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input 500
Ω

output
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230V

KRAFTIGE 
UNIVERSALSPÆNDINGSGIVERE
230V-spændingsgiverne er velegnede til længere hegn.  

Med spændingsgivere på 15 Joule er du garanteret en  

kraftig spændingsgiver. Strømmen er så stærk, at vegetationen  

brænder væk. På displayet er det nemt at aflæse spændingen på dit hegn. 

SPÆNDINGSGIVERE
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ELEPHANT 
230V-SPÆNDINGSGIVERE
230V-spændingsgiverne fra Elephant er både til 

professionel brug og hobbybrug. Disse spændingsgivere 

er udviklet til at holde dyr inde eller ude på den mest 

dyrevenlige og sikre måde. Også ved bevoksning omkring 

hegnstråden yder disse spændingsgivere en toppræstation. 

Du er altid sikker på, at der er tilstrækkelig spænding på 

hegnet, så dine dyr bliver i sikkerhed på marken. Søger du 

en robust spændingsgiver til lysnet, der er nem at tilslutte, 

så er Elephant det rigtige valg!

MODEL ART.NR.

SMART M115-D 072781 15J 12J 8000V 5800V 40KM 28KM 20KM 4x2 • •

SMART M115-A 072774 15J 12J 8000V 5800V 40KM 28KM 20KM 4x2 • •

M65-D 4000681 7J 4.8J 9100V 6800V 30KM 14KM 10KM 2x2 •

M65 4000650 7J 4.8J 9100V 6800V 30KM 14KM 10KM 2x2 •

M40 4000407 5J 4J 7500V 5200V 20KM 10KM 8KM 2x1 •
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SPÆNDINGSGIVERE

230V-SPÆNDINGSGIVERE
til normal brug

Disse spændingsgivere er nemme at installere og særdeles velegnede til heste,  

køer, får og frilandsgrise. De er desuden velegnede til hobbybrug, f.eks. til kæledyr 

eller i haven. 

230V-SPÆNDINGSGIVERE
til normal bruge

Disse spændingsgivere er nemme at installere, små i størrelsen, men store i styrken.  

De er særdeles velegnede til heste, køer, får og frilandsgrise. De er desuden velegnede  

til hobbybrug, f.eks. til kæledyr eller i haven. 

 

 

 

12V-SPÆNDINGSGIVERE
Batteridrevet

12V-spændingsgiverne fra Elephant består af tre forskellige modeller. 

Spændingsgiverne er superstærke og har et robust udseende.  

Spændingsgiverne er meget nemme at installere og egner sig til flere forskellige dyr. 

MODEL ART.NR.

ACCU A45 072743 2.1/4.5J 1.8/4.0J 8000V 4800V 20KM 7KM 5KM 2x2 •

ACCU A30 072736 1.8/3.5J 1.3/3.0J 8000V 3500V 10KM 4,5KM 3KM 2x1 •

ACCU A15 072729 0.8/1.5J 0.4/1.0J 8000V 3100V 5KM 2KM 1KM 1 •

MODEL ART.NR.

M8-COMPACT 070268 0.7J 0.4J 7400V 2000V 0,8KM 0,5KM 0,3KM 0,5 •

M1-COMPACT 4000032 0.12J 0.1J 5600V 800V 0,5KM 0,3KM 0,1KM 0,5 •

MODEL ART.NR.

M25 079032 3,5J 2,5J 9500V 4800V 10KM 5KM 3KM 2 X 1 •

M15 4000155 1.8J 1.4J 8300V 3600V 5KM 2KM 1.5KM 1 •

M1 mini 4000018 0.12J 0.1J 5600V 1100V 0.5KM 0.3KM 0.1KM 0.5 •

NY
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9V-SPÆNDINGSGIVERE
Batteridrevet

9V-spændingsgiverne fra Elephant består af tre forskellige modeller. De skiller sig ud ved 

den robuste form og det gennemtænkte ergonomiske design, som har gjort dem ekstremt 

populære. Batteriet sidder under en kappe i spændingsgiveren, så det altid er beskyttet mod 

vejret. Det er afgørende med en god jordforbindelse ved disse spændingsgivere.  

De er nemme at tilslutte med det medfølgende kabelsæt. 

 

MODEL ART.NR.

MOBIL P6-S 4001060 0.29/0.58J 0.25/0.52J 7500V 2000V 6KM 3KM 2KM 0,5 • • •

MOBIL 3 4001039 0.18/0.36J 0.15/0.29J 7500V 1500V 3KM 1,5KM 0,5KM 0,5 • • •

MOBIL P1-E 4001015 0.15J 0.12J 6500V 1300V 1KM 0,8KM 0,2KM 0,5 • • •

Virker sammen med alle el-hegn med spændinger mellem 0 -10.000V.
Alarmsystemet overvåger automatisk spændingen på indhegningen og giver
alarm hvis spændingen falder under 2000 Volt. Kan tilsluttes vilkårligt på
indhegningen. Kan også benyttes som alarm mod indbrud / trådbrud ved at
placere Alarmsystemet for enden af hegnstråden. Mulighed for at tilslutte
ekstern alarm/sirene.

