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Gallagher Europe is uitgegroeid tot absolute innovator en marktleider in 

afrasteringen. Bij Gallagher Europe verkopen we geen producten: we 

verkopen afrasteringen die gebaseerd zijn op kwaliteit, innovatie en 

betrouwbaarheid. En dat doen we al ruim 70 jaar met de nieuwste 

technologieën. Één van de nieuwste technologieën vindt u in onze 

apparatenrange: communicatie via de afrastering. Met deze nieuwe 

serie intelligente apparaten communiceert het apparaat op afstand met 

de afrastering door middel van een display, sms-module en/of 

alarmsysteem. Met de keuze voor een Gallagher afrastering, kiest u voor 

innovatie, duurzaamheid, efficiency en kwaliteit.

Gallagher rastert alles op een dusdanige manier af, dat zowel dier als 

mens genieten van hun vrijheid en zich comfortabel en zeker kunnen 

voelen! En dat blijven we doen. Onze vindingrijkheid en deskundigheid 

vindt u terug bij onze medewerk(st)ers en bij onze dealers. En met een 

uitgebreid Europees distributienetwerk vindt u altijd een dealer bij u in 

de buurt.

 

Gallagher: The professionals choice!

GallaGher: uw betrouwbare partner

in elektrische afrasterinGen!
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Gallagher Europe

Innovatie en duurzaamheid staan voorop!

Een journalist vroeg mij eens wat mij in mijn werk het meest 

ráákt. Daar hoefde ik niet lang over na te denken: het zijn de 

voorbeelden uit de praktijk! Zo bezocht ik in Engeland een 

opvangcentrum voor paarden, waar Gallagher Europe de 

elektrische afrastering heeft mogen plaatsen. De dieren die 

er worden gebracht zijn dikwijls mishandeld en sommige 

paarden komen er zeer gestresst binnen. In het verleden gaf 

dat veel problemen met de afrastering, waaraan de paarden 

zich dikwijls verwondden. General Manager Tony Fleming 

(International League for the Protection of Horses) vertelde 

me echter hoe relaxt de paarden zijn, sinds ze worden 

beschermd door onze afrastering. Geen verwondingen meer, 

geen pijn, minder stress. ‘Meindert, álles wat er in jullie 

brochure staat klópt gewoon, jullie beloven niets teveel’, 

aldus Tony. Een groter compliment kon hij me niet geven!

Het belang van mens en dier staat bij Gallagher Europe áltijd 

voorop. Techniek is daarbij belangrijk. 

Zo is de wereld van omheiningen revolutionair gedigitaliseerd. 

Dankzij moderne ‘responders’ kunnen boeren, maar ook 

andere gebruikers via sms een seintje krijgen wanneer er 

ergens iets aan de hand is. 

Het is mooi om te zien hoe onze vernieuwingen het leven 

van mens en dier nóg veiliger kunnen maken. En vooral ook: 

comfortabeler. 

Niemand zal er van opkijken wanneer ik zeg dat wij ons zeer 

verbonden voelen met de natuur. Per slot van rekening 

liggen onze roots in het boerenbedrijf. We zijn continu bezig 

met innovatie, waarbij veiligheid, duurzaamheid en gemak 

voorop blijven staan. Het resultaat van al die inspanningen 

vindt u in deze catalogus.

Bij de beste producten hoort een excellente service. Wij 

weten dat onze dealers er alles aan zullen doen om u van 

dienst te zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over 

onze producten: aarzel niet om ons te benaderen!

Meindert Dijkstra

Algemeen directeur Gallagher Europe B.V. 
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Gallagher Europe

‘Behandel de aarde goed. Het werd niet aan u gegeven door uw ouders. Het was geleend aan u door 
uw kinderen’, aldus een internationaal gezegde. Daar zijn we het roerend mee eens!  Dat betekent dat 
we niet alleen veiligheid en gebruiksgemak hoog in het vaandel hebben, maar ook: oog hebben voor de 
wereld van morgen! Dat is voor ons niet zo maar een voornemen; het is een belofte.
U vindt dat rechtstreeks terug in onze producten: energiezuinig, gemaakt van duurzame materialen en 
ontworpen om op te gaan in een natuurlijke omgeving. Let op het Gallagher Green label, dan weet u 
dat het goed zit!

Maar we gaan verder. Alle houten palen zijn bijvoorbeeld voorzien van een keurmerk van de 
internationale Forest Stewardship Council (FSC). Het hout komt daarmee gegarandeerd uit 
verantwoorde bosbouw, is verbouwd zonder gevaarlijke pesticiden en geproduceerd op basis van respect 
voor natuurlijke bossen en hun bewoners.

Waarom FSC? 

 

Oog voor de wereld van morgen

Maximale vrijheid,
comfort en veiligheid

voor mens en dier.

SGS-COC-006803

FSC, het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.
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Elektrische afrastering

Waarom een 
elektrische afrastering?

Een elektrische afrastering biedt veel voordelen vergeleken 

met een conventionele afrastering. In de eerste plaats is een 

elektrische afrastering goedkoper (50%), zowel qua materiaal 

als qua arbeid. Een elektrische afrastering kunt u zelf 

installeren of laten installeren door Gallagher montageteams.  

Ook is een elektrische afrastering een psychologische barrière. 

Na het eerste contact met de afrastering mijden dieren de 

afrastering. Daarmee is een elektrische afrastering zeer 

effectief. En veiliger dan een afrastering welke  niet 

geëlektrificeert is. De fysieke belasting van een elektrische 

afrastering is daardoor nagenoeg nihil. Resultaat: de 

levensduur neemt aanzienlijk toe!
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Hoe werkt een elektrische afrastering?
Een elektrische afrastering is een kringloopsysteem. De stroom gaat via de draad naar het dier of naar het lange gras en via de 
aardpennen van het aardingsysteem weer terug naar het schrikdraadapparaat.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:
1  Een schrikdraadapparaat dat stroomimpulsen afgeeft.
2  Een afrasteringsdraad dat de stroom geleidt.
3  Isolatoren die de stroom isoleren van de houten of ijzeren palen, zodat de stroom niet naar de bodem wegvloeit.
4  Een dier dat een stroomimpuls krijgt als het de afrastering aanraakt, waardoor de kringloop compleet wordt.
5  Een aardingsysteem dat de stroom weer terugleidt naar het schrikdraadapparaat.

Elektrische afrastering
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Advies

The Professional’s Choice
We leven in een informatiemaatschappij en moeten veel keuzes maken. En er zijn veel producten 
om uit te kiezen. Gallagher maakt deze keuze graag gemakkelijker voor u. Een Gallagher 
concept is gemakkelijk te begrijpen door een visuele oriëntatie. Ook hebben wij de kennis in 
huis als het gaat om elektrische afrasteringen. Dit alles resulteert in de nieuwste schappresentatie; 
The Professional’s Choice!

Gallagher is betrouwbaar en levert duurzame en geldbesparende producten. Een Gallagher 
afrastering is daarom de meest betrouwbare en professionele afrastering wereldwijd.

Gallagher is synoniem voor The Professional’s Choice. We laten professionals aan het woord. 
Veehouders, hobbyisten en paardeneigenaren geven de voorkeur aan de keuze van professionals. 
Wat goed is voor een professional is goed voor hen. 
.
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Advies

Gallagher bij u in de buurt

Gallagher producten kunt u bij bijna 6.000 erkende dealers door heel 
Europa krijgen. U herkent het Gallagher-schap aan de kleur en de 
verpakking en het schap is zo ingedeeld dat u snel het juiste product 
vindt. Op de verpakkingen staat uitgebreide productinformatie.  
Zoekt u een dealer bij u in de buurt? Neem dan contact met ons op of 
bezoek onze website (www.gallagher.eu) voor het vinden van de 
dichtsbijzijnde dealer.

Waarom 
Gallagher?
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TurboLine
Paarden-isolator

Ecopaal
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Lint: de ultieme paardenafrastering!  
Uitstekend zichtbaar en zeer veilig 

“Een beter raster kan ik niet bedenken”

Uitstekend zichtbaar
Een paard is een vluchtdier en heeft een driedimensionaal 
zicht. Beweging in de verte nemen ze dan ook veel beter waard 
dan details in de nabije omgeving. Daarom is het belangrijk dat 
een afrastering goed zichtbaar is. Het voordeel van een 
lintafrasterering zijn de contouren. Lint is breed en is dus 
uitstekend zichtbaar voor een paard. 

Omgevingsvriendelijk
Naast het brede lint voor de zichtbaarheid, is de integratie van 
het lint in de omgeving ook van belang. Een paard ziet een 
beperkt aantal kleuren; de kleur van de afrastering zal daarom 
van minder grote invloed zijn. Daarom is het Gallagher advies: 
TurboStar Terra lint. Net zo veilig als de witte variant met als 
pluspunt dat het perfect in de omgeving integreert, terwijl de 
contouren zichtbaar blijven. 

 Ons advies 
Permanent paardenraster? 

Gebruik dan 40mm TurboStar lint:

 

  afrastering  is gewaarborgd.

  zich niet bij een paniek uitbraak).

100% veilig
Het zichtvermogen van een paard zorgt ervoor dat hij schrikt 
van plotselinge bewegingen. Doordat een paard een vluchtdier 
is, kan een plotselinge beweging zorgen voor blinde paniek. 
Mocht het paard hierdoor onverhoopt toch door de afrastering 
breken, dan is lint de veiligste oplossing. Het lint zal bij een 
doorbraak eenvoudig breken en het paard niet verwonden. 

Andere toepassingen
- Voor een semi-permanente weide (hiervoor kan 20mm of 

12,5mm lint gebruikt worden).
- Voor tussenafrasteringen (bijvoorbeeld scheiden van merries 

en hengsten).
- Voor een apart raster voor merries met veulens.
- Als omheining van een rijbak.

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem 
dan ons advies & montage boekje mee. Of kijk op onze 
website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van 
en/of montage door erkende Gallagher dealers!

 Tip:

    te houden (minder palen nodig).

 
   (10 jaar garantie).

TurboStar lint

Wilt u ook uw paard met een gerust hart veilig in de weide achterlaten? En er zeker van zijn dat een uitbraak wordt 

voorkomen of, nog erger, uw paard zich verwondt?  Dan bent u met een lintafrastering van Gallagher aan het juiste 

adres! Het eerst geplaatste Gallagher lintafrastering staat al 25 jaar!
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Afrasteringstype B - Cord

“Heel erg praktisch om mee te werken”

Cord Afrastering:  
ideale perceelverdeler!  
Nieuwe uitvoering: 20% betere geleiding  

Veiligheid staat voorop
Bij Gallagher staat de veiligheid van uw dier altijd voorop. Een 
semi-permanent afrastering vraagt om een solide constructie. 
In deze situatie is het TurboLine cord het ideale materiaal voor 
uw paard of vee. Immers, dit nieuwe soft touch TurboLine cord 
heeft een lage breekkracht. Mocht uw dier uitbreken, dan 
breekt het cord onmiddellijk door de spanning die erop komt te 
staan. 

Lange levensduur
Uniek aan het TurboLine cord is de constructie ervan. Doordat 
het geweven in plaats van getwijnd is, wordt voorkomen dat 
het cord wordt uitgerekt. Dit betekent dat het materiaal een 
30% langere levensduur heeft en dus ook meerdere malen 
gebruikt kan worden. De 20% betere geleiding ten opzichte 
van traditioneel cord zorgt ervoor dat de stroomkring niet 
onderbroken wordt en er altijd genoeg spanning op uw 
afrastering blijft staan. 

 Ons advies 
Tijdelijke afrastering voor paarden of vee?

 

  een uitbraak minimaal.

Omgevingsvriendelijk
Tot slot is dit TurboLine cord naast de witte kleur ook in terra 
verkrijgbaar. Terra cord, zeker in combinatie met de nieuwe 
terra poortgrepen, zorgt voor een perfecte integratie van de 
afrastering in de omgeving. TurboLine cord terra: net zo veilig, 
wel zo mooi!  

Andere toepassingen
TurboLine cord kan ook gebruikt worden voor:
- Een buitenafrastering voor een relatief grote weide of 

pachtweide. 
- Een tijdelijke tussen afrastering  in een grote weide 

(onderverdeling).

binnenzijde  paardenbak of een houten hek).

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem 
dan ons advies & montage boekje mee. Of kijk op onze 
website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van 
en/of montage door erkende Gallagher dealers!

Een weide verdelen in percelen voor een gecontroleerde begrazing?  Of een gehuurde weide tijdelijk veilig afrasteren? 

Kies dan voor een Gallagher Cord afrastering.

 Tip:

   levensduur (10 jaar garantie).

   spannen met de Gallagher cordspanner. 

 
   en eenvoudige doorgang.
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Afrasteringstype B - Cord

Ecopaal

Verbindingsdraadje

TurboLine Cord
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Afrasteringstype C - EquiFence

Equifence

Bevestigingsdraadje

Insultimberpaal
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Afrasteringstype C - EquiFence

“Zeer tevreden met de deskundige montage”

Equifence: professionele oplossing     
Dé duurzaamste en veiligste paardenafrastering

Duurzaam
Een permanente afrastering bij gebruik van Equifence is bij 
Gallagher ook echt permanent! Duurzaamheid is bij juiste 
montage één van de belangrijkste eigenschappen van dit 
systeem. Gallagher geeft u een productgarantie van 10 jaar, 
waarbij Insultimber palen zelfs gemakkelijk 20 tot 30 jaar 
meegaan zonder slijtage.   

Veiligheid
Equifence is dé professionele paardenafrastering! Door de 
beschermende kunststofkabel kan de afrastering niet snijden, 
en is dus zeer veilig. Verder zorgt u bij gebruik van trekveren in  
de afrastering voor een ‘verend’ effect. Wanneer uw paard de 

wordt gewaarschuwd, uw dier blijft binnen en krijgt niet de 
kans zich te verwonden.

 Ons advies 
Een professionele permanente paardenafrastering? 

Gebruik dan Gallagher Equifence:

 

  2,5mm dikke kern.

 

  en trekveren.

Omgevingsvriendelijk
Gallagher Equifence is, naast de witte variant, ook 
verkrijgbaar in terra . Hiermee krijgt dit systeem een extra 
landschapsvriendelijk karakter. 

Toepassingen
Een Gallagher Equifence afrastering is de allerbeste, 
professionele oplossing om een paardenweide permanent af 
te rasteren. 

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem 
dan ons advies & montage boekje mee. Of kijk op onze 
website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van 
en/of montage door erkende Gallagher dealers!

Kiest u voor een paardenafrastering zonder onderhoud, welke met gemak meer dan 10 jaar staat? Een zeer veilige 

afrastering, waar u bovendien ook nog eens geld mee bespaart? Kies dan voor Gallagher Equifence!

 Tip:
   paalafstand aan te houden (minder palen nodig).

   geadviseerde paalafstand aan te kunnen houden.

    (afrastering ‘veert’ bij fysieke belasting en      temperatuursverschillen).

 
   lange levensduur (10 jaar garantie).

   daarom de hulp in van één van onze Gallagher dealers     voor een goede montage!
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Afrasteringstype C - High-Tensile

“Staat er al 20 jaar, we zijn 100% tevreden”

High Tensile: de meest duurzame 
permanente afrastering voor vee   
Jarenlang verzekerd van een veilige afrastering  

High Tensile voor schapen
Schapen hebben een dikke laag wol dat een groot deel van 
hun lichaam goed isoleert. Om te zorgen dat uw schapen 
binnen de afrastering blijven, dienen de onderste draden van 
de afrastering altijd laag bij de grond te zitten. In combinatie 
met een krachtig schrikdraadapparaat voorkomt u stroomverlies 
door begroeiing. Immers een krachtig Gallagher 
schrikdraadapparaat schroeit het gras vrij!

Op lange rechte stukken heeft u slechts om de 40 meter een 
vaste paal nodig van 1,50m. Op iedere tussenliggende 10 
meter monteert u een tussenpaal zonder punt (batting) van 1 
meter. Daarmee bespaart u materiaal en verlaagt u de kosten 
per strekkende meter. 

 Ons advies 
Zoekt u een professionele afrastering met 10 jaar 

productgarantie voor vee? Dan is High Tensile voor u dé 

oplossing:

  1,6mm of 2,5mm dikke kern.
 

  te maken (afrastering ‘veert’ bij fysieke belasting en  

  temperatuursverschillen). 

  levensduur (10 jaar garantie).

  daarom de hulp in van één van onze Gallagher dealers  

  voor een goede montage!

High Tensile tegen wild
Houd ongewenste dieren op afstand, zodat uw gewassen en 

vossen, wolven of andere wilde viervoeters hebben respect 
voor een High Tensile afrastering.

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem 
dan ons advies & montage boekje mee. Of kijk op onze 
website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van 
en/of montage door erkende Gallagher dealers!

Zoekt u een onderhoudsvrije afrastering dat in combinatie met Insultimberpalen gemakkelijk 20 tot 30 jaar meegaat, 

kies dan voor Gallagher High Tensile!

 Tip:
   paalafstand aan te houden (minder palen nodig)

   paalafstand aan te kunnen houden.

    (afrastering veert bij fysieke belasting en
   temperatuursverschillen).

   levensduur (10 jaar garantie).

   werk; roep daarom de hulp in van één van onze
   Gallagher dealers voor een goede montage! 
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Afrasteringstype C - High-Tensile

Insultimber paal

BevestigingsdraadjeHigh Tensile 2,5mm
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NIEUW!  
Nu ook in terra!

