erop kunnen vertrouwen op met maximaal 
vermogen van de Speedrite schrikdraadapparaten 
en elektrische afrasteringsaccesoires.

Het merk Speedrite, gebouwd op meer dan 
80 jaar ervaring in elektrische afrasteringen, 
heeft een wereldwijde reputatie voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid.
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• lichtnetapparaat
• laadenergie: 21 Joules
• impulsenergie: 14,2 Joules
• geschikt tot 270 km of 160 hectare

art.nr. 
TR117 1

Optimale efficiëntie
• output perfomantie rijkt ver boven die van andere apparaten met vergelijkbare output 

Joules, wat resulteert in een veel effectievere shock om dieren binnen de afrastering of 
predatoren buiten de afrastering te houden

• 'Load Response Feature': dit apparaat past zichzelf automatisch aan. Het afgegeven 
vermogen wordt verhoogd indien de toestand van de afrastering dit vereist, bijvoorbeeld bij 
vegetatie tegen de afrastering 

Visuele en auditieve indicatoren
• visueel en auditief alarm bij plotseling stroomverlies
• visueel alarm wanneer de afrastering zwaar belast is
• constante monitoring van het aardingssysteem waarschuwt bij problemen
• visuele indicatie van de algemene performantie 

Betrouwbaarheid en flexibiliteit
• nieuwe grote terminals verzekeren een perfecte aansluiting
• klaar voor gebruik met de optionele Faultfinder-afstandsbediening (TR902)

NIEUW
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SPEEDRITE® 1000 Unigizer
• lichtnet- en accu-apparaat
• laadenergie: 1,40 Joules
• impulsenergie: 1 Joule
• geschikt tot 10 km of 6 hectare

SPEEDRITE® 2000 Unigizer
• lichtnet- en accu-apparaat
• laadenergie: 2,70 Joules
• impulsenergie: 2 Joules
• geschikt tot 20 km of 12 hectare

SPEEDRITE® 500 Unigizer
• lichtnet- en accu-apparaat
• laadenergie: 0,70 Joule
• impulsenergie: 0,50 Joule
• geschikt tot 5 km of 3 hectare

SPEEDRITE® 3000 Unigizer
• lichtnet- en accu-apparaat
• laadenergie: 4,50 Joules
• impulsenergie: 3 Joules
• geschikt tot 30 km of 18 hectare

SPEEDRITE® 6000 Unigizer
• lichtnet- en accu-apparaat
• laadenergie: 9 Joules
• impulsenergie: 6 Joules
• geschikt tot 60 km of 36 hectare

SPEEDRITE® 6000i Unigizer
• idem als 6000 Unigizer maar met digitaal controle-display
• lichtnet- en accu-apparaat
• laadenergie: 9 Joules
• impulsenergie: 6 Joules
• geschikt tot 60 km of 36 hectare

art.nr.
TR058 1/5

art.nr. 
TR060 1/5

art.nr. 
TR065 1/5

art.nr. 
TR075 1/4

art.nr.
TR070 1/5

art.nr. 
TR078 1/4

3 jaar garantie op alle Speedrite® schrikdraadapparaten. Garantie is nooit van toepassing op eventueel 
meegeleverde batterijen of accu’s. Alle Unigizer apparaten worden geleverd inclusief lichtnetadapter 
(TR959) en accukabel (TR967).

Deze apparaten functioneren op het lichtnet (230V) of op een optionele 12V accu

SPEEDRITE® Accukabel
• geschikt voor alle Unigizer apparaten

art.nr. 
TR967 1

SPEEDRITE® Universele lichtnet-adapter
• geschikt voor alle Unigizer apparaten

art.nr. 
TR959 1

SPEEDRITE® 10000 Unigizer
• lichtnet- en accu-apparaat
• laadenergie: 14 Joules
• impulsenergie: 10.7 Joules
• geschikt tot 100 km of 60 hectare

art.nr. 
TR082 1

NIEUW
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SPEEDRITE® AN20 batterij apparaat
• laadenergie: 0,05 Joule
• impulsenergie: 0,04 Joule
• functioneert op 2 ronde batterijen type D  

(niet meegeleverd)

art.nr. 
TR040 1/6

SPEEDRITE® SG160
• batterij-apparaat (9 volt) (batterij niet meegeleverd)
• laadenergie: 0,22 Joule
• impulsenergie: 0,17 Joule
• geschikt tot 2 km of 70 are

art.nr. 
TR006 1/2

SPEEDRITE® SG320
• batterij-apparaat (9 volt) (batterij niet meegeleverd)
• laadenergie: 0,43 Joule
• impulsenergie: 0,33 Joule
• geschikt tot 4 km of 1,4 hectare

art.nr. 
TR008 1/2

SPEEDRITE® S80
• accu-apparaat met geïntegreerd zonnepaneel
• laadenergie: 0,11 Joule
• impulsenergie: 0,08 Joule
• geschikt tot 1 km of 0,6 hectare

art.nr. 
TR042 1

SPEEDRITE® S150
• accu-apparaat met geïntegreerd zonnepaneel
• laadenergie: 0,21 Joule
• impulsenergie: 0,15 Joule
• geschikt tot 2 km of 1,2 hectare

SPEEDRITE® S500
• accu-apparaat met geïntegreerd zonnepaneel
• laadenergie: 0,65 Joule
• impulsenergie: 0,50 Joule
• geschikt tot 5 km of 3 hectare

SPEEDRITE® S1000
• accu-apparaat met geïntegreerd zonnepaneel
• laadenergie: 1,3 Joule
• impulsenergie: 1,0 Joule
• geschikt tot 10 km of 6 hectare

art.nr. 
TR043 1

art.nr. 
TR044 1

art.nr. 
TR045 1

art.nr. type laadenergie impulsenergie afstand zonnepaneel accu
TR170 3000 4,5 Joules 3 Joules 30km / 18 ha 60 watt 12V/140 Ah 1
TR172 6000 9,0 Joules 6 Joules 60km / 36 ha 115 watt 12V/140 Ah 1

• stevige, weersbestendige en afsluitbare koffer
• inclusief 2 sleutels
• voorzien van laadregelaar met controlelampjes
• premium kwaliteit Bosch semi-tractie accu

TR170TR172

Alle Solarapparaten worden compleet en gebruiksklaar geleverd, enkel een aarding is nog noodzakelijk

NIEUW
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SPEEDRITE® M500
• lichtnetapparaat
• laadenergie: 0,85 Joule
• impulsenergie: 0,50 Joule
• geschikt tot 5 km of 3 hectare

SPEEDRITE® B500
• accu-apparaat*
• laadenergie: 0,67 Joule
• impulsenergie: 0,50 Joule
• geschikt tot 5 km of 3 hectare

SPEEDRITE® SV170
• batterij-apparaat (9V)  

(batterij niet meegeleverd)
• laadenergie: 0,22 Joules
• impulsenergie: 0,17 Joules
• geschikt tot 2 km

SPEEDRITE® SV330
• batterij-apparaat (9V)  

(batterij niet meegeleverd) 
• laadenergie: 0,43 Joules
• impulsenergie: 0,33 Joules
• geschikt tot 4 km

SPEEDRITE® M1200
• lichtnetapparaat
• laadenergie: 1,7 Joule
• impulsenergie: 1,5 Joule
• geschikt tot 12 km of 7 hectare

SPEEDRITE® B1200
• accu-apparaat*
• laadenergie: 1,70 Joule
• impulsenergie: 1,20 Joule
• geschikt tot 12 km of 7 hectare

SPEEDRITE® M2000
• lichtnetapparaat
• laadenergie: 3,0 Joule
• impulsenergie: 2,0 Joule
• geschikt tot 20 km of 12 hectare

SPEEDRITE® B2000
• accu-apparaat*
• laadenergie: 2,70 Joule
• impulsenergie: 2,00 Joule
• geschikt tot 20 km of 12 hectare

SPEEDRITE® M3500
• lichtnetapparaat
• laadenergie: 6,4 Joule
• impulsenergie: 3,5 Joule
• geschikt tot 35 km of 20 hectare

art.nr.
TR011 1

art.nr.
TR021 1

art.nr.
TR004 1

art.nr.
TR005 1

art.nr.
TR012 1

art.nr.
TR022 1

art.nr.
TR013 1

art.nr.
TR023 1

art.nr.
TR014 1

*te combineren met een externe 12V accu
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art.nr. 
AK371017/011 1

AKO® Batterijlader 
• geschikt voor 12 Volt accu's van 14 tot 230 Ah
• laadspanning: 14,4 of 28,8 V,  

laadstroom: 1,5 - 10,0 A (oplaadenergie)
• uitgerust met twee verwijderbare aansluitkabels  

met kleurcodering  
(1 x krokodil-poolklem en 1 x ringoog)

AKO® 12 volt Premium AGM-accu 
• herlaadbare AGM-vliesaccu
• gevuld en opgeladen,  

onmiddellijk klaar voor gebruik
• onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk! 

art.nr. V/ Ah LxBxH
AK441203 12V/88Ah 275x175x190mm 1
AK441204 12V/110Ah 353x175x190mm 1

GÖBEL® Batterij 9V/55Ah
• zink-koolstof batterij voor schrikdraadapparaten
• zonder kwik, cadmium en lood
• niet herlaadbaar

art.nr. LxBxH
FG10551 165x100x100mm 1/4 360

GÖBEL® Batterij 9V/90Ah - 130Ah
• zink-koolstof batterij voor schrikdraadapparaten
• zonder kwik, cadmium en lood
• niet herlaadbaar

art.nr. V/ Ah LxBxH
FG10553 9V/90Ah 190x130x160mm 1/4 216
FG10554 9V/130Ah 190x130x160mm 1/4 216

GÖBEL® Batterij Alkaline 9V/55Ah - 75Ah - 120Ah
• alkaline batterij voor schrikdraadapparaten
• zonder kwik en cadmium
• niet herlaadbaar
• LxBxH in mm: ± 165x100x100

art.nr. V/ Ah
FG10571 9V/55Ah 1/4 360
FG10572 9V/75Ah 1/4 360
FG10573 9V/120Ah 1/4 360

GÖBEL® Batterij Alkaline 9V/175Ah - 200Ah - 275Ah
• alkaline batterij voor schrikdraadapparaten
• zonder kwik en cadmium
• niet herlaadbaar
• LxBxH in mm: ± 190x130x160

art.nr. V/ Ah
FG10574 9V/175Ah 1/4 216
FG10575 9V/200Ah 1/4 216
FG10576 9V/275Ah 1/4 216

art.nr. ØxH
FG10556 180x165mm 1/4

Batterij rond 7,5V/90Ah
• niet herlaadbaar
• zink-koolstof batterij voor o.a. schrikdraadapparaat  

Koltec ST en andere oude modellen

art.nr. V/ Ah LxBxH
TR903 6V/4Ah 70x47x100mm 1/5
TR961 12V/7Ah 151x65x94mm 1/5

art.nr. LxBxH
FG10595 353x190x175mm 1

art.nr. LxBxH
AK350531 190x125x160mm 1/4 216

Accu 12V/90Ah
• calcium accu voor schrikdraadapparaten

AKO® Batterij Alkaline 9V/175Ah
• alkaline batterij voor schrikdraadapparaten
• zonder kwik en cadmium
• niet herlaadbaar

Accu voor Solar apparaten
• vervangaccu
• TR903 voor Speedrite S80 en Speedrite S150
• TR962 voorSpeedrite S500 en Speedrite S1000

