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Hold ud i en tid fyldt med udfordringer

Bernd og Ines Allié

Kære kunder,

Ved starten på et nyt år, vil jeg kigge tilbage på det forgangne 2020.

Med tilbageblik på et år med mange og især ganske nye udfordringer, har jeg på det sidste haft en altoverskyggende 
stærk følelse af taknemmelighed, fordi vi sammen har mestret denne svære tid.
Jeg retter min taknemmelighed mod alle vores kunder og handelspartnere, som stadigvæk har efterspurgt vores  
produkter og serviceydelser, hvilket har dannet grundlag for en tilfredsstillende sæson.
Desuden er jeg også dybt taknemmelig over for vores ansatte, som under disse særlige arbejdsbetingelser har formået  
at holde sammen, og de har dagligt og upåklageligt serviceret vores kunder. Denne konstantitet og nærhed har  
gjort stort indtryk på mig.
Generelt påskønner jeg i den grad at arbejde i en branche, som er med til at sikre vores levebrød. Landbrugssektoren 
har under disse særlige omstændigheder vist modstandsdygtighed over for kriser og udfordringer. Vi takker  
landmændene for deres utrættelige indsats i denne svære tid. Jeg håber, at det ikke blot opfattes som en selvfølge,  
men også fremover bliver værdsat af vores medborgere.

PATURA-teamet har i det forgange år mistet to ganske særlige mennesker: Min far og firmagrundlægger Helmut Allié  
og Johannes Körbler, vores mangeårige salgschef i Østrig. Begge har gennem mange år vist eksemplarisk  
kundefokus og stor flid. De har vist os, hvordan vores forretning skal drives nu og i fremtiden.

Sammen med min hustru og alle vore medarbejdere hos PATURA, ønsker vi jer alt det bedste fremover.

Bernd Allié
Direktør

Faglig rådgivning i vores udstillingslokale

Produkter kan kun købes via din lokale PATURA forhandler. Der tages forbehold for trykfejl.  
Vores produktprogram bliver løbende forbedret sammen med den nyeste teknologi indenfor området.
Vægt mindre end 1 kg er ikke specificeret.
Ændringer helt eller delvist må ikke ske uden skriftlig henvendelse til PATURA.
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 Med 21.000 m2 indendørs lager, er grundlaget skabt for en hurtigt og effektiv ekspedition.Moderne logistik anlæg
Visionnez la vidéo !

PATURA
En familie-virksomhed med 
engagement og Team spirit.
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Spændingsgiver, 
tilbehør

Vindbeskyttelses 
systemer

Fåreprogram

Hegnsmaterialer

Hegnssystem

Fodersystemer

Drikkesystemer

Teleskoplåger, paneler,
behandlingsbokse

Vejeteknik

Staldindretning
Lette skærme og låger, låger

Staldindretning
Fodergitter, tilbehør

Staldindretning
Liggebokse, kalve

Information om El-hegn
Spændingsgiver
Tilbehør

Indledning
Frostsikker drikkekop
Cirkulations varme system, Varme 
kablerDrikketrug, Drikkekopper
Drikkekar

Indledning
Fast installeret net
Spænd paneler, DørsystemerRulle-front, 
Sideudluftning, Slange ventilation
PVC forhæng

Fodersystemer
Staldindretning
Behandlingsbokse, Grinder

Indledning
Display enheder
Vejeceller 
Tilbehør

Tegneeksempler
Lette skærme og låger
Låger
Fodergitter til dyrebehandling

Ledmaterialer
Isolatorer
Pæl
Ledhåndtag, Teleskoplåger
Mobilhegn, Spoler, Elnet

Hegnssystem til kvæg, får, geder, 
vilde dyr og husdyr
Hegnssystem til Heste

Fodergitter
Stolper, Klemmer, Montagetilbehør

Liggebokse
Kalve dyrehold
Kvægbørster

Foderhæk
PATURA- Klimahæk
Foderautomater
Trug, Spande, 
Høhække til væg

Teleskoplåger
Paneler
Mobilt stald system med tag
Behandlingsbokse
Klovpleje
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Nye produkter 2021

For mere information se side A125

Signalbånd

• til optisk og akustisk afskrækkelse

Tornado  
Polytape

•  med 1 Ø30 mm kobberleder og  
4 Ø 0,2 mm  
Ruatfrileder 

For mere information se side A125

Afskrækkelse-bånd 
imod vilde dyr

•  Et stærkt bånd til optisk 
afskrækkelse

For mere information se side A67

Ideel til  
afvisning af 

vilde dyr
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Nye produkter 2021

For mere information se side A110 - A111

•  Alle røradfstande er placeret efter 
retningslinierne for hestehold BMEL                             

• Rørafstand min. 30 cm                                                                                       
•  alle skruer er beskyttet med dækkapper, 

støtterør er trukket tilbage for beskyttelse af 
dyret. 

For mere information se side A118 - A128
El-hegn til afvægring af ulve

•  Tornado-XL net, El-net med jord, plus-minus net eller specielt høje net,                                       
et omfangsrigt tilbehørs program til akustisk og optisk afværgning

For mere information se side A126
Flok-Net med jordledning

•   Indbygget Rustfri leder i det nederste bånd,                                                               
det nederste bånd fungere som ekstra jordledning,  
det modvirker også at gnavere kan  skade det nederste bånd

I henhold 
til 

retningslinierne 
for 

Heste-hold.

for hestes sikkerhed: 
blændede skruer og stor rørafstande

variabelt led, 
til marken 
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Nye produkter 2021

For mere information se side B61

For mere information se side B67

Foderhæks opdeler højdejusterbear til kvæg

modul og smart ædegitter til kalve

• kan tilpasses i længde,                                                                                     
•  afstanden mellem foderpladsen kan vælges,                                                                 

ophæng 75 cm

• Højdejusterbare opdeling af foderpladser,                                                                
• ingen flytning af dyr                                                                                          

• kan monteres på vægge eller søjler,
• massiv konstruktion

For mere information se side B71

Suttespand 
montagesæt

• Ideel til modulopbygning af kalve-foderpladser,                                                      
• fleksibel  montage,                                                                                        
• kan sikres i opklappet position



5

Nye produkter 2021

Elektrisk pendul børste
For mere information se side B139

• Støjsvag og mindre service,                                                                               
• stopper automatisk.

For mere information se side B131 - B133
Mange nye produkter til fodring af kalve

•  Stort udvalg af suttespande 
og tilbehør,                                                                   

• mange sutter og ventiler,                                                                                  
• store sutteflasker m. 3 liter 

For mere information se side B280/B282

Vejeenhed S3 + Vejestave HD5T

•  Vægt kan aflæsses direkte, og gemmes i en app, med det registrerede 
dyrenummer,                 

• dataoveførelse med blutooth,                                                                        
• vejeområde af vejestave optil 500 kg
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Nye produkter 2021

For mere information se side B158
Rund hø-hæk til heste

For mere information se side B161
Hø-Sæk

• Forlænger foderoptaget,
• lav støvbelastning, lav fodertab,
• levnedsmiddel godkendt materiale

• en sikker hø-hæk til rundballer,
• afdækning af farlige mellemrum, 
•  ingen skarpe kanter i nærheden 

af dyrene

• Langtidsholdbar og korrosinsbestandig,
• glat overflade,
• let rengøring pgr. afløb

For mere information se side B163
Rustfri fodertrug



7

Nye produkter 2021

Heste Høhæk Midi 
med 8 foder-pladser
For mere information se side B153

Termo drikkekar Isobar 250
For mere information se side B219

• integret tagbøjle,
• sikker palisadgitter,
• ideel til mindre flokke

• frostsikker vandforsyning til - 15 C, 
• 180 L volumen,
• Låg og afdækning beskytter vandet imod solen, løvfald og vilde dyr

Panel-forbindere
For mere information se side B251

• Alternativet til kæder, 
• til fast fobindelse af paneler, 
• er egnet til alle paneler
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Spændingsgiver

Information om El-hegn A2 – A3

El-hegn udvalg A4 – A5

El-Hegn til alle typer af dyr A6 – A7

Oversigt over Hegns- apparater    A8   – A9

9 Volt Batteri El-hegn A10 – A13

12 Volt El-hegn A14 – A15

El-apparat til 230 Volt A16 – A17

Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt A18 – A25

Spændingsgiver med høj effekt (230 V) A26 – A27

Bokse til 12 V apparater A28 – A29

Sol-anlæg A30 – A33

Alarmudstyr A34 – A35

Tester A36 – A38

Batterier, Strømforsyning A39 – A41

Jordforbindelse A42 – A43

Kontakt, Lynafleder, Skilte A44 – A45

Højspændingskabel, trådsamlere A46 – A47

Kabler A48 – A51
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A2

Isolator

Hegnforsyning

Jordforbindelse

Information om El-hegn

Hegnstråd med høj ledeevne

7500 Volt 
efter 1000 m 

800 Volt 
efter 1000 m

Hegnstråd med lav ledeevne

Kun hegnstråd med høj ledeevne sikrer maksimal ydelse på længere hegn til enden af hegnet

Principperne, hvorpå det elektriske hegn virker - og hvad det adskiller sig fra andre hegn - er dyrenes reaktion på de elektriske stød, de 
modtager når de rører hegnet. Det elektriske stød er ikke farligt for hverken mennesker eller dyr, men kan gøre dem bange for at komme
i hyppig kontakt med hegnet. Dette fungerer for alle dyrearter - både ved at holde dyrene ude og inde.

Hvad består et El-apparat af?

3 faktorer afgør effekten af dit elhegn

Isolator

Lange elhegn kan kun fungere ved hjælp af 
tråde med god ledeevne. Når du bruger fire 
tråde med 2,5 mm stål, kan du lave hegn op 
til 120 km, når der ikke er vegetation. Ved 
brug af kun en tråd af samme type, falder den 
maksimale længde til 30 km.
Hvis du går ned til en kompakt polytråd, der 
har 3 x 0,16 mm rustfri stål tråde, vil den 
maksimale længde af hegnet gå ned til 250 m. 
Hvis der er vegetation på hegnet, vil disse tal 
falde betydeligt. Afhængig af den ønskede 
hegnslængde og det forventede vegetation i 
hegnet skal tråden vælges omhyggeligt.

Et elektrisk hegn kredsløb består af 
fem hoveddele:

①  Hegnsapparatet producerer regelmæssi-
ge elektriske impulser.

②  Hegnestråden transporterer strøm i 
hegnet. Isolatorer sikrer, at strømmen 
ikke går i jorden.

③  Når et dyr rører tråden, løber strømmen 
igennem dyrets krop.

④ strømmen føres igennem jorden

⑤  Jordspyd bærer strømmen tilbage til 
el-apparatet.

⑤ Jordspyd
④ Grunden

② Hegnsledning

③ Dyr 

① El-apparat

Ledeevnen jordforbindelsen El-apparatet

1.  Ledeevnen 
af hegnstråde KORT FORTALT

Vælg din hegnstråd, snor, reb eller polytape med 
maksimal modstand fra følgende:
til 400 m hegn - max. 2,4 Ohm / m

til 3000 m hegn - max. 0,32 Ohm / m
til 8000 m hegn - max. 0,13 Ohm / m 

8000 Volt i 
starten af hegnet
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Information om El-hegn

Det grundlæggende om jordforbindelseEl-apparat

Elektrisk hegn

Hegnforsyning

Jordforbindelse

Jordspyd

Dette er den typiske jordforbindelse til strømforsyninger. Sørg for at der er tilstrækkelig perfekt jordforbindelse, 
over 80% af de installerede jordforbindelser er utilstrækkelige. Læs venligst vores anbefalinger om antal 
jordspyd i tabellerne ved de respektive hegnsapparater.

2. Jordforbindelse
Et elektrisk hegn er et kredsløb, hvor 
strømmen flyder gennem tråden, dyret og 
gennem bunddækket ned i jorden, og løber 
tilbage til el-apparatet igennem jordspydene.
Da jord er dårligt ledende, især når det er 
tørt, sandet eller stenet, er det vigtigt at sikre 
et passende antal jordspyd, således at el-
apparatet kan nå sin fulde ydeevne. 

1  Til fastinstallerede apparater bruges normalt 
3 jordspyd (1 til 2 m længde).

2  Til flytbare apparater, anvendes mindst ét 
jordspyd af 1 m længde. I tørre forhold, 
anbefales der yderligere jordspyd.

3 Sørg for at alle tilslutninger er boltet.

4  Alle dele af grundstødning system bør 
galvaniseres - isolerer rust!

5  Afprøv jordforbindelsen regelmæssigt.

3,8 joule / 12 + 230 Volt

0,33 joule / 9 Volt

KORT FORTALT
Standarden for jordsystemets Energisers er 1 til 5 joule: Bank 3 galvaniseret 

jordspyd på 1 m længde ned i jorden 3 m fra hinanden og forbind dem 
med skruer og jordkabel. 

El-apparatet
Et kraftigt hegnsapparat er grundlaget for 
et godt elhegn. Styrken i et el-hegn er givet i 
joule.

4 faktorer spiller ind ved valg af apparat

① vegetationsbelastning på hegnet

② Hegnslængde, eller antallet af ledninger

③ Dyrearter

④ Strømforsyning 9 V / 12 V eller 230 V

Detaljerede oplysninger om udvælgelse 
af udstyr, se tabellerne i de respektive 
hegnsapparater.

KORT FORTALT:
Minimum strømforbrug afhængigt af længden 

af hegnet og bevoksning:

min - til 500 m 
uden vegetation. 0,25 joule

min - 1000 m 
normal vækst. 2,0 Joule

min - 1000 m 
tunge vegetation. 6,0 Joule

15,0 joule / 230 Volt6,0 joule / 12 + 230 Volt

1,1 joule / 12 volt

1,0 joule / Solar 12 Volt
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Dyr, der er svære at indhegneDyr som er lette at holde inde/ude

På hegnslængden mener vi den faktiske længde på hegnet

Hegnslængde i km.

Elektrisk kryds tilslutning 
på tråde - ca. hver 200 m

Elektrisk kryds tilslutning på 
tråde - ca. hver 200 m

Ingen bevoksning
Ingen kontakt mellem El-
hegn og bevoksning

Let bevoksning
Vegetationen berører 
hegnet nu og da

Normal bevoksning
Vegetation rører konstant 
hegnsledning

stærk  bevoksning
Tråden løber konstant ind 
i bevoksning

Det korrekte El-apparat til mit hegn
For at forenkle valget af et el-apparat i en bestemt situation, har vi udviklet et skema. Det giver dig mulighed for, på grundlag af et par 
grundlæggende input, som hegnslængde, type af dyr og vegetation, hurtigt og præcist at vælge det rigtige El-apparat. Du kan finde det på 
en nem måde ved at gå på www.pithegn.dk og søg på PATURA "El-hegn kalkulator".

El-hegn udvalg

Bemærk venligst anbefalinger for den 
maksimale hegnslængde i tabellerne 
ved de respektive hegnsapparater.

Strømkilden
Varierende strømkilder er muligt til El-apparat

• 230 volt vekselstrøm fra stikkontakten
• 12 volt jævnstrøm fra et batteri
• 12 volt jævnstrøm fra solcellebatteri
•  9 volt jævnstrøm fra ikke genopladelige 

batterier

Bevoksning
Den afgørende rolle i udvælgelsen af et 
el-apparat afvejes af bevoksning på hegnet. 
Det høje energi output som et PATURA 
El-apparat har skal primært bruges til at 
afsvide tung bevoksning på hegnet, og 
trods denne vegetation, opretholde et højt 
spændingsniveau på hegnet. Disse er de 
forskellige betingelser for vegetation:

Hegnslængde
Efter vegetationen, spiller længden af 
hegnet den næstvigtigste rolle i valget af 
udstyr. Ved hegnslængde mener vi ikke den 
samlede længde af de enkelte tråde, men 
blot længden af det faktiske hegn. Multi-
trådhegn har flere fordele i deres drift ved 
hjælp af moderne El-apparater end dem 
med en enkelt tråd. Multi-trådhegn er bedre 
end én, forudsat at trådene er forbundet 
med hinanden med jævne mellemrum.

Dyrearter
Dyrearten spiller en vigtig rolle i 
udvælgelsen af et El-apparat. Dyr, som er 
vanskelige at holde inde, såsom vilde dyr, 
får, geder og høns, anvendes kraftfuldt 
udstyr. Dyr, der er lettere at holde inde, 
såsom kvæg, heste, svin og husdyr, kan 
mindre effektfuld udstyr anvendes, afhængig 
af den tilsvarende hegnslængde.

Der er mange grunde til at vælge et el-
apparat, men der bør være nettilslutning til 
rådighed: anskaffelsesprisen på et el-appa-
rat er forholdsvis lav, energiomkostningerne 
er ekstremt lave, og det er nemt at betjene.
Når der ingen netspænding er til rådighed, 
så er det næstbedste alternativ et 12 volt 
batteri, energi omkostningerne er stadig 
acceptable, men vedligeholdelsen og geno-
pladning af batterierne er ikke desto mindre 
en betydelig omkostning. For at mindske 

denne omkostning anbefales et solpanel, 
som kan oplade batteriet fra forår til efterår 
- vi anbefaler brug af solpaneler, specielt til 
de mere kraftfulde 12 volt batterier.
Det dyreste alternativ til strømforsyning er 
brugen af 9-volt ikke-genopladelige batte-
rier, som derfor skal bortskaffes som farligt 
affald, når de er opbrugt. Fordelen med 
disse er, at batterierne er nemme at bruge, 
men deres lave power er en ulempe.
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Spændingsforløb i et PATURA apparat i forhold til konventionelle enheder. Specielt med vegetation på hegnet, 
har PATURA El-apparater en meget højere spænding.

PATURA el-apparat
Konventionelle enhed med Power 
Control
konventionel enhed uden strøm 
kontrol 

Belastning ved bevoksning: Stærk Normal Lav
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El-hegn udvalg

Strømkilde Dyrearter 

Ref.: 145602

Ingen strøm (volt): 9800
Ladeenergi (joule): 20

Max. Impulsenergi (Joule): 15
Spænding på 500 Ohn (Volt): 7500

Datablad Tryk for PDF

Længde Bevoksning

PATURA Strøm 
kalkulator
Find det rigtige el-apparat 
på en nem måde
På en meget nem måde, kan du med 
PATURA Elhegn Kalkulator få vist hvilken 
spændingsgiver, der passer til netop dit 
behov. Brug piletasterne (eller musen) til 
at vælge de vigtigste parametre, såsom 
strømkilde, dyreart, længden på hegnet 
og vegetations styrke og du vil få den 
bedste anbefaling med detaljeret teknisk 
information om den valgte enhed.

LADE-
ENERGI

Pulsenergi er afgørende for hegnet og ikke 
ladeenergien

UD-
GANGSEF-

FEKT

1. Impulsenergi (i joule):
Dette er den maksimale pulsenergi, der gives 
til hegnet. Jo højere pulsenergi, jo stærkere 
elektrisk stød får dyret og lettere er det at 
svige vegetationen.

•  El-apparater med lav produktion af energi 
(under 0,5 joule) er egnede til dyrearter, 
der er lette at hegne, til korte hegn og til 
meget lidt vegetation.

•  El-apparater med medium ydelse energi 
(1 til 5 joule) er egnet til dyr, der er 
vanskelige at hegne og frem for alt til 
hegn som har en normal vegetation

•  El-Apparat med høj pulsenergi 
(ca. 5 Joule) er specielt udviklet til lange 
hegn med tung bevoksning.

Hvad er et stærkt El-apparat?
To vigtige parametre er nok til at definere et El-apparat´s fordele:

Udgangseffekt = Slagkraften på hegnet
Ladeenergi er den energi som en enhed 
modtager fra et batteri eller stikkontakten.

2. Spænding ved belastning (i Volt):
Internationale standarder kræver, at 
mindste tomgangsspænding skal være på 
2000 volt. PATURA anbefaler i praksis 
hegnsspændinger fra 3000 - 4000 volt. 
Det vigtigste er ikke spændingen, i tomgang, 
men spændingen under belastning. 
PATURA har spændingsdata ved belastning 
på 500 ohm, hvilket svarer til normal 
plantevækst eller dyrkontakt.

Spænding på El-hegnet
PATURA El-apparater udmærker sig ved 
at vise en konstant høj spænding selv når 
hegnet er belastet af (f.eks) vegetation. Ved 
hjælp af et digital volt meter, kan du selv se 
de fordele PATURA El-apparatet giver dig. 
Det afgørende er en konstant spænding 
mere eller mindre over hele området på 
hegnet, således bevarer du den samme 
høje afskrækkende virkning på dyret, 
selv i ekstreme situationer. Ekstremt høje 
spændinger på hegnet, navnlig under ingen 
belastning, giver ikke fordele med hensyn 
til effektiv dyr kontrol, og har ulemper med 
hensyn til tab - især hvor der er dårlig 
isolering.

Uden

Find det rigtige el-apparat hurtigt
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Elektrisk hegn til katte er fra 0,55 - 0,75 m høj med 
3 - 4 tråde

Elektrisk hegn til store hunde er fra 0,85 - 1,05 m høj 
med 2 - 4 tråde

Elektrisk hegn til kødkvæg er fra 0,85 - 1,05 m høj 
med 2-3 tråde

Elektrisk hegn til store heste er fra 1,30 - 1,60 m høj 
med 2 - 3 tråde

Elektrisk hegn til geder er fra 1,05 - 1,20 m høj med 
4 - 6 tråde 

Elektrisk hegn til grise er fra 0,50 - 0,75 m høj med 
2 - 3 tråde. Hegn til fritgående grise skal være et dob-
belthegn som kan beskytte dem mod dyr udenfor hegnet.

Hegn til katte - holde ude/inde

Hegn til kødkvæg

Hegn til store heste

Hegn til geder Hegn til grise

Elektrisk hegn til køer er fra 0,85 - 1,05 m høj med 
1 - 2 tråde

Elektrisk hegn til får er fra 0,85 - 1,05 m høj med 
4 - 5 tråde

Hegn til får

Hegn til fjerkræ

Elektrisk hegn til små heste og ponyer er fra 
1,05 - 1,30 m høj med 2 - 3 tråde

Hegn til små heste

El-Hegn til alle typer af dyr

Det elektriske 
hegn
det beste alternativ til 
indhegning af alle dyrearter

Elektrisk hegn er velegnet til at indhegne 
alle former for dyr. Hegnet adskiller sig 
kun i dens højde, antallet af tråde og dels i 
hegnsmaterialer. Hvorvidt hegnet skal være 
et ydre hegn eller en indre hegn spiller 
således ikke en rolle. På disse sider kan du 
finde oplysninger om ydre hegnsopsætning 
med hensyn til højde og mængde af 
ledninger til de vigtigste typer af dyr. Valget 
af det indre hegn kan vælges som højder 
omkring 10 til 15 cm mindre, og en mindre 
tråd kan muligvis bruges. Vi vil være glade 
for at rådgive dig om yderligere spørgsmål.

Send os en skitse af din 
planlagte indhegning. 
Så vil du modtage et 

tilbud fra os.

Hegn til køer

Hegn til store hunde - holde 
inde/ude

Elektrisk hegn til høns afhænger af deres 
flyvefærdighed 0,60 - 0,90 m (selv op til 1,20 m) 
Høj med 5-7 tråde
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Elektrisk hegn til beskyttelse mod vildtsvin er op til 
0,55 - 0,75 m høj, med 2 - 3 tråde.

Elektrisk hegn til beskyttelse mod duer på opbyggede 
facader består af 1 - 3 tråde.

Elektrisk hegn til beskyttelse mod kaniner er ca. 
0,55 m høj med 3 tråde: For at undgå at de graver 
under hegnet, kan det være nødvendigt at lægge 
en tråd direkte på jorden. Hegnet skal være lidt 
hældende mod dyrene.

Holde vildsvin ude

Holde duer vækHolde kaniner ude

Elektrisk hegn til beskyttelse mod hejrer er omkring 
0,75 m høj, med 2 eller 3 tråde. I lavvandede 
områder er hegnet vippet mod vandoverfladen.

Elektrisk hegn til beskyttelse mod kronvildt er op til 
1,50 m høj med 5 tråde.

Elektrisk hegn til beskyttelse mod rådyr er op til  
1,40 m høj, 5 til 6 tråde.

El-hegn til at holde ulve ude, 1,20 m  med 4-5 tråde

El-hegn for at holde brunbjørne ude, 1,2 m høj og 
med 5 tråde

El-heg til beskyttelse mod mår-dyr og vaskebjørne, 
består af mindst 2 tætsiddende trade, som kobles på 
+ og - polen. 

El-hegn imod oddere o.l er 0,4 m højt med 4 tråde

Holde hejrer ude

Holde kronhjort udeHolde rådyr udeHolde ulve ude

Holde bjørne ude

Holde mårhund og vaskebjørn ude

Hold odder og mår-dyr ude

Holde dyr inde/ude

Elektriske hegn til alle typer af dyr

Principielt skal vi beslutte, i anvendelsen 
af elektriske hegn, om de dyr, der skal 
kontrolleres, skal være indenfor eller udenfor 
hegnet.
I princippet er det lettere at holde dyr 
indenfor hegnet end udenfor. Dyr, der er 
indhegnet, vænner sig hurtigt til hegnet og 
respekterer det. At holde dyr udenfor hegnet 
er vanskeligere, da dyrene ikke er fortrolige 
med strøm. I dette tilfælde har vi behov for 

at sikre at dyret får respekt for strømmen, 
og vænner sig til hegnet. Dermed bør kun 
særligt effektive el-apparater anvendes og 
det er en god ide, at anvende ekstra tråde.
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Oversigt over Hegns- apparater

PATURA Spændingsgiver til markhegn
PATURA's hegnsanlæg udmærker sig ved en høj ydelse, især ved stærk bevoksning omkring hegnet uanset om der er tale om 9, 12 eller 230 V 
anlæg. ● PATURA Hegnsanlæg kan indeles i tre kategorier, Kompakt, Standard og Profi. Ved kompakt og standard anlæg fås den bedste Pris-
Ydelse. anlæg fra serien Profi er topanlæg som giver mulighed for alle funktioner.

Komplet indstøbt Elektronik
Den følsomme elektronik er beskytte mod fugt, vand og 
insekter, dermed har man fjernet de flest fejlmulighederne 
på spændingsgiver til markhegn.

Magnetkontakt
der kan skiftes funktioner på apparartet, igennem kabinetet, 
vha af de magnetiske kontakter er det ikke nødvendigt at 
kunne få adgang til apparatet, hvilket giver en optimal 
sikring imod korrosion. Igennem det omfangsrige 
programmering er det muligt at tilpasse spændinge 
optimalet ( hegnslænge, bevoksning) hvorved man udnytter 
batteriet optimalt.

Digital display, Kontrol af Jordingen og 
fjernbetjening
PATURA's Profi-serie af markhegns spændingsgivere, har et 
utal af kontrolfunktioner, disse er udført med effektive 
LED-pærer, disse er også synlige i skarp sollys. de størrer 
anlæg har derudover digital display (dog ikke P8000 ) som 
gør det muligt af aflæse, udgangsspændingen, Ladetilstand 
på Batteriet, Spændingen over jordspyddet. P4600, 
P6000, P8000 kan koples op på en fjernbetjening.

beskyttels mod afladning
Alle PATURA Spændingsgiver ( 12 V) til mark hegn 
har en afladesikring, dette er en sikring imod at 
batteriet aflades og bliver beskadiget eller sågar 
en ødelæggelse af batteriet, bliver batteriet afladet 
skifter det til sparefunktion og kontrollampen skifter 
fra grøn til rød. bliver batteriet ikke opladet, vil det 
slukke automatisk efter en vis tid.

Apparat: 
Normal impuls

Apparat: 
langsom 
impuls

Apparat: 
Stop

Visning: langsom

Visning: apparat stop
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Oversigt over Hegns- apparater

 P 10 •   0,05 0,04 5800 1000 0,8 0,2 - - - A13

 P 30 •   0,16 0,12 7700 1900 1,2 0,4 - - - A13

 P 15 •   0,20 0,15 8200 2500 1,3 0,4 - - - A13

 P 50 •   0,39 0,30 9400 2800 2,8 1,3 - - - A13

 P 20  •  0,22 0,17 8400 2600 1,4 0,5 - - - A11

 P 40  •  0,29 0,23 8700 2800 1,9 0,75 - - - A11

 P 60   • 0,43 0,33 9600 2900 3,0 1,5 - - - A11

 P 100 •   0,60 0,45 7900 4300 5 3 2 - - A15

 P 200 •   1,5 1,1 9600 5400 10 5 3 1 4 A15

 P 300 •   2,4 1,7 9900 5700 15 10 5 1,5 6 A15

 P 1  •  0,70 0,50 8300 4400 5 3 2 - - A19

 P 2  •  1,4 1,0 9800 5300 10 5 3 1 4 A19

 P 3  •  2,7 2,0 11000 5900 15 10 5 1,5 8 A19

 P 4  •  4,5 3,0 11400 6200 20 15 7,5 2,5 12 A19

 P 5  •  6,3 3,8 11000 6300 25 17 8,5 3 15 A19

 P 1500   • 1,4 1,0 9800 5300 10 5 3 1 4 A21

 P 2500   • 2,7 2,0 11000 5900 15 10 5 1,5 8 A21

 P 3500   • 4,5 3,0 11400 6200 20 15 7,5 2,5 12 A21

 P 3800   • 6,3 3,8 11000 6300 25 17 8,5 3 15 A21

 P 4500   • 9,0 6,0 9500 6800 30 25 10 5 25 A23

 P 4600   • 9,0 6,0 9500 6800 30 25 10 5 25 A23

 P 6000   • 20 15 9800 7500 48 35 18 8 40 A25

 P 1000 •   0,75 0,45 9700 4700 5 3 2 - - A17

 P 2000 •   1,5 1,1 9900 5400 10 5 3 1 4 A17

 P 3000 •   2,7 1,8 9200 5600 15 10 5 1,5 6 A17

 P 4000 •   5,8 3,2 9900 6100 23 15 8 3 10 A17

 P 8000
    • 21 15 8200 7200 100 65 30 15 60 A27

 
Tornado Power

             

 P 25  •  0,11 0,08 7300 2100 1 0,3 - - - A33

 P 35  •  0,21 0,15 9300 2600 1,6 0,6 - - - A33

 P 70   • 0,65 0,50 9800 4800 5 3 2 - - A33

 P 140   • 1,3 1 9600 5600 10 5 3 - 4 A33
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①

②

③
④ ⑤

⑥

⑦

①

②
③

④
⑤
⑥
⑦

Hegn-/batteri 
spændingsindikator
OFF
Batteritest

Langsom pulsslag
Natsænkning
Halv kraft
Fuld kraft

viser hegnsspænding
På position ④ til ⑦ lyser kontrollampen ved hver 
pulsslag.
Top grønt lys: Hegnsspænding over 5000 Volt (optimal)
Midten grønt lys: Hegnsspænding 2500 - 4900 Volt (tilfredsstillende)
Laveste - rødt lys: Hegnsspænding under 2500 Volt (utilfredsstillende)

Batterispænding
Position 3 - indikerer at lyset er tændt permanent
Top grønt lys: Batterispænding over 7,1 Volt
Midten grønt lys: Batterispænding mellem 5,5 og 7,0 Volt
Laveste - rødt lys: Batterispænding under 5,5 Volt

Banebrydende teknologi med 
optimal pris / ydelsesforhold

PATURA P 60 - overbevisende 
i alle detaljer
• Nem betjening
• Praktisk drejeknap
• 2 effektniveauer
• Langsom mode
• Natspare tilstand
• 3-trins hegn og batteri kontrol

Kontakt indstillinger på PATURA P60
Halv / Fuld kraft:
•  For at dyrene skal vænne sig til El-hegnet, så lad det stå 

på fuld kraft. Er der meget lidt bevoksning ved hegnet 
og er det et kraftigt El-hegn kan det godt sættes til halv 
kraft

Langsom:
•  For at dyrene skal vænne sig til El-hegnet, så lad det stå 

på fuld kraft. Til kalve og heste kan man senere sætte 
El-hegnet til halv kraft.

Natsænkning:
• Langsom om natten - spare batteri

Det kompakte og handy 9V el-apparat anvendes hovedsageligt i 
forbindelse med flytbare hegn på græsarealer med hyppige ændringer 
af placering og til små husdyr besætninger.

6-trins drejeknap

Inklusiv pæl = jordspyd
(P 40 / P 60)

Komplet indelukket 
El-apparat

3-trins hegn og 
batteri kontrol

kraftige skrueterminaler 
til hegn og jord

P 20
P 40
P 60
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Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information Især i tørre jordbundsforhold, anbefaler vi brug af supplerende jordspyd (Ref.161700) 
i tillæg til den, der hører til El-apparatet.

9 Volt Batteri El-hegn

9 Volt Batteri El-hegn
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141220 0,22 0,17 8400 2600 24 9 – 12 1,4 0,5 0,7 0,25 - • - •* - - • 0,25

141420 0,29 0,23 8700 2800 15 – 29 9 – 12 1,9 0,75 0,9 0,35 - - • •* • • • 0,25

141620 0,43 0,33 9600 2900 24 – 45 9 – 12 3,0 1,5 1,5 0,75 - - • •* • • • 0,25
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P 60 12 V tilslutningskabel

P 20 P 40

Alle til 9 V  
men kan også 
køre på 12 V

Til optimal funktion anbefaler vi  
9 V alkaline batterier

9 Volt Batteri El-hegn

års3
GARANTI

 Vores stærkeste El-apparat bruger et 9 V tør-batteri, effektiv dyrkontrol med høj ydeevne selv 
under belastning af hegnet, batteritest, langsom tilstand, nat/spare funktion, halv/fuld effekt
ladeenergi: 0,43 joule

141620  

Til tilslutning af alle PATURA 9 volt tørcellebatteri eller til 12 volt enheder til strømforsyninger. 
(Ved tislutning til 230 Volt afbrydes batteriklemmerne).

159101  

 Denne billige PATURA enhed til 9 V tørbatteri; ideel til indhegning af små kvæg og heste, 
brugervenlig kontakt, 1-vejs-indikator
Ladeenergi: 0,22 joule 

141220  

 PATURA all-round El-apparat til 9 V tør-batterier, ideel til græsarealer med kvæg og heste med 
ingen eller ringe vegetation, batteritest, langsom puls sekvens, nat/spare funktion, halv/fuld 
effekt
ladeenergi: 0,29 joule 

141420  
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Kun perfekt 
jordforbindelse giver 
fuld power på hegnet

Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information Især i tørre jordbundsforhold, anbefaler vi brug af supplerende 
jordspyd (Ref.161700) i tillæg til den, der hører til El-apparatet.
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Vores robuset 9 V apparat til 
toppris
Kombinationen af kompakt størrelse og let vægt, kan disse enheder 
fuldt ud udnytte deres styrker især i mindre, flytbare hegn med hyppige 
ændringer, såvel som til afgræsningsområder.
Den enkle og pålidelig teknik gør det også fungerer fint til 
hobbylandbrug.
Omkostningerne og miljømæssig fordel: Alle PATURA 9 V 
batterienheder kan også tilsluttes til et genopladeligt 12 V batteri.

El-hegn - kon-
trol indikator

Hegn 
tilslutning

ON/OFF knap
Jordforbindelse

• Enheden lyser grøn hver 2. sekunder: Batterispænding er ok 

•  Enheden blinker grøn hver 1,5 sekund: Apparatet virker og 
udgangsspændingen er ok 

• Enheden lyser rød hver 2. sekund: Batterispændingen er lav 

•  Enheden blinker rød hver 1,5 sekund: Enheden fungerer, men 
udgangsspændingen er for lav 

•  Enheden blinker rød hver 4. sekund: fejl på enheden. Der er 
ingen udgangsspænding "

Enhederne er ideel til en hård daglig drift. Dette understreges af 
mange funktioner, såsom vandtæt, magnetisk kontakter eller de 
stabile klemmer.

9 Volt Batteri El-hegn

3 – 9 Volt Batteri 
El-hegn

Kombineret displayenhed for 
udgangsspænding og batteritilstand

Enkel og robust

Til optimal funktion anbefaler 
vi 9 V alkaline batterier
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140700 0,05 0,04 5800 1000 14 3 0,8 0,2 0,4 0,1 - • - - - - - 0,25

141100 0,20 0,15 8200 2500 24 9 – 12 1,3 0,4 0,65 0,2 - • - •* - - • 0,25

140800 0,16 0,12 7700 1900 15 – 27 6 – 12 1,2 0,4 0,6 0,2 - • - • • - • 0,25

141500 0,39 0,30 9400 2800 44 9 – 12 2,8 1,3 1,4 0,65 - • - •* - - • 0,25
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P 10 P 30 12 V tilslutningskabel
 Spændingsgiver til 2 x 1,5 V lommelygte batterier; hænges 
direkte på hegnet; den perfekte apparat til korte hegn
Ladeenergit: 0,05 joule 

140700  

 El-apparat bruger 4 x 1,5 V engangsbatterier, str. D eller 
12 Volt batteri; Det ideelle El-apparat til små hesteflokke, 
små husdyr eller til vandresæt.
ladeenergi: 0,16 joule

140800  

 Til tilslutning af alle PATURA 9 volt tørcellebatteri eller til 12 
volt enheder til strømforsyninger. (Ved tislutning til 230 Volt 
afbrydes batteriklemmerne).

159101  

Alle til 9 V  
men kan også 
køre på 12 V

Rejsesæt
Rejsetasken ”Paddock”, kan tages med overalt, sættet indeholder: P30 el-
apparat, 4 sammenklappelig alu-pæle, 5 metal pløkke, 5 elastikker , 4 
isolatorer, 1 led, 40 m Polytape, en vandtæt bæretaske
Vægt inkl. batteri 2,75 kg.

154000  

 
Ekstrem  
let - kun  

2,75 kg (inkl. 4 
batterier)

Jahre3
GARANTIE

P 15 P 50
Et røverkøb blandt PATURA 9 V apparater; ideel til små græsarealer til kvæg og heste; 
kontrolindikator for hegns-spænding og batteristatus, vandtæt magnetisk drejekontakt
Ladeenergi: 0,20 Joule  

141100  

Dette prisbillige og kraftfulde 9 volt apparat; ideel til kvæg og heste hegn, også med 
belastning af hegnet; kontrolindikator for spænding og batteristatus, vandtæt magnetisk 
drejekontakt, tilslutning af jord og hegn
Ladeenergi: 0,39 joule  

141500  
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Ref. 160001 PATURA Germany ▯  ▯ 

⑩

Akkuapparater anvendes, når græsgange på store arealer ligger 500 m. væk fra en 230 volt strømkilde.
Som regel installeres enheden direkte på hegnet. Det faktum, at batterierne skal genoplades jævnligt, bør apparatet være let tilgængelig. 
Samtidig, skal apparatet placeres således, at det er vanskeligt at se for fremmede (tyverisikring). Fordi akkuapparater ofte flyttes rundt på 
forskellige arealer, skal hvert sted afprøves med jordspyd.

Den perfekte installation af dit 12 V akkuapparat fra PATURA

12 Volt El-hegn

Hvis du følger disse anvisninger, så har du et godt og 
funktionsdygtigt apparat i mange år:

①  Den korrekte installation af dit akku apparat, er lige ved siden af 
hegnet.

②  Til beskyttelse mod vind og vejr, anbefaler vi at bruge vores 
bæretaske.

③  Til beskyttelse af dit el-apparat (inklusive batteri) mod tyveri, 
anbefaler vi vores sikkerhedsboks (P1500 - P4600).

④  Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet, for at kunne fungere i 
8 - 14 dage. Vi anbefaler at benytte tætte og vedligeholdelsesfrie 
batterier.

⑤  For genopladning af batteriet benyttes så vidt muligt en kvalitets 
automatisk oplader. Brugen af et ekstra batteri anbefales.

⑥  Ved at benytte et korrekt dimensioneret solcellepanel fra forår til 
efterår, som erstatter den irriterende genopladning af batterierne.

⑦  Forbindelsen til hegnet benyttes et tilslutningskabel, der kan 
benyttes til alle akkuapparater.

⑧  Installer jordforbindelsen så tæt på enheden som muligt på et 
sted, hvor jorden er fugtig, hele året.

⑨ Tjek jordforbindelsen umiddelbart efter installationen.
⑩ Mærk dit hegn med advarselsskilte.

Detaljerede oplysninger om specifikke områder, se følgende kapitel 
Tilbehør. 