ALARMSYSTEM

SPÆNDINGSGIVERE/ALARMSYSTEM
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MODEL ART.NR.

HELIOPAN HS50 072767 0.5J 0.45J 7600V 2100V 5KM 2,5KM 2KM 0,5 • •

HELIOPAN HS20 4001268 0.29J 0.2J 7500V 1400V 3KM 1,5KM 1KM 0,5 • •

HELIOKIT HS10 072750 0.16J 0.14J 7700V 1100V 0.5KM 0,2KM 0,1KM 0,5 • •

SOLDREVNE SYSTEMER

Søger du en spændingsgiver, der leverer gratis energi og  

samtidig er miljøvenlig? Så skal du vælge en soldrevet  

udgave! Elephant-sortimentet af soldrevne spændingsgivere 

har indbygget solpanel. Der fås også separate solpaneler,  

som passer perfekt til 9V/12V-spændingsgiverne. 

Heliopan HS 

Solar system

Kraftigt solcelledrevet mobilt el-hegn der virker hele året.
Klar til brug så snart den er ude af emballagen. Ingen vedligeholdelse.
Nemt at fl ytte. 

Velegnet til heste, køer samt fritidsindhegninger med forskellige dyr.

Solarsystem 

Accu

Spar tiden til ombytning og opladning af 
akkumulatoren. Med et Solar system
kan Accu passe sig selv hele sæsonen  
fra marts til oktober. Til A15/A30
anbefaler vi at der anvendes en  
12V/85Ah akkumulator.  
Elhegnet og batteriet købes separat.

Solarsystem 

P1/P3/P6

Spar tid og penge til nye batterier. 
Med et Solar system kan P1/P3/
P6 passe sig selv hele sæsonen 
- minimum fra marts til oktober. 
Elhegnet købes separat.

SOLDREVNE SYSTEMER
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m
V
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AIR ALKALINE 45 Ah

HYBRID ALKALINE SUPER 55

SALINE 55

AIR ALKALINE 45 Ah

HYBRID ALKALINE SUPER 55

SALINE 55
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BATTERIER

Battery 

•  6 Volt, 40Ah
• Optimal ydeevne
• Alkalisk
• Uden kviksølv

Alkaline Optimum  
Performance
9V/200Ah

Miljøvenligt 9V-alkalinebatteri  
anvendes til batteridrevne 
9V-elhegnsspændingsgivere.  
Alkalinebatterier giver op til 30%  
bedre ydeevne end syrebatterier.  
Passer til alle Elephant  
9V-spændingsgivere.

I Pulsara-serien kan du vælge imellem to typer batterier: 

alkaliske batterier (9V eller 12V) og alkaliske hybridbatterier (9V). 

Kapaciteten (den elektriske ladning) måles i amperetimer (Ah). 

 Alkaliske batterier
De alkaliske batterier har den bedste ydeevne. Når det handler om 
levetid og kapacitet, hører de til de absolut bedste i vores sortiment. 
Der er store fordele i forhold til almindelige zink-kul-batterier 
(brunstensbatterier): 
• Bedste ydeevne og længste levetid 
• Garanti for optimal brug af batteriets kapacitet 
• De mest effektive batterier under alle vejrforhold. 

Alkaliske hybridbatterier
Til dig, for hvem prisen er afgørende, har vi udviklet alkaliske 
hybridbatterier. De har en lidt kortere levetid end alkaliske  
batterier, men ydeevnen er meget bedre end hos de gammeldags 
zink-kul-batterier.

Brunstensbatterier: Hvorfor vælge alkaliske hybridbatterier?
• Længere levetid end brunstensbatterier 
• God kvalitet for pengene 
• Begge udgaver er med lille kabinet (både 55Ah og 130Ah)

ALKALISKE (HYBRID)BATTERIER

Batteri LA

• 12 volt, 85Ah, LA batteri
• Genopladeligt
• Med håndtag

Alkalisk Batteri Optimal 9V

•  Optimale præstationer
•  Uden kviksølv
•  Kompakt hylster,  

160x110x115mm

Hybryd-Alkalisk Batteri High Energy 9V

•  Hybridbatteri
•  Bevist længere levetid
•  Maksimal effekt
•  Kompakt hylster,  

160x110x115mm

Hybryd-Alkalisk Batteri High Energy 9V

•  Hybridbatteri,  
bevist længere levetid

•  Maksimal effekt
•  Kompakt hylster,  

160x110x115mm

Alkalisk Batteri Optimal 9V

•  Optimale præstationer
•  Uden kviksølv
•  Stort hylster,  

190x125x160mm

ELEPHANT OG PULSARA | ELEKTRISK HEGN 2019
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M1-C 070381  1

M8-C 070275  1

4002920 20m  1

4002937 50m  1

075157  1 

500041000  1 

HEGN TIL KÆLEDYR  
& HAVE
Elephant tilbyder forskellige hegnssæt til både kæledyr og til 

haven. Alle sæt indeholder en spændingsgiver og er nemme 

at installere. Med disse sæt er det nemt at holde dyr inde eller 

ude, og selv snegle hører fortiden til!