“Een snelle en praktische oplossing voor mij”

Afrastering met afstandisolatoren  
Beschermt uw bestaande niet-elektrische 
afrastering
Verleng de levensduur van uw bestaande, conventionele afrastering door deze te voorzien van een schrikdraadafrastering. Kies uit ons 

uitgebreide assortiment afstandisolatoren voor uw oplossing. 

Omgevingsvriendelijk
De afstandisolatoren zijn in vele soorten beschikbaar voor alle 
soorten lint, cord en kunststofdraad, of u nu kiest voor terra, 
groen of wit. Ook hier geeft de terra variant een perfecte 
integratie van uw afrastering in de omgeving. 

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem 
dan ons advies & montage boekje mee of kijk op onze 
website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van 
erkende, gecertificeerde Gallagher dealers!

 Ons advies 

 

  of kunststofdraad voor:

  - Houten hekwerken.

  - IJzeren of betonnen palen.

  - Gaashekwerk .

  - Prikkeldraad.

Afstandisolator 

krulstaart

Afrasteringstype D - Afrastering met afstandisolatoren
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SmartFence
Het alternatief voor netten
Een mobiele vierdraads schapen- en geitenafrastering van 100 meter in slechts 5 minuten opzetten? Dat kan met de SmartFence, nu al 

onderscheiden met drie innovatieprijzen. Eenvoud, gemak en veiligheid worden gecombineerd in één handzaam product. 

Waarom SmartFence?
SmartFence is het antwoord op de problemen met het plaatsen 
van schapennetten. U kunt zelf de paalafstand kiezen, het op- 
en afrollen gaat super snel en gemakkelijk.  Ook kunnen dieren 
verstrikt raken in een net, met kans op dodelijke verwondingen. 
Dat is nu allemaal verleden tijd met de SmartFence. De uitvinding 
van de 21e eeuw in elektrische afrasteringen!

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem 
dan ons advies & montage boekje mee of kijk op onze 
website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van 
erkende Gallagher dealers!

“Veel makkelijker dan een schapennet”

 Ons advies 

  - Weide begrazing: gebruik de SmartFence om een deel van een grotere  

    weide af te rasteren voor begrazing door uw schapen/geiten.

  - Ecologisch bermonderhoud: zeer geschikt voor een tijdelijke afzetting  

    voor uw schapen. 

  - Tijdelijke weide: ter bescherming van uw dieren gedurende de nacht.

 

  creëren van hoekpalen. 

SmartFence

Afrasteringstype E - Mobiel
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Afrasteringstype E - Mobiel

Verplaatsbare wild-afrastering
Beschermt uw gewassen effectief
Veel landbouwschade wordt veroorzaakt door wilde varkens (wilde zwijnen) die tijdens het zaaien op zoek gaan naar voedsel. Hierdoor zal 

er steeds vaker hinder ontstaan door het aanvreten van gewassen, wat qua kosten enorm kan oplopen. Bescherm uw gewassen tegen wild 

met de Gallagher oplossingen voor mobiele afrasteringen. 

Maatwerk
Een belangrijke eis voor een verplaatsbare wildafrastering is 
zichtbaarheid, ook in de schemering. Een afrastering voor wild is 
en blijft maatwerk. 

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem 
dan ons advies & montage boekje mee of kijk op onze 
website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van 
erkende Gallagher dealers!

“Het wild blijft nu op afstand”

 Ons advies 
Een mobiele afrastering is ideaal voor het afrasteren van gewassen (bijvoorbeeld, 

mobiele Gallagher afrastering. 

 

  optimaal gemak voor het afrasteren van grote percelen tegen wild.

  geleidende eigenschappen.

Vario paal

Draagbare box

Vidoflex 9

Haspel met versnelling

B280
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Afrasteringstype E - Mobiel

“Elk jaar gebruik ik het materiaal weer”

Verplaatsbare afrastering
Flexibel!
Een mobiele Gallagher afrastering is ideaal als tijdelijke of gemakkelijk verplaatsbare afrastering voor het onderverdelen van grote weides 

voor uw vee, schapen of paarden.  

 Ons advies 
   veerstalen paal met krulstaartisolator, de nieuwe  
   Quattro paal of de vernieuwde Vario paal als tussenpaal.

   vernieuwde stijgbeugelpaal als tussenpaal.

   vernieuwde schapenpaal of hobbypaal als tussenpaal.

Gallagher’s vernieuwde kunststof palen hebben vaste 
draadhoogtes, zodat ze onderling uitwisselbaar zijn. Daarnaast 
beschikken alle nieuwe Gallagher kunststof palen over het 
unieke Twist & Lock systeem om geleiders eenvoudig te 
bevestigen. 

Voor een tijdelijke afrastering gebruikt u haspels, waarmee u de 
geleider op- en afrolt. Haspels zijn leverbaar met en zonder 
versnelling. De haspels bevestigt u op een haspelhoekpaal, 
hierdoor staat het systeem stevig. Gebruik als tussenpaal de 
vernieuwde kunststof palen of één van de veerstalen/metalen 
palen. 

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem 
dan ons advies & montage boekje mee of kijk op onze 
website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van 
erkende, gecertificeerde Gallagher dealers!

Veerstalen paal 

met krulisolator

Schroefisolator

B40
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Draadhoogtes

Draadhoogtes per 
afrasteringstype

Paard

Schaap

Vee
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Draadhoogtes

Groot wild

Varken
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060887
567600

507002
510002

579009

24
Trusted Worldwide

Nieuw

303307 M1200i  = 1 € 569,00 
304304 M1800i 

 
 = 1 € 699,00 

306308 M2800i 
 
 = 1 € 1.599,00 

507002 Afstandsbediening voor de I-serie 
 
 = 1 € 249,00 

510002 Afrastering monitor voor de I-serie 
 
 = 1 € 199,00 

579009 Alarm controller voor de I-serie 
 
 = 1 € 299,00 

567600 i-Serie SMS module 
 
 = 1 € 899,00 

060887 Omvormer 12V/230V 
 
 = 1 € 199,00 

Zie 
p.37

Wij verkopen geen Gallagher producten. We verkopen innovatieve elektrische afraste-
ringen, gebaseerd op kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarmee geven wij elke eindge-
bruiker het volle vertrouwen  en gemoedsrust na aanschaf van een Gallagher elektrische 
afrastering!

Hoe?
 
Door innovatie creëren we elektrische afrasteringen welke communiceren en die pro-
bleem oplossend zijn. De I-series: intelligentie in afrasteringen!

De krachtigste serie 230V apparaten! Controle van de afrastering op afstand want 
via directe, interactieve communicatie wordt u gewaarschuwd bij stroomverlies. En 
daarop kunt u onmiddellijk anticiperen. Geen uitbraak van dieren.  
Voor u een zorg minder.

NIEUW!

I-serie
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Nieuw

032830 M150  = 1 € 159,00 037137 M500  = 1 € 289,00 

031930 M700  = 1 € 399,00 028443 B80  = 1 € 179,00 

Zie 
p.39

Zie 
p.39

Zie 
p.39

Zie 
p.45

De M150, het compacte 230V apparaat,  
geschikt voor korte meerdraadse afrasteringen.  

Sterk 230V schrikdraadapparaat, voorzien van de nieuwste techno-
logie, waardoor onderhoudsvrij! Inclusief LCD display voor infor-
matie over spanning. Voor lange, meerdraadse afrasteringen.

Een eenvoudig, simpel werkend 230V apparaat. Met een hoge 
outputenergie. Sterk en krachtig in zijn range en geschikt voor  
meerdraadse afrasteringen.

De opvolger van de B75. Een klein maar krachtig 12V schrik-
draadapparaat. Eenvoudig te bevestigen. Met mogelijkheid om 
zonnepaneel aan te sluiten.

M150

M700

M500

B80

NIEUW!
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Nieuw

059621 Optima Yellowtop S 2,7L  = 1 € 199,00 
059614 Optima Yellowtop R 3,7L 

 
 = 1 € 249,00 

Optima accu

Gallagher en Optima, 

de ultieme combinatie!

De 12V accu voor langdurig gebruik 
(2x langer dan standaard). Door de 
extreem lage weerstand zeer geschikt 
voor gebruik in combinatie met 
zonnepanelen. Zeer snel te herladen. 

060870 S200 (B200+32W zonnepaneel+Optima 3,7l accu+beugel)  = 1 € 949,00 
061556 S200 (B200+20W zonnepaneel+Optima 2,7l accu+beugel) 

 
 = 1 € 799,00 

Zie 
p.54

Zie 
p.51

NIEUW!

Het all-in-one pakket voor ‘groen’ afrasteren.  
In één pakket ontvangt u de B200 (12V 
schrikdraadapparaat), een 32W zonnepaneel en 
de R 3.7L Optima accu of de B200 in combina-
tie met een 20W zonnepaneel en de S 2.7L 
Optima accu voor zonlichtrijke gebieden.
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Nieuw

021468 Hobbypaal 0,75m terra (10)  = 10 € 23,95 
057849 Schapenpaal 0,75m wit (10) 

= 
 = 10 € 19,95 

028481 Vario paal 1,00m wit (10) 
= 

 = 10 € 22,45 
060771 Stijgbeugelpaal 1,55m terra (5) 

= 
 = 5 € 19,95 

Diersoort Draadhoogtes
Paard 7,10,12
Vee 7, 9
Schaap 1, 3, 4, 6, (9)
Varken 1, 3, 6, 8
Groot wild 2, 6, 9, 11, 12
Klein wild 2, 5, 8

Palen
Vernieuwde serie kunststofpalen voor verplaatsbare rasters. Met twist & lock 
systeem voor uiterst eenvoudige bevestiging van draden, er kunnen zelfs 
palen toegevoegd worden aan onder stroom staande geleiders. Zorg er voor 
dat de draden in de juiste genummerde draadhouders zitten, draai de paal 
een kwartslag en de geleiders zitten vast.

De draadhouders zijn universeel zodat de stijgbeugelpaal bijvoorbeeld 
gebruikt kan worden in combinatie met de schapenpaal, maar ook met 
bijvoorbeeld de SmartFence. Doordat de draadhouders genummerd zijn, is 
het nog eenvoudiger om een mobiele afrastering  op te bouwen

Zie 
p.64/65

ALLEEN BIJ
GALLAGHER

NIEUW!

A. Art.nr. 021468

Hobby

Hoogte: 0,75 m

B. Art.nr. 057849

Schaap

Hoogte: 0,75 m

C. Art.nr. 028481

Vario

Hoogte: 1,00 m

D. Art.nr. 019328

Paard

Hoogte: 1,55 m

E. Art.nr. 060771 

Paard

Hoogte: 1,55 m

Twist & Lock
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Nieuw

060702 TurboLine lint 20mm 200m terra  = 1 € 51,95 
060696 PowerLine lint 40mm 200m terra 

 
 = 1 € 84,95 

060788 XDI ringisolator  = 250 € 62,95 060894 Ringisolator Eco   = 75 € 14,95 

060412 Gealuminiseerd draad (MT) 1,8mm, 500m  = 1 € 48,95 

XDI isolator (bulk) BS isolator Eco
De vertrouwde XDI isolator,  
de best verkochte isolator  in het 
Gallagher assortiment. Nu in bulk 
verkrijgbaar!

Zeer scherp geprijsde ringisolator 
zonder ijzeren kern. Voor toepassing 
op houten palen.

NIEUW!

Zie 
p.74/75

Zie 
p.86

Zie 
p.86

Zie 
p.71

Gealuminiseerd draad
(Medium Tensile)
Gealuminiseerd draad wat als belangrijkste eigenschap heeft dat het goed 
buigbaar is. Dus eenvoudig zelf te monteren. Met zeer lage weerstand, dus 
ideaal voor lange afrasteringen.

TurboLine lint 20mm
terra

PowerLine lint  
40mm Terra

Sterk terra lint met geleidende randen voor semi-permanente  
paardenafrasteringen. Met 40x betere geleiding dan standaard 20mm lint. 

40mm lint met versterkte, zwarte kantdraden. Voor semi-permanente 
paardenafrasteringen.
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Nieuw

011575 Rasterspin - 0,85m  = 1 € 64,95 

060498 Draadklem gebogen incl.moer  = 100 € 99,00 

067513 Isolator voor quattro paal  = 10 € 2,99 

060764 Vidoflex verbinder  = 4 € 3,99 

060658 Poortgreepanker voor metalen palen (5)  = 5 € 7,99 

720234  Afstandisolator krulstaart 17,5cm terra (10)  = 10 € 19,95 
720135  Afstandisolator krulstaart 40cm terra (10) 

 
 = 10 € 22,95 

Afstandisolator  
krulstaart Terra

Draadklem gebogen

Rasterspin

Isolator quattro paal

Vidoflex verbinder

Poortgreepanker
Metaal

Om snel en doeltreffend bestaande, 
niet elektrische afrasteringen te 
elektrificeren. 

Draadklem speciaal geschikt voor het 
aan elkaar bevestigen van draad en 
koord.

Voor het snel verplaatsen van een 
mobiele afrastering door 1 persoon. 
Voor korte beweidingscycli.

Losse isolator voor bevestiging aan de 
quattro paal voor het toevoegen van 
extra draden.

Verbinder, speciaal geschikt voor het 
aan elkaar bevestigen van kunststof-
draden.

Poortgreepanker voor bevestigen van 
een poortgreep aan een metalen paal. 
Inclusief mogelijkheid voor aansluiting 
van 2,5mm grondkabel.

NIEUW!

Zie 
p.65

Zie 
p.91

Zie 
p.84

Zie 
p.93

Zie 
p.65

Zie 
p.85
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055722 Softgrip poortgreep oranje cord/draad 3+1  = 4 € 8,97 
058198 Softgrip poortgreep terra cord/draad 3+1 

 
 = 4 € 8,97 

055715 Softgrip poortgreep oranje lint 3+1 
 
 = 4 € 11,97 

058204 Softgrip poortgreep terra lint 3+1 
 
 = 4 € 11,97 

30

Promoties

Softgreep poortgreep 
Oranje of Terra

Voor een perfecte doorgang in een 
cord-, draad- of lintafrastering.

3+1
gratis
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-30%

-30%

-20%

058150

061280

058167

Duopack Vidoflex 6 
2x400m 

Dik kunststofdraad met 6 RVS draden voor uitstekende geleiding. 
Ideaal voor mobiele rasters. 
UV bestendig en hoge trekkracht voor een lange levensduur. 
5 jaar garantie. 
Koop een duopack van 2x 400m en krijg 30% korting. 

Duopack PowerLine 
cord  2x200m 

Met 6 RVS draden voor een uitstekende geleiding. 
Ideaal voor semi-permanente paarden- en veerasters. 
UV bestendig. 
5 jaar garantie. 
Koop een duopack van 2x 200m en krijg 30% korting. 

Vidoflex 9 TurboLine 
1000mtr 

40 keer betere geleiding en ruim 50% sterker dan standaard 
kunststofdraad. 
Ideaal voor lange mobiele afrasteringen. 
Gevlochten draad in plaats van geslagen draad voorkomt veel rek. 
Gemaakt voor regelmatig op- en afrollen, zal niet draaien of knikken. 
Goede zichtbaarheid. 
 

EURO’S VOORDEEL!

€ 55,95VOOR

VAN € 79,90

€ 94,95
€ 135,90

€ 140,-
€ 175,-

BESPAAR NU

VOOR

VAN

VOOR

VAN
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Promoties
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M1200i

M50

B80

B11

M120 M150

B180

PaddockMaster B40 B50 BX50 S20 S50

M300

B280

M500

B100

M700

B300B200

MR5000

M1800i M2800i

9V

12V

230V

S200
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Apparaten

Alstublieft!
In één compleet overzicht vindt u de schrikdraadapparaten uit ons 

Gallagher assortiment. Kiest u voor één van onze intelligente 

schrikdraadapparaten, de i-serie? Of kiest u voor een plug&play 

oplossing? Misschien past “groene” energie bij u door voor solar te 

kiezen? Wat u ook wenst, bij Gallagher bent u aan het juiste adres!

Voor iedere elektrische afrastering heeft Gallagher het 

ideale schikdraadapparaat.  U bent op zoek naar de meest 

betrouwbare oplossing plus een stukje geavanceerde 

technologie. U vindt het allemaal in deze brochure.

Solar
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Apparaten

Bepaal zelf uw schrikdraadapparaat
Reken nu zelf eenvoudig uit welk schrikdraadapparaat het meest geschikt is voor uw afrastering. Vermenigvuldig de waarden die 
corresponderen met de onderdelen waaruit uw afrastering bestaat (bijv.: wilt u een lichtnetapparaat ( permanente afrastering)? Noteer dan 
een waarde van 1). De uitkomst in Joules kunt u vergelijken met de ladingenergie in Joules dat een apparaat kan geven (zie p. 56/57) . Kies 
vervolgens een schrikdraadapparaat welke een gelijke of hogere ladingenergie geeft wanneer u deze vergelijkt met de uitkomst van de 
rekensom.

Lichtnet apparaat  1

Accu- of Batterij 

apparaat  0,2

Koeien 1

Schapen 1,5

Paarden 0,9

Wild 1,5

Scharrelvarkens 1,5

Konijnen 1,5

Kippen 1,5

500 meter 0,5

2500 meter 2,5

werkelijke lengte 

van afrastering in 

km invullen.

