Als pionier in elektrische
afrasteringen, heeft Speedrite
een internationale reputatie
opgebouwd in performantie en
duurzaamheid.

Met een reputatie gevormd
door 80 jaar ervaring, blijft
Speedrite het merk dat u
kan vertrouwen.

NO NONSENS

ELECTRIC FENCE
SOLUTIONS FOR
SERIOUS FARME
Speedrite meent het serieus met
controle, zowel op uw erf, als
in de fabriek. Als u de controle
over uw waardevolle dieren
ernstig neemt, kies dan voor het
merk met een globale reputatie
in elektrische afrasteringen.

Sinds 1938 maakt Speedrite producten die
zichzelf bewezen hebben in soms de moeilijkste
omstandigheden. Speedrite staat voor leidende
innovatie, betrouwbaarheid en actie. Speedrite is
NOTHING BUT SERIOUS POWER!

Coverfoto: Met de 63000R vestigde Speedrite
een wereldrecord met het krachtigste
schrikdraadapparaat ter wereld (nov 2011):
63 Joules impulsenergie / 97 Joules laadenergie,
goed voor een afrastering van 350 hectare!
(Dit model is niet beschikbaar in Europa)

OVER TRU-TEST
U vindt Tru-Test merken in meer dan 70 landen wereldwijd. Al meer dan een eeuw worden TruTest producten grondig getest op het terrein. Het resultaat: unieke producten en diensten voor
de agrarische sector, waar ook ter wereld . Voor meer informatie over de Tru-Test Groep en haar
merken, surf naar www.tru-test.com.
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MEER HULP NODIG?
Vraag info aan uw Speedrite verdeler.
Raadpleeg ook de instructievideo’s op
www.speedrite.com/instructional-videos.
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Speedrite Unigizers™ zorgen voor een flexibele
3-in-1 oplossing voor uw elektrische afrastering.
U heeft de keuze uit voeding door netstroom
(230V), 12V accu of 12V accu met een zonnepaneel.
Deze 3-in-1 capaciteit laat toe om een Unigizer
in te zetten voor tijdelijke, semi-permanente
of permanente afrasteringen, alsook voor
rantsoenbegrazing.

UNIGIZERS

™

4

APPARATEN / UNIGIZERS™

3 JAAR GARANTIE

CYCLIC WAVE™ TECHNOLOGY

Wij staan 100 % achter de producten
die we verkopen.

Zorgt voor een zuivere en krachtige impuls
en maximaliseert de energie, die door de
afrastering gestuurd wordt.

DIVERSE INSTALLATIES
MOGELIJK

BI-POLAIRE TECHNOLOGIE

Kan makkelijk op uiteenlopende locaties
gebruikt worden met behulp van
netstroom, een accu of gecombineerd
met een zonnepaneel.

Maakt het mogelijk een elektrische
afrastering te bouwen die ook voldoet bij
extreem droge, slecht geleidende bodem.

DIVERSE
MONTAGE OPTIES

SOLAR COMPATIBEL

Kan tegen een muur, paal of draad
bevestigd worden. Kies indoor of outdoor
afhankelijk van de locatie en de gebruikte
voeding.

Indien het Unigizer apparaat gecombineerd
wordt met een accu, kan een zonnepaneel
gemonteerd worden om de accu op te
laden.

UNIGIZERS™

AARDINGSMONITOR
Geeft aardingsproblemen
aan door het voltageniveau
rond het aardingssysteem te
controleren.

KENMERKEN
UITGELEGD:
LCD VOLTAGE
DISPLAY

LAGE INTERFERENTIE

Toont het uitgangsvoltage,
aardingsvoltage en
eventeel laadniveau van de
accu. Enkel op bepaalde
modellen.

De Cyclic Wave™ technologie
zorgt voor topprestaties
en minimaliseert
elektromagnetische storingen
conform internationale
standaarden.

KLAAR
VOOR GEBRUIK
MET
AFSTANDSBEDIENING
(Enkel bepaalde modellen)
Maakt het mogelijk het
apparaat aan of uit te zetten
van op elk punt langs de
afrastering. Effectief bij
reparatie en onderhoud van
de afrastering.

INDICATORLAMPJES
(VOLTAGE & ACCU)
Makkelijk af te lezen lichtbalk voor een snelle
diagnose van de afrastering. Als enkel de rode
LED lampjes branden, moet de afrastering
gecontroleerd worden.

GROTE AANSLUITKNOPPEN

Voor optimaal gebruiksgemak aan de
voorkant van het apparaat geplaatst.
De stevige terminals verzekering een
optimale verbinding. Op elke terminal
kunnen 2 draden aangesloten worden.

ACCU MANAGEMENT
Microprocessor technologie past het
uitgangsvermorgen automatisch aan
naargelang het laadniveau van de accu. Deze
eigenschap verlengt de levensduur van de accu
en is vooral efficiënt in combinatie met een
zonnepaneel.