M1-C/M8-C 

Hegn til kæledyr & have kit 

Sættet består af: Kraftfuld 230V Spændingsgiver M1-Compact og 
M8-Compact. Jordspyd 1m. inkl. tilslutningskabel. 10 x pæle 105 cm 
grøn, med integrerede clips til hurtig installation. 25 x ringisolator 
med skrue til montering på plankeværk eller træpæle. 2x 100 meter 
orangefarvet kunststoftråd. Universelt tilslutningskabelsæt til stakit. 
Elephant advarselsskilt. Trin for trin installationsvejledning.

M1-Compact  
+ Dyrebånd/Sneglebånd 20m 

Den bedste brugsklare løsning, til: At holde naboens kat væk fra din 
have. At holde duer, måger og andre fugle væk fra tagudhæng og 
gesimser. At holde hus- og skovmåre ud af loftsrum. Og selvfølgelig 
til at holde dræbersnegle væk fra haven. Elephant hegnstape er både 
nemt og yderst effektiv til at indelukke dyr og til at holde skadedyr og 
andre dyr væk fra områder, du vil beskytte. Kittet indeholder: 1 stk. 
Elephant spændingsgiver M1 Compact, 1 x 20 m sneglehegnstape,  
1 stk. tilslutningsdåse, 200 stk. skruer M3x12, 10 m hegnskabel,  
1 stk. monteringskit, 1 stk. vejledning. Yderligere tilslutningsdåser 
og sneglehegnstape kan købes særskilt, hvis man ønsker at udvide 
Elephant sneglehegnssystemet.

Dyrebånd/Sneglebånd 

20m/50m

Elephant sneglehegnet er særdeles 
velegnet i kombination med
spændingsgiveren Elephant  
M1-Compact til elhegn. (varenr. 
4000032) Kan også fås som del af et 
brugsklart kit! Kittet indeholder:  
1 x 20 eller 1 x 50 meter sneglehegn, 
1 stk. tilslutningsdåse, 200 stk. skruer 
M3x12, 10 m hegnskabel, 1 stk. 
monteringskit, 1x vejledning

Dyrebånd/Sneglebånd 

Samledåse

Ekstra tilslutningsdåse til udvidelse eller deling 
af Elephant sneglehegnssystemet.

HEGN TIL KÆLEDYR & HAVE
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8 TESTERS

Digital hegnstester

• Viser spænding i kV
• Nem i brug

Neon hegnstester 

•  Tester med 5-delt spændingsskala
• Nem i brug

Hegnstester

•  Blinker, når hegnet er tændt
• Nem i brug

KEND SPÆNDINGEN  
PÅ DIT ELHEGN!
Kend spændingen på dit elhegn! Tjek regelmæssigt, om der 

stadig er tilstrækkeligt med spænding på hegnet. Pulsara-

serien har tre forskellige målere til formålet – et præcist 

digitalt voltmeter, en neontester med 5 spændingsniveauer og 

en simpel tester, der registrerer en impuls.

Beskyttelssekasse

Galvaniseret beskyttelseskasse 
med håndtag der gør det nemt at 
transportere ELEPHANT Accu og 
akkumulator. På beskyttelsekassen 
kan desuden monteres ELEPHANT 
Solar systemet.

Advarselsskilt

•  Lovligt forpligtet i  
intervaller på 50 m  
langs offentlige veje

Strømafbryder

•  Tænder og slukker  
hegnssektorer uafhængigt 

•  Hjælper med lettere at  
opdage eventuelle fejl i hegnet

Kabelsæt

•  Universelt
• Med forstærket plastbeklædning
•  Velegnet til montering  

af tråd, reb og bånd

Lightning Diverter

•  Beskytter Spændingsgiveren  
mod lynnedslag 

•  Nem at instalere
•  Består af spole og klokke

Hegns alarm

•  Nem at instalere
• Blinker når der er strøm i hegnet

4002760 Spole  1

4002784 Klokke  1

ELEPHANT OG PULSARA | ELEKTRISK HEGN 2019
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019816  1 200m

005782  1 1000m

TESTERS

TIP:
Har du brug for et permanent kvæg- eller fårehegn, der er 
vedligeholdelsesfrit og holdbart? Så bør du vælge galvaniseret 
stålwire fra Pulsara. Anvend galvaniseret stålwire sammen med 
en trækfjeder og en trådstrammer for at opnå optimal sikkerhed 
og holdbarhed. Så kan hegnet uden problemer tilpasse sig  
efter klimaforholdene.