Batterijen & accu’s

FG10553

FG10554

FG10571

FG10573

FG10572

FG10576

TR903

TR961

FG10574

FG10575

AK441203

AK441204
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SPEEDRITE® Grondkabel 2,7 mm ‘Extreme’  
dubbel geïsoleerd

art.nr. rol
TR540 100m 1/2
TR541 500m* 1

art.nr. Rol
TR526 25m 1/6
TR527 50m 1/5

Kabelset met accu-klemmen
• kabelset om een combi 9V/12V schrikdraadapparaat  

(zoals bijvoorbeeld Speedrite SG160 of SG320)  
aan te sluiten op een 12 Volt accu

art.nr. 
FG10523 1

SPEEDRITE® Waarschuwingsbordje
• duidelijk internationaal symbool

art.nr. afmetingen
TR601 25x0,22x13cm 1/100

SPEEDRITE® Grondkabel 1,6 mm 
dubbel geïsoleerd

AKO® Bliksembeveiliger
• te monteren tussen schrikdraadapparaat en de afrastering
• voorkomt schade aan het schrikdraadapparaat  

bij een inslag aan de kant van de afrastering

AKO® Bliksembeveiliger
• beschermt schrikdraadapparaat tegen te hoge spanning, 

veroorzaakt door blikseminslag  
op het afrasteringssysteem

• voor montage aan omheiningpaal
• dankzij een vaste vonkenbaan leidt  

de bliksemafleider de spanningspieken  
van het afrasteringssysteem direct af naar aarde

art.nr. 
AK44601 1/10

art.nr. 
AK449602/011 1

GÖBEL® Waarschuwingsbordje
• bedrukt op beide zijden
• tekst in D / E / FR / NL

art.nr. afmetingen
FG10521 20x12cm 1

art.nr. rol
TR525 15m 1
TR529 25m 1
TR530 50m 1/3
TR532 100m 1/2

SPEEDRITE® Grondkabel 2,5 mm ‘Premium’  
dubbel geïsoleerd

Toebehoren voor apparaten

AKO® Grondkabelverbinder 
• voor een hoogspanningsbestendige, waterdichte verbinding  

van hoogspanningskabels 1,6 - 2,7 mm

art.nr. 
AK440121 1/100

Inbraakwerende kast
• verzinkt
• elektrificeerbaar
• te bevestigen op paal van  

max 33 mm doorsnede

Afsluitbare kunststof koffer
• ideaal om accu en schrikdraadapparaat 

op te bergen
• inclusief legplank tussen accu en apparaat
• inclusief 2 sleutels

art.nr. LxBxH in cm
FG11238 40 x 25 x 46,5 1

art.nr. 
GP4180 1

*500m enkel op bestelling (lange levertermijn)
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GÖBEL® Ringisolator
• uit polyethyleen op verzinkte steun van 5,3 mm
• met ijzeren kern in de ring

AKO® Ringisolator 'Easy Drill-EDX' 
• op verzinkte steun van 6 mm
• met ijzeren kern in de ring
• zelfsnijdende schroefdraad, onnodig voor te boren

AKO® Ringisolator 'Compact'
• met ijzeren kern in de ring
• AK44314/1003E: met gratis inschroever

AKO® Ringisolator 'Super Big'
• op verzinkte steun van 6 mm
• voor draad, koord en 10 mm breed lint
• met brede gleuf voor koord

art.nr. 
FG19923 1

art.nr. kleur
FG10017 25 1/20 -
FG10028 emmer 100 stuks 1/9 108

art.nr. kleur
AK443269/201 - 20 1/14

AK443269/753E emmer 75 stuks - - 96

art.nr. kleur
AK44314/251 - 25 1/10 -

AK44314/1003E emmer 100 stuks - - 112

GÖBEL® Ringisolator
• uit polyethyleen op verzinkte steun van 5,3 mm
• zonder ijzeren kern in de ring

SPEEDRITE® Ringisolator
• op verzinkte steun van 5 mm
• met ijzeren kern in de ring

art.nr. kleur
FG10018 25 1/20

art.nr. kleur
TR476 emmer 125 stuks 1 100

art.nr. kleur
AK441385 25 stuk 1/20

GÖBEL® Aardpen 100 cm
• ronde verzinkte aardpen 
• geleverd met aansluitklem

art.nr. 
FG19921 1

Aardpen met T-greep 75 cm
• verzinkt
• met T-greep om gemakkelijk uit de grond te trekken 

wanneer het toestel verplaatst wordt

FG10028

SPEEDRITE® Aansluitklem
• verzinkt 
• voor aardpen TR275

AKO® Aardpen 100 cm
• van vuurverzinkt T-staal
• incl. roestvrijstalen schroef M8 voor de aardaansluitkabel

art.nr. 
TR277 1

art.nr. 
AK44615 1 400

art.nr. 
TR275 1

SPEEDRITE® Aardpen 200 cm
• ronde verzinkte aardpen
• aansluitklem (TR277) is niet inbegrepen

Aardpennen

Isolatoren AK443269/753E

AK44314/1003E

NIEUWNIEUW
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SPEEDRITE® Afstandsringisolator
• op rechte verzinkte steun van 20 cm lang

art.nr. kleur
TR472 10

AKO® Afstandsringisolator
• op verzinkte steun van 20 cm lang
• voor schrikdraadkoord tot Ø 8 mm

art.nr. kleur
AK44310/151 15 1/12

GÖBEL® Ringisolator ‘Jumbo’
• polycarbonaat
• op verzinkte steun van 6 mm
• extra grote ring met doorlopende ijzeren kern

art.nr. kleur
FG10023  transparant 25 1/20

GÖBEL® Afstandsringisolator 
• uit polyethyleen op verzinkte steun van 6 mm

art.nr. kleur formaat
FG10035 Kort model 25 1/10
FG10036 13cm 25 1/8
FG10037 22cm 25 1/6
FG10038 22cm 10 1/12

GÖBEL® Ringisolator ‘Mustang’
• stevige isolator uit polyethyleen op steun van 6 mm
• geen kans op stroomverlies

GÖBEL® Afstandskoordisolator 
• uit nylon op verzinkte steun van 6 mm

Koordisolator
• voor houten paal
• uit polyethyleen op steun van 6 mm

art.nr. kleur
FG10025 25 1/20

art.nr. kleur formaat
FG10032 Kort model 25 1/10
FG10033 13cm 25 1/8
FG10034 22cm 25 1/6

art.nr. kleur
FG10040 25 1/20

Lintisolator ‘Upland’
• voor lint tot 40 mm 
• voor houten paal
• uit polyethyleen op steun van 6 mm

art.nr. kleur
FG10039 25 1/20

Lintisolator
• voor lint tot 60 mm 
• isolator uit nylon om te nagelen of te schroeven

AKO® Klemisolator Maxi Tape
• verzinkte metalen steun van 6 mm
• voor lint tot 40 mm  breed en schrikdraadkoord tot 6 mm
• verbeterd clipmechanisme door 2 vastklikpunten

art.nr. kleur
FG10055 25 1/20

art.nr. kleur
AK441390/301 30 1/12

AKO® Professionele hoek- / tussenisolator  
met rubber inleg
• te gebruiken als begin-/eind- of hoekisolator
• elektrisch geleidend rubber dankzij koolstofvezel - gepatenteerd!

art.nr. kleur
 AK443501 10 - 1/20 320

AK44350/061 - 6 1/50 400

GÖBEL® Ringisolator ‘Jumbo’
• op verzinkte steun van 6 mm
• met ijzeren kern in de ring

art.nr. kleur
FG10019 25 1/20
FG10020 25 1/20
FG10021 25 1/20
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AKO® Schriklint-isolator tot 20 mm
• voor lint tot 20 mm
• om tegen de paal te nagelen of te schroeven
• vervaardigd uit polyethyleen

art.nr. kleur
AK44343 10 1/20

AKO® Schriklint-isolator tot 40 mm
• voor lint tot 40 mm
• om tegen de paal te nagelen of te schroeven
• vervaardigd uit polyethyleen

AKO® Schriklint-hoekisolator 'Cavallo'
• voor brede linten tot 40 mm
• verzinkte, doorlopende steun van 8 mm
• polyamide kunststof voor hoge trekkrachten

AKO® Premium klemisolator
• dubbelzijdige rubber inleg beschermt,  

houdt het lint op plaats
• voor alle afrasteringslinten met een breedte tot 40 mm
• geschikt als tussenisolator en lintspanner
• om tegen de paal te schroeven

AKO® Clipisolator 'Easy Tape'
• voor lint tot breedte van 40 mm en schrikdraadkoord tot 6 mm
• verbeterd clipmechanisme door 2 vastklikpunten
• versterkte montageplaat

AKO® Hoekisolator
• voor brede linten van 40 - 60 mm
• om vast te schroeven of te spijkeren
• niet geschikt voor linten met koperen geleiders

AKO® Premium-lint- en koordspanner
• voor afrasteringslinten tot max. 40 mm en  

afrasteringskoorden tot max. Ø 8 mm
• om tegen de paal te schoreven

art.nr. kleur
AK44340/121 12 1/20 216

art.nr. Kleur
AK441376/081 8 1/50

art.nr. Kleur
AK441290/141 - 14 1/25
AK441290/603 60 - -

art.nr. Kleur
AK441391/251 14 1/25 216

art.nr. Kleur
AK44347 10 1/10

art.nr. Kleur B
AK44578/041 4 1/14 448

Blokisolator groot model
• voor lint tot 40 mm 
• isolator uit nylon om te nagelen of te schroeven
• te gebruiken als tussenisolator of zelfs hoekisolator

art.nr. kleur
FG10056 10 1/10

GÖBEL® Schriklint-isolator
• op verzinkte steun van 6 mm 
• voor lint tot 40 mm

art.nr. kleur formaat
FG10013 Kort model 25 1/12
FG10014 13cm 25 1/8
FG10015 22cm 25 1/6

AK441290/603

AKO® Afstandsisolator voor schriklint
• op rechte verzinkte steun van 20 cm lang
• voor lint tot 40 mm breed

art.nr. kleur
AK441395/151 15 1/12

Blokisolator klein model
• voor lint tot 40 mm
• te bevestigen met nagels of schroeven

art.nr. kleur
FG10057 25 1/16

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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SPEEDRITE® beugelisolator, 2 stuks
• te gebruiken als eind- of hoekisolator  

voor schriklint tot 40 mm
• te bevestigen met 2 schroeven

art.nr. kleur
TR550 1/10

GÖBEL® Sleuf-isolator ‘Herkules’
• uit polycarbonaat
• op verzinkte steun van 6 mm
• geschikt voor draad en lint tot 10 mm
• gefreesde houtschroefdraad

GÖBEL® Sleuf-isolator ‘S 161’
• uit polyethyleen
• op verzinkte steun van 6 mm
• gefreesde houtschroefdraad

art.nr. kleur
FG10002 25 1/20
FG10003 25 1/20

art.nr. kleur
FG10009  transparant 25 1/16

GÖBEL® Sleuf-isolator
• uit polycarbonaat
• op verzinkte steun van 6 mm x 13 cm
• geschikt voor draad en lint tot 10 mm

art.nr. kleur
FG10010 25 1/16

Isolatorsteun voor houten paal 
• te combineren met bv.: 

GP4032 - GP4033 - GP4034 - GP4046 - GP4051

art.nr. formaat
GP4038 8mm x 155mm 1/100
GP4035 10mm x 155mm 1/100
GP4036 12mm x 155mm 1/100

Isolatorsteun voor betonnen paal
• geleverd met 2 moeren
• te combineren met bv.:  