DAG/NACHT SENSOR

Past automatisch de sneldheid van
de impulsen aan om dieren binnen te
houden of om bv. nachtelijke roofdieren
buiten te houden.
UNIGIZERS™ / apparaten
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UNIGIZERS™ VERGELIJKEN
15000i

6000i
6000

3000

2000

1000

500

AFSTAND/ OPPERVLAKTE
DIE U WIL ELEKTRIFICEREN

150 km
90 ha

60 km
36 ha

30 km
18 ha

20 km
12 ha

10 km
6 ha

5 km
3 ha

MAXIMALE
IMPULSENERGIE

12.0 J

6.0 J

3.0 J

2.0 J

1.0 J

0.5 J

MAXIMALE
LAADENERGIE

16.0 J

9.0 J

4.5 J

2.7 J

1.4 J

0.7 J

UITGANGSVOLTAGE

9,100 V

9,500 V

11,400 V

11,000 V

9,800 V

8,300 V

MEDIUM BELASTING:
VOLTAGE @ 500 Ω

7,700 V

6,700 V

6,200 V

5,900 V

5,300 V

4,400 V

MINIMUM AANTAL
AANBEVOLEN AARDPENNEN

6

4

3

3

2

1

INGANGSVOLTAGE

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

12 V /
100 - 240 V

UNIGIZER™

GEARED REEL

HEAVY DUTY
TREAD-IN
JUMPER LEADS

NOTA: Oppervlakte aanbevelingen zijn slechts een richtlijn en in meerdraadse termen. Performantie van de afrastering wordt
beïnvloed door de conditie van de afrastering.

UNIGIZER™ MONTAGE VOORBEELDEN
Onderstaande tekeningen tonen het apparaat en het aardingssysteem. Het aantal aardpennen varieert naargelang het
model Unigizer en de bodemcondities.
BATTERY

BUITEN MET 12 V ACCU

EARTH
RODS
BINNEN

GEARED REEL

UNIGIZER™

MET VOEDING VIA NETSTROOMADAPTOR 110-240V

HEAVY DUTY
TREAD-IN
JUMPER LEADS

UNIGIZER™

END STRAIN
INSULATOR

BATTERY
EARTH RODS

EARTH RODS

BUITEN MET 12 V ACCU EN ZONNEPANEEL
UNIGIZER™

END STRAIN
INSULATOR

SOLAR PANEL

EARTH RODS

REGULATOR

JOINT
CLAMPS

SOLAR PANEL

UNDERGROUND CABLE

ENERGIZER

18000i
BATTERY
EARTH RODS
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APPARATEN / UNIGIZERS™

UNDERGROUND CABLE

JOINT
CLAMPS

15000i TR115
Afrasteringslengte tot 150 km / 90 ha
15 J maximale impulsenergie (20 J laadenergie)
Cyclic Wave™ technologie
Solar compatibiliteit
Afstandsbediening in
optie verkrijgbaar
LCD scherm
Indicatorlampjes
(voltage & accu)
Accu spaaropties
Dag/Nacht sensor
Grote aansluitknoppen
Lage interferentie
Aardingsmonitor

Diverse montage- &
spanningsopties
Tijdsvertraging
Auditief & visueel alarm
Lage energie uitgang
Variabele instellingen &
impulssnelheden
3 jaar garantie.
Geleverd met netstroomadaptor en accu-kabel.

6000i TR078

6000 TR075

Afrasteringslengte tot 60 km / 36 ha
6 J maximale impulsenergie (9 J laadenergie)

Afrasteringslengte tot 60 km / 36 ha
6 J maximale impulsenergie (9 J laadenergie)

Cyclic Wave™ technologie
Bi-polaire technologie
Solar compatibiliteit
Afstandsbediening in
optie verkrijgbaar
LCD scherm
Indicatorlampjes
(voltage & accu)
Accu spaaropties
Dag/Nacht sensor
Grote aansluitknoppen

Lage interferentie
Aardingscontrole
Diverse montage- &
spanningsopties
Half voltage uitgang
Variabele instellingen &
impulssnelheden
3 jaar garantie.
Geleverd met netstroomadaptor en accu-kabel.

Cyclic Wave™ technologie
Bi-polaire technologie
Solar compatibiliteit
Indicatorlampjes
(voltage & accu)
Accu spaaropties
Dag/Nacht sensor
Grote aansluitknoppen
Diverse montage- &
spanningsopties
Half voltage uitgang

Variabele instellingen &
impulssnelheden
3 jaar garantie.
Geleverd met netstroomadaptor en accu-kabel.

UNIGIZERS™ / APPARATEN
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3000 TR070

2000 TR065

Afrasteringslengte tot 30 km / 18 ha
3 J maximale impulsenergie (4.5 J laadenergie)

Afrasteringslengte tot 20 km / 12 ha
2 J maximale impulsenergie (2.7 J laadenergie)

Solar compatibiliteit
Indicatorlampjes
(voltage & accu)
Dag/Nacht sensor
Grote aansluitknoppen
Diverse montage- &
spanningsopties
Variabele instellingen &
impulssnelheden
3 jaar garantie.

Solar compatibiliteit
Indicatorlampjes
(voltage & accu)
Dag/Nacht sensor
Grote aansluitknoppen
Diverse montage- &
spanningsopties
Variabele instellingen &
impulssnelheden
3 jaar garantie.

Geleverd met netstroomadaptor en accu-kabel.