Hvor lang tid holder et 12 V batteri
• Se batteriets kapacitet (i Ah) på batteriets identifikationsplade: f.eks 80 Ah
• Det viser den brugbare kapacitet af dit batteri, hvilket er 65% i et nyt batteri (dette reduceres ved brug i flere år) fx 80 Ah x 65% = 52 Ah
• Bemærk strømforbruget i nedenstående tabel, eller på identifikationspladen på spændingsgiveren: f.eks P200: 0,110 A
•  Beregn levetid i timer (timer), før de genoplades: kapacitet / strømforbrug. f.eks 52 / 0,110 = 473 timer således er levetiden 473 timer eller 20 

dage (473 timer ved 24 timer om dagen)

komplet P100 med sol.panel 5W

NYT

det prisbillige sæt, til korte hegn.  
 P100 med bæreboks, med et 5W solpanel inkl. 45ah batteri og et PATURA skruebart jordspyd. 
det kan være nødvendigt at lade batteriet op i løbet af saisonen.

146140
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P 100 P 200

P 300
El-hegn - 
kontrol indikator

Jordforbindelse

Hegn tilslutning

12 Volt El-hegn

Bokse 
se side 

A28/A29

Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information

års3
GARANTI

Et godt køb blandt 12 volt apparater, til små indhegninger af kvæg, heste og andre husdyr; 
afladningsbeskyttelse for maksimal batterilevetid
Ladeenergi: 0.60 joule 

P 100
146100

P 100 med flytbar boks
146110

P 100 med lukket flytbar Compact
(max. 84 Ah Akku)
146130

12 V apparatet til små indhegninger med let vegetation, til kvæg og heste, 
afladningsbeskyttelse for maksimal batterilevetid
Ladeenergi: 1,5 joule 

P 200
146200

P 200 med flytbar boks
146210

P 200 med lukket flytbar boks Compact
(max. 84 Ah Akku)
146230

12 V apparatet til indhegning med vegetation til kvæg og 
heste; Afladningsbeskyttelse for maksimal batterilevetid                                                                                                                        
Ladeenergi: 2,4 joule

P 300
146300

P 300 med flytbar boks
146310

P 300 med lukket flytbar boks Compact (max. 84 Ah Akku)
146330

12 V apparater

P 100
P 200
P 300
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146100 0,60 0,45 7900 4300 1500 50 – 70 12 5 2 - 2,5 1 - - - - • - 15 60 1

146200 1,5 1,1 9600 5400 1900 110 – 155 12 10 3 1 5 1,5 0,5 4 - - • - 15 60 1

146300 2,4 1,7 9900 5700 2100 170 – 260 12 15 5 1,5 7,5 2,5 0,75 6 - - • - 25 60 2
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Netværksenheder anvendes, når græsgangene er i nærheden af en 230 volt stikkontakt . Tilslutning til hegnet kan ske op til 200 meter fra 
stikkontakt . En strømforsyning er som er nyinstalleret efter reglerne, kan for det meste bruges i mange år. Derfor er det særlig vigtigt, at være 
omhyggelig ved installeringen af spændingsgiveren, for at få en langvarig, pålidelig drift af udstyr og hegn.

Hvis du følger disse punkter, så vil du i årevis få et godt og pålideligt, funktionsdygtigt hegnsapparat

①  Installationen af spændingsgiveren er monteret på bygnings 
ydervæg, eller under et tilstrækkeligt stort udhæng, i nærheden af 
en stikkontakt.

②  Ønsker du at installere spændingsgiveren indenfor, er dette kun 
tilladt i en brandsikker bygning. Derudover skal man installere en 
lynafleder til hegnet, før du kan benytte det.

③ Fra spændingsgiveren, tilsluttess jordkabel, der går til dit hegn.
④  Hvis det ønskes, kan du installere en hegnsomskifter på 

strømforsyningen til forskellige græsindhegninger.
⑤ Forbindelse til jordspyd, benyt ståltråd super wire 2,5 mm.

⑥  Installer din jordforbindelse på et sted, hvor jorden er fugtig hele 
året, og ikke i nærheden af andre jordforbindelser.

Den perfekte installation af dit Patura strømforsyning

⑦  Kontrollér straks jordforbindelsen, når installationen er foretaget, 
og derefter mindst en gang om året, og gerne i løbet af en tør 
fase.

⑧  Beskyt dit udstyr for overspænding ved at indsætte en 
beskyttelsesanordning mellem stik og stikkontakt.

⑨ Mærk dit hegn med passende advarselsskilte.

 Detaljerede oplysninger om de enkelte felter, se følgende  
 kapitel Tilbehør"

Hvor meget strøm bruger min spændingsgiver på et år?
• Tag for eksempel strømforbrug pr. enheden (målt i watt) i nedenstående tabel, eller den type etiket af instrumentet P4000: 7,0 Watt
• Beregn strømforbruget i kWh pr. år: Power input x 24 x 365/1000, for eksempel, P4000: 7,0 x 24 x 365/1000 = 61 kWh. Enheden bruger 
derfor 61 kwh på et år, omregnet til 5,1 kWh pr måned eller 0,17 kWh per dag.

El-apparat til 230 Volt
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P 3000 P 4000

P 1000 P 2000

El-apparat til 230 Volt

Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information

El-hegn - 
kontrol indikator

Jordforbindelse

Hegn tilslutning

års3
GARANTI

230 V spændingsgiver til kvæg- og hesteindhegninger med vegetation, kontrolindikator på 
apparatet
Ladeenergi: 2,7 joule 

143000

230 V spændingsgiver til indhegning af kvæg, heste og får, også til indhegninger med stærk 
bevoksning: Kontrolindikator på apparatet
Ladeenergi: 5,8 joule

144040

Et røverkøb blandt 230 volt apparater, 230 V apparatet er til små indhegninger af kvæg, heste 
og andre husdyr; Kontrolindikator for apparatfunktion
Ladeenergi: 0.75 joule 

141000

230 V spændingsgiver til kvæg og heste indhegninger med let bevoksning, kontrolindikator 
på  apparatet
Ladeenergi: 1,5 joule 

142000
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141000 0,75 0,45 9700 4700 1400 2,0 230 5 2 - 2,5 1 0 - • - - - 1

142000 1,5 1,1 9900 5400 2000 2,5 230 10 3 1 5 1,5 0,5 4 • - - - 1

143000 2,7 1,8 9200 5600 2100 4,0 230 15 5 1,5 7,5 2,5 1,5 6 • - - - 2

144040 5,8 3,2 9900 6100 2200 7,0 230 23 8 3 12 4 1,5 10 • - - - 2
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PATURA multi El-hegn - universalt gældende

230 V tilslutning (med adapter): sættes inde i en bygning 
(uden brandrisiko) eller på en tør mur.

Montering på hegnspæle: Enheden hænges direkte på en 
hegnspæl - Enheden er ideel til det korte P1 mobil hegn

Monteres i en beskyttelsesboks: El-apparat og batteri står 
beskyttet i boksen i umiddelbar nærhed af hegnet

Med blot et El-apparat, kan du dække næsten alle tænkelige 
driftsbetingelser for et elektrisk hegn. Det elektroniske system opererer 
med 12 V forsyningsspænding. Via den medfølgende 12 volt 
tilslutningskabel som er direkte forbundet til et 12 volt batteri. 
Apparatet monteres direkte på hegnstråd eller på hegnspæle.
Når det bruges med strømforsyning skal den medfølgende 
strømforsyning til 230 V køre. Strømforsyningen skal sættes på et tørt 
sted i en bygning uden brandfare, eller på en tør mur.

PATURA multi El-hegn 
12 V + 230 V = 1 el-apparat

Brug ikke en kabel tromle til forbindelse af 
el-apparat udendørs

Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt

Jordforbindelse Hegn tilslutning

El-hegn - kontrol 
indikator

Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information

Kombi apparat

Kun perfekt 
jordforbindelse giver 
fuld power på hegnet
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147110 0,7 0,5 8300 4400 1600 1,0 60 5 2 - 2,5 1 - - • • • 15 60 1

 147210 1,4 1,0 9800 5300 1800 1,8 100 10 3 1 5 1,5 0,5 4 • • • 15 60 1

 147310 2,7 2,0 11000 5900 2100 3,0 195 15 5 1,5 7,5 2,5 0,75 8 • • • 25 80 2

 147410 4,5 3,0 11400 6200 2400 4,6 320 20 7,5 2,5 10 3 1,2 12 • • • 40 80 2

 147500 6,3 3,8 11000 6300 2600 6,3 450 25 8,5 3 12 3,5 1,5 15 • • • 40 100 3
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INOX

P 5P 4

Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt

Bokse  
se side  

A28/A29

P 1 P 2 P 3

års3
GARANTI

PATURA kombi spændingsgiver til græsarealer med kvæg, får og heste, også til længere hegn 
med stærk bevoksning, inkl. 230 V netstik og 12 V strømforsyningskabel.
Ladeenergi: 6,3 Joule 

P 5
147500

Beskyttelsesboks
900200

PATURA Multi El-apparat til længere hegn med normal vegetation
Ladeenergi: 4,5 joule

P 4
147410

Beskyttelsesboks
900200

Lukket kompakt bæreboks 
(max. 84 Ah Akku)
900201

PATURA kombi El-apparat til små indhegninger med let 
bevoksning til kvæg, heste og kæledyr, inkl. 230 V adapter 
og 12 V strømforsyningskabel.
Ladeenergi: 0,7 Joule
P 1
147110

Beskyttelsesboks
900200

Lukket kompakt bæreboks 
(max. 84 Ah Akku)
900201

 PATURA kombi El-apparat til små indhegninger med let 
bevoksning til kvæg og heste, inkl. 230 V adapter og 12 V 
strømforsyningskabel.
Ladeenergi: 1,4 Joule
P 2
147210

Beskyttelsesboks
900200

Lukket kompakt bæreboks 
(max. 84 Ah Akku)
900201

 PATURA kombi El-apparat til græsarealer med bevoksning 
til kvæg og heste, inkl. 230 V adapter og 12 V 
strømforsyningskabel.
Ladeenergi: 2,7 Joule
P 3
147310

Beskyttelsesboks
900200

Lukket kompakt bæreboks 
(max. 84 Ah Akku)
900201
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Tråd- og jordkabel med stift
  Isolerede fjederklemmer (rød = hegn / 

grøn = jord) med rustfri stål kontakter og 
 3 mm ben;  
Klemmer til P1-P5 skal bestilles separat

2 hegnskabel, rød og grøn 
101001

12 Volt tilslutningskabel230 Volt strømforsyning

Inklusiv
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P1500 - P3500: 
Høj power og nem betjening

5-trins kontrolenhed

6-trins kontrolenhed

OFF
Batteritest

Hurtig om natten, 
langsom om dagen
Langsom om 
natten, hurtig om 
dagen

Halv kraft
Fuld kraft

Jordforbindelse Hegn tilslutning

Inklusiv

230 Volt strømforsyning 12 Volt tilslutningskabel Tråd- og jordkabel

Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information

Apparatet er forberedt til såvel 12 V som 230 V spænding

På kontaktindstilling C til F vises hegnsspændingen; 
på kontakt B vil batteritilstand blive vist

Multi El-apparat 

P 1500
P 2500
P 3500
P 3800
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142100 1,4 1,0 9800 5300 1800 2,0 60-110 10 3 1 5 1,5 0,5 4 • • • • 15 60 1

142200 2,7 2,0 11000 5900 2100 3,2 105-210 15 5 1,5 7,5 2,5 0,75 8 • • • • 25 80 2

142300 4,5 3,0 11400 6200 2400 4,8 165-340 20 7,5 2,5 10 3 1,2 12 • • • • 40 80 2

142400 6,3 3,8 11000 6300 2600 6,7 230-480 25 8,5 3 12 3,5 1,5 15 • • • • 40 100 3

Kun perfekt 
jordforbindelse 
giver fuld 
power på 
hegnet

Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt
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*Dag- og Natkontakt er ikke muligt

Bokse  
se side  

A28/A29

P 1500 P 2500

P 3500 P 3800

års3
GARANTI

PATURA multi El-apparat med det seneste, mest effektive udstyr til korte hegn med lav 
vegetation til kvæg og heste, 5-trins hegn- og batteri kontrol, 6-trins omskifter, inkl. 230 V 
strømforsyning, 12 V Hegn-/Jordkabel sæt i rustfrit stål.
Ladeenergi: 1,4 Joule

P 1500
142100

P 1500 med åben flytbar boks
142110

P 1500 med lukket flytbar boks Compact 
(max. 84 Ah Akku)
142130

P 1500 med sikkerhedsboks og jordspyd*
142120

PATURA multi El-apparat med det seneste, mest effektive udstyr, også til længere hegn med 
normal græsvækst, 5-trins hegn- og batteri kontrol, 6-trins omskifter, inkl. 230 V adapter,  
12 V Hegn-/Jordkabel sæt i rustfri stål.
Ladeenergi: 4,5 Joule

P 3500
142300

P 3500 med åben flytbar boks
142310

P 3500 med lukket flytbar boks Compact 
(max. 84 Ah Akku)
142330

P 3500 med sikkerhedsboks og jordspyd*
142320

PATURA multi El-apparat med det seneste, mest effektive udstyr til hegn med normal 
græsvækst, 5-trins hegn- og batteri kontrol, 6-trins omskifter, inkl. 230 V adapter,  
12 V Hegn-/Jordkabel sæt i rustfri stål.
Ladeenergi: 2,7 Joule

P 2500
142200

P 2500 med åben flytbar boks
142210

P 2500 med lukket kompakt flytbar boks (max. 84 Ah Akku)
142230

P 2500 med sikkerhedsboks og jordspyd*
142220

 PATURA multi El-apparat med det seneste, mest effektive udstyr, også til længere hegn med 
større græsvækst, 5-trins hegn- og batteri kontrol, 6-trins omskifter, inkl. 230 V adapter,  
12 V Hegn-/Jordkabel sæt i rustfrit stål.
Ladeenergi: 6,3 Joule
 
 
 

P 3800
142400

P3800 med bærebar boks
142410

P 3800 med sikkerhedsboks og jordspyd*
142420
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Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt
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Højeste power + nem betjening + 
optimal kontrol

   
    

     
         

 VINDER

           Fransk Innovations pris

Indstilling C til F = vises i 1000 V hegnspændings 
indikator;
Ved skift til position B = vil batteri tilstand vises i 10% 
indikator

10-trins indikator lys

6-trins kontrolenhed

OFF
Batteritest
Hurtig om natten, 
langsom om dagen

Langsom om natten, 
hurtig om dagen
Halv kraft
Fuld kraft

Digital display (P 4600)

Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information Energisers med tidsforsinkede adaptivstyring og belastnings vekslealarm

Multi El-apparat 

P 4500
P 4600
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jordterminal

Tilslutning 
- reduceret 
spænding

Hegn tils-
lutning

145410 9,0 6,0 9500 6800 3600 10 330-650 30 10 5 15 5 2,5 25 • • • • - - 65 130 3

 145450 9,0 6,0 9500 6800 3600 10 330-650 30 10 5 15 5 2,5 25 • • • • • • 65 130 3
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Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt

Kontakt position 2 
(batteri test)
Nederst: hegn spænding i kV 
= 9,5 Kv = 9500 Volt
Ø verst: Vises batterispænnin-
gen i volt
f.eks 12,6 V = fuldt batteri, 
11,7 V = batteriet tomt 

Indstilling 3 til 6:
Nederst: hegn spænding i 
kV = 9500 volt;
øverst: Vises jordens 
spænding i kV
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++

2

2

INOX INOX

*Dag- og Natkontakt er ikke muligt

Bokse  
se side  

A28/A29

P 4500

P 4600

Fjernbetjening

Inklusiv

230 Volt strømforsyning 12 Volt tilslutningskabel Tråd- og jordkabel

års3
GARANTI

PATURA multi El-apparat med en maksimalpuls teknologi til lange hegn med 
tung vegetation til kvæg, får, heste, 10-trins hegn- og batteri kontrol, 6-trins 
omskifter, inkl. 230 V adapter, 12 V Hegn-/Jordkabel sæt i rustfri stål.
Ladeenergi: 9,0 Joule  

P 4500
145410

P4500 med bærebar boks
145420

P 4500 med sikkerhedsboks og jordspyd*
145430

PATURA multi El-apparat med maksimalpuls teknologi til lange hegn med 
kraftig vegetation til kvæg, får, heste og beskyttelse mod vildt. 10-trins 
hegn- og batteri kontrol, 6-trins kontakt, digitalt display til at overvåge hegn, 
jord og batteriet, overvågning af jord via jordreference, herunder 230 V AC-
adapter, 12 V Hegn-/Jordkabel sæt i rustfri stål.
Ladeenergi: 9,0 joule 

P 4600
145450

P4600 med bærebar boks
145460

P 4600 med sikkerhedsboks og jordspyd*
145470

Fjernbetjening til eftermontering til P 4600-P 8000, inkl. 
hegnskompas,Digital voltmeter og ampermeter, er ideel til 
brug på tråde, betinget egnet til snoet tråd, men ikke egnet 
til polytape og reb

151001  
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Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt
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P 6000

145602 20 15 9800 7500 4900 18 630-1250 48 18 8 24 9 4 40 • • • • • • 2x65 2x130 3

På kontaktindstilling C til F vises hegnsspændingen; 
på kontakt B vil batteritilstand blive vist

Indstilling 3 til 6:
Nederst: hegn spænding i kV = 9600 volt;
øverst: Vises jordens spænding i kV

P 6000: Det stærke Multi 
El-apparat

10-trins indikator lys

6-trins kontrolenhed

Digital display

Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information Energisers med tidsforsinkede adaptivstyring og belastnings vekslealarm

max. Hegn længde i km 
(flertrådet)

OFF
Batteritest

Hurtig om natten, 
langsom om dagen
Langsom om 
natten, hurtig om 
dagen

Halv kraft
Fuld kraft

Kontrol lampe Hegnsspænding Batteri strømniveau
① rød  til 1000 volt  til 0 - fuldt 10%
② rød  til 2000 volt  til 10 - 20% fuld
③ rød  til 3000 volt  til 20 - 30% fuld
④ grøn  over 4000 volt  til 30 - 40% fuld
⑤ grøn  over 5000 volt  til 40 - 50% fuld
⑥ grøn  over 6000 volt  til 50 - 60% fuld
⑦ grøn  over 7000 volt  til 60 - 70% fuld
⑧ grøn  over 8000 volt  til 70 - 80% fuld
⑨ grøn  over 9000 volt  til 80 - 90% fuld
⑩ grøn  over 10.000 volt  til 90 - 100% fuld

P 6000
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Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt

Kontakt position 2 (batteri test)
Nederst: hegn spænding i 
kV = 9,6 Kv = 9600 Volt
Øverst: Vises batterispænningen i volt
f.eks 12,6 V = fuldt batteri, 
11,7 V = batteriet tomt 
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+ +
INOX INOX

Ved brug af batterier til El-hegn, anbefaler vi stationære solpaneler

P 6000

Fjernbetjening

230 Volt strømforsyning

Inklusiv

12 Volt tilslutningskabel Tråd- og jordkabel

års3
GARANTI

 PATURA multi El-apparat med maksimal puls energi til lange 
hegn med stor vækst til kvæg, får og heste, 10-trins hegn-  
og batteri kontrol, 6-trins omskifter, digitalt display til  
hegn- og batteri check, jordkontrol reference, herunder  
230 V strømforsyning, 12 V- Hegn-/Jordkabel sæt i rustfri 
stål.
Ladeenergi: 20,0 joule 

145602  

Fjernbetjening til eftermontering til P 4600-P 8000, inkl. 
hegnskompas,Digital voltmeter og ampermeter, er ideel til 
brug på tråde, betinget egnet til snoet tråd, men ikke egnet 
til polytape og reb

151001  
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Kombi El-apparat til 230 Volt + 12 Volt
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P 8000 Tornado Power

P8000 145910 21 15 8200 7200 7800 5800 25 100 30 15 50 15 8 60 • • • • • • 6

Vare
nr.

La
de

en
erg

i (j
ou

le)

M
ax. I

m
pulse

nerg
i (

Jo
ule

)

Ing
en

 str
øm

 (v
olt

)

Str
øm

for
bru

g (
W

att
)

Sp
ænd

ing
 på

 100 O
hn

 (V
olt

)

Sp
ænd

ing
 på

 50 O
hn

 (V
olt

)

Spæ
ndin

g p
å 5

00 O
hn (V

olt)

In
gen b

evoksn
in

g

Norm
al b

evoksn
in

g

Stæ
rk

 b
evoksn

in
g

In
gen b

evoksn
in

g

Norm
al b

evoksn
in

g

Stæ
rk

 b
evoksn

in
g

Tid
s f

ors
ku

dt 
og

 ad
ap

tiv 
sty

ret
 al

arm

12-tri
ns 

he
gn

- o
g b

att
eri

 ch
ec

k

Fje
rnb

etj
en

ing

To
rna

do
 Po

wer 
Te

kn
olo

gi

Be
las

tni
ng

s v
ise

r

Fje
rnb

etj
en

ing
 - m

uli
gh

ed
er

Anta
lle

t a
f j

ord
sp

yd 2
 m

. (
m

in
)

max. Hegn længde i km 
(flertrådet)

års3
GARANTI

PATURA P8000 Tornado Power
det næste generation indenfor spændingsgivere

Ny strømforsyning til mark-indhegninge.

P8000 Tornado Power er udstyret med den foreskrevne isolering mellem 
hegn og strømforsyning, fra transformer til netdelen. Energiforbindelsen 
foregår efter et induktivt princip, en elektromagnetisk kobling. denne 
Nye isolerede netdel (IPC: Isolated Power Coupling)er forudsætningen 
for effektstigningen I apparatet. Speciel gennem den lave modstand I 
transformeren og udgangskredsene, opnåede man,at selv under ekstrem 
belastning bliver ydelsen stadig høj.

Spændingsgiver med høj effekt (230 V)

ON/Standby

Tidsforskydning/Alarm melding
Fejlmelding / gennem-
gang af anlægget

kontrol af anlæggets Jord.

Fjernbetjening

belastet

ekstrem belastning

12 trins visning af hegnsspændingen

Den inductive netdel, bliver ganske enkelt stukket 
ind I bagsiden af hegnsdelen, der er ingen 
forbindelse mellem hegn og netdelen

Siden år 2010 må der I Europa ikke sælges spændingsgiver over 15 
Joule, gennem en intensive udvikling og en lang perioden med praktiske 
forsøg, har PATURA udviklet en ny teknisk løsning, som muligøre en stor 
ydelsesmæssig forbedring. Med en impulsenergie på 15 Joule opnår 
PATURA P8000 en lige så stor eller større spænding som forgængeren 
P8000 med 38Joule.
Denne ekstreme effektstigning blev opnået ved indsats af netdelen(IPC), 
hvilket for første gang bliver benyttet til markindhegning. 

Hegn tilslutning

Jordforbindelse

Valg af udstyr (side A4/A5) for yderligere information Energisers med tidsforsinkede adaptivstyring og belastnings vekslealarm

Praktisk video kan nu vises

Verdensnyhed

m
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Kun perfekt 
jordforbindelse giver 
fuld power på hegnet



A27

PATENT

A
P P L I E D  F O

R

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

10 100 1000 (Ohm) 

(Volt)

P6000

500 50 

P8000 Tornado Power

Spændingsgiver med høj effekt (230 V)

Patentan-
meldt

PATURA fjernbetjening Ref. 151001 
(side A23+A25) er kompatibel med 
P8000 Tornado Power (Varenr. 161160)

• Den ultra-lave impedans opbygning af Tornado Power Teknologien, muliggøre den højeste spænding I hegnet, også ved vegetation.

•  På trods af den begrænsede spænding på 15 Joule, yder P8000 Tornado Power, mindste eller I nogen tilfælde en højere hegnsspænding end 

forgængeren P8000 med 37 Joule og andre betydeligt kraftigere anlæg.

• Levere en tydlig højere hegnsspænding ved bevoksning end sammenlignelige anlæg

• 50 % mindre strømforbrug ved den samme ydelse som andre stærkere anlæg.

•  Strømforsyningen over den isolerede (IPC) strømforsyning giver en 10 gange højere sikkerhed imod lynnedslag  

eller fejlspændinger

De vigtige fordele for brugeren.

Ekstrem høj 
hegnsspænding 

også ved  
bevoksning

P 8000 Tornado Power
 Den stærkeste PATURA Spændingsgiver til 
ekstreme hegns forhold og hegnslængder, Tornado 
Power teknologi og aktiv ydelses tilpasning, 
forberedt til PATURA netværk, med en separate 
fjernbetjenings enhed og en ladespænding på 
21 Joule.

145910  

Fjernbetjening
Fjernbetjening til eftermontering til P 4600-P 8000, inkl. 
hegnskompas,Digital voltmeter og ampermeter, er ideel til 
brug på tråde, betinget egnet til snoet tråd, men ikke egnet 
til polytape og reb

151001  

selv ved en kraftig bevoksning levere P8000 en hegnsspænding på 
ca 5000 Volt

Den nye P8000 Tornado Powers udgangsspændingen, er betydelig stører i det primære 
arbejdsområde
Under 500 Ώ, betydeligt højere end P6000

Sammenligningen mellem P8000 Tornado Power og P6000
Udgangsspændingen ved stigende belastning af bevoksningen 

U
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gs
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æ
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in

g

Højere spænding 
under alle 
belastninger

Stigende belastning ved bevoksning eller kortslutninger.
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e

Præmieret med
guldmedalje

(PARTS & SERVICE WORLD 2018)
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Bokse til 12 V apparater

PATURA bæretasken - der letter transporten
PATURA er en vejrbeskyttet transportboks, Så har du alt i et - apparat, batteri og solpanel.
Med sin robuste konstruktion, og de store dimensioner, kan der også være plads til store batterier.

 

Bæretasken er ideel til langsigtet og stabil konstruktion af 
solcellemoduler.
God plads til store batterier (op til 36 cm i længden)
Alle 12 V og kombiapparater (undtaget P6000) kan nemt 
monteres i boks.

Låget fastgøres med hurtigluk, låget  kan fjernes helt, herved 
sikres en optimal adgang til batteriet og enheden.

12V batterier med længde optil 29 cm, kan transporteres i 
boksen

Beskyttelsesboks
 Stor bæretaske lavet af galvaniseret stål.
Følgende enheder kan monteres:
P 1500 - P 4600; P 1 - P 5; P 100 - P 300
For P 100 - P 300  monteringssæt (90020001) er påkrævet!

900200 Beskyttelsesboks

 "Lukket kasse med et aftageligt låg. På grund af sin lille størrelse er det særlig velegnet,  
når større og hyppige transportveje skal dækkes.
Følgende enheder kan monteres: P 1500 - P 3800; P 1 - P 5; P 100 - P 300
For P 100 - P 300 er der behov for monteringssæt (90020001).

900201 Til P 1500 - P 3500 / P 1 – P 4 
900202 Til P 100 - P 300

Lukket kompakt bæreboks
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Bokse til 12 V apparater

PATURA sikkerhedsboks, tyveribeskyttet med strøm

Sikkerhedsboksen er via impulser fra hegnsapparatet monteret med strøm. Hertil er sikkerheden, at der er en fuld integreret mekanisk lås monteret 
på boksen. Såsnart kassen åbnes med den isolerede nøgle afbrydes strømmen på boksen. I sikkerhedsboksen findes såvel hegnsapparat som 
batteri. Det er også muligt at monterer et solpanel på boksen. Jordspyddet anvendes både som stander og jordspyd.

Alle PATURA multifunktions- og 
kombiapparater (undtagen 
P-6000) kan problemløst monteres i 
sikkerhedsboksen.

Selv store batterier (op til 38 cm i længden) 
kan lade sig gøre at anbringe i boksen

Eventuelt kan PATURA+s sikkerhedsboks 
udstyres med forskellige størrelser 
solpanel.

Isolering med boks og stander 
forhindrer strømmen i at løbe 
ud i standeren.

Med hjælp af den isolerede nøgle kan 
man uden fare åbne boksen

Såsnart døren er låst på boksen, via en 
dørkontakt, er der igen strøm på boksen.

Sikkerhedsboks
 inkl. 2 nøgler og en stang til montering, 

900301 Sikkerhedsboks 
161903 Monterings stang

Sikkerhedsboksen er låst fast til jorden,via stolpen.
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Sol-anlæg

Sol-anlæg, miljøvenlig energi
Ved hjælp af fremskridt og gennemprøvet teknologi inden for solceller, er solen  
hurtigt ved at blive en kilde til billig energi, også til el-hegn. Omkostningerne er 
begrænset ved køb af et solpanel en gang. Der er ingen yderligere vedligeholdel-
ses- eller følgeomkostninger. Ved korrekt dimensionering, er PATURA´s solanlæg 
beregnet til at køre på elhegn installationer, vedligeholdelsesfrit, fra forår til efterår. 
Hvis El-apparatet er sat til et lavere effektniveau, kan det også virke om vinteren.

Universal alu-beslag

Integreret batteri lader

40 W sol-panel med P3500 og sikkerhedsboks 
(universal beslag)

PATURA installationer med integrerede solcelle 
opladeregulatorPATURA solpaneler med integreret opladeregulator leveres 
med plug-in stik til alle PATURA El-apparater. Følgende krav skal opfyldes,  
før valg af et solpanel til dit el-apparatet, for at sikre problemfri drift.:

1 Brug de anbefalede minimum størrelse solpaneler til dit El-apparat 
2 Bemærk mindstestørrelse, som batteri 
3 Når ugunstige betingelser er til stede er dobbelt solpanel effektiv

15 W sol-panel med P 1500 og sikkerhedsboks

•  Polykrystallinske celler for maksimal 
energi udbytte

• 5 års garanti på alle solcellemoduler
•  Alle solcellemoduler med integreret 

laderegulator
•  Universal hængsel til montering på alle 

enheder på pæle, stolper og vægge
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 148421 P 100/P 200/P 1500/P 1/P 2 568 243 80 • • • • • 

 148521 P 300/P 2500/P 3 627 360 80 • • • • • 

 148621 P 3500/P 3800/P 4/P 5 970 360 100 • • • • • 

 148721 P 4500/P 4600 986 507 130 • • • • • 

 — P 6000 986 507 2 x130 • • • • • 

15 Watt
25 watt
40 Watt
65 Watt
2 x 65 W

Vare
nr.

Velegnet t
il b

ru
g m

ed*

Læ
ng

de
 (m

m)

Ved forhold med kritisk belysning, 
såsom delvis skygge, sydvendte 
skråninger eller tågelag, anbefaler 
vi en fordobling af outputtet i 
solcellemodulet.
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Sol panel 15 W

Sol-panel 65 WSol-panel 40 W

*  Vedligeholdelsesfri drift ved fuld effekt fra forår til efterår, med præcis tilpasning til syd, der giver mulighed for at få sollys hele dagen (ingen skygger);  
Til vinterbrug - skift tilbage til lavt strømforbrug og oplad batteriet efter behov.

Sol-anlæg

Sol-panel

Sol-panel 25 W

Inklusiv kabel og integreret laderegulator; polykrystaliske solceller; stabil alu-ramme
Til P6000, anbefales 2 x 65 W Solpanel

148720 Sol-panel 65 W
148721 Med dobbelt universalholder til P 4500 /P 4600

Inklusiv kabel og integreret laderegulator; polykrystaliske solceller; stabil alu-ramme

148620 Sol-panel 40 W
148621 Med dobbelt universalholder til P 3500 / P 3800
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Inklusiv kabel og integreret laderegulator; polykrystaliske solceller; stabil alu-ramme

148520 Sol-panel 25 W
148521 Med universalholder til P 300, P 2500

  Inklusiv kabel og integreret laderegulator; polykrystaliske solceller; stabil alu-ramme

148420 Sol panel 15 W
148421 Med universalholder til  P 100, P 200, P 1500
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Sol-anlæg

Hvis du ikke benytter apparatet om vinteren, så sluk for apparatet 
på off-knappen, stil det på et solrigt sted. Så vil dit apparat, uden 
problemer, være klar til foråret igen.

PATURA Sol-panel
PATURA solar hegnsagregater har indbygget sol-panel , batteri i kabinettet, 
anlægget er optimalt tilpasset hinanden således at der opnås det bedste forsyning, 
anlæget er sefrvice fri fra Forår til Efterår.  ◦anlæggene er udstyret med en intelligent 
styring således at der opnåes den bedste spænding i hegnet

Let og kompakt

gennemtænkte løsninger

inteligen styring

Lette anlæg ( ca. 2,5 kg for en P25 solar) det store 
ergonomisk greb muliggøre en let transport også 
over størrer afstande

anlæggene kan monteres direkte på jordspyddet, 
dermed opnår man at anlægget er hævet over 
jorden, således at der opnås det bedste sol-indfald.  
De massive metalbeeslag og skruer som er integreret 
i anlæggen, ligeledes bidrager lynkoblinger til en 
værktøjsfri opstilling

anlægget tændes med en magnetkontakt, 
den integrerede elektronik styre herefter 
udgangsspændingen til hegnet automatisk, alt efter 
tilstanden af ladeniveauet i batteriet. Det muliggør at 
man ikke behøver at servicere anlægget fra forår til 
efterår 

3 års

GARANTI

NYT
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Solar apparater

P 25 Solar
P 35 Solar
P 70 Solar
P 140 Solar
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Spændingsgiver med indbygget solpanel 3 W og gel-batteri 6V/4Ah; Til den problemfri 
elhegnsdrift fra forår til efterår; ideel til små indhegninger. 0,11 Joul, inkl jordspyd og 
kabelsæt
  
 

140310  

Spændingsgiver med indbygget solpanel 3 W og gel-batteri 6V/4Ah; Til den problemfri 
elhegnsdrift fra forår til efterår; ideel til små indhegninger. For heste og kvæg, lade energi 
0,21 Joul inkl. Jordspyd og kabelsæt
  

140410  

P 25 Solar P 35 Solar

Spændingsgiver med indbygget solpanel 9,6 W og gel-batteri 12 V/7 Ah; Til den problemfri 
elhegnsdrift fra forår til efterår; ideel til små indhegninger. Ladenergi, 0.65 Loul, til kvæg og 
heste, også brugbar hvor der en let bevoksning, inkl. Kabelsæt.
 
 

140510  

Spændingsgiver med indbygget solpanel 9,6 W og gel-batteri 12 V/7 Ah; Til den problemfri 
elhegnsdrift fra forår til efterår; ideel  til hest og kvæk, også hvor der er en let bevoksning. 
Ladenergi 1,3 Joul
 
 

140610  

P 140 SolarP 70 Solar

 140310 0,11 0,08 7300 2100 16 1 0,3 - - 1,00 ( 60 cm jorddækning)

 140410 0,21 0,15 9300 2600 30 1,6 0,6 - - 1,00 ( 60 cm jorddækning)

 140510 0,65 0,50 9800 4800 40 5 3 2 - 1,00 ( 60 cm jorddækning)

 140610 1,3 1 9600 5600 80 10 5 3 4 1.50 ( 1 m jorddækning)
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Kun perfekt 
jordforbindelse giver 
fuld power på hegnet
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Alarmudstyr

PATURA GSM- markalarm giver landmanden mulighed for at overvåge sine elektriskehegn 24/7, ved at modtage alarmer på sin 
Smartphone, hvorved man kan være på forkant med evt. udbrud eller hegnsskader. 
•  GSM-markalarmen sender spændingsværdier til Smartphonen, såledse at man har et overblik  over hegnets tilstand, så det er muligt at 

ovevåge og kontrollere sine hegn på et splitsekund.
• Statusovevågning 24/7, vha. App'en "My Patura Farm". 
• det er muligt at tilkøbe et ekstra modul som giver en alarm hvis spændingen falder under en indstillet værdi. 
• Det er muligt at opkoble systemet på et ubegrænset antal smartphones. 
•  der sendes hvert minut en status melding, hvis senderen er instalert på et 240V net, bruges det indbyggede batteri, sendes der kun en 

melding hvert 10. minut. 
• Der føres en dagbog som giver et oveblik over hegnsspændingen. 
• ALARM-PLUS pakken er gratis det første år, herefter 500 kr pr.år hhv. 100 kr pr. mdr.
• PATURA GSM.- hegnsalarm kan bruges overalt hvor der er et mobil.net. 
• My Patura Farm App'en kan køres på Android, iOS(iphone) eller på Windows og MAC anlæg. 

Sikkerhed til dine græsarealer 
El-hegn med Mobil overvågning

Monter GSM-Hegnsalarmen 
i enden af hegnet for 
at opnå en komplet 
ovevågning

NYT

ABBONEMENTER

Automatisk alarm

Ubegrænsede antal 
alarmer

Grafik over spændings forløbet 
i hegnet (hegns dagbog)

hypigheden af  
statusmeldinger

Alarm ved lav spænding

Pris (inkl. Moms)

FRI

Alle 24 timer

0 €

ALARM-PLUS

for de sidste 60 
dage

ved  
spændingsæn-

dringer

60 €/ år, fra det 
2. år
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Effektiv kontrol med dyr med El-hegn

For at opretholde sikkerheden i det elektriske hegn, et det 
nødvendigt at kontrollere hegnet jævnligt:

1.  Hegnet skal have mindst 2000 Volts spænding ved hvert punkt 
på hegnet. PATURA anbefaler 3000 volts spænding 

2.  Dette skal overvåges regelmæssigt gennem daglige målinger af 
hegnets spænding.

3.  Dette forudsætter, at hegnet afprøves med en hegnstester, 
et digitalt voltmeter, et hegnskompas, et hegns alarm eller et 
separat alarmsystem til elektrisk hegn.

4.  For svært eller langhårede dyr anbefales hegnsspænding på 
4000 volt.

5.  El-apparat med tilstrækkelig effekt(energi) til at opfylde de 
ovennævnte krav, selv når der er tab på grund af vegetation på 
hegnet, skal være monteret.

6.  Hegnet og / eller hegns materiale bør overholde fælles 
teknologiske niveau.

7.  Afhængigt af hegnslængden, bør hegnstråde med god 
ledeevne anvendes.

8.  En passende hegnshøjde og / eller antallet af tråde skal 
overvejes, afhængigt af potentiel risiko og dyrearter.

 Alarmanlæg
  I tilfælde af fald i spænding eller en knækket tråd, udløses en 

optisk og et akustisk signal; hvis dette sker kan  
spændingsniveau være forudindstillet, tilsluttes til ekstern 
alarm sender. Strømforsyning med 12 V batteri eller  
netadapter (bestilles separat: netadapter Ref. 150220).

156001  

 Alarm-lys
  Til tilslutning til PATURA Alarmanlæg (Varenr. 

156001); 12 Volt

156801  

 Sirene
  Til tilslutning til PATURA Alarmanlæg (Varenr. 

156001); 12 Volt, 120 dB

156901  

GSM -  
elektrisk hegns alarm
6V / 3W tilslutning på PATURA GSM hegnsalarm, inkl. 
Montageholder 
 
 

156312  

GSM -  
elektrisk hegns alarm
Hegnovervågning kan foretages 24/7 med smaphonen. Kan 
tilsluttes overalt på hegnet og er køreklar med det samme, alle 
montage dele er med i pakken.  Hegnssensor, li.ion batteri,  
230 V lader, 12 Volt ladekabel, jordspyd og jordkabel, med 
indbygget SIM-kort.  Gratis App til Smartphone (Android el.IOS) 
eller windows eller Mac.  inkl. 12 månders gratis abbonement 
på Alarm-Plus.  OBS. der skal være mobil dækning. � inkl.12 
månders abbonement

 
156310  

GSM -  
elektrisk hegns alarm
de tænder og slukker let hegnet med Hegnsappartet, over 
app-en på smartphonen ( andriod eller  iOS) eller på PC'en 
eller på Mac.  ◦ inklusiv temperatur sensor, for overvågning 
ef temperatur og forbrugs informationer. Indbygget SIM-kort, 
alarm ved strømudfald (365 dage gratis derefter på abbone-
ment) IP20 (Kun til brug indenedørs), kan tænde og slukke 
valgfri el.apparater (230V, 16 A).  
 
der kræves mobil-net dækning.

156311  

NYT
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Tester

Polytråd med god ledeevne:
uden dyrkontakt: 7,8 kV (= 7800 V)
ved dyrkontakt: 5,2 kV (= 5200 V)

Meget højt sikkerhedsniveau

  Digital Voltmeter
Det ideelle voltmeter med jord indsats og hegn kontakt, 
digitalt display, uundværlig for at kontrollere det 
elektriske hegn, jorden, fejlfinding og maskinetjek, med 
indbygget valgbar belastningsmodstand, som simulerer 
dyrekontakt

150302

Med 
simulation af 
dyrkontakt

PATURA Digital Voltmeter med indbygget dyrkontakt 
simulator
Det vigtige på et El-apparat er ikke tomgangsspænding, men spændingen 
der mærkes af dyret ved berøring af hegnet. På en omstillelig modstand, er 
dyrekontakt simuleret. Spændingen indikerer NSHAPE modstand, som dyret 
virkelig føler. Det ses let hvorvidt problemerne i hegnet er til stede, hindrer 
effektivt flow af strøm. Dette omfatter især dårligt ledende tråd og bånd, dårlige 
forbindelser og utilstrækkelig jordforbindelse.
Uden tændt belastningsmodstand er PATURA digitale voltmeter velegnet til alle 
målinger, der kan gøres med et voltmeter, såsom måling af hegnets spænding, 
måling af enhedens spænding og gennemløb i jorden.