- isolator GP4051 (10-12mm) 
- isolator GP 4046 (10-12mm)  
- isolator GP4033 (10mm)  
- isolator GP4034 (12mm)

art.nr. formaat
GP4040 10mm x 255mm 1/100
GP4041 12mm x 255mm 1/50

Isolatorsteun voor betonnen paal haaks model 90°
• geleverd met 2 moeren M12
• te combineren met  

bv. isolator GP4034, GP4046 of GP4051

art.nr. formaat
GP4031 12mm 1/50

Schroefdop-isolator
• kan op steun van M8, M10  

of M12 bevestigd worden

Sleufisolator
• te bevestigen op draadstang of isolatorsteun

art.nr. kleur
GP4046 25 1/15

art.nr. kleur formaat
GP4032 8mm 1/100
GP4033 10mm 1/100
GP4034 12mm 1/100

Dumpisolator universeel
• isolator met schroefdop
• kan op steun van M10 of M12 bevestigd worden
• niet geschikt voor koord en lint

art.nr. kleur specificatie
GP4051 compleet 1/250
GP4052 losse dop 1/25

SPEEDRITE® Lintisolator
• multifunctionele isolator voor schriklint en koord
• om tegen de paal te schroeven

art.nr. kleur
TR492 25 1/10



► Elektrische afrasteringen

13

Ringisolator M6
• ringisolator met schroefdraad M6
• inclusief 2 moertjes

AKO® Ringisolator M6
• ringisolator met schroefdraad M6
• inclusief 2 moertjes

art.nr. kleur 
FG10024 25 1/28

art.nr. kleur schroefdraad toepassing
AK44324/201 M6x25mm metalen paal - 20 1/14

AK44391 M6x80mm buispaal 25 - 1/20

AK44324/201

AK44391

Afstandsisolator draad/koord voor ronde palen 
• 25 cm
• kunststof
• te bevestigen op ronde palen

Afstandsisolator schriklint voor ronde palen 
• 25 cm
• kunststof
• te bevestigen op ronde palen

art.nr. kleur Ø paal
GP4116 48 mm 1/50
GP4117 60 mm 1/50

art.nr. kleur Ø paal
GP4118 48 mm 1/50
GP4119 60 mm 1/50

GÖBEL® Sleuf-isolator op steun M6
• uit polyethyleen
• op verzinkte steun van M6
• inclusief moer en vleugelmoer
• lengte schroefdraad: 25 mm

Afstandsringisolator M6 x 22cm
• afstandsringisolator met schroefdraad M6
• totale lengte: ± 22 cm
• inclusief 2 moertje

art.nr. kleur 
FG10041 25 1/12

art.nr. kleur 
FG10004 25 1/20

GÖBEL® Schriklint-isolator ‘Multi-Vorbau’
• M6 x 30 mm
• inclusief 2 moertjes
• geschikt voor schriklint van 40 mm

art.nr. kleur 
FG10016 25 1/12

AKO® Buisklem voor ronde metalen paal 
• met rubber inleg voor ronde palen Ø van 35 - 70 mm 
• te combineren met isolator op steun van M6, 

bv.: FG10016, FG10024, GP4001, FG10041, 
FG10004,AK44324/201, AK44391

SPEEDRITE® Klauwisolator
• geschikt voor draad tot 4 mm 
• vervaardigd uit premium polyethyleen
• makkelijk te bevestigen met nagel of schroeven

art.nr. 
AK441276 1/20

art.nr. kleur 
TR499 125 1/5

Afstandsringisolator M6 x 145mm
• afstandsringisolator met schroefdraad M6
• inclusief 2 moertjes

art.nr. lengte kleur 
GP4001 145mm 10 1/50

SPEEDRITE® Pinlock-isolator
• geschikt voor draad tot 4 mm
• vervaardigd uit premium polyethyleen
• makkelijk te bevestigen met nagel of schroeven

art.nr. kleur 
TR497 125 1/5
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SPEEDRITE® Ei-isolator
• ideaal voor grote spankracht
• diepe groeven om de draad op zijn plaats te houden
• te gebruiken als eind- of beginisolator

SPEEDRITE® Ei-isolator porselein
• ideaal voor grote spankracht
• diepe groeven om de draad op zijn plaats te houden
• lange levensduur

AKO® Ei-isolator voor schrikdraadkoord
• met glasvezel versterkt
• geschikt als hoek- en afspanisolator
• extra grote gaten voor koord

Ei-isolator
• te gebruiken als hoekisolator voor schrikdraad/koord
• met 2 dwars op elkaar geplaatste openingen

art.nr. kleur 
FG10058 40 - 1/5
FG15058 4

art.nr. kleur 
TR489 25 1/8

art.nr. kleur 
TR488 10 1/20

art.nr. kleur 
AK44334/061 6 1/20

AKO® Hoekisolator ‘Super’
• extra sterke uitvoering, uiterst robuust
• op verzinkte, doorlopende van 8 mm steun
• polyamide-kunststof voor hoge trekkracht

SPEEDRITE® Afstandsisolator
• met krulstaart 400 mm
• voor gebruik op houten palen, scherp gepunt om in te kloppen
• kern van gegalvaniseerd verenstaal
• UV-gestabiliseerd voor een lange levensduur

art.nr. kleur 
AK441330/061 6

art.nr. kleur 
TR473 1/5/25

Porseleinen hoekisolator

art.nr. kleur 
FG10062 50

SPEEDRITE® Multi-Fit isolator
• past op alle paaltjes met een Ø van 6 mm tot 16 mm
• UV-gestabiliseerd voor een lange levensduur
• stevige contramoer met anti-slip grip
• geschikt voor draad tot 4 mm of lint van 10 mm

art.nr. kleur 
TR486 25 1/10

art.nr. kleur 
AK441386/151 15 1/25

AKO® Schroefisolator 'Vario Plus'
• past op alle paaltjes met een Ø van 6-17 mm
• in de zijkant van de paal opsteken en simpel vastdraaien
• slagvaste kunststof - uitermate robuust
• geschikt voor lint van 40mm

Rolisolator
• isolator uit polyethyleen op steun van 7 mm
• geschikt als hoekisolator voor kunststof schrikdraad

art.nr. kleur 
FG10029 25 - 1/12
FG15029 4

Rolisolator PE
• isolator uit polyethyleen
• 45 x 20 mm
• Ø bevestigingsgat: 4,5 mm

art.nr. kleur 
FG10060 25 1/20

SPEEDRITE® Klauwisolator ‘Jumbo’
• grote klauwen voor koord of kabel tot 8 mm
• makkelijk te bevestigen met nagels of schroeven

art.nr. kleur 
TR495 25 1/10

NIEUW

NIEUW
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art.nr. kleur 
FG10078 25 stuks 1/20

art.nr. kleur 
AK444265 30 1/50

art.nr. kleur Ø
FG10090 13mm 10
FG10088 19mm 25

Isolator ‘Klemmfix’
• past op ronde/ovalen rantsoenpaal met Ø van 7-8 mm
• vervaardigd uit nylon
• voor draad en lint tot 40 mm

AKO® Verstelbare veerisolator
• voor paaltjes van 10 mm
• geschikt voor draad en koord

Isolator voor ronde kunststof paaltjes
• passend voor paaltjes ‘Euronetz’

art.nr. kleur 
FG10077 50 1/6

Ringisolator met metalen klem
• klikt op rond/ovaal rantsoenpaaltje met Ø van 7- 8mm
• vervaardigd uit polyethyleen

Kunststof lintisolator
• voor glasvezelpaal 10 mm

art.nr. kleur 
FG10085 25 1/20

Lintisolator voor kunststofpaal 19 mm

Isolator voor kunststofpaal 19 mm

art.nr. kleur 
FG10086 25 1/20

art.nr. kleur 
FG10087 25 1/20

Kunststof isolator
• voor glasvezelpaal 10 mm
• met oog (varkenskrul) voor draad of koord

art.nr. kleur 
FG10084 25 1/20

art.nr. kleur 
FG10082 25 1/16

Isolator met spanhuls
• voor fiberpaal 10 mm
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art.nr. specificaties kleur
FG10030 verzinkt 10 - 1/30
FG15030 verzinkt - 5

art.nr. kleur
TR494 10 stuks 1/8

art.nr. specificaties kleur
AK44254/061 RVS 6 1/50

art.nr. kleur
AK441248/061 6 1/50

art.nr. kleur
AK446535/041 4 1/14

art.nr. 
AK441235 1

art.nr. 
AK446560/061 6 1/50

SPEEDRITE® Poortgreepanker
• onderaan moer en 2 rondsels voor aansluiting grondkabel
• met 3 gaten in verzinkt metalen plaatje

AKO® Poortgreepanker met 2 ogen
• voor houten paal
• ogen 360° draaibaar

AKO® Poortgreepanker verzinkt met 2 vaste ogen
• nieuw anker met vaste ogen
• op steun van 6mm
• ongeschikt voor geleiders met koper

AKO® Poortgreepanker 'Vario Premium'
• onderaan moer en 2 rondsels voor aansluiting grondkabel
• met 3 gaten in RVS metalen plaatje

AKO® 'Gate Lock' afsluitbaar poortsysteem
Set bestaat uit:
• poortgreepisolator van robuuste kunststof en een 

aansluitplaat van roestvrij staal
• poortgreep met veerbegrenzer
• veiligheidsbehuizing tweedelig: wand- of paalbevestiging + 

veiligheidsafdekking
• 2 bevestigingschroeven
• hangslot van messing met 2 sleutels

AKO® Poortgreepanker X³
• nieuwe, zeer robuuste poortgreepanker
• gegalvaniseerde ring met 3 inhaakopties
• op steun van 6 mm

GÖBEL® Poortgreepanker met 2 ogen 
• voor houten paal
• op steun van 6 mm
• ogen 360° draaibaar
• ongeschikt voor geleiders met koper

GÖBEL® Poortgreep ‘Bayern’
• met gesloten haak

AKO® Fence Clip
• voor het inhangen van poortgrepen bij 

geopende poort
• geschikt voor afrasteringslinten met 

een breedte tot max 40mm, draden of 
koorden met een Ø tot 8mm

AKO® Poortgreepanker voor lint 'Profi'
Set bestaat uit 4 isolatoren en 4 aansluitplaten
• tussenplaat uit roestvrij staal
• 1 zijde van de plaat om poortgreep in te haken,  

andere zijde om lint te bevestigen
• geschikt voor lint tot 40mm breed

GÖBEL® Poortgreep ‘Jumbo’
• met open haak 
• met open veer achteraan

art.nr. kleur
FG10120 1/10/100

art.nr. kleur
AK442371 8 1/100

art.nr. kleur
AK44355/041 4 1/22

art.nr. kleur
FG10109 1/10/100
FG10110 1/10/100

Doorgangen

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



► Elektrische afrasteringen

17

GÖBEL® Poortgreep ‘Upland’
• met open haak
• budget kwaliteit
• met open veer achteraan

art.nr. kleur
FG10131 1/10/100

ZAMMR® Poortgreep wit
• met 2 haken: geleidend of niet geleidend
• doorlopende RVS constructie binnen in de greep
• te gebruiken met draad, elastische koord, lint tot 2 cm

SPEEDRITE® Elastische poortgreep
• inclusief poortgreepanker en pinlock-isolator in kit 
• lengte: 3,5 meter, uitrekbaar tot 7 meter 
• met UV-bestendige buitenlaag

art.nr. 
TR510 1 1/10

art.nr. kleur 
TR512 1/10

GÖBEL® Poortgreep met lintklem ‘Bayern’
• met open haak
• voor lint tot 40 mm

art.nr. specificaties
FG10129 Galva 1/10/100
FG10150 RVS 1/10/100

AKO® Poortgreep RVS met haak
• met open haak
• met trekveerbegrenzing

AKO® Poortgreep met haak 'Vintage'
• eenvoudig, klassiek model met haak
• breukvast, ook bij vorst
• met trekveerbegrenzing

art.nr. kleur
AK44944 1/5/100

art.nr. kleur
AK44973 1/5/100

SPEEDRITE® Poortgreep ‘Extreme’ RVS
• open haak
• bevestiging van lint of elastische koord zonder knopen

art.nr. kleur
TR487 1/20

art.nr. kleur
TR480 1 1/20

SPEEDRITE® Poortgreepset met lint
• complete set met 5 meter lint van 40 mm
• pinlock-isolator
• poortgreepanker en 2 lintklemmen