1000 TR060

500 TR058

Afrasteringslengte tot 10 km / 6 ha
1 J maximale impulsenergie (1.4 J laadenergie)

Afrasteringslengte tot 5 km / 3 ha
0.5 J maximale impulsenergie (0.7 J laadenergie)

Solar compatibiliteit
Indicatorlampjes
(voltage & accu)
Dag/Nacht sensor
Grote aansluitknoppen
Diverse montage- &
spanningsopties
Variabele instellingen &
impulssnelheden
3 jaar garantie.
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Geleverd met netstroomadaptor en accu-kabel.

APPARATEN / UNIGIZERS

Geleverd met netstroomadaptor en accu-kabel.

Solar compatibliliteit
Indicatorlampje (impuls)
Grote aansluitknoppen
Diverse montage- &
spanningsopties
3 jaar garantie.

Geleverd met netstroomadaptor en accu-kabel.

BATTERIJ
BATTERY
APPARATEN
Speedrite
batterij- apparaten :
een draagbare en
praktische oplossing
voor rantsoenbegrazing
en kleine of grotere
elektrische afrasteringen.

BATTERIJ / APPARATEN
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BATTERIJ-APPARATEN VERGELIJKEN
Voor specificaties van Unigizer™ apparaten gebruikt op 12 Volt accu, zie tabel blz. 6

APPARATEN VOOR
RANTSOENBEGRAZING

DRAAGBARE
BATTERIJ-APPARATEN

AN90

AN20

SG320

SG160

AFSTAND
DIE U WIL ELEKTRIFICEREN

2 km

1 km

4 km

2 km

MAXIMALE
IMPULSENERGIE

0.12 J

0.04 J

0.33 J

0.17 J

MAXIMALE
LAADENERGIE

0.16 J

0.05 J

0.43 J

0.22 J

UITGANGSVOLTAGE

8,000 V

5, 800 V

8, 700 V

8, 400 V

LICHTE BELASTING:
VOLTAGE @ 2000 Ω

4,500 V

2,800 V

5,900 V

5, 300 V

STANDAARD BELASTING:
VOLTAGE @ 1000 Ω

–

–

4, 400 V

3, 900 V

MEDIUM BELASTING:
VOLTAGE @ 500 Ω

-

-

-

-

MINIMUM AANTAL
AANBEVOLEN AARDPENNEN

1

1

1

1

BATTERIJ TYPE
(NIET MEEGELEVERD)

4 x batterij
type D of 12V
externe accu

2 x batterij
type D

9V interne batterij
of 12V externe accu

9V interne batterij
of 12V externe accu

NOTA: Oppervlakte aanbevelingen zijn slechts een richtlijn en in meerdraadse termen. Performantie van de afrastering wordt
beïnvloed door de conditie van de afrastering..

APPARATEN VOOR RANTSOENBEGRAZING
MONTAGE VOORBEELD
PERMANENT
FENCE

PORTABLE BATTERY
ENERGIZER
NO KICK HANDLE

PIGTAIL FENCE POSTS
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APPARATEN / BATTERIJ

REEL

AN90 met solar* TR047

AN20 TR040

Afrasteringslengte tot 2 km
0.12 J maximale impulsenergie (0.16 J laadenergie)

Afrasteringslengte tot 1 km
0.04 J maximale impulsenergie (0.05 J laadenergie)

Eenvoudige plaatsing
Aan/Uit schakelaar
Snelle of langzame impulsen
Gemonteerd op staander met voet
LED-pulsindicatorlampje
3 jaar garantie.

Eenvoudige aansluiting
Aan/Uit schakelaar
Intelligent batterijmanagement om de
levensduur van de batterij
te verlengen
3 jaar garantie.

VERLENG DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJEN

*Overdag werkt het apparaat op het zonnepaneel en
verlengt zo de levensduur van de batterijen.

SG320 TR008

SG160 TR006

Afrasteringslengte tot 4 km
0.33 J maximale impulsenergie (0.4 J laadenergie)

Afrasteringslengte tot 2 km
0.17 J maximale impulsenergie (0.22 J laadenergie)

9V of 12 V voeding
mogelijk*
Aanpasbare pulssnelheid
Dag/Nacht sensor
6 posities draaischakelaar
3 LED indicatoren
Duurzame weers- en UVbestendige behuizing
3 jaar garantie.

Geleverd met voet en
aansluitkabels voor
aarding en afrastering.
*Gebruik 9 V interne
batterij of 12 V externe
accu (niet meegeleverd).

9V of 12 V voeding
mogelijk*
Indicatorlampje (impuls)
Aan/Uit schakelaar
Duurzame weers- en UVbestendige behuizing
3 jaar garantie.

Geleverd met voet en
aansluitkabels voor
aarding en afrastering.
*Gebruik 9 V interne
batterij of 12 V externe
accu (niet meegeleverd).

BATTERIJ / APPARATEN
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Speedrite mobiele
solarapparaten met
een interne accu zijn
de perfecte oplossing
voor rantsoenbegrazing
of voor het elektrificeren
van kleinere afgelegen
oppervlaktes. Het zijn
apparaten met een
geïntegreerd zonnepaneel
en een gesofisticeerd accu
management systeem in
een robuuste behuizing.

MOBIELE
SOLAR
APPARATEN
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APPARATEN / DRAAGBARE SOLAR

3 JAAR GARANTIE*
Wij staan 100 % achter de producten
die we verkopen.

MINIMAAL ZONLICHT VEREIST

Het apparaat heeft een mimimaal aantal uren
zonlicht nodig om de accu geladen te houden.
Wanneer de accu volledig geladen is, kan
het apparaat tot 21 dagen zonder zonlicht
funtioneren..