HAR DU BRUG FOR REB, 
TAPE ELLER TRÅD TIL DIT 
HEGN?
Og søger du det bedste forhold mellem pris og kvalitet 

til en attraktiv pris? Så er Pulsara det helt rigtige valg! Alle 

hegnstråde er UV-bestandige, og deres egenskaber som 

elektrisk ledeevne og trækstyrke er perfekt afstemt til denne 

brug. Anvend altid vores Premium-produkter til længere hegn, 

da de er forsynet med kobberledere, som sikrer, at der også er 

tilstrækkeligt med strøm for enden af hegnet. I nedenstående 

tabel er vist en oversigt over, hvilken hegnstråd der anbefales 

til forskellige behov.

PRODUKT PERMANENT FLYTBART
KORT

AFSTAND 
(<400M)

LANG 
AFSTAND 
(>400M)

KØER VILDT HÆSTE FÅR GEDER GRISE

SNOET WIRE • • • • • • - • • •

FORZINKET STÅLTRÅD • - • • • • - • • •

POLY TRÅD - • • - • - - • • -

POLY TRÅD PREMIUM - • - • • - - • • -

REB - • • - • • • - - •

REB PREMIUM • • - • • • • - - •

TAPE 10MM - • • - • - • - - -

TAPE 20MM - • • - • • • - - -

TAPE 20MM PREMIUM • • - • • • • - - -

TAPE 40MM • - • - - - • - - -

TAPE 40MM PREMIUM • - - • - - • - - -

Hegnswire ø 1,5mm 

• Ideel til længere, mobile hegn
• Mere fleksibel end galvaniseret ståltråd
• 7 snoede tråde

Forzinket ståltråd HD

Optimal til permanente  
fåre- og kvæghegn 

Forzinket ståltråd 

Optimal til permanente  
fåre- og kvæghegn 

066582  1 ø 2,7mm 5kg 112m

066797  1 ø 2,4mm 5kg 143m

066599  1 ø 2,0mm 5kg 205m

303670  1 ø 1,6mm 5kg 315m066803  1 ø 2,0mm 2kg 82 m
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055616  1 

066711  1 
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019779  1 250m

019786  1 500m

079476  2 079469  2

LEDERE

Polywire
Appelsin 

• 3 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
• 100m
• Trækstyrke 46kg
• Modstand 12 ohm/m
• Velegnet til hegn på op til 400m

Polywire 
Premium hvid 

•  6 x 0,16mm tråde i rustfrit stål,  
1 x 0,25mm fortinnet kobbertråd

• 500m
• Trækstyrke 130kg
• Modstand 0,37 ohm/m
• Velegnet til lange heg

Polywire 
Jumbo hvid 

• 9 x 0,20mm tråde i rustfrit stål
• 1000m
• Trækstyrke 110kg
• Modstand 2,5 ohm/m
• Velegnet til lange hegn

Polywire
Appelsin

• 3 x 0,16mm tråde i rustfrit stål 
• 250m
• Trækstyrke 46kg
• Modstand 12 ohm/m
• Velegnet til korte hegn

Polywire
Hvid 

•  9 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
• 250m
• Trækstyrke 46kg
• Modstand 4 ohm/m
• Velegnet til hegn på op til 400m

Polywire 
Hvid 

• 6 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
• Trækstyrke 46kg
• Modstand 6 ohm/m
• Velegnet til hegn på op til 400m

Duopack Polywire 
Hvid 2x500m

•  6 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
•  Trækstyrke 46kg
•  Modstand 6 ohm/m
•  Velegnet til hegn på op til 400m

Duopack Polywire 
Hvid 2x250m

•  6 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
•  Trækstyrke 46kg
•  Modstand 6 ohm/m
•  Velegnet til hegn på op til 400m
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069415  1 200m

069422  1 500m
019700  1 200m

065097  1 500m

055630  1 

019748  1 

007622  2

019762  1 

055623  1 

LEDERE

Reb 4mm 
Hvid

•  2 x 0,16mm tråde i rustfrit stål og  
2 x 0,20mm fortinnet kobbertråde

• Trækstyrke 110kg
• Modstand 0,69 ohm/m
• Velegnet til lange hegn

Reb 6mm
Hvid

• 6 x 0,20mm tråde i rustfrit stål
• Trækstyrke 350kg
• Modstand 4 ohm/m
•  Velegnet til korte og  

mellemlange hegn

Bånd 10mm
Hvid, duopack

•  4 x 0,16mm tråde  
i rustfrit stål

• 400m
• Trækstyrke 57kg
• Modstand 9 ohm/m
•  Velegnet til korte hegn

Bånd 10mm
Hvid

•  4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
• 200m
• Trækstyrke 57kg
• Modstand 9 ohm/m
•  Velegnet til korte hegn