SPEEDRITE® Poortgreep ‘Heavy Duty’
• robuuste anti-slip handgreep
• lange levensduur
• gegalvaniseerde High Tensile veer

SPEEDRITE® Poortgreep 'Extreme Heavy Duty Soft grip'
• met open haak
• ergonomisch model met anti-slip
• met trekveerbegrenzing

art.nr. kleur
TR485 1/20

art.nr. kleur
TR478  1/10

GÖBEL® Poortgreep ‘Bayern'
• met open haak
• gesloten achteraan

art.nr. kleur
FG10121 1/10/100

SPEEDRITE® Elastische koord 7 mm
• elastische koord om zelf uw doorgangen te maken 
• 4 roestvrij stalen draden
• weerstand: 4,26 Ohm/m

art.nr. kleur formaat
TR509  rol van 50m 1/10

NIEUW
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GÖBEL® Poortgreepset met dunne veer
inhoud set: 2 x FG10030 poortgreepankers 
                     1 x poortgreep met lange, dunne geïntegreerde veer

art.nr. 
FG10138 1

GÖBEL® Poortgreepveer
• gepoedercoate veer wit van 5 cm Ø
• uitrekbaar tot maximaal 5 meter
• combineerbaar met elk model poortgreep

AKO® Poortgreepset, tot 5 m uittrekbaar
inhoud set: 1 x veer  
                     1 x poortgreep met haak
                     2 x poortgreepankers

art.nr. 
FG10130 1 1/50

art.nr. 
AK44945/011 1 1/12 36

GÖBEL® Poortgreepveer 
• verzinkte veer van 5 cm Ø
• uitrekbaar tot maximaal 5 meter
• combineerbaar met elk model poortgreep

art.nr. 
FG10123 1 1/50

GÖBEL® Poortgreepset ‘Jumbo’
inhoud set: 1 x veer FG10123   
                     1 x poortgreep FG10109 
                     1 x poortgreepanker FG10031
                     1 x ringisolator FG10017 

art.nr. 
FG10124 1

GÖBEL® Poortgreepset ‘Bayern’
inhoud set: 1 x veer FG10123
                     1 x poortgreep FG10121 
                     2 x poortgreepanker FG10030

GÖBEL® Elastische poortgreepset ‘Basic’
inhoud set: 1 x isolator FG10017
                     1 x poortgreep FG10121
                     1 x poortgreepanker FG10030
                     1 x elastische koord 4,90 m - uitrekbaar tot 9,50 m

AKO® Elastische poortgreepset ‘E-line’
inhoud set: 1 x Ø 7 mm elastisch schrikdraadkoord,  
met verbindingshaak, met 4 x 0,25 mm RVS-geleider
                 1 x robuuste poortgreep
                 1 x ringisolator
                 1 x poortgreepanker

AKO® Oprolbare poortgreepset ‘Flexigate’ 7,5 meter
• bevestiging met 2 houtschroeven aan houten paal 
• met koord van 6 mm x 7,5 m
• geen doorhangende linten of -koorden
• geen struikelgevaar voor mens of dier door lusvorming
• voor een goede verbinding is het aan te raden  

de AKO aansluitkabel voor schrikdraadkoord  
(AK44627/011) toe te voegen

AKO® Oprolbare poortgreepset ‘Flexigate’ 19 meter
• 20 mm breed lint met 9 sterke roestvrijstalen geleiders
• hoge afwerkingskwaliteit
• bevestiging 1: met 2 meegeleverde houtschroeven  

direct op de houten paal of op de muur
• bevestiging 2: met het meegeleverd scharnier

Oprolbare poortgreepset ‘Compact’
• met koord van 6 mm x 6 meter

art.nr. 
FG10136 1

art.nr. 
FG10126 1 1/16

art.nr. uitrekbaar
AK44255/011 3m - 6m lengte 1 1/16 16

AK442551/011 4,5m - 9m lengte 1 1/16 16

art.nr. 
AK441299/011 1 1/10 15

art.nr. lengte
AK441294 19 m 1/5 32

art.nr. 
FG10139 1 1/30

Het gebruik van  
poortgreepveren  
is af te raden voor 

paardenweides



► Elektrische afrasteringen

19

GÖBEL® Kunststof schrikdraad 'Upland'
• 3 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
• weerstand: 9,2 Ohm/m
• breekkracht: 90 kg

GÖBEL® Kunststof schrikdraad ‘Jumbo’
• 3 roestvrij stalen geleiders van 0,25 mm
• weerstand: 7,5 Ohm/m
• breekkracht: 90 kg

GÖBEL® Kunststof schrikdraad ‘Super Jumbo’
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
• weerstand: 3,87 Ohm/m
• breekkracht: 90 kg

GÖBEL® Kunststof schrikdraad ‘Extra Jumbo’
• 9 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
• weerstand: 2,75 Ohm/m
• breekkracht: 100 kg

GÖBEL® Kunststof schrikdraad ‘Torero-Leitflix’
• 5 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 1 koperen geleider van 

0,25 mm
• weerstand: 0,25 Ohm/m
• breekkracht: 90 kg

art.nr. kleur formaat
FG10248 rol van 250m 1/10 350
FG10258 rol van 500m 1/5 210

art.nr. kleur formaat
FG10249  rol van 250m 1/10 350
FG10250  rol van 1000m 1 210

art.nr. kleur formaat
FG10252 rol van 250m 1/10 350
FG10253 rol van 500m 1/10 170

art.nr. kleur formaat
FG10254 rol van 200m 1/10 350
FG10255 rol van 400m 1/10 100

art.nr. kleur formaat
FG10262  rol van 200m 1/10 210
FG10263  rol van 500m 1 -

GÖBEL® Kunststof schrikdraad ‘Torero-Leitflix’
• 8 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm en 1 koperen geleider van 

0,25 mm
• weerstand: 0,23 Ohm/m
• breekkracht: 95 kg

Kunststof schrikdraad ‘Poliwire’
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
• weerstand: 3,90 Ohm/m
• breekkracht: 95 kg

SPEEDRITE® Kunststof schrikdraad ‘Poliwire’
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
• weerstand: 6,41 Ohm/m
• breekkracht: 68 kg

art.nr. kleur formaat
FG10264  rol van 200m 1/10 350
FG10266  rol van 400m 1 210
FG10269  rol van 1000m 1 -

art.nr. kleur formaat
GP4181 rol van 100m 1
GP4182 rol van 400m 1

art.nr. kleur formaat
TR703  rol van 200m 1/12

Geleiders / draad

AKO® Kunststof schrikdraad 'PremiumLine' 
AK441550/AK441551
• 3 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm 

en 3 koperen geleiders van 0,25 mm
• weerstand: 0,11 Ohm/m
• breekkracht: 95 kg 

AK441738
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm 

en 3 koperen geleiders van 0,25 mm
• weerstand: 0,10 Ohm/m
• breekkracht: 95 kg

art.nr. kleur formaat
AK441550  rol van 250m 1/12 240
AK441551   rol van 400m 1/6 120
AK441738   rol van 1000m 1/6 72

AK441551

AK441738

AK441550

NIEUW
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art.nr. kleur formaat
AK441564  rol van 200m 1 72
AK441554  rol van 400m 1 36
AK441519  rol van 400m 1 36

GÖBEL® Schrikdraadkoord 6 mm 
• 6 roestvrijstalen geleiders van 0,20 mm
• weerstand: 3,87 Ohm/m
• breekkracht: 400 kg

GÖBEL® Schrikdraadkoord 8 mm 
• 6 roestvrijstalen geleiders van 0,40 mm
• weerstand: 1,20 Ohm/m
• breekkracht: 800 kg

AKO® Schrikdraadkoord 6 mm 
• 6 TriCOND geleiders van 0,30 mm
• weerstand: 0.311 Ohm/m
• breekkracht: 400 kg

art.nr. kleur formaat
FG10286 rol van 200 m 1

SPEEDRITE® Schrikdraadkoord 'Extreme Polirope' 6mm
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,30mm  

en 3 koperen geleiders van 0,25mm
• weerstand: 0,16 Ohm/meter
• breekkracht: 500 kg

art.nr. kleur formaat
TR718  rol van 200m 1 100

GÖBEL® Schrikdraadkoord ‘Torero-Leitfix’ 6 mm
• 5 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm  

en 1 koperen geleider van 0,30 mm
• weerstand: 0,23 Ohm/m
• breekkracht: 400 kg

art.nr. kleur formaat
FG10292  rol van 200m 1 100
FG10293  rol van 500m 1 -

art.nr. kleur formaat
FG10271 rol van 200m 1 100
FG10272 rol van 500m 1 48

Schrikdraadkoord ‘Superior Plus’ Braided Rope 6mm
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20mm  

en 4 koperen geleiders van 0,25mm
• weerstand: 0,08 Ohm/m
• breekkracht: 900 kg

AKO® Schrikdraadkoord 'PremiumLine' 6,5mm
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm 

en 3 koperen geleiders van 0,25 mm
• weerstand: 0,10 Ohm/m
• breekkracht: 400 kg

art.nr. kleur formaat
GP4188  rol van 200m 1/6

Geleiders / koord

Schrikdraad ‘Superior Plus’ Braided Wire 3 mm
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,16mm  

en 3 koperen geleiders van 0,25mm
• weerstand: 0,11 Ohm/m
• breekkracht: 120 kg

art.nr. kleur formaat
GP4186  rol van 200m 1/20

art.nr. kleur formaat
AK449532  rol van 200m 1 96
AK449531  rol van 400m 1 36

AK441564

AK449531

AK449532

AK441554 AK441519

Kunststof schrikdraad ‘Superior Plus’ 3,5 mm
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm 

en 3 koperen geleiders van 0,25 mm
• weerstand: 0,11 Ohm/m
• breekkracht: 180 kg

art.nr. kleur formaat
GP4185  rol van 500m 1/12

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Geleiders / lint

SPEEDRITE® Schriklint 'Extreme Tape' 40 mm
• 8 roestvrij stalen geleiders van 0,25 mm  

en 2 koperen geleiders van 0,25 mm (kruiselings)
• weerstand: 0,16 Ohm/m
• breekkracht: 255 kg

art.nr. kleur formaat
TR728  rol van 200m 1 72

SPEEDRITE® Schriklint 'Extreme Tape Horse' 40 mm
• 8 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm en 

2 koperen geleiders van 0,30 mm (kruiselings)
• weerstand: 0,11 Ohm/m
• breekkracht: 260kg

art.nr. kleur formaat
TR730  rol van 200m 1 72

GÖBEL® Schriklint ‘Torero-Leitfix’ 38 mm
• 9 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
• 1 koperen geleider van 0,30 mm
• weerstand: 0,22 Ohm/m
• breekkracht: 200 kg

art.nr. kleur formaat
FG10231  rol van 200 m 1/4

GÖBEL® Schriklint ‘Spezial’ 60 mm
• 8 roestvrij stalen geleiders van 0,40 mm
• weerstand: 0,9 Ohm/m
• breekkracht: 350 kg

art.nr. kleur formaat
FG10203 rol van 200m 1 60

GÖBEL® Schriklint ‘Kombi’ 42 mm
• 15 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm  

en 2 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
• in de beide versterkte randen zitten telkens nog  