TE MONTEREN OP HOUTEN OF
METALEN PALEN

Solide inkepingen in de behuizing maken
montage op houten of metalen palen
mogelijk.

HERLAADBARE
INTERNE ACCU

Herlaadbare interne
12 V, 7 Ah accu
inbegrepen.
Maximale levensduur
accu is 3+ jaar.

DRAAGBARE SOLARAPPARATEN

KENMERKEN
UITGELEGD:

ACCU HERLADEN

Intelligente technologie zorgt voor
optimale herlading van de accu
bij mooi weer.

INDICATORLAMP

Lampje op de achterkant
van het apparaat geeft
aan dat het solarapparaat
functioneert.

ACCU MANAGEMENT

HOOG UITGANGSVOLTAGE
9,500 Volt

Om de levensduur van de batterij te sparen,
past een microprocessor automatisch de
uitgangsspanning aan, naargelang het
laadniveau van de accu.

ROBUUST DESIGN

Een stevig aluminium frame rondt het solarpaneel
en een UV-bestendige behuizing garanderen een
maximale bescherming tegen de weerselementen.

*Eventueel meegeleverde batterijen en accu’s zijn uitgesloten.

DRAAGBARE SOLAR / APPARATEN
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SOLAR APPARATEN
VERGELIJKEN
S500

S150

AFSTAND/ OPPERVLAKTE
DIE U WIL ELEKTRIFICEREN

10 km
8 acres
3 ha

2 km
3 acres
1.2 ha

MAXIMALE
IMPULSENERGIE

0.50 J

0.15 J

MAXIMALE
LAADENERGIE

0.63 J

0.20 J

UITGANGSVOLTAGE

9,500 V

9,500 V

LICHTE BELASTING:
VOLTAGE @ 2,000 Ω

7,400 V

5,300 V

STANDAARD BELASTING:
VOLTAGE @ 1,000 Ω

6,100 V

3,700 V

MINIMUM AANTAL
AANBEVOLEN AARDPENNEN

1

1

ACCU TYPE

12 Volt

12 Volt

NOTA: Oppervlakte aanbevelingen zijn slechts een richtlijn en in meerdraadse termen. Performantie van de afrastering wordt
beïnvloed door de conditie van de afrastering..

S500 TR057

S150 TR053

Afrasteringslengte tot 10 km / 3 ha
0.50 J maximale impulsenergie (0.63 J laadenergie)

Afrasteringslengte tot 2 km / 1.2 ha
0.15 J maximale impulsenergie (0.20 J laadenergie)

Vereist minimaal zonlicht
Indicatorlampje (impuls)
Accu management
Robuust design
Hoog uitgangsvoltage
Interne herlaadbare accu
(meegeleverd)
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Montage tegen
houten paal of op T-paal
mogelijk
Aan/Uit schakelaar
3 jaar garantie*

Vereist minimaal zonlicht
Indicatorlampje (impuls)
Accu management
Robuust design
Hoog uitgangsvoltage
Interne herlaadbare accu
(meegeleverd)

Montage tegen
houten paal of op T-paal
mogelijk
Aan/Uit schakelaar
3 jaar garantie*

*Garantie is nooit van toepassing op eventueel meegeleverde batterijen of accu’s

APPARATEN / DRAAGBARE SOLAR

MANAGEMENT
Om van de maximale prestaties
van uw apparaat te kunnen
profiteren, moet u in staat zijn om
uw afrasteringssysteem effectief te
kunnen meten.
Hoe goed uw apparaat ook is, als
de elektrische afrastering slecht
geïsoleerd staat, kortsluiting heeft
of slecht geaard is, zal het apparaat
beneden de optimale mogelijkheden
presteren.
Vooruitgang in de technologie om
fouten op te sporen, maakt het
mogelijk om problemen snel te
detecteren.

MANAGEMENT
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HOE PROBLEMEN OPSPOREN
GEBRUIK VAN DE FOUTZOEKER
Start de metingen kort bij de aanvoerleiding van het apparaat naar de afrastering. Volg de
pijl op de Speedrite Foutzoeker langs de afrastering en meet op regelmatige afstanden en
op elke verbinding.
FAULT

CURRENT
READING

VOLTAGE
READING

De vorige meting wordt rechtsboven op het display kort weergegeven, zodat u de nieuwe
meetwaarde kan vergelijken. Als de meetwaarde van de stroomsterkte plots veel lager is,
bent u een kortsluiting gepasseerd. Ga terug om de fout te vinden tussen het huidige en het
vorige meetpunt. Let op: de vorige meetwaarde van de stroomsterkte wordt slechts enkele
seconden weergegeven en dan vervangen door het huidig gemeten voltage (kV).