Gladdraad 2,5mm 1

Gladdraad 1,6mm 1,5

Kunststofdraad 3

Kunststofdraad

TurboLine 1,5

Powerline Lint 3

TurboLine Lint 1,5

Powerline Cord 3

TurboLine 1,5

Netten 3

Turbonetten 2

1 geleider 1,25

2 geleiders 1

3 of meer 2

aantal onder elkaar

gespannen geleiders

Op pag. 56/57 kunt 

u onder bovenstaand 

symbool terugvinden 

welke schrikdraad-

apparaten beantwoor-

den aan het benodig-

de aantal Joules.

Lichtnet apparaat 

 1

Schapen

 x 1,5

5000 meter

 x 5

Gladdraad 2,5mm 

 x 1

3 of meer

 x 2

= 15 Joules

Ons advies:

M1800i

Rekenvoorbeeld: Een 5 draads gladdraad-afrastering (2,5mm draad) voor schapen van 5 km gevoed door lichtnet.

Naast deze calculator, bieden we u ook online service. Op onze website www.gallagher.eu helpen we u met onze online apparaten 
calculator graag verder. 

Soort apparaat Diersoort Lengte 
afrastering

Materiaal Geleiders Aantal Joules

A D L M G
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Lichtnetapparaten I-serie

I- SERIE: INTELLIGENTE KRACHTIGE SCHRIKDRAADAPPARATEN (230V)
Uniek aan de I-serie is de totale controle die u heeft over uw terrein op afstand via uw afrastering. Het schrik-

draadapparaat met bijbehorende accessoires stelt u in staat om op afstand direct geïnformeerd te worden 

over een storing in uw afrastering. U kunt onmiddellijk de locatie van de storing opsporen. Een reparatie is 

daarna snel uitgevoerd door de afrastering op afstand uit te zetten en na herstel weer in te schakelen. 

 

Direct en op elke plek gewaarschuwd kunnen worden, is één van de grote voordelen van de I-serie. U voor-

komt daarmee dat vee uit zal breken door snel in te grijpen. Bovendien geen tijdverlies meer met het zoeken 

van de storing in de afrastering. De accessoires geven aan waar de storing zit.  

GALLAGHER EN INNOVATIE
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Lichtnetapparaten I-serie 

         Optioneel zijn de extra alarmaccessoires. Naast 
de externe display kan er namelijk ook een melding 
gestuurd worden naar de telefoon (via de sms-modu-
le). Of kan via de alarm controller, een sirene afgaan 
of een flitslamp gaan branden.

         Stel: een tak valt tegen uw afrastering. 
De stroom wordt via de tak naar de aarde 
geleidt en vloeit niet meer door de rest van 
de afrastering(1A). De dichtstbijzijnde afras-
teringsmonitor merkt dit stroomverlies op en 
communiceert dit naar het apparaat (1B).

         Na de melding volgt reparatie. Via de 
externe display, de telefoon of de afstands-
bediening kunt u zien in welke zone een 
storing wordt gegeven. De afstandsbedie-
ning helpt u exact de locatie van de storing 
binnen de zone te vinden. 

         Het apparaat (2A) communiceert deze foutmel-
ding naar het externe display (2B). Zo kunt u zien in 
welke zone de storing zicht bevindt. 

        Om te kunnen repareren, haalt u de stroom van 
de afrasterimg door deze via de afstandsbediening of  
telefoon uit te schakelen. Na reparatie zet u de 
stroom er weer op en controleert u met de afstands-
bediening of de afrastering weer functioneert. 

Hoe werkt het?
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Lichtnetapparaten I-serie

Extern display

Afrastering monitor

M1200i/M1800i/M2800i

Afstandsbediening

SMS-module

Alarm controller

Omvormer

Fungeert als aan/uit schakelaar en om het 
schrikdraadapparaat te programmeren. En toont 
daarnaast aardespanning, rasterspanning, stroomsterkte 
en de status van de afrastering.

Geeft op de plaats van montage voltage en stroom weer; gaat 
real-time terug naar het schrikdraadapparaat. Deze vergelijkt 
de waarden met ingestelde minima en vertaalt dit naar een 
waarschuwing richting extern display en/of SMS module.

Een serie supersterke schrikdraadapparaten die u in combinatie 
met bijbehorende accessoires, in staat stelt te allen tijde storingen 
in de afrastering op te sporen en te repareren. 

Hiermee kunt u de fout zoeken 
op de locatie waar de transponder 
stroomverlies heeft doorgegeven en het 
raster aan en uit zetten.

Stelt het schrikdraadapparaat in staat 
om informatie m.b.t. stroomverlies 
direct naar een mobiele telefoon te 
communiceren.

Voor aansluiting van een flitslamp en/of sirene als alarm 
accessoire. 

Omvormer om een 12V accu aan te sluiten op de I-serie 
als back-up. Als de stroom wegvalt zal dit apparaat het 
overnemen, zodat er altijd stroom op de afrastering staat.

Accessoires I-serie

Accessoires I-serie M1200i M1800i M2800i

Display schrikdraadapparaat √ √ √
Afrastering monitor X 0 √
Afstandsbediening X 0 √
SMS module 0 0 0
Alarm controller (voor aansluiting van flitslamp en/of sirene als extra alarm) 0 0 0
12V omvormer (van 12V naar 230V) 0 0 0

√ Inclusief 0 Optioneel           X Niet mogelijk
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Lichtnetapparaten

M1200i 

De nieuwe M1200i is een krachtig apparaat met 11 Joule ladingsenergie, 
geschikt voor afrasteringen tot 32km. Het externe display communiceert 
met de afrastering en toont de status van het schrikdraadapparaat, de 
afrastering en de aarding. 

M1800i 

De nieuwe M1800i is een zeer krachtig apparaat met 18 Joule ladingsenergie, 
geschikt voor afrasteringen tot 43km. Het externe display communiceert 
met de afrastering. Het systeem is uit te breiden met een afstandsbediening 
en maximaal 6 afrastering monitoren .  

M2800i 

De nieuwe M2800i is een extreem krachtig apparaat met 21 Joule 
ladingsenergie, geschikt voor afrasteringen tot 53km. Het externe display 
communiceert met de afrastering. Dit schrikdraadappparaat wordt geleverd 
met een afstandsbediening en 1 afrastering monitor. Uit te breiden met 
maximaal 5 extra afrastering monitoren.   

303307 M1200i  = 1 € 569,00 304304 M1800i  = 1 € 699,00 

507002 Afstandsbediening voor de I-serie  = 1 € 249,00 
510002 Afrastering monitor voor de I-serie 

 
 = 1 € 199,00 

579009 Alarm controller voor de I-serie 
 
 = 1 € 299,00 

567600 i-Serie SMS module 
 
 = 1 € 899,00 

005215 Sirene 
 
 = 1 € 24,95 

005208 Flitslamp 
 
 = 1 € 24,95 

060887 Omvormer 12V/230V 
 
 = 1 € 199,00 306308 M2800i  = 1 € 1.599,00 

MR5000 

50 Joule opgeslagen energie voor maximaal 79km meerdraadse 
afrasteringen. Schakelt automatisch naar een lager vermogen bij een hoge 
belasting om schade aan het apparaat te voorkomen door oververhitting. 
Wordt inclusief afstandsbediening geleverd.  

Accessoires I-serie

Kijk op pagina 55 en 56 voor de volledige tabel

Ladingenergie
(Joules)

Spanning bij  
500 Ohm (Volt)

Max. lengte zonder 
begroeiing (km)

Max. lengte 
lichte begroeiing (km)

Aantal
aardpennen

M1200i 11 J 8100V 32 km 13 km 4x 2m
M1800i 18 J 7000V 43 km 17 km 5x 2m
M2800i 21 J 6400V 53 km 21 km 6x 2m
MR5000 50 J 7000V 79 km 32 km 10x 2m

Zolang de 
voorraad 

strekt

Accessoires welke via de Alarm Controller (579009) aangesloten kunnen 
worden op M1200i, M1800i en M2800i. Accessoires geven een alarm 
wanneer de afrastering kortsluiting geeft. Afstandsbediening en afraste-
ringmonitor werken alleen bij de M1800i en de M2800i.

376103 MR5000 incl. afstandbediening  = 1 € 2249,00 

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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Lichtnetapparaten 230V

Uniek in zijn soort: de M700
De M700 heeft LCD displays, LED indicatoren en een ingebouwde bliksembeveiliging om het apparaat tegen extreme schade te beschermen en is radio 
ontstoord. Dit lichtnetapparaat kan zowel op vol als op half vermogen ingesteld worden, voor een flexibeler gebruik al naar gelang de eisen van de 
afrastering.
 
LED indicator
Dankzij de LED indicator ziet u in één oogopslag de uitgangsspanning. Branden alleen de rode lampjes dan weet u direct dat er een probleem met uw 
afrastering is. Branden de groene lampjes dan is alles in orde en kunt u gerust zijn. Snel, eenvoudig en actueel.

TIP!
Hoe meer Joules,

hoe betrouw- 
baarder uw 
afrastering

Power:
Apparaat staat aan.

LCD Aardingsvoltage:
Controleert de aarding.

LCD Uitgangsvoltage:
Controleert de afrasteringspanning.

LED Uitgangsvoltage:
Snelle controle van de 
afrasteringspanning.

Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel

Ladingenergie Spanning bij  Max. lengte zonder Max. lengte Aantal
aardpennen

M50 0,6 J 4 km 2 km 1x 1m
M120 1,4 J 8 km 3 km 2x 1m
M150 1,9 J 9 km 4 km 2x 2m
M300 3,2 J 17 km 7 km 3x 2m
M500 5,2 J 23 km 9 km 3x 2m
M700 6,5 J 26 km 11 km 3x 2m

Aansluitknop
Afrastering vol
vermogen.

Aansluitknop
Referentie aarde.

Aansluitknop
Afrastering half
vermogen.

Aansluitknop
Aardingsysteem.
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Lichtnetapparaten 230V

Krachtig conventioneel schrikdraadapparaat voorzien van de nieuwste 
technologie voor een onderhoudsvrije werking. Hoog uitgangsvermogen 
met 3,2 Joules ladingsenergie. Geschikt voor korte tot middellange 
meerdraadse afrasteringen tot 17 km. 

M300 

Nieuw lichtnetapparaat voorzien van de nieuwste technologie voor een 
onderhoudsvrije werking. Hoog uitgangsvermogen met 1,9 Joules 
ladingsenergie. Geschikt voor kortere meerdraadse afrasteringen tot 9 
km. 

M150 

380339  M300  = 1 € 199,00 032830  M150  = 1 € 159,00 

Krachtig conventioneel schrikdraadapparaat voorzien van de nieuwste 
technologie voor een onderhoudsvrije werking. Hoog uitgangsvermogen 
met 5,2 Joules ladingsenergie. Geschikt voor middellange meerdraadse 
afrasteringen tot 23 km.  

M500 

037137 M500  = 1 € 289,00 031930 M700  = 1 € 399,00 

Het krachtigste conventionele schrikdraadapparaat met 6,5 Joules 
ladingsenergie, voorzien van de nieuwste technologie voor een 
onderhoudsvrije werking. De LCD display geeft nauwkeurige informatie 
over de uitgaande spanning en de spanning op de aarding. Het apparaat 
kan zowel op vol als op  half vermogen gezet worden Geschikt voor lange 
meerdraadse afrasteringen tot 26 km. 

M700 

Lichtnetapparaat voor korte 
afrasteringen, speciaal geschikt voor 
huisdieren. Zeer eenvoudig te 
installeren met de meegeleverde 
muurclip. Met ingebouwde 
bliksembeveiliging. 

M50 

038332 M50  = 1 € 109,00 

Eenvoudig te bedienen 
lichtnetapparaat voor kortere 
afrasteringen tot maximaal 8 km. 
Met ingebouwde 
bliksembeveiliging. 

M120 

033333 M120  = 1 € 133,00 

Nieuw

Nieuw Nieuw
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9V Apparaten

9V Apparaten
Zeer sterk, super slim 
en betrouwbaar
Een batterij-apparaat staat meestal in een weiland (op afstand), dus 

absolute betrouwbaarheid is een vereiste. Gallagher heeft deze eis 

als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling: absolute zekerheid 

en maximale energiebesparing. Met een Gallagher PowerPlus of 

SmartPower batterij-apparaat bespaart u tijd en geld. De LCD display 

(alleen op de BX50) en de LED indicator geven u informatie over de 

conditie en werking van de afrastering. Deze batterij-apparaten 

kunnen gecombineerd worden met een zonnepaneel om nog meer 

energie te besparen.
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B40

Average 9Volt
energiser
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9V Apparaten

Krachtig en zuinig

2,8x zuiniger dan een gemiddeld 9V apparaat
Met een impulsenergie van 0,27J levert dit apparaat zeer krachtige prestaties. En door nu gebruik te maken van geavanceerde technologie is het apparaat 
2,8x zuiniger geworden! En dat betaalt zich snel terug.

 
Bespaar meer dan 65% op uw verbruikskosten

spectaculair. Ondanks deze super spaarstand is de spanning op de afrastering gelijk aan die van een gemiddeld apparaat. Met een B40 heeft u in deze 
stand slechts 0,3 batterij per weideseizoen nodig.

Eigenschappen:

Om diefstal te voorkomen kunt u het apparaat het beste uit het zicht plaatsen en de apart verkrijgbare camouflage hoes 
gebruiken. Zorg er voor dat het apparaat niet in water kan komen te staan om schade aan de elektronica te voorkomen.

Levensduur van een batterij op een 9V apparaat

Verwachte levensduur batterij (dagen)

Batterij-besparende B40

Gemiddeld 9V apparaat
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Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel

9V Apparaten

B11 

Uitermate handig batterij-apparaat, 
gemakkelijk te plaatsen en aan te 
sluiten. Geschikt voor korte 
afrasteringen tot 1km. Gevoed door 

instelbare batterijspaaropties. Prijs 

aansluitkabel. 

batterij-apparaat voor een 

apparaat waarschuwt als de batterij 
bijna leeg is.  

PaddockMaster 

013534 B11 incl. 6x1,5V batterijen  = 1 € 195,00 

B40 

‘s 

verbruik bij de random/half 
vermogen/nachtspaarstand. Dit 
betekent veiligheid voor uw dieren 
en ultra lage batterij consumptie. 

zonnepaneel en inclusief aardpen. 

Krachtig apparaat gevoed door een 

indicatie-lampje wordt rood als de 
spanning op de afrastering laag is. 3 
standen: vol vermogen, nachtstand 
en random-stand. Batterij-

aardpen. 

B50 

042692 B50 incl. 160Ah batterij  = 1 € 299,00 

029204 PaddockMaster incl. 55Ah batterij  = 1 € 179,00 

055685 B40 incl. 120Ah batterij  = 1 € 239,00 

Ladingenergie Spanning bij  Max. lengte zonder Max. lengte Aantal
aardpennen

B11 0,11 J 1 km -- 1x 0,5m
PaddockMaster 0,19 J 2 km 0,5 km 1x 0,5m
B40 0,40 J 3 km 1,5 km 1x 0,5m
B50 0,50 J 4 km 2 km 1x 0,5m
BX50 0,50 J 4 km 2 km 1x 0,5m

Krachtig en zeer compleet apparaat voorzien van de 

informatie over de werking van het apparaat en 
uitgangsvoltage. Met een batterij-indicator. 4 
instellingen : vol vermogen, nachtstand, random-stand 

en inclusief aardpen. 

BX50 

042708 BX50 incl. 175Ah batterij  = 1 € 399,00 

LCD-display BX50 

uitgangsspanning.

Draaischakelaar 
Met 4 instellingen:
vol vermogen, 
nachtstand,
random-stand en 
SensePulse.

Rubber voet
Accukast voor

Aardpen

Aansluitknop
Aarding

Aansluitknop
Afrastering

9v 9v

9v9v

9v
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12V Apparaten
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Draaischakelaar
Met 5 instellingen,  
eenvoudig in gebruik.

12V Apparaten

Bijzonderheden van de B80/B180/B280:
Standen draaischakelaar

Controle accu: De restcapaciteit van de accu wordt zichtbaar via de LED indicator. Het 
aantal lampjes geeft een indicatie van de restcapaciteit.

 

te verminderen, met behoud van een goed functionerende afrastering. Deze stand verlengt 
de levensduur van de accu tot 3 keer. Niet van toepassing op de B80.

LED indicator
Geeft de restcapaciteit  
van de accu en de  
uitgangsspanning aan.

Aansluitknop
Aansluiting aarde.

Aansluitknop
Aansluiting afrastering.

B280
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12V Apparaten

Praktisch handvat
Dit handvat wordt geleverd bij de apparaten B80, B180 en B280. Deze kan 
eenvoudig aan het apparaat bevestigd worden en kan dan worden 
opgehangen aan bijvoorbeeld een paal of in de inbraakwerende kast. Het 
handvat is gemaakt van flexibel en duurzaam kunststof.

Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel en kijk voor de zonnepanelen op pagina 52 t/m 55 

B80 

Krachtig accu schrikdraadapparaat voor afrasteringen tot 7 km. Gemakkelijk 
te bedienen met de draaiknop met 3 standen: uit, vol vermogen en accutest. 

voorzien van een aansluiting voor een zonnepaneel. 