3 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
• weerstand: 1,27 Ohm/m
• breekkracht: 290 kg

art.nr. kleur formaat
FG10202  rol van 200m 1

GÖBEL® Schriklint ‘Spezial’ 40 mm
• 9 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm  

en 4 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
• weerstand: 1,21 Ohm/m
• breekkracht: 200 kg

art.nr. kleur formaat
FG10206 rol van 200m 1/4 96

AKO® Schriklint 'TopLine Plus' 40mm
• 10 TriCOND geleiders van 0,30 mm
• weerstand: 0,187 Ohm/m
• breekkracht: 230 kg

art.nr. kleur formaat
AK449109 rol van 200m 1/6 48

GÖBEL® Schriklint ‘Spezial’ 20 mm
• 4 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
• weerstand: 10,8 Ohm/m
• breekkracht: 70 kg

art.nr. kleur formaat
FG10209 rol van 200m 1/10 200
FG10210  rol van 200m 1/10 200

GÖBEL® Schriklint ‘Spezial’ 20 mm
• 9 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
• weerstand: 2,75 Ohm/m
• breekkracht: 150 kg

art.nr. kleur formaat
FG10213 rol van 200m 1/10 200

art.nr. kleur formaat
AK449122  rol van 200m 1/4 48

AKO® Schriklint 'Premium Plus' 40mm
• 10 TriCOND geleiders van 0,40 mm
• weerstand: 0,09 Ohm/m
• breekkracht: 350 kg

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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GÖBEL® Schriklint ‘Torero-Leitfix’ 10 mm
• 3 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm 

en 1 koperen geleider van 0,30 mm
• weerstand: 0,24 Ohm/m
• breekkracht: 50 kg

art.nr. kleur formaat
FG10233 rol van 200m 1/10

GÖBEL® Schriklint ‘Torero-Leitfix’ 20 mm
• 5 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm 

en 1 koperen geleider van 0,30 mm
• weerstand: 0,23 Ohm/m
• breekkracht: 100 kg

art.nr. kleur formaat
FG10232  rol van 200m 1/10

AKO® Schriklint 'TopLine Plus' 20mm
• 5 roestvrij stalen geleiders van 0,3 mm
• weerstand: 0,374 Ohm/m
• breekkracht: 120 kg

art.nr. kleur formaat
AK449108 rol van 200m 1/12 120

GÖBEL® Schriklint ‘Kombi’ 20 mm
• 4 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm 

en 2 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
• in de beide versterkte randen zitten telkens nog   

3 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
• weerstand: 2,59 Ohm/m
• breekkracht: 125 kg

SPEEDRITE® Schriklint 'Extreme Tape' 20 mm
• 4 roestvrij stalen geleiders van 0,25 mm  

en 2 koperen geleiders van 0,25 mm (kruiselings)
• weerstand: 0,17 Ohm/m
• breekkracht: 168 kg

art.nr. kleur formaat
FG10201  rol van 200m 1/4

art.nr. kleur formaat
TR720  rol van 200m 1

art.nr. kleur formaat
AK449123  rol van 200m 1/6 96

AKO® Schriklint 'Premium Plus' 20mm
• 5 TriCOND geleiders van 0,40 mm
• weerstand: 0,183 Ohm/m
• breekkracht: 190 kg

GÖBEL® Schriklint ‘Spezial’ 10 mm
• 4 roestvrij stalen geleiders van 0,16 mm
• weerstand: 11 Ohm/m
• breekkracht: 60 kg

art.nr. kleur formaat
FG10219 rol van 250m 1/10
FG10220  rol van 250m 1/10

GÖBEL® Schriklint ‘Spezial’ 13 mm
• 6 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm
• weerstand: 3,87 Ohm/m
• breekkracht: 60 kg

art.nr. kleur formaat
FG10214 rol van 200m 1/10 240
FG10215 rol van 500m 1/6 -

GÖBEL® Schriklint ‘Spezial’ 20 mm
• 4 roestvrij stalen geleiders van 0,20 mm 

en 2 roestvrij stalen geleiders van 0,30 mm
• weerstand: 2,75 Ohm/m
• breekkracht: 120 kg

art.nr. kleur formaat
FG10211 rol van 200m 1/10 200
FG10212  rol van 200m 1/10 200

NIEUW

NIEUW
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AKO® 'High-Tensile' staaldraad
• zink/aluminium-legering voor langdurige bescherming
• 9x hogere bescherming tegen corrosie  

in vergelijking met normale verzinkte draad
• zeer goed geleidend vermogen
• ideaal voor permanten afrasteringssystemen

art.nr. Ø in mm lengte weerstand breekkracht
AK445055 2,00 1.000m 0,060 Ohm/m 345kg 1 40
AK44505 2,50 625m 0,035 Ohm/m 650kg 1 40

art.nr. Ø in mm lengte weerstand breekkracht
AK445038 1,80 500m 0,027 Ohm/m 95kg 1/4 30

AKO® Schrikdraad getwijnd aluminium
• 7 draden gebundeld
• verhoogde breukbelasting door de toevoeging 

van magnesium
• uiterst flexibel en licht, daardoor eenvoudige 

en snelle opbouw
• tot 4x een beter geleidingsvermogen dan 

gangbare ijzerdraad

Aluminium schrikdraad

art.nr. Ø in mm lengte weerstand breekkracht
FG10298 1,60 400m 0,020 Ohm/m 60kg 1/4
FG10247 1,80 400m 0,015 Ohm/m 75kg 1/4
FG10299 2,00 400m 0,010 Ohm/m 90kg 1/4

Schrikdraadkabel verzinkt Ø 1,6 mm
• zeer flexibel inzetbaar
• weer oprolbaar
• gevoeliger voor corrosie dan gladde draad

art.nr. lengte weerstand breekkracht
FG10243 rol van 200m 0,12 Ohm/m 200kg 1
FG10244 rol van 500m 0,12 Ohm/m 200kg 1
FG10240 rol van 1.000m 0,12 Ohm/m 200kg 1

Spandraad ‘Crapo’ verzinkt 
• per rol van 5kg

art.nr. Ø in mm lengte ±
GP4081 1,60 317m 1/5 100
GP4082 1,80 250m 1/5 100
GP4083 2,00 202m 1/5 50
GP4084 2,40 141m 1/5 50
GP4085 2,80 105m 1/5 50
GP4086 3,00 90m 1/5 50

Geleiders / metalen draad

NIEUW

NIEUW
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GÖBEL® Kunststofpaal 75 cm 
• met driehoeksvoet
• vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
• met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
• voorzien van 5 houders voor lint en 2 voor koord

art.nr. kleur
FG10698 10 600
FG10704 10 600

GÖBEL® Kunststofpaal 105 cm 
• met driehoeksvoet
• vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
• met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
• voorzien van 7 houders voor lint en 3 voor koord

art.nr. kleur
FG10653 10 600
FG10663 10 600

GÖBEL® Kunststofpaal 125 cm 
• met driehoeksvoet
• vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
• met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
• voorzien van 8 houders voor lint en 4 voor koord

art.nr. kleur
FG10690 10 640
FG10692 10 640

GÖBEL® Kunststofpaal 150 cm 
• met driehoeksvoet
• vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
• met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
• voorzien van 9 houders voor lint en 5 voor koord

art.nr. kleur
FG10655 10 640
FG10665 10 640

Kunststof rantsoenpaal
• enkele pen
• lengte: 85 cm zonder pen
• met topisolator voor draad

Kunststof rantsoenpaal
• dubbele pen
• met topisolator voor draad

Kunststof kruisprofielpaal gepunt
• FG10688: 3 sleuven voor lint of draad,  

afstand van bovenaf: 6/40/75 cm

Kunststof recycling paal
• vierkant / gepunt / kleur 

art.nr. formaat in cm
FG10688 7 x 7 x 150 1 120
FG10689 7 x 7 x 185 1 120

art.nr. Ø x L in cm
FG10684 7 x 7 x 175 1 55
FG10687 9 x 9 x 175 1 45
FG10685 7 x 7 x 200 1 55
FG10694 9 x 9 x 200 1 45
FG10686 7 x 7 x 225 1 55

art.nr. kleur formaat in cm
FG10651 19mm x 125cm 10
FG10652 19mm x 138cm 10
FG10699 19mm x 150cm 10

art.nr. kleur formaat
FG10650 19mm x 85cm 10

art.nr. Ø x L in cm
FG10675 4,5 x 130 1 300
FG10676 4,5 x 150 1 300
FG10683 4,5 x 175 1 300
FG10677 6 x 175 1 125
FG10679 10 x 175 1 33
FG10681 8 x 185 1 60
FG10678 7 x 200 1 150
FG10680 10 x 200 1 33
FG10682 7 x 225 1 150

Kunststof recycling paal
• rond / gepunt / kleur 

GÖBEL® Kunststofpaal ‘Mustang’ 115 cm
• met stijgbeugelvoet
• vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
• met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
• voorzien van 6 houders voor lint en 4 voor koord

art.nr. kleur
FG10657 10 600
FG10667 10 600FG10699FG10652FG10651
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GÖBEL® ‘kunststofpaal ‘Mustang’ 155 cm
• met stijgbeugelvoet
• vervaardigd uit PP-Copo-Glasvezel
• met ingegoten verzinkte stalen grondpin van 8 mm Ø
• voorzien van 8 houders voor lint en 8 voor koord

art.nr. kleur
FG10659 10 720
FG10669 10 720

GÖBEL® Kunststofpaal ‘Variant’ 103 cm
• vervaardigd uit nylon
• glasvezel versterkt
• 5 draadgeleiders

AKO® Kunststofpaal ‘Premium’ 147 cm
• zeer schokbestendige, hoogwaardige kunststof paal
• vrijwel onbreekbare enkele instap
• met lange versterkte bodempen met dikte van 9 mm
• voor alle gangbare linten, koorden of draden
• hoge standvastheid dankzij aanvullende dwarsribben

art.nr. kleur
FG10644 25

art.nr. kleur
AK441814 5/20 660

Glasvezelpaaltje Ø 10 mm
• geleverd met 1 voetsteun en 1 isolator
• extra isolatoren optioneel verkrijgbaar (FG10082)

art.nr. kleur lengte
FG10641 105cm 25
FG10642 160cm 25

Kunststof krulstaartpaal
• volledig uit kunststof met Ø 13 mm
• met verzinkte dubbele stalen grondpin van 8 mm Ø

art.nr. kleur lengte
FG10709 110cm 1/25

Veerstalen krulstaartpaal
• verzinkte paal met oog (isolatie van PE)
• met ± 17 cm dubbele pen
• materiaaldikte Ø 6,5 mm

art.nr. Ø lengte
AK441474 6,5mm 109cm 10 1000

Stalen rantsoenpaal 105cm
• met 1 isolatorsteun 12 mm
• te combineren met isolator: 

- GP4034 
- GP4046 
- GP4051

Stalen rantsoenpaal 150cm
• met 2 isolatorsteunen 12mm
• te combineren met isolator: 

