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De kracht en kwaliteit van onze producten zijn al vele jaren
onbetwist. Daarom geven we 7 jaar garantie op

alle Gallagher-schrikdraadapparaten!

Geldig na registratie op de website

Meer informatie en actievoorwaarden:
www.gallagher.eu/warranty
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4 80 JAAR GALLAGHER

The Gallagher Story: Joe the Horse  
(door Sir William, de zoon van de oprichter 
en huidige eigenaar van Gallagher)

GALLAGHER

80 JAAR
Klant voorop
Het verhaal van Joe staat symbool voor de missie
die onlosmakelijk aan Gallagher is verbonden: de
allerbeste producten ontwikkelen om u – waar ook
ter wereld- te helpen problemen op te lossen en
om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Dat is het
uitgangspunt in alles wat we doen.

Innovatie
De beste zijn. Dat zijn we en we doen er alles aan
om dat te blijven. We zoeken continu naar kansen
en mogelijkheden om onze koploperspositie te
bestendigen en te verstevigen. En dat bereiken
we door onszelf en onze producten voortdurend
te verbeteren. Telkens gedreven door uw vragen.

Topkwaliteit 
Of het nu gaat om dienstverlening op maat of om
innovatieve producten die aansluiten bij uw wensen.
De beste kwaliteit en service, dat is onze prioriteit.

En de komende 80 jaar?
De filosofie van Gallagher staat als een huis. Dat was
zo, dat is zo en dat zal altijd zo zijn. Het is ons DNA,
het is wie we zijn. Verwacht dus voor de toekomst
wat u altijd al van ons kon verwachten – Wij staan
met de beste producten en service voor u klaar!

‘BRILLIANT SIMPLICITY’

JOE, HET PAARD VAN DE FAMILIE GALLAGHER. MET HEM BEGON HET VERHAAL IN DE VROEGE 

JAREN. HIJ GEBRUIKTE DE AUTO VAN DE FAMILIE ALS ‘KRABPAAL’, EN DAT WAS NIET DE BEDOELING. 

BILL GALLAGHER SENIOR VOND DE OPLOSSING VOOR HET PROBLEEM - HET ALLEREERSTE 

SCHRIKDRAADAPPARAAT TER WERELD WAS GEBOREN. MET DAARBIJ DE GALLAGHER-FILOSOFIE, 

WAAR ALLE SUCCESSEN SINDSDIEN AAN TE DANKEN ZIJN.

Bill Gallagher senior
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580 JAAR GALLAGHER

80 JAAR GALLAGHER IN BEELD
EERSTE SCHRIKDRAAD-
APPARAAT TER WERELD
Bill Gallagher maakt het allereerste 
schrikdraadapparaat, zodat zijn paard 
Joe zijn auto niet langer bekrast…

INTRODUCTIE SMARTFENCE
Op basis van ideeën van Europese 
boeren verfijnt Gallagher het concept 
van mobiele afrastering met de 
lancering van deze alles-in-één-oplossing.

INTRODUCTIE i SERIES
De i Series wordt ontworpen om 
de prestatie van de vertrouwde, 
krachtige Gallagher-
schrikdraadapparaten om snel en 
eenvoudig te kunnen monitoren.

INTRODUCTIE RING POST
Gebaseerd op de ideeën  
van boeren. De paal 
voorkomt onder andere 
het in elkaar haken met 
andere palen.

INTRODUCTIE 7 JAAR GARANTIE
Gallagher: het enige merk met 
7 jaar garantie op alle schrikdraadapparaten.

INTRODUCTIE 
GEÏSOLEERDE LINE POST
Innovatieve en kostenef-
ficiënte oplossing voor 
permanente elektrische 
afrasteringen.

GALLAGHER 80 JAAR
Al 80 jaar onbetwist 
de beste. Op naar de 
volgende 80!

INTRODUCTIE KRACHTIGSTE 
SOLAR-APPARAAT TER WERELD 
Het eerste geïntegreerde solar-apparaat  
voor grote afrasteringen tot 30 km in  
gebieden  zonder stroom.

PRODUCTIE ELEKTRISCHE
AFRASTERINGEN KOMT 
OP GANG
De productie start vanuit een 
werkplaats in Hamilton, Nieuw-Zeeland.

EERSTE SCHRIKDRAADAPPARAAT 
OP LICHTNET
Het wordt mogelijk steeds meer 
stroom op de afrasteringen te zetten.

START VERKOOP IN EUROPA
De boeren in Europa zijn 
overdonderd door de kracht  
van de Gallagher-apparaten.

RANGE SCHRIKDRAADAPPARATEN 
COMPLEET: APPARATEN OP LICHTNET, 
ACCU EN ZONNE-ENERGIE
Om onze klanten te kunnen laten kiezen
voor de best passende oplossing,
brengt Gallagher een complete range
schikdraadapparaten op de markt en
aanvullend een uitgebreid assortiment
afrasteringsbenodigdheden.

INTRODUCTIE SMARTPOWER: 
EERSTE INTELLIGENTE 
SCHRIKDRAAD-
APPARAAT TER WERELD
Gallagher ontwikkelt apparaten 
die meer stroom afgeven als 
er meer stroom nodig is door 
bijvoorbeeld kortsluiting.

INTRODUCTIE UNIEKE 
RINGISOLATOR XDI
De eerste en enige ringisolator 
die aangeeft wanneer de isolator 
moet worden vervangen. 



 323312 M550 = 1 € 205,79 € 249,00

 324302 M950 = 1 € 329,75 € 399,00

 324319 M1400 = 1 € 453,72 € 549,00
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NIEUWE PRODUCTEN

PROMOTIES
&

SPECIAAL 
VOOR U

M550
Een ledlampje geeft aan of het 
apparaat stroom levert. Genoeg 
power voor afrasteringen tot 25 km. 

M950
Ledlampjes geven de prestaties van het 
apparaat weer. De gesplitste aansluitknop 
maakt installatie eenvoudig. Geeft stroom 
aan afrasteringen tot 30 km. 

M1400
Ledlampjes geven de prestaties van het 
apparaat weer. De gesplitste aansluitknop 
maakt installatie eenvoudig. Genoeg 
power voor afrasteringen tot 38 km.

NIEUW! 
DE SPECIAL 
EDITION-RANGE



max 1900 mm

NEW

 742212 Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,35m = 4 € 41,28 € 49,95

 742014 Gallagher Geïsoleerde Line Post 0,95m = 4 € 33,02 € 39,95

 747033 TurboLine tape clip voor Line post (40mm) = 12 € 13,18 € 15,95

 744346 Draad clip voor Line Post (8mm) = 20 € 7,40 € 8,95

 306315 M2800i excl. accessoires = 1 € 866,94 € 1.049,00
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UNIEKIN DEMARKT

DRAAD
De geïsoleerde  
Line Post is geschikt 
voor alle soorten  
Gallagher-geleiders. 

LINE POST
Unieke, duurzaam 
ontworpen 
afrasteringspaal. 
Volledig isolerend, 
eenvoudig en snel te 
plaatsen. 

TAPE CLIP
Speciale clip voor 
afrasteringslint. Het lint wordt 
eenvoudig en stevig bevestigd 
tussen de rubberen delen. 

WIRE CLIP
Voor eenvoudige 
bevestiging van 
geleiders tot 8 mm. 
Snelle installatie, 
makkelijk in gebruik. 

gratis 
afstands-
bediening

twv

€ 279,00

M28O0i + 
AFSTANDSBEDIENING 
Extreem krachtig apparaat met 21 Joule 
ladingsenergie, geschikt voor afrasteringen tot 
53km. 

GRATIS AFSTANDSBEDIENING  
OM HET SCHRIKDRAADAPPARAAT 
AAN/UIT TE ZETTEN OVERAL LANGS 
DE AFRASTERING. 

NIEUW! 
DE GEÏSOLEERDE LINE POST
VAN PAAL NAAR EFFICIËNTE AFRASTERINGSOPLOSSING!  
De Geïsoleerde Line Post met clips is de nieuwe oplossing voor 
permanente afrasteringen. Ideaal te gebruiken voor pachtweiden 
of moeilijk bereikbare weilanden. De perfect geïsoleerde paal 
is namelijk eenvoudig handmatig te plaatsen én te verwijderen. 
Bovendien staat het net zo stevig in de grond als een permanente 
houten paal door de solide voet.  Dankzij de glasfiber kern en HDPE 
kunststof omhulsel is hij zeer flexibel waardoor hij meegeeft als een 
dier of iets anders contact maakt met de afrastering. De paal is 
echt een totaaloplossing met de bijpassende clips die geschikt zijn 
voor alle typen geleiders van Gallagher. 



 069798 Duopack TurboLine cord wit 2x500m = 2 € 235,54 € 285,00

 069804 Duopack TurboLine  cord terra 2x500m = 2 € 235,54 € 285,00

 069293 Duopack TurboLine cord wit 2x200m = 2 € 105,79 € 128,00

 069309 Duopack TurboLine cord terra 2x200m = 2 € 105,79 € 128,00

 069316 Duopack Vidoflex 9 Turboline Plus wit 2x200m = 2 € 51,61 € 62,45

 069323 Duopack Vidoflex 9 Turboline Plus wit 2x400m = 2 € 100,83 € 122,00

 065073 Duopack batterij 2 x 9V/175Ah = 2 € 61,98 € 75,00

 069330 Duopack Vario paal (2x10) Wit 1,00m = 20 € 31,94 € 38,65

 072507 Duopack Vario paal (2x10)terra 1,00m = 20 € 31,94 € 38,65

 356433 B35 = 1 € 152,89 € 185,00
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gratis 
batterij

twv

€ 25,95 B35 + GRATIS BATTERIJ 
Krachtig en betrouwbaar apparaat met 
ingebouwd alarm dat aangeeft wanneer de 
batterij bijna leeg is, zeer eenvoudig in gebruik, 
eenvoudig te transporteren, met draaggreep, 
0,35 Joule, voor afrasteringen tot 1,5 KM.

NU MET GRATIS 55 AH  BATTERIJ

25% KORTING
30% KORTING



NEW

 360300 S200 incl. 2 batterijen (12V - 2,0 J) = 1 € 495,04 € 599,00

 361307 S400 con 2 batterie (12V 4.0J) = 1 € 660,33 € 799,00
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UNIEK EN NERGENS VERTOOND! 

DE S400 GAAT  
TOT 30KM!

 
‘ULTIEME BETROUWBAARHEID, MOBIEL EN STERK!’

S200
360300 

Voor rasters tot 20km lang.  
Het zonnepaneel met losse  
compartimenten blijft altijd  
functioneel, zelfs als niet het  
volledige paneel daglicht vangt. 
Ladingsenergie: 2 Joules.

S400
361307 

Door het grotere zonnepaneel  
nog krachtiger dan de S200.  
Voor rasters tot 30km lang.
Ladingsenergie: 4 Joules. 
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WELK GALLAGHER APPARAAT HEEFT U NODIG?
Om een afrastering van stroom te voorzien, bent u bij 
Gallagher aan het juiste adres! Kiest u voor één van onze 
intelligente schrikdraadapparaten, de i Series? Of voor een 
batterij oplossing? Misschien past een solar apparaat beter 
bij uw situatie. Wat u ook nodig heeft, wij bieden u de meest 
betrouwbare oplossing.
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LICHTNET APPARATEN 
Onze lichtnet apparaten zijn ideaal voor permanente 
afrasteringen. Deze apparaten hebben geen accu nodig en 
werken op 230 V. 

Er zijn verschillende soorten lichtnet apparaten voor 
verschillende type afrasteringen. Voor elk type afrastering 
heeft Gallagher het passende schrikdraadapparaat.

SOLAR APPARATEN 
Een schrikdraadapparaat werkend op zonne-energie 
is de beste keuze voor afgelegen gebieden! De accu 
wordt opgeladen door licht en zet dit om in elektriciteit. 
De apparaten kunnen wel 3 weken zonder zon, zijn 
onderhoudsvrij, milieuvriendelijk en betrouwbaar.

Met de nieuwe Solar range van Gallagher is het nu zelfs 
mogelijk om uw afrasteringen tot 30 km te voorzien van 
stroom door zonne-energie! Absoluut uniek in de markt! 
Echt Gallagher!

STANDAARD 7 JAAR GARANTIE OP EEN APPARAAT 
Met 80 jaar ervaring in het ontwikkelen van de beste 
producten geven we met vertrouwen 7 jaar garantie op alle 
Gallagher-schrikdraadapparaten. Geldig na registratie op 
de website.

BATTERIJ APPARATEN 
Soms heeft u een afrastering die niet aangesloten kan 
worden op het lichtnet. Dan is een batterij apparaat een 
betere keuze. Voor deze apparaten heeft u alleen een accu 
nodig en geen netvoeding. Daarnaast hebben verschillende 
apparaten een accu-spaaroptie om de levensduur van de 
accu aanzienlijk te versterken. 

MULTI POWER 
De multi power schrikdraadapparaten van Gallagher zijn 
op alle mogelijke manieren inzetbaar. Wilt u gebruik maken 
van zonnepanelen, het lichtnet of een accu? Met deze 
apparaten kan het allemaal! 



MULTI 
POWER

SERVICE

315331 MB2800i (230V AC / 12V DC - 21 J) 1 949,59 1.149,00

Het krachtigste en intelligentste accu apparaat op de markt, dat is 
de MB2800i. Dit sterke apparaat bied genoeg power om een 
afrastering tot 53 km te voorzien van stroom. Daarnaast is het 
apparaat te gebruiken met accu (en zonnepaneel) maar ook aan te 
sluiten op het lichtnet. Veelzijdig in te zetten, met absolute controle 
over uw afrastering! Op de externe display zijn de prestaties van uw 
apparaat gemakkelijk af te lezen en in combinatie met de optionele 
accessoires kunt u deze controle nog verder uitbreiden.  

MB2800i Multi Power

12 SCHRIKDRAADAPPARATEN - MULTI POWER

NIEUWE KRACHTPATSERS
MB2800i & MB1800i

MULTI POWER
Wat betreft flexibiliteit zijn de Multi- 
Power schrikdraadapparaten de ideale 
keuze voor elektrische afrasteringen. 
U kunt ervoor kiezen om alleen gebruik 
te maken van accuvoeding of om deze 
te combineren met een zonnepaneel 
om de accu op te laden. MultiPower 
schrikdraadapparaten kunnen ook 
worden aangesloten op het lichtnet via 
de optionele net-voedingsadapter  
12 V/230 V.

Schakelt tussen 

12V-230V / zonne-energie

ULTIEM STERK ACCU

APPARAAT

TOT MAAR LIEFST 53 KM

NIeuw



SERVICE

 028467 B280 MultiPower = 1 € 321,49 € 389,00

Accu apparaat voor langere afrasteringen (<20 km). Eenvoudig in 
gebruik. Met vijf standen: uit, vol vermogen, random, nachtstand en 
accutest. Met indicatie van de restcapaciteit van de accu via 
ledlampjes (accutest). Ook ingebouwde spaaropties via de standen 
‘random’ en ‘nachtstand’. Door willekeurige impulsen (‘random’) of 
meer tijd tussen de impulsen te brengen, verbruikt de accu minder 
stroom. Geschikt voor dieren die ’s nachts minder actief zijn. 
Inclusief handvat om het apparaat gemakkelijk te bevestigen. Ook is 
het mogelijk om een zonnepaneel aan te sluiten op dit apparaat (let 
op: via de accu). De B280 Multi Power is tevens op de speciaal 
hiervoor verkrijgbare 230V/12V lichtnet adapter (art.nr.053865) 
aan te sluiten.

B280 Multi Power

 315317 MB1800i (230V AC / 12V DC - 14 J) = 1 € 742,98 € 899,00

De flexibiliteit van een Multi-power apparaat gecombineerd met de 
kracht en intelligentie van de i Series.  Dit slimme apparaat is te 
gebruiken met een accu maar ook aan te sluiten op het lichtnet. Het 
apparaat is geschikt voor een afrastering tot 43 km en geeft inzicht 
in de prestaties van de afrastering door de meegeleverde externe 
display. Ook zijn er een tal van accessoires beschikbaar om uw 
apparaat mee uit te breiden, om zo absolute controle te hebben over 
uw afrastering. 

MB1800i Multi Power 

 301303 MB1000 (230V AC / 12V DC - 10 J) = 1 € 412,40 € 499,00

De MB1000 is ons Multi Power schrikdraadapparaat voor 
afrasteringen tot 30Km. Dit apparaat is een sterk time-delayed 
batterij apparaat met accu. De MB1000 is tevens zeer goed te 
combineren met een zonnepaneel. (Optioneel is een 230V/15V 
lichtnetadapter  verkrijgbaar, art.nr. 401324)

MB1000 Multi Power

 073542 B280 + Solardraagbox = 1 € 404,13 € 489,00

Speciaal ontwikkeld om de B280 als mobiele oplossing aan te 
bieden. Deze speciale aanbieding bestaat uit de B280 en een 
makkelijk te dragen box met beugel. Optioneel: zonnepanelen 
kunnen makkelijk worden gemonteerd op deze sterke combinatie. 
De B280 is een accu apparaat voor langere afrasteringen (<20 km).

B280 + Solardraagbox

 401324 Voeding 230V/15V = 1 € 57,81 € 69,95
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NIeuw

BELANGRIJK!  Voordat u de 
netvoedingadapter op uw MultiPower 
schrikdraadapparaat aansluit, moet 
u eerst de accu ontkoppelen! Sluit de 
netvoeding nooit aan als ook de accu is 
aangesloten!

Bevestig de kabel 
zoals getoond

Ad
ap

te
r 

ty
pe

 2
Ad

ap
te

r 
ty

pe
 1

Verbinding
230V adapterKabelset



 028450 B180 Multi Power = 1 € 238,84 € 289,00

Accu apparaat voor lange afrasteringen (<13 km). Eenvoudig in 
gebruik. Met vijf standen: uit, vol vermogen, random, nachtstand en 
accutest. Met indicatie van de restcapaciteit van de accu (accutest) 
alsook ingebouwde spaaropties (random en nachtstand). Inclusief 
handvat om het apparaat gemakkelijk te bevestigen. Ook is het 
mogelijk om een zonnepaneel aan te sluiten op dit apparaat (let op: 
via de accu). De B180 Multi Power is tevens op de speciaal hiervoor 
verkrijgbare 230V/12V lichtnet adapter (art.nr.053865) aan te 
sluiten.

B180 Multi Power

 028443 B80 Multi Power = 1 € 172,73 € 209,00

Accu apparaat voor middellange afrasteringen (<7 km). Met drie 
standen: uit, vol vermogen en accutest. Laatstgenoemde stand laat 
via het aantal ledlampjes zien hoeveel restcapaciteit de accu nog 
heeft. Inclusief handvat om het apparaat gemakkelijk te bevestigen. 
Eenvoudig in gebruik. Ook is het mogelijk om een zonnepaneel aan 
te sluiten op dit apparaat (let op: via de accu). De B80 Multi Power is 
tevens op de speciaal hiervoor verkrijgbare 230V/12V lichtnet 
adapter (art.nr.053865) aan te sluiten.

B80 Multi Power

 073535 B180 + Solardraagbox = 1 € 321,49 € 389,00

Speciaal ontwikkeld om de B180 als mobiele oplossing aan te 
bieden. Deze speciale aanbieding bestaat uit de B180 en een 
makkelijk te dragen box met beugel. Optioneel: zonnepanelen 
kunnen makkelijk worden gemonteerd op deze sterke combinatie. 
De B180 is een accu apparaat voor lange afrasteringen (<13 km).

B180 + Solardraagbox

 053865 230V/12V Adapter = 1 € 37,15 € 44,95
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Maximale 
Uit-

gangs-
spanning 

(V)

Spanning 
bij 

belasting 
500 Ohm 

(V)

Spanning 
bij 

belasting 
100 Ohm 

(V)

Ladings-
energie 

(J)

Maximale 
impuls- 
energie 

(J)

Zonder 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Lichte 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Veel 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Raster- 
opper-
vlakte 

(ha) 
(advies)

Aanbevo-
len accu 

(mini-
maal)

Stroom-
opname 

bij 
12V(mA)

Stroom-
opname 
spaar-
stand 
(mA)

Geschikt 
voor 

zonne-
paneel 
(mini-
maal)

Hoofd 
features

Voeding 
intern/
extern

MB2800i
315331 7000 6400 5400 21 14 53 20 11 120

2x 
Optima 

YT 
S5,5L

730 - 360W

MB1800i
315317 7000 7000 5200 14 10 43 17 9 75

3x 
Optima 

YT 
S5,5L

550 - 240W

MB1000
301303 8000 8000 3800 10 7 30 15 7 40

Optima 
YT 

R3,7L
510 - 180W

B280
028467 8000 4500 1500 2,8 1,5 20 8 4 15

Optima 
YT 

R3,7L
240 98 30W

B180
028450 7900 4400 1500 1,8 1,1 13 5 3 10

Optima 
YT 

S2,7L
170 70 20W

B80
028443 7500 3800 1200 0,8 0,6 7 3 1 4

Optima 
YT 

S2,7L
80 - 10W

SPECIFICATIES MULTI POWER



SERVICE
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ultieme kracht
•  Adaptive Control® zorgt altijd en overal voor continue spanning 

op de afrastering met een zo laag mogelijk stroomverbruik
• Brandt vegetatie weg
•  Ook aan het eind van de afrastering maximale stroom

absolute controle
•  Zeer praktisch en simpel te bedienen
•  Direct en overal gewaarschuwd worden
•  Altijd op de hoogte van de afrasteringconditie door de Energizer 

Controller®

optimale service
•  Product- en installatieadvies van de Gallagher-specialist
•  7 jaar garantie. Kijk voor de actievoorwaarden op 

www.gallagher.eu/warranty
•  Wereldwijd vertegenwoordigd bij meer dan 6.000  

verkooppunten in Europa

i Series - 230v
Krachtige, intelligente en technisch 
perfecte schrikdraadapparaten.

Door de kracht, intelligentie 
en technische perfectie zijn de 
schrikdraadapparaten uit de i Series 
de beste ter wereld! Bovendien krijgt 
u altijd optimale service en installatie-
advies van de Gallagher specialist.

ALT
IJ

D O
VERAL 

STROOM

DE HARDSTE 
KLAP

BRANDT 

VEGETATIE W
EG

KRACHT
ULTIEME

ALT
IJ

D 

IN
FORM

ATIE

SIMPEL TE 
BEDIENEN

DIRECT EN 

OVERAL ALARM

CONTROLE
ABSOLUTE

ONDERSTEUNIN
G 

DOOR S
PECIA

LIS
T

7 JAAR GARANTIE

W
ERELDW

IJD 

AANW
EZIG

SERVICE
OPTIMALE

WIl je weten hoe het systeem werkt?  
Ga naar www.gallagher.eu/i-series 

voor meer informatie of scan de QR code voor de film.



on

 304304 M1800i = 1 € 660,33 € 799,00

Zeer krachtig en intelligent lichtnetapparaat voor lange, 
meerdraadse afrasteringen (<43 km). Stroomverlies wordt via het 
apparaat naar de externe display gecommuniceerd. Uit te breiden 
met afstandsbediening maximaal 6 afrasteringsmonitoren.  