Krachtig accu-schrikdraadapparaat voor afrasteringen tot 13 km. Met 
ingebouwde accu-spaaropties. Gemakkelijk te bedienen met de draaiknop. 

voorzien van een aansluiting voor een zonnepaneel. 

B180 

028443 B80  = 1 € 179,00   028450 B180  = 1 € 266,00 

Krachtig accu-schrikdraadapparaat voor afrasteringen tot 20 km. Met 
ingebouwde accu-spaaropties. Gemakkelijk te bedienen met de draaiknop. 

voorzien van een aansluiting voor een zonnepaneel. 

B280 

Ladingenergie Spanning bij  Max. lengte zonder Max. lengte Aantal
aardpennen

B80  0,82 J 7 km 3 km 2x 1,0m
B180 1,3 J 13 km 5 km 3x 1,0m
B280 2,2 J 20 km 8 km 4x 1,0m

028467 B280  = 1 € 349,00 

Nieuw
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12V Apparaten

Handgreep. Regelknop sterkte
Half of vol vermogen.

Draaischakelaar impuls lichtherkenning  

diersoort, is er meer/minder vermogen nodig. 
Dit geeft tevens een besparing op de accu.

Controlelampje 
afrastering.

Controlelampje 
accu.

schokbestendige
behuizing.

Bijzonderheden 

een speciale diefstal-preventiekit waardoor het apparaat verankerd is in de grond. 

Uitsparing voor 
een hangslot.

Robuuste aansluit- 
knoppen voor

Het pulsinterval is continu.

Standen draaischakelaar
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12V Apparaten

Ladingenergie Spanning bij  Max. lengte zonder Max. lengte Aantal
aardpennen

B100 0,8 J 7 km 3 km 2x 1,0m
B200 1,45 J 13 km 5 km 3x 1,0m
B300 2,6 J 20 km 8 km 4x 1,0m

Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel

Krachtig 
batterijen in past. Goed zichtbare indicatoren voor bijna lege batterij en 

 

B100 

Krachtig 
Geschikt voor lange meerdraadse afrasteringen. Goed zichtbare indicatoren 

 

B200 

Krachtig 
Geschikt voor zeer lange meerdraadse afrasteringen of meerdere 
schapennetten. Goed zichtbare indicatoren voor bijna lege batterij en 

combinatie met zonnepaneel. 

B300 

De diefstalpreventiekit beschermt uw PowerPlus B100, B200, B300 
eenvoudig doch effectief tegen diefstal. De kit is zeer gemakkelijk te 
bevestigen. 

Diefstalpreventiekit 

392004 B100  = 1 € 299,00 
055326 B100 incl. 2x160Ah batterijen 

 
 = 1 € 389,00 393001 B200  = 1 € 399,00 

394008 B300  = 1 € 469,00 057002 Diefstalpreventiekit  = 1 € 32,95 

9v
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diefstal van uw 
schrikdraadapparaat met deze 
camouflage hoes. 

Camouflage hoes 

Een 

batterij-apparaat. Batterij 55Ah/120Ah: 
kleine behuizing. Batterij 160Ah/175Ah: 
grote  behuizing. 

Powerpack batterij 

007578 9V/55Ah (160x110x115mm)  = 1 € 24,95 
008704 9V/120Ah (160x110x115mm) 

 
 = 1 € 37,95 

008711 9V/160Ah (190x125x160mm) 
 
 = 1 € 45,95 

048588 9V/175Ah (190x125x160mm) 
 
 = 1 € 48,95 

Ronde batterij 

Alkaline  

055661 6V - 90Ah  = 1 € 22,95 

Onderhoudsvrije 
geschikt voor voeding van accu- en 
batterij-apparaten. De 25Ah accu is 
een gesloten lood/zuur variant, speciaal 

icm zonnepanelen. 

Accu 

033553 12v/25Ah (166x175x125mm)  = 1 € 74,95 
033515 12V/65Ah (242x175x190mm) 

 
 = 1 € 127,95 

004171 12V/85Ah (278x175x190mm) 
 
 = 1 € 164,95 

033409 12V/105Ah (415x175x210mm) 
 
 = 1 € 199,00 

058020 B40/B50/BX50  = 1 € 9,99 
058037 B100/B200/B300/S200 

 
 = 1 € 9,99 

* Aantal dagen indien spaarstand/opties zijn ingesteld.

Apparaat Artikelnummer Batterij 9V Min. dagen Max. dagen* Accu 12V** Min. dagen Max. dagen*

B11 013534 63 63 25Ah 43 43

PaddockMaster 029204 55Ah 92 92 25Ah 21 21

B40 055685 120Ah 125 555 25Ah 13 58

B50 042692 160Ah 133 270 25Ah 10 22

BX50 042708 175Ah 146 364 25Ah 10 26

B80 028443 - - - 65Ah 21 21

B180 028450 - - - 85Ah 13 25

B280 028467 - - - 85Ah 8 18

B100 055326 2 x 160Ah 133* 494* 85Ah 22 51*

B200 393001 - - - 85Ah 15 44*

B300 394008 - - - 85Ah 9 25*

Levensduur batterij/accu TIP: Laad uw accu ook tijdens wintermaanden regelmatig op!

Accessoires 9V/12V Apparaten

9v
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Solide box die het schrikdraadappaat en de accu beschermt tegen diefstal. 
De box staat constant onder spanning en kan afgesloten worden met een 

breed. 

Inbraakwerende kast 

Draagbare box voor accu-apparaten en accu. Maximale afmeting accu: 34 
cm diep x 23 cm breed. 

Box voor B80/B180/B280/B700 

019410  Inbraakwerende kast  = 1 € 199,00 025237 Box voor B80/B180/B280/B700  = 1 € 59,95 

056707 Acculader XS 0.8 EU  = 1 € 54,95 

TIP!
De inbraakwerende
kast beschermt uw

schrikdraadapparaat
tegen diefstal

Kabelsets 

005499 12V kabelset voor 9V apparaat  = 1 € 14,95 
004938 9V raster aansluitkabelset 

 
 = 1 € 13,95 

201283 12V aansluitkabelset 
 
 = 1 € 13,95 

053865 12V/230V adapter 
 
 = 1 € 38,95 

201276 9V/12V raster aansluitkabelset 
 
 = 1 € 11,95 

Acculader CTEK 

De 
door uw accu aan te sluiten op deze onderhoudslader zodat uw accu in 
topconditie blijft! Essentieel voor het behoud van uw accu in de 

 

Accessoires 9V/12V Apparaten

Highlighting kabelsetjes 9V 12V Solar

Artikel-
nummer

Omschrijving B11 Paddock 
Master

B40 B50 BX50 B100 B200 B300 S200

005499 Kabelset om een 9V schrikdraadapparaat aan te sluiten op 
een 12V accu

√

004938 Kabelset om een 9V PaddockMaster aan te sluiten op de 
afrastering en aarding

√

201283 Kabelset om een schrikdraadappparaaat aan te sluiten op  
een 12V accu

√ √ √ √ √ √ √

053865 12V adapter om een schrikdraadapparaat aan te sluiten op 
230V

√ √ √ √ √ √ √ √

201276 Kabelset om een schrikdraadapparaat aan te sluiten op de 
afrastering en aarding

√ √ √ √ √ √ √

 

Diverse kabelsets om aan te sluiten op uw schrikdraadapparaat.  
Zie onderstaande tabel voor meer informatie. 

A
B

C
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Accessoires 12V Apparaten

Type Prijs Prijs/Cyclus

Start accu € 95,- 80 cycli = € 1,19 cyclus
€ 155,- 240 cycli = € 0,65 cyclus

Gel Batterij € 159,- 500 cycli = € 0,32 cyclus
€ 199,- 1000 cycli = € 0,20 cyclus

Fantastische levensduur – 
onverslaanbaar qua prijs

 

Gallagher en Optima 

de ultieme combinatie!

Prijs per cyclus van vier verschillende accu technologiën in ongeveer gelijke ontlading.

de ideale accu voor gebruik 
in combinatie met 
Gallagher zonnepanelen.

Door zijn duurzaamheid is de Optima accu de goedkoopste en de meest omgevingsvriendelijke oplossing.

Lood zuur Accu Tractie  
 Accu

GEL Accu

Cycli
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Accessoires 12V Apparaten

maar is kleiner in formaat, lichter in 
gewicht en heeft een langere levens-

-
tie met zonnepanelen. Zeer snel op te 
laden met alle voorkomende accula-

afmetingen L237xH197xB171mm.

Optima Yellowtop 

059614 R 3,7L - 48Ah  = 1 € 249,00 059621 S 2,7L - 38Ah  = 1 € 199,00 

-

accu, maar is kleiner in formaat, 
lichter in gewicht en heeft een lan-

in combinatie met zonnepanelen. 
Zeer snel op te laden met alle voor-

liter, capaciteit 38Ah, afmetingen 

Optima Yellowtop 

R 2,7L - 38Ah R 3,7L - 48Ah

Lengte mm 229 228
Totale lengte mm 237 237
Hoogte zonder polen mm 168 201
Hoogte met polen mm 197 227
Breedte mm 172 121
Totale breedte mm 171 129

12 12
660 460
48 38
98 66

Gewicht KG 16,6 11,8

De belangrijkste voordelen in een overzicht:
 

Solide gegoten verbindingen zorgen ervoor 
dat alle beschikbare kracht ook daadwerkelijk 
geleverd kan worden.

Corrosievrije aansluitingen.

Robuuste SprialCell-Constructie voor 
maximale trillingsweerstand en 
levensduur.

Elektrolyt geabsobeerd in glasvezel 
voor maximale veiligheid.

Zelfdichtende 
veiligheidsventielen.

Schokvaste 
polyprolyleen behuizing.

Rooster van hoogwaardig lood 
zorgt voor late inwendige 
weerstand, en lange levensduur. 

Extreem handelbaar met draagbeugel.

Gegarandeerd de beste koop. Kostenbesparing door meer dan 2 keer langere levensduur.
Zeer goede ladingsacceptatie. Door een minimale inwendige weerstand, ideaal te combineren met zonnepanelen.
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Solar apparaten

Solar apparaten
Zonlicht omgezet  
in stroom

De Solar apparaten van Gallagher zetten zonlicht om in stroom op de 

afrastering. De accu slaat de energie op zodat het apparaat ook 

functioneert als er onvoldoende zonlicht is. Een super groen, 

klimaatvriendelijk schrikdraadapparaat dat i.c.m. een goede 

afrastering over uw veestapel waakt.

is.

TIP!
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TECHNOLOGISCH 

VERBETERD

Solar apparaten

Product Design Category Winner
 

Draaischakelaar

* wordt opgeleverd  
zonder batterij

Apparaat OK

Accu

 

S20

S50

S200

 

S20 

 

S50 

030965 S20 zonder accu  = 1 € 299,00 
047024 12V accu voor S20, 5Ah 

 
 = 1 € 28,95 

030972 S50 zonder accu  = 1 € 499,00 
047031 12V accu voor S50, 12Ah 

 
 = 1 € 58,95  
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Een perfecte combinatie met zonne-energie en Optima accu

Zonne-energie

060870 S200 (B200+32W zonnepaneel+Optima 3,7l accu+beugel)  = 1 € 949,00 
061556 S200 (B200+20W zonnepaneel+Optima 2,7l accu+beugel) 

 
 = 1 € 799,00 

041749 Beugel voor zonnepaneel 
 
 = 1 € 74,95 

Richt het zonnepaneel op het zuidwesten zodat u de hoogste opbrengst krijgt.TIP!
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Zonne-energie

Zonnepaneel 

  

Zonnepaneel 

041701 7W  = 1 € 159,00 

041732 20W  = 1 € 299,00 
041725 32W 

 
 = 1 € 399,00 

027897 48W 
 
 = 1 € 499,00 

041718 64W 
 
 = 1 € 599,00 

 

Regulator 

041756 Regulator 7 Amp   = 1 € 54,95 

Zonnepanelen 7W 20W 32W 48W 64W

Artikelnummer 041701 041732 041725 027897 041718

Lengte (mm) 330 335 485 672 890

Breedte (mm) 483 589 589 589 589

Geschikt voor PaddockMaster B40, B50, B80, BX50,
B100 B180, B200, B300 B280 B700

Min. Ah voor gebruik met 12V accu 65 85 85 105 105

Hoogrendements kristallijne cellen

Aluminium frame

Beugel inclusief

Regulator inclusief
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Specificaties 230V, 9V, 12V en Solar Apparaten

Garantie
Garantie

Artikelnummer 038332 033333 032830 380339 037122 031930 303307 304304 306308 376103

Maximale Uitgangsspanning (KV) 7 7 7,3 8,4 9,3 9,1 8,1 8 8 7,9

Spanning bij belasting 500 Ohm (KV) 3,3 3,8 4,2 4,8 6,2 6,1 8,1 7 6,4 7,6

Spanning bij belasting 100 Ohm (KV) 1,1 1,3 1,6 1,7 2,6 2,6 3,8 5,2 5,4 5,6

Ladingsenergie (J) 0,6 1,4 1,9 3,2 5,2 6,5 11 18 21 50

Maximale inpulsenergie (J) 0,27 0,474 1 2,2 4 4,57 6,6 10 14 33

Rasterlengte volgens CEE-norm (km) 18 36 42 75 105 120 144 195 240 360

Zonder begroeiing (km) (advies) 4 8 9 17 23 26 32 43 53

Lichte begroeiing (km) (advies) 2 3 4 7 9 11 13 17 21 32

Veel begroeiing (km) (advies) 1 2 2 3 5 5 6 9 11

Rasteroppervlakte (ha) (advies) 2 4 7 12 24 35 48 75 120

Stroomopname (W) 0,6 0,9 4 5 7 7 10,8 20 23 42

Aanbevolen aantal aardpennen 1x1m 2x1m 2x2m 3x2m 3x2m 3x2m 4x2m 5x2m 6x2m 10x2m

Bentonite aardingsmix  
(aantal emmers) - - - 1 1 1 1 1 2 3

- -

- -

- - -

- -

- - - - - - - -

Controlelampje apparaat Aan/Uit

Ingebouwde bliksembeveiliging

Afstandsbediening - - - - - - - o

Extern display - - - - - - -

Display aanduiding stroom (A) - - - - - - -

Display-aanduiding uitgangsspan-
ning (V) - - - - - - - - -

Display-aanduiding
aardespanning (V) - - - - - -

Display-aanduiding
retourspanning (V) - - - - - - o o o -

Alarmindicator LED afrasterings-
spanning - - - - - -

Alarmindicator LED aardespanning - - - - - - - - -

LED staafdiagram - - -

Geluidsalarm afrastering/aarde - - - - - - -

Aansluitknop retourdraad - - - - - - o o o -

Aansluitknop referentieaarde       - - - - - o o o -

Aansluitknop extern alarm - - - - - - -

Noodstroomvoorziening accu o o o o o o o o o -

Vermogen afhankelijk van conditie 
afrastering - - - - - -

Opti-pulse technologie - - - - - -

Vol/half vermogen - - - - -

Tijdvertraging bij belasting - - - - - - -

Beveiliging bij rasterkortsluiting - - - - - - -

Bediening via SMS - - - - - - o o o -

Artikelnummer 028443

Maximale Uitgangsspanning (KV) 7,5

Spanning bij belasting 500 Ohm (KV) 3,8

Spanning bij belasting 100 Ohm (KV) 1,2

Ladingsenergie (J) 0,82

Maximale inpulsenergie (J) 0,6

Rasterlengte volgens CEE-norm (km) 30

Zonder begroeiing (km) (advies) 7

Lichte begroeiing (km) (advies) 3

Veel begroeiing (km) (advies) 1

Rasteroppervlakte (ha) (advies) 4

Aanbevolen voeding Optima
YT 2,7L

Stroomopname bij 12V(mA) 80

Stroomopname spaarstand (mA)

Aanbevolen aantal aardpennen 2x1m

-

-

Aardpen inclusief -

Controlelampje apparaat aan/uit -

Controlelampje afrastering (V) -

Batterij spaarstand

Controlelampje batterij (indicator) staaf
diagram

Autobescherming bij ontladen accu/
batterij

Half vermogen stand -

Dagspaarstand -

Nachtspaarstand

Normaal - langzame pulsstand

Random pulsstand -

Geschikt voor zonnepaneel 20W

Camouflage hoes -

M1200iM1800i
MR
5000M2800iM50 B80M120 M150 M300 M500 M700

Standaard/Geschikt voor

o Optioneel

- Niet mogelijk / niet 
geschikt voor
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Specificaties 230V, 9V, 12V en Solar Apparaten

Garantie

Artikelnummer 003634 013534 029204 055685 042692 042708

Maximale Uitgangsspanning (KV) 7,9 8,2 9,2 7,9 8,2 8,2

Spanning bij belasting 500 Ohm (KV) 1,2 1,5 1,8 2,1 2,9 2,9

Spanning bij belasting 100 Ohm (KV) 0,4 0,5 0,8 0,5 1 1

Ladingsenergie (J) 0,1 0,11 0,2 0,33 0,4 0,4

Maximale inpulsenergie (J) 0,7 0,09 0,15 0,17 0,3 0,3

Europese standaard A12 A12 A12 A12 A12 A12

Rasterlente volgens CEE-norm (km) 3 3 6 18 18 18

Zonder begroeiing (km) (advies) 1 1 1 4 4 4

Lichte begroeiing (km) (advies) - - 1 2 2 2

Veel begroeiing (km) (advies) - - - - - -

Rasteroppervlakte (ha) (advies) 0,5 0,5 1 2 2 2

Aanbevolen voeding 6x1,5V 6x1,5V 9V-
55Ah

9V-
120Ah

9V-
160Ah

9V-
175Ah

Stroomopname bij 9V (mA) 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5 0,5