Reb 6mm
Premium hvid

•  6 x 0,15mm tråde i rustfrit stål og  
1 x 0,25mm fortinnet kobbertråd

• 200m
• Trækstyrke 350kg
• Modstand 0,37 ohm/m
• Velegnet til lange hegn

Bånd 20mm
Hvid

• 4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
• 200m
• Trækstyrke 87kg
• Modstand 9 ohm/m
•  Velegnet til korte hegn

Bånd 20mm
Premium hvid

•  4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål og  
1 x 0,25mm fortinnet kobbertråd

• 200m
• Trækstyrke 87kg
• Modstand 0,45 ohm/m
•  Velegnet til lange hegn
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055647  1 019724  1 

075409  1 079100  1 

077342  1 

LEDERE

Bånd 40mm
Premium hvid

•  4 x 0,16mm tråde i rustfrit stål og  
1 x 0,25mm fortinnet kobbertråd

• 200m
• Trækstyrke 125kg
• Modstand 0,45 ohm/m
•  Velegnet til lange hegn

Bånd 40mm
Hvid

• 8 x 0,16mm tråde i rustfrit stål
• 200m
• Trækstyrke 125kg
• Modstand 4,5 ohm/m
•  Velegnet til korte og  

mellemlange hegns

Fårenet
Enkelt spyd, 90cm

•  Højde 90cm / længde 50m 
14 stolper / enkelt spyd

• Orange / uv-bestandig
• 8 vandrette tråde / 7 ledende
• Modstand 46 ohm / 50m

Vildsvinenet
Enkelt spyd

• Længde 50m
• 12 stolper, enkelt spyd
• Blå / uv-bestandig

Fårenet
Dobbelt spyd, 90cm

•  Højde 90cm / længde 50m 
14 stolper / dobbelt spyd

• Orange / uv-bestandig
• 8 vandrette tråde / 7 ledende
• Modstand 46 ohm / 50m
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020058  25020065  25

058051  10 058044  10 

055968  10

069446  35

019915  25

301157  150

ISOLATORER

Hjørneisolator
Porcelæn

•  Slidstærk og varmebestandig
•  Bestandig over for UV-stråling

Hjørneisolator 
Hvid ægformet

•  Velegnet til korte belastninger  
og semi-permanente  
korte hegn

•  Fremstillet af UV-bestandigt  
polypropylen

•  Stor sporingsafstand  
minimerer strømlækage

Hjørneisolator
Sort ægformet med krog

• Til træstolper
•  Ideel som hjørne-  

og strammeisolator
•  Nem at montere
•  Øjebolt medfølger

Ringisolator
Sort

•  Ekstra stærk pga. metalkerne
• Kvalitetsplast, sort  
• Velegnet til tråd og reb
• Til træstolper

Hjørneisolator
Hvid

•  Slidstærkt plast  
• Bestandigt over for UV-stråling

Hjørneisolator 
Sort ægformet

•  Velegnet til korte belastninger  
og semi-permanente  
korte hegn

•  Fremstillet af UV-bestandigt  
polypropylen

•  Stor sporingsafstand  
minimerer strømlækage

ISOLATORER
Isolatorerne i Pulsara-serien passer til hegnstrådene i 

sortimentet. Der findes således isolatorer til tape, reb, plasttråd 

og polytråd. Læg især mærke til vores afstandsisolatorer,  

som er velegnede til elektrificering af eksisterende hegn.  

Til stolper af træ og/eller jern, til permanente eller mobile 

hegn. Forskellige i pris, kvalitet og holdbarhed. 
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ISOLATORER

Sømisolator
Sort

•  Kvalitetsplast, sort
•  Velegnet til tråd
•  Enkel montering med en hammer
• Til træstolper

Isolator til rund stolpe

•  Isolator til runde stolper (ø 8 mm)  
og ovale stolper (11 x 5 mm) eller til at 
montere på træstolper vha. af sømme

• Holdbart design
• UV-stabiliseret plast

Hjørneisolator bånd

•  Slidstærk, solid hjørneisolator
•   Velegnet til bånd på op til 40mm
• Inkl. fløjmøtrikker

Båndisolator

• Velegnet til bånd på op til 40mm
• Nem i brug

Ringisolator
Sort

• Uden metalkerne
• Kvalitetsplast, sort
•  Velegnet til tråd og reb
•  Til træstolper

Ringisolator
Sort

• Til metalstolper
• Kvalitetsplast, sort
•  Velegnet til reb og tråd
•  Inkl. 2 møtrikker M6
•  Samlet skaftlængde 47mm - 