M1800i

 306315 M2800i excl. accessoires = 1 € 866,94 € 1.049,00

De M2800i is een extreem krachtig apparaat met 21 Joule 
ladingsenergie, geschikt voor afrasteringen tot 53km. Met uniek 
externe display; maakt het bedienen en aflezen tot een afstand van 
*50 meter van het schrikdraadapparaat mogelijk. Lees de status van 
de afrastering en bedien het apparaat op afstand. (*standaard 3m 
kabel bijgeleverd). Uit te breiden met afstandsbediening en max.6 
afrastering monitoren.

M2800i excl. accessoires (incl. display)

 306308 M2800i incl. accessoires = 1 € 1.238,84 € 1.499,00

16 SCHRIKDRAADAPPARATEN - i SERIES

PROMOTIE
gratis 

REMOTE
twv

€ 279,00

Het apparaat past zich aan de 
condities van de afrastering 
aan om het energieverbruik te 
minimaliseren.

Met het extern display kan je op 
afstand informatie over je 
afrastering aflezen en je 
schrikdraadapparaat bedienen.

INBEGREPEN APART VERKOCHT

Voor meer informatie over de 
accessoires zie pagina 17

Maximale 
Uitgangs-

spanning (V)

Spanning bij 
belasting 

500 Ohm (V)

Spanning bij 
belasting 

100 Ohm (V)

Ladings-
energie (J)

Maximale 
impuls- 

energie (J)

Zonder 
begroeiing 

(km) (advies)

Lichte 
begroeiing 

(km) (advies)

Veel 
begroeiing 

(km) (advies)

Raster- 
oppervlakte 
(ha) (advies)

Opties

MB2800i
315331 7000 6400 5400 21 14 53 20 11 120

MB1800i
315317 7000 7000 5200 14 10 43 17 9 75

M2800i
306315 7000 6400 5400 21 14 53 21 11 120

M1800i
304304 7000 7000 5200 14 10 43 17 9 75

SPECIFICATIES i SERIES



0 • • • •

X X 0 • 0

X X 0 • 0

** 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

** 0* 0 * 0 * 0 * 0 *

** 0* 0 * 0 * 0 * 0 *

** 0 0 0 0 0

** 0 0 0 0 0

** 0 0 0 0 0

i SERIES

 303376 I-series extern display = 1 € 128,10 € 155,00

• Extern display: maakt het mogelijk om de status van uw 
afrastering op een door u gewenste plek af te lezen en tevens het 
apparaat te bedienen. 

• Afstandsbediening: zoekt de exacte locatie van de fout in de 
afrastering op. Kan ook de afrastering aan/uit zetten. 

• Afrasteringsmonitor: geeft aan wanneer er stroomverlies op de 
afrastering is en stuurt een waarschuwing naar de extern display 
en/of sms-module. 

• SMS-module: stuurt vanaf het apparaat een sms naar een mobiele 
telefoon wanneer er een fout in de afrastering zit.  

• Alarm controller: voor aansluiting van een flitslamp en/of sirene 
als alarmgever. 

• Sirene/flitslamp: geven een alarm wanneer de afrastering 
kortsluiting geeft. 

• Omvormer 300W, permanent solar/12V: om in het veld een 
Gallagher lichtnetapparaat op een 12V accu aan te sluiten. 

• Omvormer 12V/230V back up: om een 12V accu op een 
lichtnetapparaat als back-up aan te sluiten.

 507002 Afstandsbediening voor de I-serie = 1 € 230,58 € 279,00

 510002 Afrasteringsmonitor voor de 
i-serie = 1 € 189,26 € 229,00

 579009 Alarm Systeem voor de i-serie = 1 € 288,43 € 349,00

 567600 SMS module voor de i-Serie = 1 € 660,33 € 799,00

 005215 Sirene = 1 € 21,03 € 25,45

 005208 Flitslamp = 1 € 59,88 € 72,45

 069392 Omvormer 12V/230V permanent = 1 € 49,55 € 59,95

 069408 Omvormer back-up batterij = 1 € 86,78 € 105,00

 557063 SMS afstandsbediening (GSM) = 1 € 139,67 € 169,00
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• Inclusief* Alleen in combinatie met 579009
** Ook voor andere 230V apparaten toepasbaar

0 Optioneel X Niet mogelijk

Artikel M1000 M1200i M1800i
M2800i  

incl. 
accessoires

M2800i  
excl. 

accessoires

wat hoort erbij?

ACCESSOIRES i SERIES

Bereken met behulp van de 
apparaten calculator op  
www.gallagher.eu welk 

schrikdraadapparaat het beste 
bij uw situatie past.



 324302 M950 = 1 € 329,75 € 399,00

Met het lichtnetapparaat M950 kun u een afrastering tot 30 km van 
stroom voorzien. Het apparaat is voorzien van een LED bar aan de 
voorzijde waarop te zien is hoe het apparaat presteert. Ook is er een 
bliksembeveiliging ingebouwd. 

M950

 323312 M550 = 1 € 205,79 € 249,00

Een lichtnetapparaat met een geweldige prijs/kwaliteit verhouding. 
De M550 bied genoeg power voor een afrastering tot 25 km.  Het 
apparaat heeft een simpele maar robuuste behuizing met een power 
led en is voorzien van bliksembeveiliging. 

M550

 324319 M1400 = 1 € 453,72 € 549,00

De M1400 is een robuust lichtnetapparaat geschikt voor een 
afrastering tot 38 km. Het apparaat heeft een ingebouwde 
bliksembeveiliging en beschikt over een LED bar aan de voorkant, 
waaraan het voltage van de afrastering is af te lezen. 

M1400

18 SCHRIKDRAADAPPARATEN - 230V

NIeuw

NIeuwNIeuw

230v
De lichtnet apparaten van Gallagher 
zijn ideaal voor uw permanente 
afrastering. De apparaten zijn van 
hoogwaardige kwaliteit en bieden u 
veel kracht. U hoeft deze alleen maar 
aan te sluiten op het lichtnet. Voor elk 
type afrastering heeft Gallagher de 
passende oplossing. 



Krachtig lichtnetapparaat voorzien van de 
nieuwste technologie voor middellange, 
meerdraadse afrasteringen (<23 km). De 
led-indicatie geeft aan of er voldoende 
spanning op de afrastering staat. 
Eenvoudig in gebruik. 

M500

 037137 M500 = 1 € 304,96 € 369,00

Sterk lichtnetapparaat voor meerdraadse 
afrasteringen (<10 km). De led-indicatie 
geeft aan of er voldoende spanning op de 
afrastering staat. Eenvoudig in gebruik.

M200

 032830 M200 = 1 € 164,46 € 199,00

Krachtig schrikdraadapparaat voorzien van 
de nieuwste technologie voor middellange, 
meerdraadse afrasteringen (<17 km).  De 
led-indicatie geeft aan of er voldoende 
spanning op de afrastering staat.  
Eenvoudig in gebruik. 

M300

 380339 M300 = 1 € 205,79 € 249,00

Lichtnetapparaat voor meerdraadse 
afrasteringen (<9 km). Geschikt voor de 
grotere tuinen en kleine weides.

M160

 384306 M160 = 1 € 147,93 € 179,00

Lichtnetapparaat voor semi-korte 
afrasteringen (<8 km) en tuinen groter dan 
20 x 60m. Bij uitstek geschikt voor het 
binnenhouden van huisdieren of weren van 
kleine roofdieren (bijv. steenmarters, 
reigers, etc.).  Eenvoudig te bedienen. Incl. 
muurclip. 

M120

 033333 M120 = 1 € 123,14 € 149,00

Lichtnetapparaat voor korte afrasteringen 
(<4 km). Bij uitstek geschikt voor het 
binnenhouden van huisdieren (in tuinen 
kleiner dan 20 x 60m) of weren van kleine 
roofdieren (bijv. steenmarters, reigers, 
etc.).  Eenvoudig te bedienen. Incl. 
muurclip. 

M50

 038332 M50 = 1 € 90,08 € 109,00
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SPECIFICATIES 230V APPARATEN
Maximale 
Uitgangs-

spanning (V)

Spanning bij 
belasting 

500 Ohm (V)

Spanning bij 
belasting 

100 Ohm (V)

Ladings-
energie (J)

Maximale 
impuls- 

energie (J)

Zonder 
begroeiing 

(km) (advies)

Lichte 
begroeiing 

(km) (advies)

Veel 
begroeiing 

(km) (advies)

Raster- 
oppervlakte 
(ha) (advies)

Hoofd 
features

M1400
037137 7700 7700 4300 12 7,7 38 15 7 56

M950
037137 7700 7700 3800 9 6,2 30 12 6 38

M550
037137 9200 7000 3500 5,5 3,9 25 10 5 22

M500
037137 9300 6200 2600 5,2 4 23 9 5 24

M300
380339 8400 4800 1700 3,2 2,2 17 7 3 12

M200 
032830 7300 4200 1600 1,9 1 10 4 2 7

M160
384306 7700 4600 1600 1,6 0,6 9 3,5 2,5 6

M120
033333 7000 3800 1300 1,2 0,5 8 3 2 4

M50
038332 7000 3300 1100 0,6 0,3 4 2 1 2



 394008 B300 = 1 € 371,07 € 449,00

Zeer krachtig accu apparaat. Voor zeer lange afrasteringen (<20 
km). Inclusief controle-lampjes. Deze geven onmiddellijk aan of de 
afrastering nog goed functioneert en/of de accu bijna leeg is. Met 
uitsparing voor hangslot tegen diefstal. Perfect i.c.m. een 
zonnepaneel  voor het bijladen van de accu.

B300

 393001 B200 = 1 € 329,75 € 399,00

Krachtig accu apparaat voor lange afrasteringen (<13 km). Inclusief 
controle-lampjes. Deze geven onmiddellijk aan of het apparaat nog 
goed functioneert en/of de accu bijna leeg is. 
068586 B200 + 6W zonnepaneel; zonnepaneel  verlengt de accu 
oplaad interval van 20 naar 125 dagen tijdens de zomer periode.

B200

 068609 Solar assist kit 6W = 1 € 82,60 € 99,95

 068586 B200 + 6W solar assist = 1 € 412,40 € 499,00

 068609 Solar assist kit 6W = 1 € 82,60 € 99,95

20 SCHRIKDRAADAPPARATEN - 12V

Maximale 
Uit-

gangs-
spanning 

(V)

Spanning 
bij 

belasting 
500 Ohm 

(V)

Spanning 
bij 

belasting 
100 Ohm 

(V)

Ladings-
energie 

(J)

Maximale 
impuls- 
energie 

(J)

Zonder 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Lichte 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Veel 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Raster- 
opper-
vlakte 

(ha) 
(advies)

Aanbevo-
len accu 

(mini-
maal)

Stroom-
opname 

bij 
12V(mA)

Stroom-
opname 
spaar-
stand 
(mA)

Geschikt 
voor 

zonnepa-
neel 

(mini-
maal)

Hoofd 
features

Voeding 
inter/extern

B300
394008 10000 5800 1600 2,6 2 20 8 4 15

Optima 
YT 

R3,7L
200 71 30W

B200 
393001 9000 4300 1400 1,45 1,1 13 5 3 10

Optima 
YT 

S2,7L
120 40 20W

B100 
392004 10000 3500 1100 0,8 0,55 7 3 1 4

Optima 
YT 

S2,7L
60 35 10W

B60 
350301 8000 5500 800 0,7 0,48 6 2 0,5 3

Optima 
YT 

S2,7L
45 - 10W

SPECIFICATIES 12V APPARATEN

Accu/batterij
Is er geen 230V in de buurt 
beschikbaar of verplaatst u 
geregeld uw afrastering? Dan kunt u 
gebruik maken van onze 9V of 12V 
schrikdraadapparaten. Voor deze 
apparaten heeft u geen netvoeding 
nodig. Om de levensduur van de 
batterij of accu te verlengen, zijn 
er apparaten beschikbaar met 
verschillende spaarstanden.



9v

9v 9v

9v

 392004 B100 = 1 € 280,17 € 339,00

Sterk accu apparaat. Voor middellange afrasteringen (<7 km). 
Inclusief controle-lampjes. Deze geven onmiddellijk aan of de 
afrastering nog goed functioneert en/of de accu bijna leeg is. Met 
uitsparing voor hangslot tegen diefstal. Perfect i.c.m. een 
zonnepaneel  voor het bijladen van de accu. 

B100

 028931 B50 = 1 € 247,11 € 299,00

Krachtig batterij-apparaat voor korte afrasteringen (<4 km). Met 
indicatie-lampje welke  rood wordt als de spanning van de batterij 
afneemt. Werkt op 9V batterij alsook op 12V accu. Ook is het 
mogelijk om een zonnepaneel aan te sluiten op dit apparaat (let op: 
via de accu). Inclusief aardpen, exclusief batterij.

B50

 350301 B60 = 1 € 106,61 € 129,00

De B60 is het instapmodel van de 12V accu apparaten. Het accu 
apparaat is geschikt voor afrasteringen tot 6km of 3 hectare. De 
elektrische schok op de afrastering komt vanuit een klein en 
makkelijk te monteren accu apparaat. Als u van simpel houdt dan is 
dit accu apparaat uitermate geschikt voor u.

B60 (12V - 0,7 J)

 386317 B40 = 1 € 189,26 € 229,00

Super zuinig batterij-apparaat voor korte afrasteringen (< 4km). Is 
2,8x zuiniger dan een gemiddeld 9V apparaat door de 
nachtspaarstand. Werkt op 9V batterij alsook op 12V accu. Inclusief 
aardpen, exclusief batterij.

B40

 068609 Solar assist kit 6W = 1 € 82,60 € 99,95

De B35 is een 9V batterij (werkt ook op 12V accu), apparaat, 
geschikt voor afrasteringen tot 4 km of 1,5 hectare. Het accu 
apparaat biedt u een krachtige draagbare oplossing die makkelijk te 
verplaatsen is tegen een voordelige prijs.

B35

 356433 B35 = 1 € 152,89 € 185,00

 068579 B40 + 4W solar assist = 1 € 214,05 € 259,00

 7608 Stander B20/B35 = 1 € 18,47 € 22,35
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PROMOTIE
gratis 

batterij
twv

€ 25,95



9v

9v 9v

B20
028818

B35
356433

B40
386317

B50
028931

B100
392004

B200
393001

B300
394008

S10
341309

S16
341216

S20
341323

S40
345307

S100
346304

S200
360300

S400
361307

6
Vo

lt 075188 - 4Ah • • •
200590 - 7Ah
000459 - 10Ah •

9
Vo

lt

007578 - 55Ah • • • •
008704 - 120Ah • • • •
008711 - 160Ah • • • • • (2x)
048588 - 175Ah • • • • • (2x)
063451 - 210Ah • • • • • (2x)

1
2

Vo
lt

047024 - 5Ah
000442 - 7,2Ah •  •*  •*
047031 - 12Ah
033553 - 25Ah • • • •
033515 - 65Ah • • •
004171 - 85Ah • • •
033409 - 105Ah

1
2

Vo
lt

 
O

pt
im

a 059621 - S2,7L • • •
059614 - R3,7L • • •
062096 - S5,5L

Voordelig batterij-apparaat voor korte afrasteringen (<2km). Zeer 
eenvoudig te bedienen. Werkt op 9V batterij alsook op 12V accu. 
Apparaat waarschuwt als de batterij of accu bijna leeg is. Exclusief 
batterij en aardpen.

B20

 028818 B20 = 1 € 106,61 € 129,00

Uitermate handig batterij-apparaat, 
gemakkelijk te plaatsen en aan te sluiten. 
Geschikt voor korte afrasteringen tot 1 km. 
Met instelbare batterijspaaropties. 
Inclusief 12V accu aansluitkabel en 
batterijset 6x1,5V.

B11

 013534 B11 incl. 6x1,5V batterijen = 1 € 172,73 € 209,00

Batterij-apparaat voor zeer korte 
afrasteringen (< 1 km). Zeer compact. 
Werkt op 6x1,5V Alkaline D-cell (LR20) 
batterijen (niet bijgesloten). Werkt ook op 
12V accu, B10/12V adapter kit 
beschikbaar (004747).

B10

 003634 B10 excl. 6x1,5V batterijen = 1 € 66,07 € 79,95

 7608 Stander B20/B35 = 1 € 18,47 € 22,35
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Maximale 
Uitgangs-
spanning 

(V)

Spanning 
bij 

belasting 
500 Ohm 

(V)

Spanning 
bij 

belasting 
100 Ohm 

(V)

Ladings-
energie (J)

Maximale 
impuls- 

energie (J)

Zonder 
begroeiing 

(km)  
(advies)

Lichte 
begroeiing 

(km)  
(advies)

Raster- 
oppervlak-

te (ha) 
(advies)

Aanbevolen 
voeding

Stroom- 
opname bij 

9V(mA)

Stroom- 
opname 

spaarstand 
(mA)

Hoofd 
features

Voeding 
inter/extern

B50
028931 8200 2900 1000 0,5 0,3 4 2 2 9V-160Ah 50 24

B40
386317 7900 2100 500 0,4 0,27 4 2 2 9V-120Ah 40 9

B35
356433 8300 1800 700 0,35 0,27 4 1,5 1,5 9V-55Ah 33 -

B20
028818 9200 1800 800 0,20 0,15 2 1 1 9V-55Ah 25 -

B11
013534 8200 1500 500 0,11 0,09 1 - 0,5 6X1,5V 20 -

B10
003634 7900 1200 400 0,1 0,07 1 - 0,5 6X1,5V 15 -

SPECIFICATIES 9V APPARATEN

WELKE BATTERIJ/ACCU PAST IN DE VOLGENDE MOBIELE SCHRIKDRAADAPPARATEN:

* 2 stuks parallel plaatsen mogelijk (= 12V + 2x 7.2Ah = 14.4Ah) 



 361307 S400 incl. 2 batterijen (12V - 4,0 J) = 1 € 660,33 € 799,00

De S400 is de krachtpatser onder de solar apparaten. Met de S400 
kunt u met gemak een afrastering van 30 km van stroom voorzien. 
De S400 beschikt over een krachtig 40W zonnepaneel. Door de 
ingebouwde smart battery management gaat het apparaat zonder 
daglicht meerdere weken mee. Hierdoor heeft u het hele jaar door 
stoom op de afrastering.

S400

 360300 S200 incl. 2 batterijen (12V - 2,0 J) = 1 € 495,04 € 599,00

De S200 is een mobiel solar apparaat en geschikt voor een 
afrastering tot 20 km. De S200 beschikt over een  functioneel 20W 
zonnepaneel. Het apparaat is eenvoudig te installeren en geeft 
meerdere weken zonder daglicht nog voldoende stroom op de 
afrastering.

S200

23SCHRIKDRAADAPPARATEN - SOLAR

NIeuw

NIeuw

SOLAR
Op zoek naar een apparaat dat 
gratis energie levert en ook nog 
eens milieuvriendelijk is? Kies 
dan voor solar! De Gallagher 
solar-range bestaat uit apparaten 
met geïntegreerd zonnepaneel. 
Ook zijn losse zonnepanelen 
en batterijen beschikbaar die 
perfect gecombineerd kunnen 
worden met 9V/12V apparaten.



 346304 S100 incl. batterij = 1 € 329,75 € 399,00

Met de S100 kunt u nu gemakkelijk een afrastering van 10 km 
plaatsen zonder dat u zelf de batterij hoeft op te laden. Dit krachtige 
apparaat dat werkt op zonne-energie, is snel te installeren en 
gemakkelijk te vervoeren. Geen gedoe meer met lege batterijen, met 
de S100 heeft u zelfs 3 weken zonder zon nog stroom!

S100 incl. batterij

 345307 S40 incl. batterij = 1 € 247,11 € 299,00

De S40 is het ultieme schrikdraadapparaat voor afrasteringen tot 5 
km. Het apparaat is snel te installeren en gemakkelijk te vervoeren. 
Het apparaat werkt 3 weken zonder zon en heeft een ingebouwde 
bliksembeveiliging. De S40 is daardoor een zeer goed alternatief 
voor een batterij-systeem. 

S40 incl. batterij

Verweidt u uw dieren regelmatig? En is uw 
afrastering niet langer dan 2 km? Dan is de 
S20 ideaal. Dit apparaat, werkend op 
zonne-energie, is milieuvriendelijk en 
onderhoudsvrij. Daarnaast is het 
gemakkelijk verplaatsbaar en val resistent. 

S20 incl. batterij

 341323 S20 incl. batterij = 1 € 205,79 € 249,00

De S16 is het ultieme mobiele 
schrikdraadapparaat geschikt voor korte 
afrasteringen (< 1,5km). Het schrikdraad 
apparaat is inclusief oplaadbare accu en 
zonnepaneel. De S16 is makkelijk en snel 
te installeren en zeer geschikt  om te 
vervoeren. Dit robuuste en zeer mobiele 
apparaat is een zeer goed alternatief voor 
een batterij-systeem. 

S16 incl. batterij

 341316 S16 incl. batterij = 1 € 164,46 € 199,00

 000442 Batterij 12V 7.2Ah 100, S200, S400 = 1 € 66,07 € 79,95  000459 Batterij 6V 10Ah S40 = 1 € 39,63 € 47,95

 075188 Batterij 6V 4Ah S10, S16, S20 = 1 € 22,27 € 26,95  075188 Batterij 6V 4Ah S10, S16, S20 = 1 € 22,27 € 26,95
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Maximale 
Uitgangs-
spanning 

(V)

Spanning 
bij 

belasting 
500 Ohm 

(V)

Spanning 
bij 

belasting 
100 Ohm 

(V)

Ladings-
energie (J)

Maximale 
impuls- 

energie (J)

Zonder 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Lichte 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Veel 
begroeiing 

(km) 
(advies)

Raster- 
oppervlak-

te (ha) 
(advies)

Aanbevolen 
accu (mini-

maal)

Stroom-
opname 
(V/mA)

Zonne-
paneel 

ingebouwd 
(Watt)

Hoofd 
features

Voeding 
inter/extern

S400 
361307 9600 6000 2400 4,0 3,1 30 16 7 16 2x 

12V-7.2Ah 12/321 40W

S200 
360300 9600 4000 1200 2,0 1,6 20 10 5 8 2x 

12V-7.2Ah 12/171 20W

S100 
346304 9600 3600 1600 1,0 0,74 10 5 3 6 12V-7.2Ah 12/43 7W

S40 
345307 7900 2300 800 0,40 0,26 5 3 1,5 5 6V-10Ah 6/46 4W

S20 
341323 7900 2100 500 0,20 0,14 2,5 1 0,5 1,2 6V-4Ah 6/29 1,5W

S16 
341316 7000 2000 500 0,16 0,12 1,5 0,5 0,8 6V-4Ah 6/17 1,5W

S10 
341309 7000 1600 500 0,10 0,08 1 0,3 0,5 6V-4Ah 6/14 1,5W

SPECIFICATIES SOLAR APPARATEN



De S10 is het nieuwste zonne-energie 
apparaat geschikt voor de hobbymarkt en 
korte afrasteringen (< 1km). Het 
schrikdraadapparaat is snel en makkelijk te 
installeren en kan tot 3weken functioneren 
zonder zon. Door het robuuste model is het 
apparaat super sterk en weerbestendig. Het 
schrikdraad apparaat is inclusief oplaadbare 
accu en zonnepaneel. 

S10 incl. batterij

 341309 S10 incl. batterij = 1 € 147,93 € 179,00

Installeer uw S10, S16 of S20 
schrikdraadapparaat op een Gallagher 
Ring top paal door middel van dit 
tussenstuk.