Respekterer dine dyr hegnet?
Med det nye PATURA Digital-Voltmeter kan du måle om der er nok spænding på hegnet til dine dyr.

Alle kendte Digital voltmeter måler kun hegnsspænding uden at dyr 
rører hegnet. Kun det nye PATURA Digital voltmeter vil vise dig den 
meget vigtige spænding ved dyrs berøring af hegnet. Kun hvis denne 
spænding er over 2000 volt vil dine dyr kunne mærke det.

Dårligt ledende tråd:
uden dyreberøring: 6,2 kV (= 6.200 V)
med dyreberøring: 1,7 kV (= 1700 V)

Utilstrækkelig sikkerhed

Skydekontakt til valg mellem normal måling 
eller simulation af dyre berøring

Kontakt oppeKontakt nede
Skydekontakt til måling 

uden berøring
Skydekontakt til 
simuleret af dyre 

berøring
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Ved kortslutning:
Spænding: 6,6 kV
Afledning: 55 A
Fejlretning: højre

Måling efter kortslutning:
Før: 55 A
Nu: 0 A

Hegnskompas

Hegnskompasset vil føre dig via visningen af strøm og specifikke retningspile i retning af kortslutning i hegnet. Ud over de fejl, falder den nuværende styrke mod nul, og 
retningspil forsvinder.

Højtaler

Fejlretning

Aktuelle display (5 ampere)

Spændings-display (6,6 kV = 6600 Volt)

Knop til berøring på tråd og polytråd

Kontaktspor på fronten

Fjernbetjening

Fjernbetjening
  Fjernbetjening til eftermontering til P 4600-P 8000, inkl. hegnskompas,Digital voltmeter 

og ampermeter, er ideel til brug på tråde, betinget egnet til snoet tråd, men ikke egnet til 
polytape og reb

151001  

Hegnskompas
  Digital volt meter med amperemeter til præcis fejlfindinganalyse på det elektriske hegn, oplyst 

LCD-display, akustisk indikator på hegn spænding, ideel til brug på tråde, begrænset anvendelse 
på polytråd, egner sig ikke til polyreb eller PolyTapes.

150901  
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Tester

Hegnstester (8 faser)
  Uundværlig til den daglige kontrol af hegnet, 

viser de aktuelle volt i dit hegn i otte faser 
(1 til 8000 volt), med 1,4 m kabel inklusiv 
jordspyd

150002

 Advarselsblink
  En anden hegnskontrol som er hængt på tråd, 

polyreb eller polytråd og er sat til jord, kan 
ses på lang afstand ved en blinkende lampe, 
at hegnspændingen er over 3000 V, ideel til 
hegn som advarselslampe til vildsvin

150510

Placer hegnsalarmen eller blinklyset på et godt og synligt sted på hegnet, hvor 
du kommer med jævne mellemrum. Er der ringe eller ingen spænding på hegnet, 
blinker hegnsalarmen rødt og lyset slukkes på lygten. Sæt evt. flere hegnsalarmer 
på flere kritiske punkter i din indhegning.

Hegns spændings afprøver, kabelløs
  Billig og nem måde at tjekke hegnets spænding uden jordspyd. 

Skærme med 5 ekstra kraftige lysdioder, viser den aktuelle 
tilstand af dit el-hegn til. Inkl. 9V block batteri

150003

El-apparat 

Hegns-alarm

Jordfor-
bindelse Elektrisk hegn  

Hegnsalarm

Jordforbin-
delse

Ideel som 
advarselslampe 

til Vildsvin

Advarselsblink
Blinklyset er fast installeret i det elektriske hegn, og giver oplysninger 
om hegnet ved hver pulsspænding på det pågældende punkt (under 
3000 V går det automatisk ud). I hegn, der bruges til deterministisk 
vilde dyr, fungerer blinklyset som advarsel, set fra afstand, hvilket gør 
dyrene opmærksom på hegnet i god tid.

Hegnsalarm
Hegnsalarmen er fast monteret på det elektriske hegn, og giver 
alarm ved hjælp af en rød blinkende lampe, så snart spændingen 
falder. Der er to alarm-niveauer at vælge imellem. Hegnsalarmen 
behøver ingen jordforbindelse. Der er indbygget batteri.

 Hegnsalarm
 Viser dig ved hjælp af blinkende lys, hvis 
spændingen på indhegningen er faldet for 
langt, er synligt op til 1,5 km, to alarmni-
veauer; hænges blot på tråd, polytråd eller 
polyreb (ingen jordforbindelse kræves)

150401
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PATURA 9 V Alkaline el-hegn batteri
PATURA alkaline batterier har en høj konstant spænding gennem 
batteriets levetid. Det gør, at igennem hele el-apparatets levetid vil 
det altid give en konstant strøm til hegnet. I sammenligning med et 
zink-carbon batteri med samme kapacitet er der mere oplagret energi 
(se figur). PATURA alkaline batterier indeholder hverken kviksølv eller 
cadmium. Velegnet til opbevaring op til 3 år.

Korrekt brug af 9V batterier
Alle 9 V alkaline tørbatterier er ilt-batterier, hvilket betyder at de har 
brug for ilt til energi udvikling.
• Inden du begynder fjernes label ved ventilationsåbningen.
•  Ved langvarig lukning af luftindtag åbnes bagtil og stil batteriet på et 

tørt og køligt sted. (Således at selvafladning undgås).

Levetid (måneder)

Ba
tte

ris
pæ

nd
ing

 (V
olt

)

Den konstante spænding på PATURA Super Alkaline batterier vil give dig 
fuld effekt igennem mange år.

Alkaline batteri

Zink-Karbon batteri  

NYT stærk  
9V-batteri

ved 5,5 V er 
batteriet tomt

Under 8,0 V  
forringes ydeevnen

 9 V batteri til specielle hegn
 Zink-Karbon batteri til El-apparater

    151200 9 V/55 Ah
   151300 9 V/90 Ah

151400 9 V/130 Ah 

PATURA 9 V Batteri til el-hegn

 9 V alkaline batteri til El-hegn
  Alkaline batterier til el-hegn med konstant spændingsniveau, og konstant optimal ydelse. 

 190500 9 V/55 Ah
 190700 9 V/75 Ah
 191000 9 V/100 Ah
 191200 9 V/120 Ah
 191400 9 V/160 Ah
 191500 9 V/175 Ah

192000 9 V/200 Ah
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Et Super Alkaline Batteri 9V/55 ah kan man hente ca 20% mere energi fra end fra et ordinært Zink-
hegnsbatteri
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Antallet af opladninger / afladninger
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Når du bruger det rigtige batteri, kan du bruge det længere, og 
dermed yde et bidrag til forebyggelse af batteriaffald.

Bemærk: Alle 12 V bly batterier (forret, og særlige glasfibermåtte 
batterier) kan lide af stor afladning på grund af konventionel Energi, 

hvilket kan føre til ødelæggelse af batteriet. PATURA El-hegn har 
indbygget beskyttelse mod afladning for at forhindre dette.

 Kapacitet af 12 V batteri 
 Hvor lang tid holder mit batteri
•  Vi har prøvet vores batterier i en 100 - timers test, og fandt den korrekte 

strømkapacitet. Dette er kendt som kapacitans C100.
• Beregning af levetid:
1. Brugbar kapacitet = nominel kapacitet x 65% f.eks: 80 Ah x 65% = 52 Ah
2. Strømforbrug på enheden, f.eks: 0,125 A
3. Driftstid (timer) = kapacitet: Effektforbrug, 52 Ah: 0,125 A = 416 timer

Praktiske råd til brug ved 12 V batteri
• Køb 2 små batterier (fx 12 V / 45 Ah) i stedet for én stor én.
• Til opladning, skal du bruge 12 V - 2,7 A automatisk batterilader.
• Efterlad altid et batteri i opladeren, så det altid er opladet.
• Skift batteriet i el-apparatet, så snart batteriindikatoren lyser.
• Batteriet vil belønne dig ved at give et langt liv, og dermed spare dig penge.

PATURA 12 V Akku
Startbatterier designet til biler og traktorer har afgørende ulemper ved brug med elektrisk hegn udstyr. De har høj selvafladningseffekt og kan kun 
benyttes i begrænset omfang, dvs de tåler meget mindre last. PATURA glasfiber batterier til 12 V el-hegn og solenergi er vedligeholdelsesfrie og 
fungerer uafhængigt af funktion. De har lav selvafladning og fremragende stabilitet.

Start batteri

Super glasfiber batteri

Speciel batteri

Korrekt brug af 12V batterier
Korrekt håndtering er vigtigt for at forlænge levetiden af genopladelige batterier.
• Standard/specielle tørbatterier er opladet, og skal fyldes op med almindelig batterisyre før brug.
• Genoplad batteriet i god tid, og genoplad dem altid fuldt ud.
• Aldrig overlade batteriet (brug af automatisk batterilader)
• Med standard/special batterier skal syrestanden tjekkes hver 4 uge eller deromkring og fyldes op med destilleret vand efter behov.
• Hvis du tager batteriet ud af drift i en længere periode, oplad batteriet, og lad op igen efter 8 uger.

Batteri- og strømforsyning
Batterier, som supplement til solceller, det miljøvenlige alternativ til energiforsyning af elektrisk hegn, hvor der ikke er 230 Volt. Alle PATURA 9 Volts 
el-hegn kan også bruge 12 V batteri. Brug genopladelige batterier sammen med el-hegn - yder et værdifuldt bidrag til miljøbeskyttelse. 95% af 
batterierne kan genbruges, mens det typiske 9 V batteri til hegnet er engangs batterier.

 Batterisikring
  Viser dig ved hjælp af blinkende lys, hvis spændingen på indhegningen er faldet for langt, er 

synligt op til 1,5 km,eller på Smart-phone, App er inklusiv to alarmniveauer; hænges blot på tråd, 
polytråd eller polyreb (ingen jordforbindelse kræves)
 
150602  

El-hegn - kontrol 
indikator

El-hegn - kontrol af 
batteri spændingen
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 Standard vådcelle batteri
 Det prisbillige 12 V våd-batteri, leveres uden batterisyre, opladet tørt. 

6 måneders garanti

    45 Ah (C100):  l x b x h: 216 x 175 x 175 mm; Vægt med / uden syre: 12 / 8 kg
   84 Ah (C 100):  l x b x h: 277 x 175 x 190 mm; Vægt med /uden syre: 18,5 / 13 kg
 125 Ah (C 100): l x b x h: 353 x 175 x 190 mm; Vægt med/uden syre: 22,6 kg/ 17,3 kg

    133400 12 V/45 Ah
   133500 12 V/84 Ah

133510 12 V/125 Ah

 Automatisk batterilader 2,7 A
  Ideel til Glasfiber batteri specielt til 32 Ah; absolut god oplader med elektronisk alarm når det er 

opladet. Også velegnet til 12 V batterier, men forvent større opladetid. 

150201 12 V – 2,5 A

 Automatisk batterilader 7 A
  Til alle 12 og 24 V batterier, fuldautomatisk lader med elektronisk overladebeskytter; 7-trins 

opladningsteknik boost-funktion; inklusiv 3-fags kabelsæt og taske

150207 12 V/24V – 7 A

 Strømforsyning 1,5 A
  Benyttes til  alle PATURA 9 V og 12 V batterier ved 230 V stikkontakt, 9 Volt batterier kræver en 

yderligere 12 V tilslutningskabel (ref. 159101) P15, P20, P40, P50, P60; PATURA stik P1- P5, 
P1500 - P3800, P4500, P4600, P6000 kun til indendørs brug 

   150210 med PATURA stik
150220 med universal-stik

Glasfiber bat-
teri

vedligeholdelsesfri 
batteri, klar til brug

 Akkumulator syre
 Til alle PATURA 12V standard og special batterier

 1 liter
133001

reference Syre (L)

ca. 2,6
ca. 3,8
ca. 4,7
ca. 4,0
ca. 3,2
ca. 5,0

 Speciel våd-celle batteri
  Vådcelle batteri til akku-værktøjer og solpaneler, lav selvafladning, høj livscyklus, leveres uden 

syre, tørt opladet
6 måneders garanti

   80 Ah (C 100):  l x b x h: 240 x 175 x 188 mm; Vægt med /uden syre: 16 / 11 kg
100 Ah (C 100):  l x b x h: 278 x 175 x 190 mm; vægt med/uden syre: 20/15 kg
130 Ah (C 100):  l x b x h: 353 x 175 x 190 mm; vægt med/uden syre: 27/20 kg

133800 12 V/80 Ah
133700 12 V/100 Ah
133900 12 V/130 Ah

Glasfiber batteri
Det ideelle, vedligeholdelsesfri, ladeuafhængige batteri til 12 volt apparater, med håndtag  
(kun 88/100 Ah); også til 9 Volt, dem med 12 volt kan også betjenes (kun 32Ah: er installeret på siden)

12 måneders garanti

  32 Ah (C 100): l x b x h: 166 x 175 x 125 mm; Vægt: 8,9 kg
  50 Ah (C 100): l x b x h: 197 x 165 x 170 mm; Vægt: 15,6 kg
  88 Ah (C 100): l x b x h: 350 x 166 x 174 mm; Vægt: 23,8 kg
100 Ah (C 100): l x b x h: 350 x 166 x 174 mm; Vægt: 25,2 kg

133200 12 V/32 Ah
133100 12 V/50 Ah
133600 12 V/88 Ah 
133610 12 V/100 Ah  NYT
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Montering af jordspyd
Hvis jordforbindelse på et elektrisk hegn ved kontrol er utilstrækkelig, kan der mærkes elektrisk impuls mellem 
jordspyd og det omkringliggende jord.
Jordforbindelsen af et El-hegn skal gennemgåes, efter de nye regler mindst en gang om året (helst i en tør periode).

Jordspyd - det vigtigste tilbehør

Sørg for at jordforbindelsen er ordentlig!
Over 80% af de installerede jordanlæg er utilstrækkelige. Se i de viste tabeller, 
hvor mange jordspyd dit El-hegn kræver.

Jordforbindelse

El-apparat 

Kortslutning

Jordspyd

Hegnforsyning

Jordforbindelse Digital Voltmeter

El-apparat 

Elektrisk hegn  

Hegnforsyning

Jordforbindelse

Jordspyd

Regelmæssig kontrol af jordforbindelsen især i tørre jordbundsforhold giver høj sikkerhed på hegnet.

Tips:
Rør jordspydet med den ene 
hånd og jorden med den 
anden hånd. Hvis du føler et 
elektrisk stød, er jordforbin-
delse utilstrækkelig, og spæn-
ding på indhegningen er for 
lav. Forbedre jordforbindelsen 
ved at sætte flere jordspyd.

100m

Test procedure:
•  Kortslut hegnet ved at sætte stålpæle i jorden ca 100 m væk fra el-apparatet, og læg dem mod tråden. Dette bør sænke 

hegnets spænding til 2000 volt.
•  Brug et digital voltmeter, og sæt jordspyd i jorden ca 1 m væk fra el-apparatets sidste jordspyd. Tryk voltmeteret på 

el-apparatets sidste jordspyd og mål spænding på hegnet.
• Det digitale voltmeter viser nu, hvis El-apparatet er tændt, spændingen på jordforbindelsen.
• 0 til 200 volt (0,2 kV display): Jordforbindelsen er perfekt.
• 200 til 600 volt (0,2 kV til 0,6 kV display): Jordforbindelsen er stadig acceptabelt.
•  Over 600 Volt: Sæt ekstra jordspyd til Jordforbindelsen - lange jordspyd kan forbedre det. 

Dette vil øge hegnets spænding og sikkerhed.

Praktisk video kan nu vises
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Bor et hul på 1,0 - 1,5 m dyb, diameter 7 cm
Placer jordspydet i hullet og forbind El-apparatet.
Mix Bentonit med 5 l vand og fyld i hullet.
Fyld op med sand eller grus.

Jordforbindelse

Bentonit Jordforbindelse: Løsningen til 
problematiske jordbundsforhold

Galvaniseret
Med bolt i 
rustfrit stål

 Jordspyd
  Galvaniseret T-jern, med rustfri stålskruer til at forbinde 

jordforbindelsen

 161800 1,0 m
161801 1,5 m
161802 2,0 m

 Tilslutnings jordspyd
  Yderligere jordspyd især til små batteri apparater: varm-

galvaniseret, 0,65 cm langt håndtag, til at trække og med 
3 m kabel med 3 mm stik.

161700

Jordspyd i rustfrit stål
Den ideelle, helt rust-fri jord spyd, der skal bruges sammen 
med bentonit-Special-Jordforbindelse-Blanding, med påsvejst 
rustfrit stål skrue, Ø 10 mm

161601  1,5 m

 Jordspyd  
  Varmgalvaniseret jordanker-skrue, til hurtig og nem installering 

eller afinstallering til brug f.eks. på et mobilt hegn, incl. skrue 
og skrueklemmer, galvaniseret, længde: 56 cm, Ø 7,5 cm

161710

Bentonit speciel jordblanding
Giver perfekt jording især i dårlige jordforbindelses forhold. 
Rustfrit stål jordspyd (ref. 161601) skal bestilles separat

161606
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International standard krav:
"Installationer af elektriske hegn til græsningsarealer må ikke installeres i bygninger, der er modtagelige for brand, såsom lader, høloft 
og stalde. For at beskytte mod lynnedslag, skal et lynbeskyttelsessystem (gnistgab med jordforbindelse) være indbygget i hegnet før 
indførelsen af dette kabel til bygningen."

På nyopføret jordanlæg sættes en lynafleder. Det er blevet påvist, at stjerne-formet jordspyd har en betydeligt større tiltrækning af 
lynnedslag end tilsvarende dem, der er anført i en linje. Sørg for, at lynaflederen og el-apparatet er forbundet til én og samme jordanlæg, 
hvor lynaflederen er forbundet til det centrale jordspyd, og el-apparatet til en af de yderste.

El-apparat

Lynafleder, hegn

Elektrisk hegn  

Jordspyd
længde 1 - 2 m
afstand ca. 3 m

Hegnforsyning
Jordforbindelse

 Lynafleder, stikkontakt
  Beskytter mod lynnedslag for overophedning af dit el-apparat gennem lysnettet, 

skal blot sættes mellem el-apparatet og stikkontakten.

164901

 Lynafleder, hegn
  Til montering på en væg eller en hegnspæl, beskytter dit el-apparat ved at føre 

lynet ned i jorden; Det kræves af internationale standarder, hvor El-apparat er 
installeret indendørs; jordspyd og tilslutningskabel bestilles separat.

164801

Lynafledningsudstyr

Kontakt, Lynafleder, Skilte
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Ref. 160001 PATURA Germany ▯  ▯ 

① ②

①
②
①

Kontakt, Lynafleder, Skilte
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 Energi-sparrer
til krydsninger af grøfter og vandløb hvor der er risiko for oversvømmelse

150610

"Advarsel: Elektrisk hegn"
  Internationale standarder kræver, at advarselstegn skal placeres tydeligt og synligt 100 m fra hinanden på hegnet, på kryds 

med sideveje, samt på steder, hvor eksistensen af et elektrisk hegn ikke kan forventes.

Advarselsskilt - 
elhegn

160001 Plastik, printed på begge sider
160010 Plastik, printed på begge sider,
160011 Aluminium, printed på begge sider

   Til at omskifte mellem to hegnssystemer med en kontakt.
Fire positioner er mulige: 
"0": begge hegn off. 
"I": hegn 1 tændes 
"II": hegn 2 tændes 
"I + II": begge hegn er tændt.

160702

To-kreds hegnkontakt Knivafbryder
  Til at tænde/slukke strømmen - uafhængig af El-apparat og til 

at skifte enkelte områder

160701

Do not feed the 
animals

Pasture - 
No trespassing!

Caution
Untethered bull

Do not enter

  Advarselsskilt - fodring for-
budt
Marken må ikke betrædes

160213 Plastik

  Advarselsskilt - fodring for-
budt
"Dyrene må ikke fodres"

160103 Plastik

  Advarselsskilt - fritgående 
tyre
"Advarsel: Fritgående tyre"

  Ifølge reglerne skal advarsselsskilt anbringes, hvor der er fritgående 
tyre i indhegningen

160203 Plastik
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Udvendig 
isolering

Indvendig 
isolering

2,5 mm Ståltråd
Alu-kappe

PATURA jordkabel med aluminium belægning; 
giver optimal ledeevne på grund af det høje 
indhold af aluminium.

Jordkabel og trådsamlere
De elektriske forbindelser på et elektrisk hegn har stor betydning. En dårlig forbindelse kan 
betyde, at ud over forbindelsen er der ingen strøm på hegnet - eller kun en meget reduceret 
en. Forbindelserne på permanent el-hegn skal skrues. Alle tilslutninger til midlertidigt hegn 
skal være solidt fastspændt. Kun galvaniserede eller rustfrit stål skruer eller klemmer bør 
anvendes. Enhver rust på en forbindelse fungerer som en isolator, dvs strømmen hæmmes, 
og spændingen på hegnet falder.

Sikre hegnet med krydsforbindelse for hver 200 m 
med trådskruer, sættes helt til enden af hegnet.  
Du bør ikke spare på dem.

OVENFOR: Ottetal knude,
NED: Weber knude.
Den ideelle løsning til tilslutning af ledninger og -tråde 
på lige træk.

Højspændingskabel, trådsamlere

Praktiske råd:
Brug aldrig kobbertråd til at forbinde det 
elektriske hegn. Elektrokemisk korrosion 
finder sted mellem kobber og ståltråd, der 
hæmmer strømgennemgang. Ved siden 
af det er kobberkabel ikke anvendeligt til 
højspændingsbrug.

Elektrisk forbindelse
På El-hegn differenterer vi i princippet mellem to typer af forbindelser:

• Krydsforbindelsen mellem to ledninger
• Enkelt tilslutning af selve tråden

Krydsforbindelsen er en rent elektrisk forbindelse, og bør ikke have nogen spænding/træk 
forbundet med det. Alle elektriske krydsforbindelser på elektrisk hegn bør udføres ved hjælp 
af galvaniseret, rustfrie skruer. Krydsforbindelse på alle hegnstråde skal udføres for hver  
200 til 400 m. Enkelt forbindelser af tråd, polytråd eller polyreb bør ske ved hjælp af 
knuder, der strammer på egen belastning. Otte-tals knuden har vist sig at være bedst i denne 
henseende. I tilfælde af forbindelsen på tråde og polytråd giver disse knuder en optimal 
elektricitet. Dette virker også let og perfekt med bånd til ståltråd. Til polytråd og polyreb, 
anvendes trådsamler eller trådklemmer. Du kan finde dem ved de tilsvarende produkter.

Før aldrig strømmen direkte igennem et led fra den ene side til den anden (kun ved alarm-brug). Forbindelsen skal altid foretages ved at grave et jordkabel i jorden, der så 
forbinder den anden side af leddet.

Jordkabel til 
nedgravning 
ved led
PATURA jordkabel er dobbelt 
isolerede og høj spænding til volt 
over 25.000. Den kan bruges til 
over-og underjordiske tilslutninger 
af jordforbindelse til at tilslutte 
nuværende og tidligere porte. For 
afstande på op til 50 m er 1,6 mm 
i diameter version tilstrækkelig. For 
afstande over 50 m skal det stærke 
2,5 mm jordkabel med høj ledeevne 
anvendes.
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Højspændingskabel, trådsamlere

 Rebklemmer
  Rustfrit stål, ideel til tilslutning, og til krydstilslutning af 

polyreb.

160405 (5 stk.)

 Trådsamler, vinkel
  Ny belægning til forbedret korrosions bestandighed, ideel til 

sammenkobling og forbindelse mellem tråde

169505 (5 stk.)
169525 (25 stk.)
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 Jordkabel 2,5 mm
 Højspændingskabel, dobbeltisoleret, enkelttrådskabel med 2,5 mm stålkerne, til hegn og 
jordledninger - udendørs over 50 m, eller ved - passage ved porte, modstand 0,035 ohm / m.

161050 50 m rulle
   161060 100 m rulle

161070 200 m rulle

 Jordkabel 2,7 mm
Alu-belagt
Højspændingskabel, dobbeltisoleret, enkelttrådskabel med 2,5 mm stålkerne, til hegn og jordled-
ninger - udendørs over 50 m, eller ved - passage ved porte, modstand 0,035 ohm / m.Jordkabel, 
dobbeltisoleret, enkelttrådskabel med 2,5 mm alu-tråd, til hegn og jordledninger - udendørs over 
50 m, eller ved passager ved porte, modstand 0,011 ohm/m.

161160 100 m rulle

  Tilslutning til højspændings 
kabel

  Til højspændingsresistent, vandtæt tilslutning af højspændings-
kabler 1,6-2,7 mm

160810

 Skrue - trådsamler
  Galvaniseret, til elektrisk kryds-forbindelse på flere tråde eller 

til forbindelse fra El-hegn kabel til El-hegnet.

   169605 (5 stk.)
169625 (25 stk.)

 Trådsamler
  Galvaniseret, til elektrisk kryds-forbindelse på flere tråde eller 

til forbindelse fra El-hegn kabel til El-hegnet.

   160605 (5 stk.)
160625 (25 stk.)

0 - 50 m 1,6 mm  2,7 mm Alu

50 m - 200 m 2,5 mm 2,7 mm Alu

over 200 m 2,7 mm Alu 2,7 mm Alu

Ø Hegnudledning
Apparat udledning under 5 Joule

Anbefalinger jordkabel

Super 
ledeevne på 

grund af 
aluminium

til PATURA P8000 Tornado Power, anbefaler vi at 
bruge højspændingskablet Alu 2,7mm

Jordkabel 1,6 mm
 Jordkabel, dobbeltisoleret, enkelttrådet med 1,6 mm stålkerne, til hegn og jordledninger - 
udendørs op til 50 m, eller ved passage ved porte, 
modstand 0,1 ohm / m.

   160910 10 m spole
   160925 25 m rulle
   160950 50 m rulle

160960 100 m rulle

Nyt 
design

Nyt 
design

Apparat udledning over 5 Joule

 Trådsamler, vinkel
  Ny belægning til forbedret korrosions bestandighed, ideel til 

sammenkobling og forbindelse mellem tråde

 Med vingemøtrik
169705 (5 stk.)
169725 (25 stk.)
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Forbindelseskabel
De elektriske forbindelser på et elektrisk hegn har stor betydning. En dårlig forbindelse kan betyde, at ud over forbindelsen er der ingen 
strøm på hegnet - eller kun en meget reduceret en. Forbindelserne på permanent el-hegn skal skrues. Alle tilslutninger til midlertidigt hegn 
skal være solidt fastspændt. Kun galvaniserede eller rustfrit stål skruer eller klemmer bør anvendes. Enhver rust på en forbindelse fungerer 
som en isolator, dvs strømmen hæmmes, og spændingen på hegnet falder.

Kabler

På elektriske hegn - skal alle tråde være koblet sammen på tværs med regelmæssige mellemrum på  
ca. 200-400 m. Ideel opsætning er ved begyndelsen og slutningen af hegnet og ved hjørner.
Tip: Alle tilslutningskabler bør placeres lige ved siden af en pæl for at forhindre ledningerne fra sagging.

ca. 200 - 400 m

Kryds tislutning mellem tråde ca. 
hver 200 - 400 m

Kryds tislutning mellem tråde ca. 
hver 200 - 400 m

Ungå  
gnister på det  

elektriske  
hegn

Elektrisk forbindelse på midlertidigt hegn
På El-hegn differenterer vi i princippet mellem to typer af forbindelser:

• Krydsforbindelsen mellem to tråde
• Enkelttilslutning af selve tråden

Krydsforbindelse er kun en elektrisk forbindelse, og bør være spændingfri. På alle midlertidige El-hegn skal krydsforbindelse foretages ved 
at bruge stik med fjederbelastede rustfrit stål klemmer eller plader. Tværforbindelsesveje på hegnstråd skal montere for hver 200 til 400 m. 
Særlige stik er tilgængelige for in-line forbindelser af polytråd, polyreb eller PolyTapes.

Hegn tilslutningskabel med fjederbelastede rustfrit stål 
klemmer giver optimale tværforbindelser til midlertidig 
polytråd hegn.

Hegn tilslutningskabel - polyreb - med rustfrit stål 
polyreb klemmer giver optimale tværforbindelser til 
midlertidig polyreb hegn.

Hegn tilslutningskabel - Polytapes - med rustfrit stål 
plade giver optimal tværforbindelsesveje til midlertidig 
Polytape hegn.

Uanset hvilke el-tråde, kabler eller polytape - har PATURA altid det rette tilslutningskabel
Til ethvert trådhegn tilbyder vi materialer til den rigtige forbindelse. Alle tilslutninger skal udføres professionelt. Dette sikres med fjedre eller 
fastspændte skruer. Ved brug af PATURA´s rustfri ståltråde sikrer du permanent strømførende forbindelse i dit hegn.
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Kabler
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Forbindelseskabel
  Isoleret med fjederklemmer og rustfrit stål kontakter, til hurtig midlertidig trådforbindelse med 

multi-trådhegn.

     2-trådet, (2 stk.)
   101102

   3-trådet, (2 stk.)
   101202

4-trådet, (1 stk.)
101301

 Tilslutningsklemmer
 Tilslutningsklemme til alle PATURA kabler

   919001 rød (1 stk.)
   919002 Sort (1 stk.)

919003 grøn (1 stk.)

Forbindelseskabel til El-hegn

 Jordspyd - tilslutningskabel
  Med isolerede klemmer med rustfri stål kontakter til hurtig, nem tilslutning af jordspyd til batteri-

apparater, længde: 3,0 m

   160990 Med rustfri klemmer
160995 Med Ø8 mm Øjer

  Med 2 rustfrie stålkabelklemmer, til reb op til 6 mm, til at lave tværforbindelser i trådhegn 

2-trådet, (1 stk./pk)
101401

3-trådet, (1 stk./pk)
101402

 Forbindelseskabel
  Stål
  til tape op til 40 mm;  hurtig forbindelse til polytape hegn 

2-trådet, (1 stk.)
170401

3-trådet, (1 stk.)
170402 

NYT

 Forbindelseskabel
 Plastik
 Til Polytape op til 40 mm

 
 
2-trådet, (2 stk.)
101502NYT
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Kabler

 Tråd-spændingskabel
 Klemmeplader i rustfrit stål
 til tape op til 40 mm;  forbindelse til el-hegn med polytape hegn

170501 8 mm ringøse
170601 3 mm stift

Trådspændingskabel med hjerteklemme
  Forkromet universel hjerteformet klemme velegnet til ståltråd, polytråd, polyreb og polytape op til 

40 mm, 8 mm ringøse eller 3 mm stift:
Ringøse til PATURA El-apparat P15, P25, P35, P50, P70, P140, P100 - P300, P1000 - P4000
Stift til PATURA El-apparat: P20, P40, P60, P1 - P5, P1500 - P3800, P4500/P4600 og P6000 

100201 8 mm ringøsen
100211 3 mm stift

  Med rustfrit stål klemme, reb op til 6 mm med tilslutning til rebhegn

100701 8 mm ringøsen
100801 3 mm stift

Trådspændingskabel til reb

Tråd- og jordkabelsæt med ringøsken
 Isolerende fjederklemmer (rød = hegn / grøn = jord) med rustfri stål kontakter og 8,0 mm 
snøreringe, Passer til P15, P25, P35, P50, P70, P140, P100 - P300, P1000 - P4000

 2 hegnskabel, rød og grøn
 100901

 Trådtilslutningskabel med 8 mm ringøse., rød
 100101

Jordkabel med 8 mm ringøse, grøn
100501

Tråd- og jordkabel med stift
  Isolerede fjederklemmer (rød = hegn / grøn = jord) med rustfri stål kontakter og 3 mm ben; 

PATURA udstyr til P20, P40, P60, P1 - P5, P1500 - P3800, P6000 og P4500/P4600

2 hegnskabel, rød og grøn
101001

Trådtilslutningskabel med 3 mm stift, rød
100301

Jordledningskabel, 3 mm stift, grøn
100601

NYT

 Hegnforbindelseskabel til strenget ledning
With stainless steel clamp; for strands up to 4 mm; for PATURA P20, P40, P60, P1 - P5, P1500, 
P3800, P4500/P4600 and P6000

100401 3 mm stift



A51

INOX

②②

①

INOX

①

Kabler

Sp
æ

nd
in

gs
gi

ve
r, 

 lb
e

 12 V tilslutningskabel
  Til tilslutning af alle PATURA 9 volt tørcelle batteri eller 12 volt enheder til strømforsyninger 

159101

Til Polyreb op til 6 mm

Galvaniseret
103205 (5 stk.)
103210 (10 stk.)

Stål
103903 (3 stk.)
103910 (10 stk.)

Polytape klemme 
Plastik
Nem justerbar start og slut med Polytråd, som kan opstrammes, ikke egnet til Elektriske 
forbindelser.

12,5 mm, (5 stk.)
103605

20 mm, (5 stk.)
103705

40 mm, (3 stk.)
103803

Tapestrammer
Stål

God forbindelse, ingen  korrosion, optimal strømforbindelse

10 - 12,5 mm, (5 stk.)
103305

20 mm, (5 stk.)
103405

30 – 40 mm, (5 stk.)
103505

Rebsamler

 12 V tilslutningskabel
  Tilslutnings kabel for PATURA multi- og kombianlæg til 12V battrier:

P1-P5 og P1500-P6000

9187225

til sikring af polytråd

① Enkel og fornuftig (galvaniseret)
til Tråd maks. 2,5 mm
160505 (5 stk.)
160510 (10 stk.)

② 2-vejs
til tråd, maks. 3,5 mm
164705 (5 stk.)

Trådsamler

① 1,6 mm
Velegnet til 1,40 – 2,20 mm ståltråd
190205 (5 stk.)
190220 (20 stk.)   

② 2,5 mm
Velegnet til 2,00 - 3,25 mm ståltråd og til sikkerhedshegn "hippo"
190105 (5 stk.)
190120 (20 stk.)

Trådsamler til ståltråd
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Hegnsmaterialer

Tråd og tilbehør A54 – A59

Polytråd A60 – A65

Polytape A66 – A71

Isolatorer - permanent hegn A72 – A75

Isolatorer til mobile hegn A76 – A79

Afstandsisolator A80 – A81

Isolatorer Polytape  og stik A82 – A83

Mobile Hegnspæle A84 – A89

Faste hegnspæle A90 – A103

Led, Ledhåndtag, Ledbeslag isolator A104  – A107

Teleskoplåger A108  – A113

Mobilt hegn A114  – A117

Elnet A118 – A129
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Polytråd

PATURA Tornado ståltråd har en særlig tyk galvanisering med 5% aluminium 
som giver tråden en særlig lang levetid

Hippo sikkerhedshegn; det bedste alternativ 
Den bedste synlighed, optimal ledeevne, minimal risiko for skader og et langt liv - Hippo sikkerheshegn opfylder alle disse krav med 2,5 mm 
ståltråd beklædt med ledende plastik. Ståltrådskernen sikrer den bedste ledeevne, mens den tykke plastbeklædning tilbyder god synlighed 
og lav risiko for skade, mens de 4 sorte kulfibre sørger for god ledeevne af strømmen. 

Kravene til tråd
Vigtige kriterier for vurdering af elektrisk tråd er den elektriske ledeevne og mekanisk styrke. 
Til permanente hegn er en massiv, kraftigt galvaniseret ståltråd, det bedste valg. 
Plastik tråd bruges primært til midlertidige hegn. Enkel, let at rulle og stor fleksibilitet er vigtigt.

PATURA Tornado ståltråd: Med zink / 
aluminium korrosionsbeskyttelse
Tornado PATURA ståltråd, er galvaniseret, har en tyk 
belægning med 95% zink og 5% aluminium, giver en 
levetid, der er 9 gange længere en standard galvani-
seret tråd, og 3 gange længere som normalt tyk-galva-
niseret tråd. Bevarelse af zink belægning på tråden er 
markant forbedret ved tilsætning af aluminium. 

4  ledende afsnit for optimering af sikkerheden

Speciel galvanisering 
med 95% zink og 
5% aluminium

På grund af den ekstremt gode ledeevne på meget lange hegn er det muligt med 
meget høj spænding på hegnet. Beskyttelsesniveauet på hegnet er tilsvarende høj.

Vidste du?
Kender du de forventede volt, når et dyr rører hegnet efter 
100 meter, 1 km og 3 km enkelt trådhegn, og der ved 
begyndelsen af hegnet er 8000 volt? PATURA anbefaler i 
praksis hegnsspændinger fra 3000 - 4000 volt.

Levetid korrosionsbeskyttet hegn

Tråd 
Ø mm

Korrosions-
beskyttelse

Tykkelse 
af zink 
g/m²

Levetid i år Forholdet af 
levetid udstød-

nings-
fri luft

udstød-
ningsfor-

urenet luft

Aggressiv 
luft

2,5 Galvaniseret 90 4,5 2,5 1,5 1

2,5
Kraftig 

galvaniseret  
300 13 7 4

ca. 3 gange læn-
gere end normal 

galvanisering

2,5
Zink-

aluminium 
galvaniseret

300 39 21 12
ca. 9 gange læn-
gere end normal 

galvanisering

Hegnsspænding

efter 100 m efter 1 km efter 3 km

Tornado Ståltråd 2,5 mm 7900 V 7500 V 6600 V

"Pegasus" tråd 7900 V 7500 V 6600 V

Synlig hvid plastff

Stål tråd

Ledende, sort plast 

2,5 mm Ståltråd

* Den maksimale anbefalede længde kan fordobles på 
to-trådet hegn ved kryds-forbindelser og tredobles på 
tretrådet.

2,5 mm ståltråd
1,6 mm ståltråd
Hippo sikkerhedshegn
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Tråde

190000/109300 - 1 2,5 0,035 30 km 650

191600/191610 - 1 1,6 0,07 15 km 240

190400/190410 hvid/brun 1 2,5 0,035 30 km 650
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10

1020

190000 190001
10

Polytråd

Vores  
top- 

produkt

års10
GARANTI

års10
GARANTI

Tornado Ståltråd Ø 2,5 mm
Tyk ståltråd beklædt med zink-aluminium legering. Tre gange korrosionsbestandighed og 
lang levetid sammenlignet med normal tykt galvaniseret tråd, meget høj brudstyrke.

Ståltråd, Ø 2,5 mm
Kraftig galvaniseret ståltråd, stor slidstyrke og meget høj brudstyrke

109300 25 kg Rulle = ca. 625 m  

Hippo sikkerhedshegn
Med strømførende plastbelægning, 2,5 mm ståltråd, ca 7mm diameter; ideel til 
hestehegn

Tornado Ståltråd Ø 1,6 mm

191600 5 kg Rulle = ca. 315 m  
191610 25 kg Rulle = ca. 1.575 m  

Ståltråd tykt beklædt med zink-aluminium legering.

190400 304 m rulle, hvid  
190410 304 m rulle, brun 
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190000 25 kg Rulle = ca. 625 m  
190001 25 kg Rulle = ca. 625 m  
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Tråd

Håndtering af tråd
Tråd lavet af ståltråd er den ideelle løsning til installering af langvarig el-hegn. Korrekt håndtering af tråden herunder stramning, 
der forbinder, skære- og afrulning, kræver særlig viden og særlig værktøj og tilbehør. Til dette formål har PATURA et omfattende 
tilbehørsprogram. 

PATURA trådstrammer:  
den smarte måde at stramme ledninger på.
PATURA‘s trådstrammer gør det nemt at stramme ledninger uden 
at skære dem. Strammeren indsættes i tråden på hegnet, tråden 
strammes når håndtaget er påsat, indtil den korrekte spænding 
på hegnet er nået. Sæt splitten i og fjern håndtaget. Hvis det er 
nødvendigt, kan tråden efterspændes og/eller løsnes, når som 
helst. Trådstrammere skal installeres i alle dele af hegnet

PATURA stål trækfjeder:  
holder altid tråden stram
PATURA stålfjeder passer til alle tråde. Fjederen sikrer, at tråden 
altid er spændt perfekt i alle vejrforhold. Ved høje temperaturer, 
forhindrer det at trådene krydses og ved lave temperaturer at 
undgå overdreven stress på hjørnepælene. Fjederen er forbundet 
med trådstrammeren (se nedenfor)- et korrekt tryk skal være på 
omkring 90 - 120 kg med 2,5 mm ståltråd. Fjederen er lavet af 
rustfrit stål med maksimal holdbarhed og bedste kraftoverførsel. 
Installere stålfjedre, afhængigt af hegnet, på alle tråde op til  
200-600 m. (Installation se billeder).