- GP4034 
- GP4046 
- GP4051

art.nr. kleur formaat
GP4148 100cm 1/10 400

art.nr. kleur formaat
GP4149 150cm 1/10

Metalen rantsoenpaal ovaal
• met vastzittende metalen intrapvoet
• isolator aan de top is warm versmolten op het ijzer
• op aanvraag ook leverbaar in ronde uitvoering of  

met diverse andere topisolatoren (zie pagina 17)

art.nr. lengte kleur
FG10610 105cm 10/30 500
GP4141 140cm 25 500

Rantsoenpaal half geïsoleerd
• bovendeel bestaat uit 6 mm staal met krulstaart
• met vastzittende metalen instapvoet

art.nr. lengte
FG10640 105cm 10

GP4141
FG10610

NIEUW
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EURONETZ® ‘Ernteschutz’ 65/1
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor konijnen
• inclusief 15 paaltjes met enkele pen
• 10 horizontale draden,  

waarvan 9 geleidend

EURONETZ® ‘Extra’ 90/1
• snel plaatsbare elektrificeerbaar 

afrastering voor schapen. Dit model 
is het standaard net voor schapen

• inclusief 14 paaltjes met enkele pen
• 8 horizontale draden,  

waarvan 7 geleidend
• onderste en bovenste draad  

is extra versterkt

EURONETZ® ‘Kombi’ 90/1
• elektrificeerbaar afrasteringsnet  

met vertikale starre kunststof repen 
Iideaal voor oneffen terrein

• inclusief 14 paaltjes met enkele pen
• 9 horizontale draden,  

waarvan 8 geleidend

EURONETZ® ‘Kombi’ 90/2
• elektrificeerbaar afrasteringsnet  

met vertikale starre kunststof repen 
Iideaal voor oneffen terrein

• inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
• 9 horizontale draden,  

waarvan 8 geleidend

EURONETZ® ‘Extra’ 90/2
• snel plaatsbare elektrificeerbare 

afrastering voor schapen
• inclusief 14 paaltjes  

met dubbele pen
• 8 horizontale draden,  

waarvan 7 geleidend
• onderste en bovenste draad  

is extra versterkt

EURONETZ® ‘Kombi-Wildschwein’ 75/1
• snel plaatsbare elektrificeerbare 

afrastering ter voorkoming van  
schade door everzwijnen

• inclusief 9 Jumbo paaltjes  
van 19mm met enkele pen

EURONETZ® ‘Kombi-Wildschwein’ 75/2
• snel plaatsbare elektrificeerbare 

afrastering ter voorkoming van  
schade door everzwijnen

• inclusief 9 Jumbo paaltjes  
van 19mm met dubbele pen

EURONETZ® ‘Ernteschutz’ 65/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor konijnen
• inclusief 15 paaltjes met dubbele pen
• 10 horizontale draden,  

waarvan 9 geleidend

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10333 65cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10325 90cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10349 90cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10351 90cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10327 90cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10447 75cm (hoogte net 60 cm;

begint 15 cm boven de grond)
30,60m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10447 75cm (hoogte net 60 cm;

begint 15 cm boven de grond)
30,60m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10335 65cm 50m 1
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EURONETZ® ‘Jumbo Leitmix’ 90/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor schapen 
• inclusief 14 paaltjes met dubbele pen,  

waarvan 2 Jumbopaaltjes van 19 mm
• 8 horizontale draden,  

waarvan 7 geleidend
• elke derde vertikale draad  

eveneens geleidend

EURONETZ® ‘Plus/Minus’ 90/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor schapen
• schrikdraadapparaat hoeft niet geaard 
• beide polen rechtstreeks op de  

(+) en (-) aansluiting van het net  
bevestigen

• ideaal bij slecht geleidende of  
zeer droge grond

• het dier moet een (+) en een (-) draad  
aanraken om een schok te krijgen

• inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
• 8 horizontale draden waarvan 7 geleidend

EURONETZ® ‘Kombi’ 106/1
• elektrificeerbaar afrasteringsnet  

met vertikale starre kunststof repen, 
ideaal voor oneffen terrein

• inclusief 14 paaltjes met enkele pen
• 9 horizontale draden,  

waarvan 8 geleidend

EURONETZ® ‘Kombi’ 106/2
• elektrificeerbaar afrasteringsnet  

met vertikale starre kunststof repen, 
ideaal voor oneffen terrein

• inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
• 9 horizontale draden,  

waarvan 8 geleidend

EURONETZ® ‘Plus’ 106/1
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor geiten
• inclusief 14 paaltjes met enkele pen
• 8 horizontale draden,  

waarvan 7 geleidend
• onderste en bovenste draad is extra  

versterkt

EURONETZ® ‘Plus’ 106/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor geiten
• inclusief 14 paaltjes met dubbele pen
• 8 horizontale draden,  

waarvan 7 geleidend
• onderste en bovenste draad is extra  

versterkt

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10450 90cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10385 90cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10353 106cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10355 106cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10329 106cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10331 106cm 50m 1
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EURONETZ® ‘Extra Hoch’ 120/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor schapen  
en geiten

• inclusief 14 paaltjes met  
dubbele pen

• 10 horizontale draden,  
waarvan 9 geleidend

EURONETZ® ‘Wolfnetz Jumbo’ 120/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet ter bescherming tegen wolven
• inclusief 14 paaltjes met dubbele pen, waarvan 2 jumbo 

paaltjes van 19 mm
• 10 horizontale draden, waarvan 9 geleidend 
• onderste draad is omwikkeld met  

niet-geleidende roestvrij stalen draad
• met aardingsklem aan de onderste draad

EURONETZ® ‘Wolfnetz Plus/Minus' 120/2
• afrasteringsnet voorzien  

van een plus/min aansluiting
• dit systeem verzekert ook  

bij ondergrond waarop aarding  
lastig is, volledige spanning

• inclusief 14 paaltjes  
met dubbele pen

EURONETZ® ‘Wolfnetz Jumbo Kombi’ 105/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet ter bescherming tegen wolven
• met vertikale starre kunststof repen. Ideaal voor oneffen 

terrein
• inclusief 14 paaltjes met dubbele pen, waarvan 2 

Jumbopaaltjes van 19 mm
• 10 horizontale draden, waarvan 9 geleidend 
• onderste draad is omwikkeld met  

niet-geleidende roestvrij stalen draad
• met aardingsklem aan de onderste draad

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10380 120cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10381 120cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10391 120cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10481 106cm 50m 1
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EURONETZ® ‘Geflügel’ 112/1
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor pluimvee,  
ook zeer geschikt voor lammeren

• inclusief 15 paaltjes  
met enkele pen 

• 12 horizontale draden,  
waarvan 11 geleidend

EURONETZ® ‘Mustang’ 145/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar 

afrasteringsnet voor paarden
• inclusief 15 ‘Jumbo’ 19 mm paaltjes  

met dubbele pen
• 11 horizontale draden,  

waarvan 10 geleidend

EURONETZ® ‘Spezial Pferd’ 120/2
• speciaal elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor paarden, 
mazen speciaal afgestemd  
op de veiligheid van paarden

• inclusief 9 ‘Jumbo’ 19 mm paaltjes  
met dubbele pen

• 4 horizontale draden van 4,5 mm dik
• starre vertikale verstevigingen  

alle 60 cm

EURONETZ® ‘Mustang’ 145/2  
met extra kleine mazen 
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor paarden
• inclusief 15 ‘Jumbo’ 19 mm paaltjes  

met dubbele pen
• 17 horizontale draden,  

waarvan 16 geleidend
• met extra kleine mazen onderaan

EURONETZ® ‘Mustang’ 170/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar  

afrasteringsnet voor paarden
• inclusief 8 ‘Jumbo’ 19 mm paaltjes  

met dubbele pen
• 12 horizontale draden,  

waarvan 11 geleidend

EURONETZ® ‘Geflügel’ 112/2
• snel plaatsbaar en elektrificeerbaar 

afrasteringsnet  
voor pluimvee,  
ook zeer geschikt voor lammeren

• inclusief 15 paaltjes met dubbel pen 
• 12 horizontale draden,  

waarvan 11 geleidend
• onderste draad is extra versterkt

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10337 112cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10376 145cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10378 120cm 30,5m / 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10379 145cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10377 170cm 25m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10339 112cm 50m 1
FG10383 112cm 50m 1
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Afrasteringsnetten niet elektrificeerbaar

EURONETZ® ‘Geflügel’ 112/1
• snel plaatsbaar afrasteringsnet  

voor pluimvee
• niet elektrificeerbaar
• 12 horizontale draden,  

waarvan 11 geleidend
• Inclusief 15 paaltjes met enkele pen

Vervangpaaltje Ø 13 mm Vervangpaaltje ‘Jumbo’ Ø 19 mm

EURONETZ® ‘Geflügel’ 112/2
• snel plaatsbaar afrasteringsnet  

voor pluimvee
• niet elektrificeerbaar
• 12 horizontale draden,  

waarvan 11 geleidend
• inclusief 15 paaltjes  

met dubbele pen

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10398 112cm 50m 1

art.nr. hoogte lengte kleur net
FG10399 112cm 50m 1

art.nr. formaat
FG19325 90/1 1
FG19327 90/2 1
FG19329 106/1 1
FG19331 106/2 1
FG19333 65/1 1
FG19335 65/2 1
FG19337 112/1 1
FG19339 112/2 1
FG19340 75/1 1
FG19467 120/2 1

art.nr. formaat
FG19452 90/2 1
FG19456 106/2 1
FG19460 65/2 1
FG19464 112/2 1
FG19468 145/2 1
FG19472 170/2 1

Twist Butler TB125
De Twist Butler is een uniek systeem voor het eenvoudig opzetten 
en afbreken van elektrische weideafrasteringen en de opslag ervan. 
Daarnaast is de Twist Butler een modulair systeem en daardoor 
uitbreidbaar volgens eigen eisenpakket 

• voor afrasteringsnetten (incl. bodempen) met hoogte tot 125cm
• monteer en demonteer afrasteringen  

op een tijdbesparende en ongecompliceerde manier
• geeft de mogelijkheid tot ruimtebesparende opslag  

en gemakkelijk transport
• zonder moeilijke hulpstukken; 

snel en eenvoudig oprollen, weghalen en bewaren
• hoge kwaliteit

art.nr. specificaties
FG10430 Twist Butler TB125 (1x basiselement + 1x hendel) 1
FG10431 Twist Butler TB125 (1x basiselement) 1
FG10432 Twist Butler TB125 (3x basiselement + 1x hendel) 1
FG10433 Twist Butler TB125 (3x basiselement) 1
FG10434 Twist Butler TB125 (1x hendel) 1

7,5 cm

20,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

16,0 cm

16,0 cm

10,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

7,5 cm

20,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

16,0 cm

16,0 cm

10,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

FG19456
Formaat 106/2 (dubbele pen)

FG19333
Formaat 65/1 (enkele pen)

FG10434

basiselement

basiselement met hendel

NIEUW
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OviNet 
Onze beproefde elektrificeerbare schapennetten voor universeel gebruik 

• hoogte 90 cm (9 horizontale draden)
• 14 stabiele kunststofpalen,  

elk met enkele of dubbele pen verkrijgbaar
• stroomgeleiding horizontaal 3 x 0,20 mm  

roestvast stalen geleiders per draad
• extreem sterk gelaste knooppunten
• versterkte, stroomgeleidende bovenste litzedraad - hoger 

geleidingsvermogen door gebruik
• van 5 geleiders van niet-corroderend materiaal (NiRo)  

en een vertinde kopergeleider
• verzinkte grondpen aan kunststofpaal
• topisolator en bodemstopper maken het  

bijna onmogelijk dat de draad zich loswerkt
• 3 jaar garantie tegen UV-schade op de kunststofdraden

WolfNet Maxi
Ons nieuwe, extra hoge wolfafweernet OVI met het beproefde +/- principe 

• 14 geïntegreerde witte kunststof palen met verzinkte bodempen  
(met enkele of dubbele pen verkrijgbaar)

• 9 x TriCOND-rijen à 3 x 0,30 mm met +/- aansluitingen bieden  
een optimaal geleidingsvermogen

• optioneel aansluitbare, versterkte gronddraad voor de aarding  
over de gehele lengte van het net bij