Tråd 30mm

Åben isolator
Sort

• Kvalitetsplast
• Velegnet til tråd
•  Til træstolper

Hjørneisolator bånd

•  Båndet kan strammes let
•   Velegnet til bånd på op  

til 40mm

Isolator bånd

•  Velegnet til tråd, reb og  
bånd på op til 60mm

• Nem i brug

Tillægsisolator

•  Til stolper på op til ø 12,5mm
•  Velegnet til tråd, reb og bånd  

på op til 40mm
• Med skruebeslag
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ISOLATORER

Skrueisolator bånd

•  Til træstolper
•  Nem i brug
•  Velegnet til tråd,  

reb og bånd på op til 40mm

Rulleisolator

•  Til træstolper
•  Velegnet som hjørneisolator  

til tråd og reb

Afstandsholder
180mm

•  Afstandsholder til træpæle
•  Velegnet til tråd,  

reb og bånd op til 40mm
• Let at bruge.

Afstandsisolator
Sort

•  Længde 180mm
•   Velegnet til tråd og reb
•  Til elektrificering af træhegn

Afstandsholder 
180mm

•  Afstandsisolator til jernstolpe
• Samlet længde 180mm
• Inkl. 2 møtrikker M6

Afstandsholder 
220mm

•  Afstandsisolator til jernstolpe
• Samlet længde 220mm
• Inkl. 2 møtrikker M6
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SAMLINGER

Båndsamler dobbelt

•  Til sammenkobling  
af to rækker bånd

•  Velegnet til bånd  
på op til 40mm

•  Med 0,9m kabel
•  Inkl. fløjmøtrikker

Båndsamler
20mm

• Båndsamler i rustfrit stål til 20mm bånd
•  Sikrer en fremragende mekanisk  

og elektrisk tilslutning
•  Nem i brug takket være  

rygsæksbåndprincip

Båndsamler
12,5mm

•  Båndsamler i rustfrit stål til  
12,5mm bånd

•  Sikrer en fremragende mekanisk  
og elektrisk tilslutning

•  Nem i brug takket være  
rygsæksbåndprincip

Rebsamler

•  Velegnet til 4-6mm reb
•   Galvaniseret
•   Nem at montere

Båndsamler
40mm

•  Båndsamler i rustfrit stål til 40mm bånd
•  Sikrer en fremragende mekanisk og 

elektrisk tilslutning
•  Nem i brug takket være 

rygsæksbåndprincip

Trådsamler

• Til gode forbindelser
• Møtrik og 2 ringe medfølger

SAMLINGER– 
HVORDAN FUNGERER DE?
Samleleddene i Pulsara-serien sikrer en god overgang mellem 

reb, tråd eller tape. En dårlig samling mellem hegnstråde 

kan betyde, at stødet bag samleleddet er for lille eller måske 

forsvinder helt. Det reducerer elhegnets effektivitet betydeligt. 

Det er derfor vigtigt at bruge et samleled til elreb/tape eller 

en trådsamler ved hver samling for at sikre, at strømmen kan 

passere igennem. NB: Rust virker isolerende og reducerer 

spændingen på hegnet. Metalsamleleddene fra Pulsara er 

behandlet med rustbeskyttelse.
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TRÅDSTRAMMERE

Tilslutningskabel bånd

•  Velegnet til tilslutning  
af bånd på op til 40mm

•  Med 1,3m kabel
•  Inkl. fløjmøtrikker

Trådstrammer nr. 4

• 120mm
  •  Til at stramme af  

stål- og plasttråd

Trådstrammer nr. 4
Med spærrehage

• 120mm
  •   Til stramning af  

stål- og plasttråd

Værktøj  
trådstrammer 

•  Til stramning af  
artikel 055999.

Bornøgle

•  Ringisolatorer kan let skrues på 
træstolper

  •  Velegnet til batteridrevne boremaskiner

Hegnsfjeder galvaniseret

• Velegnet til galvaniseret ståltråd på 2-2,5mm
•  Forhindrer afbrydelser ved temperatursvingninger