Stroomopname spaarstand (mA) - - - 9 24 20

Aanbevolen aantal aardpennen 1x0,5m 1x0,5m 1x0,5m 1x0,5m 1x0,5m 1x0,5m

9V/12V aansluiting 9V/12V 9V/12V 9V/12V 9V/12V 9V/12V 9V/12V

- -

- - -

- - - - - -

- - - - - -

Aardpen inclusief -

Controlelampje apparaat aan/uit

Controlelampje afrastering (V) - - - -

Controlelampje batterij (indicator) - - -

Batterij spaarstand -

Autobescherming bij ontladen accu/
batterij

Alleen 
bij 12V

Alleen 
bij 12V

Alleen 
bij 12V

Half vermogen stand - - - - -

Dagspaarstand - - - - -

Nachtspaarstand -

Normaal - langzame pulsstand      - - - -

Random halfpower nachtstand - - - - -

Random pulsstand - - -

Sensepulse technologie - - - - -

Geschikt voor zonnepaneel - - 7W 20W 20W 20W

Comouflage hoes - - - o o o

B300 S20 S200S50 B10 B11
Paddock 
MasterB180 B40B280 B50B200B100 BX50

028450 028467 392004 393001 394008 030965 030972 060870

7,9 8 10 9 10 8,3 8,8 9

4,4 4,5 3,5 4,3 5,8 2,1 2,7 4,3

1,5 1,5 1,1 1,4 1,6 0,6 0,8 1,4

1,3 2,2 0,8 1,45 2,6 0,2 0,48 1,45

1,1 1,5 0,55 1,1 2 0,13 0,27 1,1

60 90 30 60 90 9 24 60

13 20 13 20 2 5 13

5 8 3 5 8 1 2 5

3 4 3 4 - 1 3

10 15 4 10 15 1,2 3 10

Optima
YT 3,7L

Optima
YT 3,7L

Optima
YT 3,7L

Optima
YT 3,7L

Optima
YT 3,7L

12V-
5Ah

12V-
12Ah

Optima
YT 3,7L

170 240 100 210 310 20 50 210

70 98 35 40 71 - - 40,0

3x1m 4x1m 2x1m 3x1m 4x1m 1x0,5m 1x0,5m 3x1m

- - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - -

staaf
diagram

staaf
diagram - -

- - - -

- - - -

- -

- - - - - -

32W 48W 20W 32W 48W incl. incl. incl.

- - o o o - - o
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Waarom is aarding nodig en hoe werkt het? Hoe ziet een aardingsysteem eruit?

Aarding: de onmisbare basis van een 
elektrische afrastering

 

Benodigd:

min. 3m

TIP!
Slechte aarding

geeft weinig
stroom

AardingAarding met Bentonite

Aarding

Hoe meet u de kwaliteit van de aarding?
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Aarding

Aardingsaccessoires 

 

 

Aardpen 

 

Grondkabel ø2,7mm XL 

044030 Aardklem  = 1 € 6,99 
044047 Gietmof 

 
 = 1 € 29,95 

044023 Aardsok 
 
 = 1 € 6,79 

016276 ø2,7mm XL - 200m  = 1 € 295,00 

029181 2m met aardklem  = 1 € 19,95 
029198 1m met aardklem 

 
 = 1 € 15,95 

008735 1m  
 
 = 1 € 8,99 

031023 0,5m met 5m kabel 
 
 = 1 € 11,95 

 

Grondkabel 

 

Bentonite aardingsmix 

066097 ø1,6mm - 25m  = 1 € 27,95 
021604 ø1,6mm - 50m 

 
 = 1 € 49,95 

062712 ø2,5mm - 50m 
 
 = 1 € 69,95 

021611 ø2,5mm - 100m 
 
 = 1 € 135,00 

162713 ø2,5mm - 400m 
 
 = 1 € 529,00 008773 Bentonite aardingsmix  = 1  49,95 



insulator

floodgate 
control water

insulator

Trusted Worldwide

Beveiliging en testers

 

Digitale voltmeter 

075037 Digitale voltmeter  = 1 € 69,95 

 

Neontester 

Accessoire 

 

Flood Gate Controller 

015019 Neontester  = 1 € 29,95 1506 Flood gate controller (5600 Ohm)  = 1 € 24,95 

Het 

 

SmartFix 

005096 SmartFix  = 1 € 125,00 

SmartFix: een verbluffende volt- en 

stroomsterktemeter

Als uw afrastering goed geïsoleerd is, dan moet er minimaal 
3.000V spanning op staan.  
Wettelijk gelden de volgende 
minimumwaarden:

Flood Gate controller
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Beveiliging en testers

Het 

 

SMS Raster Alarm 

 

Schakelaar 

060705 Schakelaar  = 1 € 15,95 

 

Waarschuwingsbordje 

 

Bliksembeveiliger 

012176 Waarschuwingsbordje  = 1 € 2,99 

064802 Bliksembeveiliger  = 1 € 33,95 

 

Live light 

005058 Live light  = 1 € 43,95 

055654 SMS Raster Alarm  = 1 € 499,00 

PAS OP! SCHRIKDRAAD!
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Palen
Pagina 62 - 67

Palen
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Palen

TIP!
Plaats in  

de hoeken een
Haspel-Hoekpaal  

of houten
paalMobiele afrasteringspalen
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Metalen paal met topisolator  

 

Veerstalen paal met krulisolator  

019250 1,10m  = 10 € 44,95 
008155 Topisolator 

 
 = 5 € 4,99 

004218 Schroefisolator 
 
 = 10 € 9,99 

010950 Schroefisolator 
 
 = 20 € 9,99 

019267 Wit - 1,00m  = 10 € 24,95 
010943 Schroefisolator  

 
 = 10 € 5,99 

 

Veerstalen paal  

008902 Oranje - 1,00m  = 1 € 2,49 
019274 Oranje - 1,00m 

 
 = 50 € 120,00 

009411 Topisolator 
 
 = 5 € 2,59 

010752 Verstelbare isolator 
 
 = 10 € 5,49 

Kunststofpaal 

024391 Blauw - 0,70m  = 10 € 15,95 
024407 Zwart - 0,70m 

 
 = 10 € 15,95 

024414 Blauw - 1,05m 
 
 = 10 € 21,45 

024421 Blauw - 1,55m 
 
 = 10 € 26,95 

2211 Topisolator 
 
 = 1 € 0,25 

003266 Verstelbaar veertje 
 
 = 10 € 5,59 

004218 Schroefisolator 
 
 = 10 € 9,99 

 

Glasfiberpaal 

008226 ø13mm - 1,50m  = 1 € 7,49 
008172 ø10mm - 1,50m 

 
 = 1 € 5,99 

008158 ø10mm - 1,25m 
 
 = 50 € 119,00 

018300 Clip 10mm
 
 = 25 € 9,99 

208350 Clip 13mm
 
 = 25 € 9,99 

057849 Wit - 0,75m  = 10 € 19,95 
021468 Terra - 0,75m 

 
 = 10 € 23,95 

Zeer 

 

Schapen-/Hobbypaal 

Palen Mobiel

Nieuw

Twist & Lock
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Palen Mobiel

Zeer 

 

Quattro paal 

 

Rasterspin 

Zeer 

 

Vario paal 

028481 Wit - 1,00m  = 10 € 22,45 

011575 Rasterspin - 0,85m  = 1 € 64,95 

 

Stijgbeugelpaal 

019328 / 060771     Wit - 1,55m / Terra -1,55m  = 5 € 19,95 
061303 / 061310     Duopack wit / Duopack terra

 
 = 10 € 27,95 

064253 Wit - 1,00m  = 10 € 29,95 
067513 Isolator voor quattro paal 

 
 = 10 € 2,99 

NieuwVerbeterd

Twist & LockTwist & Lock

Rasterspinnen: voor stripgrazen  

of rantsoen beweiding
 

mee te nemen. 

  

Actie



Trusted Worldwide

Palen Permanent

Insultimber ®

Ecopaal
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Insultimber 

017904 Hoekpaal 10,0x10,0cm - 2,50m   = 1 € 48,95 
017898 Hoekpaal 8,0x8,0cm - 2,00m 

 
 = 1 € 28,95 

017997 Stutpaal 4,0x8,0cm - 2,00m 
 
 = 1 € 15,45 

007724 Tussenpaal 3,8x3,8cm - 1,80m 
 
 = 1 € 13,45 

007601 Tussenpaal 3,8x3,8cm - 1,50m 
 
 = 1 € 11,45 

007618 Tussenpaal/batting 3,8x2,6cm - 0,95m 
 
 = 1 € 7,79 

 

Ecopaal 

009527 1,50m  = 4 € 29,95 
009534 1,85m 

 
 = 4 € 39,95 

 

Gallagher paal  

001002 ø8cm - 1,80m  = 1 € 8,99 
001019 ø8cm - 2,00m 

 
 = 1 € 9,99 

017584 ø12cm - 2,50m  
 
 = 1 € 24,95 

Palen Permanent
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De geleider in een elektrische afrastering is cruciaal. 

De geleider transporteert de stroom, en een goede 

geleider geleidt de stroom gemakkelijker en dus 

beter, tot aan het eind van de afrastering. En al lij-

ken de geleiders veel op elkaar, in werkelijkheid is 

er een groot verschil in kwaliteit. Vergelijk en voel 

de verschillende kwaliteiten om tot een goede 

keuze te komen. Er zijn meer dan 17 verschillende 

soorten geleiders draad, lint of koord in het Gallag-

her programma die aan de hand van 3 criteria met 

elkaar vergeleken kunnen worden:

-

der stroom geleidt, en hoe ver.

houdt bij allerlei weersomstandigheden.

termijn, onder extreme omstandigheden pres-

teert, bijvoorbeeld als er een roestvrij-stalen ge-

leider breekt staat er dan nog stroom op het eind 

van de afrastering?

Geleiders

Gealuminiseerd draad & 
EquiFence
Deze geleiders zijn super geleiders met 10 jaar productgarantie. In de 
praktijk kan deze geleider tientallen jaren zonder veel onderhoud, goed 
blijven functioneren. De High Tensile draad en EquiFence van Gallagher zijn 
producten die door professionele gebruikers al jarenlang naar volle 
tevredenheid worden gebruikt.

PowerLine Geleiders
Kunststofdraad, lint of koord, verkrijgbaar in diverse kleuren en meerdere 
lengtes. Gallagher adviseert de PowerLine geleiders voor lengtes tot 500 
meter. PowerLine geleiders zijn gemaakt van een duurzame kwaliteit 
kunststof en roestvrijstalen geleiders, een duurzame werking is daardoor 
gegarandeerd.

TurboLine Geleiders
Verkrijgbaar in TurboLine lint, Cord en Vidoflex 9, in diverse kleuren en 
meerdere lengtes. Voor lengtes vanaf 500 meter adviseert Gallagher altijd 
een TurboLine geleider te gebruiken. Met een TurboLine geleider bent u 
zeker van de absolute top in geleiders, zowel in basismateriaal als in de 
geleidende eigenschappen en ontwerp.
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Geleiders
Pagina 69 - 77

Geleiders
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Witte of terra, veilige 
kunststofkabel

Zwarte koolstoflijnen zorgen voor 
de geleidende eigenschappen van 
Permanentkabel / EquiFence

Kern 2,5 mm 
gealuminiseerd draad

High Tensile Wire
Gallagher gealuminiseerd draad heeft bijzondere eigenschappen 
welke garant staan voor een minimale productgarantie van 10 jaar.  
Deze 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, immers 
u heeft veel minder materiaal nodig om een betrouwbare en 
duurzame afrastering te installeren.

‘Permanent’ kunststofkabel 8 mm

Kijk op  
pagina 83/84 

voor de 
accessoires.

High Tensile en EquiFence

EquiFence
Een geleidende kunststof kabel, speciaal voor paarden-
afrasteringen. Op EquiFence garandeert Gallagher minimaal 10 
jaar productgarantie. Dit is de meest duurzame en veilige Gallagher 
afrastering voor paarden. EquiFence is een elastische 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, daarom kunt u een beroep doen op Gallagher 
montagebedrijven.

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

95% zink
5% aluminiumStaal
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High Tensile en EquiFence

Draad met hoge trekvastheid. Roest wordt voorkomen door de speciale 
aluminium-zinklegering.   

Gealuminiseerd draad/High Tensile 

Zeer goede geleidende dunne staaldraad geschikt voor zeer lange 
verplaatsbare afrasteringen die veel hinder ondervinden van begroeiing.   

Getwijnd staaldraad 

Met dit gealuminiseerde draad wordt het plaatsen van een afrastering 
eenvoudig. Gemakkelijker te buigen dan regulier HT draad. en toch sterk 
genoeg om schapen, vee of wild binnen/buiten te houden. Het draad heeft 
een zeer lage weerstand en is dus uitermate geschikt voor lange 
afrasteringen.   

Gealuminiseerd draad/Medium Tensile  

Afrasteringdraad voor een permanente paardenafrastering. Permanentkabel 
is een draad ommanteld met stroomgeleidend kunststof, speciaal 
ontwikkeld voor een veilige paardenafrastering. Door de terra kleur gaat 
deze afrastering op in de omgeving voor een natuurlijke uitstraling. 
Diameter 8mm.   

Permanentkabel/EquiFence 

004195 ø1,6mm - ca.315m (5kg)  = 1 € 29,95 
004188 ø1,6mm - ca.1580m (25kg) 

 
 = 1 € 119,00 

039999 ø2,5mm - ca.625m (25kg)  = 1 € 89,95 

008759 ø2mm - 200m  = 1 € 39,45 
007806 ø2mm - 400m 

 
 = 1 € 72,95 

060412 ø1,8mm - ca. 500m (10kg)  = 1 € 48,95  

009124 Wit - 250m  = 1 € 268,00 
053858 Terra - 250m 

 
 = 1 € 268,00 

Nieuw
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Gallagher geleiders

Voor afrasteringen langer dan 500m.

Voor afrasteringen korter dan 500m.

Geleiders - Kunststofdraad

Vidoflex 3 

Kunststofdraad met 6 roestvrijstalen 
draden en 3x6 polyethyleendraden. 
Geschikt voor korte verplaatsbare 
afrasteringen. 

Vidoflex 9 TurboLine Plus 

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

019335 Groen - 100m  = 1 € 11,95 
010554 Wit - 200m 

 
 = 1 € 18,95 

Vidoflex 6 

Extra dikke kunststofdraad met 6 
roestvrijstalen draden, voor een uitste-
kende geleiding.  

021680 Wit - 200m  = 1 € 20,95 
021697 Wit - 400m 

 
 = 1 € 39,95 

058150 Duopack Vidoflex 6 2x400m (-30%)
 
 = 2 € 55,95

054855 Terra - 400m 
 
 = 1 € 39,95 

011247 Wit - 200m  = 1 € 39,95 
011254 Wit - 400m 

 
 = 1 € 78,95 

061280 Wit - 1000m (-20%) Tijdelijk van € 175,00 voor

 
 = 1 € 140,00 

054862 Terra - 400m 
 
 = 1 € 78,95 

Bijzonderheden TurboLine 
geleiders
Lichtmetalen geleiders
De TurboLine geleiders hebben een mix van roestvrijstalen draden en 
lichtmetalen draden. Roestvrijstaal is sterk en breukbestendig maar een 
matige stroomgeleider. Lichtmetaal, bijvoorbeeld koper, is daarentegen 
een zeer goede geleider maar minder duurzaam. Door deze 2 
stroomgeleiders te combineren (een Gallagher vinding) wordt het een 
stroomgeleider met de beste kenmerken, een super geleiding en hoge 
duurzaamheid. Geleidt 40x beter dan een standaard geleider. TurboLine 
producten zijn te herkennen aan de rode draden.

De beste kunststoffen
De TurboLine producten hebben naast de best mogelijke geleiding ook 
de beste constructie: 

 voor optimale zichtbaarheid (bijv. cord van 6+mm).

 
Door een combinatie van twee stroomgeleiders met een hoge kwaliteit 
van kunststoffen, zijn de Gallagher TurboLine producten de meest 
veilige en duurzame geleiders. Toch blijft Gallagher continu werken aan 
productverbeteringen om de beste producten te blijven leveren. 

PowerLine geleiders
Gallagher werkt altijd aan het ontwikkelen van nieuwe toepassingen 
voor het creëren van een stukje toegevoegde waarde. Zo ook bij ons 
totale assortiment van PowerLine geleiders. Alle PowerLine geleiders 
zijn nu voorzien van een extra lichtmetalen geleider. Dit geeft een 
betere geleiding, wat de levensduur van de afrastering verlengt en de 
veiligheid van uw dieren verhoogd!
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Geleiders - Cord

PowerLine cord 

Kunststofkoord voor semi-permanente paarden- en vee-afrasteringen. Een 
uitstekende geleider dankzij 5 roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen 
draad . 