Stander steun S10, S16, S20

 571102 Stander steun S10, S16, S20 = 1 € 4,09 € 4,95 075188 Batterij 6V 4Ah S10, S16, S20 = 1 € 22,27 € 26,95

Combinatieset van de B200 (12V 
apparaat) met 30W zonnepaneel, beugel 
en een 3,7L Optima accu.  De perfecte en 
betrouwbare combinatie om de afrastering 
jarenlang zorgeloos van stroom te 
voorzien. Onderhoudsvrij. Ideaal voor 
gebieden met veel zonlicht.

S230

 060870 S230 (B200+30W+Optima 3,7l) = 1 € 767,77 € 929,00

Is uw afrastering langer dan 13 km en 
korter dan 20 km? Dan is de S280 de 
oplossing voor u. Deze speciale aanbieding 
bestaat uit de B280 Multi Power 
schrikdraadapparaat, een makkelijk te 
dragen box met draagbeugels, een 30Watt 
zonnepaneel en de Optima 3,7L accu. 

S280

 075843 S280 = 1 € 742,98 € 899,00

Combinatieset van de B200 (12V 
apparaat) met 20W zonnepaneel. beugel 
en een 2,7L Optima accu.  De perfecte en 
betrouwbare combinatie om de afrastering 
jarenlang zorgeloos van stroom te 
voorzien. Onderhoudsvrij. Ideaal voor 
gebieden met veel zonlicht.

S220

 061556 S220 (B200+20W+Optima 2,7l) = 1 € 627,27 € 759,00

Met de S180 heeft u nu het hele pakket 
compleet. Deze speciale aanbieding 
bestaat namelijk uit een B180 Multi Power 
schrikdraadapparaat, een makkelijk te 
dragen box met draagbeugels, een 20 Watt 
zonnepaneel en de Optima 2,7L accu. 
Hiermee heeft u de complete oplossing voor 
een afrastering tot een lengte van 13 km.

S180

 075836 S180 = 1 € 552,89 € 669,00

Bevestigingskit 4W voor de B40 en B50. 
Verdubbeld de levensduur van de batterij. 
Laadt de batterij niet op.
Bevestigingskit 6W voor de B100,B200 
en B300, Voorziet het apparaat van 
stroom en laadt de accu met het surplus 
aan stroom gedurende de zomerperiode.

Solar assist kit

 068593 4W kit (B40/B50) = 1 € 41,28 € 49,95

 068609 Solar assist kit 6W = 1 € 82,60 € 99,95

25SCHRIKDRAADAPPARATEN - SOLAR

Schrikdraadapparaat 
(bijgeleverd)

Accu
 (bijgeleverd)

Zonnepaneel / Watt 
(bijgeleverd) Beugel voor zonnepaneel Draagbox / Solardraagbox

S280 
075843 B280 Optima YT R3,7L 30W Geïntegreerd Meegeleverd

S230 
060870 B200 Optima YT R3,7L 30W Meegeleverd Geïntegreerd

S220 
061556 B200 Optima YT S2,7L 20W Meegeleverd Geïntegreerd

S180 
075836 B180 Optima YT S2,7L 20W Geïntegreerd Meegeleverd

SPECIFICATIES SOLAR KITS



 041718 60 Watt incl. 10A regulator = 1 € 412,40 € 499,00

 041732 20 Watt incl. 2A regulator = 1 € 164,46 € 199,00

 041725 30 Watt Incl. 10A regulator = 1 € 247,11 € 299,00

 027897 50 Watt incl. 10A regulator = 1 € 329,75 € 399,00

 041701 10 Watt incl. 2A regulator = 1 € 131,40 € 159,00

Poly kristallijn zonnepaneel. Ideaal voor gebruik in combinatie met 
een 12V schrikdraadapparaat en (Optima) accu! Laadt de accu bij 
en levert een hoog vermogen. Werkt ook goed bij weinig licht. Is 
stootbestendig, heeft een zelfreinigend oppervlak en stevig 
aluminium frame. Inclusief regulator, exclusief montagebeugel. Het 
paneel moet rechtstreeks op de accu aangesloten worden.

Zonnepaneel

Beugel speciaal ontworpen voor de B100, 
B200 en B300, voor het bevestigen van 
het 10W, 20W of 30W GE zonnepaneel.

Zonnepaneel beugel voor B100/B200/B300 V2.0

 068709 Beugel voor 10W/20W/30W GE zonnepaneel = 1 € 33,02 € 39,95

Art.nr. 068838 2A regulator voor 10W en 
20W zonnepanelen.
Art.nr. 068845 10A regulator voor 30W, 
50W en 60W zonnepanelen.

Regulator

 068838 2A voor 10/20W zonnepaneel = 1 € 33,02 € 39,95 069774 Beugel 10W/20W/30W paneel = 1 € 49,55 € 59,95

 069781 Beugel 50W/60W paneel = 1 € 74,34 € 89,95  068845 10A voor 30/50/60W zonnepaneel = 1 € 49,55 € 59,95

26 SCHRIKDRAADAPPARATEN - SOLAR

ZONNEPANELEN IN COMBINATIE 
MET BATTERIJ-APPARATEN 
VERLENGEN DE LEVENSDUUR VAN 
UW ACCU OF BATTERIJ

TIP!

ZONNEPANELEN
• Gallagher biedt kwalitatieve, geteste zonnepanelen met 2 jaar 

garantie op alle modules.   
• Zonne-energie is milieuvriendelijk en een goedkope energie 

leverancier met een groeiende populariteit. 
• Alle zonnepanelen zijn voorzien van een regulator ter bescher-

ming van de batterij tegen overladen.  
• Het assortiment wordt gecompleteerd door gegalvaniseerde 

beugels, bouten en klemmen. 
• Alle zonnepanelen zijn voorzien van  poly kristallijn cellen voor 

een maximale energie-opbrengst.
• Zonnepanelen kunnen met behulp van de omvormer (art. nr. 

069392), in combinatie met lichtnetapparaten gebruikt worden.

Bereken welk zonnepaneel u nodig heeft 
met de zonnepaneelcalculator op 

www.gallagher.eu/choose-solar-panel
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10 Watt 
041701 340 x 280 x 17 1,1 10Watt 17.3 0.59A 21.6 0.65A

-40C 
tot

 +85C
1000V Poly-

crystalline

B20, 
B35, 
B40, 
B50, 
B100

25/65 • • 069774 068709 2Amp 2 •

20 Watt 
041732 340 x 450 x 25 1,8 20Watt 17.5 1.15A 22.0 1.27A

-40C 
tot

 +85C
1000V Poly-

crystalline

B60, 
B80, 

BX50, 
B100, 
B200

65/85 • • 069774 068709 2Amp 2 •

30 Watt 
041725 340 x 635 x 25 2,5 30Watt 17.5 1.72A 22.0 1.90A

-40C 
tot

 +85C
1000V Poly-

crystalline

B180, 
B200, 
B300

85 • • 069774 068709 10Amp 3 •

50 Watt 
027897 660 x 530 x 35 4,2 50Watt 17.5 2.86A 22.0 3.17A

-40C 
tot

 +85C
1000V Poly-

crystalline B280 105 • • 069781 10Amp 3 •

60 Watt 
041718 660 x 630 x 35 5,0 60Watt 17.5 3.43A 22.0 3.80A

-40C 
tot

 +85C
1000V Poly-

crystalline B280 105 • • 069781 10Amp 3 •

SPECIFICATIES ZONNEPANELEN
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WELKE AFRASTERING PAST BIJ UW DIER
Welke elektrische afrastering het beste is voor u, hangt 
af van uw situatie. Welke dieren houdt u? Zoekt u een 
permanente of mobiele afrastering? Wilt u installatie 
gemak of juist minimaal onderhoud? Al deze vragen 
zijn bepalend voor uw keuze. Gallagher heeft voor elke 
situatie een oplossing. Wij adviseren u graag!
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10 JAAR SYSTEEM GARANTIE
Bij gebruik van de door Gallagher aanbevolen materialen: 
Ecopalen, Insultimber palen, Geïsoleerde Line Post, 
ElectroMax afrasteringsdraad, Equifence, hoekisolatoren 
S versterkt, bevestigingsdraadjes, trekveren en roterende 
spanners biedt het Gallagher 10 jaar systeem garantie.

AFRASTERING OPLOSSINGEN

Permanent
Gallagher biedt permanente afrasteringen 
voor iedere diersoort. Zo is High Tensile ideaal 
voor vee of wild en gaat het tot wel 25 jaar 
mee. Voor paarden biedt Gallagher EquiFence. 
EquiFence is de meest duurzame afrastering voor 
paarden en is zeer veilig door de beschermende 
kunststofkabel. 

Gallagher heeft het complete aanbod voor 
een permanente afrastering. Van duurzame 
insultimber palen, kwalitatieve geleiders tot 
robuuste isolatoren. 

Semi-permanent
Soms is het wenselijk om een afrastering voor 
langere tijd te plaatsen, maar niet voor altijd. 
Bijvoorbeeld als u een weide pacht. Dan biedt 
Gallagher de uitkomst met semi-permanente 
afrasteringen. 

Mobiele afrastering
Verplaatst u de dieren meerdere keren per jaar? 
Dan adviseren wij u een mobiele afrastering. 
Gallagher heeft voor elke situatie een oplossing. 
Zo is bijvoorbeeld de SmartFence 2.0 de ideale 
oplossing voor schapen en geiten.

Ontdek met de afrasterings calculator 
welke afrastering het beste bij uw 

situatie past.
www.gallagher.eu/compose-electric-fence



9v

 065073 2 x 175Ah (190x125x160mm) = 2 € 61,98 € 75,00

Een alkaline 9V batterij (kwikvrij!) zorgt voor een optimale prestatie 
van een 9V batterij-apparaat. Geschikt voor alle Gallagher 9Volt 
apparaten. 

Duopack batterij 9 volt

 063451 210Ah (190x125x160mm) = 1 € 49,55 € 59,95

 048588 175Ah (190x125x160mm) = 1 € 41,28 € 49,95

 008711 160Ah (190x125x160mm) = 1 € 38,80 € 46,95

 008704 120Ah (160x110x115mm) = 1 € 33,02 € 39,95

 007578 55Ah (160x110x115mm) = 1 € 21,45 € 25,95

30 COMPLEET ASSORTIMENT

COMPLEET ASSORTIMENT
Nadat u het best passend schrikdraadapparaat heeft gekozen, is het 
belangrijk de juiste onderdelen te kiezen. In dit hoofdstuk vindt u een 
overzicht van alle overige Gallagher producten. Voor al deze producten 
geldt: kwaliteit gegarandeerd!

BATTERIJEN EN ACCU’S
Om een 9V of 12V 
schrikdraadapparaat van stroom te 
voorzien, is een Gallagher batterij 
of accu nodig. Een Gallagher 12V 
schrikdraadapparaat en een Optima 
12V accu is de ultieme combinatie! 
Door zijn duurzaamheid is de Optima 
accu de meest omgevingsvriendelijke 
oplossing.

PROMOTIE -25%



033553 033515

 033553 25Ah (166x175x125mm) = 1 € 65,25 € 78,95

De 12V/25Ah accu is een gesloten Gel accu, de overige modellen
Lood/Zuur accu’s. Deze accu’s zijn speciaal geschikt voor de voeding
van accu- en batterij-apparaten. Regelmatig laden draagt bij aan de
levensduur van de accu.

Accu SLA 12 volt

 056707 XS 0.8 EU (12V acculader) = 1 € 53,68 € 64,95

Uw accu ook na de winter weer kunnen gebruiken voor het volgend 
weideseizoen? Onderhoud dan de accu door deze aan te sluiten op 
de acculader (voor max. 105Ah accu’s). Zorgt dat de accu continu 
wordt bijgeladen en weer gebruikt kan worden als voeding voor een 
schrikdraadapparaat. Voorkom aanschaf van een nieuwe accu en 
spaar hiermee geld uit!

Acculader CTEK (12V)

 567299 CTEK XC 0.8 EU (6V acculader) = 1 € 53,68 € 64,95 033409 105Ah (353x175x190mm) = 1 € 169,42 € 205,00

 004171 85Ah (278x175x190mm) = 1 € 152,89 € 185,00

 033515 65Ah (242x175x190mm) = 1 € 111,57 € 135,00

Milieuvriendelijke alkaline 6Volt accu 90Ah 
voor gebruik met batterij energizers.

Ronde batterij

 055661 6V/90Ah = 1 € 18,97 € 22,95

31BATTERIJEN EN ACCU’S



Standard Battery
Traction Battery
GEL Battery
Optima YELLOWTOP

 059621 Optima S2,7L = 1 € 164,46 € 199,00

Ongeëvenaarde kwaliteit! Deze S2,7L 12V Optima accu kan 
worden vergeleken met een reguliere 65Ah 12V accu, maar is 
kleiner in formaat, lichter in gewicht en heeft een langere 
levensduur. 
Gaat 5 cycli langer mee dan de standaard 12V accu. Omgerekend 
dan ook veruit de laagste prijs per cyclus! Ideale accu in combinatie 
met gebruik van zonnepanelen. Snel op te laden met acculader. Met 
draagbeugel. Zeer lage zelfontlading, dus ideaal voor winteropslag 
en daarmee seizoensgebruik.
Inhoud 2,7 liter, afmeting L237xH227xB129mm.

Optima Yellowtop S2,7L 

 059614 Optima R3,7L = 1 € 230,58 € 279,00

 062096 Optima S5,5L = 1 € 288,43 € 349,00

32 BATTERIJEN EN ACCU’S

de voordelen van de 
optima 12v accu’s
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DOOR ZIJN DUURZAAMHEID IS DE 
OPTIMA ACCU DE GOEDKOOPSTE EN 
DE MEEST OMGEVINGSVRIENDELIJKE 
OPLOSSING.

• Ideaal voor seizoensgebruik.
• Gegarandeerd de beste koop.
• Zeer goede ladingsacceptatie.
• Kleiner dan de traditionele accu’s, eenvoudig te dragen.
• Vanwege zeer lage zelfontlading ideaal voor winteropslag
• Kostenbesparing door ruim 2 keer langere levensduur.
• Door een minimale inwendige weerstand, ideaal te combineren 

met zonnepanelen.

LAAD UW ACCU OOK TIJDENS 
WINTERMAANDEN REGELMATIG OP

TIP!

059621 
S2,7l

059614 
R3,7L

062096 
S5,5L

Lengte mm 228 229 317

Totale lengte mm 237 237 325

Hoogte zonder polen mm 201 168 218

Hoogte met polen mm 227 197 238

Breedte mm 121 172 158

Totale breedte mm 129 172 165

Nominale spanning V 12 12 12

Koudstartstroom (EN) 460 660 975

Capaciteit Ah (EN) 38 48 76

Reserve capaciteit (BCI) Min 66 98 155

Gewicht KG 11,8 16,6 26,5



Super aarding, ook bij extreem droge en of 
zanderige omstandigheden. Het mengsel 
van zout- en absorberende klei houdt vocht 
vast en verhoogt hiermee de 
geleidbaarheid van de omliggende grond. 
Zeer geschikt om zware 
schrikdraadapparaten mee te aarden. 
Inclusief aardklem. De benodigde aardpen 
moet separaat aangeschaft worden. 

Bentonite aardingsmix

 008773 Bentonite aardingsmix = 1 € 41,94 € 50,75

Robuuste grondkabel met polyethyleen 
ommanteling. In te zetten bij het aarden van 
zware apparaten. Kan ook worden gebruikt 
om meerdere aardpennen ondergronds met 
elkaar te verbinden. Ook in te zetten bij 
transport van elektriciteit over lange 
afstanden onder de grond.  Ommanteling 
zorgt dat de grondkabel  ondergronds langer 
intact blijft. Supergeleiding van stroom!

Grondkabel ø2,5mm XL

 016276 ø2,5mm XL - 200m = 1 € 271,90 € 329,00

 029037 2m met aardklem = 3 € 52,02 € 62,95

Zorgt ervoor dat stroom terug kan vloeien naar het 
schrikdraadapparaat zodra een dier de afrastering raakt. Altijd 
noodzakelijk voor een goede werking van het apparaat. Gebruik 
altijd gegalvaniseerde aardpennen met bijbehorende aardklemmen. 
Minimale lengte aardpen: voor batterij-apparaten 0,5m, voor accu-
apparaten 1m en voor lichtnetapparaten (advies) 2m. 

Set 3 aardpennen incl. klem

 044030 Aardklem = 1 € 6,60 € 7,99

Bij bevestiging van de aardklem op een aardpen, ontstaat er een 
perfecte verbinding tussen de aardpen en de grondkabel. Een 
aardsok zorgt voor een optimale verbinding tussen twee 
aardpennen. De grondkabelverbinder zorgt voor het waterdicht en 
ondergronds verbinden van grondkabel.

Aardingsaccessoires

 065028 ø1.6mm - 10m - 100 Ohm/1km = 1 € 10,70 € 12,95

Aarding zorgt voor terugvloeiing van stroom naar het apparaat 
wanneer een dier de afrastering raakt. Grondkabel is een geleidende 
aanvoerkabel: noodzakelijk voor verbinding van het 
schrikdraadapparaat met de afrastering. Ook verbindt grondkabel 
het apparaat met de aardpen. Bovendien wordt grondkabel gebruikt 
om een afrastering ondergronds met een ander deel van de 
afrastering te verbinden. Bijv. een doorgang. Is de te overbruggen 
afstand > 30 mtr? Gebruik dan 2,5mm grondkabel! 

Grondkabel

 021611 ø2,5mm - 100m - 35 Ohm/1km = 1 € 117,77 € 142,50

 062712 ø2,5mm - 50m - 35 Ohm/1km = 1 € 60,29 € 72,95

 065011 ø2,5mm - 25m - 35 Ohm/1km = 1 € 31,36 € 37,95

 021604 ø1,6mm - 50m - 100 Ohm/1km = 1 € 42,93 € 51,95

 066097 ø1,6mm - 25m - 100 Ohm/1km = 1 € 24,75 € 29,95

 162713 ø2,5mm - 400m - 35 Ohm/1km = 1 € 464,46 € 562,00

 008735 Aardpen 1m (excl. aardklem) = 1 € 8,22 € 9,95

 029020 1m met aardklem = 3 € 42,11 € 50,95

 063796 Grondkabelverbinder = 2 € 22,19 € 26,85

 044030 Aardklem = 1 € 6,60 € 7,99  044023 Aardsok = 1 € 6,49 € 7,85
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AARDING
Aarding zorgt ervoor dat de stroom terug 
kan vloeien naar het schrikdraadapparaat 
wanneer een dier en/of gras de afrastering 
raakt. Geen aarding betekent geen stroom 
op de afrastering, dus onmisbaar voor een 
goede afrastering!



Biedt de mogelijkheid om de afrastering in 
meerdere percelen op te delen. Hiermee 
kan de afrastering ter plekke aan- of uit 
worden gezet.  

Schakelaar

 060705 Schakelaar = 1 € 15,66 € 18,95

Werkt als een beveiliging wanneer een 
afrastering over een greppel gaat. Het 
stopt de geleiding in de onderste draad van 
de afrastering als water de onderste draad 
bereikt. De rest van de afrastering behoudt 
de spanning.

Overstromingsweerstand (weerstand 5600 Ohm)

 1506 Overstromingsweerstand = 1 € 25,33 € 30,65

Kit om de 12V apparaten B100, B200, 
B300, S220 en S230 tegen diefstal te 
beschermen. Zeer eenvoudig te 
bevestigen. Simpel, maar effectief!

Diefstalpreventiekit

 057002 Diefstalpreventiekit = 1 € 31,61 € 38,25

 064802 Bliksembeveiliger = 1 € 33,02 € 39,95

Unieke beveiliger van het 
schrikdraadapparaat tegen bliksem! 
Beveiligt het apparaat tegen 
bliksemschade door de bliksem van 
de afrastering naar de aarding te 
leiden. Als enige in de markt 
instelbaar! Maakt scherpere 
afstelling van de beveiliging mogelijk. 
Verkleint daarmee de kans op 
bliksemschade bij het apparaat. 
Geschikt voor elk apparaat.  De 
bliksembeveiliger wordt gemonteerd 
op de afrastering en aardpen(nen).

Bliksembeveiliger

 000770 Perceel Schakelaar = 1 € 12,36 € 14,95

Deze schakelaar helpt u bij het uitschakelen van een deel van de 
afrstering voor onderhoud, voor het gebruik bij doorgangen en 
poorten of bij het vinden van storingen. Daarnaast biedt deze 
schakelaar de mogelijkheid om de afrastering in meerdere percelen 
op te delen. 
Hiermee kan de afrastering ter plekke aan- of uit worden gezet. De 
schakelaar is vervaardigd uit RVS, van afstand zichtbaar en inclusief 
montageschroeven. 

Perceel Schakelaar
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BEVEILIGING EN TESTERS
Wilt u voorkomen dat uw dieren 
uitbreken als gevolg van gebrek aan 
spanning? Of u wilt graag weten 
waar de kortsluiting in de afrastering 
wordt veroorzaakt? Beveiligen van 
uw apparaat tegen blikseminslag? 
Dit kan allemaal met onze range van 
beveiligers en testers!



9V 12V/230V Solar

B10 B20
B35

B40
B50 B60

B80
B180
B280

MB1000

B100
B200
B300

S10
S16
S20
S40

S100

S17
S22

S20
S50

S220
S230

• • • •

• • • • •

•

•

•

• • •

•** •* • •*

Draagbare box voor schrikdraadapparaat, accu en zonnepaneel. 
Geschikt voor: Max. afmeting schrikdraadapparaat: 
380x110x300mm (lxbxh). Max. afmeting accu: 330x175x240mm 
(lxbxh). Gallagher zonnepanelen 10W, 20W en 30Watt.

Gallagher Solarbox

 073511 Gallagher Solarbox = 1 € 106,61 € 129,00

 077328 Solarbox Beugel voor 50W & 60W Zonnepaneel = 1 € 21,45 € 25,95

 019410 Inbraakwerende kast = 1 € 172,73 € 209,00

Solide box die het schrikdraadappaat en de accu  beschermt tegen 
diefstal. De box staat constant onder spanning en kan afgesloten 
worden met een hangslot (niet bijgeleverd). Max.afm. van het te 
installeren schrikdraadapparaat, 350x160x240mm, accu, 
360x260x230mm. Ideaal geschikt voor o.a. B60/B80/B180/
B280. Voor het plaatsen op een 10x10cm Gallagher 
Insultimberpaal (niet meegeleverd, 017904).

Inbraakwerende kast

 004938 = 1 € 13,51 € 16,35

 201276 = 1 € 12,77 € 15,45

 005499 = 1 € 14,34 € 17,35

 001015 = 1 € 7,81 € 9,45

 004747 = € 13,76 € 16,65

 201283 = 1 € 13,76 € 16,65

 053865 = 1 € 37,15 € 44,95

Kabelset

 025237 Draagbox = 1 € 51,20 € 61,95

Voor eenvoudig transport van een relatief zwaar accu-apparaat met 
bijbehorende accu. Zowel apparaat als accu zijn eenvoudig in de box 
vast te zetten. Max. afmeting accu: 34 cm diep x 23 cm breed. 
Geschikt voor B60/B80/B180/B280.  Andere apparaten passen 
met een kleine aanpassing ook.

Draagbox voor B60/B80/B180/B280

35BEVEILIGING EN TESTERS

*   In combinatie met kabelset 201283
** In combinatie met kabelset 005499

Kabelset om het schrikdraadapparaat 
op het raster en aarde aan te sluiten.

Kabelset om het schrikdraadapparaat 
op het raster en aarde aan te sluiten.