Trådstrammer rund

•  Velegnet til galvaniseret  
ståltråd eller reb

•  Kan strammes vha.  
artikel 056002

Trådstrammer nr. 3

• 100mm
  •  Til stramning af  

stål- og plasttråd

Trådstrammer nr. 2

• 95mm
•  Til stramning af  

stål- og plasttråd

TILBEHØR Hegnstang

• Til at klippe tråd eller fjerne kramper
  • Kan bruges som hammer

Værktøjer fra Gripple

•  Værktøjer specielt til brug med 
Gripple trådsamlere

  •  Trådsamlere til tråd
  •  Lille spændetang beregnet til 

1,44mm / 2,2mm tråd

143397 Gripple tang  1

012036 Gripple lille, 1,44/2,2mm  20

012043 Gripple medium, 2,0/3,25mm  20

303601 Grön  25

065127  10

303595  25
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LED

Rulle med genoprulning
7m

•  Rulle med 100 %  
genoprulning til løbebroer  
på op til 7,5m

•  Rebet hænger aldrig på jorden
•  Inkl. ledhåndtag

Ledbeslag
Tråd/reb

• Velegnet til tråd og reb
• Til træstolper

Ledbeslag
Bånd

•  Velegnet til bånd  
på op til 60mm

• Til træstolper
• Med båndklemme

Ledhåndtag
Sort

• Med øje
• Forsynet med fjeder
•  Kvalitetsplast, sort

Ledhåndtag
Sort

• Med krog
• Forsynet med fjeder
•  Kvalitetsplast, sort

Ledhåndtag N
Sort

• Med ”N”-krog
• Forsynet med fjeder
•  Kvalitetsplast, sort

LED
Et led er en åbning i hegnet, der fungerer som ind- og 

udgang. Det betyder, at leddet skal kunne lukkes effektivt og 

samtidig være nemt at åbne, uden at der tabes spænding. 

Når leddet er åbent, skal der fortsat være strøm på hegnet. 

Strømmen skal derfor ledes gennem jorden ved hjælp af  

en jordledning. 
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LED

Fjederled
5m

•  Forsynet med fjeder
• Strækbart til 5m
•  Kvalitetsplast, sort

Fjeder

• Velegnet til #259543
• Strækbart til 5m

Elastisk rebled

•  Inkl. ledhåndtag,  
anker og ringisolator

• Strækbart til 6m
•  Kvalitetsplast, sort

Ledhåndtag
Sort

•  Med åben krog
•   Forsynet med fjeder
•    Kvalitetsplast, sort

Ledhåndtag
Rød

•  Med åben krog
•   Forsynet med fjeder
•    Kvalitetsplast, rød

Ledhåndtag
Sort

•  Med åben krog
•   Forsynet med fjeder
•    Kvalitetsplast, sort

Ledhåndtag
Rød

•  Med åben krog
• Forsynet med fjeder
•   Kvalitetsplast, rød

Ledhåndtag
Sort

•  Med åben krog
• Forsynet med fjeder
•      Kvalitetsplast, sort

Fjederled 
Sort

•  Forsynet med fjeder
• Op til 5m
•  Med ringisolator  

og ledbeslag

TIP:
Ledåbninger er nødvendige i enhver indhegning. Vælg et 
ledsæt med elastikreb, og føl dig sikker og tryg. For at garantere 
maksimal sikkerhed skal dit hegn altid være spændt stramt op. 
Det mindsker risikoen for, at dine dyr bliver viklet ind i hegnet.
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JORDFORBINDELSE

JORDFORBINDELSE: – 
HVORDAN FUNGERER DET?
En god jordforbindelse er afgørende, hvis dit hegn skal fungere 

korrekt. Et elhegn er et kredsløb, som der løber strøm igennem. 

Den strøm, der går igennem hegnstråden og derefter ned i 

jorden via et menneske eller dyr eller gennem bevoksning, skal 

tilbage til spændingsgiveren via jordspyddet/-spyddene.  

Tør eller stenet jord har en ringe elektrisk ledeevne. Det er 

derfor vigtigt altid at bruge det anbefalede antal jordspyd og 

at måle, om jordforbindelsen er tilstrækkelig. Uden en god 

forbindelse mellem jorden og spændingsgiveren fungerer dit 

elhegn ikke optimalt.

Jording tilslutningskabel

•  Til tilslutning af 9-voltsenheder til  
et jordforbindelsesstik.

•  Med to øjne til nem montage.

Jordspyd 
1m inkl. klemme

• Længde 1m
• Inkl. klemme

Jordspyd
0,5m inkl. 3m kabel

• Længde 0,5m
• Inkl. 3 m jordledning

Fødeledning 
ø 2,5mm

• Dobbeltisoleret
•  Til (underjordiske) tilslutninger

Jordspyd 
1,0m

•  Jordspyd 1 m ekskl. klemme 
• Længde 1m

Fødeledning
ø 1,6mm

• Dobbeltisoleret
•  Til (underjordiske)  

tilslutninger
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TRÅDSPOLER
Trådspoler anvendes til mobile hegn, til oprulning og 

udtrækning af hegnstråden. Spolerne i Pulsara-serien har 

forskellige længder, muligheder, pris og kvalitet. På denne side 

finder du alle trådspoler og de oplysninger, du skal bruge for 

at træffe det rigtige valg til dit behov. 