1. Sæt trådstrammeren 
på strammehåndtaget og 
sæt det på hegnet

2. Drej trådstramme 
håndtaget indtil den 
rigtige spænding er 
opnået i hegnet

3. Sæt splitten i 
trådstrammeren og fjern 
håndtaget.

4. På grund af den 
lette vægt hænger 
trådstrammeren let på 
tråden.

1. Sæt tråden ind i 
fjederen

2. Lav en halv 
weberknude

3. Vikl det 
overskydende tråd 
omkring hegnet

4. Gentag fastgørelse 
på den anden side og 
efterspænd fjederen 
med trådstrammeren.
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INOX INOX

①

②

Tråd

162600

Strammefjeder - rustfri stål
Til 2,5 mm ståltråd 
Robust design til 2,5 mm ståltråd og sikkerhedshegn, installeringen af denne fjeder tager 
belastningen af tråden og hjørnestolperne, holder tråden stram under temperatur ændringer 
og gør hegnet mere modstandsdygtigt

162700

Stålfjeder - rustfrit stål
Til 1,6 mm ståltråd 
Ved brug af denne fjeder tager du belastningen af tråden og hjørnestolperne, det holder tråden 
stramt under temperatur ændringer og gør hegnet mere modstandsdygtigt

Trådstrammer
Aluminium, gør det muligt hurtigt at stramme og løsne tråd og reb uden at skære dem.

164303 (3 stk.)  
164325 (25 stk.)  

Beskyttende dækning for ståltrækfjeder
Forhindrer hestenhalen i at blive fanget i fjederen (Prod. 162700)

162903 (3 stk.)  

Trådstrammehåndtag

Galvaniseret; til at betjene trådstrammeren; vedr. instuktion se modsat side 

644000 1 spændebøjle
Startpakke 
Indeholder: 6 trådstrammere + 1 strammehåndtag

644001 (1 stk.)  

①

②

Trådvinde
En nem måde at rulle ståltråd og sikkerhedshegn op på; med fod til at sætte det fast i jorden

152800

Tænger til hegn - Farmer
Med hammer og trådkniv

152201

Tænger til hegn - Professionel
robust, isoleret tang til opsætning af elektrisk hegn, kraftig model med hammer, parallelle 
kæber til fastspænding og bidetang til særlig ståltråd

522001
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Spændearm til 
trådstrammer
Til enkel betjening af trådstrammeren

164630 (1 stk.)  

Trådstrammer Trådstrammer med isolator Trådstrammer med isolator 
og wireTil at stramme tråden Til at stramme tråden
Til let stramning og vedhæftning af tråde til ledpæle optil 
20 cm i diameter; Der kræves ingen særlige knudepunkter i 
den krævede tråd 

164600 (1 stk.)  
164602 (10 stk.)  

164610 (1 stk.)  
164612 (10 stk.)  164621 (2 stk.)  

Til Polyreb og Polytråd; plastik, sort, kan bruges med tilsluttet hegn.

164506 (6 stk.)  

Elastik-/tråd strammer Gripple spændetang
Til fastspænding af ståltråd 1,6-2,5 mm, indbygget lukkekraft måling

190250 (1 stk.)  

Trådsamler til  
1,6 mm tråd.
Velegnet til 1,40 – 2,20 mm ståltråd
 
 
 
 
190205 (5 stk.)  
190220 (20 stk.)  

Velegnet til 2,00 - 3,25 mm ståltråd og til sikkerhedshegn 
"hippo"
 
 

190105 (5 stk.)  
190120 (20 stk.)  

Trådsamler til  
2,5 mm tråd.

Tråd og tilbehør



A59

5

6
120

107600 107500

Max.

3000 m
Hegnslængde

* Den maksimale anbefalede længde 
kan fordobles på to-trådet hegn ved 
kryds-forbindelser og tredobles på 
tretrådet.
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Tråde

109000  - 1 1,6 0,07 15 km 150

109100 - 1 1,8 0,05 20 km 200

191700 - 1(Alu) 1,8(Alu) 0,015 70 km 75

191800 - 1(Alu) 2,0(Alu) 0,010 100 km 90

108100/108200 - 7 0,5 0,12 8 km 150

107500/107600 transparent 2 0,5 0,35 3 km 60

1,6 mm ståltråd
1,8 mm ståltråd
Alu-tråd 1,8 mm
Alu-tråd 2,0 mm
Wire
Speciel plastik tråd

Plan Ståltråd Alu-tråd

Wire

Meget høj ledeevne, 4 gange højere end almindeligt ståltråd, lettere vægt,
Tip: stram med max. 20 kg

Galvaniseret; Ø 1,5 mm

109000  
109100  

191700 1,8 mm Ø, 400 m rulle  
191800 2,0 mm Ø, 400 m rulle  

Speciel plastik tråd
transparent, med nylon kerne og 2 galvaniserede jern tråde

500 m rulle
107600

1000 m rulle
107500

Tråd og tilbehør

109000: Ø 1,6 mm, galvaniseret, 5 kg = ca. 280 m 
109100: Ø 1,8 mm, galvaniseret, 5 kg = ca 250 m
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108100 200 m rulle  
108200 500 m rulle  
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8000 V

8000 V

8000 V

8000 V

8000 V

8000 V

2100 V

4200 V

5000 V

7700 V

7900 V

7900 V

Hegn spænding i begyndelsen af   hegnet

PATURA TORNADO:
 efter 100 m efter 1 km efter 3 km

Standardstreng 3 x 0,16 ledere i rustfrit stål

Kompakt tråd 6 x 0,20 ledere i rustfrit stål

Superstreng 9 x 0,20 rustfri stålleder

Tornado strenget ledning 1 x 0,30 kobberleder 
+ 5 x 0,20 rustfri stålleder

Tornado XL streng 3 x 0,30 kobbertråd 
+ 8 x 0,20 rustfri ståltråd

Tornado XXL streng 3 x 0,30 kobberledere 
+ 6 x 0,20 rustfri stålledere

Polytråd
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300 V

800 V

1100 V

5500 V

6900 V

6900 V

100 V

300 V

400 V

3400 V

5500 V

5500 V

Perfekt i detaljer:
Opsætning af Tornado XL Polytråd

Rustfri ståltråde 
med høj brudstyrke

Fortinnede kobber tråde 
med høj ledeevne

Polyethylen-tråde 
med lang levetid

Vidste du?
Kender du de forventede volt, når et dyr rører hegnet efter 100 meter, 1 km og 3 km enkelt trådhegn, og der 
ved begyndelsen af hegnet er 8000 volt? 
PATURA anbefaler i praksis hegnsspændinger fra 3000 - 4000 volt.

TAK TIL 
TORNADO 

Mere strøm 
  På hegnet

Kraft til enden af   hegnet
 efter 100 m efter 1 km efter 3 km

Polytråd
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12

20

6

12

180100
180200

Polytråd

180000 Gul-orange 18 0,30 3 0,16 - - 14 100 m 50

180100/180200 hvid-grøn 30 0,30 6 0,20 - - 4,5 250 m 65

180300 hvid-grøn 24 0,30 6 0,20 - - 4,5 250 m 100

180401 hvid 24 0,30 9 0,20 - - 3 400 m rulle 70

180501-180701 hvid-orange 24 0,38 5 0,20 1 0,30 0,23 5 km 75

181001-181201 hvid-rød 24 0,38 8 0,20 3 0,30 0,08 13 km 85

181500-181700 hvid-rød 24 0,30 6 0,20 3 0,30 0,08 13 km 110

Standard polytråd
Compact Polytråd
Compact PLUS polytråd
Super Polytråd
Tornado Polytråd
Tornado XL Polytråd 
Tornado XXL Polywire
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Fra 400 m hegn 
brug kun PATURA 
Tornado Produkter!

400 m rulle
180401

PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid 9 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

Max.

400 m
Hegnslængde

Super Polytråd

NYT

Rulle med 500 m
180300

PATURA UV-Garanti 3 års 
Flettet polytråd (til maksimal holdbarhed), hvid-grøn, med 6 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

Max.

100 m
Hegnslængde

Standard polytråd
Gul-orange; med 3 rustfri stål tråde Ø 0,16 mm

250 m rulle
180000

Max.

250 m
Hegnslængde

Compact Polytråd
PATURA UV-Garanti 3 års 
Flettet polytråd (til maksimal holdbarhed), hvid-grøn, med 6 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
180100

400 m rulle
180200

Max.

250 m
Hegnslængde

Compact Polytråd Mere
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181700
181500 
181600
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181201 
181103

181001
181102 
181101

6
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180701

180501 
180511 
180601

Polytråd
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PATURA Tornado XL maksimal ledeevne og høj 
sikkerhed  
Som en specialitet, tilbyder PATURA tråd med den kombinerede 
behandling af rustfri stål og kobber tråde. Rustfri ståltråde er 
ekstremt holdbare, kobber tråde har meget høje ledeevne. Kun 
gennem denne kombination kan en brækket kobber streng igen 
give strøm gennem en stærkere rustfrit ståltråd. I modsætning til 
konventionelle polytråd, er der stor slidstyrke og høj ledeevne 
kombineret i ét produkt. 

PATURA UV-Garanti 5 års 
Flettet polytråd (til maksimal holdbarhed)
hvid-rød med 3 kobbertråde, 0,30 mm og 6 rustfrie ståltråde, 0,20 mm diameter

200 m rulle
181500

400 m rulle
181600

1000 m rulle
181700

200 m rulle, Hvid- Rød
181001

400 m rulle Rød-Hvid
181101

1000 m rulle Rød-Hvid
181201

400 m rulle Blå-Hvid
181102

1000 m rulle Blå-Hvid
181103

PATURA UV-Garanti 5 års
Nu 25% bedre flettet
med 3 kobbertråde Ø 0,30 mm og 8 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

Tornado XL Polytråd Tornado XXL Polywire

Reducer den angivne hegnslængde til halv 
længde, når der er vegetation og ¼ længde, 
når der er stor afledning.

Max.

13000 m
Hegnslængde

Max.

13000 m
Hegnslængde

NYT

Max.

5000 m
Hegnslængde

PATURA UV-Garanti 5 års 
med 1 kobertråd Ø 0,30 mm og 5 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle, hvid-orange
180501

200 m rulle, brun
180511

400 m rulle, hvid-orange
180601

1000 m rulle, hvid-orange
180701

Tornado Polytråd

Ideel  
til afvisning  

af vilde  
dyr
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Polyreb  

Perfekt i detaljer:
Opsætning af Tornado XL Reb

Fortinnede kobber tråde
med høj ledeevne

Polyethylen-tråde 
med lang levetid

Rustfri ståltråde 
med høj brudstyrke TAK TIL 

TORNADO 
Mere strøm 
  På hegnet

182000 hvid Poly-Fibre  6 0,20 - - 4,5 300 m 300

182100  hvid-grøn Poly-Fibre  3 0,40 - - 2,3 700 m 320

182501/182601 hvid-orange Micro-Fibre  5 0,20 1 0,30 0,23 5 km 290

183001/183101 hvid-rød Micro-Fibre  8 0,20 3 0,30 0,08 13 km 310

183500/183600 hvid-rød Micro-Fibre  6 0,20 3 0,30 0,08 13 km 400

Fra 400 m hegn brug 
kun PATURA Tornado 
Produkter!

Compact Polyreb
Super Polyreb
Tornado Polyreb
Tornado XL Polyreb
Tornado XXL Polyreb

Polyreb  
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Reducer den angivne hegns-
længde til halv længde, når 
der er vegetation og ¼ læng-
de, når der er stor afledning.

Vidste du?
Kender du de forventede volt, når et dyr rører hegnet efter 100 meter, 1 km og 3 km enkelt trådhegn, og der ved begyndelsen 
af hegnet er 8000 volt? PATURA anbefaler i praksis hegnsspændinger fra 3000 - 4000 volt.

Hegnsspænding

 efter 100 m efter 1 km efter 3 km

Compact Polyreb 6 x 0,20 4200 V 800 V 300 V

Super Polyreb 3 x 0,40 5500 V 1400 V 600 V

Tornado Polyreb 1 x 0,30 + 5 x 0,20 7700 V 5500 V 3400 V

Tornado XL Polyreb 3 x 0,30 + 8 x 0,20 7900 V 6900 V 5500 V

Tornado XXL Polyreb 3 x 0,30 + 6 x 0,20 7900 V 6900 V 5500 V

PATURA Tornado XL maksimal ledeevne og høj sikkerhed
Som en specialitet, tilbyder PATURA den kombinerede behandling af rustfrit stål og kobber 
tråde. Rustfrit stål tråde er ekstremt holdbare, kobber tråde har meget høj ledeevne. Kun 
gennem denne kombination kan en brækket kobber streng igen give strøm. I modsætning 
til konventionelle polytråd, er der stor slidstyrke og høj ledeevne kombineret i ét produkt. 
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182601
182501
182511

Polyreb  

Ideel ved 
bevoksning

Max.

13000 m
Hegnslængde

Max.

13000 m
Hegnslængde

Max.

300 m
Hegnslængde

Max.

700 m
Hegnslængde

Max.

5000 m
Hegnslængde

Tornado XXL Polyreb
PATURA UV-Garanti 5 års 
Flettet reb (til maksimal holdbarhed)
hvid-rød, med 3 kobbertråde Ø 0,30 mm og 6 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
183500

500 m rulle
183600

Tornado XL Polyreb
PATURA UV-Garanti 5 års 
hvid-rød, med 3 kobbertråde Ø 0,30 mm og 8 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
183001

500 m rulle
183101

PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid, med 6 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
182000

PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid-grøn, med 3 rustfri ståltråde Ø 0,40 mm

PATURA UV-Garanti 5 års 
med 1 kobbertråd Ø 0,30 mm og 5 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
182100

200 m rulle, hvid-orange
182501

200 m rulle, brun
182511

500 m rulle, hvid-orange
182601

Compact Polyreb Super Polyreb Tornado Polyreb
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Polytape 10 - 12,5 mm

Perfekt i detaljer:
Opsætning af Tornado XL - polytape 12,5 mm

Fortinnede kobber 
tråde med høj ledeevne

Polyethylen-tråde 
med lang levetid

Rustfrit stål med
stor brudstyrke

Kryds tilslutning til 
optimal strømføring

Va
ren

r.

Fa
rve

Polytape
10 - 12,5 mm

Fra 400 m hegn brug 
kun PATURA Tornado 
Produkter!

TAK TIL 
TORNADO 

Mere strøm 
  På hegnet

184000/184100 Gul-orange - - 20 0,30 4 0,16 - - 10 150 m 60

184200/184300 hvid-grøn - - 25 0,30 6 0,16 - - 7,0 200 m 70

185001/185101 hvid-orange • - 25 0,38 4 0,20 1 0,30 0,23 5 km 75

185501/185601 hvid-rød • - 25 0,38 5 0,20 2 0,30 0,12 9 km 80

Standard polytape 10 mm

Compact Polytape 10 mm

Tornado Polytape 12,5 mm

Tornado XL Polytape 12,5 mm

Vidste du?
Kender du de forventede volt, når et dyr rører hegnet efter 100 meter, 1 km og 3 km enkelt trådhegn, og der ved begyndelsen 
af hegnet er 8000 volt? PATURA anbefaler i praksis hegnsspændinger fra 3000 - 4000 volt. 

Hegnsspænding

 efter 100 m efter 1 km efter 3 km

Standard polytape 4 x 0,16 2600 V 400 V 100 V

Compact Polytape 6 x 0,16 3300 V 500 V 200 V

Tornado Polytape 1 x 0,30 + 4 x 0,20 7700 V 5500 V 3400 V

Tornado XL Polytape 2 x 0,30 + 5 x 0,20 7800 V 6500 V 4700 V

PATURA Polytape: maksimal ledeevne og stor sikkerhed
Som en specialitet, tilbyder PATURA den kombinerede behandling af rustfrit stål og kobber tråde. 
Rustfrit ståltråde er ekstremt holdbare, kobber tråde har meget høje ledeevne. Kun gennem 
denne kombination kan en brækket kobber streng igen foretage strøm gennem en stærkere 
rustfrit stål en. Hertil kommer, at der i trådens længderetning er tværforbundet. I modsætning 
til konventionelle polytråd, er der stor slidstyrke og høj ledeevne kombineret i ét produkt. 

Reducer den angivne hegns-
længde til halv længde, når 
der er vegetation og ¼ længde, 
når der er stor afledning.
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184400
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Polytape 10 - 12,5 mm

Max.

5000 m
Hegnslængde

Max.

150 m
Hegnslængde

Max.

200 m
Hegnslængde

10 mm
PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid-grøn, med 6 rustfri ståltråde Ø 0,16 mm

200 m rulle
184200

400 m rulle
184300

10 mm
4 rustfri stål tråde Ø 0,16 mm

200 m rulle, Gul-orange
184000

200 m rulle, hvid
184400

250 m rulle, Gul-orange
184100

2 x 200 m Rulle, Gul-orange
184002

Compact Polytape 10 mmStandard polytape 10 mm

12,5 mm
PATURA UV-Garanti 5 års 
1 kobertråd Ø 0,30 mm og 4 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

Tornado Polytape
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12,5 mm
PATURA UV-Garanti 5 års 
med 2 kobbertråde Ø 0,30 og 5 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

Tornado XL Polytape 12,5 mm

Max.

9000 m
Hegnslængde

Ideel ved 
bevoksning

NYT

200 m rulle rød/hvid
185501

400 m rulle Rød/hvid
185601

200 m rulle, hvid-orange
185001

200 m rulle, brun
185011

400 m rulle, hvid-orange
185101

400 m rulle, blå
185110
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Polytape 20 mm

Kryds tilslutning til 
optimal strømføring

Fortinnede kobber tråde 
med høj ledeevne

Rustfrit stål med 
stor brudstyrke

Polyethylen-tråde 
med lang levetid

Perfekt i detaljer:
Opsætning af Tornado XL - polytape 20 mm

186000 Gul-orange - - 30 0,30 4 0,16 - - 10 150 m 80

186100/186200 hvid-grøn - - 30 0,38 6 0,16 - - 7,0 200 m 85

186700/186800 hvid - - 30 0,38 6 0,20 - - 4,5 250 m 85

186300  hvid-grøn - - 30 0,38 4+2 0,2/0,3 - - 3,2 500 m 90

186501/186601 hvid-orange • - 44 0,38 5 0,20 1 0,30 0,23 5 km 110

187001/187101 hvid-rød • • 51 0,38 6 0,20 2 0,30 0,11 9 km 135

Fra 400 m hegn brug 
kun PATURA Tornado 
Produkter!
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Standard polytape 20 mm

Compact Polytape 20 mm

Compact Plus Polytape 20 mm

Super Polytape 20 mm

Tornado Polytape 20 mm

Tornado XL Polytape 20 mm

TAK TIL 
TORNADO 

Mere strøm 
  På hegnet

Polytape
20 mm

Vidste du?
Kender du de forventede volt, når et dyr rører hegnet efter 100 meter, 1 km og 3 km enkelt trådhegn, og der ved begyndelsen af 
hegnet er 8000 volt? PATURA anbefaler i praksis hegnsspændinger fra 3000 - 4000 volt. 

Hegnsspænding

 efter 100 m efter 1 km efter 3 km

Standard polytape 4 x 0,16 2600 V 400 V 100 V

Compact Polytape 6 x 0,16 3300 V 500 V 200 V

Compact Plus Polytape 4200 V 800 V 300 V

Super Polytape 4 x 0,20 + 2 x 0,30 4900 V 1100 V 400 V

Tornado Polytape 1 x 0,30 + 4 x 0,20 7700 V 5500 V 3400 V

Tornado XL Polytape 2 x 0,30 + 5 x 0,20 7800 V 6500 V 4700 V

PATURA Polytape: maksimal ledeevne og stor sikkerhed
Som en specialitet, tilbyder PATURA den kombinerede behandling af rustfrit stål og kobber tråde. 
Rustfrit ståltråde er ekstremt holdbare, kobber tråde har meget høje ledeevne. Kun gennem 
denne kombination kan en brækket kobber streng igen foretage strøm gennem en stærkere 
rustfrit stål en. Hertil kommer, at der i trådens længderetning er tværforbundet. I modsætning 
til konventionelle polytråd, er der stor slidstyrke og høj ledeevne kombineret i ét produkt. 

Reducer den angivne hegns-
længde til halv længde, når 
der er vegetation og ¼ læng-
de, når der er stor afledning.
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Polytape 20 mm

Ideel ved 
bevoksning

Max.

500 m
Hegnslængde

Max.

5000 m
Hegnslængde

Max.

9000 m
Hegnslængde

Max.

150 m
Hegnslængde

Max.

200 m
Hegnslængde

Max.

250 m
Hegnslængde

20 mm
PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid-grøn, med 4 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm og 2 rustfri 
ståltråde Ø 0,30 mm

200 m rulle
186300

20 mm
PATURA UV-Garanti 5 års 
med 1 kobertråd Ø 0,30 mm og 5 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

20 mm
PATURA UV-Garanti 5 års 
hvid-rød, med 2 kobbertråde Ø 0,30 mm og 6 rustfri ståltråde 
Ø 0,20 mm

200 m rulle, hvid-orange
186501

200 m rulle, brun
186511

400 m rulle, hvid-orange
186601

200 m rulle
187001

400 m rulle
187101

Super Polytape Tornado Polytape Tornado XL Polytape

Standard polytape
20 mm
Gul-orange; 4 rustfrit stål tråde Ø 0,16 mm

200 m rulle
186000

Compact Polytape Compact Plus Polytape
20 mm
PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid-grøn, med 6 rustfri ståltråde Ø 0,16 mm

20 mm
PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid, med 6 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
186100

400 m rulle
186200

200 m rulle
186700

400 m rulle
186800
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Polytape 40 mm

Kravene til polytape
De vigtigste kriterier i vurderingen af 
PolyTape er dens ledeevne, dens mekaniske 
modstandsdygtighed og især til heste - dens 
synlighed. Smalle bånd giver muligheden 
for nem oprulning kombineret med lav vægt 
og høj fleksibilitet. Brede bånd giver optimal 
synlighed i et permanent hegn. Det kræver 
dog ved optimal levetid og som resistens 
over for vind og vejr, at udvælge kvalitets 
tilbehør. 

Kantforstærkning med den højeste trækstyrke

Polyethylen-tråde med lang levetid

Rustfri ståltråde med høj brudstyrke

Fortinnede kobber tråde med høj ledeevne

Kryds tilslutning til optimal strømføring

Perfekt i detaljer:
Opsætning af Tornado XL - polytape 40 mm

Reducer den angivne 
hegnslængde til halv læng-
de, når der er vegetation 
og ¼ længde, når der er 
stor afledning.

Polytape
40 mm

Hegnsspænding

efter 100 m efter 1 km efter 3 km

Compact Polytape 40 mm, 8 x 0,16 3900 V 700 V 300 V

Compact Plus Polytape 40 mm, 8 x 0,20 4800 V 1000 V 400 V

Tornado Polytape 38 mm, 1 x 0,30 + 11 x 0,16 7700 V 5600 V 3500 V

Tornado XL Polytape  7900 V 6900 V 5500 V

Vidste du?
Kender du de forventede volt, når et dyr rører hegnet efter 100 meter, 1 km og 3 km enkelt 
trådhegn, og der ved begyndelsen af hegnet er 8000 volt? PATURA anbefaler i praksis 
hegnsspændinger fra 3000 - 4000 volt. 

PATURA Polytape: maksimal ledeevne og stor sikkerhed
Som en specialitet, tilbyder PATURA kombineret behandling af rustfrit stål og kobber tråde. 
Rustfrit ståltråde er ekstremt holdbare, kobber tråde har meget høj ledeevne. 
Kun gennem denne kombination kan en brækket kopper streng igen foretage strøm 
gennem en stærkere rustfrit stål. I modsætning til konventionelle polytråd, er der stor 
slidstyrke og høj ledeevne kombineret i ét produkt.

188500 hvid-grøn - - 35 0,38 8 0,16 - - 5,2 300 m 95

188600 hvid - - 35 0,38 8 0,20 - - 3,4 400 m 95

189001/189101 hvid-orange • - 56 0,38 11 0,16 1 0,30 0,22 5 km 155

189501/189511 hvid-rød • • 30/28 0,5/0,38 11 0,16 3 0,30 0,08 13 km 190

Compact Polytape 40 mm

Compact Plus Polytape 40 mm

Tornado Polytape 38 mm

Tornado XL Polytape 40 mm
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Fra 400 m hegn 
brug kun PATURA 
Tornado Produkter!

TAK TIL 
TORNADO 

Mere strøm 
  På hegnet
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Pæle og hjørneisolator til polytape: som 
isolator med forbindelsesplads

Tapeisolator: Til krydstilslutning i 
permanent hegn med jordkabel 
(160910)

Tapeforbindelse: ideel ved tilslutning i 
længderetningen i mobile hegn

Forbinderkabel - ideel til krydsforbin-
delse i mobile hegn

Polytape 40 mm

Ideel ved 
bevoksning

Max.

5000 m
Hegnslængde

Max.

13000 m
Hegnslængde

Max.

300 m
Hegnslængde

Max.

400 m
Hegnslængde

PATURA UV-Garanti 5 års 
3 kobbertråd Ø 0,30 mm, og 11 rustfrit stål Ø 0,16 mm

200 m rulle, hvid-rød
189501

200 m rulle, brun
189511

PATURA UV-Garanti 5 års 
1 kobbertråd Ø 0,30 mm, og 11 rustfrit stål Ø 0,16 mm

200 m rulle, hvid-orange
189001

200 m rulle, brun
189101

Tornado XL Polytape 40 mmTornado Polytape 38 mm

Compact Plus Polytape 40 mm
PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid, med 8 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
188600

Compact Polytape 40 mm
PATURA UV-Garanti 3 års 
hvid-grøn, med 8 rustfri ståltråde Ø 0,16 mm

200 m rulle
188500
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Stramme-isolator

Hjørneisolator korrekt monteret - 
til optimal fæstning i hjørner
Levetiden og pålideligheden i et permanent PATURA el-hegn er en sikker montering af strammere og hjørne isolatorer. Prøv det selv, eller lad 
vores specialister vise dig hvordan!

1.  Placer tråden omkring pælen og lav 
en løkke

2. Vikle den frie ende af tråden rundt 
om tråden 3 gange

3.  Før den frie ende af tråden ind 
igennem isolatoren

4.  Drej den frie ende 5 gange rundt om 
spændingstråden

5.  Den færdige knude - tråden går lige 
igennem isolatoren

6.  Før tråden igennem isolatoren. 7.  Vikl tråden 5 gange rundt om 
tråden. 

8. Den korrekte tråd knude.

Praktisk video kan nu vises
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167706/167725 Sort • • • - • - -

167806/167825  hvid • • • • - • • - -

169203/169210 hvid • • • • - - • • • -

167403/167410 hvid • • • - - - • • -

Va
ren

r.

Stramme-isolator
Super stramme isolator
Porcelæn stramme isolator
Porcelæn hjørneisolator

Stramme-isolator

Stramme-isolator

 Porcelæn stramme isolator
Start og slut isolator til høj trækstyrke i porcelæn

169203 (3 stk.)
169210 (10 stk.)
169250 (50 stk. i spand)

Porcelæn hjørneisolator
Hjørneisolator til stor trækstyrke, i porcelæn

167403 (3 stk.)
167410 (10 stk.)

Kramper
3,8 x 38 mm, zink-/Alu galvaniseret
Kramper - til af fastgøre isolatorer og afstandsisolatorer; 
1 kg = ca. 155 stk.

138001 (1 kg)
138002 (2,5 kg.)

Stramme-isolator
Start og slut isolator til høj trækstyrke, plast, sort

167706 (6 stk.)
167725 (25 stk.)
167760 (100 stk. i spand)

Super stramme isolator
Start og slut isolatorer med stor trækstyrke, plast, hvid

167806 (6 stk.)
167825 (25 stk.)
167860 (100 stk. i spand)

års10
GARANTI

års10
GARANTI
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167325 Sort • • - - - - - •

168425 sort • • • • • - - - •

169025 Sort • • - - - - - •

168325 hvid • • • • • - - - •

169125 hvid • • • • • - - - •

Va
ren

r..

Hegnstråd skal være isoleret fra jorden
Reglen ved isolatorer er at isolere den strømførende tråd fra jorden. Med den høje spænding, som er typisk for et el-hegn, er det vigtigt at 
undgå gnisttab fra ledning til pæl, og på samme tid minimere aktuel udsivning på grund af fugt eller snavs. Kortslutninger eller udledninger 
kan ikke kun skabe en belastning på energien, men kan også skabe radioforstyrrelser. Det skal bemærkes, at med lav-kvalitet isolatorer, er 
megen tid og energi nødvendig for at kontrollere dem regelmæssigt og/eller erstatte dem.

Den korrekte isolator på det korrekte sted
Ved brug af isolatorer, er det vigtigt, at der anvendes de rigtige isolator. Der skelnes mellem træk- eller 
hjørneisolatorer i hegnet, og når der er retningsændringer i hegnslinjen. I praksis er det ofte de samme 
isolator, der benyttes til alle anvendelsesområderne. Benyt altid en hjørneisolator ved start og slut 
strækkene, og i hjørnerne. Det kan betales sig, at benytte stabile og stærke hjørneisolatorer, som giver 
lavere vedligeholdelsesomkostninger og frem for alt meget mere sikkerhed. 

Isolatorer - permanent hegn

Permanent hegnisolator

Permanent hegnisolator til tråd

Permanent hegnisolator til reb

Permanent hegnisolator med stift

Permanent hegnisolator til reb

Permanent hegnisolator med stift
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25 15025

25 25

1000

Isolatorer - permanent hegn

Til tråd
Solid, UV resistent plastik isolator; Monteres med 
kramper eller skruer, med stift for nemmere at 
frigøre tråden; sort
Montagetip:
I hjørner udsættes isolatorerne for pres mod 
retningen

(25 stk.)
169025

Isolator med pin
Til tråd
Solid, UV resistent plastik isolator; Monteres 
med kramper eller skruer; sort
Montagetip:
I hjørner udsættes isolatorerne for pres mod 
retningen

(25 stk.)
167325

(150 stk. i spand)
167365

(1000 stk. sæk)
167366

W-Isolator

Til reb og heste tråd
Solid, UV resistent plastik isolator; Monteret 
på skruer, hvid
Montagetip:
I hjørner udsættes isolatorerne for pres mod 
retningen

hvid, (25 stk.)
168325

sort, (25 stk.)
168425

W-Isolator, hvid
Til reb og heste tråd
Solid, UV resistent plastik isolator; 
Monteres med skuer, med stift for nemmere 
at frigøre tråden, hvid
Montagetip:
I hjørner udsættes isolatorerne for pres mod 
retningen

 (25 stk.)
169125

Isolator med pin, hvid

Speciel træskrue
4,5 x 35 mm, Torx TX20
Galvaniseret, med specialgevind: til fastgørelse af isolatorer til hegn 
og bredbånd; inkl. 1 bitskrue

135060 (100 stk.)

Kramper
3,8 x 38 mm, zink-/Alu galvaniseret
Kramper - til af fastgøre isolatorer og afstandsisolatorer; 1 kg = ca. 155 stk.

138001 (1 kg)
138002 (2,5 kg.)

års10
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③

①
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑤

⑧
⑦

⑥

Ringisolator

Ringisolator
Med split-pin
Til vinkelstål pæl, sort

107325 (25 stk.)
107363 (125 stk. i spand)

Isoflott
Bits
En nem måde at skrue isolatorer på pæle ved brug af batteri boremaskine

 159000

Bits
En nem måde at skrue isolatorer på pæle ved brug af batteri boremaskine

Metal, åbning 16 x 43 mm
158910

Plastik, åbning 14 x 41 mm
158901

Til 
reb

Prof-ringisolator
Med trægevind
Skaft diameter 6 mm, til polytråd, polyreb og polytape til 10 mm, 
ekstra brede til reb

102025 (25 stk.)

Kvalitets Ringisolator
Gevind M6
Høj kvalitetsplast - solid skaft forbindelse, stor ring, skaft diameter 6 mm, sort

102425 (25 stk.)

②

Polyreb og Polytape isolator
Trægevind
Til Poly- tape og reb op til 20 mm, Ø6mm, sort

127325 (25 stk.)

Polyreb og Polytape isolator
Gevind M6
Til Poly- tape og reb op til 20 mm, sort, gevindlængde 25 mm

 127225 (25 stk.)④
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Ringisolator

Kvalitets Ringisolator
Med trægevind
Høj kvalitetsplast - solid skaft forbindelse, stor ring, skaft diameter 6 mm

101825 Sort (25 stk.)
101625 rød (25 stk.)
101871 Sort (1000 stk. i spand) Inkl. Montagedele*

Ringisolator
Med trægevind
Skaft diameter 6 mm, sort

101725 (25 stk.)
101760 (100 stk. i spand)
101781 (250 stk. i spand) Inkl. Montagedele*

Super Ringisolator
Med trægevind
Skaft diameter 6 mm, til polytråd, polyreb og polytape til 12,5 mm

103075 Sort (25 stk.)
103025 rød (25 stk.)
103080 Sort (150 stk. i spand)
103060 rød (150 stk. i spand)

Ringisolator Compact
Med trægevind
Skaftdiameter 5,2 mm, sort

101225 (25 stk.)
101271 (150 stk. i spand) Inkl. Montagedele

Ringisolator med metal 
Sort, med træ gevind 5 mm skaft til Polytråd,
Polyreb og Polytape op til 12,5 mm Fordel: skruen er stærk med ekstra støtte Ulempe: risiko for kortslutning ved 
brug af kraftige anlæg

103125 (25 stk.)
103161 (150 stk. i spand) Inkl. Montagedele*

Inkl. Montagedele*

NYT

*gratis
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Fjern den gule indsats, så kan bitsen bruges til 
hjørnerulleisolator

Isolatorer til mobile hegn

Isoflott
Bits
En nem måde at skrue isolatorer på pæle ved 
brug af batteri boremaskine 
 
 
 
 
159000

Med trægevind
Gul; lavet af UV-resistent cellulose-Acetat 
 

102125 (25 stk.)  

Slidset isolator »Cellidor«

Rulleisolator med trægevind
① Med trægevind
Påsætning af polytråd i hjørner uden det glider af, sort

102206 (6 stk.)  

102210 (10 stk.)   
 

② med gevind M8 
 

104206 (6 stk.)  

Hjørneisolator
① Med trægevind - til Polytråd
Sort
104325 (25 stk.)  

104365 (150 stk. i spand)   
 

② Gevind M6 
sort givindlængde 30 mm 
 

102325 (25 stk.)  
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Isolatorer til mobile hegn

Skrue isolator Super
UV-resistent plastik isolator, højdejusterbar; til alle pæle op til 16 mm; velegnet 
til polytråd og polytape op til 12,5 mm

165625 (25 stk.)

Grisehale isolator
Til Polytråd og reb, til Ø12 mm pæle
251625 (25 stk.)
251660 (150 stk.)

Til Polytråd og reb, til Ø10 mm pæle
251825 (25 stk.)

Til Polyreb til Ø10 mm pæle
251925 (25 stk.)

Kunststof
Ideel som start og slut forbindelse med reb på polyreb klemmer (Varenr. 160405) transparent

161405 (5 meter)

Skrue Universal isolator
UV-resistent, solid plastiksolator, højdejusterbare; til alle pæle op til 12 mm kan 
monteres fra siden; Velegnet til Polytråd og Polytape op til 12,5 mm 

165525 (25 stk.)

Isolatorer
Søm-isolator til træstolper. for tråd m. max Ø 3 mm, er ikke velegnet til kraftige anlæg. 

161410 (100 stk.)
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ekstra isolatorer til stålpæle
til tråd eller band indtil 12,5 mm

Til stålpæle, ovale
168525 (25 stk.)

til runde fjederståls-pæle og fjederståls-pæle med øje-isolatorer
168625 (25 stk.)

ekstra isolator med metal øje
Stabil kunststofisolator med metaløje, til runde 
fjederståls pæle indtil 8 mm. velegnet til bånd og tråd 
indtil 12.5 mm

168725 (25 stk.)

ekstra isolator
UV-resistent plastik isolator, højdejusterbar; til alle 
pæle op til 10 mm; velegnet til polytråd og polytape 
op til 12,5 mm

168825 (25 stk.)
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80 cm

40 cm

25 cm

For din 
sikkerhed:Installér 

ikke El-hegn omkring 
pigtråd

Afstandsisolator

Forøg levetiden på din indhegning
PATURA giver mulighed for at give gamle hegn effektiv ydelse gennem mange år 
fremover. Nye, ikke-el hegn udstyret med afstandsisolatorer - kan få næsten den 
dobbelte levetid. Isolatorer kan fastgøres med to kramper øverst på pælen, eller 
fastgøres direkte på pælen i selve hegnet. Afstandsisolatorerne fordeles op til 
8 m fra hinanden. 

Afstandsholder pigtail
Afstandsholder pigtail
Afstandsisolator lavet af rundjernstål med en isoleret loop, kan også bruges til 
polybånd op til 40 mm: Længde 25 og 40 mm til sømning direkte på træstolper, 
sikre isolator med mindst 2 hæfteklammer, når det installeres på toppen af 
pælen. 

166105 25 cm lang  (5 stk.)
166205 40 cm lang  (5 stk.)
166505 80 cm lang, dobbelt (5 stk.)

Trådhøjde (cm)Antal tråde

Kalve
Får
Geder
Heste

1
1 – 2
2
1

70
30 / (70)
30 / 70
90
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Afstandsholder
Til isættelse af porcelæns isolatorer
Porcelæn isolator med et hul monteret på afstandsisolator til at isætte eksisterende 
tråd eller til sømning på hegnet, længde 300 mm

166010 (10 stk.)

Afstandsholder
Til isættelse af isolator med pin
Afstandsisolator med stift til eksisterende hegn eller til at sømme på hegnet, længde 
300 mm

166610 (10 stk.)

Ringisolator med gevind til træ
Med lang skaft (20 cm)
træskrue, længde af skaft er 20 cm til polytråd
101610 (10 stk.)

Med langt skaft (18 cm)
træskrue, længde af skaft er 20 cm til polytråd
101620 (10 stk.)

Monteringsring
Til runde pæle, 40 - 50 mm diameter
Til montering på isolatorer med M6 gevind og/eller M8 gevind på pæle; Gummibelæning, 
nemmere greb på pælen uden at ødelægge den.

127810 (10 stk.)

Elreb og polytape isolator
Med lang skaft (18 cm)
Til polytape op til 40 mm og elreb

127910 (10 stk.)

Polyreb og Polytape isolator med trægevind
Med lang skaft (18 cm)
Skaftlængde er 18 cm til polytape op til 20 mm og reb

Trægevind
127410 (10 stk.)

Gevind M6
127710 (10 stk.)

Ringisolator
Lang m/gevind M6
skaftdiamer 6 mm; længde 80 mm, sort

102925 Længde på gevind 80mm   Sort (25 stk.)
101640 Længde på gevind 150mm  Sort (25 stk.)
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INOX

INOX

INOX

Isolatorer Polytape  og stik

Pæle og hjørneisolator: som en 
start isolering

Pæle og hjørneisolator: som en 
isolator på tape forbindelse

Pæle og hjørneisolator: som en 
3-vejs isolator

Pæle og hjørneisolator: som en 
isolator med port forbindelse

Hjørneisolator: som en robust 
hjørneisolator

Pæle og hjørneisolator: For 
krydsforbindelse til polytapes 
med kabel

PATURA stramme- 
og hjørne isolator: 
1 isolator - mange 
anvendelsesområder

Åbne isolatoren Isæt Polytape - luk 
Isolator

Til mellempæle
Robust linie isolator til PolyTape, passer 
til alle PolyTapes op til 40 mm, sikker og 
beskyttende med fastspænding af PolyTape 
på pæle med gummi, sort

(20 stk.)
166920  

Tornado Polytape  
isolator Til mellempæle

Linjeisolator til alle bånd op til 40 mm,  
huller til tråd, sort

(25 stk.)
166825  

(60 stk. i spand)
166851  

Polytape Isolator

Velegnet som linjeisolator til polybånd opstramning, men også som 
hjørneisolator til alle polytapes op til 40 mm; anti-slip på grund af 
at udligne gummiprofil; sort

(3 stk.)
167203  

(20 stk.)
167220  

Hjørneisolatorer til polytapeHjørneisolatorer til polytape
med forbindelsesplade i rustfri stål
til polytape op til 40 mm og til montering på ledhåndtag

167602 (2 stk.)  