Kabelset voor het aansluiten van een 9 
Volt schrikdraadapparaat op een 
12Volt accu.

Vervangend kabelset om de B60 op 
een 12V accu aan te sluiten. 

Kabeladapter om een B10 op een  
12 Volt accu aan te sluiten. 

Kabelset om een schrikdraadapparaat 
op  accu aan te sluiten.

230V/12V adaptar voor het aansluiten 
van MultiPower schrikdraadapparaten 
op 230V.

NIeuw



Krokodillenklem

Krokodillenklem

 400174 Zwart = 5 € 9,05 € 10,95

Bordje wat wettelijk verplicht om de 50m 
aan de  afrastering gehangen moet worden 
wanneer een afrastering aan de openbare 
weg grenst. 

EU Waarschuwingsbordje (universeel)

 075881 EU Waarschuwingsbordje (universeel) = 1 € 2,44 € 2,95

 400204 Rood = 5 € 9,05 € 10,95

 400211 Groen = 5 € 9,05 € 10,95

Controleert en waarschuwt met 
lichtsignalen of er nog voldoende spanning 
op de afrastering staat. Een felle flits = 
afrastering ok. Langzaam knipperend licht 
= verminderde spanning. Geen flits = geen 
spanning. Zichtbaar tot 1 km vanaf de 
afrastering. 

Afrasteringscontrole lampje

 511009 Afrasteringscontrole lampje = 1 € 37,56 € 45,45

Unieke Gallagher volt- en stroommeter. 
Meet het voltage op de afrastering. Vindt 
en lost ook snel storingen in de afrastering 
op. Meet de stroomsterkte. De pijl op de 
display wijst in de richting van de 
kortsluiting. Voorkomt tijdverlies en 
ergernis bij het zoeken naar de fout!

Storingsdetector

 509051 Storingsdetector = 1 € 109,09 € 132,00

Tester om te controleren of er nog 
voldoende spanning op de afrastering 
staat. Na meting wordt de prestatie van de 
afrastering in 5 sterktes aangegeven.  
Meetbereik: Led 1, 1,0kV > 1,8kV, Led 
2,1,9kV > 2,5kV, Led 3, 2,6kV > 3,8kV, 
Led 4, 3,9kV > 4,8kV, Led 5, 4,9kV >

Neontester

 015019 Neontester = 1 € 28,88 € 34,95

Voltmeter voor het meten van het voltage 
op de afrastering. Ook geschikt voor 
controle van de werking van de aarding en 
het schrikdraadapparaat. Werkt gedurende 
6 tot 12 maanden op één 9V batterij. Het 
meetbereik ligt tussen 100V en 12kV.

Fence Voltmeter

 015033 Fence Voltmeter = 1 € 64,83 € 78,45 202068 Batterij Storings detector = 1 € 1,45 € 1,75

Uniek alarmsysteem met directe 
waarschuwing! Dit systeem stuurt een sms 
wanneer het voltage te laag wordt (bijv. 
door begroeiing) of de stroomkring 
onderbroken wordt (bijv. bij openen van het 
hek in geval van diefstal). Plug&play!

SMS Raster Alarm

 055654 SMS Raster Alarm = 1 € 412,40 € 499,00
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WAAROM EEN SMS RASTER ALARM INSTALLEREN?
• Diefstal (*).
•  Zekerheid van voldoende spanning op het eind van de 

afrastering.
•  Autonome werking. Hoeft niet aangesloten te worden op de 

batterij van het apparaat (100% zelf voorziening).
•  Bij diefstal van het apparaat krijgt u direct een melding.

 (*)  Vanwege de diefstalgevoeligheid is het raadzaam het Raster Alarm separaat van 
het schrikdraadapparaat te plaatsen

BEWAKING VAN UW DIEREN
Het SMS Raster Alarm is een unieke plug and play beveiliging van 
uw afrastering. Vergeleken met de reeds aanwezige systemen is dit 
product een regelrechte doorbraak. Het SMS Raster Alarm 
waarschuwt u per SMS bij onvoldoende voltage (door bijv. 
begroeiing) of bij onderbreking van de afrastering (bijv. bij het 
openen van een poort). U kunt uw afrastering in 2 zones opdelen 
voor nauwkeurige probleem detectie. Werkt een seizoen lang op 3 
standaard batterijen (niet meegeleverd). 



 009534 1,85m = 4 € 33,84 € 40,95

Kunststofpalen voor permanente afrasteringen. Zelf-isolerend, dus 
gebruik van isolatoren is overbodig. Geleider kan bevestigd worden 
met bevestigingsdraadjes. Staat stevig in de grond door het 
kruisprofiel (Ø 70mm). Met voorgemonteerde gaten op 
voorkeurshoogte. 100% gerecycleerd kunststof (polypropyleen). 
Onderhoudsvrij. Lange levensduur. Productgarantie: 10 jaar. 
Levensduur: tot 30 jaar!

Ecopaal

 009527 1,50m = 4 € 25,58 € 30,95

 017898 Hoekpaal 8,0x8,0cm - 2,00m = 1 € 33,76 € 40,85

Houten paal voor een permanente afrastering. Zelf-isolerend, dus 
gebruik van isolatoren overbodig. Draad kan bevestigd worden met 
bevestigingsdraadjes. 100% natuurproduct! Schapenafrastering 
met Insultimber (FSC®) palen? Bespaar materiaal en kosten door bij 
lange rechte stukken slechts om de 40 meter een vaste paal (lengte 
1,50m) te plaatsen en op iedere tussenliggende 10 meter een 
batting van 1m (paal zonder punt ).  Integreert perfect in het 
landschap. Daarmee meest effectieve natuurlijke barrière. 
Onderhoudsvrij. Lange levensduur. Productgarantie: 10 jaar. 
Levensduur: tot 30 jaar!

Insultimber (FSC®) 

 007618 Tussenpaal/batting 3,8x2,6cm - 
0,95m = 1 € 5,99 € 7,25

 019403 Tussenpaal/batting 3,8x2,6cm - 
1,10m = 1 € 6,82 € 8,25

 007733 Tussenpaal/batting 3,8x2,6cm - 
1,26m = 1 € 7,64 € 9,25

 007854 Tussenpaal/batting 3,8x2,6cm - 
1,56m = 1 € 8,47 € 10,25

 017997 Stutpaal 4,0x8,0cm - 2,00m = 1 € 16,98 € 20,55

 007601 Tussenpaal 3,8x3,8cm - 1,50m = 1 € 10,21 € 12,35

 007724 Tussenpaal 3,8x3,8cm - 1,80m = 1 € 12,77 € 15,45

 007847 Tussenpaal 5,0x5,0cm - 2,10m = 1 € 16,98 € 20,55
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PALEN
Gallagher biedt twee type palen: palen 
voor tijdelijke en palen voor permanente 
afrasteringen. De ‘permanente’ palen 
(Gallagher paal, Ecopaal en Insultimber 
paal) onderscheiden zich ten opzichte 
van elkaar in kwaliteit, duurzaamheid 
en prijs. Daarnaast hebben we ‘mobiele’ 
palen in verschillende soorten en 
maten: kunststofpalen, glasfiberpalen 
en metalen palen. Per type een eigen 
toepassing.

FSC® keurmerk

Levensduur tot 30 
jaar, productgarantie 
10 jaar 

Houten palen 
voor permanente 
afrasteringen

Onderhoudsvrij

Zelf-isolerend, 
gebruik van 
isolatoren 
overbodig



max 1900 mm

742212 742014

Deze Tape clip heeft u nodig als u 
afrasteringslint tot 40mm wilt monteren 
aan een Line Post. Het bevestigen van het 
lint is zeer eenvoudig, met 1 klik zit het lint 
vast tussen de 2 rubberen delen waarmee 
u eenvoudig en snel de afrastering 
opbouwt. 

TurboLine tape clip

 747033 Voor Gallagher Line post (40mm) = 12 € 13,18 € 15,95

Deze draadclip heeft u nodig als u 
afrasteringsdraad of koord tot 8mm 
(Gallagher EquiFence/permanentkabel) wil 
monteren aan een Line Post. Deze clips zijn 
speciaal voor de Gallagher Line Post 
ontwikkeld.

Draad clip voor Line Post

 744346 Draad clip voor Line Post(8mm) = 20 € 7,40 € 8,95

 742212 Geïsoleerde Line Post 1,35m = 4 € 41,28 € 49,95

Gallagher Geïsoleerde Line Post (1,35m), uniek en duurzaam 
ontwerp en uitermate geschikt voor permanente afrasteringen. 
Volledig zelf-isolerend en zeer eenvoudig en snel te plaatsen. De 
geleider kan op diverse voorgevormde posities bevestigd worden 
met de (apart verkrijgbare) LinePost Clips. De unieke en duurzame 
voordelen van deze paal worden bereikt door het combineren van 
een glasvezel kern met UV beschermde polyethyleen buitenzijde. 
Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: 25 jaar plus!

Gallagher Geïsoleerde Line Post

 742014 Geïsoleerde Line Post 0,95m = 4 € 33,02 € 39,95
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NIEUW! 
DE GEÏSOLEERDE LINE POST
VAN PAAL NAAR EFFICIËNTE AFRASTERINGSOPLOSSING!  

De Geïsoleerde Line Post met clips is de nieuwe oplossing voor 
permanente afrasteringen. Ideaal te gebruiken voor pachtweiden 
of moeilijk bereikbare weilanden. De perfect geïsoleerde paal 
is namelijk eenvoudig handmatig te plaatsen én te verwijderen. 
Bovendien staat het net zo stevig in de grond als een permanente 
houten paal door de solide voet.  Dankzij de glasfiber kern en HDPE 
kunststof omhulsel is hij zeer flexibel waardoor hij meegeeft als een 
dier of iets anders contact maakt met de afrastering. De paal is 
echt een totaaloplossing met de bijpassende clips die geschikt zijn 
voor alle typen geleiders van Gallagher. 

patent



Sleeve voor Line Post rammer 1350mm

Huls voor Gallagher LinePost rammer 

 530031 Huls voor Gallagher Line Post rammer = 1 € 8,22 € 9,95

Line Post Grondboor voor het eenvoudig 
plaatsen van Gallagher Line Posts in harde 
ondergrond. Handige gereedschap 
speciaal ontworpen voor de Gallagher Line 
Post.

Line Post Grondboor

 540016 Line Post Grondboor = 1 € 144,63 € 175,00

Speciale rammer voor het eenvoudig 
plaatsen van de Geïsoleerde Gallagher 
Line Post

Line Post rammer

 525013 Line Post rammer = 1 € 33,02 € 39,95

Universele paallifter, ook geschikt voor de 
Line Post lifter adapter. Voor het eenvoudig 
uitnemen van de Gallagher Line Post.

Universele Paallifter 

 527000 Universele Paallifter = 1 € 128,10 € 155,00

 527017 Line Post Paallifter Adapter = 1 € 12,36 € 14,95
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UNIEKIN DEMARKT

DRAAD
De geïsoleerde  
Line Post is 
geschikt voor 
alle soorten  
Gallagher-
geleiders. 

LINE POST
Unieke, duurzaam 
ontworpen 
afrasteringspaal. 
Volledig isolerend, 
eenvoudig en snel 
te plaatsen. TAPE CLIP

Speciale clip voor 
afrasteringslint. Het 
lint wordt eenvoudig en 
stevig bevestigd tussen 
de rubberen delen. 

WIRE CLIP
Voor eenvoudige 
bevestiging van geleiders 
tot 8 mm. Snelle installatie, 
makkelijk in gebruik. 

Probleem opgelost!
De nieuwe Geïsoleerde Line Post van Gallagher 
is een ware revolutie in de afrasteringspalen 
markt. De paal isoleert perfect, staat net zo 
stevig in de grond als een houten paal, is net zo 
makkelijk te plaatsen als een stalen paal, heeft 
de flexibiliteit en gemak van een glasfiber paal 
bij transport en heeft de duurzaamheid van 
een hardhouten paal. 

Zeer kosten efficiënte oplossing!
De boer creëert met deze paal een permanente 
afrastering, maar dan een zeer kosten efficiënte. Dit 
omdat je deze paal gewoon met de hand kunt plaatsen en 
dus geen zware machines nodig hebt. Je kunt de paal met 
de hand verwijderen en daarna opnieuw gebruiken op 
andere (pacht)weides. Tevens is de paal zeer compact en 
heb je geen speciaal transportbedrijf nodig om de het op 
de plaats van bestemming te krijgen. En je hebt relatief 
weinig palen nodig voor een stevige afrastering: De 
afstand tussen de palen op vlak land is 7 tot 12 meter.

Mark Harris 
Productmanager Gallagher New Zealand
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Sterker, ergonomischer, duurzamer, dat 
zijn de kenmerken van deze 
afrasteringspaal. Sterker door gebruik van 
glasgevuld nylon, waardoor geen slijtage 
optreedt. Ergonomischer door de brede 
voet en draadhouder die niet verstrikt 
raakt wanneer een bundel meegedragen 
wordt. Duurzamer door UV protectie en 
gebruik van hoogwaardig nylon en 
gegalvaniseerde paal. Max. 
afrasteringshoogte 0,85m.

Ring top paal  1,00m 

 723136 1,00m = 10 € 30,54 € 36,95
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voor elke situatie een mobiele paal!

Licht en gemakkelijk verplaatsbaar
Gallagher biedt u mobiele afrasteringspalen in verschillende soorten en maten: kunststofpalen, 

glasfiberpalen en metalen palen. Allemaal licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verplaatsen. Zo zijn 
er kunststof palen met draadhouders zodat u geen losse isolatoren nodig heeft. De stijgbeugelpaal is 

speciaal ontwikkeld voor mobiele paarden-afrasteringen. Van de glad afgewerkte blauwe paaltjes kunt u in 
één greep 50 tegelijk meenemen wanneer u uw weide gaat afrasteren. En natuurlijk kent u de veerstalen paal 

met krulisolator (varkensstaartje).

Ergonomisch 
gebruik 

Geen 
slijtage 

Lange 
levensduur 

Maximale 
afrasteringshoogte 
0,85 meter

patent



 069330 Duopack wit - 1,00m (2x10) = 20 € 31,94 € 38,65

Zeer stevige en duurzame kunststofpaal 1,00m hoog met 9 
genummerde draadhouders voor bijna alle diersoorten. Geschikt 
voor alle soorten kunststofdraad en lint tot 20mm. Het unieke twist 
& lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging 
van geleiders met een maximale draadhoogte van 0,85m.

Duopack Vario paal (2x10) Wit 1,00m

Geplastificeerde veerstalen paal met 
oranje krulisolator. Bij gebruik van 
meerdere draden kunt u isolator art. 
010950/010943 toevoegen. Maximale 
afrasteringshoogte: 0,85m.

Veerstalen paal met krulisolator

 642134 Oranje - 1,00m = 10 € 23,93 € 28,95

Duurzame kunststof afrasteringspaal voor 
semi-permanente paardenafrasteringen. 
Eenvoudig te plaatsen door de handige 
stijgbeugelvoet.  Te gebruiken i.c.m. lint tot 
20mm, cord en kunststofdraad. Max. 
afrasteringshoogte: 1,35m. 

Stijgbeugelpaal

 019328 Wit - 1,55m = 5 € 19,30 € 23,35

De bekende stijgbeugelpaal verkrijgbaar in 
1,05m kleur Terra. Eenvoudig en snel te 
plaatsen met het unieke twist en lock 
systeem. Geschikt voor alle soorten 
geleiders.

Stijgbeugelpaal

 077304 Terra - 1.05m = 10 € 25,99 € 31,45

Duurzame kunststof afrasteringspaal met 
versterkte voet en inclusief genummerde 
draadhouders. Voor gebruik i.c.m. lint tot 
20mm, cord en kunststofdraad. De draden 
in 1 weidegang bevestigen door ‘Twist en 
Lock’ principe. Maximale 
afrasteringshoogte: 0,50m.  

Schapen-/hobbypaal

 057849 Wit - 0,75m = 10 € 19,30 € 23,35

 010943 Schroefisolator wit ø6-16mm = 10 € 5,99 € 7,25

Duurzame kunststof afrasteringspaal  
inclusief genummerde draadhouders. Voor 
gebruik i.c.m. lint tot 20mm en 
kunststofdraad. De draden in 1 handomdraai 
bevestigen door ‘Twist en Lock’ principe. 
Maximale afrasteringshoogte: 0,85m.

Nu in duopack verkrijgbaar: 25% voordeel!

Vario paal

 028481 Vario paal wit - 1,00m  = 10 € 21,28 € 25,75

 071043 Vario paal terra - 1,00m = 10 € 21,28 € 25,75  072507 Duopack terra - 1,00m (2x10) = 20 € 31,94 € 38,65

 060771 Terra - 1,55m = 5 € 19,30 € 23,35

 061303 Duopack wit - 1,55m = 10 € 30,54 € 36,95

 061310 Duopack terra - 1,55m = 10 € 30,54 € 36,95

 021468 Terra - 0,75m = 10 € 19,30 € 23,35
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Het unieke Twist & Lock 
systeem zorgt voor een 
eenvoudige en solide 
bevestiging van uw 
geleiders. Met dit systeem 
kunt u de geleiders 
in één handomdraai 
vergrendelen!

PROMOTIE -25%

NIeuw



 009411 Topisolator voor 019274/008902 = 5 € 2,44 € 2,95

 019274 Oranje - 1,00m = 50 € 100,83 € 122,00

 010752 Verstelbare isolator = 10 € 4,95 € 5,99

 024391 Blauw, 0,50m + 0,20m pen = 10 € 15,33 € 18,55

Kunststof afrasteringspaal met slagvaste topisolator. Meerdere 
draden (kunststofdraad) monteren m.b.v. een verstelbaar veertje of 
schroefisolator. Maximale afrasteringshoogte 0,50m.  

Kunststofpaal

 063475 Zwart - 1,70m = 10 € 48,72 € 58,95

Sterke kunststof afrasteringspaal voor 
mobiele afrasteringen voor het weren 
van herten. Voor gebruik i.c.m. 
kunststofdraad. Meerdere draden 
monteren m.b.v. clips (063499). 
Eenvoudig te installeren. Maximale 
afrasteringshoogte: 1,50m / 1,80m. 
Productgarantie: 2 jaar.

Hertenpaal kunststof

 008172 Paal ø10mm - 1,50m = 1 € 5,66 € 6,85

Glasfiber afrasteringspaal voor een semi-permanente flexibele 
afrasteringen. Voor gebruik i.c.m. 1,6mm gealuminiseerd draad of 
kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. clips (208350 of 
018300). Maximale afrasteringshoogte: 1,30m. Productgarantie: 2 
jaar.

Glasfiberpaal

 003266 Verstelbaar veertje 13mm = 10 € 5,08 € 6,15

 063482 Zwart - 2,00m = 10 € 61,12 € 73,95  008158 Paal ø10mm - 1,25m = 50 € 109,09 € 132,00

 2211 Topisolator voor kunststofpaal = 1 € 0,37 € 0,45

 024421 Blauw, 1,35m + 0,20m pen = 10 € 26,16 € 31,65

 024414 Blauw, 0,85m + 0,20m pen = 10 € 20,21 € 24,45

 024407 Zwart, 0,50m + 0,20m pen = 10 € 15,33 € 18,55

 004218 Schroefisolator (ø12,5mm) = 10 € 9,05 € 10,95

 063499 Verstelbaar veertje 19mm = 25 € 12,02 € 14,55  018300 Clip glasfiberpaal ø10mm = 25 € 9,05 € 10,95

 008902 Oranje - 1,00m = 1 € 2,27 € 2,75

Ovale veerstalen afrasteringspaal met 
massieve kunststof topisolator. Inclusief 
voet voor stevige bevestiging in de grond. 
Meerdere draden  (12,5mm lint, cord of 
kunststofdraad) monteren m.b.v. de 
verstelbare isolator (010752). Maximale 
afrasteringshoogte: 0,80m.  

Veerstalen paal

Sterke stalen afrasteringspaal met verwisselbare topisolator. 
Meerdere draden (cord of kunststofdraad) monteren m.b.v. een 
schroefisolator (004218 of 010950). Maximale 
afrasteringshoogte: 0,88m. 

Metalen paal met topisolator 

 019250 1,10m = 10 € 42,52 € 51,45

 008155 Topisolator = 5 € 4,83 € 5,85

 010950 Schroefisolator zwart ø4-10mm = 20 € 10,70 € 12,95

 004218 Schroefisolator (ø12,5mm) = 10 € 9,05 € 10,95
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Eén persoon kan de afrastering 
verplaatsen binnen enkele minuten met 
behulp van rasterspinnen. Het 
stripgraassysteem leidt tot kortere 
beweidingscycli waardoor een hoger 
rendement ontstaat. Maximale 
rasterhoogte: 0,78m.

Rasterspin (5)

 056388 Rasterspin (5) = 5 € 392,56 € 475,00

Lichtgewicht veerstalen afrasteringspaal 
inclusief 4 verstelbare isolatoren. Voor 
gebruik i.c.m. cord en kunststofdraad. Met 
dubbele pen voor stabiele bevestiging in de 
grond. Maximale afrasteringshoogte: 
0,87m.  

Quattro paal

 064253 Wit - 1,00m = 10 € 27,81 € 33,65

 067513 Isolator voor 064253 = 10 € 2,47 € 2,99

Glasfiberpaal Driver Caps beschermt de glasfiberpaal tijdens 
installatie.
Set van 1x10mm en 1x13mm driver cap.

Glasfiberpaal Driver Caps 

 008479 Glasfiberpaal Driver Caps 10+13mm = 1 € 16,49 € 19,95

 065035 Vijver-, schuttingpaaltje gebogen = 5 € 15,66 € 18,95

Compacte gebogen kunststofpaal voor mobiele afrasteringen voor 
bijvoorbeeld het weren van reigers bij uw vijver. Ook geschikt voor 
montage op de schutting voor het binnen houden van dieren of voor 
het weren van ongewenste dieren. Voor gebruik i.c.m. 
kunststofdraad. Eenvoudig te installeren. Maximale 
afrasteringshoogte: 51cm. Productgarantie: 2 jaar. 

Vijver-, schuttingpaaltje gebogen 
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 009124 Wit - 250m = 1 € 236,36 € 286,00

De beste permanente geleider voor afrastering voor paarden! 
Duurzaam afrasteringsdraad, ommanteld met stroomgeleidend 
kunststof. Met zeer goede geleiding door de koolstoflijnen die van 
buitenaf naar de kern lopen.  Zeer veilig en goed zichtbaar door de 
dikke, gladde kunststofkabel  (kans op verwonding  minimaal). 
Omgevingsvriendelijk. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 
jaar. Wij adviseren installatie door een gespecialiseerde 
afrasteringbouwer.

Permanentkabel/EquiFence

 053858 Terra - 250m = 1 € 236,36 € 286,00
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GELEIDERS
De geleider in een elektrische afrastering 
is cruciaal. Deze transporteert de stroom. 
Ook al lijken geleiders op elkaar, er is 
onderling een groot verschil in prijs en 
kwaliteit. Daarnaast is er ook verschil 
in gebruik. Het Gallagher assortiment 
bestaat uit lint, cord, kunststofdraad, 
Equifence en High Tensile. Allen 
verschillend in geleiding, duurzaamheid 
en ontwerp. Kies dan ook de juiste 
geleider voor uw gebruik!