Spole
Inkl. bremse 1:1

•  Til ca. 200m tråd
•  Basisspole 1:1, med håndtag og  

krog til at hænge på hegnstråden
•  Ideel til underinddeling af jorden
• Inkl. bremse

Spole
Med udveksling 3:1

• Til ca. 500m tråd
• Robust spole med udveksling 3:1
•  Med håndtag, trådføring  

i plast og krog
•  Inkl. bremse

Basis spole
Med udveksling 3:1

•  Til ca. 500m tråd
• Basisspole med udveksling 3:1
• Med robust håndtag
• Inkl. bremse

Spole
Med bærerem 1:1

•  Til ca. 800m tråd
• Robust spole 1:1
• Med brystrem
• Inkl. bremse

Basis spole
1:1

• Til ca. 500m tråd
• Basisspole 1:1
• Med robust håndtag
• Inkl. bremse

Ekstra spole
Til 019465

• Til ca. 1000m polywire
• Ekstra spole
• Nem at montere
• Uden tråd

Spole 
Med brystbærestykke 1:1

• Til 2000m tråd
• Robust stor spole 1:1
• Med brystbærestykke
• Inklusiv bremse

TRÅDSPOLER
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Glasfiberstolpe 
Gul 1.10m

• ø 10mm
• Med øverste og mellemste isolator
• Stærkt spyd med fæste
•  Brug #013258 til ekstra 

mellemisolatorer

Plastpæl
Hvid 0,75m 

• Stærk hvid plast
•  6 trådholdere til plasttråd,  

reb og tape på op til 40mm
• Dobbelt fæste, et spyd
• Samlet længde 0,75m

Plaststolpe
Hvid 1,05m 

• Stærk hvid plast
•  10 trådholdere til plasttråd,  

reb og tape på op til ø 40mm
• Dobbelt fæste, et spyd
• Samlet længde 1,05m

Plaststolpe 
Hvid 1,05m 

• Stærk hvid plast
•  8 trådholdere til plasttråd,  

reb og tape på op til 40mm
• En fæste, et spyd
• Samlet længde 1,05m

Plaststolpe 
Sort 1,05m 

• Stærk sort plast
•  10 trådholdere til plasttråd,  

reb og tape på op til ø 40mm
• Dobbelt fæste, et spyd
• Samlet længde 1,05m

PÆLE
Pulsara har et komplet sortiment af flytbare pæle.  

De skiller sig ud på grund af deres fremragende pris / kvalitet-

forhold. De er nemme at installere og kan genbruges.

Isolator 
Til glasfiberstolpe

•  Bruges i kombination  
med #024926

•  Til plasttråd,  
reb og tape på  
op til ø 20mm

PÆLE
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Plaststolpe 
Blå 1,05m  

• Stærk blå plast
•  10 trådholdere til plasttråd,  

reb og tape på op til ø 40mm
• Dobbelt fæste, et spyd
• Samlet længde 1,05m

PÆLE

Stålstolpe 
Grøn 1,05m 

• Grøn slidstærk stolpe  
•  Liten pigtailisolator för plasttråd band  

Och för plasttråd och rep upp  
till ø10 mm

• Dobbelt fæste, et spyd
• Samlet længde 1,05m

Plaststolpe 
Grøn 1,05m 

• Stærk grøn plast
•  10 trådholdere til plasttråd,  

reb og tape på op til ø 40mm
• Dobbelt fæste, et spyd
• Samlet længde 1,05m

Fjederstålstolpe
Orange 1,00m

• Slidstærk orangefarvet stolpe 
•  Med sort isolator til tråd eller  

reb på op til ø 6mm
• Dobbelt fæste, et spyd
• Samlet længde 1,00m

Plaststolpe 
Hvid/grøn 1,55m 

• Stærk plast
•  14 trådholdere til plasttråd,  

reb og tape på op til ø 40mm
• Dobbelt fæste, et spyd
• Samlet længde 1,55m

Hvid 019601  10

Grøn 069439  10

Klips til  
Glasfiberpæl

•  Beregnet til brug  
kombineret med  
varenummer 079490  
eller 079506

Glasfiberpæl 
Driver Caps

•  Nedramningshætter 
beskytter glasfiberpælen 
under opsætningen 

•  Sæt med 2x13mm 
nedramningshætte

Glasfiberpæl
Hvid 1.20m/1.50m

•  ø12mm Glasfiberpæl
•  Brug art.nr. 076666 til clip

Pigtailpæl
Hvid 1,00m

• Let, stærkt fjederstål
•  UV-stabiliseret plast med effektiv 

isoleringsevne
•  Ultrahvid isolering og belægning, der 

gør den maksimalt synlig og nem at 
finde

NY

NYNYNY

Hvid 1,20m 079490  50

Hvid 1,50m 079506  20



Din Pulsara-forhandler:

Vi stræber hele tiden på at forbedre vores program og holde det ajour. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel, og er ikke ansvarlige for fejl eller mangler.
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