PowerLine cord 

Kunststofkoord voor semi-permanente paarden- en vee-afrasteringen. Een 
uitstekende geleider dankzij 5 roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen 
draad ..  

053896 Terra -200m   = 1 € 67,95 

062204 Wit - 100m   = 1 € 35,95 
016221 Wit -200m 

 
 = 1 € 67,95 

058167 Duopack PowerLine Cord 2x200m (-30%)
 
 = 2 € 94,95

026220 Wit - 500m 
 
 = 1 € 159,00 

Geweven TurboLine Cord voorkomt rek en garandeert een lange levensduur. 
Door gebruik van 3 mixed metal draden in combinatie met 8 RVS draden 
wordt een optimale geleiding gerealiseerd. Soft-touch cord en een lage 
breekkracht van slechts 225 kg zorgen voor een hoge veiligheid voor uw 
dieren. 

TurboLine cord TurboLine cord 

Geweven TurboLine Cord voorkomt rek en garandeert een lange levensduur. 
Door gebruik van 3 mixed metal draden in combinatie met 8 RVS draden 
wordt een optimale geleiding gerealiseerd. Soft-touch cord en een lage 
breekkracht van slechts 225 kg zorgen voor een hoge veiligheid voor uw 
dieren.  

056101 Terra - 200m   = 1 € 89,95 
057993 Terra - 500m  

 
 = 1 € 199,00 

057856 Wit - 200m  = 1 € 89,95 
058006 Wit - 500m 

 
 = 1 € 199,00 

UV-GARANTIE

UV-GARANTIE

JAAR

UV-GARANTIE

UV-GARANTIE

JAAR
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Geleiders - Mobiel

PowerLine lint 12,5mm 

Sterk 12,5mm lint met 4 dikke roestvrijstalen draden  en 1 lichtmetalen 
draad voor een uitstekende geleiding. Geschikt voor verplaatsbare 
afrasteringen voor rundvee, jongvee en paarden.   

062303 Wit -100m  = 1 € 14,95 
026237 Wit - 200m 

 
 = 1 € 26,95 

PowerLine lint 20mm 

Goed zichtbaar lint met een zwarte kantdraad ter versterking en met 5 
dikke roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad voor een uitstekende 
geleiding. Geschikt voor tijdelijke paardenafrasteringen.   

106236 Wit - 200m  = 1 € 45,95 

TurboLine lint 12,5mm 

TurboLine lint 12,5mm met 3 dikke roestvrijstalen draden en 2 lichtmetalen 
draden. De geleidingsdraden zijn iedere 13 cm onderling door een verticale 
rvs-draad verbonden, zodat draadonderbreking niet voorkomt. Uitermate 
geschikt voor afrasteringen langer dan 500 meter. Geleidt 40x beter dan 
het standaardlint 12,5mm.  

TurboLine lint 20mm 

Zeer stevig TurboLine lint met versterkte rode randen, bestemd voor semi-
permanente paardenafrasteringen. De unieke samenstelling (3 dikke 
roestvrijstalen draden en 2 lichtmetalen draden) zorgt voor 40x betere 
geleiding dan het standaard 20mm lint.  

076232 Wit - 200m  = 1 € 38,95 
086231 Wit - 400m 

 
 = 1 € 44,95 

007608 Wit - 200m  = 1 € 51,95 
060702 Terra - 200m 

 
 = 1 € 51,95 

Nieuw
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Geleiders - Permanent

006246 Wit - 200m  = 1 € 84,95 
060696 Terra - 200m 

 
 = 1 € 84,95 007592 Wit - 200m  = 1 € 79,95 

PowerLine lint 40mm 

Goed zichtbaar lint met een zwarte kantdraad ter versterking en met 11 
dikke roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad voor een uitstekende 
geleiding. 

TurboLine lint 40mm 

Zeer stevig TurboLine lint met versterkte rode randen, bestemd voor 
permanente paardenafrasteringen. De unieke samenstelling zorgt voor 40x 
betere geleiding dan het standaard 40mm lint. Met 11 dikke roestvrijstalen 
draden van 0,13 mm en 4 lichtmetalen draden van 0,25mm.  

TurboStar lint 40mm Super 

Zeer stevig, super geleidend TurboStar lint met versterkte rode geleidende randen, bestemd voor permanente paardenafrasteringen. De unieke 
samenstelling zorgt voor 40x betere geleiding dan  standaard 40mm lint. Met 10 dikke roestvrijstalen draden van 0,20mm en 4 lichtmetalen draden van 
0,30mm.  

010608 Wit - 200m  = 1 € 99,00 
061334 Duopack 2x200m TurboStar wit (-25%)

 
 = 1 € 148,50

010615 Terra - 200m 
 
 = 1 € 99,00 

055586 Duopack 2x200m TurboStar terra (-25%)
 
 = 1 € 148,50

010516 Groen - 200m 
 
 = 1 € 99,00 

Nieuw
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PowerLine 
Cord

PowerLine 
Lint 
12,5mm

TurboLine 
Lint
12,5mm

PowerLine 
Lint
20mm

TurboLine 
Lint
20mm

PowerLine 
Lint
40mm

TurboLine 
Lint 40mm 
standaard

TurboStar 
Lint 40mm 
super

PowerLine &
TurboLine
Cord/Lint

Specificatie Geleiders

Artikelnummer

062204
016221
026220
053896

057856
058006
056101
057993

062303
026237

076232
086231

106236 007608
060702

006246
060696

007592 010608
010516
010615

Kleur wit, zwart
terra-zwart

terra-oranje
wit-oranje wit, zwart wit, rood wit, zwart wit-rood, 

 terra-rood
wit - zwart

terra - zwart wit-rood
wit-oranje, 

groen-oranje,
bruin-oranje

Meters op rol
100m
200m
500m

200m
500m

100m
200m

200m
400m 200m 200m 200m 200m 200m

Breedte/Diameter (mm) 5+ 6+ 12,5 12,5 20 20 40 40 40

Aantal kunststof (nylon)
draden 3x7mm 12x6x0,3mm 24x0,30mm 23x0,38mm 62x0,30mm 62x0,38mm 59x0,5mm 61x0,47mm

33x0,53mm
1x0,38mm
1x0,2mm

Aantal roestvrij- 
stalen geleiders 5 8 4 2/1 5 2/1 11 10/1 10

ø roestvrijstalen geleiders 0,16mm 0,2mm 0,15mm 0,15mm
0,2mm 0,15mm 0,16mm

0,2mm 0,2mm 0,2mm
0,16mm 0,2mm

Aantal vertind  
koper draden 1 3 1 2 1 2 1 4 4

ø vertind koper draden 0,25mm 0,25mm
0,3mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,25mm 0,30mm

Verticale door-verbinding 
rvs-draden

Versterkte kantdraad

Weerstand  
(Ohm/meter) 0,38 0,1 0,35 0,19 0,35 0,18 0,31 0,09 0,06

Trekvastheid (kg) 330 225 65 100 175 200 450 380 520

Voltage: begin afrastering 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

op 100 m 6000V 8000V 6000V 7600V 6000V 7600V 6000V 8000V 8000V

op 500 m 4500V 7500V 4500V 6400V 4500V 6400V 4400V 7500V 7500V

op 1000 m 2500V 7000V 2500V 5300V 2500V 5300V 2300V 7000V 7000V

TurboLine 
Cord
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Gealumuniseerd
draad 1,6mm

Gealumuniseerd
draad 1,8mm

Gealumuniseerd
draad 2,5mm

Getwijnd
staaldraad

Permanentkabel
(EquiFence)

High Tensile

Kunststof-
draad
Vidoflex 3

Kunststof-
draad
Vidoflex 6

Kunststof-
draad
Vidoflex 9,
TurboLine +

Vidoflex

Specificatie Geleiders

Artikelnummer
060412 004195

004188
039999 008759

007806
009124
053858

Kleur zilver zilver zilver zilver wit/terra en 3 
zwarte lijnen

Meters op rol ca. 500m ca. 315/1580m ca. 625m 200m/400m 250m

Diameter (mm) 1,8 1,6 2,5 2 7,5

Aantal geleiders 1 1 1 7 1

ø Geleiders in mm 1,8 1,6 2,5 0,55 2,5

Weerstand  
(Ohm/meter) 0,05 0,07 0,035 0,12 0,035

Trekvastheid (kg) 250 220 500 65 500

Speciale eigen-
schappen

zinc alumi-
nium

coating

zinc aluminium
coating

zinc alumi-
nium

coating

kunststof kabel  
totaal 7,5mm, 
2,5mm dikke 

gegalva- 
niseerd draad met 

witte of terra, 
niet geleidende 

kunststof
en zwarte, gelei-
dende koolstof

Voltage: begin 
afrastering 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

op 100 m 8000V 8000V 8000V 8000V 8000V

op 500 m 7600V 7500V 7800V 7000V 7700V

op 1000 m 7100V 7000V 7500V 6500V 7500V

Artikelnummer
019335
010554

021680
021697

011247
011254
061280

Kleur groen en wit wit, terra wit-rood, terra

Meters op rol 100m/200m 200m/400m 200m/400m/
1000m

Diameter (mm) 2 2,5 3

Aantal kunststof 
(nylon)draden 3x6 3x5

12 in  
omvlechting-9 

in kern

Aantal roestvrij- 
stalen geleiders 6 6 6

ø roestvrij- 
stalen geleiders 0,15mm 0,20mm 0,16mm

Aantal vertind  
koper draden 3

ø vertind  
koper draden 0,25

Weerstand  
(Ohm/meter) 6,8 4,3 0,11

Trekvastheid (kg) 47 80 105

Voltage: begin afrastering 8000V 8000V 8000V

op 100 m 3600V 4900V 7800V

op 500 m 1100V 2300V 7000V

op 1000 m 600V 1400V 6400V
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Mobiele rasters - haspels

Haspel 200m 

Voordelig geprijsde  haspel met 
blokkeringspal voor maximaal 200 
meter Vidoflex. 

Haspel 400m 

Handige haspel met blokkeringspal 
voor 400 meter Vidoflex. De trommel 
(009145) van deze haspel is te 
vervangen. 

Haspel 500m 

Haspel met blokkeringspal. Voorzien 
van geïsoleerde robuuste handgreep. 
De haspel heeft een extra grote 
binnendiameter waardoor snel draad 
opgenomen kan worden. Geschikt voor 
maximaal 500 meter Vidoflex, 300 
meter lint of 200 meter cord. Kan 
bevestigd worden aan de 
haspelhoekpalen (022014/022236). 

Haspel 500m met versnelling 

Haspel met 3:1 versnellingsmechanisme, 
anti-slip inrichting en blokkeringspal. 
Voorzien van geïsoleerde robuuste 
handgreep met knokkelbescherming. 
Geschikt voor maximaal 500 meter 
Vidoflex, 200 meter cord of 300 meter 
lint. Kan worden bevestigd aan de 
haspelhoekpalen (022014/022236). 
Wordt geleverd met ergonomische 
poortgreep (Insul-grip). 

008933 Haspel 200m  = 1 € 14,95 
008919 Haspel 400m  = 1 € 22,45 
009145 Trommel voor haspel 400m 

 
 = 1 € 12,95 

061115  Haspel 500m  = 1 € 65,45 061139 Haspel 500m met versnelling  = 1 € 75,95 

TIP!
GEMAKKELIJK EN

SNEL OP- EN AFROLLEN
VAN DRAAD

KAN ALLEEN MET
EEN HASPEL
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Mobiele rasters - haspels

4/43/3

Econohaspel 

Een degelijke haspel met blokkeringspal 
voor het op- en afdraaien van 
kunststofdraad. Geschikt voor 
maximaal 500 meter Vidoflex, 200 
meter lint of 150 meter Cord. Voorzien 
van geïsoleerde handgreep. 

Multi-haspelkabelset 

Wanneer 3 kunststofdraden/linten 
boven elkaar worden gespannen, 
kunnen door middel van deze kabelset 
de draden onderling bij de haspels 
worden doorverbonden. 

Haspelhoekpaal 

Stabiele montagepaal te gebruiken als haspelhoekpaal en geleide-hoekpaal 
voor isolatoren. Voor extra stabiliteit kunt u de steunpoten aan de 
constructie toevoegen. 

006345  Multi-haspelkabelset  = 1 € 19,95 

046167  Econohaspel 500m  = 1 € 34,95 

022014 3 haspels/3 isolatoren - 1,25m  = 1 € 21,95 
022236 4 haspels/4 isolatoren - 1,85m 

= 
 = 1 € 28,95 

009688 Ophangbeugel haspel 
 
 = 4 € 19,95 

022205 Steunpoot 
 
 = 1 € 19,95 

Artikelnummer 061139 061115 046167 008919 008933

Haspel Haspel 
500m

Haspel 
500m

Econo-
haspel

Haspel 
400m

Haspel 
200m

Type draad

Vidoflex 9 TurboLine Plus 400m 400m 400m 250m 150-200m

Vidoflex 6 400m 400m 400m 250m 150-200m

Vidoflex 3 500m 500m 500m 400m 200m

Cord 200m 200m 150m

TurboLine lint 40mm 100m 100m 100m

TurboLine lint 20mm 150m 150m 100m

TurboLine lint 12,5mm 300m 300m 200m

Hoeveel draad op welke haspel?

Hoe werkt een mobiele 
afrastering?
Een mobiele afrastering van Gallagher is ideaal als een tijdelijke en 
gemakkelijk te verplaatsen afrastering voor het onderverdelen van grote 
weides voor vee, schapen of paarden. Alle onderdelen voor een mobiele 
afrastering zijn eenvoudig en gemakkelijk te monteren. Zo hebben 
Gallagher’s vernieuwde kunststof palen vaste draadhoogtes, zodat ze 
onderling uitwisselbaar zijn. Daarnaast beschikken een aantal Gallagher 
kunststof palen over het unieke Twist & Lock systeem om geleiders 
eenvoudig te bevestigen.

 waarmee u de geleider op- en afrolt. 

 stevigheid te creëren. 
 

 

 van (kunststof) draad en cord.
 

 & Lock systeem.
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SmartFence

SmartFence T4100 

SmartFence is hét alternatief voor netten! Een 
revolutionair ontwerp waarbij palen, haspels en 
draden gecombineerd zijn tot 1 product. Zeer snel en 
eenvoudig te plaatsen én af te breken. Makkelijk 
draagbaar en op te bergen. Een snelle afrastering 
met een  lengte van 100m (4 draden en 10 palen). 

700007 SmartFence T4100  = 1 € 199,00 

SmartFence
Het alternatief voor netten!
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Niet verkrijgbaar in Nederland Niet verkrijgbaar in Nederland

Kits

Huisdier startkit 

Basissysteem voor een afrastering rond uw tuin. 
Met behulp van deze complete set houdt u uw 
eigen hond of kat binnen de door u bepaalde 
tuingrenzen en weert u tevens andermans dieren 
uit uw tuin. Het materiaal is geschikt voor een 
3-draads afrastering met een totale lengte van 25 
meter. De set bestaat uit een schrikdraadapparaat 
met muurclip en aardpen, 10 palen, 30 
bevestigingsclips, 75 meter draad, een poortset 
voor 3 draden en aansluitdraden. Deze kit is veilig 
voor kinderen en huisdieren, is gemakkelijk en 
snel te installeren en heeft een zeer laag 
stroomverbruik.  

Schutting en volière startkit 

Basissysteem voor een afrastering rond de volière of op 
een muur/schutting. Door dit veilige, zeer effectieve 
schrikdraadsysteem wordt de volière verboden terrein voor 
katten of andere jagers. Het systeem kunt u ook gebruiken 
om andermans katten, die via de schutting of muur 
proberen binnen te komen, te weren. Het materiaal is 
geschikt voor een 2-draadse afrastering met een totale 
lengte van 25 meter. De set bestaat uit een 
schrikdraadapparaat met muurclip en aardpen, 10 
draadhouders, 50 meter draad, een poortset voor 2 
draden en aansluitdraden. Deze kit is veilig voor kinderen 
en huisdieren, is gemakkelijk en snel te installeren en heeft 
een zeer laag stroomverbruik.  

Reigerkit 

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 een schrikdraadapparaat met muurclip en 
aardpen, 10 grenspalen, 20 bevestigingsclips, 100 
meter zwart kunststofdraad en aansluitdraad. Het 
materiaal is geschikt voor een 2-draads afrastering 
met een totale lengte van 25 meter. 

021727 Reigerkit  = 1 € 99,95 
022137 Uitbreiding reigerkit - 10 Palen en 10 clips 

 
 = 1 € 17,45 

021789 Uitbreiding reigerkit - zwart draad 100m 
 
 = 1 € 12,95 

Mobiele rasterkit paarden 

 

Kippenkit 

 

033112 Huisdier startkit  = 1 € 155,00 
069609 Huisdier uitbreidingskit 25m 

 
 = 1 € 49,95 

033129 Schutting en volière startkit  = 1 € 155,00 
069708 Schutting en volière uitbreidingskit 25m 

 
 = 1 € 32,95 
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Netten

15 cm

13,5 cm

11,5 cm

11,5 cm

11,5 cm

11,5 cm

23    cm

23    cm

5,9   cm
5,9   cm
5,9   cm
5,9   cm
5,9   cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

5,9 cm

5,9   cm
5,9   cm
5,9   cm
5,9   cm
5,9   cm
5,9   cm
5,9   cm

11,9 cm

11,9 cm

5,9 cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15    cm

15    cm

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15    cm

15    cm

Schapennet 

Compleet en gebruiksvriendelijk verplaatsbaar afrasteringsnet voor schapen 
en lammeren. Tevens geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs 
pasgeboren lammeren met een optimale veiligheid kunnen meeweiden. 
Lengte: 50m. Inclusief 15 palen met enkele of dubbele pen die in het net 
gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te 
verbinden. 