Plastik
robust PolyTape isolator op til 40mm, klemmer båndet sikkert 
mellem to klemmer, ideel som hjørneisolator op til 40mm 
PolyTape

167003 (3 stk.)  

Hjørneisolator for Polytape

med forbindelsesplade i rustfri stål
Massiv Isolator med forbindelsesplade i rustfrit 
stål for polytape op til 40 mm

167103 (3 stk.)  

Pæle og  
hjørneisolator

med 2 anslagsbeslag
Hjørneisolator til polytape til 40 mm, inkl. 
2 anslagsbeslag til f.eks. at forbinde andet 
polytape.
 
 

168003 (3 stk.)  

Hjørneisolator til 
Polytape

Hjørneisolator: som en robust linje 
isolator
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INOX

Isolatorer Polytape og stik

Skrueisolator til Polytape
Til pæle op til 12 mm; ideel til polytape fra 20 - 40 mm og 
reb; sort

127510 (10 stk.)

Polyreb og Polytape isolator
Trægevind
Til Poly- tape og reb op til 20 mm, Ø6mm, sort

127325 (25 stk.)

Polytape klemme 
Plastik
Nem justerbar start og slut med Polytråd, som kan opstrammes, ikke egnet til Elektriske forbindelser.

12,5 mm, (5 stk.)
103605

20 mm, (5 stk.)
103705

40 mm, (3 stk.)
103803

Tapestrammer
Stål
God forbindelse, ingen  korrosion, optimal strømforbindelse

10 - 12,5 mm, (5 stk.)
103305

20 mm, (5 stk.)
103405

30 – 40 mm, (5 stk.)
103505

Særligt stabil takket 
være de svejsede ender

Rulleisolator til Polytape
Trægevind
Hjørneisolator til Polytape hegn For tape op til 40 mm, sort

104003 (3 stk.)

Elreb og polytape isolator
Trægevind
Til polytape og elreb op til 40 mm, Ø6 mm, sort

127025 (25 stk.)
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Polyreb og Polytape isolator
Gevind M6
Til Poly- tape og reb op til 20 mm, sort, gevindlængde 25 mm

127225 (25 stk.)
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Mobile Hegnspæle

Klemmer til polytråd og 
polytape op til 40 mm

Stigbøjlepæl
 Glasfiberarmeret, fuldisolerende plastikpæl med 6 eller 8 
trådholdere til tråde, 20 og 40 mm polytape og kabel-, metal 
spids; robust stigbøjle til nem isætning;

115 cm 6 trådholder (Hegnshøjde: 90 cm)
163510 (10 stk.) Hvid

1,55 m 8 trådholder (Hegnshøjde: 135 cm)
163610 (10 stk.) Hvid

155 cm 8 trådholder (Hegnshøjde: 135 cm)
163630 (10 stk.) Grøn

Klemmer til polyreb

Klemmer til polytråd og 
polytape op til 20 mm

Klemmer til polytråd og 
polytape op til 40 mm

Klemmer til polyreb

Klemmer til polytråd og 
polytape op til 20 mm

Stigbøjle trin

Dobbelt trin

Plastik pæle 
kompakt
 Robust fuldisolerede plastik pæl 
med særlige trådholdere til hurtig 
fastgørelse og beskyttelse af tråd, 
7 holdere til polytråd, PolyTapes 1,05 
lang, 0,85 m hegns højde, hvid

 163050 (10 stk.)⑥

Plastik pæl
 Robust, fuldt isolerende plastikpæl med metal spyd og dobbelt 
trin, 5, 7 eller 9 trådet + 1-3 rebholder og 1-2 holder til bånd 
indtil 40 mm.

0,73 m 5 trådholder (Hegnshøjde: 55 cm)
163310 (10 stk.) Hvid

0,73 m 5 trådholder(Hegnshøjde: 55 cm)
163320 (10 stk.) Grøn

1,05 m 7 trådholder, hvid (Hegnshøjde: 85 cm)
163710 (10 stk.) Hvid

105 cm 7 trådholder, grøn (Hegnshøjde: 85 cm)
163720 (10 stk.) Grøn

1,55 m 9 trådholder, hvid (Hegnshøjde: 130 cm)
163810 (10 stk.) Hvid
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Brede, massive trin

Klemmer til polytråd og 
polytape op til 12 mm

Klemmer til polytråd og poly-
tape op til 40 mm

Placer Polytråden i hver enkelt pæl Drej pælen 90 gr.  - gør det på alle pæle - og sæt dem i 
jorden

TwistFix - plastik pæl
 Robust plastik pæl med særlige trådholdere 
til hurtig fastgørelse og beskyttelse af tråd, 8 
holdere til polytråd, PolyTapes og op til 12,5 
mm og 4 holdere til tape op til 40 mm. 1,05 
m lang, 0,85 m hegnshøjde, hvid

163410 (10 stk.)

Plastik pæl, rund Ø19 mm
hvid, robust, fuld isoleret plastik pæl med metal spyd, uden isolator

106 cm, Enkelt spyd (Hegnshøjde: 85 cm)
241482 (10 stk.)

146 cm, dobbeltspyd (Hegnshøjde: 125 cm)
241492 (10 stk.)

171 cm, dobbeltspyd (Hegnshøjde: 150 cm)
241502 (10 stk.)

Pigtail isolator 
19 mm
Til Ø19 mm pæle

Til Polytråd og reb
251515 (25 stk.)

Til Polyreb
251525 (25 stk.)

System Dreh-Fix
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 Mobile Hegnspæle

Ringisolator
Med split-pin
Til vinkelstål pæl, sort

(25 stk.)
107325  

(125 stk. i spand)
107363  

Oval glasfiber pæl,  
glasfiberspids
Glasfiberarmeret polyester pæl, ubegrænset levetid, justerbar 
trin og top med 2 isolatorer

1,10 m (Hegnshøjde: ca. 90 cm)
111540 (10 stk.)  

1,60 m (Hegnshøjde: ca. 135 cm)
116040 (10 stk.)  

Oval glasfiber pæl,  
metalspids
Glasfiberarmeret polyester pæl, ubegrænset levetid, justerbar 
trin og top med 2 isolatorer

1,10 m (Hegnshøjde: ca. 90 cm)
111520 (10 stk.)  

1,60 m (Hegnshøjde: ca. 135 cm)
116020 (10 stk.)  

Tilslutnings  
isolator til ovale  
glasfiber pæle 

UV-resistent plastik isolator, klemmes på 
ovale fiberglas pæle; til polytråd, polyreb 
og polytape op til 13 mm

(25 stk.)
165225  

Vinkelstålpæl
Påsvejst trin, forstærket i toppen (kun 2 mm), rød

107010 2 mm 115 cm (10 stk.)
107140 3 mm 120 cm (10 stk.)
107240 3 mm 150 cm (10 stk.)
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Glasfiberpæl Ø 12 mm
Fremstillet af glasfiberforstærket polyester med næsten 
ubegrænset levetid, med justerbar trin, spidset

115 cm (Hegnshøjde max. 90 cm)
111530 (10 stk.)

160 cm (Hegnshøjde max. 135 cm)
116030 (10 stk.)

Isolator til Glasfiberpæl Ø 10 mm
isolator til montage på en Ø10 mm glasfiberpæl

Til glasfiber stang Ø 10 mm
113325 (25 stk.)

Grisehale isolator 10 mm
til Ø10 mm pæle

Til Polytråd og reb
251825 (25 stk.)

Til Polyreb
251925 (25 stk.)

Grisehale isolator 12 mm
til Ø12 mm pæle

Til Polytråd og reb
251625 (25 stk.)
251660 (150 stk.)

Rustfri stål 
clips til 
glasfiberpæl

Til enkel og nem montering af tape 
og reb på runde glasfiberpæle

Til glasfiber stang Ø 10 mm
113100 (25 stk.)

Til glasfiber stang Ø 12 mm
113200 (25 stk.)

Glasfiberpæl Ø 10 mm
Fremstillet af glasfiberforstærket polyester med næsten 
ubegrænset levetid, med justerbar trin og metal spids

115 cm (Hegnshøjde max. 90 cm)
111510 (10 stk.)

160 cm (Hegnshøjde max. 135 cm)
116010 (10 stk.)

1,6 m (Hegnshøjde max. 135 cm)
116080 10 stk. blå

Slagplade til glasfiber 
pæl

til at slå runde glasfiberpæle i med en hammer

Til glasfiber stang Ø 10 mm - 12 mm
530010 (1 stk.)

NYT

NYT

for at lette montagen, ligges den i 
varmt vand.
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 Mobile Hegnspæle

Stålpæl 
1,00 m lang, (Hegnshøjde: 80 cm) oval (10 x 5,5 mm), rød;

Med Ring isolator
106000

Med metal øje
106400

med plastik øje
106300

Stålpæl 
1,00 m lang, (Hegnshøjde: 80 cm) rund (Ø 7,5 mm), rød; med trædetrin

Med Ring isolator
106100

Med metal øje
106700

Med plastik øje
106200

NYT

Top ringisolator
Til stålpæle, ovale
1060025 (25 stk.)

Til stålpæle, runde
1061025 (25 stk.)

Topisolator med ring
Til fjederstålpæle, runde
1062025 (25 stk.)

Til fjederstålpæle, oval
1063025 (25 stk.)

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

②

Topisolator med øsen
Til stålpæle, ovale
1064025 (25 stk.)

Til stålpæle, runde
1067025 (25 stk.)

til 10640020
10640025 (50 stk.)

til 10640020
10670025 (50 stk.)

Fjederstål pæl special 
1,07 m lang, (Hegnshøjde: 80 cm) oval (10 x 5,5 mm), Malet, med 
trædetrin

med metaløjer (sølv-Gul)
10640020

med metaløjer (sølv-Gul)
10670020
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Jernpæle  (Fjederstål)
Jernpæle har den fordel, at de er lige robuste ved alle temperaturer. Selv ved minusgrader er der ingen fare for brud. De er velegnet 
hele året rundt.

Stabil 
dobbeltsvejst 
stigbøjle

For-presset 
positioner 

til isolatorer

DrehFix, stålpæl
runde (6,8 mm diameter), ekstremt stabile påsvejst trin; 
præfikseret for en sikker fastgørelse af isolatorer

1,13 m Hegnshøjde 90 cm
med 2 isolatore til tråd eller bånd indtil 12,5 mm

164110 (10 stk.)

ekstra isolator
Til TwistFix pæle 164110
Til Polytråd og Polytape op til 12 mm

165920 (20 stk.)

ekstra isolatorer til stålpæle
til tråd eller band indtil 12,5 mm

Til stålpæle, ovale
168525 (25 stk.)

til runde fjederståls-pæle og fjederståls-pæle med øje-isolatorer
168625 (25 stk.)

Placer Polytråden i 
isolatoren

Drej pælen 90 gr. - 
polytråden er sat på.

Grisehale pæl
rund 7 mm pæl, med påsvejst stigbøjle, spidset, 
stor isolator

1,07 m (Hegnshøjde: 86 cm)

164220 (10 stk.)

System Dreh-Fix
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 Stål pæle

forlængelse i %

Spændings-diagram 
på de forskellige 
typer af pæle
Skinne stål er en af de 
typer af stål, som har det 
største krav. Skinne stål 
har den højeste grad af 
stivhed, og absorberer den 
tungeste last, med minimal 
deformation.

Brudstyrke
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T-pæl
Den oprindelige amerikanske T-pæl er lavet af genbrugs, høj kvalitet, varmtvalset stangstål. Er yderst robust og holdbar. 
Massive pigge er placeret med 55 mm mellemrum over hele længden, hvor isolatorer kan fastsættes i højden. Til 
fastgørelse af tråd, reb eller tape kan flere isolatorer sættes på. For bedre beskyttelse er pælen malet.

Stål er ikke bare stål
Skinne stål, som anvendes typisk til jernbanespor, er af høj kvalitet med stor bæreevne, holdbarhed og kvalitet.

Grøn fodplade

Grøn lakeret overflade

Elastisk grænse

Brudstyrke

Elastisk grænse

Elastisk 
grænse

Brudstyrke

Skinne stål

Kvalitetsstål

alm. Stål

T-pæl - start sæt
Startsæt - bestående af 2 x 60 gr. Vinkelbeslag, 2 x beslag (Pæle og 
isolatorer er ikke inkluderet)

172800

T-pæl - 90 gr. Hjørne-sæt
Startsæt, bestående af 4 x 60 gr. vinkel, 1 x hjørneholder, 2 x vinkelbeslag 
(pæle og isolatorer er ikke  medregnet)

172700

•   Massive holdere for Isolator 
(Afstand 55 mm)

•  Robust T-pæl - lang levetid

T-pæl

Mål
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200

① ②

Ø 43 mm Ø 43 mm

Pæleoptrækker
En nem måde at trække pæle op af jorden, 
galvaniseret

153700

Hammer
① Til T-pæle, 
solide rundt rør - galvaniseret

153600

② Pælehammer m/håndtag
Solid rundt rør, med 2 håndtag, varmgalvaniseret - ideel til at hamre T-pæle i jorden.

153400 Speciel 
tilbud på 
en palle 

(= 200 pæle)

T-pæl, malet
Robust pæl lavet af genbrugs stål; grøn, solid fodplade; 5 længder 

171500 1,52 m Max. Hegnshøjde: 1,12 m / 3,1 kg
171600 1,67 m Max. Hegnshøjde: 1,27 m / 3,4 kg
171800 1,82 m Max. Hegnshøjde: 1,42 m / 3,7 kg
172100 2,13 m Max. Hegnshøjde: 1,73 m / 4,3 kg
172400 2,40 m Max. Hegnshøjde: 2,00 m / 4,6 kg 

Speciel tilbud 200 stk. (= 1 palle)

171504 1,52 m
171604 1,67 m
171804 1,82 m
172104 2,13 m
172404 2,40 m

Stål pæle
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 Isolator til T-pæle

Isolator til T-pæle

Polytape Isolator
Til T-pæle
Til Polytape op til 40 mm

173125 Sort (25 stk.)
173190 Sort (500 stk.)
171125 Gul (25 stk.)
171190 Gul (500 stk.)

Afstandsisolator til polytape
Til T-pæle
Til Polytape op til 40 mm, afstand 125 mm

173870 Sort (20 stk.)
173820 Gul (20 stk.)

Afstandsisolator
Til T-pæle
Til tråd, polytråd og reb; Afstand 125 mm

173625 Sort (25 stk.)
173725 Gul (25 stk.)

Standard isolator med pin
Til T-pæle
Til tråd, polytråd og reb; med pin for nemmere at fjerne tråden

174425 Sort (25 stk.)
174450 Sort (500 stk.)
174525 Gul (25 stk.)
174550 Gul (500 stk.)
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 Isolator til T-pæle
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Monteringsclips
Til T-pæle
Til at fastgøre tråde uden strøm direkte på T-pæle

172525 Til T-pæle (25 stk.)

Ringisolator
Til T-pæle 
Til tråd, polytråd og reb.

 

174325 Sort (25 stk.)
174225 Gul (25 stk.)

Isolator med hoved
Til T-pæle 
Til polytape, polybånd og polyreb op til 40mm, beskytter mod skader på toppen af pælene.

171210 Sort (10 stk.)
171270 Sort (200 stk.)
173210 Gul (10 stk.)
173270 Gul (200 stk.)

XL-Isolator med pin
Til T-pæle
Til tråd, polytråd og reb.
 
 
 
 

174125 Sort (25 stk.)
174190 Sort (500 stk.)
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Standard isolator
Til T-pæle
Til tråd, polytråd og reb.

174625 Sort (25 stk.)
174650 Sort (500 stk.)
174725 Gul (25 stk.)
174750 Gul (500 stk.)

Montagesæt T-pæle
Bestående af spændebånd og rustfrie skruer M6, til at montere alle isolatorer med metrisk 
gevind M6 eller alle isolatorer med 6 mm hul diameter på T-pæle, især velegnet til hjørne 
montering med Polytape med de ovenfor viste isolatoren ref 167003 og 167103.
 
 

172902 (2 stk.)
172910 (10 stk.)

NYT
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①
②
③

④

④

①

②

③

Hjørner med Polyreb og Polytråd
Til Polyreb og polytråd anbefaler vi isolator med stift (Varenr. 171025) eller/og vores standard isolator med stift (Varenr. 174425 og 174525)

Hjørner med Polytape
Til PolyTape hegn anbefaler vi brug af vores Pæle og hjørneisolator (del nr. 167 003 eller 167 103) med 
installation fastsat på T-pælen.

Startsæt til polyreb eller polytråd 
med stik lug, single-loop

Startsæt til polyreb eller polytråd med tilslutningsfacilitet til 
ledhåndtag med stik lug, dobbelt loop 
(også muligt med 2 x polyreb eller 2 ledhåndtag)

Dobbelt udtag tili polyreb eller polytråd og med 
mulighed for ledhåndtag, med tredobbelt stik kan også 
anvendes (3 polyrebreb eller 1 x polyreb og 
2 ledhåndtag)

Installering af hjørne med T-pæle
Som hjørnestolper til hegn med T-pæle, anbefaler vi almindelig trykimprægnerede træpæle med passende isolatorer til polytråd, polyreb eller 
polybånd. Hvis T-pæle anvendes som hjørnepæle, anbefaler vi en hjørnepæl med vores hjørne eller startsæt. De relevante isolatorer fastgøres
som vist nedenfor. 

Montagesæt T-pæle
Bestående af spændebånd og rustfrie skruer M6, til at montere alle isolatorer 
med metrisk gevind M6 eller alle isolatorer med 6 mm hul diameter på 
T-pæle, især velegnet til hjørne montering med Polytape med de ovenfor viste 
isolatoren ref 167003 og 167103.

 172902 (2 stk.)

Ledbeslag
Til T-pæle Isolator med stift
Rustfrit stål, egnet til isolatorer ref 174125, 174425 og 174525

 172610 enkeltfag (3 stk.)
 172620 2-fag (3 stk.)
 172630 3-fag (3 stk.)

Kig efter rustrie samlinger på alle 
installationer og tråde

 Isolator til T-pæle

NYT
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214100214000 214200
300 250 60

Fastgørelse af reb med ring eller 
fasthegnsisolator

Wirevedhæftning med permanent 
hegnsisolatorer, der uden forboring kan 
skrues direkte på pælen.

Tape vedhæftet til Polytapes isolatorer kan 
skrues direkte på pæl uden forboring.

Genbrug og T-stolper
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Genbrugs plastik pæle
Lavet af højeste kvalitet genbrugsplast, UV-bestandig, høj brudstyrke, 
modstandsdygtige over for olier, udvaskes, syrer og microogranisms; kan bores, 
skrues, sømmes og saves som træ

Rund, spidset
1,50 m, Ø 4,5 cm
214000 (1 stk.)

1,75 m, Ø 6,0 cm
214100 (1 stk.)

2,00 m, Ø8,0 cm
214200 (1 stk.)

T-pæl, Standard
Robust pæl lavet af genbrugs stål; grøn, solid fodplade; 5 længder 

171550 1,52 m Max. Hegnshøjde: 1,12 m / 3,1 kg
171650 1,67 m Max. Hegnshøjde: 1,27 m / 3,4 kg
171850 1,82 m Max. Hegnshøjde: 1,42 m / 3,7 kg
172150 2,13 m Max. Hegnshøjde: 1,73 m / 4,3 kg
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10 178400
175900
175400

176000
177200 4

177000

Isowood hårdttræs pæle, det bedste alternativ. Den sikre og holdbare tråd fastgøres med præ-formede tråd clips, sammenholdt 
med isolerende PATURA hårdttræ uden et elektrisk hegn isolatorer. Problemer med beskadigede isolatorer er en saga blot. 

Iso-wood pæle - selvisolerende træpæle
Isowood pæle er en trætype, der har gode elektrisk isolerende egenskaber. Denne specielle hårdttræs type er allerede anvendt med succes i over 
25 år i El-hegn. Det er grundlaget for det elektriske hegn uden isolatorer. Isowood er et naturligt produkt, som er fri for giftige imprægneringsmidler 
og er meget holdbart. Isowood hårdttræ skader ikke miljøet, da der ikke er problemer med bortskaffelse af materialet som I andre behandlede 
træpæle, eller genbrugsplastpæle.

Afstands bat
Karakteristisk for hårdttæspæle ISOWOOD er 
at de hviler på jorden og dermed fungerer som 
afstandspæle i hegnstråden

0,94 m (38 x 26 mm)
176100

1,09 m (38 x 26 mm)
176700

1,24 m (38 x 26 mm)
177300*

1,54 m (38 x 26 mm)
178500

års10
GARANTI

Trådclips
til fastgørelse af tråde og tråd på hårdttræs 
pæle eller på X-profil pæle

lange clips
170260 (100 stk.)

korte clips
170560 (100 stk.)

Hammer
Til hårdttræspæle, 40 x 40 mm
af firkantrør, med 2 håndtag til nem isættelse 
af Isowood pæle

94 cm
532000 

109 cm
531000 

Til hårdttræspæle, 50 x 50 mm
af firkant-rør, 2 trins håndtag, for nemmmere 
isættelse af Isowood pæle.

1,24 m
534000 

Slagkappe
Pælehammer - til at sætte hårdttræspæle i 
jorden

Til pæle 40 x 40 mm
530000

Trådvrider
Til nem montering af clips

523000

 Iso-Wood pæle

Iso-Wood pæle
Isolerende hårdttræs pæle til el-hegn uden isolatorer; 
uden imprægnering - ekstrem hårdføre 

1,35 m (38 x 26 mm)
175900   

1,35 m (38 x 38 mm)
175400   

1,50 m (38 x 38 mm)
176000   

1,65 m (38 x 38 mm)
177000* 

1,80 m (38 x 38 mm)
177200   

2,10 m (50 x 50 mm)
178400   

* Hulmønster specielt til hegn til flokke
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120

60 
mm

38 mm

25 Reb fæstnes med clips Tape vedhæftet til Polytapes 
isolatorer kan skrues direkte på 
pæl uden forboring.

Kryds-profil pæl: Ideel som mellempæl
Langtidsholdbar plast pæl, udført i genbrugsplast. Pælen er 100% Isolerende, så brug af isolatorer er unødvendig. 
Kryds-profil pælen er velegnet til mellempæl. Til hjørner anvendes træ eller stål pæle.

Kryds-profil 70 x 70 mm 
med optimal stabilitet

100% genanvendelig kunststof

For-boret huller til standard tråd

100% isoleret - ingen Isolator 
nødvendig

Modstandsdygtig over for syre, 
salt, vand og frost

Kryds-profil pæl
Kvalitets pæle i genbrugsplast, tilspidset, grundvandsneutral, 
resistente over for syrer, salte, vand og frost, UV og råd 
resistente, med huller til fastgørelse af clips; stabil tværprofilet 
70 x 70 mm

215000 1,50 m
218500 1,85 m

120 stk. = 1 palle
215065 1,50 m
218565 1,85 m

Monteringsclips
Til fastgørelse af tråd på X-profil pæle

korte clips
170560 (100 stk.)

Speciel træskrue
4,5 x 35 mm, Torx TX20
Galvaniseret, med specialgevind: til fastgørelse af isolatorer til 
hegn og bredbånd; inkl. 1 bitskrue

135060 (100 stk.)

Hammer
Til X-profil pæle
Med 2 greb, 1 m lang

153500

Polytape Isolator
Plastik
velegnet som in-line isolator til alle polytapes op til 40 mm, 
separat holder til reb;

166825 (25 stk.)

Tråden fæstnes med clips

års10
GARANTI

Kryds-profil pæl
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Isolatorretning

For en hjørnestolpe, er retningen af træk halvdelen af vinklen mellem 
de to hegn.

Hjørnepæle Ø 14-18 cm 

Ledpæle Ø 14-18 cm 

Mellempæle Ø 10-12 cm

Oversigt med henblik på et areal med permanent indhegning med angivelse af hjørnepæle, der skal anvendes.

Hjørnepæle, træ
Et permanent hegn kører altid i en lige 
linje mellem Ledpæle, mellempæle eller 
hjørnepæle. Det er vigtigt at fastslå hvor 
placeringen af hjørner og porte skal place-
res, og hvor linje i hegnet, ikke vil være lige. 
På hjørner og led bør anvendes solide pæle. 
Anvend de rigtige isolatorer på disse steder. 
På mindre alvorlige retningsændringer, kan 
pæle i en mindre diameter anvendes. Isolato-
rer på permanent hegn skal bruges til disse. 
På den lige linje kan mindre pæle anvendes.

Hjørnestolpen i 
hegninstallationen skal 
være dobbelt så lang 
som hegnet er højt.

Hjørne- og T-pæle - grundregler

1.  Stabile hjørne, start, slut og ledpæle er forudsætningen 
for et solidt hegn.

2. Hjørne-/ledpæle har en gns. Ø på 14 cm.
3.  Led- og hjørnepæle skal forankres mindst 1 meter i 

jorden.
4.  I trækretningen sættes en "døb" mandspæl (A) ca. 10 cm 

under jorden.
5.  I bunden modsatte side af "død" mandspælen lægges en 

sten eller et stykke træ (B) som modtræk. 

Oversigt ved opførelsen af et hjørne 
til et permanent hegn: Bemærk 
placeringen af tværbjælke. "

10 års garanti
Vi tilbyder trykimprægnerede pæle med 10 års garanti. Pælene er 
NTR-A imprægneret, som er under kontrol af Teknologisk institut. 
Se efter NTR-A mærket, så er du sikker på at få kvalitet. Alle vore 
trykimprægnerede produkter er fri for chrom og arsen. 

Hjørnepælen er fundamentet i et solidt hegn. Når først man har monteret 
solide, kraftige hjørnepæle, kan man "sparre" på mellempælene, og 
anvende tyndere pæle som f.eks. Iso-wood, plastpæle eller kryds-profil 
pæle. 

Isolatorretning

Hjørnepæle til midlertidig og permanent hegn

års10
GARANTI

 Hjørnepæle
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Ø 13 cm

Håndbor
En nem måde at bore et hul med hånden
Ø 9 cm 
153800  

Ø 15 cm 
153900  

Træpæle
Træpæle trykimprægneret med NTR-A imprægnering i henhold 
til DIN 68800-3, høvlet, spidset og rejfet.
 

Diameter 16 - 18 cm
Ideel til hjørne-, spændings- og ledpæle i permanent hegn 
Perforeret i over / under jorden interface,  
10-års garanti

200000 2,00 m  
225000 2,25 m  
250000 2,50 m  
275000 2,75 m  
 

Diameter 10 cm
Ideel som pæle i et permanent hegn, hvor der er mindre 
ændringer i hegnsretningen.

175150 1,75 m  
200150 2,00 m  
225150 2,25 m  
250150 2,50 m  
 

Diameter 7 cm
Ideel til pæle i et lige hegn i permanent hegn

174950 1,50 m  
175050 1,75 m  

Rulleisolator
med møtrik skruer M6
Påsætning af polytråd i hjørner uden det glider af
 
 

104206 (6 stk.)

Metal hjørnepæl Super
Lavet af robust, galvaniseret vinkeljern, med 3 spyd og 
forborede huller til hjørne isolatorer, såsom hjørnehjul, 
ringisolatorer
 

Kort: Til hegn op til 0,90 m
104500

Lang: Til hegn op til 1,30 m
104600

1,
08

 m

Kvalitets Ringisolator
Gevind M6
Høj kvalitetsplast - solid skaft forbindelse, stor ring, skaft 
diameter 6 mm, sort

102425 (25 stk.)  

Hammer
Pælehammer - til at sætte træpæle i 
jorden med hånden

153300

Træmukkert.
6 kg. træmukkert, med ergonomisk skaft, til at opstille 
træpæle,Krydspæle og Recykling-pæle

Træmukkert.
153200

Reservedele
15320001 

Hjørnepæle
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Robiniepæle
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 Robiniepæle
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Søger du efter en træpæl, der er hård, elastisk, og helt uden imprægnering

Vores svar: Så er det PATURAS´s robiniepæl!

Træet af sorten Robinie overrasker på mange områder gennem sine forskellige egenskaber. Hvor stabilitet og 
holdbarhed er nødvendig, 

Robinie (robinia pseudoacacia) stammer oprindeligt fra Nordamerika, men har været hjemmehørende i Europa i flere 
århundreder. Træet er kendetegnet ved sine gode styrker betydeligt højere end egetræ. Desuden har kernetræet en 
høj naturlig resistens over for svampe og insekter. 

De naturlige, let buede former er unik funk, og giver pælen en vis individualitet. Det giver pælene et visuelt 
tiltrækkende og rustikt udtryk. dette er ikke nogen reklamations grund.

Robiniepæl - den stærke naturpæl
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Ø 10 – 12 cm

70

Ø 14 – 16 cm Ø 16 – 18 cm

30 25

 Robiniepæle

Robinie hjørnepæle
Start og hjørne pæle skal der oftest benyttes store pæle, da de skal holde trækkraften på hegnet. Pælen har også godt af at blive støttet i bunden. 
Man bygger hegnet for at det skal holde i mange år, og derfor giver Patura også 10 års garanti på hjørnepælene.

Miljøvenlig
uden 

imprægnering 

Ubehandlet produkt 
med høj stabilitet og 

holdbarhed

Robiniepæl,  
rund
Ø 14-16 cm, faset, spidset på 4 sider, afbarket

2,25 m
219120    

2,50 m
219121    

Robiniepæl,  
rund
Ø 16-18 cm, pudset, spidset på 4 sider, høvlet

2,25 m
219110    

2,50 m
219111    

2,75 m
219112    

IDEEL til heste!

Robinie  
stolpe
∅ 10 - 12 cm, rejfet og spidset på 4 sider, 
afbarket.

2,00 m
219122  

2,50 m
219123  

års10
GARANTI



A103

6 x 6 cm 
8 x 8 cm Ø 6 – 8 cm 

Ø 13 – 15 cm

150

150

300 200

100

Ø 6 – 8 cm

① ② ③ ④

Robiniepæle
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Robinie, kløvet pæl
Robinie hegnspæle har i et elhegn opgaven at holde tråden i den rigtige højde. Her skal du vide hvilke dyrearter der skal hegnes for at bruge den 
rigtige pæl

Robiniepæl - firkantet
Savet, faset, spidset på 4 sider, savet
 
 
 

1,50 m (6 x 6 cm)
219100                                                

2,00 m (8 x 8 cm)
219101                                            

IDEEL til heste!

Robiniepæl, Natur
∅ 6-8 cm kløvet, faset, spidset på 4 sider, høvlet, 
pudset

1,50 m
219105    

2,00 m
219106    

IDEEL til heste!

Robiniepæl,  
halvskåret
∅ 13-15 cm, faset, spidset på 3 sider, afbarket

1,50 m
219115  

1,80 m
219116  

2,00 m
219114  

2,25 m
219117  

① ②

③ ④ Robiniepæl,  
rund
Ø 6-8 cm affaset, spidset på 4 sider

Afbarket

1,50 m
219124  

2,00 m
219125  

NYT
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Bruges IKKE til heste ① ② ③ ④� � � �

Led

Opbyg leddet rigtigt ...
Led i hegnet er nødvendige for at give uhindret adgang til indhegnet områder, såvel som at holde dyr inde/ude. 
Led er ofte et svagt punkt i et hegn - Hvilket er grunden til at være særlig omhyggelig i deres opbygning.

Fjederledsæt - 
praktisk led
Et fjedersæt består af 4 dele: .. ledhåndtag, 
ledisolator, fjeder og ledbeslag. PATURA´s 
fjedersæt indeholder en særlig stor fjeder og er 
velegnet til alle låge bredder på 3 til 5 meter. 
Når leddet er åbent er fjederen ca 25 cm. Luk 
leddet ved at sætte fjederen på den anden side 
af leddet. Herefter er der automatisk strøm på 
hele hegnet.

Led i hegn - 5 grundregler

1.  Hold antallet af led til et minimum, da led altid er et 
svagt punkt i hegnet.

2.  Hvis det er muligt, sikre, at leddet er på et plant 
underlag, idet leddets område altid er truet af 
erosion.

3.  Du vil forenkle opbygning af hegnet ved at sætte 
leddet i de foretrukne hjørne områder.

4.  kør aldrig tråden gennem den aktuelle port fra 
den ene side til den anden, men snarere brug et 
jordkabel til at passere under porten.

5.  Brug ikke fjederled i indhegninger til heste

 Fjederledsæt - praktisk led
  Den praktiske låge, der kan forlænges til 5 m bred; komplet med håndtag, fjeder, ledhåndtag 

isolatorer, isolatør ring 

 ① 164001 Standard
② 640001 Rustfrit stål med ledhåndtag og ledisolator i rustfrit stål
③ 640010 Ledhåndtag, rustfri fjeder og krog
④ 640100  Ultra-hvid med ledhåndtag og ledisolator af rustfrit stål og hvid 

fjeder

IDEEL til heste! ⑤ ⑥

Praktisk tip: For sigtbarhedens skyld, 
så benyt mindst 1 sæt hvide fjeder i 
hver låge

 Polytape - ledhåndtag - sætElastik reb - hegnssæt
   Hver sæt komplet med ledhåndtag, isolatorer og 3 m elastisk PolyTape, strømførende reb eller 5 

m polytape

⑤ 641201 Med Elastisk reb
⑥ 641001 Med Polytape
⑦ 162225 Elastisk El-reb, 8 mm, 25 m
       640900 Hegnshåntag m. fjeder galvaniseret
       640901 Hegnshåndtag m fjeder, Hvid
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Elektrisk gennemkørselsled - en fleksibel løsning til led hvor der er meget trafik, du kan køre igennem uden af stå ud af køretøjet

 Ledopruller
  Stor fleksibilitet og til hurtig oprulning ved led og porte i græsningsarealer, drivgange, gangbroer og indhegninger. 

El-reb eller polytape ruller selv op og beskyttes i rullen. Håndtag og skruer er inklusiv.

641301 6 m Elreb
641302 6 m Tape 35 mm

 641304 15 m reb
641305 15 m tape,  35 mm

 Elektrisk gennemkørselsled
  Hver sæt består af to ledende glasfiber stænger, 2 hængsler og isoleret tilslutningskabel, den angivne bredde svarer 

til stiens bredde

641400 3,60 m
641410 5,00 m

 Rulle til special led.
  Professionel og robust Led-rulle til den daglige brug. til etablering af fleksible led og opdeling af marker, drivstier. 

det 20 mm brede bånd ruller automatisk op i rullen. inkl. rustfri led håndtag.

  641310 Med 20 mm træk bånd 
 641311 Med 20 mm træk bånd
 641320 Med 20 mm træk band, vendbar

641321 Med 20 mm træk band, vendbar     
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Ledhåndtag, Ledbeslag isolator

Ledbeslag med skrue
Sort, træ gevind, 2 Øsner 
 
102504 (4 stk.)

Galvaniseret plade, forbindelsesskrue til 
jordkabel og 2 pæleskruer 
 
102604 (4 stk.)

Praktiske råd:
Sørg for, at du har rustfrie kontakter lavet af  
rustfri stål eller varmgalvaniserede materialer

Ledbeslag, super

 Isolator til ledbeslag, rustfri stål
 sort, træ gevind, 2 rustfri stål snøreringe

① 102704 (4 stk.) 
 

Møtrik M6 
Sort, møtrik gevind M6, 2 Øsner i stål 
② 102804

Ledbeslag, hvid
 med galvaniseret plade til montering på 
ledhåndtaget på den ene side og til at forbinde 
hegnstråd på den anden side; 

102304 (4 stk.)
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Spænding

Tryk Tryk SpændingSnit gennem ledhåndtag: Spændingen om ledhåndtaget omdannes 
til et pres på fjederen, dvs det er fjederen der skubber sammen og 
hindrer, at tråden knudes sammen.

Ledhåndtag med stop

Ledhåndtag, Ledbeslag isolator

 Ledhåndtag m/trykfjeder 
Med Øser 
639700   
Med Øser, 5 stk. 
639705  

 Super håndtag
 med trykfjeder
  sort, rustfrit stålkrog, rustfrit stål fjeder bred beskyttende 

skjold
① 639000

  orange, med rustfri stål krog, rustfri stålfjeder, bred beskytten-
de skjold
② 639400  

 Ledhåndtag, standard
639200 Med Øser Sort   
639100 Med krog Sort   
639110 Med krog Neongul   
639120 Med krog Blå   
639130 Med krog Lilla   
639140 Med krog Neongrøn  

 Særlig ledhåndtag reb
 derudover med reb fingerbøl og kabel klemme lavet af rustfrit stål

⑤ 639550   
 

Ledhåndtag forbundet med kabel 
(Fingerbøl og kabel klemme lavet af rustfrit stål) 
⑥ 639563   (3 stk.)  

  
Med krog 
639600   
Med krog, 5 stk. 
639605  
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 Super håndtag til Polytape  

 Super håndtag til Polytape 10 - 20 mm 
  med ekstra rustfri stål stikplade til PolyTape op til 20mm  

639530  

 Ledhåndtag forbindelses plade til 20 mm
639543   (3 stk.)  

Super håndtag til Polytape 10 - 20 mm
 med ekstra rustfri stål stikplade til PolyTape op til 40mm 
③ 639500   

Ledhåndtag forbindelses plade til 40 mm 
④ 639803 (3 stk.)
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Teleskoplåger

Fordel 2: Kan justeres  
i bredden

Stål låger med 7 fordele

Fordel 1: Total galvaniseret

Fordel 5: Hul til fastgørelse af øjeboltFordel 4: Afrundet, automatisk 
låsesystem

Fordel 3: Låsbar, lukketøj 
(lås er ekstraudstyr)

Fordel 6: Solid, nem justerbar øjebolt Fordel 7: Mulighed at sætte strøm på 
(ekstraudstyr)

①  Ledhøjde 0,90 m høj;   
den rigtige låge til kvæg

②  Ledhøjde 0,90 m høj;  
den rigtige låge til din 
fåreflok

③  Ledhøjde 1,10 m høj;   
den rigtige låge til dine 
heste

Teleskoplåge
Den sikre og nemme låge til dine dyr
• 6 modeller i bredder fra 1,00 til 6,00 meter, spring på 1 m, inkl. montagedele til træstopler
• Robust stålrør konstruktion med rør-i-rør konstruktion, rørdiameter: 42,4 mm / 34 mm
• Højde: 0,90 eller 1,10 m
• Rør afstand (0,90 m): 14 / 14 / 18 / 26 cm, rør afstand (1,10 m): 23 cm / 32 cm

Lågen er sikker,  
holdbar og praktisk.
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26 cm

18 cm

14 cm

14 cm

Teleskoplåger

Lågebredde passer altid! 
Alle låger med 1 m justering

Teleskoplåge, justerbar, højde 0,90 m
Kraftig, galvaniseret stållåge, inklusiv alle monteringsdele, kan forlænges 1 m, rørdiameter: 42,4 mm grundramme / indvendig 34 mm / arm 34 mm dias / 
inderste del 27 mm; rør afstand fra bunden: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm 

371020 1,10 –1,70 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m) 24 kg
371030 1,45 - 2,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m) 26 kg
372030 2,00 –3,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m) 36 kg
373040 3,00 –4,00 m 2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m) 47 kg
374050 4,00 –5,00 m 3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m) 58 kg
375060 5,00 –6,00 m 4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m) 66 kg

1,
10

 m

Lågebredde passer altid! 
Alle låger med 1 m justering

Teleskoplåge, justerbar, højde 1,10 m
Robust, galvaniseret stållåge inklusiv alle monteringsdele; 1 m forlænges, rørdiameter: 42,4 mm grundramme / indvendig 34 mm / arm 34 mm dias / 
inderste del 27 mm, rørafstand 23 cm

410200 1,10 –1,70 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m) 25 kg
410300 1,45 - 2,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m) 28 kg
420300 2,00 –3,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m) 38 kg
430400 3,00 –4,00 m 2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m) 49 kg
440500 4,00 –5,00 m 3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m) 60 kg
450600 5,00 –6,00 m 4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m) 68 kg

Monteringsmål = afstand midten af hul til midten af hul

0,
90

 m

Til kvæg og får

Leveres 
komplet med 

beslag
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Til kvæg
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Teleskoplåger

Stål låger med 7 fordele

I  
henhold til  
retningsli-
nierne for  

Heste-hold.

variabelt led, til marken
Den sikre og nemme låge til dine heste 
 
PATURAs, mark led til heste, giver en let betjening og adgang til marken. Ledet er bygget efter de nyeste retningslinier for mark led, til hestebedrifter, 
med hensyn til skring af div. Bolte, skarpe kanter og rørafstande overholder de tyske rtningslinier.      
    