• lastige bodemomstandigheden  
(bijv. heel zanderige of droge grond)

• op kunststof litzen geven wij 3 jaar garantie tegen UV-schade

art.nr. specificaties lengte hoogte
AK27258 OviNet, dubbele pen 25m 90cm 1 40
AK27251 OviNet, enkele pen 50m 90cm 1 45
AK27252 OviNet, dubbele pen 50m 90cm 1 45

art.nr. specificaties lengte hoogte
AK27377 WolfNet Maxi, enkele pen 50m 122cm 1 30
AK27378 WolfNet Maxi, dubbele pen 50m 122cm 1 30

Afrasteringsnetten
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Universeel afrasteringsnet, niet elektrificeerbaar 
• inclusief 11 vierkante paaltjes 12x12mm  

(afstand tussen palen: 200cm - lengte paal 101cm)
• alle paalkoppen hebben oog
De snelle remedie als het om veiligheid gaat! Het 20 meter lange 
en 80 centimeter hoge hekwerk vormt een stroomloze grens voor 
de tuin, camping en nog veel meer. Ideaal voor het beschermen 
van groenbedden of om kinderen of huisdieren weg te houden van 
gevaarlijke plaatsen. Over de gehele lengte worden om de 2 meter  
glasvezelversterkte polyamidepalen in het hekwerk verwerkt. 
Het afrasteringsnet is makkelijk te vervoeren. 
Bevestig eenvoudig met het oogje aan de kop van de palen  
extra draad; het systeem kan naar wens uitgebreid worden  
met extra afrasteringsnetten.

art.nr. LxH mazen
FG10394 20m x 80cm 0,5x0,5cm 1

Poortje voor afrasteringsnet
• snel en gemakkelijk te openen en te sluiten
• laag gewicht, ondanks dat het stevig en robuust is
• openingsbreedte: 86 cm  

(voldoende voor de meeste tuinmachines)
• incl. 2 jumbo paaltjes met dubbele pen
• elektrifeerbaar, incl. kabel en verbindingen
• snelle en eenvoudige installatie
• 105 cm: geschikt voor alle netten tot 90 cm hoog
• 125 cm: extra hoge versie, geschikt voor een nethoogte  

van meer dan 95 cm tot 125 cm

art.nr. specificaties hoogte
AK446517 Poort voor netten tot 90cm 105cm 1
AK446518 Poort voor netten van 95-125cm 125cm 1

Euro-Netz Poortset ‘Jumbo’ 112/2
te gebruiken voor:
• poortje voor schrikdraadnetten, opening tot 120 cm breed
• eenvoudig en veilig openen en sluiten zonder de afrastering  

spanningsloos te schakelen
• goede bewaking van de weide door fijnmazig elektrisch net
productdetails
• laag gewicht, maar toch stabiel en robuust
• kan onder spanning worden gezet voor een betere bewaking van de weide
• kan aan bestaande netten worden aangesloten (max. 120 cm hoog)
• breedte van de opening: 120 cm (FG10316), 300 cm (FG10317)
• inclusief 2 zwarte Jumbo-palen (Ø 19 mm) met twee pennen  

voor een betrouwbare verankering

art.nr. kleur breedte
FG10316 1,20m 1
FG10317 3,00m 1

NIEUW

NIEUW
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SPEEDRITE® Fault Finder
• groot verlicht display met grote pijlen
• simultane weergave van voltage en stroomsterkte
• robuuste waterdichte behuizing
• functioneert op 9 Volt batterij
• geen aardingskabel noodzakelijk
• automatische polariteitsdetectie
• voorzien van makkelijke riemclip
• kan bij elk soort apparaat gebruikt worden
• niet geschikt voor gebruik bij koord en lint

AKO® Fence-Checker
Optische en akoestische schrikdraadtester
• handzame indicator voor schrikdraadinstallatie in miniformaat
• informeert akoestisch & visueel of omheining onder spanning staat
• inclusief functie om de batterij te testen
• comfortabel meten zonder aardpen
• ideale begeleider voor fietsers en wandelaars

SPEEDRITE® Digitale voltmeter
• essentieel voor het testen van het aardingssysteem
• automatische aan/uit functie
• grote afrasteringsklem voor verbeterde veiligheid
• langere aardsonde voor accuratere meting
• functioneert op 9 Volt batterij

SPEEDRITE® Spanningstester
• om problemen op te sporen
• elk lampje geeft 1000 Volt aan
• hulp om de spanning op de afrastering te testen
• 5 lampjes
• geen batterij nodig

SPEEDRITE® Fault Finder met  afstandsbediening
• enkel te gebruiken in combinatie met schrikdraadapparaat 

Speedrite® 6000i en Speedrite® 15000i 
• aan/uitknop voor controle van het schrikdraadapparaat
• verlicht display dat goed leesbaar is, zelfs in het donker
• grote pijlen duiden de te volgen richting aan
• simultane weergave van voltage en stroomsterkte
• voorzien van handige riemclip
• functioneert op 9V batterij 
• geen aardingskabel noodzakelijk
• automatische polariteitsdetectie
• robuuste waterdichte behuizing
• niet geschikt voor gebruik bij koord en lint

GÖBEL® Spanningstester ‘Bison’
• om problemen op te sporen
• elk lampje geeft 1000 Volt aan
• hulp om de spanning op de afrastering te testen
• 8 lampjes
• geen batterij nodig

art.nr. 
TR305 1

art.nr. 
TR308 1/10

art.nr. 
FG10497 1

art.nr. 
TR301 1

art.nr. 
AK441227 1

art.nr. 
TR902 1

Spanningstester draadloos
• gemakkelijk te meten zonder aardstaaf, gewoon  

in de buurt van de omheining houden op een 
afstand van max. 5cm

• geeft onderspanning, accutoestand van de zoeker 
en de spanning in 4 standen aan (2.500-8.000 volt)

• LED lampje om aan te geven als de batterij dient 
vervangen te worden

art.nr. 
AK44669 1

Testers

SPEEDRITE® Fence Alert
• geeft een flitssignaal wanneer het voltage te laag is
• intense lichtflits, zichtbaar tot 1,5km ver
• eenvoudig bevestigen op draad, koord, lint of netten
• robuuste, waterdichte behuizing
• functioneert op batterij CR2032
• geen aarding noodzakelijk
• keuze tussen 2 vooringestelde werkingsvoltages 

(1500 of 2500 Volt)

art.nr. 
TR310 1
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SPEEDRITE® Spanner ‘Bull Nose’ 
• groot gat van 8 mm
• stevig en duurzaam design

Temperatuurveer
• 25 mm x 200 mm
• RVS
• zorgt voor een steeds strak gespannen afrastering

Beschermhuls voor temperatuurveer

Temperatuurveer
• 43 mm x 435 mm
• zorgt voor een steeds strak gespannen afrastering

art.nr. 
TR503 10 stuks 1/5

art.nr. 
FG10154 1/125

art.nr. 
AK446506 1/10

art.nr. Materiaal
FG10122 verzinkt 1/20
AK44705 RVS 1/20

art.nr. 
TR501 25 stuks 1/2

Spanhendel
• spanhendel om roterende spanners op te spannen

art.nr. 
FG10153 1

Spanner verzinkt

Spanner verzinkt met getand wiel

Kunststof spanner
• voor kunststof schrikdraad en schriklint tot 13mm

SPEEDRITE® Roterende spanner
• aluminium
• om draden op te spannen zonder de draad over te knippen
• kan opgespannen worden met speciale spanhendel  

(FG10153) of met een momentsleutel van 12 mm

art.nr. specificaties
GP4153 nr. 3 1/50
GP4154 nr. 4 1/50

art.nr. 
FG10152 1/50

art.nr. 
FG10127 1

Spanners

AKO® Pulse Flash
• knippert groen bij elke schrikdraadimpuls
• onder 3000 V knippert het apparaat niet en kunt u in één 

oogopslag zien of omheining een veilige bewakingsfunctie heeft
• geen batterijen vereist
• ideaal ook als aanvullende afweer van everzwijnen!
• bevestiging en elektrisch contact rechtstreeks op het 

geleidermateriaal

AKO® Batterijtester
• testbereik van 6 - 20 volt
• werkt zonder batterij
• de nullastspanning (bij het begin) en de spanning 

onder belasting (na het “- -„ teken) worden 
weergegeven

art.nr. 
AK442373 1/50

art.nr. 
AK442369 1/16

GP4153

GP4154
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SPEEDRITE® Verbindingsklem ‘Heavy Duty’ 
• verbinding voor 2 of meerdere schrikdraden
• draden tot max. 2,7 mm Ø

Lintverbindingsklem verzinkt
• om 2 schriklinten te verbinden

Verbindingsklem nylon
• voor schriklint tot 40 mm

Duplex klem verzinkt
• om 2 schrikdraadkoorden te verbinden

Duplex klem RVS
• om 2 schrikdraadkoorden te verbinden

Simplex klem RVS
• om koord aan een poortgreep(anker) te bevestigen

art.nr. formaat
FG10300 12,5mm - los
FG10302 20mm - los
FG15302 20mm 5 -
FG10304 40mm - los
FG15304 40mm 5 -

Lintverbindingsklem RVS
• om 2 schriklinten te verbinden

art.nr. formaat
FG10311 20mm - los
FG15311 20mm 5 -
FG10312 40mm - los
FG15312 40mm 5 -

art.nr. formaat
GP4130 6mm los

art.nr. formaat
FG10305 6mm - los

AK44535/051 6mm 5 -
FG10307 8mm - los
FG15307 8mm 3 -

art.nr. formaat
FG10306 6mm - los
FG15306 6mm 5 -
FG10308 8mm - los
FG15308 8mm 5 -

art.nr. 
TR616 20

art.nr. 
FG10301 25

Verbindingsklem eivormig voor schrikdraadkoord
• met een diameter van 4 tot 6,5 mm

art.nr. 
FG10309 - los
FG15309 5 -

AKO® Draadverbindingsklem
• voor het veilig, verticaal verbinden van draadrijen van permanente 

afrasteringen of grondkabel met afrasteringsdraad
• geschikt voor draden met een diameter tot 2,5 mm

art.nr. 
AK441225/041 4 1/50

Verbindingsklem eivormig voor kunststof schrikdraad
• voor kunststof scrhikdraad tot 2,5mm

art.nr. 
FG10310 - los
FG15310 5 -

Verbindingsklemmen & kabels

Snelkoppeling 
• maakt het mogelijk om een schrikdraadkoord snel en makkelijk  

met een poortgreep of poortgreepanker te verbinden

AKO® Poortgreepverbinder voor lint Litzclip
• om schriklint van 10, 20 of 40mm te bevestigen aan poortgreep of 

poortgreepanker

art.nr. 
AK441209/041 4 1/500

art.nr. toepassing voor
AK442006/041 10/20mm lint 4 1/25
AK442007/041 40mm lint 4 1/25
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LITZCLIP® Verbindingsklem RVS
• voor schriklint tot 40 mm

LITZCLIP® Verbindingsklem RVS 
• voor schrikdraadkoord tot 6 mm

LITZCLIP® Verbindingsklem RVS
• voor schriklint tot 20 mm

art.nr. 
AK442002/051 5

LITZCLIP® Verbindingsklem RVS
• voor kunststof schrikdraad tot 3 mm

art.nr. 
 AK442001/051 5

art.nr. 
AK442004/051 5

art.nr. 
AK442003/101 10

SPEEDRITE® Schakelaar
• voorzien van roestvrijstalen aansluitpunten

AKO® Schakelaar met 4 posities
• 3 aansluitpunten:  