EQUIFENCE
Dit is de meest duurzame en veilige Gallagher afrastering voor paarden. EquiFence is een elastische kunststof kabel met een gegalvaniseerde 
kern. De 3mm dikke kunststof ommanteling beschermt het paard tegen de zink-aluminium kern. Door middel van 3 koolstoflijnen is de kunststof 
ommanteling stroomgeleidend. Montage van een Gallagher EquiFence afrastering is specialistenwerk, neemt u daarom contat op met uw 
Gallagher specialist.

Zwarte koolstoflijnen zorgen voor de 
geleidende eigenschappen van EquiFence.

Kern 2,5 mm 
gealuminiseerd 
draad. UV resistent.
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Gealuminiseerd draad voor lange, semi-permanente afrasteringen. 
Voor schapen/geiten alsook voor vee en wild. Uitstekende geleiding. 
Buigzamer dan regulier HT/gealuminiseerd draad. Daardoor 
gemakkelijker te installeren.

Gealuminiseerd draad/Medium Tensile

 060412 ø1,8mm - ca.500m (10kg) = 1 € 44,83 € 54,25

 039999 ø2,5mm - ca.625m (25kg) = 1 € 76,40 € 92,45

De beste permanente geleider, met hoge trekvastheid,  voor lange 
vee- en schapenafrasteringen. Roest wordt voorkomen door 
speciale aluminium-zinklegering. Levensduur: tot 30 jaar.  

Gealuminiseerd draad 

 069385 ø2,65mm, ca 600m = 1 € 76,40 € 92,45

ElectroMax van Gallagher: 15% betere geleiding dan standaard 
2,5mm gealuminiseerd draad. Grotere stroomcapaciteit en blijft 
beter werken met kortsluitingen. Gepatenteerde zinc-alu laag voor 
meer dan 3x langere bescherming van de draad dan standaard 
draad.

ElectroMax afrasteringsdraad

 077311 ø1,8mm - ca.1250m = 1 € 114,88 € 139,00

 004188 ø1,6mm - ca.1580m (25kg) = 1 € 107,44 € 130,00

 004195 ø1,6mm - ca.315m (5kg) = 1 € 25,74 € 31,15
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NIeuw

HIGH TENSILE
Deze gealumuniseerde draad is vele malen beter dan 
welke staaldraad dan ook. Een laagje aluminium op de 
2,5mm dikke kern zorgt voor een superieure geleiding, 
tot 15x zoveel als bij een gewone 2,5mm staaldraad. 
De trekkracht van de draad is eveneens bijzonder hoog, 
tot 500 kg. U kunt de draad zeer strak opspannen, en in 
combinatie met trekveren is een paalafstand van 20 
meter mogelijk. Hierdoor bespaart u aanzienlijk op de 
kosten per strekkende meter.

ELECTROMAX 2.65MM
In het bijzonder geschikt voor afrasteringen waar een 
verhoogde geleiding en controle noodzakelijk is.
• 15% betere geleiding dan standaard 2,5mm 

gealuminiseerd draad.
• Gepatenteerde, geavanceerde zink-alu-legering 

coating zorgt voor een superieure weerstand 
tegen corrosie.

Speciale legering
Met 95% zink en 5% aluminium.

Anti-roest
Dankzij de speciale legering is de 
gegarandeerde levensduur 10 jaar.

Betere geleiding
Meer stroom aan het
eind van de afrastering.

Beschermende verpakking.



Zeer goed geleidend, dun staaldraad voor 
zeer lange, verplaatsbare afrasteringen. 
Geschikt voor zowel geiten/schapen alsook 
voor vee en wild. Zeer effectief bij 
afrasteringen met veel begroeiing.  

Getwijnd staaldraad

 008759 ø2mm - 200m (3kg) = 1 € 37,40 € 45,25

 007806 ø2mm - 400m (6kg) = 1 € 70,62 € 85,45
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HT Gealumuniseerd draad
1,6mm

004195
004188

315m
1580m 8kV 7,5kV 7kV 0,07 220 • 500 > zink aluminium coating

MT Gealumuniseerd draad 
1,8mm 060412 500m 8kV 7,6kV 7,1kV 0,067 250 • 500 > zink aluminium coating

HT Gealumuniseerd draad
1,8mm 077311 1250m 8kV 7,7kV 7,3kV 0,05 350 • 500 > zink aluminium coating

HT Gealumuniseerd draad
2,5mm 039999 625m 8kV 7,8kV 7,5kV 0.035 500 • 500 > zink aluminium coating

HT Gallagher 
Electromax draad 
2,65mm

069385 600m 8kV 7,9kV 7,8kV 0,029 550 • 500 > zink aluminium coating

HT Permanent-kabel 
EquiFence
7,5mm

009124
053858

Wit
Terra

250m
250m 8kV 7,7kV 7,5kV 0,035 500 • < 500

2,5mm gegalvaniseerd draad 
met niet geleidende kunststof 
mantel en 3 geleidend 
koolstofbanen.

SPECIFICATIES DRAADGELEIDERS 



 063918 Wit - 100m = 1 € 16,49 € 19,95

Gedraaid kunststofdraad voor tijdelijke paarden- en vee 
afrasteringen. Goede geleiding. UV-garantie: 3 jaar. Eenvoudig te 
installeren. Voor afrasteringen korter dan 500m. Uitstekende prijs-/
kwaliteitverhouding.

EconomyLine Cord 

 063956 Wit - 200m = 1 € 52,44 € 63,45

Sterk, gevlochten kunststofdraad voor semi-permanente paarden- 
en vee afrasteringen. Stroomgarantie van begin tot eind door 
toevoeging van extra geleidende draden. UV-garantie: 5 jaar. 
Eenvoudig te installeren Voor afrasteringen korter dan 500m.

PowerLine Cord

 063925 Wit - 200m = 1 € 30,95 € 37,45  063963 Terra - 200m = 1 € 52,44 € 63,45

 063932 Wit - 500m = 1 € 68,55 € 82,95  072453 Wit - 500m = 1 € 118,18 € 143,00

 063949 Terra - 200m = 1 € 30,95 € 37,45  072460 Terra - 500m = 1 € 118,18 € 143,00
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KUNSTSTOFDRAAD VIDOFLEX -  
MOBIELE AFRASTERING
Vidoflex is ultralicht en uiterst duurzaam. De 3, 6 en 9 bij de naam 
Vidoflex geven aan hoeveel stroomdraden voor stroomgeleiding erin 
zijn verwerkt. De stroomdraden van Vidoflex 9 TurboLine zijn van een 
speciale legering die extra goed geleidt.

LINT - MOBIELE EN PERMANENTE AFRASTERING
Lint is uitgevoerd met verstevigende randen. PowerLine lint herkent u aan de zwarte kantdraad. Deze eigenschappen zorgen voor een lange 
levensduur van het product. De TurboLine versie is herkenbaar aan de rode kantdraad en heeft nog een 40 x betere geleiding door de lichtmetalen 
draden die in de geleider verwerkt zijn.

Zeer stevig, super geleidend lint voor lange, permanente paardenafrasteringen. Perfect zichtbaar. Extra sterk door 
stevige, geleidende kantdraad in de randen. Stroomgarantie van begin tot eind door uitstekende geleiding. De unieke 
samenstelling zorgt voor 40x betere geleiding dan standaard 40mm lint.

CORD, SOFT UITVOERING - 
MOBIELE EN PERMANENTE AFRASTERING
Cord is een geleidend kunststofdraad geschikt voor afrasteringen voor 
koeien en paarden. Verkrijgbaar in een PowerLine en TurboLine 
uitvoering.

CORD, KUNSTSTOFDRAAD EN LINT

ECONOMYLINE EN POWERLINE
Voor afrasteringen korter dan 500 meter. Verkrijgbaar in Lint, Cord en Vidoflex 3 en 
6. PowerLine geleiders zijn gemaakt van een duurzame kwaliteit kunststof en 
roestvrijstalen geleiders.

TURBOLINE
Voor afrasteringen langer dan 500 meter. Verkrijgbaar 
in Lint, Cord en Vidoflex 9. Met een Turboline geleider 
bent u zeker van de absolute top in geleiders.



 057856 Wit - 200m = 1 € 75,99 € 91,95

De beste cordgeleider in zijn soort! Voor permanente paarden- en 
vee afrasteringen. Ook geschikt voor het buiten houden van wild. 
Door gebruik van 3 vertinde koperdraden in combinatie met 8 RVS 
draden wordt een optimale geleiding gerealiseerd.  Rekt niet uit. 
UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor afrasteringen 
langer dan 500m.

TurboLine Cord

 069798 Duopack wit - 2x500m = 2 € 235,54 € 285,00

De beste cordgeleider! Sterk gevlochten kunststofkoord voor 
optimale constructie. Voor permanente paarden- en koeienrasters. 
Ook geschikt voor het buitenhouden van wild. Stroomgarantie van 
begin tot eind door toevoeging extra geleidende draden (3 vertinde 
koperdraden in combinatie met 8 RVS draden). Rekt niet uit. Met 
extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te 
installeren. Voor rasters langer dan 500m.

Duopack TurboLine Cord

 056101 Terra - 200m = 1 € 75,99 € 91,95  069804 Duopack terra - 2x500m = 2 € 235,54 € 285,00

 058006 Wit - 500m = 1 € 167,77 € 203,00  069293 Duopack wit - 2x200m = 2 € 105,79 € 128,00

 057993 Terra - 500m = 1 € 167,77 € 203,00  069309 Duopack terra - 2x200m = 2 € 105,79 € 128,00

Blauw kunststofdraad speciaal ontwikkeld om wilde dieren buiten te 
houden, in het bijzonder geschikt voor wilde zwijnen. Studies tonen 
aan dat wilde zwijnen een slecht gezichtsvermogen hebben en 
voornamelijk de kleur blauw zien. Bescherm uw gewas met deze 
zeer geleidende draad.

Kunstofdraad blauw 400m

 075829 Kunstofdraad blauw 400m = 1 € 50,79 € 61,45

 072477 Kunstofdraad blauw 1000m = 1 € 90,91 € 110,00

48 GELEIDERS

PROMOTIE -30%
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Economy Line Cord
5mm

063918
063925
063932
063949

Wit
Wit
Wit
Terra

100m
200m
500m
200m

8kV 2kV 1kV 3,82 330 5 < 500

PowerLine Cord
5+mm

063956
072453
063963
072460

Wit
Wit
Terra
Terra

200m
500m
200m
500m

8kV 4,5kV 2,5kV 0,18 330 5 1 < 500

TurboLine Cord
6+mm

057856
058006
069293
069798
056101
057993
069309
069804

Wit
Wit
Wit
Wit 
Terra
Terra
Terra
Terra

200m
500m
2x200m
2x500m
200m
500m
2x200m
2x500m

8kV 7,5kV 7kV 0,06 430 8 3 500 >

SPECIFICATIES CORD



 069316 Duopack wit - 200m = 2 € 51,61 € 62,45

De nieuwe standaard in TurboLine kunststofdraad voor de beste 
stroomgeleiding over lange afstanden. Met 6 roestvrijstalen draden 
en 3 lichtmetalen draden voor een TurboLine stroomgeleiding. 
Geleidt 40x beter dan een standaard kunststofdraad. De nieuwe 
TurboLine Plus uitvoering is ruim 50% sterker, voorkomt te veel rek 
en is nog beter zichtbaar dan het gebruikelijke kunststofdraad.

Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 200m

 011247 Wit - 200m = 1 € 36,07 € 43,65

Het beste geleidend kunststofdraad voor 
lange verplaatsbare afrasteringen. Voor 
schapen, geiten, koeien en wild. 
Uitstekende geleiding: 40x beter dan een 
standaard kunststofdraad. En: 50% 
sterker! Daarnaast rekt deze 
kunststofdraad niet uit en is uitstekend 
zichtbaar.  UV-garantie: 5  jaar. Voor 
afrasteringen langer dan 500m.

Vidoflex 9 TurboLine Plus

 021680 Wit - 200m = 1 € 19,63 € 23,75

Sterk kunststofdraad voor korte, 
semipermanente afrasteringen. Voor 
schapen/geiten alsook voor vee en wild. 
UV-garantie: 5  jaar. Voor afrasteringen 
korter dan 500m.

Vidoflex 6

 011254 Wit - 400m = 1 € 70,21 € 84,95

 063970 Terra - 200m = 1 € 19,63 € 23,75

 054862 Terra - 400m = 1 € 70,21 € 84,95

 021697 Wit - 400m = 1 € 36,07 € 43,65

 049028 Wit - 1000m = 1 € 126,45 € 153,00

 054855 Terra - 400m = 1 € 36,07 € 43,65

 075775 Terra - 1000m = 1 € 126,45 € 153,00

 072422 Wit - 1000m = 1 € 78,47 € 94,95

 069323 Duopack wit - 2x400m = 2 € 100,83 € 122,00

Kunststofdraad voor korte, verplaatsbare 
afrasteringen. Voor schapen/geiten alsook 
vee en wild. Goede geleiding. UV-garantie: 
5  jaar. Voor rasters korter dan 500m.

Vidoflex 3

 063987 Terra - 100m = 1 € 10,70 € 12,95

 019335 Groen - 100m = 1 € 10,70 € 12,95

 010554 Wit - 200m = 1 € 17,07 € 20,65
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PowerLine Vidoflex 3
2mm

010554
063987
019335

Wit
Terra
Groen

200m
100m
100m

8kV 1,1kV 0,6kV 6,8 47 6 < 500

PowerLine Vidoflex 6
2,5mm

021680 
021697 
072422 
063970 
054855

Wit
Wit
Wit
Terra
Terra

200m
400m
1000m
200m
400m

8kV 2,3kV 1,4kV 3,8 80 6 < 500

TurboLine Vidoflex 9
3mm

011247
011254
049028 
069316 
069323 
054862 
075775

Wit 
Wit 
Wit
Wit
Wit
Terra
Terra

200m
400m
1000m
2x200m
2x400m
400m
1000m

8kV 7kV 6,4kV 0,06 105 6 3 500 >

TurboLine Blue Polywire
3mm

075829
072477

Blauw
Blauw

400m
1000m 8kV 7kV 6,4kV 0,06 105 3 500 >

SPECIFICATIES VIDOFLEX

PROMOTIE -30%



Goed zichtbaar lint voor semi-permanente 
paardenafrasteringen. Met een zwarte 
kantdraad ter versterking en met 11 dikke 
roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen 
draad voor een uitstekende geleiding. UV-
garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter 
dan 500m.

PowerLine lint 40mm

 006246 Wit - 200m = 1 € 59,05 € 71,45

Goed zichtbaar lint voor verplaatsbare 
afrasteringen  voor rundvee, jongvee en 
paarden. Goede geleiding. UV-garantie: 5 
jaar.  Voor afrasteringen korter dan 500m.

PowerLine lint 12,5mm

 062303 Wit -100m = 1 € 13,60 € 16,45

Sterk geleidend lint voor verplaatsbare 
vee- en paardenafrasteringen. Robuust 
door stevig kantdraad in randen. Sterk 
geleidende eigenschappen. 
Stroomgarantie van begin tot eind door 
verticale RVS-draden.  Voor afrasteringen 
langer dan 500m.

TurboLine lint 12,5mm

 076232 Wit - 200m = 1 € 32,19 € 38,95

Goed zichtbaar lint voor verplaatsbare 
vee–  en paardenafrasteringen. Met een 
zwarte kantdraad ter versterking. UV-
garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter 
dan 500m.

PowerLine lint 20mm

 106236 Wit - 200m = 1 € 36,32 € 43,95

 072439 Wit - 100m = 1 € 47,07 € 56,95

Zeer stevig, super geleidend lint voor lange, permanente 
paardenafrasteringen. Perfect zichtbaar. Extra sterk door stevige, 
geleidende kantdraad in de randen. Stroomgarantie van begin tot 
eind door uitstekende geleiding. De unieke samenstelling zorgt voor 
40x betere geleiding dan standaard 40mm lint. UV-garantie: 7 jaar. 
Voor afrasteringen langer dan 500m. Aanbevolen door 
paardenhouders!

TurboStar lint 40mm wit 100m

 007592 Wit - 200m = 1 € 75,99 € 91,95

Zeer solide lint voor permanente paardenafrasteringen. Extra sterk 
door stevig kantdraad in de randen. Stroomgarantie van begin tot 
eind door uitstekende geleidende eigenschappen. UV-garantie: 5 
jaar. Voor afrasteringen langer dan 500m.

TurboLine lint 40mm

 007608 Wit - 200m = 1 € 44,59 € 53,95

Sterk, geleidend lint voor semi-permanente paardenafrasteringen. 
Extra versterkt door  rode kantdraad. Stroomgarantie van begin tot 
eind door uitstekende geleidende eigenschappen. De unieke 
samenstelling (3 dikke roestvrijstalen draden en 2 lichtmetalen 
draden) zorgt voor 40x betere geleiding dan het standaard 20mm 
lint. UV-garantie: 5 jaar.  Voor afrasteringen langer dan 500m.

TurboLine lint 20mm

 060696 Terra - 200m = 1 € 59,05 € 71,45

 026237 Wit - 200m = 1 € 21,86 € 26,45

 060702 Terra - 200m = 1 € 44,59 € 53,95

 072446 Terra - 100m = 1 € 47,07 € 56,95

 010608 Wit - 200m = 1 € 82,60 € 99,95

 010615 Terra - 200m = 1 € 82,60 € 99,95

 010516 Groen - 200m = 1 € 82,60 € 99,95

 086231 Wit - 400m = 1 € 41,69 € 50,45

50 GELEIDERS



 075942 40mm Wit - 200m + 100 
TurboLine isolatoren = 1 € 138,02 € 167,00

De beste kwaliteit  en het meest geleidende lint voor lange, 
permanente paardenrasters. Perfect zichtbaar. Extra sterk door 
stevige, geleidende kantdraad in randen. Stroomgarantie van begin 
tot eind door uitstekende geleiding. Tot wel 40x beter dan 
standaard 40mm lint! Zeer duurzaam. UV-garantie: 7 jaar. Voor 
rasters langer dan 500m. Aanbevolen door paardenhouders!

TurboStar Wit + TurboLine paarden isolator

 070862 Wit - 350m = 1 € 131,40 € 159,00

Zeer stevig, super geleidend lint voor lange, permanente 
paardenafrasteringen. Perfect zichtbaar. Extra sterk door stevige, 
geleidende kantdraad in de randen. Stroomgarantie van begin tot 
eind door uitstekende geleiding. De unieke samenstelling zorgt voor 
40x betere geleiding dan standaard 40mm lint. UV-garantie: 7 jaar. 
Voor afrasteringen langer dan 500m. Aanbevolen door 
paardenhouders!

TurboStar lint 40mm wit 350m

 070879 Terra - 350m = 1 € 131,40 € 159,00
 075959 40mm Terra - 200m + 100 

TurboLine isolatoren = 1 € 138,02 € 167,00
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PROMOTIE -20% scherpe 
meter- 
prijs!
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PowerLine Lint
12,5mm

062303
026237

Wit
Wit

100m
200m 8kV 4,5kV 2,5kV 0,18 65 4 1 < 500

PowerLine Lint
20mm 106236 Wit 200m 8kV 4,5kV 2,5kV 0,18 175 5 1 • < 500

PowerLine Lint 
40mm

006246
060696

Wit
Terra

200m
200m 8kV 4,4kV 2,3kV 0,17 450 11 1 • < 500

TurboLine Lint
12,5mm

076232
086231

Wit
Wit

200m
400m 8kV 6,4kV 5,3kV 0,09 100 3 2 • • 500 >

TurboLine Lint 
20mm

007608
060702

Wit
Terra

200m
200m 8kV 6,4kV 5,3kV 0,09 200 3 2 • • 500 >

TurboLine Lint 
40mm standaard 007592 Wit 200m 8kV 7,5kV 7kV 0,05 380 11 4 • • 500 >

TurboStar Lint 
40mm super

072439
010608
070862
072446
010615
070879
010516

Wit
Wit
Wit
Terra
Terra
Terra
Groen

100m
200m
350m
100m
200m
350m
200m

8kV 7,5kV 7kV 0,04 520 10 4 • 500 >

SPECIFICATIES LINT



 025510 XDI ringisolator = 25 € 7,40 € 8,95

Zeer sterke ringisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en 
(kunststof) draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de 
isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, 
waardoor kans op kortsluiting nihil is. Extra scherpe punt om de 
isolator in de paal te draaien. Productgarantie: 10 jaar.

XDI ringisolator

Zeer sterke ringisolator voor metalen 
(haspelhoek)paal. Geschikt voor cord 
en (kunststof)draad. Met oranje 
slijtindicator. Geeft aan wanneer de 
isolator vervangen moet worden. 
Metalen kern exact in het midden, 
waardoor kans op kortsluiting nihil is. 
(Draadlengte 25mm M6 incl. 2x moer, 
lengte totaal 33mm) Productgarantie: 
2 jaar.

Schroefisolator XDI

 057795 Schroefisolator XDI metaal M6x23 = 10 € 5,08 € 6,15

Ringisolator met doorlopende steun 
voor houten paal. Gemaakt van zwart 
hoogwaardig kunststof. Geschikt voor 
draad en koord.

Ringisolator PromoPack (100)

 071074 Ringisolator PromoPack = 100 € 12,36 € 14,95

 065059 XDI ringisolator = 75 € 18,64 € 22,55

 025527 XDI ringisolator = 125 € 32,02 € 38,75

 060788 XDI ringisolator = 250 € 58,64 € 70,95

52 ISOLATOREN

isolatoren
Met onze range van isolatoren bieden 
wij u een oplossing voor elk type 
afrastering.

Of u nu gebruik maakt van lint, 
cord, kunststofdraad, EquiFence of 
gealuminiseerd draad, bij Gallagher 
bent u aan het juiste adres. Onze 
isolatoren zijn onderscheidend in prijs, 
kwaliteit en duurzaamheid.

PROMOPACK EXTRA 
VOORDELIG

patent



 744346 Draad clip voor Line Post(8mm) = 20 € 7,40 € 8,95

Deze draadclip heeft u nodig als u afrasteringsdraad of koord tot 
8mm (Gallagher EquiFence/permanentkabel) wil monteren aan een 
Line Post. Deze clips zijn speciaal voor de Gallagher Line Post 
ontwikkeld.

Draad clip voor Line Post

Basis ringisolator voor houten palen. 
Geschikt voor draad. Zonder ijzeren kern, 
dus geen kortsluiting mogelijk. Goede 
prijs-/kwaliteitverhouding. 
Productgarantie: 2 jaar.

Ringisolator

 060894 Ringisolator Economy = 75 € 13,18 € 15,95

 004089 Klein = 25 € 5,78 € 6,99

Sterke schroefisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De 
super-uitvoering is ook geschikt voor 12,5mm lint. Zonder ijzeren 
kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.

Schroefisolator BS hout

Sterke isolator voor houten palen. Geschikt 
voor (kunststof) draad. Ook geschikt voor 
bevestiging van draad op hoekpalen. 
Productgarantie: 10 jaar. 

W-isolator

 006734 Zwart = 25 € 9,30 € 11,25

Kunststof isolator voor houten palen. 
Geschikt voor cord en draad. Bevestiging 
aan een begin- of eindpaal voor het 
opspannen van draden om de afrastering 
strak te houden. Productgarantie: 2 jaar.

Hoekisolator S

 011025 Zwart = 5 € 4,09 € 4,95

Zeer sterke isolator voor houten paal. 
Geschikt voor cord of permanentkabel. 
Uitermate geschikt voor bevestiging van 
draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 
jaar.