Afstandsbediening met
Foutzoeker

Foutzoeker

-

-

-

Snel en makkelijk afrasteringsproblemen detecteren
Groot verlicht display
Simultane weergave van voltage en stroomsterkte
Weergave voorgaande meting stroomsterkte
om waarden te vergelijken
Geluidssignaal bij meting
Handige riemclip
Geïsoleerde, robuuste en waterbestendige behuizing
Functioneert op 9 Volt batterij
Indicator laag batterij niveau
Automatische polariteitsdetectie
Als foutzoeker bruikbaar bij alle soorten apparaten
Afstandsbediening (Aan/Uit) bij compatibele Speedrite
schrikdraadapparaten (6000i en 15000i)
1 jaar garantie.*

TR902
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1 STUK

MANAGEMENT

-

Snel en makkelijk afrasteringsproblemen detecteren
Groot verlicht display
Simultane weergave van voltage en stroomsterkte
Weergave voorgaande meting stroomsterkte
om waarden te vergelijken
Geluidssignaal bij meting
Handige riemclip
Geïsoleerde, robuuste en waterbestendige behuizing
Functioneert op 9 Volt batterij
Indicator laag batterij niveau
Automatische polariteitsdetectie
1 jaar garantie.*

TR301

1 STUK

Digitale Voltmeter
- Voor het accuraat testen van de afrastering en het
aardingssysteem
-	Lange aardsonde voor accuratere metingen
- Aflezing mogelijk van 200 Volt tot 9900 volt,
getrapt per 100 Volt
- Robuust design
- Automatische Aan/Uit
- Werkt op 9V batterij
- 1 jaar garantie.*

TR305

1 STUK

Fence Alert
- Geeft een flitssignaal zodra het voltage
op de afrastering te laag is
- Zichtbaar tot op 1.5 km
- Robuuste en waterbestendige behuizing
-	Kan op alle soorten schrikdraad bevestigd worden
- Functioneert met alle soorten en merken 		
schrikdraadapparaten
- Geen aarding noodzakelijk
-	Levensduur batterij tot 5 jaar in stand-by of tot 2 weken
continu flitsend
- Keuze tussen 2 vooringestelde werkingsvoltages
- Functioneert op 3V Lithium batterij (CR2032)
- 1 jaar garantie.*

TR310

1 STUK
*Garantie is nooit van toepassing op eventueel meegeleverde batterijen of accu’s

MANAGEMENT
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Isolatoren

Speedrite isolatoren zijn betrouwbaar, sterk en UV gestabiliseerd.
Alle Speedrite isolatoren worden geleverd met 10 jaar kwaliteitsgarantie.
ISOLATOREN VOOR HOUTEN PALEN
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Klauwisolator

Pinlock isolator

Ringisolator

- Robuuste klauwen
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Uniek design maakt bevestiging met
krammen of schroeven mogelijk
-	Dubbel vonkenschild en verhoogde
afstand tussen draad en paal
reduceren risico op stroomverlies
-	Geschikt voor alle soorten geleiders
tot 4mm

- Robuust design
- UV gestabiliseerd
voor een ange levensduur
- Uniek design maakt bevestiging
met krammen of schroeven mogeiijk
- Dubbel vonkenschild en verhoogde
afstand tussen draad en paal
reduceren risico op stroomverlies
- Geschikt voor alle soorten geleiders
tot 4mm
- Solide pensluiting maakt het
mogelijk draad makkelijk
te bevestigen of te verwijderen,
zelfs in gespannen toestand

- Zonder doorlopende kern,
daardoor ook geschikt voor gebruik
in combinatie met krachtige
schrikdraadapparaten,
zonder risico op doorslag
- 3-voudig vonkenschild
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
-	Bij mechanisch inschroeven best
eerst voorboren
-	Gegalvaniseerde steun

TR499

TR497

TR477

Zwart 125 stuks

Zwart 125 stuks

Zwart 25 stuks

Jumbo klauwisolator

Lintisolator

Beugelisolator

- Geschikt voor schrikdraadkoord of
kabel tot 8mm
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Groot vonkenschild en verhoogde
afstand tussen draad en paal
reduceren risico op stroomverlies
- Te bevestigen met spijkers
of schroeven

- Geschikt voor lint tot 40mm,
alsook voor koord en kabel tot 8mm
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Groot vonkenschild en verhoogde
afstand tussen draad en paal
reduceren risico op stroomverlies
- Te bevestigen met spijkers
of schroeven

- Hoekisolator voor lint tot 40mm
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur

TR495

TR492

TR550

ISOLATOREN

Wit 25 stuks

Wit 25 stuks

Wit 2 stuks

Hoek- en spanisolatoren

Ei-isolator wit
“Heavy Duty”
- Geschikt voor toepassingen
met hoge trekkracht
- Superieure UV stabilisatie
voor een lange levensduur
- Lange en diepe groeven
reduceren kans op doorslag
- Extra sterk polymeer
met glasvezel versterkt

TR489

Wit 25 stuks

Ei-isolator porselein
- Geschikt voor toepassingen
met hoge trekkracht
- Hoog kwalitatief porselein
voor een lange levensduur
- Geglazuurde afwerking
- Diepe groeven om de draad
op zijn plaats te houden

TR488

Wit 10 stuks

OVERIGE ISOLATOREN

Krulstaartisolator
400mm

Dubbele krulstaartisolator 800mm

Multi-Fit isolator
voor ronde paaltjes

- Gegalvaniseerd verenstaal
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Bevestigingskram meegeleverd

- Gegalvaniseerd verenstaal
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Boven op een paal te bevestigen
als scheiding tussen 2 weides