Den sikre og lette betjening af mark led.                                                                                                  
• 6 modeller for bredder mellem 1 - 6m med spring på 1 m justerbar med montagedele til træ stolper        
• Stabil stålrørs konstruktion rør i rør Ø 42,4 / Ø 34 mm 
• højde 1,1 m                                                   
• lysning mellem rørene 32 cm                                                                                                                  

Fordel 3: Kan justeres  
i bredden

Fordel 6: Hul til fastgørelse af øjebolt

Fordel 1: Afrundet, automatisk 
låsesystem

Fordel 2: Låsbar, lukketøj 
(lås er ekstraudstyr)

Fordel 5: Solid, nem justerbar øjeboltFordel 4: Mulighed at sætte strøm på 
(ekstraudstyr)

Fordel 7: afdækning for bedre sikring 
imod skader på dyrene

NYT
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Teleskoplåger
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Marklåge, højde 1,10 m

Stabil galvaniseret låge i galvaniseret udførelse, justerbar i 1 m bredde, rørdiameter er 42,4 mm ramme teleskop delen 34 mm, rør afstand 32 cm

410210 1,10 - 1,70 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m) 24 kg
410310 1,45 - 2,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m) 26 kg
420310 2,00 - 3,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m) 34 kg
430410 3,00 - 4,00 m 2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m) 44 kg
440510 4,00 - 5,00 m 3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m) 53 kg
450610 5,00 - 6,00 m 4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m) 61 kg

Beskyttelsesbøjle til heste, massiv, 
til hurtig afdækning af 3 punkts 
ophæng

Anmeldt til 
mynster-

beskyttelse

Lågebredde passer altid! 
Alle låger med 1 m justering

Leveres 
komplet med 

beslag

Til heste

1,10 m
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Sikkerhed for dine heste

Teleskoplåger

Skruesæt
I stedet for alm. skruer - for en sikkerheds skyld!

303414 (5 stk.)

Mellemrums bekyttelses-stang
Forhindrer dyr - især heste, i at blive viklet ind i mellemrummet mellem pæl og 
teleskoplåge; inklusiv forlængerrør og splitter 

303419

Lukketøj
Som ekstra eller reservedele lås

240038

Anvendes til at porte kan svinge frit

323090

Lukketøj

Afstandsisolator i sæt
Ideel til placering af el-reb på begge sider af et led, inklusiv alle dele (inkl. el-reb).

166300

Metalpæle til låger
2000 x 80 x 80 mm, For-boret huller; Inkl. skruer

240036

Overfald til låge
Til opbygning af dobbelt-fløjet låger, monteret kun på en sektion (ikke til låger 
5,00 - 6,00 m); 
Til låger - max bredde 8 m.; Leveres komplet med beslag

240039

Overfald til låge
Til opbygning af 2-fløjet port; 
Til låger - max bredde 8 m.; Leveres komplet med beslag

240041

Skudrigel til 
Teleskoplåge
Giver dig mulighed for at låse 
lågen i åben position. Anbefales 
især ved dobbeltlåge. 
Sørg for, at når du åbner den ene låge, 
at den anden låge er fastgjort.

240040

Støtte hjul
Til at aflaste stolperne i en bred låge

303452

Støtte hjul
Til at aflaste lågen i brede led

303456

Leveres 
komplet 

med 
beslag

Tysk patenteret
DE 20 2007 001 487
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21 cm
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Teleskoplåger

1,
00

 m

Til kvæg

1,
00

 m

Leveres 
komplet med 

beslag

Leveres 
komplet med 

beslag

Til får

Stållåger, højde 1 m
Robust og stabil galvaniseret stållåge 
inklusiv alle montagedele;

451003 3,00 m 1 stiver 34 kg
451004 3,50 m 1 stiver 38 kg
451005 4,00 m 2 stivere 43 kg
451006 4,50 m 2 stivere 47 kg
451007 5,00 m 2 stivere 51 kg
451008 6,00 m 3 stivere 60 kg

Stållåger, m/gitter højde 1 m
Robust, galvaniseret stållåge 
inklusiv alle monteringsdele;

451023 3,00 m med gitter 1 stiver 45 kg
451024 3,50 m med gitter 1 stiver 49 kg
451025 4,00 m med gitter 2 stivere 56 kg
451026 4,50 m med gitter 2 stivere 62 kg
451027 5,00 m med gitter 2 stivere 67 kg
451028 6,00 m med gitter 3 stivere 80 kg
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Pæl

Forbindelseskabel

Låge

Hjørnepæle med 
hjørneisolator

Hegnstråd

Montagepæl 
med spole

Hvordan du bygger dit mobilhegn rigtigt op:

Det midlertidige PATURA hegn er ideel til områder, der kun skal indhegnes i en vis tid eller på forskellige steder. Alle dele er specielt udviklet til 
hurtig og nem montage af hegnet. Det tager under en halv time at montere hegn på en hektar.

Hvornår gør jeg brug af midlertidigt hegn?

Spolesystem med standard spole: Spolen kan nemt 
monteres på pælen

Spolesystem med spoler med gear: Spolen kan nemt 
fjernes fra pælen

metalhjørnepæle med hjørneruller på et mobilt hegn

Mobilt hegn  
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Hegn på 1 hektar sættes op på ca. ½-time

Spole med gear sparer 
tid og penge

Det smarte valg: Speciel-spole 600 med gear
① Solid, lang plastmonteret krank arm

② Robust tilbageløbsspærre

③ Sikker låsning til modhold

⑥  Trådfører for sikker 
op- og udrulning

④ Ergonomisk designet håndtag

Hurtig hegnsopbygning - trin for trin

Montagepælen med 
spolerne placeres i et 
hjørne 

Sæt hjørnestolper på alle 
hjørner og knæk

Tag polytråden fra 
spolerne og rul ud

Sæt polytråden på 
hjørneisolatorerne i 
hjørnerne

Opstramning ved at rulle 
tråden tilbage på spolerne

Fastgør kabler til enden 
af hegnet og...

Sæt plastik pælen og 
monter polytråden

Forbind trådene for hver 
ca. 200 m

Forbindelse til jord- og 
El-apparater

På kort tid er det elektriske hegn klar til brug

Spolen, kernen i det midlertidige hegn
Uden en spole, der giver mulighed for enkel udrulning og oprulning (samt oplagring) til trådhegnet, ville et flytbart hegnssystem være utænkeligt. 
Spolen kan monteres fast på enten en standard monteringspæl, eller på den særlige montagepæl, og kan fjernes let igen. Alle ruller er
selv-isolerende og kan låses i trin. Standardspolen kan indeholde op til 500 m, den specielle spole op til 600 m, og maxi-spolen op til 
1000 m Tornado polytråd. Ved at montere flere spoler over hinanden, er det muligt at lave hegn med 1 til 4 tråde samtidig.

⑤  3:1 gearet for nemmere 
håndtering af polytråd

Mobilt hegn  

He
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105110 * 

Små trådspoler

En let og hurtig løsning, spolen gør det muligt 
at køre tråden ind eller ud på hegnet i stedet 
for at tråden igennem alle hjørneisolatorer - Det 
mindsker slid på tråden og gør det nemmere at 
arbejde med - specielt ved nedtagning.

Minispole 
Med lås, bærehåndtag og krog til fastgørelse til hegnstråd, 
ideel til opdeling af folde, op til 600 m polytråd

105310   
 
 
 

Yderligere tromle 
105311  

Mini Spole
Med lås, bærehåndtag og krog til ophæng på hegnstråd, 
ideel til opdeling af folde, op til 300 m polytråd.

   105210   
105110 med metalkrog*   
 

Yderligere tromle 
105211  

Trådspoler - praktisk og hurtigt

Trådspole m/gear - 600
Med reducret gear 
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed 
for efterspænding, op til 600 m polytråd

Trådspole m/gear - 1000
Med reducret gear 
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed for 
efterspænding, op til 1000 m polytråd

161501  

Midi Spole
Noget for pengene - plastik spole med lås; op til 500 m tråd

105000  

Standard-spole
til 800 m polytråd, plasthåndtag med krog
Spole med spærrekrog, op til 800 m polytråd.

Polytape spole
Med brystsele  
Til 500 m Polytape 

114000   
 

Yderligere tromle 
113900  

Spole med sele
Med lås; op til 1000 m tråd
 
115110   
115113 Oprulnings adapter   
 Yderligere tromle 
115111  

161301  

161002  
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Kapacitet (m)

Spoler

++ = Bedst egnet  
+ = egnet  
0 = betinget egnet  
- = ikke egnet
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DM3

Trådspoler

Standard spole - 500

Standard spole - 800

Spole m/gear - 600

Spole m/gear - 1000

Standard-spole

Minispole

Minispole

Håndspole med håndtag

Håndspole med brystsele

Polytape spole med brystsele

161001 Sort o ++ + ++ ++ + ++ 600 500 400 150 300 4,5

161101 Sort o ++ + ++ ++ + ++ 1000 800 600 250 400 7,0

161301 hvid o ++ + ++ ++ + ++ 750 600 450 200 400 5,7

161501 hvid o ++ + ++ ++ + ++ 1200 1000 750 300 500 8,8

161002 Sort o ++ + ++ + + ++ 1000 800 600 250 400 7,0

105210 Sort – ++ – o – + o 300 200 150 – – 2,0

105310 Sort – ++ – o – + o 600 500 400 – – 4,5

105000 Sort - ++ – - – - - 500 400 300 – – 3,7

115110 Sort o ++ o + – – + 1000 600 450 200 400 7,9

114000 grøn - + + ++ – – + – – – 250 500 11

He
gn

sm
at

er
ia

le
r

NYT

Standard montage pæl 
til midlertidigt hegn med 
kun få hjørner

Spole standard 800
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed 
for efterspænding, op til 800 m polytråd „

161101  

Standard montage pæl
indtil 4 hængsler,  
hegnhøjde optil 90 cm, ideel til 4 ræddet hegn

635000  

Op til 4 spoler
Spolen skrues på hegn op til 1,30 m

634000  

Speciel montage pæl
Op til 3 spoler 
Spole til let og nemt at rulle flytbart hegn i 
varieret terræn - hegnshøjde til 0,90 m

633001  

Standard Spole - 500
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed for 
efterspænding, op til 500 m polytråd

161001  

Op til 4 spoler
Spole til let og nemt at rulle flytbart hegn i 
varieret terræn - hegnshøjde til 1,30 m 

632001  

Montagepæl Kompakt
med håndtag, krog og opspænding, m. 3 ruller, mulighed for 
adapter til oprulning med akku- boremaskine fra foråret 2020 

631000  
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TornadoXL Elnet, stor styrke på lange stræk
Som en specialitet, tilbyder PATURA den kombinerede behandling af rustfrit stål og kobber tråde. Rustfrit ståltråde er ekstremt holdbare, kobbertråde 
har meget høj ledningsevne. I modsætning til konventionelle nettings, stor slidstyrke og høj ledeevne kombineret i ét produkt.

Elektrisk hegn

Rustfri ståltråde med høj brudstyrke

Polyethylen-tråde med lang levetid

Fortinnede kobber tråde til høj ledningsevne

TornadoXL Nethegn 0,90 m:

TornadoXL Nethegn 1,06 m:

Til får og lam: 
14 pæle med dobbelt jordspyd, 
8 vandrette polytråde, 
hvoraf de 7 øverste er strømførende 
(øverst tråd er 6 x 0,20 mm i rustfrit stål plus 
3 x 0, 25 mm kobber tråd, 
de 6 tråde nedenunder har 
hver 3 x 0,20 mm rustfrit stål tråde.

Modstand: 0,1 ohm / m

Til får og lam: 
14 pæle med dobbelt jordspyd, 
8 vandrette polytråde, 
hvoraf de 7 øverste er strømførende 
(øverste tråd er 6 x 0,25 mm rustfrit stål plus 
1 x 0, 25 mm kobber tråd, 
de 6 tråde nedenunder har 
hver 3 x 0,20 mm rustfrit stål tråde).

Modstand: 0,1 ohm / m
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 6000 V 2000 V 800 V

 7800 V 6500 V 5000 V

Ledeevnen er vigtig

Kender du de forventede volt, når et dyr 
rører hegnet efter 100 meter, 1 km og 3 km 
enkelt trådhegn, og der er 8000 volt ved 
begyndelsen af hegnet? PATURA anbefaler  
i praksis hegns spændinger fra 3000 - 
4000 volt.

Elektrisk nethegn 0,90 m

6 x 0,20 mm 
rustfri stål + 
3 x 0,25 mm 
kobbertråd

3 x 0,20 mm 
rustfrit stål

Ingen 
strømførende 

kabler

Opsætning af TornadoXL Elnet

TornadoXL Nethegn 0,90 m

TornadoXL Nethegn
ekstra kobberleder med ledningsevne væsentligt forbedret til 
slutningen af hegnet. Modstand: 0,1 Ohm / m

Hegnsspænding
 Efter 100 m efter 1 km efter 3 km

TornadoXL Nethegn, med stor 
ledeevne

Elektrisk hegn
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90 cm høj, m/dobbeltspyd, 50 m
109250

90 cm høj, m/dobbeltspyd, 50 m
109249

106 cm høj, m/dobbeltspyd, 50 m 
110650
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Elektrisk hegn

TornadoXL- Elhegns net „kombi“ til det kraftigeste slag på  
lange hegn
Som et særtilbud tilbyder PATURA et specielt tilpasset hegnsnet, af kobber- og rustfrisstål- lederer, for at opnå en uovertruffen ledningsevne og lang 
holdbarhed.

Rustfri ståltråde med høj brudstyrke

Polyethylen-tråde med lang levetid

Fortinnede kobber tråde til høj ledningsevne

med 14 pæle m. dobbeltspids, 10  horisontale 
ledere i kunststof, heraf er de øverste 9 
strømførende (de øverste 6 ledere 6 x 0,2 mm 
rustfri + 3 x 0,25 mm kobberledere herunder er 8 
ledere forstærket med 3 x 0,20 mm rustfri leder) 

Modstand: 0,1 ohm / m

med 14 pæle m. dobbeltspids, 10  horisontale 
ledere i kunststof, heraf er de øverste 9 strømførende 
(de øverste 6 ledere 6 x 0,2 mm rustfri + 3 x 0,25 
mm kobberledere herunder er 8 ledere forstærket 
med 3 x 0,2 mm rustfri leder) 

Modstand: 0,1 ohm / m

ToenadoXL- Elhegnsnet "
kombi" 0,90 m:

ToenadoXL- Elhegnsnet 
"kombi" 1,06 m:
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 6000 V 2000 V 800 V

 7800 V 6500 V 5000 V

El-hegn som net højde 90 cm

Opbygningen af TornadoXL Elhegns net „kombi“

Tornado XL El-hegns net 90 cm

Elektrisk hegn

Tornado-XL El-hegn „Kombi“
Ekstra kobberledere for en bedre ledningsevne indtil hegnsende.  
De lodrette forstrebninger er udført som stive stivere, for at  
modvirke at hegnet "hænger"

6 x 0,20 mm 
rustfri stål + 
3 x 0,25 mm 
kobbertråd

3 x 0,20 mm 
rustfrit stål

Ingen 
strømførende 

kabler

Ledeevnen er vigtig

Kender du de forventede volt, når et dyr rører 
hegnet efter 100 meter, 1 km og 3 km enkelt 
trådhegn, og der er 8000 volt ved begyndelsen 
af hegnet? PATURA anbefaler i praksis hegns 
spændinger fra 3000 - 4000 volt.

Hegnsspænding
 Efter 100 m efter 1 km efter 3 km

TornadoXL-Elhegns net "kombi" med 
den bedste ledningsevne

He
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90 cm høj, Med dobbeltspyd, 50 m
109260

106 cm høj, Med dobbeltspyd, 50 m
110660

106 cm høj, m/enkeltspyd, 50 m 
110659
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①
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15 cm
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15 cm

 Elektrisk hegn
    90 cm høj, m/dobbbeltspyd, 50 m
    109200

    90 cm høj, m/enkeltspyd, 50 m
    108900

    106 cm høj, m/dobbeltspyd, 50 m
    110600

    Erstatningspæl 90 cm, Dobbeltspyd
    109201

    Erstatningspæl 90 cm, Enkeltspyd
    108901

Erstatningspæl 106 cm, Dobbeltspyd
110601

Elektrisk hegn 0.90 m: Elektrisk hegn 1.06 m:

Elektrisk hegn

PATURA el nethegn med lang levetid
PATURA el nethegn har fleksible lodret tråde, som ikke er strømførende, og er sikkert forbundet til horisontale ledninger med fast sammensvejset 
knob.

Euronet - 3 vigtige fordele:

① Clips til optimal forbindelse 
② Doppelspyd til nemmere isætning 
③ Fastsvejsede knuder

14 pæle med dobbelt jordspyd 8 vandrette plasttråde, hvoraf de 7 øverste 
er strømførende (øverste tråd er med 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde, de 6 
nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfrit stål tråde). 
Modstand: 1,4 ohm / m

14 pæle med dobbelt jordspyd, 9 vandrette plasttråde, hvoraf de 8 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde, de 7 
nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde)
Modstand: 1,4 ohm / m                       
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1,4 Ω / m
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6 

cm

Elnet „Combi“
Elnethegn hvor den vandrette tråd er i hårdplast og dermed 
forhindrer knuder på hegnet.

   90 cm høj, m/dobbeltspyd, 50 m
   109220

106 cm høj, m/dobbeltspyd, 50 m
110620

Elektrisk hegn

Kombi El-hegn 0.90 m: Kombi El-hegn 1.06 m:

PATURA Elnet „Combi“ med stiv lodret plaststivere.
Combi nethegn giver bedre stabilitet i kuperet terræn på grund af de stive lodrette tråde.

He
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14 pæle med dobbelt jordspyd 9 vandrette plasttråde, hvoraf de 
8 øverste er strømførende (den øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål 
tråde, de 7 nederste tråde er hver med 3 x 0,20 mm rustfrit stål) 
Modstand: 1,4 ohm / m  

14 pæle med dobbelt jordspyd, 10 vandrette plasttråde, hvoraf de 9 
øverste er strømførende(øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit ståltråde, de 8 
nederste tråde er hver med 3 x 0,20 mm rustfrit stål)
Modstand: 1,4 ohm / m  
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1,2 Ω / m
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1,3 Ω / m

15 cm

15 cm

10 cm
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10 cm

20 cm

20 cm

385 cm
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cm

15 cm

10 cm

Flok-Net

Ulve Hegn

Elektrisk nethegn 14 pæle med dobbelt spids 10 vandrette plasttråde, 
hvoraf de 9 øverste er strømførende (øverste tråd er med 6 x 0,20 mm 
rustfrit stål tråde, de 8 nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfrit stål tråde). 
Modstand: 1,3 ohm / m  

NYT

Ulvenet, El-net 120 cm
Højde 120 cm med dobbeltspids, 
110400

Erstatningspæl m. dobbeltspids 1,2 m,  
112006

11 vandrette tråde,  hvoraf de 10 er strømførende                                                                                     
15 ekstra tykke pæle 19 mm  med dobbeltspyd, 
Modstand: 1,2 ohm / m 

Afskrækkelse-bånd imod vilde dyr
som optisk afskrækkelse af vilde dyr, blå 40mm bred, 250m rulle

 
108903   19,24 22,90

Signalbånd
med Blå/hvid tryk på begge sider, til optisk og akustisk afvisning af vilde dyr, 80 mm bred

108902   10,00 11,90

NYT NYT

Ulve Hegn 1,45 m

El-hegn til afvægring af ulve
Ekstra højt El-hegn, specielt til forsvar mod ulve.da vilde dyr ikke registrere hegn, kandet være en fordel at markere disse optisk og akustisk, derfor 
anbefaler vi afværgebåndet til vildt.meg signal og optisk synlighed

Ulvenet, El-net 145 cm
Ekstra kraftige pæle 19 mm 
Højde 145 cm, med dobbeltspids,  
110500
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Flok-Net

90 cm høj, med dobbeltspids 50 m
Med dobbeltspyd, 50 m

109245 

106 cm høj, med dobbeltspids, 50 m
110640 

120 cm høj, med dobbeltspids, 50 m
112040 

Elnet til fjerkræ og Lam

Elnet til fjerkræ og Lam
De enkelte vandret tråde i nettet bliver tilsluttet henholdsvis jord og fasen, det gør at dyret skal berøre to tråde før det får et stød. PATURA Tornado-XL 
Plus/minus net, udmærker sig på arealer  med dårlige jordfobeindelse, derfor skal man sørge for at anlægget er jordet tilstrækkeligt

Elektrisk hegn 1,06 m:

14 pæle med dobbelt jordspyd 8 vandrette plasttråde, hvoraf de 7 øverste 
er strømførende (øverste tråd er med 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde, de 6 
nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfrit stål tråde). 
Modstand: 1,4 ohm / m

14 pæle med dobbelt jordspyd, 9 vandrette plasttråde, hvoraf de 8 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde, de 7 
nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde)
Modstand: 1,4 ohm / m                       

Elektrisk hegn 1,20 m:

14 pæle med dobbelt jordspyd, 9 vandrette plasttråde, hvoraf de 8 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde, de 7 
nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde)
Modstand: 1,4 ohm / m                       

Elektrisk hegn 0,90 m:
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90 cm høj, Med dobbeltspyd, 50 m
109251

106 cm høj, Med dobbeltspyd, 50 m
110651

120 cm høj, Med dobbeltspyd, 30,6 m
110451

Tornado XL EL-Net 
med jord

PATURAs El-net fås nu også med jordledning, det er den 
nederste tråd der bruges som jordkabel, det betyder at den 
nederste leder ikke er sluttet til de andre leder, men forbindes til 
spændingsgiverens jord klemme

Tornado XL- EL-hegn med jord 1,06 m Tornado XL- EL-hegn med jord 1,2 m

Tornado XL- EL-hegn med jord 0,9 m

Flok-Net med jordledning

Flok-Net

NYT

14 pæle med dobbelt jordspyd,  9 vandrette plasttråde, hvoraf de 8 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde + 3 x 0,25 
mm kobberledere, de 6 nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde)  
Modstand: 0,1 ohm / m                 

9 pæle med dobbelt jordspyd,  10  vandrette plasttråde, hvoraf de 9 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde + 3 x 0,25 
mm kobberledere, de 6 nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde)  
Modstand: 0,1 ohm / m                

14 pæle med dobbelt jordspyd,  8 vandrette plasttråde, hvoraf de 7 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde + 3 x 0,25 
mm kobberledere, de 6 nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde) 
Modstand: 0,1 ohm / m                 
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90 cm høj, Med dobbeltspyd, 50 m
109261

106 cm høj, Med dobbeltspyd, 50 m
110661

120 cm høj, Med dobbeltspyd, 30,6 m
110461

Tornado-XL El-Net „Kombi“ 
med jord

Tornado XL- EL-hegn med jord 1,06 m Tornado XL- EL-hegn med jord 1,2 m 

Tornado XL- EL-hegn med jord 0,9 m

Flok-Net med jordledning

Flok-Net

NYT

14 pæle med dobbelt jordspyd,  10 vandrette plasttråde, hvoraf de 9 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde + 3 x 0,25 
mm kobberledere, de 8 nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde) 
Modstand: 0,1 ohm / m

9 pæle med dobbelt jordspyd,  11 vandrette plasttråde, hvoraf de 10 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde + 3 x 0,25 
mm kobberledere, de 9 nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde) 
Modstand: 0,1 ohm / m                

14 pæle med dobbelt jordspyd,  9 vandrette plasttråde, hvoraf de 8 øverste 
er strømførende (øverste tråd er 6 x 0,20 mm rustfrit stål tråde + 3 x 0,25 
mm kobberledere, de 7 nederste har hver 3 x 0,20 mm rustfri stål tråde)   
Modstand: 0,1 ohm / m                    
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120 cm

Elektrisk hegn

Bredde 1,2 m egnet til alle net, se tabel for fjerkræ net

 

112 cm høj 
Med dobbeltspyd, 1,20 m 
108600 (1 stk.)  

Elnet til fjerkræ og lam

Holdeclips på euronetpæle

Lavet af plastik

108607  

Erstatningskappe  
til Euronet
Lavet af plastik

108606  

Messingklammer  
til Euronet

108609  

Forbindelsesclip til  
El-hegnsnet

108610  

Reparationsnet til Euronet
 
 
 
108605  

Hering til Euronet

Lavet af plastik

108608  
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Elnet til fjerkræ
til høns, gæs, kalkuner - men også til får (især til lam)
 

112 cm høj
Med dobbeltspyd, 50 m

111200 (1 stk.)  

112 cm høj
dobbeltspyd

111220 (1 stk.)  

Erstatningspæl 112 cm 
dobbeltspyd 
111201 (1 stk.)  
 

mod kaniner og vildt
 
 

 65 cm høj
Med dobbeltspyd, 50 m

106500 (1 stk.)  

Erstatningspæl 65 cm m/dobbelt spyd 
dobbeltspyd 
106501 (1 stk.)  

til høns, gæs, kalkuner - men også til får (især til lam) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

112 cm høj 
Med dobbeltspyd, 25 m 
111210 (1 stk.)  

Elnet til beskyttelse ved afgrøder

Nethegn ikke strømførende

NYT

Elnet til beskyttelse  
ved afgrøder 0.65 m: 15 pæle med dobbelt jordspyd, 10 vandrette plasttråde,  
hvoraf de 9 øverste er strømførende (hver med  
3 x 0,20 mm rustfrit stål tråde)

Elektrisk nethegn til beskyttelse af afgrøder: Bemærk de små masker på de 
nederste tråde

Elektrisk nethegn 1,12 m:  
15 pæle med dobbelt jordspyd, 12 vandrette polytråde, hvoraf de 11 øverste er strømførende (med hver  
3 x 0.20 mm rustfri stål tråde)

Elektrisk nethegn til fjerkræ: Bemærk de små masker på de nederste tråde
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Hegnssystem til Heste

El-hegn apparater A132– A137

Permanent hegn til kvæg, får og geder A138– A139

Mobilhegn til får, geder og kvæg A140– A141

Mobilhegn til vildsvin A142– A143

Hegnssystem til beskyttelse mod ulve A144– A147

Hegn til hunde og katte A148– A149

Permanent hegn til heste A150– A155

Mobilt Hestehegn A156– A157
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PATURA permanent hegn; den perfekte løsning
Fastinstallerede elektriske hegnssystemer skal konstrueres nyttigt, på områder der afgræsset hyppigt. En solid hegnløsning bør laves, så det er 
vedligeholdelsesfrit i mange år. PATURA´s solide hegn er en investering, der betaler sig.

Alternativer til Hårdttræ: 
• T-pæle 
• Kryds-profil pæle 
• Y-pæle
Hvis der ikke bruges trykimprægnerede 
pæle til permanent hegn kan der vælges 
imellem alternative pæle. Vi anbefaler.

T-pæle: De er kendetegnet ved en 
uovertruffen stabilitet. Et sammenbrud eller 
bøjning er umulig under normale forhold. 
For at forlænge hegnets levetid, anvendes 
højkvalitets isolatorer. En beskadiget isolator 
eller løs tråd resulterer altid i en kortslutning.
 

Kryds-profil pæle: Har fuld isolerende 
egenskaber, er resistente overfor vejr og 
vind, og har pre-borede huller til alle de 
almindelige trådstandarder. De er ideelle 
til dyb, blød eller våd jord. I meget stenet, 
lavvandet eller meget hård jord, kan det 
være svært at sætte dem i jorden. 

Y-pæle: Har samme egenskaber som 
T-pæle, dog lavet af galvaniseret materiale. 
De er kun egnet til permanent trådhegn.

El-hegn apparater
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PATURA hårdttræsstave, det bedste alternativ. 

Den sikre og holdbare tråd fastgøres med præformede trådclips, 
sammenholdt med isolerende PATURA hårdttræ uden et elektrisk hegn 
isolatorer. Problemer med beskadigede isolatorer er en saga blot. 

På selv-isolerende PATURA 
hårdttræ pæle er 10-års garanti. 

Elektrisk hegn uden isolator
PATURA hårdttræ er en trætype, der har gode elektriske isolerende egenskaber. Denne specielle hårdttræ type er allerede anvendt med 
succes i over 35 år i El-hegn. Det er grundlaget for det elektriske hegn uden isolatorer. Det er et naturligt produkt, som er fri for giftige 
imprægneringsmidler og er meget holdbart. PATURA hårdttræ skader ikke miljøet, da der ikke er problemer med bortskaffelsen som I andre 
behandlede træpæle, eller bunker af genbrugsplast-pæle. Den store akilleshæl i de traditionelle el-hegn, den defekte isolator, er således en 
saga blot. Kun i hjørnestolper og spænding af traditionelle træ bruger vi høj kvalitet porcelæn isolatorer.

Du kan også gøre brug af fordelene ved systemet uden 
permanent PATURA hegnisolatorer!
• betydelige omkostningsfordele sammenlignet med konventionelle hegn
• Byggetid er halveret
• Problemfri og vedligeholdelsesfri drift i mange år
• Meget højt sikkerhedsniveau
• Lav risiko af skader på grund af den høje grad af fleksibilitet
• Velegnet til alle typer af dyr - bygge højde fra 0,90 til 1,60 m
• Det permanente PATURA hegn flyder smukt ind i landskabet
• 10-års garanti
•  PATURA hårdttræ har været anvendt med succes i over 35 år i el-hegn 

konstruktion 

El-hegn apparater
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El-hegn apparater

PATURA permanent hegn til alle typer kvæg
Med pæle for hver hver 10 meter, Hippo Wire ledende .* monteringsclips, isolatorer, klemmer, skruer og alle 
relaterede små dele

309210 0,90 m høj 2 ledninger, cross-profil stillinger
309212 0,90 m høj 2 ledninger, T-pæle 
309213 0,90 m høj 2 trådet - Robinien pæl
310310 1,05 m høj 3 trådet - X-profil pæle
310312 1,05 m høj 3 trådet - T-pæle
310313 1,05 m høj 3 trådet -  Robinien pæl

Med hårdttræspæle for hver 24 m, 2 mellempæle i hårdttræ mellem hver, ståltråd, trådclips, isolator, trådklemmer, 
trådskruer og alle småting"

309200 0,90 m høj 2 trådet - hårdttræ pæle
310300 1,05 m høj 3 trådet - hårdttræ pæle
311200 1,05 m høj 2 trådet - hårdttræ pæle

PATURA permanent hegn til får og geder
Med pæle for hver hver 10 meter, Hippo Wire ledende .* monteringsclips, isolatorer, klemmer, skruer og alle 
relaterede små dele

309403 0,90 m høj 4 trådet, X-profil pæle
309402 0,90 m høj 4 trådet, T-pæle
310503 1,05 m høj 5 trådet, X-profil pæle
310502 1,05 m høj 5 trådet, T-pæle

Med hårdttræspæle for hver 24 m, 2 mellempæle i hårdttræ mellem hver, ståltråd, trådclips, isolator, trådklemmer, 
trådskruer og alle småting"

309400 0,90 m høj 4 trådet, hårdttræ pæle
310500 1,05 m høj 5 trådet, hårdttræ pæle
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*  I prisen er ikke inkluderet hjørnepæle, hegn, porte, stålfjedre, og montering. Installation af permanente hegnssystemer bør understøttes af vores hegnsspecialister! 
Spørg din lokale PIT Hegn forhandler for at få et tilbud. Vi har flere typer indhegning til alle dyrearter og passes ind til dine behov.

El-hegn apparater
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PATURA hårdttræ permanent hegn til heste
Med hårdttræspæle for hver 24 m, 2 mellempæle i hårdttræ mellem hver, ståltråd, trådclips, isolator, trådklemmer, trådskruer og 
alle småting"

312313 1,20 m 2 ledninger, 1 TornadoXL kabel, hårdttræ pæle

PATURA Tornado XL polytape hegn til heste
Pæle  hver 8 meter, Tornado XL Polytape, monteringsclips, isolator, klemmer og skruer samt alle relaterede små dele

314053 1,40 m Hårdttræs pæle, 3 Tornado XL polyreb
314055 1,40 m Hårdttræs pæle, 3 Tornado XXL polyreb
314063 1,40 m Kryds-profil pæl: 3 Tornado XL polyreb
314062 1,40 m T-pæl, 3 trådet Tornado XL polyreb

PATURA Tornado XL polytape hegn til heste
Pæle  hver 6 meter, Tornado XL Polytape, monteringsclips, hjørneisolator til tapehegn, Tornado polytape isolatorer, forbindelses 
skruer og alle relaterede små dele

314043 1,40 m Hårdttræs pæle, 3 Tornado XL polytape 40 mm
314073 1,40 m Kryds-profil pæl: 3 Tornado XL polytape 40 mm
314072 1,40 m T-pæl, 3 trådet Tornado XL polytape 40 mm

PATURA sikkerhedshegn med hestetråd
Med pæle for hver hver 10 meter, Sikkerhedshegn, monteringsclips, isolatorer, klemmer, forbindelsesskruer og alle små relaterede dele

314093 1,40 m Hårdttræs pæle, 3 ledninger "Hippo-tråd"
314083 1,40 m Kryds-profil pæl: 3 trådet "Hippo-hegn"
314092 1,40 m T-pæl, 3 trådet hestehegn
316093 1,60 m Hårdttræs pæle, 3 ledninger "Hippo-tråd"
316092 1,60 m T-pæl, 3 trådet hestehegn
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Levetiden og pålidelighed som med et permanent elektrisk hegn PATURA vil drage fordel af "kunst" af rene, yderst solid og 
sikker montering af stammen og hjørne isolatorer. Prøv det selv, eller lad vores specialister hjælpe dig!

Elektrisk hegn uden isolator
Den elektriske-permanente hegn uden isolatorer er bygget ved hjælp af selv-isolerende PATURA hårdttræ i 
forbindelse med 2,5 mm tyk stålwire tornado. Dette bør laves af en Hegnsspecialist.

Send os en skitse af din 
planlagte indhegning. Så vil du 

modtage et tilbud fra os.

Hårdttræ - permanent hegn

KALVE
Byggehøjde: 0,90 - 1,05 m - Antal 
tråde: 2-3

FÅR:
Byggehøjde: 0,90 - 1,05 m - Antal 
tråde: 4-5

GEDER
Byggehøjde: 1,05 - 1,20 m

Hårdttræs lægte
Karakteristisk for hårdttæspæle ISOWOOD er at de hviler på jorden og dermed 
fungerer som afstandspæle i hegnstråden

176100 0,94 m
176700 1,09 m
177300 1,24 m
178500 1,54 m

Monteringsclips
Til at fastgøre reb til X-pæle

lange clips
170260 (100 stk.)

korte clips
170560 (100 stk.)

års10
GARANTI

Hårdttræs pæle
Isolerende hårdttræs pæle til el-hegn uden isolatorer; uden imprægnering - 
ekstrem hårdføre 

175900 1,35 m (38 x 26 mm)
175400 1,35 m (38 x 38 mm)
176000 1,50 m (38 x 38 mm)
177000 1,65 m (38 x 38 mm)
177200 1,80 m (38 x 38 mm)
178400 2,10 m (50 x 50 mm)



A137

①

②

10

11

9

4

8

12

7

5

INOX

6

Hårdttræ - permanent hegn

Skrue - trådsamler
Galvaniseret, til elektrisk kryds-forbindelse på flere tråde eller 
til forbindelse fra El-hegn kabel til El-hegnet.

169605 (5 stk.)
169625 (25 stk.)

Stålfjeder - rustfrit stål
Til 2,5 mm ståltråd
Robust design til 2,5 mm ståltråd og sikkerhedshegn, installeringen af denne 
fjeder tager belastningen af tråden og hjørnestolperne, holder wiren stramt 
under temperatur ændringer: hegnet bliver modstandsdygtigt

162700

Trådstrammer
Aluminium, gør det muligt hurtigt at stramme og løsne tråd og 
reb uden at skære dem.

164303 (3 stk.)
164325 (25 stk.)

Tornado Ståltråd Ø 2,5 mm
Ståltråd tykt beklædt med zink-aluminium legering. Tre gange 
korrosionsbestandighed og lang levetid sammenlignet med normal tykt galvaniseret 
tråd, meget høj brudstyrke.

25 kg Rulle = ca. 625 m
190000

Teleskoplåge, justerbar, højde 0,90 m
Kraftig, galvaniseret stålrør låge, inklusiv alle monteringsdele, kan forlænges 1 m, rørdiameter: 42,4 mm 
grundramme / indvendig 34 mm / arm 34 mm dias / inderste del 27 mm; lys-rør afstand fra bunden: 14 cm / 
14 cm / 18 cm / 26 cm 

371020 1,10 –1,70 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m) 24 kg
371030 1,45 - 2,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m) 26 kg
372030 2,00 –3,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m) 36 kg
373040 3,00 –4,00 m 2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m) 47 kg
374050 4,00 –5,00 m 3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m) 58 kg
375060 5,00 –6,00 m 4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m) 66 kg

Startpakke
6 trådstrammere + 1 strammehåndtag

644001

Trådstrammer håndtag
Galvaniseret strammehåndtag, til trådstrammer

644000 1 spændebøjle

Hjørneisolator til stor trækstyrke, i porcelæn

167403 (3 stk.)
167410 (10 stk.)

Porcelæn stramme isolator
Start og slut isolator til høj trækstyrke 
i porcelæn

Porcelæn hjørneisolator

Fjederlågesæt - praktisk låge
Den praktiske låge, der kan forlænges til 5 m bred, komplet med håndtag, fjeder, ledhåndtag 
isolatorer, isolatør ring 

① 164001 Standard
② 640001 Rustfrit stål med ledhåndtag og ledisolator i rustfrit stål
   

W-Isolator
Til tråd
Solid, UV resistent plastik isolator; 
Monteres med kramper eller skruer; sort
Montagetip:
I hjørner udsættes isolatorerne 
for pres mod retningen

167325 (25 stk.)

169203 (3 stk.)
169210 (10 stk.)
169250 (50 stk. i spand)

års10
GARANTIårs10

GARANTI

 Jordkabel 2,5 mm
  Højspændingskabel, dobbeltisoleret, enkelttrådskabel med 2,5 mm stålkerne, til hegn og jordled-

ninger - udendørs over 50 m, eller ved - passage ved porte, modstand 0,035 ohm / m.

 161050 50 m rulle
161060 100 m rulle
161070 200 m rulle
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Permanent hegn til kvæg, får og geder

Elhegn til kvæg, får og geder
Det elektriske hegn er bygget solidt ved hjælp af konventionelle imprægneret træ sammen med det 
hårde PATURA hegnet isolator og 2,5 mm tyk ståltråd Tornado til kvæg, får og geder. Alternativt er 
T-post eller tværprofil pæle, der anvendes.

KALVE
Byggehøjde: 0,90 - 1,05 m
Antal tråde: 2-3

FÅR:
Byggehøjde: 0,90 - 1,05 m
Antal tråde: 4-5

GEDER
Byggehøjde: 1,05 - 1,20 m

Kryds-profil pæl
Kvalitets pæle i genbrugsplast, tilspidset, grundvandsneutral, 
resistente over for syrer, salte, vand og frost, UV og råd 
resistente, med huller til fastgørelse af clips; stabil tværprofilet 
70 x 70 mm

215000 1,50 m

Monteringsclips
Til at fastgøre reb til X-pæle

korte clips
170560 (100 stk.)

Send os en skitse af din 
planlagte indhegning. Så vil 
du modtage et tilbud fra os.

T-pæl, malet
Robust stang lavet af genbrugte stål, malet grøn, med en solid 
plade;
l = 1,52 m / max. Hegnet Højde: 1,12 m / 3,1 kg
l = 1,67 m / max. Hegnet højde: 1,27 m / 3,4 kg 

171500
171600

XL-Isolator med pin
Til T-pæle
Til tråd, polytråd og reb.

Sort, (25 stk.)
174125

Sort, (500 stk.)
174190
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Permanent hegn til kvæg, får og geder

Permanent hegnisolator
Til tråd
UV-modstandsdygtig, stabil plast isolator, 
monteret med kramper, sort
Montagetip: 
Isolator skal holde til stort tryk på pælen

167325 (25 stk.)

Stålfjeder - rustfrit stål
Til 2,5 mm ståltråd
Robust design til 2,5 mm ståltråd og sikkerhedshegn, installeringen af denne 
fjeder tager belastningen af tråden og hjørnestolperne, holder wiren stramt 
under temperatur ændringer: hegnet bliver modstandsdygtigt

162700

Trådstrammer
Aluminium, gør det muligt hurtigt at stramme og løsne tråd og 
reb uden at skære dem.

164303 (3 stk.)
164325 (25 stk.)

Tornado Ståltråd Ø 2,5 mm
Ståltråd tykt beklædt med zink-aluminium legering. Tre gange korrosionsbestandighed og 
lang levetid sammenlignet med normal tykt galvaniseret tråd, meget høj brudstyrke.