Kippennet 

Het kippennet is de ideale oplossing als u de kippenafrastering regelmatig 
moet verplaatsen. Het is gebruiksvriendelijk en compleet en heeft een 
totale lengte van 50m. Inclusief 15 palen met enkele of dubbele pen die in 
het net gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te 
verbinden. 

022106 Enkele pen - 90cm  = 1 € 89,95 
022175 Dubbele pen - 90cm 

 
 = 1 € 99,95 

022229 Enkele pen - 112cm  = 1 € 129,00 
022403 Dubbele pen - 112cm 

 
 = 1 € 149,00 

Geitennet 

Compleet en gebruiksvriendelijk verplaatsbaar afrasteringsnet voor geiten 
en lammeren. Tevens geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs 
pasgeboren lammeren met een optimale veiligheid kunnen meeweiden. 
Lengte: 50m. Inclusief 15 palen met enkele of dubbele pen die in het net 
gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te 
verbinden. 

Turbonet 

Compleet en sterk afrasteringsnet. Wit met versterkte rode randen voor 
een betere geleiding. Door de lage weerstand ideaal om meerdere 
Turbonetten aan elkaar te bevestigen. Lengte: 50m. Inclusief 15 palen met 
enkele of dubbele pen die in het net gemonteerd zijn. 

022168 Enkele pen - 106cm  = 1 € 115,00 
022212 Dubbele pen - 106cm 

 
 = 1 € 129,00 

010493 Enkele pen - 90cm  = 1 € 99,95 
025473 Dubbele pen - 90cm 

 
 = 1 € 119,00 

Konijnen-/Hobbynet 

Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor konijnen en andere 
kleine huisdieren. Dit net houdt uw kleine huisdieren binnen het 
afgeschermde perceel, maar beschermt ook uw tuin, akker of wei. Lengte: 
50m, leverbaar in groen en oranje. Inclusief 15 palen met enkele pen die in 
het net gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te 
verbinden.  

Combinet 

Net met extra stabiliteit voor gebruik op ruw terrein. De verticale draden 
zijn om de 30 cm versterkt met kunststof, waardoor het net strakker blijft 
staan op oneffen terrein.  

022182 Enkele pen - 65cm  = 1 € 99,95 
024377 Groen enkele pen - 65cm 

 
 = 1 € 99,95 010356 Enkele pen - 90cm  = 1 € 89,95 
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Draad moeiteloos
spannen met de 
roterende spanner
Met de roterende spanner van Gallagher spant u moeiteloos gealuminiseerd 
afrasteringdraad of kunststofkoord. Voordeel? U hoeft de draad niet door 
te knippen. Daardoor houdt u een perfecte stroomverbinding. De draad 
achteraf ontspannen of nog strakker opspannen is dus ook heel gemakkelijk. 
De roterende spanner is van aluminium: roest is vrijwel uitgesloten.

Met trekveren kan de 
paalafstand verdubbeld 
worden.

Houdt de draad strak  
en elastisch onder alle 
weersomstandigheden.

Roestvrijstaal 
Gegarandeerde 
levensduur 10 jaar.

Trekveer
reduceert kosten
Met de trekveer houdt u de draad bij warm én bij koud weer 
altijd strak en elastisch. Gebruikt u trekveren, dan mag u de 
paalafstand verdubbelen. Dat scheelt behoorlijk in de kosten. 
Bovendien blijven de hoekpalen beter staan en heeft u minder 
onderhoudswerk aan de afrastering.

Handige sluitclip.

Spant draad of 
cord op zonder 
deze door te 
hoeven knippen.

Gegarandeerde 
levensduur 10 jaar.

TIP!
Maak van de 
verbindingen

een sterke
schakel

Verbindingen - Draad/Cord en Lint

Trekveer  

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 verdubbeld kan worden. 
Geschikt voor 1,6mm draad. Maximale belasting 85 kg 

Trekveer 

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 verdubbeld kan worden. 
Geschikt voor 2,5mm draad. Maximale belasting 200kg 

004133  Trekveer voor HT draad ø1,6mm  = 1 € 5,99 036257 Trekveer voor HT draad ø2,5mm  = 1 € 14,95 
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Verbindingen - Draad/Cord en Lint

Roterende spanner 

Door gebruik te maken van deze unieke spanner hoeft de draad niet te 
worden doorgeknipt; zo blijft een ononderbroken stroomdoorvoer in de 
draad gewaarborgd. Ook te gebruiken om een gebroken draad te 
repareren. Gemaakt van aluminium voor een zeer lange levensduur. 

Eindspanner kit  

Kit voor het eenvoudig opspannen van EquiWire of High Tensile met dop-/
steeksleutel of spanner (art.nr. 695303). Maakt het knopen van draad 
overbodig. Te gebruiken in combinatie met alle houten Gallagher palen. 

Draadklem 

Goede verbindingen in een 
elektrische afrastering zijn uitermate 
belangrijk. Het gewoon om elkaar 
draaien van draad zorgt voor veel 
storingen en dus problemen. 
Gebruik daarom draadklemmen die 
een goede verbinding waarborgen, 
waardoor contactstoringen minder 
vaak zullen optreden. De ronde 
draadklem is geschikt voor draad. 

Draadklem gebogen 

Goede verbindingen in een 
elektrische afrastering zijn uitermate 
belangrijk. Het gewoon om elkaar 
draaien van draad zorgt voor veel 
storingen en dus problemen. 
Gebruik daarom draadklemmen die 
een goede verbinding waarborgen, 
waardoor contactstoringen minder 
vaak zullen optreden. De gebogen 
draadklem is geschikt voor draad en 
cord. 

Draadspanner 

De draadspanner kan tijdens of na het plaatsen van de afrasteringen worden gemonteerd voor het eenvoudig 
opspannen en naspannen van uw afrastering. 

010882  Roterende spanner  = 3 € 13,45 
021475  Roterende spanner 

 
 = 25 € 99,95 

056095  Draadspanner  = 2 € 8,49 
695303  Draadspanner handvat voor 618005/056095 

 
 = 1 € 14,95 

618005  Eindspanner kit  = 2 € 10,95 
695303  Draadspanner handvat voor 618005/056095 

 
 = 1 € 14,95 

010851 Draadklem rond  = 10 € 10,95 
603568 Draadklem rond 

 
 = 100 € 99,00 

010868 Draadklem gebogen incl. vleugelmoer  = 10 € 10,95 
603964 Draadklem gebogen incl. vleugelmoer 

 
 = 100 € 99,00 

060498 Draadklem gebogen incl. moer 
 
 = 100 € 99,00 
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Verbindingen - Draad/Cord en Lint

Lintverbinder 

Voor het doorverbinden en aan elkaar verbinden van lint (20 en 40mm). 
Eenvoudig te installeren door het rugzak-gesp-principe. Daardoor is het 
heel gemakkelijk om lint te verbinden, te spannen en los te maken. 

028979 20mm  = 5 € 6,99 
028962 40mm 

 
 = 5 € 7,99 

Lintverbinder 

Voor het doorverbinden en aan elkaar verbinden van lint. Met deze 
verbinder blijft de stroomgeleiding optimaal. De lintverbinders roesten niet, 
waardoor duurzaamheid gewaarborgd is. 

Cordspanner 

Voor het gemakkelijk spannen van cord  en weer eenvoudig ontspannen 
met de duimpal. Te gebruiken in combinatie met de rol-hoekisolator (art. 
nr. 029013) of de S-isolator (art. nr. 011025/011032). Inclusief rol-
hoekisolator (029013). 

Aansluitkabelset 

Voor een perfecte aansluiting van 
het schrikdraadapparaat naar de 
lintafrastering. Lengte kabel 
130cm. 

028955  Cordspanner met rol-hoekisolator  = 1 € 12,95 

055340  Aansluitkabelset lint - 130cm  = 1 € 8,99 

Lintverbinderset 

Voor het doorverbinden van 2 rijen 
lint. Lengte kabel 60cm. 

055333  Lintverbinderset - 60cm  = 1 € 8,99 

010745 20-40mm voor 016702/043880  = 5 € 12,95 

Verbinders 

Zorgt voor goede verbindingen van cord of Vidoflex. 

019342 Cordverbinder  = 4 € 12,95 
060764 Vidoflex verbinder 

 
 = 4 € 3,99  
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Isolatoren - permanente afrastering

Hoekisolator S versterkt 

Isolator voor de begin- en eindpaal om  draden 
op te kunnen spannen. Uitgevoerd in supersterk 
polycabonaat. 

Hoekisolator S 

Kunststof isolator voor de begin- en eindpaal 
om draden op te kunnen spannen.  

W-isolator Super 

Een zeer sterke isolator, voor het toevoegen 
van cord of permanentkabel. op een houten 
paal. 

W-isolator 

Een zeer sterke isolator voor houten palen. 
Geschikt voor HT-draad en Vidoflex. 

Schroefisolator BS hout 

Zeer solide schroef-ringisolator zonder ijzeren 
kern, waardoor kortsluiting onmogelijk is. Voor 
het toevoegen van draad op een houten 
afrasteringpaal. Art.nrs. 009008/ 
011209/040728 zijn ook geschikt voor 
12,5mm lint. 

XDI ringisolator 

Vernieuwde ringisolator met unieke voordelen 
ten opzichte van de bekende zwarte ringisolator. 
Veel sterker door toepassing van een nieuwe 
techniek en veel robuuster door de metalen 
kern. Kans op kortsluiting is nihil door dit  
ontwerp. Geschikt voor (kunststof)draad in 
combinatie met houten palen. 

006734 Zwart  = 25 € 9,99 
028498 Zwart 

 
 = 175 €   

067605 Zwart  = 25 € 12,95 
021055 Zwart 

 
 = 175 € 79,95 

067612 Wit 
 
 = 25 € 12,95 

025510 XDI ringisolator  = 25 € 7,19 
025527 XDI ringisolator 

 
 = 125 € 33,45 

060788 XDI ringisolator 
 
 = 250 € 62,95 

011025 Zwart  = 5 € 3,99 
012015 Zwart 

 
 = 100 € 65,95 

678061 Zwart  = 100 € 149,00 
011032 Wit 

 
 = 5 € 8,99 

012022 Wit 
 
 = 100 € 149,00 

004089 Klein  = 25 € 6,69 
040711 Klein 

 
 = 125 € 30,95 

011193 Klein 
 
 = 250 € 57,95 

009008 Super 
 
 = 25 € 8,29 

040728 Super 
 
 = 100 € 30,95 

011209 Super 
 
 = 250 € 72,45 060894 Ringisolator Eco   = 75 € 14,95 

Ringisolator 

Voordelige, solide ringisolator zonder ijzeren 
kern. Voor het toevoegen van draad op een 
houten afrasteringspaal. 

Nieuw
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Isolatoren - permanente afrastering

TurboLine paarden-isolator 

Een zeer fraai vormgegeven 
lintisolator die lint tot 40mm klemt 
tussen 2 vaste rubberen delen. Deze 
delen  zorgen voor  een stabiele 
bevestiging van het lint en verlengen 
de levensduur. Het lint kan in 1 klik 
vastgezet worden en de 
meegeleverde schroef kan gebruikt 
worden als extra borging. 

699004 TurboLine paarden-isolator  = 20 € 21,95 
699066 TurboLine paarden-isolator 

 
 = 100 € 99,95 

TurboLine tussenisolator 

Een kunststof lintisolator die lint tot 
40mm klemt tussen 2 losse rubberen 
delen, waardoor een lange 
levensduur van het lint is 
gewaarborgd. In combinatie met 
TurboLine lint 40mm een duurzame 
combinatie. 

TurboLine hoekisolator 

Hoekisolator van hoogwaardig kunststof die 
het lint vastklemt tussen 2 losse rubberen 
delen (gepatenteerd systeem) waardoor een 
lange levensduur is gewaarborgd. Gebruik het 
verbindingsplaatje (art. 010745) voor de 
begin- en eindhoekpaal. 

TurboLine paarden-hoekisolator 

Deze innovatieve en robuuste 
hoekisolator heeft talloze voordelen 
ten opzichte van de traditionele lint-
isolatoren zoals: Een uniek subframe 
voor optimale stevigheid en 
bevestiging aan de paal. Meegegoten 
rubbers voor optimale grip op het 
lint. Te bevestigen met 1 maat 
schroefbit. Unieke lip voor het 
spannen en herspannen van het lint. 
Het tussenplaatje (art. 708027) is te 
gebruiken als verbinder en 
poortgreepanker. 

011087 TurboLine tussenisolator  = 20 € 18,95 
021482 TurboLine tussenisolator 

 
 = 100 € 89,95 

016702 TurboLine hoekisolator  = 5 € 18,95 
043880 TurboLine hoekisolator 

 
 = 30 € 99,95 

010745 Lintverbinder 
 
 = 5 € 12,95 

701028 TurboLine paarden-hoekisolator  = 5 € 21,95  
701042 TurboLine paarden-hoekisolator 

 
 = 30 € 119,95 

708027 Tussenplaatje voor 701028/701042 
 
 = 5 € 11,95 

Isolator voor het zeer eenvoudig 
bevestigen van lint van 20-40mm 
aan houten afrasteringpalen. 

PowerLine steunisolator 

011094 PowerLine steunisolator   = 25 € 9,99 
040674 PowerLine steunisolator 

 
 = 125 € 49,95 

Kunststof isolator in de vorm van 
een paardenhoofd, een zeer 
robuuste isolator die ingezet kan 
worden om een houten afrastering 
te voorzien van een stroomdraad 
om aanvreten te voorkomen 

Race Isolator 

055166  Race isolator  = 25 € 17,45 055166  Race isolator  = 25 € 17,45 
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Isolatoren - mobiele/permanente afrastering

Rol-hoekisolator 

Gemakkelijk te plaatsen en geschikt voor kunststofdraad en cord. Door 
het speciale ontwerp valt de draad altijd in de rol. 

Rol-hoek isolator 

Te gebruiken als rol-hoekisolator in combinatie met de haspelhoekpaal of te 
bevestigen op een houten afrasteringpaal. Uitsluitend geschikt voor 
kunststofdraad. Met M6 draad. 

Rolisolator metaal 

Te gebruiken als rol-hoekisolator in combinatie met de haspelhoekpaal of te 
bevestigen op een ijzeren afrasteringpaal. Uitsluitend geschikt voor 
kunststofdraad. Met M6 draad.  

029013  Rol-hoekisolator  = 5 € 6,99 010707 Rolisolator  = 5 € 4,99 

010714 Rolisolator metaal - M6  = 5 € 6,99 

Voor bevestiging van draad of cord aan een Insultimberpaal of Gallagher 
Ecopaal adviseren wij u gebruik te maken van het korte bevestigingsdraadje. 
Voor bevestiging aan Insultimber battingen kunt u het beste gebruik maken 
van lange bevestigingsdraadjes. Met het geplastificeerd bevestigingsdraadje 
kunt u cord monteren aan Ecopalen of Insultimberpalen. 

Bevestigingsdraadje 

997025 Geplastificeerd  = 50 € 21,45 
011056 Kort 

 
 = 25 € 6,29 

024698 Kort 
 
 = 1000 € 198,00 

011063 Lang 
 
 = 50 € 11,95 

024704 Lang 
 
 = 1000 € 198,00 

Porseleinen rol-hoekisolator Porseleinen hoekisolator 

Een porseleinen hoekisolator voor hoge trekkracht. Een porseleinen rol-hoekisolator voor begin- en eindpaal. Voor het 
opspannen van draden. 

015146 Wit  = 6 € 4,89 
015141 Wit 

 
 = 60 € 43,95 

015139 Wit  = 6 € 9,99 
053506 Wit 

= 
 = 60 € 74,95 
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Isolatoren - mobiele afrastering

Schroefisolator XDI 

Zeer solide schroefisolator met metalen kern. Door de oranje ring is de 
afstand tussen de kern en de geleider overal gelijk, waardoor kortsluiting 
nihil is. Geschikt voor de toepassing van (kunststof) draad en cord op een 
metalen paal, zoals de haspelhoekpaal (022014, 022236) 

057795  Metaal - M6  = 10 € 5,49 

Schroefisolator 

Voor het toevoegen van een draad op een ronde of ovale 
afrasteringpaal. 

Schroefisolator 

Voor het toevoegen van een extra draad/cord (tot 8mm) of lint (tot 40mm) 
op ronde of ovale verplaatsbare palen met een maximale Ø 12,5mm. Past 
uitstekend op de Gallagher veerstalen en kunststof palen. 

004218  Voor palen tot ø12,5mm  = 10 € 9,99 

Verstelbare isolator 

Voor het toevoegen van een extra draad op de ovale veerstalen paal 
(art.008902/019274). 

010752  Verstelbare isolator voor 008902/019274  = 10 € 5,49 

Clip 

Voor het toevoegen van een draad op glasfiberpalen met een maximale 
diameter van 10mm of 13mm. 