- aanvoer 
- perceel 1 
- perceel 2

• 4 standen mogelijk 
I uitsluitend perceel 1 onder spanning 
II uitsluitend perceel 2 onder spanning 
I+ II beide percelen onder spanning 
0 geen van beide percelen onder spanning

art.nr. 
FG10540 los

Schakelaar met 4 posities
• 3 aansluitpunten:  

- aanvoer 
- perceel 1 
- perceel 2

• 4 standen mogelijk 
I uitsluitend perceel 1 onder spanning 
II uitsluitend perceel 2 onder spanning 
I+ II beide percelen onder spanning 
0 geen van beide percelen onder spanning

art.nr. Kleur
TR490 Rood 1/10

art.nr. 
AK44607/011 1

Afrasteringsaansluitkabel ‘Super’
• hartvormig/ontbloot

art.nr. kleur
FG10513 1

Afrasteringsaansluitkabel ‘Super’
• hartvormig/oog

Afrasteringsaansluitkabel
• krokodilbekklem/oog

art.nr. kleur
FG10512 1

art.nr. lengte kleur
FG15510 100cm 1

Aardingsaansluitkabel
• krokodilbekklem/oog

art.nr. lengte kleur
FG15514 100cm 1 

LITZCLIP® Safety Link voor koord
Het koord gaat in panieksituaties bij de 
openingsplaats open en verlaagt op deze 
manier het letselrisico voor uw paard!

art.nr. specificaties materiaal
AK442008/061 voor koorden met Ø 6mm RVS 6
AK442009/066 vervangende veiligheidsknoppen kunststof 12
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AKO® Lintkoppeling RVS
• 3 klemplaten
• kabellengte 2 x 60 cm
• voor brede linten tot 40 mm

Aansluitkabel voor lint tot 40 mm met RVS klem 

Aansluitkabel met kunststof klem voor schriklint

art.nr. 
AK44617/011 1 90

art.nr. 
AK443027/011 1/90

art.nr. 
FG10518 - los
FG15518 1 -

AKO® Aansluitkabel voor koord 

art.nr. 
AK44627/011 1 90

AKO® Verbindingskabel voor lint RVS
• kabel met 2 klemmen om koord tot 40 mm  

te verbinden

Verbindingskabel voor lint met 2 kunststof klemmen

art.nr. 
AK44616/011 1 90

AKO® Verbindingskabel voor koord
• Kabel met 2 klemmen om koord tot 6 mm te verbinden

art.nr. 
AK44629/011 1 90

art.nr. 
FG10519 - los
FG15519 1 -

AKO® Verbindingskabel 
• met 2 krokodilbekklemmen

art.nr. 
AK441608/011 1 90

AKO® Verbindingskabelset
• met 3 krokodilklemmen om 3 draden met elkaar te verbinden

AKO® Koord/lint verbindingskabel RVS
• de mechanisch en elektrisch perfecte verbinding tussen een 

afrasteringskoord (tot maximaal max Ø 6,5 mm) en een afrasteringslint  
(tot maximaal 40 mm)

• 80 cm lange kabel

art.nr. 
AK441601/011 1 40

art.nr. 
AK441493/011 1 90

Haspels

EURO® Haspel
• low budget haspel, volledig in kunststof
• met remsysteem
• capaciteit: ± 250 m draad

art.nr. specificaties
FG10405 Compleet 1/5
FG10406 Vervangrol 1

BISON® Haspel
• kunststof haspel met remsysteem
• met schouderriem
• capaciteit: ± 1000 m draad of 600 m lint 10 mm

art.nr. specificaties
FG10414 Compleet 1
FG10415 Vervangrol 1



Meer gedetailleerde informatie vindt u steeds op www.gobel.be

► Elektrische afrasteringen

38

SPEEDRITE® Jumbo haspel
• 5 jaar UV-bestendigheidsgarantie op de spoel
• solide stalen frame
• capaciteit: 1000 m draad of 400 m lint

art.nr. 
TR460 1/4

SPEEDRITE® Montagepaal
• voor 3 haspels
• geleverd zonder haspels
• verzinkt

AKO® Multipaal 120cm
• voor maximaal 3 haspels 
• de ideale oplossing voor hoek- en poortsystemen  

bij mobiele schrikdraadinstallaties

AKO® Houder voor haspel AK44297
• te monteren op paal AK44297

art.nr. 
TR465 1

art.nr. 
AK44297 1

art.nr. 
AK44298 1/50

SPEEDRITE® Haspel met versnelling
• 3:1 versnellingsratio
• 5 jaar UV-bestendigheidsgarantie op de spoel
• solide stalen frame
• capaciteit: 500 m draad of 200 m lint
• geleverd met Zammr-poortgreep

art.nr. 
TR450 1/4

Inschroever handmodel
• geschikt voor de meeste ringisolatoren en sleuf-isolatoren

Metalen inschroever
• voor ringisolatoren
• te monteren op accu-schroef-/boormachines

art.nr. 
FG10102 1

art.nr. 
FG10103 1

Isoflott inschroever
• voor ringisolatoren
• te monteren op accu-schroef-/boormachines

AKO® Inschroever
• geschikt voor ringisolatoren en voor Maxi Tape-isolator AK441390
• te monteren op accu-schroef-/boormachines

art.nr. 
FG10101 1

art.nr. 
AK441363/011 1

Farmertang
• universele tang (hamer, kniptang, enz...)

art.nr. lengte
FG10706 26cm 1

Grondboor
• ideale hulp bij het construeren van omheiningen
• moeiteloos voorboren om uw palen in de grond te zetten

art.nr. ø
AK44484 70mm 1
AK44485 80mm 1
AK44486 150mm 1

Gereedschappen weide-afrastering

AK44484
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Kettingspanner
• geschikt voor het spannen van alle soorten afrasteringsdraad
• tweedelig

art.nr. 
AK441269 1/4

Premium houtschroeven voor isolatoren
• high performance schroef, ook geschikt voor hardhout
• organic green finish
• inclusief bit
• 4,5 x 50 mm

Spade 'Newcastle'
• Heavy Duty stalen blad
• gelakte metalen steel
• met D-grip

Boutentang 600mm

Palenrammer 150mm

Verzinkte krammen zakje 500g

Rubber hamer met steel
• inclusief houten steel 110 cm

art.nr. 
PR60124550 200 1/12

art.nr. 
PR2015 1

art.nr. 
PR2011-600 1

art.nr. 
PR487-150 1

art.nr. afmetingen
PR60332020P 20x2,00mm 1/5
PR60333035P 30x3,55mm 1/5
PR60334040P 40x4,00mm 1/5

art.nr. afmetingen in cm
FG10705 31x12x12 3,4kg 1

Gripple draadverbinder
met behulp van het Gripple-systeem kunt u omheiningen 
zesmaal sneller herstellen dan met conventionele verbinders

Gripple Spantang

art.nr. voor draad ø
AK44707 1,40 - 2,20mm 20 - 15
AK44706 2,00 x 3,25mm 20 - 10

AK44706/066 2,00 x 3,25mm - 6 -

art.nr. 
AK44703 1 4

art.nr. lengte
FG19705 110cm 1

Vervangsteel voor rubber hamer FG10705

art.nr. afmetingen
PR60332020T 20x2,00mm 1/2
PR60333035T 30x3,55mm 1/2
PR60334040T 40x4,00mm 1/2

Verzinkte krammen emmer 2,5kg

AKO® Draadafroller
• voor het veilig afrollen van de draad  

voor permanente afrasteringen
• verzinkte uitvoering
• ook geschikt voor Horse Wire

art.nr. 
AK442372 1 -
AK441875 1/6 108

AK441875

AK442372

PR60333035T

PR60334040P
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Koevoet 450mm

Scharnierset verstelbaar 600mm gegalvaniseerd

Duimplaat 19mm gegalvaniseerd
• op plaat 100x100mm

Overslaggrendel 450mm + afsluithaak en -oog 
gegalvaniseerd

Sluitset voor dubbele poort gegalvaniseerd
• overslag + grondgrendel

Grondgrendel 450mm gegalvaniseerd

Grondgrendel 600mm met afsluitmogelijkheid 
gegalvaniseerd 

Poortgrendel met veer 16mm verzinkt

Palenspade met lange stalen handvatten

Stalen schop met D-steel

art.nr. 
PR2004-450 1

art.nr. 
PR167153-600 1/2

art.nr. 
PR153EX19GAL 1/10

art.nr. 
PR156X450GAL 1/5

art.nr. 
PR259350GAL 1/5

art.nr. Ø
PR260P450GAL 16mm 1/5

art.nr. 
PR262600GAL 1/5

art.nr. 
PR513-0016ZP 1/5

art.nr. 
PR2002 1

art.nr. 
PR2012 1

Beslag voor weidepoorten

Sloophamer met glasvezel steel

art.nr. 
PR2017-14 1

Oogbout voor weidepoort verzinkt
• Ø oog 19mm
• inclusief 2 moeren en 2 rondsels

art.nr. 
PR132PPGAL 1/10

Poortstop zware uitvoering,
gegalvaniseerd

art.nr. 
PR18822GAL 1/10/40
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Sluiting voor weidepoort gegalvaniseerd
• montageset
• maakt het sluiten van uw 

weidepoort mogelijk  
met behulp van een hangslot 
(is niet bij de levering 
inbegrepen)

Veersluitingset voor weidepoort gegalvaniseerd
• verende heksluiting 
• complete set inclusief bevestiging

Steunwiel voor weidepoort verzinkt
• verend
• massief rubber wiel

Steunwiel voor weidepoort
• thermisch verzinkte stalen onderdelen 
• massief rubber wiel

art.nr. 
AK442558 1

art.nr. 
PR132PPGAL 1/8

art.nr. lengte
PR941PP 284mm 1/5

art.nr. 
AK442559 1

Prikkeldraad 'Motto' verzinkt 500m
• 2 hoogkoolstofstaaldraden voorzien van Zincalu coating
• de draden zijn getordeerd
• de draden zijn om de 10 cm voorzien van vierpuntsprikkels

Ursus 'Zincalu' 50m
• geknoopt gaas met spiraalknoop, zincalu bedekking
• type*: rolhoogte/aantal horizontale draden/ 

afstand tussen de verticale draden (cm)
• gewicht- en palleteenheid: rol

Ursus 'Heavy Zincalu Super' 50m
• geknoopt gaas met specifieke Ursusknoop, zincalu bedekking
• type*: rolhoogte/aantal horizontale draden/ 

afstand tussen de verticale draden (cm)
• gewicht- en palleteenheid: rol

art.nr. 
GP4090 25.2kg 1 36

BF1018455

BF1044638

art.nr. type*
BF1016833 100/8/15 19,8 1 25
BF1018455 100/16/15 31,3 1 25
BF8019322 130/11/15 24,4 1 20
BF8017045 145/19/15 38,8 1 20

art.nr. type*
BF1044676 100/6/15 41,5 1 9
BF1044645 100/10/15 57,0 1 9
BF1044669 120/7/15 49,5 1 9
BF1044638 120/11/15 64,5 1 9
BF1044652 140/12/15 71,5 1 9

Betafence afrasteringsdraad



Meer gedetailleerde informatie vindt u steeds op www.gobel.be

► Elektrische afrasteringen
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Hoewel wij ons uiterste best gedaan hebben om alle gegevens in deze catalogus te verifiëren, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor 
druk- of zetfouten en behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om het gamma aan te passen voor verbeteringen of veranderingen.

GÖBEL BELGIUM BVBA 
Rummenweg 172 

3540 Herk-de-Stad - België 
telefoon: +32 (0)13 77519 

fax: +32 (0)13 551661 
mail: info@gobel.be 

website: www.gobel.be