W-isolator Super

 067612 Wit = 25 € 13,18 € 15,95

 011209 Super = 250 € 68,80 € 83,25

 040728 Super = 100 € 29,96 € 36,25

 009008 Super = 25 € 8,22 € 9,95

 011193 Klein = 250 € 51,53 € 62,35

 040711 Klein = 125 € 27,23 € 32,95

 028498 Zwart = 175 € 58,64 € 70,95

 021055 Zwart = 175 € 78,47 € 94,95

 067605 Zwart = 25 € 13,18 € 15,95

 067617 Wit = 175 € 78,47 € 94,95

 709048 Voor betonnen paal (25) = 25 € 20,62 € 24,95

Isolator voor permanente afrasteringen met vlakke achterkant voor 
een stabiele installatie op een betonnen paal. Geschikt voor HT-
draad en Vidoflex.

Isolator

 012015 Zwart = 100 € 62,36 € 75,45
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 011032 Wit = 5 € 8,22 € 9,95

Zeer sterke kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor cord 
en draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het 
opspannen van draden om de afrastering strak te houden. 
Supersterk door uitvoering in polycarbonaat . Productgarantie: 10 
jaar.

Hoekisolator S versterkt

 678023 Zwart = 5 € 8,22 € 9,95

 678061 Zwart = 100 € 132,23 € 160,00

 012022 Wit = 100 € 132,23 € 160,00

Porseleinen isolator voor houten 
hoekpalen. Geschikt voor draad. 
Bevestiging aan een begin- of eindpaal. 
Productgarantie: 2 jaar.

Porseleinen hoekisolator

 015139 Wit = 6 € 7,98 € 9,65

Porseleinen isolator voor houten 
hoekpalen. Geschikt voor draad. 
Bevestiging aan een begin- of eindpaal 
voor het opspannen van draden om de 
afrastering strak te houden. 
Productgarantie: 2 jaar.

Porseleinen rol-hoekisolator

 015146 Wit = 6 € 4,12 € 4,99

 053506 Wit = 60 € 66,07 € 79,95

 015141 Wit = 60 € 39,38 € 47,65

 997025 Geplastificeerd = 50 € 20,54 € 24,85

Kort: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of 
Ecopaal. Lang: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber 
batting. Geplastificeerd: voor bevestigen van draad of cord op een 
insultimber of Ecopaal. Productgarantie: 10 jaar

Bevestigingsdraadje

Kunststofisolator voor houten hoekpalen. 
Geschikt voor cord of kunststofdraad. 
Eenvoudig te monteren. Draad valt altijd in 
de rol. Ook geschikt voor montage in een 
binnenhoek. Productgarantie: 2 jaar.

Rol-hoek isolator

 029013 Rol-hoek isolator = 5 € 6,57 € 7,95

Isolator voor houten hoekpalen of 
haspelhoekpalen. Geschikt voor 
kunststofdraad. Productgarantie: 2 jaar.

Rol-hoek isolator

 010707 Rolisolator = 5 € 4,83 € 5,85

Lintisolator voor het bevestigen van lint op 
tussenpalen in permanente afrasteringen. 
Zet lint van 20mm tot 40mm zeer 
eenvoudig vast .Productgarantie: 2 jaar.

PowerLine steunisolator

 011094 PowerLine steunisolator = 25 € 9,05 € 10,95

Metalen isolator voor haspelhoekpaal of 
ijzeren afrasteringspaal. Geschikt voor 
kunststofdraad. Draadlengte 28mm. M8 
incl. 2 x moer. Productgarantie: 2 jaar.

Rolisolator metaal

 010714 Rolisolator metaal - M8 = 5 € 6,57 € 7,95

 011056 Kort = 25 € 6,82 € 8,25

 024698 Kort = 1000 € 194,21 € 235,00

 011063 Lang = 50 € 10,95 € 13,25

 024704 Lang = 1000 € 193,39 € 234,00

 040674 PowerLine steunisolator = 125 € 42,11 € 50,95
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 699004 TurboLine paarden isolator = 20 € 20,04 € 24,25

Lintisolator voor het bevestigen van lint op tussenpalen in 
permanente afrasteringen. Montage in 1 klik! Zet lint tot 40mm in 1 
klik vast door het te klemmen tussen 2 rubberen delen. De 
meegeleverde schroef kan gebruikt worden als extra borging. Zorgt 
voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van 
de afrastering. Productgarantie: 10 jaar.

TurboLine paarden isolator

 701028 TurboLine paarden-hoekisolator = 5 € 20,95 € 25,35

Robuuste hoekisolator voor het bevestigen van lint op hoekpalen in 
permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan 
de paal door bijgevoegd subframe. Klemt lint extra goed vast door 
meegegoten rubbers. Een strakke afrastering is gegarandeerd door 
het spannen en herspannen van het lint. Apart verkrijgbaar 
tussenplaatje (art.nr. 708027) voor gebruik als verbinder en 
poortgreepanker.

TurboLine paarden-hoekisolator

 699066 TurboLine paarden isolator = 100 € 90,91 € 110,00

 701042 TurboLine paarden hoekisolator = 30 € 112,40 € 136,00

 708027 Tussenplaatje voor 701028/701042 = 5 € 12,02 € 14,55

Lint tussenisolator voor het bevestigen van 
lint op tussenpalen in permanente 
afrasteringen. Zet lint tot 40mm vast door 
het te klemmen tussen 2 losse rubberen 
delen. Zorgt voor een stabiele bevestiging 
van lint en verlengt de levensduur van de 
afrastering. Productgarantie: 2 jaar.

TurboLine tussenisolator

 011087 TurboLine tussenisolator = 20 € 18,06 € 21,85

Sterke hoekisolator voor het bevestigen van lint op 
hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale 
stevigheid en bevestiging aan de paal doordat lint 
goed vastgeklemd wordt door twee losse, rubberen 
delen. Gebruik het RVS verbindingsplaatje (art.nr. 
010745) voor de begin- en eindhoekpaal. 
Productgarantie: 10 jaar.

TurboLine hoekisolator

 016702 TurboLine hoekisolator = 5 € 17,64 € 21,35

 021482 TurboLine tussenisolator = 100 € 84,30 € 102,00

 043880 TurboLine hoekisolator = 30 € 93,39 € 113,00

 010745 Lintverbinder 20/40mm = 5 € 11,53 € 13,95

 747033 Voor Gallagher Line post (40mm) (12) = 12 € 13,18 € 15,95

Deze Tape clip heeft u nodig als u afrasteringslint tot 40mm wilt 
monteren aan een Line Post. Het bevestigen van het lint is zeer 
eenvoudig, met 1 klik zit het lint vast tussen de 2 rubberen delen 
waarmee u eenvoudig en snel de afrastering opbouwt. 

TurboLine tape clip

Sterke afstandisolator voor betonnen en 
ijzeren paal. Geschikt voor cord en 
kunststofdraad. De oranje slijtindicato 
geeft aan wanneer de isolator vervangen 
moet worden. Metalen kern in het midden, 
waardoor kans op kortsluiting nihil is. 
(Lengte 200mm, draadlengte 125mm M6 
incl. 2xmoer/sluitring) Productgarantie: 2 
jaar.

Afstandschroefisolator XDI metaal 20cm / M6

 029006 Metaal/beton (M6) - 20cm = 10 € 23,93 € 28,95

Sterke afstandisolator voor houten paal. 
Geschikt voor cord en kunststofdraad. 
Voor het elektrificeren van niet-elektrische 
afrasteringen. Met oranje slijtindicator. 
Metalen kern exact in het midden, 
waardoor kans op kortsluiting nihil is. 
Productgarantie: 2 jaar.

Afstandschroefisolator XDI 10cm

 075904 Hout - 10m = 20 € 11,78 € 14,25

 077274 Hout - 10m = 100 € 52,02 € 62,95
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Sterke afstandisolator voor houten paal. 
Geschikt voor cord en kunststofdraad. 
Voor het elektrificeren van niet-elektrische 
afrasteringen. Met oranje slijtindicator. 
Metalen kern exact in het midden, 
waardoor kans op kortsluiting nihil is. 
Productgarantie: 2 jaar.

Afstandschroefisolator XDI 18cm

 028993 Hout - 18cm = 10 € 13,43 € 16,25

Sterke afstandisolator voor houten paal. 
Geschikt voor cord en (kunststof) draad. 
Oranje slijtindicator geeft aan wanneer de 
isolator vervangen moet worden. Metalen 
kern exact in het midden, waardoor kans 
op kortsluiting nihil is. Productgarantie: 2 
jaar.

Afstandschroefisolator XDI gebogen 18cm

 057801 18cm = 10 € 11,78 € 14,25

 042647 Hout - 18cm = 100 € 117,36 € 142,00  057818 18cm = 100 € 103,31 € 125,00

Solide hoge kwaliteit 
afstandschroefisolator (10cm) Zonder 
metalen kern. Voor houten palen. Geschikt 
voor cord en (kunstof)draad.

Afstandisolator 10cm (20)

 072491 Afstandisolator 10cm (20) = 20 € 10,12 € 12,25

Afstandisolator voor houten paal. Geschikt 
voor cord en kunststofdraad. Voor het 
elektrificeren van niet-elektrische 
afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.

Afstandschroefisolator 20cm

 009350 Hout - 20cm = 10 € 14,83 € 17,95

Deze isolator is speciaal ontwikkeld om te 
monteren op een afstandsisolator (artikel 
072491 of 029006). Met deze 
combinatie kunt u bijvoorbeeld snel en 
eenvoudig een plus min afrastering maken 
op uw schutting om katten uit uw tuin te 
weren of binnen te houden. 

Schutting isolator

 077335 Plus/min afrastering = 30 € 7,40 € 8,95

Afstandisolator voor betonnen en ijzeren 
paal. Geschikt voor cord en kunststofdraad 
(tot 9mm). Voor het elektrificeren van niet-
elektrische afrasteringen. (Lengte 200mm, 
draadlengte 110mm M6 incl.2 x moer) 
Productgarantie: 2 jaar.

Afstandisolator metaal 20cm / M6

 007516 Metaal (M6) - 20cm = 10 € 18,97 € 22,95

Afstandisolator voor houten paal. Geschikt 
voor lint en cord. Voor het elektrificeren 
van niet-elektrische afrasteringen. 
Productgarantie: 2 jaar.

Afstandisolator krulstaart

 010981 Wit - 17,5cm = 10 € 18,88 € 22,85

 720234 Terra - 17,5cm = 10 € 18,88 € 22,85

 010998 Wit - 40cm = 10 € 21,36 € 25,85

 720135 Terra - 40cm = 10 € 21,36 € 25,85

Met een onder stroom staande krul en 
geen stroom lekkage door de paal, zijn de 
nieuwe afstandsisolatoren van Gallagher 
een effectief en uiterst duurzame optie 
voor het beschermen/beveiligen van 
bestaande afrasteringen. Optioneel: 
bevestiging met kram (worden niet 
meegeleverd). 10 jaar productgarantie.

Afstandisolator 16cm

 006183 Afstandisolator 16cm = 20 € 52,60 € 63,65

 006190 Afstandisolator 26cm = 20 € 61,03 € 73,85  006145 16cm (20) = 20 € 57,81 € 69,95

De afstandsisolator met onder stroom staande krul (live tip) van 
Gallagher is speciaal ontworpen voor metalen palen met een Y of T 
profiel. Een effectief en uiterst duurzame oplossing voor het 
beschermen/beveiligen van bestaande afrasteringen. 10 jaar 
productgarantie.

Live Tip Afstandisolator (Metalen paal, 16cm, 20st.)
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Afstandisolator voor elektrificeren van een 
niet-elektrisch, gazen hekwerk. Geschikt 
voor kunststofdraad. De volledig 
gegalvaniseerde beugels zijn gemakkelijk 
te bevestigen op iedere gaassoort. Incl. 
clipisolator voor een handige 
draadbevestiging. Productgarantie: 2 jaar.

Afstandisolator

 010912 Gaas - 32cm = 25 € 71,03 € 85,95

Aansluitpunt voor bevestiging van een 
(afstands)isolator (010714 / 057795 / 
007516) op een tuindraad- of 
gaasafrastering. Geschikt voor cord of 
kunststofdraad. Voor het elektrificeren van 
niet-elektrische afrasteringen. 
Productgarantie: 2 jaar.

Buisklem

 008780 Buisklem ø40-60mm = 5 € 21,36 € 25,85

Voor het elektrificeren van bestaande dan 
wel versleten afrasteringen.

Afstandisolator draad 30cm zwart

 659046 Pinlock afstandsisolator = 25 € 56,16 € 67,95

Clip voor glasfiberpalen met Ø10mm of 
Ø13mm. Geschikt voor kunststofdraad. 
Voor toevoegen van extra draden. 
Productgarantie: 2 jaar.

Clip

 018300 Clip glasfiberpaal ø10mm = 25 € 9,05 € 10,95

 010950 Schroefisolator zwart ø4-10mm = 20 € 10,70 € 12,95

Kunststof isolator voor ronde of ovalen afrasteringspalen voor een 
mobiele afrastering. Geschikt voor kunststofdraad. Voor het 
toevoegen van extra draden. Ideaal i.c.m. de metalen veerstalen 
paal. Productgarantie: 2 jaar.

Schroefisolator (20)

Kunststofisolator voor ovalen veerstalen 
paal (008902 / 019274). Geschikt voor 
kunststofdraad. Voor toevoegen van extra 
draden. Productgarantie: 2 jaar.

Verstelbare isolator

 010752 Verstelbare isolator = 10 € 4,95 € 5,99

Veer voor blauwe/ zwarte kunststof palen. 
Geschikt voor kunststofdraad. Voor het 
toevoegen van extra draden. Lange 
levensduur! Productgarantie: 2 jaar.

Verstelbaar veertje

 003266 Verstelbaar veertje 13mm = 10 € 5,08 € 6,15

 010936 Schroefisolator groen ø6-14mm = 20 € 13,18 € 15,95

 011230 Schroefisolator groen ø6-14mm = 250 € 90,08 € 109,00

 010943 Schroefisolator wit ø6-16mm = 10 € 5,99 € 7,25  063499 Verstelbaar veertje 19mm = 25 € 12,02 € 14,55
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Voor het met elkaar verbinden van twee 
kunststofdraden Vidoflex in een 
afrastering. Garandeert een goede 
geleiding van de stroom (draden alleen om 
elkaar draaien levert veel storing en 
stroomverlies op). Roestvrijstaal. 
Productgarantie: 10 jaar.

Vidoflex verbinder (4)

 060764 Vidoflex verbinder = 4 € 3,30 € 3,99

Voor het met elkaar verbinden van twee 
stukken cord in een afrastering. 
Garandeert een goede geleiding van de 
stroom (draden alleen om elkaar draaien 
levert veel storing en stroomverlies op). 
Roestvrijstaal. Productgarantie: 10 jaar.

Cord verbinder

 019342 Cord verbinder = 4 € 11,53 € 13,95

Voor het met elkaar verbinden van twee 
draden (gealuminiseerd) in een afrastering. 
Garandeert een goede geleiding van de 
stroom (draden alleen om elkaar draaien, 
levert veel storing en stroomverlies op). 
Productgarantie: 10 jaar.

Draadklem

 010851 Draadklem rond = 10 € 10,70 € 12,95

Deze cordverbinder met vleugelmoer zorgt 
voor goede verbinding van cord en vidoflex 
die gemakkelijk met de hand te installeren 
is.

Cord verbinder

 075928 Met vleugelmoer = 4 € 11,53 € 13,95

 071159 Cord verbinder = 25 € 41,28 € 49,95  603568 Draadklem rond = 100 € 90,91 € 110,00

 010868 Incl. vleugelmoer = 10 € 10,70 € 12,95

Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of 
cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van de 
stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en 
stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.

Draadklem gebogen

 028979 Lintverbinder 12,5/20mm = 5 € 6,57 € 7,95

Voor het doorverbinden, spannen en aan elkaar verbinden van 12,5 
tot 20mm breedlint. Eenvoudig te installeren door het rugzak-gesp-
principe. Daardoor is het heel gemakkelijk om lint te verbinden, te 
spannen en los te maken. Garandeert een goede geleiding van de 
stroom (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies 
op). Productgarantie: 2 jaar.

Lintverbinder

 603964 Incl. vleugelmoer = 100 € 90,91 € 110,00

 028962 Lintverbinder 20/40mm = 5 € 7,40 € 8,95 060498 Incl. moer = 100 € 90,91 € 110,00
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VERBINDINGEN
Verbindingen zijn cruciaal in een 
elektrische afrastering. Relatief kleine
onderdelen, maar essentieel voor 
een goede stroomgeleiding. Het aan 
elkaar knopen van draad betekent 
veel stroomverlies, waardoor de 
afrastering niet meer effectief is. Een 
goede verbinder aanbrengen, betekent 
een kleine investering, maar wel een 
blijvende perfecte afrastering!
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Voor het doorverbinden en aan elkaar 
verbinden van 20mm tot 40mm breed lint. 
Stroomgarantie (lint aan elkaar knopen 
levert veel storing en stroomverlies op). 
Ook te gebruiken als hoek- of 
eindconstructie i.c.m. de TurboLine 
hoekisolator (016702). Roestvrijstaal. 
Productgarantie: 2 jaar.

Lintverbinder

 010745 Lintverbinder 20/40mm = 5 € 11,53 € 13,95

Ideaal setje voor het aansluiten van een 
schrikdraadapparaat op een lintafrastering 
(12,5mm/20mm/40mm). Roestvrijstaal. 
Kabellengte: 130cm. Productgarantie: 2 
jaar.

Aansluitkabelset

 055340 Aansluitkabelset lint - 130cm = 1 € 8,22 € 9,95

Combinatieset van spanner en rol-
hoekisolator. Voor het eenvoudig 
opspannen of ontspannen van cord. Naast 
de rol-hoekisolator (029013) ook te 
gebruiken in combinatie met de S-isolator 
(011025/011032). Productgarantie: 2 
jaar.

Cordspanner

 028955 Cordspanner met rol-hoekisolator = 1 € 11,78 € 14,25

Eenvoudige set voor het onderling 
doorverbinden van 2 rijen lint. Voor zowel 
12,5mm als 20mm en 40mm lint te 
gebruiken. Roestvrijstaal. Kabellengte: 
60cm. Productgarantie: 2 jaar.

Lintverbinderset

 055333 Lintverbinderset - 60cm = 1 € 8,22 € 9,95

Voor het eenvoudig opspannen of 
ontspannen van gealuminiseerd draad of 
Equifence zonder deze door te hoeven 
knippen. Plaatsing aan begin/eind van een 
raster. Ideaal in combinatie met bijbehorend 
handvat (695303) of dop-/steeksleutel. 
Tijdbesparend! 

Eindspanner kit 

 618005 Eindspanner kit = 2 € 11,12 € 13,45

Voor het eenvoudig opspannen of 
ontspannen van gealuminiseerd draad of 
Equifence zonder deze door te hoeven 
knippen. Ideaal in combinatie met 
bijbehorend hendel (695303). 
Productgarantie: 10 jaar.

Draadspanner

 056095 Draadspanner = 2 € 7,40 € 8,95

 695303 Draadspanner hendel = 1 € 15,33 € 18,55

 695303 Draadspanner hendel = 1 € 15,33 € 18,55

 004133 Voor HT draad ø1,6mm/1,8mm = 1 € 5,58 € 6,75

De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten 
gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad 
zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de 
paalafstand (tot max.15m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 
1.6mm en 1.8mm HT draad. Maximale belasting 85 kg. 
Roestvrijstaal, lengte 155mm. Kostenbesparend en minder 
onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.

Trekveer 

Voor het opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad, 
Equifence of cord zonder deze door te hoeven knippen. Ook in te 
zetten voor herstel van gebroken draad. Roest niet. Excl. 
Spanbeugel (029044 of 006451). Productgarantie: 10 jaar.

Roterende spanner

 010882 Roterende spanner = 3 € 12,27 € 14,85

 036257 Voor HT draad ø2,5mm/2,65mm = 1 € 13,10 € 15,85

De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten 
gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad 
zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de 
paalafstand (tot max.15m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 
2,5mm, 2,65mm HT en 2,5mm Permanentdraad. Maximale 
belasting 200kg. Roestvrijstaal, lengte 345mm. Kostenbesparend 
en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.

Trekveer

 021475 Roterende spanner = 25 € 86,78 € 105,00
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 718842 4 x 40mm lint terra - 6m = 1 € 53,68 € 64,95

De meest complete en eenvoudig te bedienen alles-in-één 
meerdraadse doorgangsset op de markt. Biedt een voordelige 
oplossing voor vrijwel elke breedte doorgang. Nu tijdelijk 
verkrijgbaar met 40mm terra lint voor dezelfde prijs als art.nr. 
718040.

Meerdraadse doorgangsset

 001064 Elektrisch hek - 2,5m-4,5m = 1 € 156,20 € 189,00

Kant- en klare doorgang voor een permanente afrastering. Zeer 
doeltreffend en onderhoudsvrij. Licht in gewicht. Lange levensduur. 
Inclusief hang- en sluitwerk en geïsoleerde handgreep. Geen zware 
hoekpalen nodig. Cord, lint of draad naar keuze zelf toe te voegen. 
Minimale lengte: 1,5m. Maximale lengte (uitschuifbaar): 4,5m. 
Hoogte: 1m.

Elektrisch hek

 718040 4 x 12,5mm lint wit - 6m = 1 € 53,68 € 64,95

 718026 2 x 12,5mm lint wit - 8m = 1 € 44,59 € 53,95

 004164 Doorrijhek 3,7m = 1 € 189,26 € 229,00

Kant- en klare doorgang voor een permanente afrastering waar vaak 
(met een trekker) door de doorgang gereden moet worden. Flexibel: 
bij het doorrijden wordt het hek door de trekker opengedrukt. Sluit 
automatisch. 

Doorrijhek

 054923 Doorrijhek 5,0m = 1 € 197,52 € 239,00  077441 Automatische poort timer = 1 € 329,75 € 399,00

Automatische poortopener inclusief verende hekafsluiter. Dit 
systeem is ideaal om een doorgang op vooraf ingestelde tijdstip te 
openen. Uitermate geschikt voor melkveehouders en stripgrazen. 
Het systeem werkt op batterij met ondersteuning van zonnecellen, 
waardoor de batterij langer meegaat. 

Automatische poort timer 
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Doorgangen
Gallagher heeft verschillende opties 
om een poort te maken. Kent u de 
meerdraadse doorgangsset van 
Gallagher al? Deze zijn ideaal! Hiermee 
kunt u de poort met één hand openen 
en sluiten. 

Tevens bieden we ook voor permanente 
afrasteringen een degelijk elektrisch 
hek.

DOORGANGEN

Bekijk de film
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 016412 Doorgangsset wit = 1 € 22,69 € 27,45

Complete doorgangsset (geleidend elastisch cord, wit) om snel en 
eenvoudig een doorgang in een (cord) afrastering te maken. 
Eenvoudig te openen en sluiten door de poortgreep in of uit de 
poortgreepanker te halen (bijgeleverd). Geschikt voor een doorgang 
van 3 tot maximaal 6 meter.

Doorgangsset elastisch Cord

 640556 Doorgangsset elastisch Cord = 1 € 27,23 € 32,95

Set voor het creëren van een doorgang met geleidend elastisch cord 
(wit). Dit cord met een lengte van minimaal 6½ m kan uitgerekt 
worden om een doorgang tot maximaal 11 meter te maken en geeft 
de mogelijkheid om het hek aan beide kanten te openen. Wordt 
geleverd met 2 poortgrepen die bevestigd zijn aan het elastisch 
cord en 2 unieke Gallagher poortgreepankers.