Verstelbaar veertje 

Voor het toevoegen van een extra draad op de kunststof pvc palen. Het 
roestvrijstalen veertje heeft een zeer lange levensduur. 

208350 Voor glasfiberpaal ø13mm  = 25 € 9,99 
018300 Voor glasfiberpaal ø10mm 

 
 = 25 € 9,99 003266 Voor blauwe/zwarte  kuststof paal  = 10 € 5,59 

010950 Zwart - palen ø4-10mm  = 20 € 9,99 
010943 Wit - palen ø6-16mm 

 
 = 10 € 5,99 

010936 Groen - palen ø6-14mm 
 
 = 20 € 12,95 
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Afstandisolatoren 

Afstandschroefisolator XDI metaal 

Innovatief Gallagher ontwerp. Veel sterker dan de bekende afstandisolator 
door toepassing van een nieuwe techniek en robuuster door de metalen 
kern. Hierdoor is de kans op kortsluiting nihil. Het oranje kunststofdeel 
werkt als slijtindicator. Geschikt voor betonnen en ijzeren palen. 

Afstandschroefisolator XDI 

Veel sterker dan de bekende afstandschroefisolator door toepassing van 
een nieuwe techniek en veel robuuster door de metalen kern. Hierdoor is 
de kans op kortsluiting nihil. Het oranje kunststofdeel werkt als slijtindicator. 
Geschikt voor houten palen. 

029006  Metaal - M6  = 10 € 26,95 

028993  20cm  = 10 € 15,95 
042647  20cm 

 
 = 100  € 137,00 

Afstandschroefisolator XDI gebogen 

Zeer solide afstandschroefisolator (20cm) met metalen kern voor het 
doeltreffend elektrificeren van bestaande niet-elektrische afrasteringen. 
Door de oranje ring is de afstand tussen de kern en de geleider overal gelijk, 
waardoor kortsluiting nihil is. Geschikt voor (kunststof) draad en cord. 

057801 20cm  = 10  € 11,95 
057818 20cm 

 
 = 100  € 109,00 
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Afstandisolatoren

Afstandschroefisolator 

Voor het snel en doeltreffend 
elektrificeren van bestaande niet-
elektrische afrasteringen. Met een 
isolator die geschikt is voor o.a. 
cord. 

Afstandisolator krulstaart 

Voor het snel en doeltreffend 
elektrificeren van bestaande niet-
elektrische afrasteringen. 

Afstandisolator 

Voor het beschermen en elektrificeren 
van een gaasafrastering. De volledig 
gegalvaniseerde beugels zijn 
gemakkelijk te bevestigen op iedere 
gaassoort. Incl. clipisolator voor een 
handige draadbevestiging. 

Afstandisolator metaal 

Voor het snel en doeltreffend 
elektrificeren van bestaande niet-
elektrische afrasteringen. Met een 
isolator die geschikt is voor 
kunststofdraad en cord tot 9mm. 
Deze isolator met schroefdraad is 
geschikt voor betonnen en ijzeren 
palen en heeft  een schroefdraad 
van 12cm. 

Afstandisolator lint 

Een afstandisolator voor een 
paardenafrastering. Voor het 
beschermen van bijvoorbeeld een 
houten afrastering of het 
elektrificeren van een versleten 
afrastering. In de tussenisolator past 
lint tot 40mm. 

Buisklem 

Speciaal ontwikkelde buisklem die past op 
iedere tuindraad- of gaasomheining. Op de 
buisklem zit een aansluitpunt voor de isolatoren 
art. 010714/057795/007516, zodat u ook uw 
tuindraadomheining kunt beschermen. De 
buisklem is voorzien van een rubber inleg om 
beschadiging aan de paal te voorkomen. 

Afstandisolator 

Voor het elektrificeren van bestaande 
dan wel versleten afrasteringen. 

009350 20cm  = 10 € 15,95 

010981 Wit - 17,5cm  = 10 € 19,95 
010998 Wit - 40cm 

 
 = 10 € 22,95 

720234 Terra - 17,5cm 
 
 = 10 € 19,95 

720135 Terra - 40cm 
 
 = 10 € 22,95 

007516 Metaal - M6  = 10 € 21,45 010912  Gaas - 32cm  = 25 € 64,45 

011087 TurboLine tussenisolator  = 20 € 18,95 
010967 Beugel voor 011087 - 45cm 

 
 = 20 € 62,45 

010974  Draad - 30cm  = 25 € 55,95 008780  Buisklem ø40-60mm  = 5 € 26,95 

Nieuw



016405 5m

016412 6m

640556 11m

010844 15m

054954 15m

009084 5m
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Doorgangen
gemakkelijk open 
en dicht zonder 
stroomonderbreking
Een doorgang moet gemakkelijk sluitbaar zijn en toch goed stroom blijven  
geleiden. Ook als de doorgang open is, moet er stroom op de afrastering 
blijven staan. Daarvoor moet u het stroom ondergronds geleiden met 
grondkabel.
 
Meer informatie vindt u op pagina 58.

Gallagher 
poortgreepanker is 
onmisbaar
Een poortgreepanker gebruikt u voor het inhaken van een poortgreep. 
Tevens werkt het anker als stroomverbinder. Gallagher heeft verschillende 
poortgreepankers die u gemakkelijk bevestigt in een houten paal. Voor het 
doorverbinden van meerdere draden kunt u de draadklem (art.nr. 010851) 
bevestigen. Deze klem past in het verbindingsplaatje van het anker.

Rol-poortset: een efficiënte instantpoort
De rol-poortset is een zeer eenvoudig te installeren “instant”poort voor 
bijvoorbeeld uitloop bij de stal, of voor een tijdelijke afscheiding. Maximale 
breedte 15m.

TIP!
Een veilige 

afrastering? Leg 
grondkabel onder  

de doorgang

Doorgangen

Poortgreep 

Duurzame, stevige poortgrepen in zwart en oranje. Goed zichtbaar en 
uitstekende bescherming tegen schokken. Art. 007585 heeft een N-haak 
voor eenvoudig inhaken. Gebruik art. 010769 voor het monteren van lint 
aan een poortgreep.  

Softgrip poortgreep 

Robuuste poortgreep met zwart rubberen profiel voor optimale grip en 
goede zichtbaarheid. Geschikt voor cord of draad. 

Softgrip poortgreep 

Robuuste poortgreep met rubberen profiel voor optimale grip. Geschikt 
voor lint tot 40mm door  lintklem. 

010783 Zwart  = 1 € 2,75 
010776 Oranje 

 
 = 1 € 2,75 

007585 N  
 
 = 1 € 1,99 

010769 Bandklem 40mm 
 
 = 4 € 7,99 

697000 Oranje - cord/draad  = 1 € 2,99 
055722 Softgrip poortgreep oranje cord/draad 3+1

 
 = 4 € 8,97

057979 Terra - cord/draad 
 
 = 1 € 2,99 

058198 Softgrip poortgreep terra cord/draad 3+1
 
 = 4 € 8,97

696003 Oranje - lint  = 1 € 3,99 
055715 Softgrip poortgreep oranje lint 3+1

 
 = 4 € 11,97

057986 Terra - lint 
 
 = 1 € 3,99 

058204 Softgrip poortgreep terra lint 3+1
 
 = 4 € 11,97
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Doorgangen

Poortgreepanker 

Voor het inhaken van een poortgreep. Sterker dan alle andere 
poortgreepankers door toepassing van een nieuwe techniek. Gemaakt van 
hoogwaardig materiaal. Inclusief aansluitingsmogelijkheid voor grondkabel 
2,5mm. 

Poortgreepanker 

Voor het inhaken van een poortgreep. 

010738  Poortgreepanker  = 4 € 5,99 

Poortgreepanker 

Voor het inhaken van een poortgreep. Geschikt om te gebruiken als 
poortgreepanker in een afrasteringskruispunt met 3 doorgangen. Inclusief 
gegalvaniseerd verbindingsplaatje. 

Poortgreepanker 

Voor het inhaken van een poortgreep, inclusief gegalvaniseerd 
verbindingsplaatje. Voor een optimale verbinding adviseren wij u gebruik 
te maken van een draadklem (art.nr. 010851). 

028986  Poortgreepanker  = 5 € 7,99 

021451  Drieweg poortgreepanker  = 4 € 11,45 

010905  Poortgreepanker  = 4 € 10,95 

Poortgreepanker 

Innovatief Gallagher design. Poortgreepanker om een poortgreep te 
bevestigen aan een metalen paal. Sterker dan andere poortgreepankers 
door toepassing van een nieuwe techniek. Gemaakt van hoogwaardig 
materiaal. Inclusief aansluitingsmogelijkheid voor grondkabel 2,5mm. 

060658  Metaal - M6  = 5 € 7,99  

Rol-poortset 

Handige “instant” poort, de veer in de behuizing zorgt ervoor dat het 
40mm TurboLine lint automatisch wordt af- en opgerold over een lengte 
van 15m. Wordt geleverd inclusief bevestigingsbeugel en poortgreep. 
Leverbaar in wit en terra. 

010844 Wit - 15m  = 1 € 86,95 
054954 Terra - 15m 

 
 = 1 € 86,95 

Nieuw
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Doorgangen

Verende hekafsluiter 

Altijd passende goed zichtbare 
afsluiting voor uw dam. Een luxe 
complete uitvoering: met witte veer en 
oranje poortgreep voor nog betere 
zichtbaarheid. Maximale breedte 5m. 
Niet geschikt voor paarden. 

Doorgangsset elastisch cord 

Complete doorgangsset (elastisch 
cord), voor een cord-afrastering. 
Maximale breedte 3 - 6 meter. 

Doorgangsset elastisch cord 

Set voor het creëren van een doorgang 
met geleidend elastisch cord. Dit cord 
met een lengte van 6½m kan uitgerekt 
worden om een doorgang van 
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.  

Elektrisch hek 

Zeer doeltreffend, onderhoudsvrij en verstelbaar elektrisch hek. 
Gegarandeerde lange levensduur. Geschikt voor al uw permanente 
elektrische afrasteringen. Geleverd zonder gegalvaniseerde draden. U kunt 
naar wens ook lint in het hek spannen. Afmetingen: 2,5m breed x 1m 
hoog, tot max. 4,5m uit te schuiven. 

Doorrijhek 

Een compleet hek, eenvoudig mee te nemen en op te hangen op plaatsen 
waar u vaak door een hek moet rijden. De trekker duwt het hek, dat onder 
spanning staat, zelf open en het sluit automatisch. Breedte 3,70 meter. 

009084 Verende hekafsluiter  = 1 € 9,99 
016405 Verende hekafsluiter wit 

 
 = 1 € 19,95 016412  Doorgangsset cord  = 1 € 23,95 

640556  Doorgangsset elastisch cord  = 1 € 27,95 

001064  Elektrisch hek - 2,5m-4,5m  = 1 € 163,00 004164  Doorrijhek - 3,7m  = 1 € 199,00 

Elektrisch hek -  
De ideale poort voor uw afrastering!
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Gereedschap

Een onmisbaar stuk professioneel gereedschap 
voor het plaatsen van  roterende spanners in 
een afrastering, alsook voor het naspannen 
van de afrastering. 

Spanbeugel super 

006451 Spanbeugel super  = 1 € 154,00 

Gereedschap voor het plaatsen van roterende 
spanners in een afrastering. 

Spanbeugel 

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

Draadhaspel 

053933 Inschroefhulp  = 1 € 4,99 011018 Draadhaspel  = 1 € 99,00 

Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van 
Insultimber-/Ecopalen. Voorkomt beschadiging 
van de kop en het scheef slaan van palen. 

Rammer 

035311 Insultimberpaal rammer  = 1 € 99,00 
017652 Ecopaal rammer 

 
 = 1 € 99,00 

017614 Paalhamer 
 
 = 1 € 39,95 

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

Grondboor  

704644 Grondboor ø7,5cm  = 1 € 22,45 
704668 Grondboor ø10cm 

 
 = 1 € 25,45 

029044 Spanbeugel  = 1 € 9,99 

Hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven van 
ring- en schroefisolatoren. 

Inschroefhulp 

Multifunctionele afrasteringstang voor het 
doorknippen van draad of het verwijderen van 
krammen. Ook te gebruiken als hamer. 

Farmertang 

004140 Farmertang  = 1 € 12,45 

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 € 77,95 

Zelfborende torx schroeven met cilinderkop. 
Kleurloze waxlaag maakt voorboren 
overbodig. Inclusief schroefbit. 
 

Schroeven 

050000 Gallagher schroeven  = 200 € 11,95 

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

Draaddraaier 

005232 Draaddraaier  = 1 € 9,99 
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Animal Performance Systems (APS)

ANIMAL PERFORMANCE SYSTEMEN 
Naast het beschermen en binnen houden van dieren d.m.v. elektrische afrasteringen,  is er ook een 
groeiende behoefte ontstaan om een optimaal rendement uit een bedrijf te halen door de prestaties 
van dieren te controleren en optimaliseren. Daarom heeft Gallagher nu ook producten ontwikkeld om 
dieren elektronisch te identificeren en te wegen. Deze producten staan inmiddels bekend onder de 
naam ‘Animal Performance Systems’ (APS). 

Gallagher Animal Performance™-systems is een complete serie van robuuste en eenvoudig te 
gebruiken systemen voor het wegen van dieren, verzamelen van data en elektronische identificatie 
(EID). Gallagher biedt een compleet Animal Performance™-systeem om de prestaties van uw dieren 
te controleren en optimaliseren, zodat u meer winst uit uw bedrijf kunt halen. De serie ‘Animal 

(EID) en vee wordt gewogen.

Gallagher  heeft de oplossing voor iedere bedrijfssituatie.

Wat is een Gallagher-weegsysteem?
Het Gallagher-weegsysteem bestaat uit 
twee weegbalken en een weegschaal. De 
weegsystemen zijn verkrijgbaar in 4 
weegmodellen, uiteenlopend van een 
basisweegsysteem tot een geavanceerd en 
compleet managementsysteem voor vee.

De voordelen
Eenvoud 

een stuk eenvoudiger.

Robuustheid

materialen en is volledig waterbestendig.

Betrouwbaarheid 

zelfs in de meest extreme werkomstandigheden 
met levende dieren.

Innovatie

aan alle weegvereisten voor vee te voldoen.

Waarom wegen?
Succesvolle boeren zien tegenwoordig in dat het 
vaststellen van het levend gewicht een 
essentieel onderdeel is van efficiënt 
bedrijfsmanagement. U kunt de juiste 
management beslissingen nemen die zijn 
gebaseerd op eenvoudig te verzamelen en 
nauwkeurige weegdata van de dieren.

WEGEN
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2000 kg
600 mm
028610

3500 kg
1000 mm
028672

2000 kg
1000 mm
028665

4500 kg
1000 mm
028689
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Wat is EID?

opgeslagen.

Waarom EID?

bedrijf nemen.

uw bedrijf.

De voordelen van EID

systemen.

INCLUSIEF: INCLUSIEF:

Quickweigh Kit 600 054053 Quickweigh Kit 1000 054046

(012056)
 - 2000 kg - 600 mm (028610)

(012056)
 - 2000 kg - 1000 mm (028665)

Weegbalken sets

ELECTRONISCHE IDENTIFICATIE (EID)

of

Stevige stalen weegbalken, volledig waterdicht, inclusief 6 meter polyurethaan kabels.

Weighscale W210
012056
Basis weegschaal

Weighscale W310
013053
Basis weegschaal 
inclusief statistieken

Weighscale W710
016054
 
Professioneel EID compatible weeg-
systeem inclusief data verwerking

Weighscale W810
018058
Professioneel EID compatible weeg-
systeem inclusief data verwerking

Weegsysteem



133010

SmartReaders

98
Trusted Worldwide

SmartReader 
BR series

048274

Permanente uitleesmodule, gevoed door 
een interne oplaadbare batterij, voor het 
identificeren van vee. Met automatische 
autotuning functie.

SmartReader 
R series
048281

Permanente uitleesmodule voor 
het identificeren van vee, exclusief 
externe 12V accu. Met automati-
sche autotuning functie.

Bluetooth

draadloze data uitwisseling (met o.a. 
computer, SmartScale (modellen 610 en 
810) of pda)

Handvat

Ergonomische greep om kans op
blessures te voorkomen.

Ergonomisch model
Zeer comfortabele soft grip.

Display

Helder en gemakkelijk leesbaar 
display.

LED met geluid

Geluidsignaal en helder knipperend 
LED licht bij elke geslaagde uitlezing.

Trilfunctie

Vibrerend handvat bij elke 
geslaagde uitlezing, dus ook 
bruikbaar in zeer luidruchtige 
omgeving.

Batterij

Interne herlaadbare batterij met
oplaadindicator.

De SmartReader HR3 is een zeer betrouwbare,
easy-to-use en multi functionele oplossing in
dierherkenning en registratie. Afmeting: 600mm (l) 

Antenne paneel
600 mm x 400mm

048243

Antenne paneel
1300 mm x 600mm

048267

Animal Performance Systems (APS)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Weerbestendig en waterdicht antenne paneel, leest alle ISO gecertificeerde 
transponders (half duplex en full duplex) 

NU BESCHIKBAAR:
GRATIS software voor 

automatische koppeling 
met database LNV (I&R)!