25 kg Rulle = ca. 625 m
190000

Fjederlågesæt - praktisk låge
Den praktiske låge, der kan forlænges til 5 m bred, komplet med håndtag, fjeder, ledhåndtag 
isolatorer, isolatør ring 

① 164001 Standard 
② 640001 Rustfrit stål med ledhåndtag og ledisolator i rustfrit stål
  

Teleskoplåge, justerbar, højde 0,90 m
Kraftig, galvaniseret stålrør låge, inklusiv alle monteringsdele, kan forlænges 1 m, rørdiameter: 42,4 mm 
grundramme / indvendig 34 mm / arm 34 mm dias / inderste del 27 mm; 
lys-rør afstand fra bunden: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm 

371020 1,10 –1,70 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m) 24 kg
371030 1,45 - 2,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m) 26 kg
372030 2,00 –3,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m) 36 kg
373040 3,00 –4,00 m 2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m) 47 kg
374050 4,00 –5,00 m 3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m) 58 kg
375060 5,00 –6,00 m 4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m) 66 kg

Startpakke
6 trådstrammere + 1 strammehåndtag

644001

Trådstrammer håndtag
Galvaniseret strammehåndtag, til trådstrammer
644000 1 spændebøjle

Hjørneisolator til stor trækstyrke, i porcelæn

167403 (3 stk.)
167410 (10 stk.)

Porcelæn stramme isolator
Start og slut isolator til høj trækstyrke i porcelæn

Porcelæn hjørneisolator

års10
GARANTI

års10
GARANTI

 Jordkabel 2,5 mm
  Højspændingskabel, dobbeltisoleret, enkelttrådskabel med 2,5 mm stålkerne, til hegn og jordled-

ninger - udendørs over 50 m, eller ved - passage ved porte, modstand 0,035 ohm / m.

 161050 50 m rulle
161060 100 m rulle
161070 200 m rulle

169203 (3 stk.)
169210 (10 stk.)
169250 (50 stk. i spand)
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Skrue - trådsamler
Galvaniseret, til elektrisk kryds-forbindelse på flere tråde eller 
til forbindelse fra El-hegn kabel til El-hegnet.

169605 (5 stk.)
169625 (25 stk.)
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PATURA Mobilhegn - det midlertidige hegnsystem
PATURA´s mobile hegnsystem er ideelt til hegn der skal være midlertidigt og kan flyttes rundt. Alle dele er designet til hurtig og nem 
installation. Det er muligt for en person at hegne ind på mindre end en halv time på et område på en hektar, og frem for alt helt sikkert.

Tornado Polytråd
hvid-orange,  med 1 kobertråd Ø 0,30 mm og 5 rustfri 
ståltråde Ø 0,20 mm

180501 200 m rulle
180601 400 m rulle
180701 1000 m rulle

Tornado XL Polytråd
hvid-rød, med 3 kobbertråde Ø 0,30 mm og 8 rustfri ståltråde 
Ø 0,20 mm

181001 200 m rulle, Hvid- Rød
181101 400 m rulle Rød-Hvid
181201 1000 m rulle Rød-Hvid

Isoleret med fjederklemmer og rustfrit stål 
kontakter, til hurtig midlertidig trådforbindel-
se med multi-trådhegn.

2-trådet, (2 stk.)
101102

3-trådet, (2 stk.)
101202

4-trådet, (1 stk.)
101301

Forbindelseskabel Skrue Universal isolator
UV-resistent plastik isolator, højdejusterbar, til alle pæle op til 12 mm; ideel til 
Tentor pæle, velegnet til polytråd og polytape op til 12,5 mm

165525 (25 stk.)

Fjederlågesæt - praktisk låge
Den praktiske låge, der kan forlænges til 5 m bred, komplet med håndtag, fjeder, ledhåndtag 
isolatorer, isolatør ring 

① 164001 Standard
② 640001  Rustfrit stål med ledhåndtag og ledisolator i rustfrit stål

Mobilhegn til får, geder og kvæg

KALVE
Byggehøjde: 0,90 - 1,05 m
Antal tråde: 2-3

FÅR:
Byggehøjde: 0,90 m
Antal tråde: 3-4

GEDER
Byggehøjde: 0,90 m
Antal tråde: 3-4
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Spole standard 500
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed for efterspæn-
ding, op til 500 m polytråd

161001  

Spole standard 800
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed for efterspæn-
ding, op til 800 m polytråd

161101  

TwistFix - plastic pæl
Robust plastik pæl med særlige trådholdere til hurtig fastgørel-
se og beskyttelse af tråd, 8 holdere til polytråd, PolyTapes og 
op til 12,5 mm

 1,05 m lang (Hegnshøjde: 85 cm)
 163410 (10 stk.) 

Plastik pæl
hvid, robust, fuld isoleret plastik pæl med metal spyd og 
dobbelt trin (hegnshøjde;  85 cm)

 1,05 m 7 trådholder, hvid
 163710 (10 stk.) Hvid 

Standard montage pæl
indtil 4 hængsler, 
hegnhøjde optil 90 cm, ideel til 4 ræddet hegn

 635000

Metal hjørnepæl Super
Lavet af robust, varmgalvaniseret vinkeljern, med 3 spyd og 
forborede huller til hjørne isolatorer, f.eks. hjørne isolatorer - 
doughnut type - og ringisolatorer.

 Kort: Til hegn op til 0,90 m
 104500 

Speciel spole 600
Med reducret gear;  Med bærehåndtag, montage krog og 
mulighed for efterspænding, op til 600 m polytråd

161301  

Spole Maxi 1000
Med reducret gear;  Med bærehåndtag, montage krog og 
mulighed for efterspænding, op til 1000 m polytråd

161501  

Med trægevind
til brug i hjørnerne til at aflaste tråden, sort
102206 (6 stk.)   
 

med møtrik skruer M6 
Påsætning af polytråd i hjørner uden det 
glider af, sort 
104206 (6 stk.)  

Grisehale pæl
rund 7 mm pæl, med påsvejst stigbøjle, spidset, stor isolator 

 164220 (10 stk.)  

Møtrik gevind M8

Rulleisolator
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Hurtig hegnsopbygning - trin for trin

PATURA mobilhegn - det midlertidige hegnsystem til vilde dyr
PATURA´s mobile hegnsystem er ideelt til hegn der skal være midlertidigt og kan flyttes rundt. Alle dele er designet til hurtig og nem 
installation. Det er muligt for en person at hegne ind på mindre end en halv time på et område på en hektar, og frem for alt helt sikkert.

Mobilhegn til vildsvin

Vildtsvin
Byggehøjde: 0,75 m
Antal tråde: 2-3

Montagepælen med 
spolerne placeres i et 
hjørne 

Sæt hjørnestolper på alle 
hjørner og kurver

Tag polytråden fra 
spolerne og rul ud

Sæt polytråden på 
hjørneisolatorerne i 
hjørnerne

Fastgør kabler til enden 
af hegnet og...

spænding ved at vikle tråden 
tilbage på hjulene

Sæt plastik pælen og 
monter polytråden

Fastgør på tværs af 
forbindelsen ca. hver 
200 m

Forbindelse for jord- og 
El-apparater

På kort tid er det elektriske hegn klar til brug

Forbindelseskabel
Isoleret med fjederklemmer og rustfrit stål kontakter, til hurtig 
midlertidig trådforbindelse med multi-trådhegn.

101102 2-trådet (2 stk.)
101202 3-trådet (2 stk.)

Hegn på 
1 hektar 

sættes op på 
ca. ½-time

Fjederlågesæt - praktisk låge
Den praktiske låge, der kan forlænges til 5 m bred, komplet med håndtag, fjeder, ledhåndtag 
isolatorer, isolatør ring 

① 164001 Standard
② 640001    Rustfrit stål med ledhåndtag og ledisolator i rustfrit stål

   

Praktisk video kan nu vises
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Speciel spole 600
Med reducret gear; Med bærehåndtag, montage krog og 
mulighed for efterspænding, op til 600 m polytråd

161301

Spole Maxi 1000
Med reducret gear; Med bærehåndtag, montage krog og 
mulighed for efterspænding, op til 1000 m polytråd

161501

Spole standard 500
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed for efterspæn-
ding, op til 500 m polytråd

161001

Tornado Polytråd
hvid-orange,  1 kobertråd Ø 0,30 mm og 5 rustfri ståltråde Ø 
0,20 mm
180501 200 m rulle
180601 400 m rulle
180701 1000 m rulle

TwistFix - plastic pæl
Robust plastik pæl med særlige trådholdere til hurtig fastgørelse og beskyttelse 
af tråd, 8 holdere til polytråd, PolyTapes og op til 12,5 mm og 4 holdere til tape 
op til 40 mm. 1,05 m lang, 0,85 m hegnshøjde, hvid

    163410 (10 stk.)

Plastik pæl
Robust, fuldt isolerende plastikpæl med metal spyd og dobbelt trin, 5, 7 eller 9 
trådet + 1-3 rebholder og 1-2 holder til bånd indtil 40 mm.

0,73 m, 5 trådholder (Hegnshøjde: 55 cm)
        163310 (10 stk.) Hvid

        1,05 m, 7 trådholder, hvid (Hegnshøjde: 85 cm)
        163710 (10 stk.) Hvid

Standard montage pæl
indtil 4 hængsler,
hegnhøjde optil 90 cm, ideel til 4 ræddet hegn

635000

Metal hjørnepæl Super
Lavet af robust, varmgalvaniseret vinkeljern, med 3 spyd og forborede huller til 
hjørne isolatorer, f.eks. hjørne isolatorer - doughnut type - og ringisolatorer.

Kort: Til hegn op til 0,90 m
104500 (1 stk.)

Spole standard 800
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed for efterspænding, op til 800 m 
polytråd

161101

Advarselsblink
Installeres på hegnet og viser på lang afstand blitzen og angiver, at hegnets 
spænding er over 3000 V, ideel til hegn som advarselslampe til bl.a. vildsvin. 

150510

Rulleisolator
Med trægevind
til brug i hjørnerne til at aflaste tråden, sort

102206 (6 stk.)

med møtrik skruer M6
Påsætning af polytråd i hjørner uden det glider af, sort

104206 (6 stk.)

Glasfiberpæl Ø 10 mm
Fremstillet af glasfiberforstærket polyester med næsten 
ubegrænset levetid, med justerbar trin og metal spids

111510 (10 stk.)

Isolator til Glasfiberpæl
isolator til montage på en Ø10 mm glasfiberpæl

Til glasfiber stang Ø 10 mm
113325 (25 stk.)

Tornado XL Polytråd
med 3 kobbertråde Ø 0,30 mm og 8 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm
181001 200 m rulle, Hvid- Rød
181101 400 m rulle Rød-Hvid
181201 1000 m rulle Rød-Hvid
181102 400 m rulle Blå-Hvid
181103 1000 m rulle Blå-Hvid
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Hegnssystem til beskyttelse mod ulve

Tornado XL Polytråd

 Advarselsblink
150510

Glasfiberpæl Ø 10 mm
160 cm  Hegnshøjde max 1,35 m 
116080 10 stk. blå

400 m rulle med Blå-Hvid
181102

Isolator til Glasfiberpæl 
Ø 10 mm
113325 (25 stk.)

Sådan beskytter jeres dyr mod ulve
ved brug af el-hegn imod ulve stilles der tørrer krav til kvaliteten og udførelsen end til alm. Husdyr. 
• det første strøm stød ulven mærker skal være med fuld kraft, derved registrere dyret det meget bedre og vil ungå hegnet fremover.
• PATURA Anbefaler at der i forbindelse med ulvehegn indstaleres et blitz-lys således at hegnet er tydligt 
• ydelsen af hegnet afhænger af hvorgodt anlægget er jordet, og hvordan hegnstrådens ledningsevne er, dete har betydning for 

med hvilken intensitet ulven opfanger strømslaget 
• som håndregel bør der være 2 Joule  impulsenergi til rådighed pr. kilometer, ved mindre hegn kan man nøjes med 1 Joule. dette er 

afhænging af bevoksningen, kan det være nødvendigt med en højere ydelse.
• det anbefales et  jordspyd på min. 1 m pr. joule, impulsenergi. 
• Kvaliteten af jordingen skal afklares igennem en måling, er spændingen over 500 V, bør man tilføje flere jordspyd. 
• Tråd og bånd som ledere bør ikke have større modstand end 0.25 Ohm/m, ved lange hegn bør modstanden ikke overstige 

0,1 Ohm/m 
• For at opnå et fornuftiget værn mod ulve, bør der være mindst 4000 V overalt på hegnet, ved meget tøre forhold bør man have ca 

5000 V, det bør man sikre gennem en regelmæssig kontrol.

Signalbånd

Tornado XL EL-Net med jord

Praktisk video kan nu vises

120 cm høj, Med dobbeltspyd, 30,6 m
110451

Blå /Hvid, 100m rulle
108902

som optisk afskrækkelse af vilde dyr, blå 40mm bred, 
250m rulle
108903

til afskrækkelse-bånd imod vilde dyr
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Let opsætteligt , mobilt hegn til får.

Stationære faste hegn til får

Opgradering af eksisterende hegn af hønsenet eller knyttet hegh

•  5-trådet fasthegn 2,5 mm tråd og 
en højde på 120 cm (trådafstand 
20/40/65/90/120 cm).

•  1-2 elektriske ledninger på afstand 
isolatorer kan monteres udvendigt 
foran hegnet. Dette forhindrer 
underminering af hegnet fra ulven. Er 
det eksisterende hegnet for lav, kan 
en elektrisk tråd i en højde på 120 cm 
udføres over hegnet.

4-trådet mobilt hegn med stærkt ledende 
tråde og en højde på 90 cm (wire afstand 
20/40/65/90 cm) eller bedre 120 cm 
høj med 5 tråde.
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Flok hegnet m hårdttræ eller robinien pæle
Ulve-hegn, Den elektriske-permanente hegn uden isolatorer er bygget ved hjælp af selv-isolerende PATURA hårdttræ hegnet består af 5 
tråde, stålwire tornado. Byggehøjde 1,2 m, Dette bør laves af en Hegnsspecialist. Til heste består hegnet af 6 tråde, og bygges i 1,4 -1,5 m 
højde

Monteringsclips
Til at fastgøre reb til X-pæle

lange clips
170260 (100 stk.)

korte clips
170560 (100 stk.)

Jahre10
GARANTIE* Hårdtræs stolpe

Byggehøjde: 1,20 m
Antal tråde: 5

➊

➋

Hårdttræs pæle
Isolerende hårdttræs pæle til el-hegn uden isolatorer; uden 
imprægnering - ekstrem hårdføre 

177000 (38 x 38 mm)

Hårdttræs lægte
Karakteristisk for hårdttæspæle ISOWOOD er at de hviler på 
jorden og dermed fungerer som afstandspæle i hegnstråden

177300 1,24 m

➌

➍

Robiniepæl
∅ 10 - 12 cm, rejfet og spidset på 4 sider, afbarket.

219122 2,00 m
 219123 2,50 m

➏

Robiniepæl, rund
Ø 14-16 cm, faset, spidset på 4 sider, afbarket
      219120 2,25 m
 219121 2,50 m

Træpæle
Træpæle trykimprægneret med NTR-A imprægnering i henhold 
til DIN 68800-3, høvlet, spidset og rejfet.

Diameter 16 - 18 cm

        225000 2,25 m
 250000 2,50 m
Diameter 10 cm
        200150 2,00 m
 225150 2,25 m

➌

Vildt-afskrækkelses bånd til, kvæg, får og geder

➎

Robinie, kløvet pæl
∅ 6-8 cm kløvet, faset, spidset på 4 sider, høvlet, pudset

219106 2,00 m

Robiniepæl, halvskåret
∅ 13-15 cm, faset, spidset på 3 sider, afbarket
       219116 1,80 m
 219114 2,00 m
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Skrue - trådsamler
Galvaniseret, til elektrisk kryds-forbindelse på flere tråde eller 
til forbindelse fra El-hegn kabel til El-hegnet.

169605 (5 stk.)
169625 (25 stk.)

Stålfjeder - rustfrit stål
Til 2,5 mm ståltråd
Robust design til 2,5 mm ståltråd og sikkerhedshegn, installeringen af denne 
fjeder tager belastningen af tråden og hjørnestolperne, holder wiren stramt 
under temperatur ændringer: hegnet bliver modstandsdygtigt

162700

Trådstrammer
Aluminium, gør det muligt hurtigt at stramme og løsne tråd og 
reb uden at skære dem.

164303 (3 stk.)
164325 (25 stk.)

Tornado Ståltråd Ø 2,5 mm
Ståltråd tykt beklædt med zink-aluminium legering. Tre gange 
korrosionsbestandighed og lang levetid sammenlignet med normal tykt galvaniseret 
tråd, meget høj brudstyrke.

25 kg Rulle = ca. 625 m
190000

Startpakke
6 trådstrammere + 1 strammehåndtag

644001

Trådstrammer håndtag
Galvaniseret strammehåndtag, til trådstrammer

644000 1 spændebøjle

Hjørneisolator til stor trækstyrke, i porcelæn

167403 (3 stk.)
167410 (10 stk.)

Porcelæn stramme isolator
Start og slut isolator til høj trækstyrke 
i porcelæn

Porcelæn hjørneisolator

Fjederlågesæt - praktisk låge
Den praktiske låge, der kan forlænges til 5 m bred, komplet med håndtag, fjeder, ledhåndtag 
isolatorer, isolatør ring 

① 164001 Standard
② 640001 Rustfrit stål med ledhåndtag og ledisolator i rustfrit stål
   

W-Isolator
Til tråd
Solid, UV resistent plastik isolator; 
Monteres med kramper eller skruer; sort
Montagetip:
I hjørner udsættes isolatorerne 
for pres mod retningen

167325 (25 stk.)

169203 (3 stk.)
169210 (10 stk.)
169250 (50 stk. i spand)

års10
GARANTIårs10

GARANTI

 Jordkabel 2,5 mm
  Højspændingskabel, dobbeltisoleret, enkelttrådskabel med 2,5 mm stålkerne, til hegn og jordled-

ninger - udendørs over 50 m, eller ved - passage ved porte, modstand 0,035 ohm / m.

 161050 50 m rulle
161060 100 m rulle
161070 200 m rulle
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Vildt-afskrækkelses bånd til, kvæg, får og geder

Teleskoplåge, justerbar, højde 1,10 m
Robust, galvaniseret stållåge inklusiv alle monteringsdele; 1 m forlænges, rørdiameter: 42,4 mm grundramme / 
indvendig 34 mm / arm 34 mm dias / inderste del 27 mm, rørafstand 23 cm

410200 1,10 –1,70 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m) 25 kg
410300 1,45 - 2,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m) 28 kg
420300 2,00 –3,00 m 1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m) 38 kg
430400 3,00 –4,00 m 2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m) 49 kg
440500 4,00 –5,00 m 3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m) 60 kg
450600 5,00 –6,00 m 4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m) 68 kg            
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Hegn til hunde - 
holde inde/ude
Hunde kan let kontrolleres med elektrisk hegn. De reagerer straks på det lille stød og lærer det 
meget hurtigt, så når de nærmer sig hegnet vil de efter kort tid gå til hegnet med en vis respekt. 
Hunde prøver gerne at kravle under højt monteret hegn. På grund af den varierende størrelse af 
hunde er antallet mellem de enkelte tråde meget forskellige. Sørg venligst for at din hund kender 
til det elektriske hegn, og afprøv hegnet over 1-2 dage. 

Hegn til katte - holde 
ude/inde
Katte er meget lette at styre med El-hegn. 
De reagerer straks på det lille elektrisk stød. 
Vær sikker på at bygge hegnet, således at 
katten ikke kan springe over, især ikke fra 
omkringliggende hegn, mure eller andre 
strukturer. Bemærk, at din kat kun behøver at 
få at vide hvor el-hegnet engang, og efter en 
kort tid max. har 2 dage lærer det.

Spørg din 
forhandler om
 de forskellige 
typer af hegn

Det elektriske hegn i haven giver ideelle muligheder for effektiv kontrol med dine dyr. Af en kort, harmløs 
elektrisk stød, lærer dyrene meget hurtigt respekt og hvordan man skal håndtere det elektriske hegn, der fra 
nu af er dyrets grænse. Hobby hegn er en videreudvikling af PATURA elektriske hegn produkter til brug i 
Elområdet. Alle kæledyr, især hunde og katte kan styres hurtigt og nemt.

Hegn til hunde og katte

Kvalitets Ringisolator
Med trægevind
Høj kvalitetsplast - solid skaft forbindelse, stor ring, skaft 
diameter 6 mm, sort

101825 (25 stk.)

Ledhåndtag isolator
Stål
sort, træ gevind, 2 rustfrit stål snøreringe

102704 (4 stk.)

Rulleisolator
Med trægevind
Påsætning af polytråd i hjørner uden det glider af, sort

102206 (6 stk.)

Elektrisk hegn til katte er fra 
0,55 - 0,75 m høj med 

3 - 4 tråde

Elektrisk hegn til katte er fra 
0,55 - 0,75 m høj med 

3 - 4 tråde

Elektrisk hegn til store hunde 
er fra 0,85 - 1,05 m høj 

med 2 - 4 tråde
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I øvrigt
Stød fra den lille elektrisk 

hegn er helt uskadelige for 
mennesker og dyr

Hegn til hunde og katte

Plastik pæl
Robust, fuldt isolerende plastikpæl med metal spyd og dobbelt trin, 
5 eller 7 tråd holder

0,73 m 5 trådholder
(Hegnshøjde: 55 cm)
163320 (10 stk.) Grøn

105 cm 7 trådholder, grøn
(Hegnshøjde: 85 cm)
163720 (10 stk.) Grøn

Compact Polytråd
hvid-grøn, 6 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
180100

400 m rulle
180200

500 m rulle
180300

Tornado Polytråd
hvid-orange,  1 kobertråd Ø 0,30 mm og 4 rustfri 
ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
180501

400 m rulle
180601

1000 m rulle
180701

Isoleret med fjederklemmer og rustfrit stål 
kontakter, til hurtig midlertidig trådforbindelse 
med multi-trådhegn.

2-trådet, (2 stk.)
101102

3-trådet, (2 stk.)
101202

4-trådet, (1 stk.)
101301

Forbindelseskabel
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Super håndtag
orange, med rustfri stål krog, rustfri stålfjeder, bred beskyttende skjold

639400

Advarselsskilt
"Advarsel: Elektrisk hegn"
Internationale standarder kræver, at advarselstegn skal placeres tydeligt og 
synligt 100 m fra hinanden på hegnet, på kryds med sideveje, samt på steder, 
hvor eksistensen af et elektrisk hegn ikke kan forventes.

160001 Plastik, printed på begge sider
160010 Plastik, printed på begge sider,
160011 Aluminium, printed på begge sider



A150

6 m - 8 m
➎

3

9
2

4 6

5

7

12

8

1

10

11

2

5

4

3

13

Startpakke

644001 6 trådstrammere + 1 strammehåndtag

Kryds-profil pæl
Kvalitets pæle i genbrugsplast, tilspidset, grundvandsneutral, 
resistente over for syrer, salte, vand og frost, UV og råd 
resistente, med huller til fastgørelse af clips; 
stabil tværprofilet 70 x 70 mm

218500 1,85 m

T-pæl, malet
Robust pæl lavet af genbrugs stål; grøn, solid plade; 
l = 1,67 m / max. Hegnshøjde: 1,27 m / 3,4 kg 
l = 1,82 m / max. Hegnshøjde: 1,42 m / 3,7 kg 
l = 2,13 m / max. Hegnshøjde: 1,73 m / 4,3 kg 

171600 1,67 m Max. Hegnshøjde: 1,27 m / 3,4 kg
171800 1,82 m Max. Hegnshøjde: 1,42 m / 3,7 kg
172100 2,13 m Max. Hegnshøjde: 1,73 m / 4,3 kg

Isolator med pin
Til T-pæle
Til tråd, polytråd og reb; med stift for 
nemmere at fjerne tråden

Sort, (25 stk.)
171025

Sort, (500 stk.)
171090

Eksempel på Elreb Hegn
PATURA rebhegn er bygget op ved hjælp af selv-isolerende PATURA Iso-wood og Elreb. Alternativt anvendes der T-post profilpæle. Er velegnet som 
en ydre omkreds af store marker og store adskillelse mellem foldene. PATURA Elreb er et synlig hestehegn, som er ufølsom overfor vind og vejr.

Send os en skitse af din 
planlagte indhegning. Så vil 
du modtage et tilbud fra os.

Elreb hegn

Byggehøjde: 1,20 - 1,60 m
Antal reb: 2-4

Trådstrammer håndtag
Galvaniseret strammehåndtag, til trådstrammer

644000 1 spændebøjle

Trådstrammer
Aluminium, gør det muligt hurtigt at stramme og løsne tråd og 
reb uden at skære dem.

164303 (3 stk.)
164325 (25 stk.)
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Elreb hegn

W-isolator, hvid
Til reb og heste tråd
Solid, UV resistent plastik isolator; Monteret med skruer, hvid
Montagetip: I hjørner skal isolatoren aflaste trækket på pælen

168325 hvid, (25 stk.) 
168425 sort, (25 stk.)

Stramme-isolator
Start og slut isolator med høj trækstyrke, plast, sort
 
 

167706 (6 stk.)  
167725 (25 stk.)  
167760 (100 stk. i spand)  

Hjørnerør
Plastik
Ideel som start og slut forbindelse med reb på polyreb klem-
mer (Varenr. 160405, side 38) transparent
 
 

161405 (5 meter)  

Super stramme isolator
Start og slut isolatorer til høj spændingsstyrke,  
glasfiberforstærket plast, hvid

167806 (6 stk.)  
167825 (25 stk.)  
167860 (100 stk. i spand)  

Monteringsclips
Til at fastgøre reb til X-pæle

korte clips
170560 (100 stk.)

Elastik reb - hegnssæt
Komplet med ledhåndtag, isolatorer og 3 m strømførende elastisk tråd.

641201  

Træpæle
Imprægneret fyrretræ - NTR-A imprægnering, 
affaset top og spidset fra fire sider.

➌ Diameter 7 cm 
Anvendes til mellempæle.

175050 1,75 m  

➍ Diameter 10 cm 
Anvendes til bløde hjørner og knæk.

200150 2,00 m  
225150 2,25 m  
250150 2,50 m  

➎ Diameter 16 – 18 cm 
Anvendes til hjørner.

225000 2,25 m  
250000 2,50 m  
275000 2,75 m  

Tornado XL Polyreb
hvid-rød, 3 kobbertråde Ø 0,30 mm og 8 rustfri 
ståltråde Ø 0,20 mm

200 m rulle
183001

500 m rulle
183101

Tornado Polyreb
hvid-orange, med 1 kobertråd Ø 0,30 mm og  
5 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

182501 200 m rulle  
182601 500 m rulle  

Hårdttræs pæle
Isolerende hårdttræs pæle til el-hegn uden isolatorer;  
uden imprægnering - ekstrem hårdføre 

➊ 177200 1,80 m   
➋ 178400 2,10 m  
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Winkelklemme
Ny belægning til forbedret korrosions bestandighed, ideel til 
sammenkobling og forbindelse mellem tråde 

169505 (5 stk.)  
169525 (25 stk.)  
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40 mm Polytape hegn - Optimal synlighed

Sikkert og synligt hestehegn
Polytape hegn er stadig et populært hestehegn. PATURA Polytape hegn opfylder de krav om sikkerhed og synlighed der forventes af et hegn på en 
særlig måde. Forudsat, at de korrekte materialer anvendes, er polytape et solidt hegn. Brug de originale isolatorer og tilbehør.

Tape Hegn

Hjørneisolator: 
90 gr. hjørne

Hjørneisolator m/plade: 
Som en start isolator

Hjørneisolator m/plade: 
Som en isolator med 
ledforbindelse

Hjørneisolator m/plade: 
Til krydstilslutning af 
PolyTape

Hjørneisolator m/plade: 
som isolator på tape 
forbindelse

Tornado XL Polytape 40 mm
hvid-rød, 3 kobbertråde Ø 0,30 mm og 11 rustfri 
ståltråde Ø 0,16 mm

200 m rulle, (1 stk.)
189501

Hjørneisolator m/plade : 
Som en 3-vejs isolator

Send os en skitse af din 
planlagte indhegning. 
Så vil du modtage et 
tilbud fra os. Byggehøjde: 1,20 - 1,60 m

Antal tape: 2-4

Tornado Polytape 38 mm
1 kobbertråd Ø 0,30 mm og 11 rustfri ståltråde Ø 0,16 mm

200 m rulle, (1 stk.), hvid-orange
189001

200 m rulle, (1 stk.), brun
189101
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Tape Hegn

Polytape - ledhåndtag - sæt
Komplet med ledhåndtag, isolatorer og 5 m polytape

641001  

Dobbeltisoleret, single-core kabel med 1,6 mm stålkerne,  
til hegn og jord eller til porte, modstand 0,1 ohm / m.

160910 10 m spole  
160925 25 m rulle  
160950 50 m rulle  
160960 100 m rulle  

Hjørneisolator for Polytape
Hjørneisolator
robust PolyTape isolator op til 40mm, klemmer båndet sikkert 
mellem to klemmer, ideel som hjørneisolator op til 40mm 
PolyTape

167003 (3 stk.)  

Isolator m/gummipude
Isolator til mellempæl til PolyTape spænding, passer til alle PolyTapes op til  
40 mm, sikker og beskyttende med fastspænding af PolyTape på pæle, sort

166920 (20 stk.)  

Pæle og hjørneisolator
med forbindelsesplade i rustfri stål
Isolator med forbindelsesplade i rustfrit stål

167103 (3 stk.)  

Tornado Polytape isolator

Jordkabel 1,6 mm

Kryds-profil pæl
Kvalitets pæle i genbrugsplast, tilspidset, grundvandsneutral, 
resistente over for syrer, salte, vand og frost, UV og råd 
resistente, med huller til fastgørelse af clips; stabil tværprofilet 
70 x 70 mm

  218500 1,85 m  

Polytape Isolator

Speciel træskrue
4,5 x 35 mm, galvaniseret, til at sikre permanent  
indhegning isolatorer og bredt bånd isolatorer;

135060 (100 stk.)  

T-pæl, malet
Robust pæl lavet af genbrugs stål; grøn, solid plade;
l = 1,67 m / max. Hegnet højde: 1,27 m / 3,4 kg 
l = 1,82 m / max. Hegnet højde: 1,42 m / 3,7 kg 
l = 2,13 m / max. Hegnet højde: 1,73 m / 4,3 kg

 171600 1,67 m   
 171800 1,82 m  
 172100 2,13 m  

Isolator med hoved
Til T-pæle; Til polytape, polybånd og polyreb 
op til 40mm, beskytter mod skader på toppen 
af pælene.

Sort, (10 stk.)
171210 
 

Gul, (10 stk.)
173210

Træpæle
Imprægneret fyrretræ med NTR-A Imprægne-
ring, affaset top og spidset fra fire sider.

 
 Diameter 7 cm
Anvendes til mellempæle.

175050 1,75 m  
  

 Diameter 10 cm 
Anvendes til bløde hjørner og knæk.

200150 2,00 m  
225150 2,25 m  
250150 2,50 m  

 

 Diameter 16 – 18 cm 
Anvendes til hjørner.

225000 2,25 m  
250000 2,50 m  
275000 2,75 m  
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Til T-pæle
Til Polytape op til 40 mm

Sort, (25 stk.)
173125

Gul, (25 stk.)
171125
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Synlig hvid kunststof

Stål tråd

Sort ledende kulfiber

Opbygning af strømførende Hippo 
sikkerhedshegn

PATURA sikkerhedshegn; det bedste alternativ
PATURA sikkerheds hegnstrådsystem kombinerer det bedste synlighed med optimal strøm. 4 strømførende leder strømmen ud til 
overfladen og sikrer optimal strømoverførsel. På grund af den glatte ydre overflade, er skader stort set udelukket. Materialet er 
ekstremt holdbart og er designet til et langt liv.

Pegasus sikkherhedshegn

Skrue - trådsamler

Anbefalet af 
professionnelle

Byggehøjde: 1,20 - 1,60 m 
Antal tråde: 2 - 4

Hippo sikkerhedshegn
Med strømførende plastbelægning, 2,5 mm ståltråd, 
ca 7mm diameter; ideel til hestehegn

304 m rulle, hvid
190400

304 m rulle, brun
190410

Send os en skitse af din 
planlagte indhegning. 
Så vil du modtage et 
tilbud fra os.

års10
GARANTI

 Jordkabel 2,5 mm
  Højspændingskabel, dobbeltisoleret, enkelttrådskabel med 2,5 mm stålkerne, 

til hegn og jordledninger - udendørs over 50 m, eller ved - passage ved porte, 
modstand 0,035 ohm / m.

 161050 50 m rulle
161060 100 m rulle
161070 200 m rulle

Praktisk video kan nu vises

Galvaniseret, til elektrisk kryds-forbindelse på flere tråde eller til forbindelse fra El-hegn kabel til 
El-hegnet.

169605 (5 stk.)
169625 (25 stk.)
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Pegasus sikkherhedshegn

Stålfjeder - rustfrit stål
Til sikkerhedshegn "Hippo"
Stabilt design til sikkerhedshegn, installering af denne fjeder tager belastningen af tråden og 
hjørnestolperne, holder tråden stram under temperaturændringer.

162700

Porcelæn stramme isolator
Start og slut isolator til høj trækstyrke i porcelæn

169203 (3 stk.)
169210 (10 stk.)
169250 (50 stk. i spand)

Trådstrammer håndtag
Galvaniseret strammehåndtag, til trådstrammer

644000 1 spændebøjle

Elastisk reb/polytape ledsæt
Hver sæt komplet med ledhåndtag, isolatorer og 3 m elastisk PolyTape, strømførende reb 
eller 5 m polytape

641201 Med Elastisk reb
641001 Med Polytape

Kryds-profil pæl
Kvalitets pæle i genbrugsplast, tilspidset, grundvandsneutral, 
resistente over for syrer, salte, vand og frost, UV og råd 
resistente, med huller til fastgørelse af clips; 
stabil tværprofilet 70 x 70 mm

➊ 218500 1,85 m

Til Sikkerhedshegn på hårdttræspæle 
eller X-profil pæle

Monteringsclips

korte clips
170560 (100 stk.)

Trådstrammer
Aluminium, gør det muligt hurtigt at stramme og løsne tråd og 
reb uden at skære dem.

164303 (3 stk.)
164325 (25 stk.)

Permanent hegnisolator
Til reb og heste tråd; Solid, UV resistent plastik isolator; 
Monteret på skruer

168325 hvid, (25 stk.)
168425 sort, (25 stk.)

Hårdttræs pæle
Isolerende hårdttræs pæle til el-hegn uden isolatorer; 
uden imprægnering - ekstrem hårdføre 

➌ 177200 1,80 m
➌ 178400 2,10 m

T-pæl, malet
Robust pæl lavet af genbrugs stål; grøn, solid plade;
l = 1,67 m / max. Hegnet højde: 1,27 m / 3,4 kg
l = 1,82 m / max. Hegnet højde: 1,42 m / 3,7 kg
l = 2,13 m / max. Hegnet højde: 1,73 m / 4,3 kg

 171600 1,67 m
 171800 1,82 m
 172100 2,13 m

Isolator med hoved
Til T-pæle; Til polytape, polybånd 
og polyreb op til 40mm, beskytter mod 
skader på toppen af pælene.

Sort, (10 stk.)
171210

Gul, (10 stk.)
173210

XL-Isolator med pin
Til T-pæle
Til tråd, polytråd og reb.

Sort, (25 stk.)
174125
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Træpæle
Imprægneret fyrretræ - NTR-A imprægnering, affaset top og 
spidset fra fire sider.

➍ Diameter 10 cm
Anvendes til bløde hjørner og knæk.

200150 2,00 m
225150 2,25 m
250150 2,50 m

➎ Diameter 16 – 18 cm
Anvendes til hjørner.

225000 2,25 m
250000 2,50 m
275000 2,75 m
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Møtrik gevind M6

PATURA mobilhegn - det midlertidige hegnsystem til heste
PATURA´s mobile hegnsystem er ideelt til hegn der skal være midlertidigt og kan flyttes rundt. Alle dele er designet til hurtig og nem installation. 
Det tager under en halv time, for en person, at montere hegn på en hektar, og frem for alt er det sikkert.

Mobilt Hestehegn

God forbindelse, ingen  korrosion, 
optimal strømforbindelse

10 - 12,5 mm  (5 stk.)
103305

Tapestrammer

Polytape klemmer
Nem justerbar start og slut med Polytråd, 
som kan opstrammes.

12,5 mm  (5 stk.)
103605

Tornado XL Polytape
12,5 mm
hvid-orange, 2 kobbertråde Ø 0,30 mm og 5 rustfri ståltråde 
Ø 0,20 mm

185501 200 m rulle rød/hvid
185601 400 m rulle Rød/hvid

Tornado Polytape
12,5 mm
hvid-orange, 1 kobertråd Ø 0,30 mm og 4 rustfri ståltråde Ø 0,20 mm

185001 200 m rulle
185101 400 m rulle

Forbindelseskabel
Isoleret med fjederklemmer og rustfrit stål kontakter, til hurtig midlertidig 
trådforbindelse med multi-trådhegn.

101102 2-trådet (2 stk.)
101202 3-trådet (2 stk.)

Kvalitets Ringisolator
Høj kvalitetsplast, skaft diameter 6 mm

Med trægevind
101825 (25 stk.)

med møtrik skruer M6
102425 (25 stk.)

Skrue Universal isolator
UV-resistent plastik isolator, højdejusterbar, til alle pæle op 
til 12 mm; ideel til Tentor pæle, velegnet til polytråd og 
polytape op til 12,5 mm
165525 (25 stk.)

Byggehøjde: 1,20 - 1,40 m
Antal tape: 2-3

Send os en skitse af din 
planlagte indhegning. 
Så vil du modtage et
tilbud fra os.
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Mobilt Hestehegn

Speciel spole 600
Med reducret gear; Med bærehåndtag, montage krog og 
mulighed for efterspænding, op til 600 m polytråd

161301

Spole Maxi 1000
Med reducret gear; Med bærehåndtag, montage krog og 
mulighed for efterspænding, op til 1000 m polytråd

161501

Elastik reb / Polytape - hegnssæt
Hver sæt komplet med ledhåndtag, isolatorer og 3 m elastisk PolyTape, strømførende reb eller 5 m polytape

641201 Med Elastisk reb
641001 Med Polytape

Spole standard 500
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed for 
efterspænding, op til 500 m polytråd

161001

Spole standard 800
Med bærehåndtag, montage krog og mulighed for 
efterspænding, op til 800 m polytråd

161101

Glasfiberpæl
Fremstillet af glasfiberforstærket polyester med næsten ubegræn-
set levetid, med justerbar trin og metal spids

160 cm (Hegnshøjde max. 135 cm)
116010 (10 stk.)

Plastik pæl
hvid, robust, fuld isoleret plastik pæl, med metal spyd og 
dobbelt trædeplade.

1,55 m, 9 trådholder, hvid (Hegnshøjde: 130 cm)
163810 (10 stk.) Hvid

Standard montage pæl
Op til 3 spoler
Spolen skrues på hegn op til 1,30 m

634000

Metal hjørnepæl Super
Lavet af robust, galvaniseret vinkeljern, med 3 spyd og 
forborede huller til hjørne isolatorer, såsom Ringisolatorer med 
metrisk gevind M6

Lang: Til hegn op til 1,30 m
104600 (1 stk.)

Rustfri clips
Til enkel og nem montering af tape og reb på runde 
glasfiberpæle

Til glasfiber stang Ø 10 mm
113100 (25 stk.)

Stigbøjlepæl
Glasfiberarmeret, fuldisolerende plastikpæl med 6 eller 8 trådholdere til tråde, 
20 og 40 mm polytape og kabel-, metal spids; robust stigbøjle til nem isætning;

1,55 m, 8 trådholder (Hegnshøjde: 130 cm)
163610 (10 stk.) Hvid €
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Let your local PATURA dealer advise you:
• Competent advice from specialists trained by us
• Generally, all products from the PATURA display units are available
• Our 24-hour delivery service supplies practically all products overnight (for countries bordering Germany + 1 to 2 days)
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Stald - elementer, låge

Tegneeksempler B2 – B11

Afskærmning B12 – B27

Låge B28 – B39

Fodergitter til dyrebehandling B40 – B41 



± 30 m

± 5 m

± 4 m

± 5 m ± 4 m
± 19 m

B2

Liggebokse til malkekøer
Alt til koens komfort
I dag er det velkendt, at malkekøer kan have en høj ydeevne i mange år, hvis komforten for koen er rigtig.