Doorgangsset elastisch Cord

 072354 Doorgangsset terra = 1 € 22,69 € 27,45
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054954
Rol-portset terra

010844
Rol-portset wit

016412
Doorgangsset elastisch Cord

640556
Doorgangsset elastisch Cord

009084
Verende hekafsluiter 

016405
Verende hekafsluiter wit



 009084 Verende hekafsluiter = 1 € 11,15 € 13,49

Set om snel en eenvoudig een doorgang in de afrastering te maken. 
Bevestig de veer aan de poortgreep en haak deze in de bijgeleverde 
poortgreepanker. Maximale lengte: 5m. Let op: niet geschikt voor 
paarden.

Verende hekafsluiter

 697000 Oranje - cord/draad = 1 € 3,26 € 3,95

Ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! 
Geschikt voor cord of draad (Vidoflex). Uitstekende grip door 
rubberen profiel. 

Softgrip poortgreep Cord/Draad

 696003 Oranje - lint = 1 € 4,09 € 4,95

Ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! 
Geschikt voor lint tot 40mm d.m.v. lintklem. Uitstekende grip door 
rubberen profiel.

Softgrip poortgreep Lint

 010844 Wit - 15m = 1 € 82,60 € 99,95

Superhandige alles-in-1 doorgang met 40mm lint! Rolt automatisch 
op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een 
poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 15m. Inclusief 
bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal.

Rol-poortset

 016405 Verende hekafsluiter wit = 1 € 19,41 € 23,49

 055722 Oranje - cord/draad (4) = 4 € 10,70 € 12,95

 010783 Zwart = 1 € 2,44 € 2,95

 055715 Oranje - lint (4) = 4 € 13,18 € 15,95

 057979 Terra - cord/draad = 1 € 3,26 € 3,95

 007585 Zwart - N = 1 € 1,64 € 1,99

 057986 Terra - lint = 1 € 4,09 € 4,95

 058198 Terra - cord/draad (4) = 4 € 10,70 € 12,95

 010769 Bandklem 40mm = 4 € 7,40 € 8,95

 058204 Terra - lint (4) = 4 € 13,18 € 15,95

 054954 Terra - 15m = 1 € 82,60 € 99,95

Standaard stevige poortgreep voor het maken van een doorgang. 
Schokbestendig. 

Poortgreep

 010776 Oranje = 1 € 2,44 € 2,95
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Poortgreep voor het maken van een 
doorgang. Voorzien van een N-haak 
om eenvoudig in een 
poortgreepanker te haken.

Poortgreep N Zwart

 072408 Poortgreep N Zwart = 10 € 12,36 € 14,95

Sterke poortgreepanker voor het inhaken 
van een poortgeep aan twee zijden. Voor 
bevestiging op houten palen. Inclusief 
gegalvaniseerd verbindingsplaatje. 

Poortgreepanker

 010905 Poortgreepanker = 4 € 10,70 € 12,95

Sterke poortgreepanker voor het inhaken 
van een poortgeep aan twee zijden. Voor 
bevestiging op houten palen. Inclusief 
aansluitmogelijkheid van 1,6mm 
grondkabel.

Poortgreepanker

 028986 Poortgreepanker = 5 € 7,40 € 8,95

Standaard poortgreepanker voor het 
inhaken van een poortgeep aan twee 
zijden. Voor bevestiging op houten palen. 
Goede prijs-/kwaliteitverhouding.

Poortgreepanker

 010738 Poortgreepanker = 4 € 5,66 € 6,85

Sterke poortgreepanker voor het inhaken 
van een poortgeep op een 
afrasteringskruispunt met 3 doorgangen. 
Voor bevestiging op houten palen. Inclusief 
gegalvaniseerd verbindingsplaatje.

Poortgreepanker

 021451 Drieweg poortgreepanker = 4 € 11,53 € 13,95

Sterke poortgreepanker voor het inhaken 
van een poortgeep aan twee zijden. Voor 
bevestiging op metalen palen. Inclusief 
aansluitmogelijkheid van 1,6mm of 2,5mm 
grondkabel.

Poortgreepanker

 060658 Poortgreepanker - M6 = 5 € 7,40 € 8,95
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Basishaspel. Voor maximaal 200m 
kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. 
Goede prijs-/kwaliteitverhouding. 
Productgarantie: 2 jaar.

Haspel 200m

 008933 Haspel 200m = 1 € 14,26 € 17,25

Degelijke haspel. Voor maximaal 500m 
kunststofdraad, 200m lint of 150m cord. 
Inclusief blokkeringspal en geïsoleerde 
handgreep. Productgarantie: 2 jaar.

Econohaspel 500m

 046167 Econohaspel 500m = 1 € 34,67 € 41,95

Basishaspel. Voor maximaal 400m 
kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. 
Met vervangbare trommel (009145). 
Goede prijs-/kwaliteitverhouding. 
Productgarantie: 2 jaar.

Haspel 400m

 008919 Haspel 400m = 1 € 20,95 € 25,35

Sterke haspel met 1:3 versnelling. Voor 
maximaal 500m kunststofdraad, 300m lint 
of 200m cord. Snel draad op- en afrollen 
door extra grote binnendiameter. Voorzien 
van anti-slip. Inclusief blokkeringspal en 
ergonomisch geïsoleerde handgreep. Met 
bevestigingsmogelijkheid aan 
haspelhoekpaal. Productgarantie: 2 jaar.

Haspel 500m met versnelling

 061139 Haspel 500m met versnelling = 1 € 72,69 € 87,95

 009145 Trommel voor haspel 400m = 1 € 12,69 € 15,35

 061115 Haspel 500m = 1 € 63,60 € 76,95
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Haspels en gereedschap
Haspels worden gebruikt bij een verplaatsbare 
afrastering, om het afrasteringsdraad mee 
op/af te rollen. Bevestiging is mogelijk via de 
haspelhoekpaal voor een stevige constructie. 

Voor het plaatsen van een elektrische afrastering, 
is goed gereedschap onmisbaar. Of het nu voor 
het spannen van een High Tensile afrastering 
is, het knippen van draad of het eenvoudig 
inschroeven van isolatoren, met het gereedschap 
van Gallagher is dit in één handomdraai gedaan.
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Vidoflex 9 
TurboLine Plus Vidoflex 6 Vidoflex 3 Cord TurboLine lint 

40mm
TurboLine lint 

20mm
TurboLine lint 

12,5mm

Haspel 500m
061139 400m 500m 500m 200m 100m 150m 200m

Haspel 500m
061115 400m 500m 500m 200m 100m 150m 200m

Econo-haspel
046167 400m 400m 500m 150m 100m 100m 150m

Haspel 400m
008919 250m 400m 400m

Haspel 200m
008933 150-200m 200m 200m

Haspel 1200m
016313 1000-1100m 1200m 1200m 400m 200m 200m 400m

SPECIFICATIES HASPELS



061115

009688

022205

02
20

14

 016313 Haspel 1200m met versnelling = 1 € 84,30 € 102,00

Voorzien van een robuuste versnelling voor het gemakkelijke en snel 
binnen halen van het draad (2,7:1). Inclusief houder voor de 
Gallagher Insul-grip (meegeleverd). 
Geschikt voor: 400m 12.5mm TurboLine lint, 400m 12,5mm 
PowerLine lint, 1000m TurboLine cord of 1200m VidoFlex6.

Grote haspel 1200m met versnelling

 633046
Inclusief 3 haspels met versnelling 
en TurboLine cord = 1 € 400,83 € 485,00

Hét product voor tijdelijke afrastering of stripgrazen. Op deze 
haspelhoekpaal zitten drie haspels (061139) bevestigt met 
versnelling en 400m Vidoflex kunsstofdraad. Hierdoor kunt u snel 
een gemakkelijk een stuk afzetten. De paalhoogte van de 
haspelhoekpaal is 1070mm.

Haspelpaal voorgemonteerd

 022014 3 haspels/3 isolatoren - 1,25m = 1 € 19,55 € 23,65

IJzeren begin-/eindpaal met montage-mogelijkheid voor 3 of 4 
haspels. Ook in te zetten als hoekpaal i.c.m. isolatoren voor ijzeren 
paal. Extra stabiel door toevoeging van de steunpoot. 
Productgarantie: 2 jaar.

Haspelhoekpaal

 022236 4 haspels/4 isolatoren - 1,85m = 1 € 26,40 € 31,95

 009688 Ophangbeugel haspel = 4 € 18,47 € 22,35

 022205 Steunpoot = 1 € 18,47 € 22,35

Kabelset voor het onderling doorverbinden 
van max. 3 kunststofdraden / lint via de 
haspel. Productgarantie: 2 jaar. 

Multi-haspelkabelset

 006345 Multi-haspelkabelset = 1 € 18,88 € 22,85

Ideaal voor het veilig afdraaien van draad 
zonder dat de rol in de knoop raakt.

Draadhaspel

 011018 Draadhaspel = 1 € 89,26 € 108,00

Voor het knippen en breken van draad met 
hoge trekvastheid, zonder dat de draad 
beschadigd wordt. Onmisbaar voor de 
professional.

Gallagher tang

 005225 Gallagher tang = 1 € 68,80 € 83,25

Met behulp van deze draaddraaier kunt u 
bevestigingsdraadjes (kort en lang) 
gemakkelijk aan een insultimberpaal of 
ecopaal bevestigen.

Draaddraaier

 005232 Draaddraaier = 1 € 9,46 € 11,45
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Multifunctionele afrasteringstang voor het 
doorknippen van draad of het verwijderen 
van krammen. Ook te gebruiken als hamer.

Farmertang

 004140 Farmertang = 1 € 12,02 € 14,55

Onmisbare grondboor bij het plaatsen van 
palen. Lengte 1,25m. Met diepte-
markering.

Grondboor 

 704644 Grondboor ø7,5cm = 1 € 19,79 € 23,95

 704668 Grondboor ø10cm = 1 € 22,27 € 26,95

Profesioneel hulpstuk voor het eenvoudig 
inschroeven van bijna het gehele Gallagher 
ring- en schroefisolatoren assortiment. 
(Met uitzondering van 057801, 057818 
en 009350)

Inschroefhulp Universeel

 077397 Inschroefhulp Universeel = 1 € 6,98 € 8,45

Hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven 
van bijna het gehele Gallagher ring- en 
schroefisolatoren assortiment. (Met 
uitzondering van 057801, 057818, 
009350 en Schroefisolator Super) 

Inschroefhulp Basis

 053933 Inschroefhulp Basis = 1 € 4,12 € 4,99

Line Post Paallifter adapter voor het 
eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line 
Post. Handige gereedschap speciaal 
ontworpen voor de Gallagher Line Post.

Line Post Paallifter Adapter

 527017 Line Post Paallifter Adapter = 1 € 12,36 € 14,95

Universele paallifter, ook geschikt voor de Line Post lifter adapter. 
Voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post.

Universele Paallifter 

 527000 Universele Paallifter = 1 € 128,10 € 155,00

 017652 Ecopaal rammer = 1 € 82,60 € 99,95

 017614 Paalhamer = 1 € 35,50 € 42,95

 530031 Huls voor Gallagher Line Post rammer = 1 € 8,22 € 9,95

 540016 Line Post Grondboor = 1 € 144,63 € 175,00

Gereedschap voor het plaatsen van 
roterende spanners in een afrastering.

Spanbeugel

 029044 Spanbeugel = 1 € 8,97 € 10,85

Zelfborende torx schroeven met 
cilinderkop. De speciale rode waxlaag 
maakt voorboren overbodig. Inclusief 
schroefbit.

Schroeven

 050000 Gallagher schroeven = 200 € 10,70 € 12,95 006451 Spanbeugel super = 1 € 161,98 € 196,00

Onmisbare hulp bij het in de grond slaan 
van Insultimberpalen. Voorkomt 
beschadiging van de kop en het scheef 
slaan van palen.

Rammer

 035311 Insultimberpaal rammer = 1 € 82,60 € 99,95

Speciale rammer voor het eenvoudig 
plaatsen van de Geïsoleerde Gallagher 
Line Post

Line Post rammer

 525013 Line Post rammer = 1 € 33,02 € 39,95
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 075379 Oranje 90/1 - 14/W - 50m = 1 € 62,02 € 75,05

Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor schapen en 
lammeren die gemakkelijk te verplaatsen is. Dit net is tevens 
geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs pasgeboren lammeren 
in alle veiligheid kunnen meeweide. Dit net is inclusief 14 palen met 
enkele pen die in het net gemonteerd zijn en heeft een lengte van 
50m. Meerdere netten zijn makkelijk met elkaar te verbinden. 

Schapennet 

 076833 Groen 112/2 - 15/Z - 50m = 1 € 128,93 € 156,00

Dit net is de ideale oplossing voor kippen die vaak verplaatst moeten 
worden. Het net is compleet en er is een mogelijkheid om meerdere 
netten aan elkaar te verbinden. Het net is 50m en heeft 15 palen 
met dubbele pen. 

Kippennet

 022175 Oranje 90/2 - 14/G - 50m = 1 € 86,78 € 105,00

 075768 Oranje 90/2 W 14/G - 50m = 1 € 97,52 € 118,00

 022106 Oranje 90/1 - 14/G - 50m = 1 € 76,40 € 92,45

 075386 Oranje 90/2 - 14/W - 50m = 1 € 69,05 € 83,55  077298 Groen 112/1 - 9/Z - 25m = 1 € 82,60 € 99,95
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LEGENDA NETTEN
Wij hebben een breed assortiment aan netten. Om het juiste net te 
vinden is hier de legenda. Zo kunt u gemakkelijk de specificaties van 
het net terug vinden.

Bijvoorbeeld:

1. het type net
2. de kleur van het net
3. de hoogte van het net 

(cm)
4. 1= een enkele pen 

2 = een dubbele pen
5. met een versterkte 

onderdraad

6. het aantal palen
7. de kleur van de palen: 

G=groen / W=wit / 
Z=zwart

8. lengte van het net

Schapennet, Oranje 90/1 W 14/G - 50m

1 2 3 4 5 6 7 8

Netten
Gallagher biedt een breed assortiment 
netten aan voor een ideale en 
betrouwbare mobiele/verplaatsbare 
afrastering. Of u nu een net zoekt voor 
schapen, kippen, konijnen, katten, 
honden of geiten. Wij hebben het.
Maak ook kennis met de ideale 
afrastering voor schapen en koeien. 
De SmartFence 2.0: onze trots, de 
ideale vervanger voor het standaard 
afrasteringsnet.



 075867 Groen 112/1 - 15/Z - 50m = 1 € 111,57 € 135,00

Heeft u kippen die regelmatig verplaatst moeten worden? Dan is het 
kippennet de ideale oplossing. Het is gebruiksvriendelijk, compleet 
en heeft een totale lengte van 50m. Het net is inclusief 15 palen 
met enkele pen die in het net gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn 
makkelijk met elkaar te verbinden.

Kippennet

 062973 Wit 75/1 - 14/W - 50m = 1 € 99,17 € 120,00

Compleet en sterk afrasteringsnet. Dit speciaal ontwikkeld net 
(i.c.m. een Gallagher schrikdraadapparaat) houdt wilde zwijnen 
buiten de akker. Geschikt voor langere afstanden door optimale 
geleiding van stroom en stevige palen. Eenvoudig op te bouwen en 
met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.

Wildzwijnennet

 022229 Oranje 112/1 - 15/G - 50m = 1 € 111,57 € 135,00

 022403 Oranje 112/2 - 15/G - 50m = 1 € 128,93 € 156,00
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Specificaties Netten

Toepassing Productomschrijving Kleur net Kleur paal Pen Hoogte 
(cm) Lengte (m) Aantal 

palen
Horizontale 

draden

022106 Schapennet, Oranje 90/1 - 14/G - 50m Oranje Groen Enkel 90 50 14 8

022175 Schapennet, Oranje 90/2 - 14/G - 50m Oranje Groen Dubbel 90 50 14 8

075768 Schapennet, Oranje 90/2 W 14/G - 
50m Oranje Groen Dubbel 90 50 14 8

075379 Schapennet, Oranje 90/1 - 14/W - 50m Oranje Wit Enkel 90 50 14 8

075386 Schapennet, Oranje 90/2 - 14/W - 50m Oranje Wit Dubbel 90 50 14 8

022168 Geitennet, Oranje 105/1 - 14/G - 50m Oranje Groen Enkel 105 50 14 9

022212 Geitennet, Oranje 105/2 - 14/G - 50m Oranje Groen Dubbel 105 50 14 9

077281 Konijnen-/hobbynet,  Groen 65/1 - 9/Z 
- 25m Groen Zwart Enkel 65 25 9 10

022182 Konijnen-/hobbynet, Oranje 65/1 - 
15/G - 50m Oranje Groen Enkel 65 50 15 10

024377 Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1 - 15/Z 
- 50m Groen Zwart Enkel 65 50 15 10

077298 Kippennet, Groen 112/1 - 9/Z - 25m Groen Zwart Enkel 112 25 9 12

022229 Kippennet, Oranje 112/1 - 15/G - 50m Oranje Groen Enkel 112 50 15 12

022403 Kippennet, Oranje 112/2 - 15/G - 50m Oranje Groen Dubbel 112 50 15 12

075867 Kippennet, Groen 112/1 - 15/Z - 50m Groen Zwart Enkel 112 50 15 12

076833 Kippennet, Groen 112/2 - 15/Z - 50m Groen Zwart Dubbel 112 50 15 12

062973 Wilde Zwijnennet, Wit 75/1 - 14/W 
- 50m Wit Wit Enkel 75 50 14 6

010493 Turbonet, Wit 90/1 - 14/W - 50m Wit Wit Enkel 90 50 14 8

025473 Turbonet, Wit 90/2 - 14/W - 50m Wit Wit Dubbel 90 50 14 8

010356 Combinet, Oranje 90/1 - 14/G - 50m Oranje Groen Enkel 90 50 14 9

075584 Combinet, Oranje 90/2 - 14/G - 50m Oranje Groen Dubbel 90 50 14 9

075546 Combinet, Oranje 90/2 W 14/G - 50m Oranje Groen Dubbel 90 50 14 9

072415 Combinet, Oranje 105/1 W 14/G - 50m Oranje Groen Enkel 105 50 14 10

075539 Combinet, Oranje 105/2 W 14/G - 50m Oranje Groen Dubbel 105 50 14 10



 010356 Oranje 90/1 - 14/G - 50m = 1 € 78,88 € 95,45

Afrasteringsnet voor schapen. Speciaal geschikt voor gebruik op 
ruw terrein. Het net blijft strakker staan op oneffen terrein door de 
kunststof versterking van de verticale draden om de 30cm. Lengte: 
50m. Aantal palen 14. 

Combinet

 075584 Oranje 90/2 - 14/G - 50m = 1 € 90,91 € 110,00

 075546 Oranje 90/2 W 14/G - 50m = 1 € 103,31 € 125,00

 072415 Oranje 105/1 W 14/G - 50m = 1 € 96,69 € 117,00

 075539 Oranje 105/2 W 14/G - 50m = 1 € 111,57 € 135,00

Compleet en sterk afrasteringsnet. Zeer 
geschikt voor schapen. Speciaal 
ontwikkeld voor het afrasteren van langere 
afstanden door betere geleiding van 
stroom. Eenvoudig met een volgend net te 
verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14. 

Turbonet 

 010493 Wit 90/1 - 14/W - 50m = 1 € 85,12 € 103,00

Afrasteringsnet voor geiten en lammeren. 
Compleet en eenvoudig te installeren. Ook 
veilig voor pasgeboren geitjes als 
begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig 
met een volgend net te verbinden. Lengte: 
50m. Aantal palen 14. 

Geitennet

 022168 Oranje 105/1 - 14/G - 50m = 1 € 100,83 € 122,00

 025473 Wit 90/2 - 14/W - 50m = 1 € 100,83 € 122,00

 022212 Oranje 105/2 - 14/G - 50m = 1 € 111,57 € 135,00
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Toepassing Aantal geleidende 
draden

Gewicht 
(Kg)

Weerstand
Ohm/50m

reparatieset 
inclusief Opmerking Reparatie 

set (art.nr)
Losse paal 

(art.nr)

022106 7 5,9 46 Ja 22104 22101

022175 7 6,65 46 Ja 22104 22105

075768 7 6,3 46 Ja Met niet geleidende extra versterkte 
onderdraad. 22104 22105

075379 7 5,9 46 Nee 22104 22112

075386 7 6,65 46 Nee 22104 22113

022168 8 6,6 41 Ja 22104 22106

022212 8 7,35 41 Ja 22104 22107

077281 9 6 41 Ja 22104 22111

022182 9 7,76 41 Ja 22104 22110

024377 9 7,76 41 Ja 22104 22111

077298 11 7,42 33 Ja 22104 22108

022229 11 9,45 33 Ja 22104 22108

022403 11 10,26 33 Ja 22104 22109

075867 11 9,45 33 Ja 22104 22108

076833 11 10,1 33 Ja 22104 22108

062973 6 8,415 5 Ja 074747 -

010493 7 6,3 0,6 Ja 074747 22112

025473 7 7,05 0,6 Ja 074747 22113

010356 8 6,2 41 Ja Extra sterke vertikale (PE) draad 22104 22101

075584 8 6,2 41 Ja Extra sterke vertikale (PE) draad 22104 22105

075546 8 5,9 41 Ja Niet geleidende versterkte onderdraad / 
extra sterke vertikale (PE) draad 22104 22105

072415 9 8 42 Ja Niet geleidende versterkte onderdraad / 
extra sterke vertikale (PE) draad 22104 22106

075539 9 6,65 42 Ja Niet geleidende versterkte onderdraad / 
extra sterke vertikale (PE) draad 22104 22107
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Afrasteringsnet voor konijnen en andere 
kleine huisdieren. Ook voor bescherming 
van tuin, akker of wei. Compleet en 
eenvoudig te installeren. Eenvoudig met 
een volgend net te verbinden. Lengte: 
50m. Aantal palen 15. 

Konijnen-/Hobbynet

 022182 Oranje 65/1 - 15/G - 50m = 1 € 85,12 € 103,00

Reparatiesetje Euronet

Reparatiesetje Euronet

 22104 Reparatiesetje Euronet = 1 € 2,44 € 2,95

 024377 Groen 65/1 - 15/Z - 50m = 1 € 85,12 € 103,00

 074747 Reparatiesetje Turbonet = 1 € 3,26 € 3,95  077281 Groen 65/1 - 9/Z - 25m = 1 € 66,07 € 79,95

Afrasteringsnet voor konijnen en kleine huisdieren. Kan ook gebruikt 
worden voor bescherming van moestuin of akker. Compleet en 
eenvoudig te verbinden met meerdere netten. Lengte 25m, 9 palen.