- Geschikt voor draad en koord
tot 7mm
- Past op ronde paaltjes met een
diameter van 6 tot 16mm
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Robuuste contramoer
- Groot vonkenschild en verhoogde
afstand tussen draad en paal
reduceren risico op stroomverlies

TR473

TR474

TR486

wit 1 stuk

Wit 1 stuk

Zwart 25 stuks

ISOLATOREN
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Spanners

Roterende spanner
aluminium

Spanhendel voor
roterende spanner

“Bull Nose”
geïsoleerde spanner

- Geschikt voor toepassingen
met hoge trekkracht
- solide en makkelijk te gebruiken
- Vervaardigd uit aluminium,
roestbestendig
- Kan op een bestaande draad
geplaatst worden zonder de draad
over te knippen
- Op te spannen met bijhorende
speciale hendel of ratel van 12mm

-	Solide en makkelijk te gebruiken
-	Gegalvaniseerd

- Geschikt voor toepassingen
met hoge trekkracht
- Met ei-isolator “Heavy Duty”,
UV gestabiliseerd voor lange
levensduur
- Gegalvaniseerd frame
met aluminium spoel
- Eenvoudig op te spannen met een
dop- of steeksleutel

TR502

TR503

TR501

25 stuks

1 stuk

10 stuks

Grondkabel

UV gestabiliseerd voor een lange levensduur en extra duurzaam. Te gebruiken
bij elke verbinding tussen apparaat, afrastering en aarding.
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“Extreme” dubbel
geïsoleerde kabel

“Premium” dubbel
geïsoleerde kabel

Dubbel geïsoleerde
kabel

-	Ideaal voor grote domeinen
in combinatie met krachtige
schrikdraadapparaten
-	2.7 mm staal met aluminium coating
voor extreme geleiding
-	8 x betere geleiding in vergelijking
met grondkabel van 1.6mm
- Bevestigen met klem TR616
- Weerstand slechts 11.5 ohm / km
-	Makkelijk te strippen zacht staal
-	Levert meer spanning
over grote afstanden

-	Geschikt voor alle toepassingen
-	2.5 mm gegalvaniseerd staal
voor een optimale geleiding
-	3 x betere geleiding in vergelijking
met grondkabel van 1.6mm
- Weerstand 35 ohm / km
-	Makkelijk te strippen zacht staal

-	Ideaal voor kleine terreinen met
lichte schrikdraadapparaten
- 1.6 mm gegalvaniseerd staal
- Weerstand 90 ohm / km
-	Makkelijk te strippen zacht staal
- Niet aanbevolen bij verbindingen
langer dan 25 meter

TR540
TR541

TR530
TR532

TR526
TR527

2.7 mm x 100 m
2.7 mm x 500 m

SPANNERS / GRONDKABEL

2.5 mm x 50 m
2.5 mm x 100 m

1.6 mm x 25 m
1.6 mm x 50 m

Doorgangen

Poortgreepset
met lint

Elastische
poortgreepset 3.5-7m

Poortgreep
“Economy”

-	Voor doorgangen tot 5 meter breed
- Eenvoudig te installeren
-	Met 40mm breed lint voor een
maximale zichtbaarheid
-	Het lint bevat 10 roestvrij stalen
draden voor een optimale geleiding

- Voor doorgangen tot 7 meter breed
- Eenvoudig te installeren
- Elastische koord met 4 roestvrij
stalen draden zorgt voor een extreme
rekbaarheid, optimale geleiding en
maximaal schokeffect

-	Anti-slip handgreep
- Vervaardigd uit UV gestabiliseerd
HD polyethyleen voor een lange
levensduur
- Robuuste gegalvaniseerde veer

De elastische koord is ook verkrijgbaar
op rollen van 50 meter om zelf poorten
op maat te kunnen maken.
De set bevat 5m lint, 1 poortgreep
“Heavy Duty”, 2 lintklemmen, 1
poortgreepanker en 1 pinlock isolator.

De set bevat elastische koord, 1
poortgreep “Heavy Duty”,
1 poortgreepanker en 1 pinlock isolator.

TR480

TR510
TR509

1 set

1 set
elastische koord 50m

TR479

rood 6 stuks

Poortgreep
“Heavy Duty”

Poortgreep
met compressieveer

Poortgreepanker
met plaatje

- Robuuste anti-slip handgreep
met brede flanken: geen risico op
een onverwachte schok
- Vervaardigd uit UV gestabiliseerd
HD polyethyleen voor een lange
levensduur
- Gegalvaniseerde High Tensile veer

-	Anti-slip handgreep
- Vervaardigd uit UV gestabiliseerd
HD polyethyleen voor een lange
levensduur
- Gegalvaniseerde High Tensile veer
die samentrekt onder spanning:
onmogelijk de veer te ver uit te
rekken

- Robuust design
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
Uniek design maakt bevestiging
met krammen of schroeven
mogelijk
- Dubbel vonkenschild en verhoogde
afstand tussen draad en paal
reduceren risico op stroomverlies
- Ook te gebruiken op een kruising
van 3 doorgangen
- Voorzien van bout met moer en
rondsels voor een effectieve
aansluiting van grondkabel

TR485

TR484

TR494

rood 1 stuk

blauw 1 stuk

10 stuks

DOORGANGEN
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Algemene toebehoren
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Schakelaar