Konijnen-/Hobbynet

70 NETTEN

Kippennet Geitennet

Combinet - 90cm

Schapennet (oranje) 
Turbonet (wit)

Konijnennet (oranje)
Hobbynet (groen)

Wilde zwijnen netCombinet - 105cm

AFRASTERINGSNETTEN - MAASGROOTTES

NIeuw



 700007 SmartFence 2.0 = 1 € 205,79 € 249,00

Dé ideale afrastering voor schapen en geiten als ook koeien. De 
vervanger van het standaard afrasteringsnet. Alles-in-1-systeem 
van palen, haspels en draden. Zeer eenvoudig en binnen 5 minuten 
op te bouwen en af te breken. Makkelijk te dragen en op te bergen 
(gebruik hiervoor de bijbehorende SmartFence accessoires). 
Stroomgarantie door uitstekende geleiding via turbogeleider. 
Mogelijkheid om meerdere SmartFences met elkaar te verbinden. 
Met verstevigde voet voor solide bevestiging in de grond. 
Afrastering in elke gewenste vorm mogelijk door flexibel in te zetten 
palen. Draden zijn in hoogte verstelbaar. Lengte: 100m. Aantal 
palen: 10. Aantal draden: 4.

SmartFence 2.0

 700045 SmartFence 2.0 (4) = 4 € 742,98 € 899,00

 069750 PowerLine draad 3mm, 100m = 1 € 12,93 € 15,65

 069767 TurboLine draad 3mm, 100m = 1 € 15,41 € 18,65

 065264 Boormachine adapter = 1 € 16,07 € 19,45

71NETTEN

Alles-in-1 
systeem van 
palen, haspels 
en draden

Zeer eenvoudig en 
snel op te bouwen 
en af te breken

Uitstekende 
geleiding via 
turbogeleider

Maximale lengte 
afrastering 100 meter
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 072323 Paarden Kit B60 = 1 € 164,46 € 199,00

Het starterspakket voor paarden en pony’s bevat alles wat u nodig 
heeft om een korte afrastering te plaatsen voor uw paard of om 
bestaande afrasteringen op te splitsen. Installeren is met behulp 
van de duidelijke handleiding zeer eenvoudig. Inhoud kit: B60 (12V), 
PowerLine lint 12,5mm (200m), Vario paal 1m (10x), Ringisolator 
(25x), Softgrip poortgreep, Aardpen, Poortgreepanker (5x), 
Waarschuwingsbordje. 

Paarden Kit B60 (12V)

 072309 Gevogelte Kit B60 = 1 € 247,11 € 299,00

Een complete set met een afrasteringsnet van 50 meter (112cm) 
om uw gevogelte/kippen binnen te houden en te beschermen tegen 
roofdieren. Installeren is met behulp van de duidelijke handleiding 
zeer eenvoudig. Inhoud kit: B60 (12V), Kippennet, 112cm (50m), 
Aardpen, Waarschuwingsbordje.

Gevogelte Kit B60 (12V)

 072330 Tuin & Vijver Kit B10 = 1 € 81,86 € 99,05

Een complete schrikdraadraster set om huisdieren of kleine dieren 
binnen of buiten te houden. Installeren is met behulp van de 
duidelijke handleiding zeer eenvoudig. Inhoud kit: B10 (6x 1,5V), 
Hobbypaal 0,75m (10x), Vidoflex 3 (Groen, 100m), Ringisolator 
(25x), Aardpen, Waarschuwingsbordje.

Tuin & Vijver Kit B10 (9V/12V)

 072347 Tuin & Vijver Kit M10 = 1 € 81,86 € 99,05

Een complete schrikdraadraster set om huisdieren of kleine dieren 
binnen of buiten te houden. Installeren is met behulp van de 
duidelijke handleiding zeer eenvoudig. Inhoud kit: M10 (230V), 
Hobbypaal 0,75m (10x), Vidoflex 3 (Groen, 100m), Aardpen, 
Kabelsetje, Ringisolator (25x) en Waarschuwingsbordje.

Tuin & Vijver Kit M10 (230V)

72

Kitjes
Gallagher biedt een breed assortiment 
van diverse kitjes. Voor huisdieren, 
reigers, maar ook paarden en kippen! 
De kitjes zijn allemaal inclusief een 
schrikdraadapparaat en gemakkelijk te 
installeren.

KITJES
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 075850 Slakkentape Kit M10 (20mtr) = 1 € 123,14 € 149,00

Gallaghers “Out of the Box” oplossing: Met deze kit zijn slakken in 
uw groententuin verleden tijd. De tape is snel en eenvoudig te 
installeren. 
Deze kit bevat: 1x Gallagher M10 Schrikdraadapparaat,1x20 meter 
Slakken tape, 1x Montagedoos, 200x Schroef M3x12, 10mtr 
grondkabel, 1x Schroef en plug set en handleiding.

Slakkentape Kit M10 (20mtr) (230V) 

 021727 Reigerkit = 1 € 98,35 € 119,00

Basissysteem voor een afrastering rond uw vijver. Door dit veilige, 
zeer effectieve schrikdraadsysteem is uw vijver verboden gebied 
voor reigers en voorkomt dat reigers de vissen uit uw vijver eten. 
Het systeem bestaat uit, schrikdraadapparaat, muurclip, aardpen, 
10 grenspalen, 20 bevestigingsclips, 100 meter zwart 
kunststofdraad en aansluitdraad. Geschikt voor een 2-draads 
afrastering met een totale lengte van 50 meter.

Reigerkit

 077427 Slakkenband uitbreidingsset 20m = 1 € 59,46 € 71,95

 021789 Uitbreiding reigerkit - zwart draad 100m = 1 € 11,53 € 13,95

 077434 Slakkenband uitbreidingsset 50m = 1 € 123,14 € 149,00

 500041000 Slakkenband Montagedoos (1) = 1 € 12,36 € 14,95

Kit inclusief M10 (220V), aardingsplaat, waarschuwingsbordje, 
aansluitkabel en draadklem. Voor het binnenhouden van huisdieren 
of het weren van kleine (roof)dieren (bijv. steenmarters, andermans 
kat, reigers,etc). Voor tuinen kleiner dan 20 x 60m. Excl. isolatoren, 
kunststof draad en paaltjes.

M10 Starter kit

 065189 M10 Starter kit = 1 € 82,60 € 99,95

73KITJES

NIeuw

Afrastering op de schutting – hoe werkt het?
Een dier krijgt een schokje wanneer deze zorgt dat de + en – 
draden met elkaar in verbinding staan. De onderste draad (-) werkt 
als aarding. Wanneer een kat met zijn pootjes op de schutting 
staat, maakt hij contact met de aardedraad (-). Vervolgens sluit hij 
het circuit door met het kopje tegen de +- draad aan te komen. Dit 
geeft een schrikeffect, waardoor de kat terugspringt in de tuin.

AFRASTERING VOOR HUISDIEREN 
ONGEVAARLIJK!
Bij een elektrische afrastering wordt 
gebruik gemaakt van 1 zeer korte 

pulsspanning. Deze zeer korte puls veroorzaakt een spanning die vrijwel niet 
door het lichaam maar juist over de huid van een dier wordt geleid. Hierdoor 
wordt wel een schrikreactie veroorzaakt, maar is het absoluut ongevaarlijk 
voor het dier.

4.000V
PULSSPANNING



 034014 Dazenval (195x120cm) = 1 € 139,67 € 169,00

Controleer uw dazen zonder chemicaliën.
Zowel voor dieren (zoals paarden, koeien), als mensen is het geen 
prettig gevoel. De H-trap vermindert de dazenpopulatie tot een 
absoluut minimum. Uit testen blijkt dat er een verminderingsgraad 
van 90–95% van dazen rondom de H-trap gerealiseerd kan worden. 
Dit resultaat wordt bereikt zonder het gebruik van pesticiden of 
elektriciteit.

H-Trap

 000861 HorseFly Magnet = 1 € 106,61 € 129,00

De horse fly magnet is het instapmodel voor het bestrijden van 
wespen en dazen. De dazenval is geschikt voor een perceel met 5 
paarden of maximaal 10.000m2 weide.

HorseFly Magnet

 000441 Dazen en Wespenval (40x50cm) = 1 € 34,67 € 41,95

Om dazen en wespen te verweren heeft u een dazenval nodig, deze 
dazenval zorgt ervoor dat 95% van de dazen wordt gevangen. De 
MultiTrap, mobiele dazenval, ook wel MT-trap genoemd, is 
ontworpen om dazen en wespen te bestrijden. 

MT-Trap 

 061716 Foxlight = 1 € 78,47 € 94,95

Alles-in-1 oplossing voor het weren van vossen of andere roofdieren. 
Speelt in op de natuurlijke angst van roofdieren voor de mens. M.b.v. 
afwisselende lichtsignalen worden roofdieren afgeschrikt. Werkt ’s 
avonds en ’s nachts door lichtsensor. Lange levensduur door LED-
lampen. Weersbestendig. Range: max. 150 meter.

Foxlight

 002169 6V batterij voor Foxlight = 1 € 4,95 € 5,99

74 OVERIGE PRODUCTEN
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75INSTALLEREN EN CHECKEN

Voor een goed werkende permanente afrastering kiest u voor duurzame 
materialen waar u jarenlang profijt van hebt. Een goede installatie van deze 
vaste afrastering is dan ook essentieel. Daarom leggen we u graag in grote 
lijnen uit hoe een permanente afrastering het beste gebouwd kan worden. 
Voor uitgebreide informatie kijkt u op www.gallagher.eu

1. Maak een plattegrond
2. Bepaal de juiste draadhoogte
3. Plaats de hoekpalen
4. Plaats de tussenpalen
5. Opspannen van de afrastering
6. Monteer het apparaat en de aarding

HOE INSTALLEER IK 
MIJN AFRASTERING?

Ga naar www.gallagher.eu voor nog 
meer installatie-advies

BEREID U VOOR OP HET WEIDESEIZOEN
DOE DE GALLAGHER CHECK
1. Check uw schrikdraadapparaat
2. Check het voltage op uw afrastering
3. Check uw afrastering
4. Check uw aarding

Alle stappen worden uiteraard uitgebreid toegelicht met de Gallagher Check film. 
Vind deze op www.gallagher.eu of via ons Youtube kanaal.



 054053 Quickweigh kit 600/W210 = 1 € 1.296,69 € 1.569,00

 013053 Weegschaal W310 = 1 € 933,06 € 1.129,00

 026039 Weegschaal TW-3 met Data recorder = 1 € 2.065,29 € 2.499,00

 026015 Weegschaal TW-1 = 1 € 1.486,78 € 1.799,00

76 WEEG- EN EID-SYSTEMEN

weeg- en eid-
systemen
Met meer dan 75 jaar ervaring in de 
agrarische industrie en een reputatie 
op het gebied van baanbrekende 
innovaties loopt Gallagher voorop als 
het gaat om weeg- en EID-oplossingen 
- met een complete lijn aan apparatuur 
voor het wegen van dieren, gegevens-
verzameling en EID-systemen.

Een weegschaal van Gallagher biedt de 
moderne, prestatiebewuste veehouders een 
innovatief weegsysteem dat naast duurzaam, 
betrouwbaar en nauwkeurig ook zeer 
eenvoudig in gebruik is.

Digitaal weegsysteem, met seriële en mogelijkheid tot bluetooth 
aansluiting.

Met de TW-3 en de TW-1, de nieuwe touchscreen-
weegschalen van Gallagher, is wegen en 
datamanagement nu eenvoudiger dan ooit 
tevoren. Beheer van diergewicht en 
gewichtstoename met behulp van een eenvoudig 
te gebruiken, volledig intuïtieve touchscreen.

Gewichtstoename direct inzichtelijk met één vingertip.

Snelle, automatische, 
nauwkeurige 
gewichtsregistratie.

Weegschaal W210

Kan gecombineerd 
worden met een 
aluminium 
platform.

Eenvoudig te 
gebruiken 
touchscreen-
weegschaal

Eenvoudig te 
gebruiken weeg-
schaal en gege-
vensverzamelaar

Weegbalken: 
2000 kg 
600 mm

Inclusief optie om 
gegevens vast te 
leggen en 
dierprestaties te 
optimaliseren

Optimale pres-
taties dankzij de 
mogelijkheid 
diergegevens 
vast te leggen 
en te analyseren

Groot en 
goed
afleesbaar 
display.

Simpele bediening 
met grote 
drukknoppen.

Weegschaal W310

Quick weigh kit 600

TW-1

TW-3
NIeuw

NIeuw

Interne, oplaadbare 
accu met zeer lange 
levensduur.



BLUETOOTH

 072712 Combo package 
HR5+W310v2+Dongle = 1 € 2.293,39 € 2.775,00

 010205 Weegschaal W110 = 1 € 442,15 € 535,00

 033037 SmartReader HR5 = 1 € 1.607,44 € 1.945,00

77WEEG- EN EID-SYSTEMEN

Voor al onze weeg- en identificatieproducten en 
meer informatie kijk op www.gallagher.eu

Gallagher’s nieuwe instapmodel voor 
weegsystemen.

Digitaal weegsysteem, instapmodel. Te gebruiken met weegbalken 
van 1500kg (580mm), 2000kg (1000mm) en weegcel. De 
weegschaal kan op drie manieren gebruikt worden:

1. Statische gewichten of producten.
2. Handmatig wegen van dieren waarbij rekening gehouden wordt 

met eventuele bewegingen van het dier.
3. Automatisch wegen van dieren (gewicht wordt bepaald zodra 

stabiel).

Weegschaal W110

Een EID-taglezer is een essentieel 
onderdeel van uw EID-systeem. De 
lezer leest het unieke tagnummer 
van het afzonderlijke dier en slaat dit 
op tijdens het wegen, behandelen of 
identificeren in het veld of de stal.

Draagbare EID-handlezers van Gallagher zijn 
lichtgewicht, duurzaam en eenvoudig in gebruik, 
perfect om mee te nemen naar verschillende locaties. 
Diergegevens kunnen overal op de veehouderij 
worden gelezen, geregistreerd en verzameld.

De ultieme combinatie van Gallagher-producten voor gebruikers 
die dieren individueel willen wegen en individuele gegevens willen 
verzamelen en analyseren met het EID-systeem. Uiterst eenvoudige 
connectiviteit met behulp van Bluetooth.

SmartReader HR5

Combinatie pakket: HR5, W310v2 en dongle

Plug en play 
systeem voor 
gemakkelijk 
gebruik.

Compatibel met 
weegbalken tot 
2000 kg, 1000 mm 
en weegcel.

Robuust 
ontwerp, ook 
buitenshuis te 
gebruiken.

3 weeg-
mogelijkheden.

Werkt op 
batterijen (4x 
AA batterijen).

LED, trillen en geluid om 
aan te geven dat een tag 
is gescand.

Snel en doorlopend 
lezen met één klik 
met de trekker.

Groot, eenvoudig te 
lezen scherm en 
volledig toetsenblok.

Marktleidend, 
ergonomisch design 
met groot bereik en 
handbescherming 
voor maximale 
veiligheid van de 
bediener.

Conform ISO half 
en full duplex.
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A 

Aansluitkabelset 59

Aardingsaccessoires 33

Aardpennen 33

Accu SLA 12 volt 31 

Acculader CTEK (12V) 31

Afrasteringscontrole lampje  36

Afrasteringsmonitor voor de i-serie 17

Afstandisolator 57

Afstandisolator 10cm (20) 56

Afstandisolator 16cm 56

Afstandisolator draad 30cm zwart 57

Afstandisolator krulstaart 56

Afstandisolator metaal 20cm / M6 56

Afstandsbediening voor de I-serie 17

Afstandschroefisolator 20cm 56

Afstandschroefisolator XDI 10cm 55

Afstandschroefisolator XDI 18cm 56

Afstandschroefisolator XDI gebogen 18cm 56

Afstandschroefisolator XDI metaal 20cm / M6 55

Alarm Systeem voor de i-serie 17

Automatische poort timer 60

B 

B10 22

B100 21

B11 22

B180 + Solardraagbox 14

B180 Multi Power 14

B20 22

B200 20

B200 + 6W solar assist 20

B280 + Solardraagbox 13

B280 MultiPower 13

B300 20

B35 8, 21

B40 21

B50 21

B60 21

B80 Multi Power 14

Batterij 12V 7.2Ah 100, S200, S400 24

Batterij 6V 10Ah S40 24

Batterij 6V 4Ah S10, S16, S20 24, 25

Batterij 9 volt 8, 30

Bentonite aardingsmix 33

Beugel 10W/20W/30W paneel  26

Beugel 50W/60W paneel 26

Beugel voor 10W/20W/30W GE zonnepaneel 26

Bevestigingsdraadje 54

Bliksembeveiliger 34

Buisklem 57

C 

Clip 57

Combinet 69

Cord verbinder  58

Cordspanner 59

D 

Diefstalpreventiekit 34

Doorgangsset elastisch Cord  61

Doorrijhek  60

Draad clip voor Line Post 7, 38, 53

Draaddraaier 65

Draadhaspel 65

Draadklem 58

Draadklem gebogen 58

Draadspanner 59

Draagbox voor B60/B80/B180/B280 35

E 

Econohaspel 500m  64

EconomyLine Cord 47

Ecopaal  37

Eindspanner kit  59

ElectroMax afrasteringsdraad 45

Elektrisch hek  60

EU Waarschuwingsbordje (universeel) 36

F 

Farmertang 66

Fence Voltmeter 36

Flitslamp 17

Foxlight 74

G 

Gallagher Solarbox 35 

Gallagher tang 65

Gealuminiseerd draad 45

Gealuminiseerd draad/Medium Tensile 45

Geïsoleerde Line Post   7, 38

Geitennet 69

Getwijnd staaldraad 46

Gevogelte Kit B60 (12V)  72

Glasfiberpaal   42

Glasfiberpaal Driver Caps 43

Grondboor 66

Grondkabel 33

Grote haspel 1200m met versnelling 65

H 

H-Trap 74

Haspel 200m 64

Haspel 400m 64

Haspel 500m met versnelling 64

Haspelhoekpaal 65

Haspelpaal voorgemonteerd 65

Hertenpaal  42

Hoekisolator S  53

Hoekisolator S versterkt 54

HorseFly Magnet 74

Huls voor Gallagher Line Post rammer  39, 66

I 

I-series extern display  17

Inbraakwerende kast 35

Inschroefhulp Basis   66

Inschroefhulp Universeel  66

Insultimber (FSC®) 374

Isolator 53

K 

Kabelset 35

Kippennet 67, 68

Konijnen-/Hobbynet 70

Krokodillenklem 36

Kunstofdraad blauw   48

Kunststofpaal 42

L 

Line Post Grondboor  39, 66

Line Post Paallifter Adapter 39, 66

Line Post rammer 39, 66

Lintverbinder 58, 59

Lintverbinderset 59

Live Tip Afstandisolator 56

M 

M10 Starter kit 73

M120 19

M1400 6, 18

M160 19

M1800i 16

M200 19

M2800i 7, 16

M300 19

M50 19

M500 19

M550 6, 18

M950 6, 18

MB1000  13

MB1800i   13

MB2800i  12

Meerdraadse doorgangsset 60

Metalen paal met topisolator  42

MT-Trap 74

Multi-haspelkabelset  65

N 

Neontester 36

O 

Omvormer 12V/230V permanent 17

Omvormer back-up batterij 17

Optima Yellowtop 32

Overstromingsweerstand 34

P 

Paarden Kit B60 (12V) 72

Perceel Schakelaar 34

Permanentkabel/EquiFence  44

Poortgreep  62

Poortgreep N Zwart   63

Poortgreepanker 63

Porseleinen hoekisolator 54

Porseleinen rol-hoekisolator 54

PowerLine Cord  8, 47

PowerLine lint 12,5mm 50

PowerLine lint 20mm 50

PowerLine lint 40mm 50

PowerLine steunisolator  54

Q 

Quattro paal 43

R 

Rammer  66

Rasterspin (5) 43

Regulator 26

Reigerkit 73

Reparatiesetje Euronet 70

Ring top paal 1,00m 40

Ringisolator  53

Ringisolator PromoPack (100) 52

Rol-hoek isolator 54

Rol-poortset 62

Rolisolator metaal 54

Ronde batterij 31

Roterende spanner  59

S 

S10 25

S100 24

S16 24

S180  25

S20 24

S200 9, 23

S220  25

S230  25

S280 25

COMPLEET ASSORTIMENT
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S40  24

S400 9, 23

Schakelaar  34

Schapen-/hobbypaal  41

Schapennet 67

Schroefisolator (20)  57

Schroefisolator BS hout 53

Schroefisolator XDI 52

Schroeven 66

Schutting isolator 56

Sirene 17

Slakkentape Kit M10 (20mtr) (230V) 73

SmartFence 2.0  71

SMS afstandsbediening (GSM) 17

SMS module voor de i-Serie 17

SMS Raster Alarm 36

Softgrip poortgreep Cord/Draad  62

Softgrip poortgreep Lint   62

Solar assist kit 6W 20, 21, 25

Spanbeugel 66

Stander B20/B35 21, 22

Stander steun S10, S16, S20 25

Stijgbeugelpaal 41

Storingsdetector 36

T 

Trekveer 59

Tuin & Vijver Kit B10 (9V/12V) 72

Tuin & Vijver Kit M10 (230V) 72

TurboLine Cord 48

TurboLine hoekisolator 55

TurboLine lint 12,5mm  50

TurboLine lint 20mm 50

TurboLine lint 40mm 50

TurboLine paarden isolator 55

TurboLine paarden-hoekisolator 55

TurboLine tape clip 7, 55

TurboLine tussenisolator 55

Turbonet 69

TurboStar lint 40mm wit 100m  50

TurboStar lint 40mm wit 350m 51

TurboStar Wit + TurboLine paarden isolator 51

U 

Universele Paallifter 39, 66

V 

Vario paal 8, 41

Veerstalen paal 42

Veerstalen paal met krulisolator 41

Verende hekafsluiter  62

Verstelbaar veertje 42, 57

Verstelbare isolator 42,  57

Vidoflex 3  49

Vidoflex 6 49

Vidoflex 9 8, 49

Vidoflex verbinder (4)  58

Vijver-, schuttingpaaltje gebogen 43

W 

W-isolator 53

W-isolator Super  53

Wildzwijnennet  68

X 

XDI ringisolator 52

Z 

Zonnepaneel 26

C 

Combinatie pakket: HR5, W310v2 en dongle   77

Q 

Quickweigh kit 600/W210   76

S 

SmartReader HR5   77

T 

TW-1   76

TW-3   76

W 

Weegschaal W110   77

Weegschaal W310   76
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WIJ HOUDEN U ONLINE OP DE HOOGTE!
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Belangrijk! Alle promoties zijn leverbaar zo lang de voorraad strekt.

Product -en kleurwijzigingen voorbehouden alsook tussentijdse assortimentswijzigingen. Gallagher Europe B.V. houdt zich het 
recht voor te allen tijde de prijzen te mogen wijzigen. Verkoopprijzen in Euro exclusief en inclusief 21% BTW.

Uw Gallagher verkooppunt:

8 713235 029297

BESTEL NU ONLINE 
Via onze website bestelt u eenvoudig 
uw producten. Ons hele assortiment is 
hier terug te vinden. Weet u niet precies 
welke producten u nodig heeft voor uw 
afrastering? Wij geven u advies op maat. 
www.gallagher.eu

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK 
Op Facebook vindt u regelmatig acties 
en promoties, maar ook informatie over 
onze aanwezigheid op beurzen of 
verhalen met foto’s van Gallagher 
gebruikers. Wilt u niets missen? Volg 
ons dan op:  
www.facebook.com/GallagherEurope

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-
KANAAL Ontdek hoe u een Gallagher 
afrastering checkt of een 
schrikdraadapparaat installeert. Ook 
alle informatie over onze nieuwste 
producten vindt u hier. Alles heel 
gemakkelijk in korte video’s. Abonneer u 
snel en blijf op de hoogte!
www.youtube.com/GallagherEuropeBV