Bliksembeveiliger

Energiebegrenzer

- 2 roestvrij stalen aansluitpunten
- Aan/uit positie zichtbaar van op
grote afstand
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Kan gebruikt worden om bepaalde
delen van de afrastering af te sluiten

-	Deze kit bevat alle componenten
om het schrikdraadapparaat te
beschermen tegen de meeste
voltage pieken, veroorzaakt door
een blikseminslag op de afrastering

- Limiteert het energieverlies
veroorzaakt door zware begroeiing
of door overstroming
- Ideaal te gebruiken in
rivierbeddingen of andere
overstromingsgevoelige gebieden

TR490

TR315

1 stuk

Inbegrepen: weerstandsveer, overslag,
ei-isolator en verbindingsklemmen.
Aardpen (TR275) apart te bestellen

1 set

TR320

1 stuk

Verbindingsklem

Waarschuwingsbordje

Aardpen &
aansluitklem

- Gegalvaniseerd
- Verbindingssysteem met klauwtjes
om verbindingen in alle richtingen
mogelijk te maken

-	Duidelijk internationaal symbool
-	Voorzien van 5 schroefgaten en 2
clips om rechtstreeks aan de draad
te hangen
- Afmetingen: 250 x 130 x 2.2mm
-	Wettelijk verplicht aan te
brengen om de 50 meter waar de
afrastering grenst aan de openbare
weg

- Gegalvaniseerd
- Lengte aardpen: 2 meter
- Aardpen en aansluitklem apart
te bestellen

TR616

TR601

20 stuks

ALGEMENE TOEBEHOREN

1 stuk

TR275
TR277

Aardpen
Aansluitklem

Draad, koord en lint
POLIWIRE

POLIROPE

Schrikdraad

Schrikdraad 3mm

Schrikdraadkoord
6mm

-	Draad uit UV bestendig polyethyleen
- Met 6 roestvrij stalen geleiders
van 0.20mm
- Weerstand 3.90 Ohm/m
Breekkracht: 95kg

-	Draad uit UV bestendig polyethyleen
- Met 15 roestvrij stalen geleiders
van 0.20mm
- Weerstand 1.56 Ohm/m
Breekkracht: 95kg

-	Koord uit UV bestendig polyethyleen
- Met 6 roestvrij stalen geleiders
van 0.40mm
- Weerstand 1.25 Ohm/m
Breekkracht: 330kg

TR701
TR702

TR705

TR708
TR709

groen 100 meter
groen 400 meter

zwart/wit 250 meter

wit 200 meter
wit 500 meter

POLITAPE

Schrikdraadkoord
7mm

Schriklint 40mm

-	Koord uit UV bestendig polyethyleen
- Met 7 roestvrij stalen geleiders
van 0.40mm
- Weerstand 1.07 Ohm/m
Breekkracht: 450kg.

-	Lint uit UV bestendig polyethyleen
- Met 10 roestvrij stalen geleiders
van 0.40mm
- Met versterkte zijranden
- Weerstand 0.85 Ohm/m
Breekkracht: 350kg.

TR711

groen 200 meter

TR725
TR726
TR727

groen 250 meter
bruin 250 meter
wit 250 meter

DRAAD, KOORD EN LINT
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Haspels

Speedrite haspels staan voor betrouwbaarheid en performantie buiten competitie.
De spoel is vervaardigd uit hoogwaardige polymeren met 5 jaar garantie
op UV bestendigheid en gemonteerd op een verzinkt stalen frame.

Haspel
met versnelling

Jumbo haspel

Montagepaal
voor 3 haspels

- Capaciteit tot 500 meter draad en
tot 200 meter lint
-	3:1 versnellingsratio
- Frame geïsoleerd van de spoel
Kan met handvat gebruikt worden of
op een paal (TR465) gemonteerd
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Gegalvaniseerd stalen frame
- Robuust stalen
vergrendelingssysteem

- Capaciteit tot 1000 meter draad en
tot 400 meter lint
-	1:1 ratio
- Frame geïsoleerd van de spoel
-	Kan met handvat gebruikt worden of
op een paal (TR465) gemonteerd
- UV gestabiliseerd
voor een lange levensduur
- Gegalvaniseerd stalen frame
- Robuust stalen
vergrendelingssysteem

-	Met ankerketting

TR450

TR460

TR465

1 stuk

1 stuk

1 stuk

Toebehoren
tijdelijke afrasteringen
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Verbindingskabel

Poortgreep Zammr

-	Met 4 krokodilbek klemmen
- Ideaal om 3 haspels met de
hoofdafrastering te verbinden

-	Met 2 haken: geleidend OF niet
geleidend
-	Doorlopende roestvrij stalen
constructie binnen in de greep
-	Vervaardigd uit UV bestendig HDPE
voor een lange levensduur
- Ergonomische vormgeving
-	Te gebruiken in combinatie met
draad, lint tot 2cm of elastische
koord.

TR614

TR512

1 stuk

1 stuk

HASPELS / TOEBEHOREN TIJDELIJKE AFRASTERINGEN
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AARDING

Het aardingssysteem is de belangrijkste component
van een elektrische afrastering. Een effectieve aarding
optimaliseert de performantie.
Hoe krachtiger het apparaat, hoe meer aarding
noodzakelijk is.
Hoe werkt het?
Om een effectieve schok te krijgen, moet er een
kringloop gesloten worden. De impulsen verlaten
het apparaat, gaan door de draad en door het dier,
in de aarde en terug naar het apparaat via het
aardingssysteem. Als het aardingssysteem niet
effectief is, zal het dier geen adequate schok krijgen.
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AARDING

Opbouw

STAP 3

STAP 1

Plaats de aardpen(nen)

Kies het gepaste systeem:
Optie 1 – Grond Aarde Retour
Dit systeem is geschikt voor bijna alle situaties
in Europa.
De stroom vloeit door het dier en de grond
terug naar het aardingssysteem.
GROUND EARTH RETURN

LIVE
LIVE

EARTH

EARTH RETURN

FENCE WIRE EARTH RETURN

Optie 2 – Afrastering Aarde Retour
Aanbevolen bij slecht geleidende grond. Zeer
droge, zanderige of vulkanische grond is slecht
geleidend.
BENTONITE SALT EARTH SYSTEM
Dit systeem maakt gebruik van
stroomvoerende en niet stroomvoerende
draden. Als het dier een stroomvoerende
draad aanraakt vloeit de stroom via de aarde
GROUND EARTH RETURN
naar de aardpennen. Raakt het dier een
stroomvoerende en niet stroomvoerende
draad, vloeit de stroom via de aarding en
via de niet stroomvoerende draad naar de
aardpennen.

LIVE

Het aantal benodigde aardpennen is
afhankelijk van het type apparaat en van van de
geleidbaarheid van de grond. Vraag eventueel
advies aan uw lokale leverancier.
1. Plaats de benodigde aardpennen van 2 meter
tenminste 3 meter van elkaar.
2. L
 aat de aardpennen nog 100mm boven
de grond uitkomen om ze makkelijk aan te
sluiten.
3. Maak de verbinding tussen het apparaat
en de aardpennen in serie met behulp
van aansluitklemmen en geïsoleerde
grondkabel*. De grondkabel moet uit 1
lengte en zonder verbindingen gemaakt
worden.

EARTH

EARTH

EARTH RETURN

LIVE
LIVE

EARTH

EARTH RETURN

*Natuurlijk moet u enkele korte stukjes van de kabel
strippen waar de verbinding tussen de klemmen en
de aardpen gemaakt wordt.

Tip: alle elementen van de aarding moeten
uit hetzelfde soort metaal zijn (bv. een
verzinkte aardpen met een verzinkte kabel).

LIVE
LIVE

EARTH

EARTH RETURN

FENCE WIRE EARTH RETURN

LIVE

EARTH RETURN

LIVE
LIVE

EARTH

Schakel het apparaat uit.

2. Maak een kortsluiting op minstens 100
meter van de aarding, bv. door metalen
buizen tegen de afrastering te plaatsen.
3. Schakel het apparaat aan.

BENTONITE SALT EARTH SYSTEM

STAP 2

De aarding testen
1.

EARTH

EARTH

STAP 4

Kies de gepaste plaats
EARTH RETURN

Een gepaste plaats voor een aarding is:
- Ten minste 10 meter verwijderd van 		
andere aardingsystemen (bv. aarding van het
huis, telefoonkabels, ondergrondse 		
elektriciteitsleidingen, ...)
- Verwijderd van de dieren en van verkeer
- Makkelijk bereikbaar voor onderhoud
- Waar de grond het hele jaar vochtiger is, bv.
schaduwrijke of moerassige grond

4. Meet het voltage op de afrastering met
behulp van een digitale voltmeter. U
zou nu minder dan 2 kV moeten meten.
Indien niet, herhaal stap 1 tot 3.
5. Bevestig de clip van de voltmeter aan
de laatste aardpen.
6. Steek de aardsonde van de voltmeter in
de grond zo ver als mogelijk verwijderd
van de aardpen.
7. Nu mag u niet meer dan 0.3 kV aflezen
op de voltmeter. Indien de voltmeter
een hogere waarde aangeeft, dient u
het aardingssysteem te verbeteren,
bijvoorbeeld door meer aardpennen
te plaatsen of door een betere
(vochtigere) locatie te zoeken.
AARDING
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UW SPEEDRITE VERDELER:

EEN NOG UITGEBREIDER GAMMA VINDT U OP ONZE WEBSITE:
WWW.GOBEL.BE

CONTACT:
BELGIUM, THE NETHERLANDS AND LUXEMBURG: Göbel Belgium bvba, Rummenweg 172, 3540 Herk-de-stad, Belgium.

Telefoon +32 (0)13 775198, Fax +32 (0)13 551661, info@gobel.be

NEW ZEALAND Tru-Test Group, (Head Office) 25 Carbine Rd, Mt Wellington, Auckland.

www.speedrite.com
Although the information presented in this product catalogue is believed to be accurate and reliable, no responsibility for inaccuracies can be assumed by Tru-Test
Limited. Performance data is typical only and variations due to component manufacturing tolerances are normal. Not all products are available in all countries. Contact your
local customer service team for your local product range. Tru-Test Limited reserves the right at any time to change performance characteristics or specifications without
notice. © 2003 - 2014 Tru-Test Limited.