Dimensioner til kvier:
Liggebokse

Alder 
(måneder)

Vægt Bredde Dybde Bøjle

4 – 6 130 – 200 kg 75 cm 150 cm 130 cm

7 – 12 200 – 350 kg 95 cm 180 cm 150 cm

13 – 18 350 – 500 kg 105 cm 200 cm 180 cm

> 18 > 500 kg 120 cm 230 cm > 200 cm

Dimensionelle målinger i malkekvæg stald:
Kabine længde til væg: 2,70 – 2,80 m

Aflukke spor, hoved til hoved: 2,30 – 2,50 m

Kabine bredde: ± 1,25 m

Kabine dybde (til brystet): ± 1,85 m

Hals rør afstand (fra hjørne): ± 1,85 m

Sengebåse pr dyr: 1:1

Gangbro bredde ligge område: 2,00 – 2,50 m

Gangbro bredde fodreområde: 3,50 – 4,00 m

Krydsgang: ± 2,50 m

Krydsgang med krybbe: 3,00 – 4,20 m

Fodrepladser/dyr: 1:1 til 1:1,2

Fodreområde bredde: 0,65 – 0,80 m

Højde foderbord: 50 – 55 cm

Højde foderbord (over gulv): 15 – 20 cm

Højde Nakkebom (aflukke): ± 1,25 m

Ko komfort er:
• Behovet for plads til store dyr i bokse (se nedenfor)
•  Koldstald med tilstrækkelig frisk luft, men ikke noget udkast fra 

klimaanlæg
• komfort med gummi måtter eller strøelse
•  Tilstrækkelig vandforsyning med let tilgængelighed til drikkevand

•  Skridsikker overflade uden skarpe kanter og god gødning
• Gode lysforhold
• Fremme af sygepleje fra kobørster
•  Opholdsrum for dyr I transit og drægtige køer og andre områder 

afhængigt af diegivende og fodrings behov (transponder / TMR)

Staldindretning - tegneeksempel

Fodergitter

Alder 
(måneder)

FP-vid Halsvidde foderbord væg

4 – 6 40 cm 10 cm 30 cm

7 – 12 50 cm 12 cm 40 cm

9 – 18 60 cm 16 cm 40 cm

> 18 70 cm 19 cm 55 cm

± 2,7 m ± 2,5 m ± 4,8 m

1,25 m

Alle mål er ca. mål!

Virtuel
rundtur!

Praktisk video kan nu vises



± 13 m
± 4 m

± 34 m

± 4 m

B3

± 0,8 m ± 3,5 m

Løbestald til tyre

Arbejdsområde til maksimal sikkerhed

Rationelle tyrekalve
Det er udbredt at bruge spaltegulv i løbestalden til tyrekalvene.  
For en omkostnings-og resultatorienteret produktion er følgende punkter vigtige: 

Dimensioner i tyrekalv stald:

Dybden i bugtområde: 3.50 – 8.00 m

Hvileplads/tyr til 350 kg: 2.00 m²

Hvileplads/tyr til 500 kg: 2.50 m²

Hvileplads/tyr til 650 kg: 2.75 m²

Hvileplads/tyr over 650 kg: 3.00 m²

Fodrepladser/dyr: 1:1 bis 1:2

Fodreområde bredde / tyr til 350 kg: 0.55 m

Fodreområde bredde / tyr til 500 kg: 0.60 m

Fodreområde bredde / tyr til 650 kg: 0.65 m

Fodreområde bredde / tyr over 650 kg: 0.75 m

Drivgang bredde: 0.80 m

Staldindretning - tegneeksempel

± 5,6 m

• Korrekt belægningsgrad og gruppestørrelse
• Dyr-/Foderpladsforhold 2-1
• Gruppen må ikke være større end 16 - 18 dyr
• Supplere fodring
• Rørstørrelse i dette system skal sammenlignes med vægtens størrelse 
• Sikre sikker kørsel til foder:
• En 80 cm bred gang bagved dyrene kan bruges til bl.a. dyrekontrol.
• Bugt adskillelse: Solid, 4 - eller 5-rørgitter
• Vanding: Beskyttete i skillevæggen 

Alle mål er ca. mål!

± 4,8 m

Virtuel
rundtur!

Praktisk video kan nu vises
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B4

± 20 m
± 3 m± 3 m ± 3 m ± 4 m

Staldindretning - tegneeksempel

Kalvestald med faste kasser

Alle mål er ca. mål!

For at kalvene trives, skal stalde, fodring og sundhed være perfekt afstemt.
Staldens opbygning og opførelse af kalve bokse skal sikrer et optimalt 
luftskifte, hvilket vil reducerer den bakterielle belastning betydeligt og 
dermed forbedre sundheden hos kalvene .

1.Opstaldning af kalve på op til 10-12 uger i fast installerede kalve bokse:
• God stald oversigt
• Med flytbare vægge er det hurtigt og nemt at opstille kalve bokse.
• Kan kombineres med automatiske fodringsanlæg
•  Nem, hurtig rengøring på grund af en næsten fuldstændig adskillelse af 

boksene

2.Opstaldning  efter 8. leveuge op til 6 måneder:
• Gennem en konsekvent stabilt klima lettes den kritiske overgangsfase
• Vanding med automatiske eller brystvorte spande 

Virtuel
rundtur!

± 2,4 m ± 2,4 m ± 0,6 m± 0,6 m ± 1,3 m

Dimensionelle mål i 2-rums kravlegård.

Mål ± 2,5 m2

Bokse pr. kalve 1:1

Ventilationsmål ± 0,6 m

Mål kalve bokse ± 2,50 m

Højde på plade for foderbord ± 30 cm

Ædeplads pr. dyr: 1:1 

Start ±1,20 - 1,50 m

Praktisk video kan nu vises



B5

± 3 m
± 16 m

± 2 m

Staldindretning - tegneeksempel

Kalvestald med 
mobile kasser

Dimensioner i kalvestald
Kalvebekendtgørelse

Til kalve (0-8 uger) i enkeltbokse

< 2. uge (længde x bredde): 1,2 m x 0,8 m

3. – 8. uge (længde x bredde): 1,6 - 1,81 x 1,0 m

Til kalve efter 8. leveuge i gruppehold

≥ 9. uge2 (længde x bredde): 1,8 - 2,01 x 1,2 m

Til kalve (0-6 måneder) i gruppehold

min. anbefaling

Gulvareal3 < 150 kg: 1,5 m² 1,8 - 2,2 m²

Gulvareal3 150 - 220 kg: 1,7 m² 2,0 - 2,5 m²

Gulvareal3 > 220 kg: 1,8 m² 2,3 - 2,8 m²

Alle mål er ca. mål!Alle mål er ca. mål!

I en kalv stald med mobile bokse kan antallet af mobile igloer eller kasser 
varieres. En in-out-metoden er derfor meget nemmere hos kalve. Her kan 
der vælges forskellige systemer, så det er muligt at holde kalve på op til 
8 uger individuelt i mobile kasser.

± 4,8 m± 3,3 m ± 3,3 m

Virtuel
rundtur!

Praktisk video kan nu vises

1 Når truget er installeret inde i kassen
2  Gruppehold foreskrifter : Enkelthold kun 

ved < 3 kalve pr. gruppe
3 Til kalve (0-8 uger) i enkeltbokse
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± 10 m ± 10 m ± 10 m
± 30 m

± 5 m ± 3 m

± 4 m

± 3 m ± 5 m

± 6 m

± 14 m

± 80 

B6

Staldindretning - tegneeksempel

Dimensionelle mål i den 2-rums dybe 
kravlegård for moderkøer:

Dybde hvileplads: 6,00 – 6,50 m

Hvileplads arealkrav/ko: ± 6,0 m²

Hvileplads arealkrav/kalv fra: 1,2 – 2,0 m²

Gangbro bredde fodreområde: 3,50 – 4,00 m

Fodrepladser/dyr: 1:1 til 1:1,2

Fodreområde bredde: 0,67 – 0,75 m

Strøelsebehov - kg/GV/Dag: 5 – 6 kg

Strøelsebehov - dt/GV/200 Days: 10 – 12 dt

Halm strøelse - ha/GV/200 dage fra: 0,2 – 0,25 ha

2-rums foderstald til moderkøer

± 4,8 m ± 3,5 m

Alle mål er ca. mål!

Virtuel
rundtur!

Moderkøer - i løbestald
Kødkvæg har haft en positiv udvikling i de senere år. For at give en god tilvækst 
fodres der ofte på stald. Hertil er følgende punkter særlig relevante:

Følgende løsninger er mulige:
• 1-rums løbestald med strøelse  
• 1-rums løbestald med fodre område  
• 2-rums løbestald med separat fodring og gulvareal  
• Liggeboks stald 

Den ideelle løsning i betragtning af byggeomkostninger, 
arbejdskraft og komfort:
• 2-rums løbestald med foder- og liggeareal
• Separat område til kalve, hvor kun kalve kan komme ind.
• separate områder til kælvning, syge dyr og avlstyre 

Praktisk video kan nu vises



± 6 m ± 4 m

± 15 m

± 30 m

± 5 m

±40 ±0
–20 ±0

+20

5 – 10 %

B7

2-rums stald til moderkøer

Dyrevenlig staldsystem 
med lavt halm behov
Korrekt husdyrhold, er næsten altid baseret på hvilepladser til koen. For at 
minimere strøbehovet, kan tremmestaldsystemet etableres. Det skrå lejeareal, 
skal tilslutte en udmugningsrende så dyrenes gødning  regelmæssigt udmuges. 
Dette gøres med automatisk udmugning, eller ved at skubbe med en traktor. 
Ved ammekøer kan det være hensigtsmæssigt at kalven allerede ved fødslen 
kan søge ind i et lukket område, men at koen kan se kalven umiddelbart 
efter fødslen. Kalvene kan fodres separat. Der skal etableres særskilte rum til 
avlstyre og vinterkælvning. Vanding vil blive installeret primært i området ved 
foderbordet. Hertil kan anbefales drikkekar m/kugle eller drikkekopper m/
frostsikring.

Staldindretning - tegneeksempel

± 4,8 m

Alle mål er ca. mål! Alle mål er ca. mål!

Virtuel
rundtur! Praktisk video kan nu vises
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Vigtige dimensioner i strø løbestald

Dybde hvileplads: 4,00 – 7,00 m

Hvileplads arealkrav/ko: ± 4,5 m²

Hvileplads arealkrav/kalv fra: 1,2 – 2,0 m²

Gangbro bredde fodreområde: 3,00 – 4,00 m

Fodrepladser/dyr: 1:1 til 1:1,2

Fodreområde bredde: 0,67 – 0,75 m

Gap liggeområde: 5 – 8 %

Fodreområde bredde:
fra 3 m dybde 6 – 10 %

Gradient for lys flere dyr
Gap for lav densitet højere

Strøelsebehov - kg/GV/Dag: 3 – 5 kg

Strøelsebehov - dt/GV/200 Days: 6 – 10 dt

Halm strøelse - ha/GV/200 dage fra: 0,12 – 0,2 ha



± 30 m

± 6 m

± 17 m

± 5 m

± 3 m± 1 m± 3 m± 3 m

± 2 m

B8

Vigtige dimensioner i en-rums 
løbestald med øget foderområde

Dybde hvileplads: 4,00 – 5,00 (6,00) m

Dybde fodreområde (husdyr): 1,80 m

Dybde fodreområde (ungkvæg): 1,40 m

Dybde fodreområde (kalve): 1,20 m

Hvileplads arealkrav/ko: ± 6,0 m²

Fodrepladser/dyr: 1:1 til 1:1,2

Fodreområde bredde: 0,67 – 0,75 m

Hvileplads arealkrav/kalv fra: 1,2 – 2,0 m²

Strøelsebehov - kg/GV/Dag: 8 – 10 kg

Strøelsebehov - dt/GV/200 Days: 16 – 20 dt

Halm strøelse - ha/GV/200 dage fra: 0,32 – 0,40 ha

Staldindretning - tegneeksempel

±1,5 m ±2,5 m ± 4,8 m

Alle mål er ca. mål!

Virtuel
rundtur!

1-rums løbegård med forhøjet 
fodringsområde til moderkøer
Dyrevenlige staldsystemer til den professionelle landmand
Til store landbrug specielt med vinter kælvning:
• staldsystem skal være rationelt
• Optimal overvågningskapacitet

Anden foderbord
• Giver adgang til det bageste staldområde
• Separat fodring af kalve.
• Der findes kælveområdet: Optimal kontrol af de kælvende 

Forhøjet foderområde:
•  Altid korrekt adgang til foderbordet igennem fodregitteret, på trods af dybstrøelse 

arbejdsspor
• Dybde: Torso længde + 30 cm 

Til større besætninger:
• Separere hvilepladserne for at nedbringe rangorden slagsmål
• Eventuelt: opdelbesætningen med Tyre og Køer kalve

Drikketrug
•  Installeres i foderområdet
•  vær opmærksom på frost, og sæt dem op på frost frie steder
•  Drikkenipler eller drikkekopper med enkeltvis opvarmning 

Praktisk video kan nu vises



± 30 m

± 6 m

± 14 m

± 5 m

B9

En-rums løbestald til moderkøer

En-rums løbestald til moderkøer
I følgende tilfælde findes enkelte og dyrevenlig udstillingsart
• Bruges i gamle bygninger
•  Plane områder i den nye bygning vil også blive brugt alternativt (maskinhal, 

halmopbevaring)

sammenlignet i forhold til 2-rums løbestald
• Markant højere halm behov
•  Trin på 40 cm højde og 40 cm bredde så dyret er 

i samme højde som foderbordet

Til større besætninger:
•  Skærme i liggeområder for at forhindre kampen om pladsen
•  Eventuelt: lav en kløft mellem mandlige og kvindelige kalve

Vigtigt: separate kalveområder
• Beskytter kalven hurtigst muligt efter fødslen
• Separat foderområde er muligt

Special afdeling:
• Til avlstyre
• Kælvning om vinteren 

Drikketrug
• Installeres ved foderbordet
• Vær obs på frostsikkerhed

Funktionelle dimensioner i en-rums 
løbestald til moderkøer:

Dybde hvileplads: ≥ 6,00 m

Hvileplads arealkrav/ko: 6,0 – 8,0 m²

Hvileplads arealkrav/kalv fra: 1,2 – 2,0 m²

Trinhøjde til foderbordet: 35 – 50 cm

Brede trin foderbordet: ca, 40 cm

Fodrepladser/dyr: 1:1 til 1:2

Fodreområde bredde: 0,67 – 0,75 m

Strøelsebehov - kg/GV/Dag: 8 – 10 kg

Strøelsebehov - dt/GV/200 Days: 16 – 20 dt

Halm strøelse -  ha/GV/200 dage fra: 0,32 – 0,40 ha

Staldindretning - tegneeksempel

± 4,8 m ± 3,5 m

Alle mål er ca. mål! Alle mål er ca. mål!

Virtuel
rundtur! Praktisk video kan nu vises
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Stor luftvolumen og åben kip sikre hurtig fjernelse af skadelige gasser i huset; Vindbeskyttelsesnet i vindretnindrer træk i stalden

1,60 m bred låge sikrer optimal 
indgang til boksen

Hestefoder hegn og en 25 cm 
højt foderbord giver arts-relevant 
foderindtagelse

Rationel udmugning med hølæsseren - alle bokse kan klappes sammen, så du kan 
muge ud i alle bokse.

• Optimal staldklima for mennesker og heste
• Balanceret dyr ved regelmæssig kontakt
• Rationel fodreteknologi
•  Kun 10% af tiden, bruges til udmugning sammenlignet  

med konventionelle stalde
•  Meget enkel og billig saml-selv med aftagelige 

skillevægge 

Moderne, billigt åben stald koncept til heste

Anbefalet  
af dyrelæger

Låge
Foder-
gitter1,4 m 1,6 m

Staldindretning - tegneeksempel



3 - 4 m 3 - 4 m 3 - 4 m 3 - 4 m

Min. 12 m²Min. 16 m² Min. 11 m² Min. 8 m²

① ② ③ ④

 3 - 4 m

3 - 4 m 3 - 4 m 3 - 4 m

1 - 2 m

3 - 4 m3 - 4 m3 - 4 m

3 
- 4

 m

3 
- 4

 m

3 
- 4

 m
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- 4

 m
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Liggeområde

Foderområde

Suppleringsområde 
og adgang 

til andre rum

Åben stald 10 x 15 m (til 
dyrebesætning til ca. 5 heste 

med udeområde på 12 x 
16 m

Storstald system

Udeområde

Min. 16 m²/Pony
Min. 22 m²/Store heste

Min. 7 m²/ Pony
Min. 9 m²/ Store heste

Foderplads afstadn:
Min. 80 cm/Store heste   

Foderplads afstadn:
Min. 65 cm/Pony

Min. 2,1 m/Pony
Min. 2,5 m/Store heste   

Fodergang Min. 2,5 m 
(Doppeltrække: 3 m)

Enkeltstald til: 
①  - heste med føl 
 - hingste
② - avlsheste
③ - store heste
④ - ponyer

Min. 2,5 m Min. 2,1 m

Staldindretning - tegneeksempel

Vigtige funktionelle dimensioner
Enkeltbokse opstilling med udendørs område
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Åben, lave dyrefolde til nem social kontakt mellem dyrene. Generøse boks dimensioner (3 x 4 m) for maksimal komfort.

Dyrevenlig hestestald med udeområde

Afskærmning til heste
PATURA gitter og døre, kan tilpasse og benyttes til næsten enhver byggesituation.  
PATURA har en bred vifte af specielle gitterelementer og giver mulighed for at løse specifikke staldproblemer. 

Staldindretning - elementer

Beskyttelsesstang som dækker 
mellemrummet mellem pæl og 
låge (tilbehør - varenr. 303416)

Sikkerhed for 
dine heste

Vores anbefalinger:
Adskillelse R4 Adskillelse R3 Adskillelse R2 Lette elementer

rørafstand 30 cm rørafstand 45 cm rørafstand 58 cm rørafstand 23 cm

Bokse

Enkeltfolde

Afløb

Folde

Adskillelse T3

rørafstand 37 cm
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Staldindretning til malkekvæg og kødkvæg
PATURA tilbyder et komplet program af gitter og låger til indretning af bokse i løsdrifts stalde

Foldegitterelementer til 
malkekvæg

Løsningen til særlige behov:
• Kalvekrybbe
• Person låge
• Åbning til drikketrug
• Sikkerheds lås

Staldindretning - elementer

Stabilitet og 
variabilitet er  
vores styrker

Massiv 10 mm plade med 
bolt

Indstillelig justerbar M22 
skrue til fastgørelse på 
monteringspælen.

Rør-i-rør med klemmeskrue - 
max. Længde 1 m.

Særligt afsnit med 
bundniveau

Særligt afsnit med personaleslip

Vores  
anbefalinger:

Malkekvæg

Kohold

Ungkvæg 

Kalve på op til  
6 måneder

Tyre

Adskillelse R5 Adskillelse R4 Adskillelse R3 Adskillelse R2 Lette elementer

rørafstand  
20 cm

Adskillelse T3KalveholdAdskillelse V

rørafstand  
30 cm

rørafstand  
45 cm

rørafstand  
58 cm

rørafstand  
23 cm

rørafstand  
15 cm

rørafstand  
10 cm

rørafstand  
37 cm
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Dine fordele:
• Installation i intervallet fra 1 til 7 m muligt
• Fleksibilitet: alle anlæg med vandrette mellemliggende rør kan fjernes ved 1 m
•  Optimal stabilitet for målprogrammet 

- Svært at adskille R": grundlæggende: Solide 2-tommer rør (60,3 mm), 
  træk-ud: 1 ½" tomme rør (48,3 mm) 
- Lys skærme: grundlæggende: 1 ¼ tomme rør (42,4 mm), træk-ud: 1 tomme rør (33,7 mm) 
- Kalve skærme: øvre og nedre rør: 1 ¼ tomme (42,4 mm), på tværs barer: ¾ tomme (26,9 mm) 
- Adskillelse V: øvre og nedre rør: 2 tomme (60,3 mm), på tværs barer: 1 ¼ tomme (42,4 mm)

• Tilpasning af frihøjde ved at dreje den tunge og lette skærme kan forhøjes med 20 cm."
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Staldindretning - elementer

Forlænges = 156 cm

Lette separationer
• Den lette alternativ til kalve, ungkvæg, med små indbygningsmål

Afskærmning V
•  Til tyrekvæg, kraftig udførelse, 

de lodrette rør forhindre undvigelse

Øjebolt til udligning

Bolte 

Afspærring for kalve, let afspærring 
• for at reducere smitte faren
• lukket afspærring til gruber

NYT

Skillevægge til kalve
• Til kalve optil 6 måneder 
•  Lodrette rør forhindrer at 

kalvene kan klatre op

Øjebolt til udligning

Bolte 

Forlænges = 156 cm

                  Opdeling (90/120)   = ingen lodrette afstivninger
Opdeling (140/170) indtil (3/4)   = 1 lodret afstivninger

                         Opdeling (4/5)   = 2 lodrette afstivninger
                         Opdeling (5/6)   = 3 lodrette afstivnnger
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Staldindretning - elementer
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Afskærmning T3
• Middelsvær udnyttelse til brug i malkesektionen
• Ideel højde, til spalte rengøring 
• Egnet til heste

Afskærmning R3, R4, R5
• Gennemprøvet, heavy duty
• Brede indbygningsmuligheder fra kalv til ko
• Stort udvalg af ekstratilbehørs til enhver installation 

Forlænges L = 186 cm
 L = 160 cm (2 / 3)
 L = 111 cm (1 / 2) 

Afskærmning R2

Nominel længde = fra midtpæl til midtpæl

Monteringslængde: = fra midten af låsen til midten af låsen

Øjebolt til udligning

Bolte 

Til malkekvæg
Til heste

Som  
teleskoplåge 

tilslutning

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

               Opdeling(1/2) til (3/4)      = 1 lodret afstivning 
              Opdeling (4/5) til (5/6)     = 2 lodrette afstivninger
                           Opdeling (6/7)     = 3 lodrette afstivninger

Opdeling (170/270) = 1 lodret afstivning
Opdeling (250/420) = 2 lodrette afstinvninger
Opdeling (350/520) = 3 lodrette afstivninger

Opdeling (170/270) = 1 lodret afstivning
Opdeling (250/420) = 2 lodrette afstinvninger
Opdeling (350/520) = 3 lodrette afstivningerØjebolt beskytte af rør
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①

Staldindretning - elementer

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

T3 elementer (170/270) 323594 26 kg 
T3 elementer (250/420) 323595 39 kg 
T3 elementer (350/520) 323596 49 kg 

Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)

R2 elementer (170/270) 304210 31 kg 
R2 elementer (250/420) 304211 43 kg 
R2 elementer (350/520) 304212 56 kg 

Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)

Kvik-lås TS til kabinet R 304108 3,7 kg 
(klemmer inklusiv)

Sikkerhedsskrue  334285 1,0 kg 
fodergitter    
10 stk.

Den ideelle 
højde til 
indsats i 

spalteren-
gøring

Fransk innovationspris

Ved at optimere længden af tilslutningsdelene er skillevæggene R2 nu længere 
(se specifikationer for installation længde). Ved at fastgøre TS lukningen til 
separationerne TS R (304.108), der adskiller hver R2 kan den nu anvendes som fast 
Teleskoplåge.

Som 
teleskoplåge 

tilslutning

 R2 (170/270) R2 (250/420) R2 (350/520)
Nominel længde: 170 - 270 cm 250 - 420 cm 350 - 520 cm
Installationslængde: 150 - 250 cm 230 - 400 cm 330 - 500 cm
Monteringslængde: 142 cm 222 cm 327 cm
Montagelængde indbygningsdel 142 cm 222 cm 272 cm

T3 (170/270) T3 (250/420) T3 (350/520)
Nominel længde: 170 - 270 cm 250 - 420 cm 350 - 520 cm
Monteringslængde:: 150 - 250 cm 230 - 400 cm 330 - 500 cm
Montagelængde grunddel: 140 cm 220 cm 320 cm
Monteringslængde indsatsdele: 135 cm 215 cm 265 cm

Kvik-lås TS til kabinet R 304108 3,7 kg 
(klemmer inklusiv)

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat
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13 cm

13 cm

13 cm

Nominel længde

Monteringslængde:

Staldindretning - elementer

R5 elemeneter (½) 323050 51 kg 
R5 elemeneter (2/3) 323051 73 kg 
R5 elementer (3/4) 323052 90 kg 
R5 elementer (4/5) 323053 113 kg 
R5 elementer (5/6) 323054 130 kg 
R5 elementer (6/7) 323058 152 kg 

R4 elementer (½) 323020 53 kg 
R4 elementer (2/3) 323021 60 kg 
R4 elementer (3/4) 323022 72 kg 
R4 elementer ((4/5) 323023 93 kg 
R4 elementer (5/6) 323024 106 kg 
R4 elementer (6/7) 323025 128 kg 

R3 elementer (½) 323000 36 kg 
R3 elementer (2/3) 323001 49 kg 
R3 elementer (3/4) 323002 61 kg 
R3 elementer (4/5) 323003 73 kg 
R3 elementer (5/6) 323004 87 kg 

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat
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 R5 (1/2) R5 (2/3) R5 (3/4) R5 (4/5) R5 (5/6) R5 (6/7)
Nominel længde: 145 – 220 cm 195 – 295 cm 295 – 405 cm 395 – 505 cm 495 – 605 cm 595 – 705 cm
Installationslængde: 125 – 200 cm 175 – 275 cm 275 – 385 cm 375 – 485 cm 475 – 585 cm 575 – 685 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm 561 cm
Montagelængde indbygningsdel 111 cm 161 cm 186 cm 186 cm 186 cm 186 cm

 R4 (1/2) R4 (2/3) R4 (3/4) R4 (4/5) R4 (5/6) R4 (6/7)
Nominel længde: 145 – 220 cm 195 – 295 cm 295 – 405 cm 395 – 505 cm 495 – 605 cm 595 – 705 cm
Installationslængde: 125 – 200 cm 175 – 275 cm 275 – 385 cm 375 – 485 cm 475 – 585 cm 575 – 685 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm 561 cm
Montagelængde indbygningsdel 111 cm 161 cm 186 cm 186 cm 186 cm 186 cm

 R3 (1/2) R3 (2/3) R3 (3/4) R3 (4/5) R3 (5/6)
Nominel længde: 145 – 220 cm 195 – 295 cm 295 – 405 cm 395 – 505 cm 495 – 605 cm
Installationslængde: 125 – 200 cm 175 – 275 cm 275 – 385 cm 375 – 485 cm 475 – 585 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 111 cm 161 cm 186 cm 186 cm 186 cm
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Nominel længde

Monteringslængde:

Kalveelement R4 (1/2) 323420 66 kg 
Kalveelement R4 (2/3) 323421 77 kg 
Kalveelement R4 (3/4) 323422 95 kg 
Kalveelement R4 (4/5) 323423 104 kg 
Kalveelement R4 (5/6) 323424 121 kg 

Staldindretning - elementer

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Drikkeelement R4 (1/2) 323220 58 kg 
Drikkeelement R4 (2/3) 323221 64 kg 
Drikkeelement R4 (3/4) 323222 78 kg 
Drikkeelement R4 (4/5) 323223 96 kg 

Trugelement R4 (1/2) 323320 56 kg 
Trugelement R4 (2/3) 323321 63 kg 
Trugelement R4 (3/4) 323322 77 kg 
Trugelement R4 (4/5) 323323 95 kg 
Trugelement R4 (5/6) 323324 112 kg 

Personelement R4 (1/2) 323520 70 kg 
Personelement R4 (2/3) 323521 76 kg 
Personelement R4 (3/4) 323522 90 kg 
Personelement R4 (4/5) 323523 108 kg 
Personelement R4 (5/6) 323524 125 kg 

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

 R4 (1/2) R4 (2/3) R4 (3/4) R4 (4/5)
Nominel længde: 205 – 295 cm 255 – 355 cm 355 – 455 cm 455 – 555 cm
Installationslængde: 185 – 275 cm 235 – 335 cm 335 – 435 cm 435 – 535 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm
Montagelængde indbygningsdel 211 cm 211 cm 211 cm 211 cm

 R4 (1/2) R4 (2/3) R4 (3/4) R4 (4/5) R4 (5/6)
Nominel længde: 190 – 290 cm 240 – 345 cm 340 – 445 cm 440 – 545 cm 540 – 625 cm
Installationslængde: 170 – 270 cm 220 – 325 cm 320 – 425 cm 420 – 525 cm 520 – 605 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 211 cm 211 cm 211 cm 211 cm 211 cm

 R4 (1/2) R4 (2/3) R4 (3/4) R4 (4/5) R4 (5/6)
Nominel længde: 195 – 270 cm 245 – 345 cm 345 – 445 cm 445 – 545 cm 545 – 625 cm
Installationslængde: 175 – 250 cm 225 – 325 cm 325 – 425 cm 425 – 525 cm 525 – 605 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 186 cm 186 cm 186 cm 186 cm 186 cm

 R4 (1/2) R4 (2/3) R4 (3/4) R4 (4/5) R4 (5/6)
Nominel længde: 215 – 295 cm 265 – 365 cm 365 – 465 cm 465 – 565 cm 565 – 625 cm
Installationslængde: 195 – 275 cm 245 – 345 cm 345 – 445 cm 445 – 545 cm 545 – 605 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 212 cm 212 cm 212 cm 212 cm 212 cm
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Personelement R5 (1/2) 323550 74 kg 
Personelement R5 (2/3) 323551 83 kg 
Personelement R5 (3/4) 323552 101 kg 
Personelement R5 (4/5) 323553 126 kg 
Personelement R5 (5/6) 323554 142 kg 

Kalveelement R5 (1/2) 323450 78 kg 
Kalveelement R5 (2/3) 323451 88 kg 
Kalveelement R5 (3/4) 323452 106 kg 
Kalveelement R5 (4/5) 323453 131 kg 
Kalveelement R5 (5/6) 323454 146 kg 

Staldindretning - elementer

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Drikkeelement R5 (1/2) 323250 64 kg 
Drikkeelement R5 (2/3) 323251 74 kg 
Drikkeelement R5 (3/4) 323252 92 kg 
Drikkeelement R5 (4/5) 323253 117 kg 
Drikkeelement R5 (5/6) 323254 132 kg 

Foderelement R5 (1/2) 323350 65 kg 
Foderelement R5 (2/3) 323351 74 kg 
Foderelement R5 (3/4) 323352 92 kg 
Foderelement R5 (4/5) 323353 117 kg 
Foderelement R5 (5/6) 323354 133 kg 

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat
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 R5 (1/2) R5 (2/3) R5 (3/4) R5 (4/5) R5 (5/6)
Nominel længde: 205 – 295 cm 255 – 355 cm 355 – 455 cm 455 – 555 cm 555 – 625 cm
Installationslængde: 185 – 275 cm 235 – 335 cm 335 – 435 cm 435 – 535 cm 535 – 605 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 211 cm 211 cm 211 cm 211 cm 211 cm

 R5 (1/2) R5 (2/3) R5 (3/4) R5 (4/5) R5 (5/6)
Nominel længde: 190 – 290 cm 240 – 345 cm 340 – 445 cm 440 – 545 cm 540 – 625 cm
Installationslængde: 170 – 270 cm 220 – 325 cm 320 – 425 cm 420 – 525 cm 520 – 605 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 211 cm 211 cm 211 cm 211 cm 211 cm

 R5 (1/2) R5 (2/3) R5 (3/4) R5 (4/5) R5 (5/6)
Nominel længde: 195 – 270 cm 245 – 345 cm 345 – 445 cm 445 – 545 cm 545 – 625 cm
Installationslængde: 175 – 250 cm 225 – 325 cm 325 – 425 cm 425 – 525 cm 525 – 605 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 186 cm 186 cm 186 cm 186 cm 186 cm

 R5 (1/2) R5 (2/3) R5 (3/4) R5 (4/5) R5 (5/6)
Nominel længde: 215 – 295 cm 265 – 365 cm 365 – 465 cm 465 – 565 cm 565 – 625 cm
Installationslængde: 195 – 275 cm 245 – 345 cm 345 – 445 cm 445 – 545 cm 545 – 605 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 212 cm 212 cm 212 cm 212 cm 212 cm
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Grunddel R4/R5: Til korte montagelængder Grunddel R5 med 2 indsatsstykker

Monteringslængde grundelement

Staldindretning - elementer

Grundelement R4 dobbelt 1,50 m 323230 29 kg 
Grundelement R4 dobbelt 2,50 m 323231 45 kg 
Grundelement R4 dobbelt 3,50 m 323232 63 kg 
med midterstang

Grundelement R4, 0,32 m 323028 9 kg 
Grundelement R4, 1,11 m (1/2) 323040 26 kg 
Grundelement R4, 1,61 m (2/3) 323041 32 kg 
Grundelement R4, 2,61 m (3/4) 323042 46 kg 
Grundelement R4, 3,61 m (4/5) 323043 64 kg 
Grundelement R4, 4,61 m (5/6) 323044 81 kg 
Grundelement R4, 5,61 m (6/7) 323026 103 kg 

Grundelementerne R5, 0,32 m 323158 9 kg 
Grundelement R5, 1,11 m (1/2) 323160 30 kg 
Grundelement R5, 1,61 m (2/3) 323161 39 kg 
Grundelement R5, 2,61 m (3/4) 323162 57 kg 
Grundelement R5, 3,61 m (4/5) 323163 82 kg 
Grundelement R5, 4,61 m (5/6) 323164 98 kg 
Grundelement R5, 5,61 m (6/7) 323165 114 kg 

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Anvendelsen af den grundlæggende del R5 tillader kombinationen af   
to forskellige dobbelte indsatsdele i et felt.

Længde specifikation = Monteringslængde

Grunddel R4 /R5
Grundelementerne i R4 og R5 muliggør at indbygge indsatsdelene "bund" og "personaleslip" over korte 
monteringslængder. Indsatsdelene kan afkortes.

 Monteringslængde indsatsdele

Grundelementerne R5 2-vejs, 1,50 m 323177 35 kg 
Grundelementerne R5 2-vejs, 2,50 m 323175 51 kg 
Grundelementerne R5 2-vejs, 3,50 m 323176 74 kg 
med midterstang
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Staldindretning - elementer
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Længde specifikation = Monteringslængde

Indbygningsdel R4/R5

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Drikkebovle

Overlapningen på basisdelenog indskudsdelenskal være min.være 40cm, med undtagelse 
basisdelene R4 og R5 (0,32)

Adskillelse Låge R

Person låge Trug

KalvekrybbeLåge

4Rør
 5Rør

4Rør
 5Rør

4Rør
 5Rør

4Rør
 5Rør

4Rør
 5Rør

4Rør
 5Rør

4Rør
 5Rør

ved position 
7 + 14 skal der 

bestilles
 2x ref. 304104

� Indsats sektion R4 "Indsats", 1,11 m 323036 22 kg 
� Indsats sektion R4 "Indsats", 1,86 m 323029 28 kg 
� Indsats sektion R4 "Indsats", 2,61 m 323047 39 kg 
� Indsatsdel sektion R4 "Låge", 1,05 m 323037 23 kg 
� Indsatsdel sektion R4 "Låge", 1,80 m 323039 30 kg 
� Indsatsdel sektion R4 "Låge", 2,55 m 323046 40 kg
� Indsatsdel R4 personaleslip 1,86 m 323045 40 kg 
� Indsatsdel R4 drikkelse 2,11 m 323048 32 kg 
� Indsatsdel R4 bunden 2,11 m 323049 31 kg 
� Indsatsdel R4 kalveslip 2,12 m 323078 44 kg 
  Teleskopdel RS4 port med fjederbolt 1,08m 323017 23 kg 
  Teleskopdel RS4 port med fjederbolt 1.80 m 323038 27 kg 
� Indsats sektion R5 "indsats", 1,11 m 323157 22 kg 
� Indsats sektion R5 "indsats", 1,86 m 323057 33 kg 
� Indsats sektion R5 "indsats", 2,61 m 323066 44 kg 
� Indsatsdel sektion R5 "Låge", 1,05 m 323180 22 kg 
� Indsatsdel sektion R5 "Låge", 1,80 m 323056 38 kg 
� Indsatsdel sektion R5 "Låge", 2,55 m 323065 39 kg
� Indsatsdel R5 personaleslip 1,86 m 323055 44 kg 
� Indsatsdel R5 drikkelse 2,11 m 323067 35 kg 
� Indsatsdel R5 bunden 2,11 m 323068 35 kg 
� Indsatsdel R5 kalveslip 2,12 m 323069 49 kg 
  Teleskopdel RS5 port med fjederbolt 1.08m 323097 22 kg 
  Teleskopdel RS5 port med fjederbolt 1,8 m 323079 32 kg 
  Hurtig kobling RS 304104 1,2 kg

Monteringslængde indsatsdele
Monteringslængde Grundelement
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B22

15

14
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34 cm

45 cm

60 cm

30 cm

• Til tyrekvæg, kraftig udførelse, de lodrette rør forhindre undvigelse
• Afkortning muligt, dertil påkræves der at bore et hul og en klemring Ø 70 mm.

2,00 m 3,00 m 4,00 m
Nominel længde: 200 cm 300 cm 400 cm
Ramme længde: 172 cm 272 cm 372 cm
Monteringslængde: 181 - 200 cm     281 - 300 cm       381 - 400 cm

Adskillelse V 2,0 m 323652 44 kg 
Med lodrette rør
Adskillelse V 3,0 m 323653 67 kg 
Med lodrette rør
Adskillelse V 4,0 m 323654 97 kg 
Med lodrette rør

10 monterings varianter:

Indsats, standard 334408     1,4 kg 
Indsats vinkel 334410     1,4 kg 
Indsats standard dobbelt 334409     2,3 kg 
Indsats, kompakt standard 334406     1,3 kg 
( Vægholder støtterør)
Indsats, kompakt dobbelt 334407     1,9 kg 
Indsats kompakt-damp 102 enkelt 334422     3,0 kg 
Indsats kompakt-damp 102 dobbelt 334423     4,0 kg 
Simpel - enkelt Compact klemme 76 334420     2,4 kg 
Simpel - dobbelt Compact klemme 76 334421     3,2 kg 
Isæt med øjenbolte 334411     2,2 kg 

Klemmering D = 70 mm 8699001      
Til rør med indstillelig skrue
Afslutningsrør til adskillelse V  323659     9,0 kg 
mit klap og øjenbolt       
Kvik-lås TS til kabinet R 304108     3,7 kg 
(klemmer inklusiv)

Staldindretning - Afskærmning V

Afskærmning V

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

Afslutningsrør 45 x 45 323658 5,0 kg 

Kvik-lås "TS"  323656 22 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)

Nominel længde
Monteringslængde
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Staldindretning - Skillevægge til kalve

Skillevægge til kalve
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Kalveelementer 2,50 m 322060 33 kg 
Med lodrette rør
Adskillelse til kalve, 3,0 m. 322061 40 kg 
Med lodrette rør
Kalveelementer 4,00 m 322062 54 kg 
Med lodrette rør
Kalveelementer 5,00 m 322063 68 kg 
Med lodrette rør

Indsæt kalve standard 322050  
Kalve Kompakt 322051  
Kalve 76 322052 1,6 kg 
Indsæt kalve klemme 76 dobbelt 322053 2,1 kg 
Indsæt kalve standard dobbelt 322054 1,5 kg 

Klemmering D = 51 mm 890001  
Til rør med indstillelig skrue
Afslutningsrør 45 x 45 322055 5,0 kg 
Til at separere kalve, 
Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)

Mellemstang til adskillelse af kalve 322065 1,8 kg 

teleskob del til afspærring, kalve 322064 12 kg 

2,50 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m
Nominel længde: 250 cm 300 cm 400 cm 500 cm
Ramme længde: 230 cm 280 cm 380 cm 480 cm
Monteringslængde:: 240 - 250 cm 290 - 300 cm 390 - 400 cm 490 - 500 cm

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

5 monterings varianter:

• Til kalve op til 6 måneder
• Mere sikkerhed
• Tættere rør afstand 
•  Afkortning muligt, dertil påkræves der at bore et hul til en skrue og klemring 

Ø 51 mm.

Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

NYT

Fransk innovationspris

Nominel længde

Monteringslængde:
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Element R2LB (1/2) 304260 19 kg  
Element R2LB (2/3) 304261 25 kg  
Element R2LB (3/4) 304262 33 kg  
Element R2LB (4/5) 304263 42 kg  

Monteringsramme 334660 7 kg  
Til monterings elementer R2LB 
 i båse med 60 mm rør tykkelse

Gruppestørrelsen kan hurtigt justeres ved hjælp af R2LB gitre.

Afskærmning R2LB

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Staldindretning - Afskærmning R2LB

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

Nominel længde

Monteringslængde

 R2LB (1/2) R2LB (2/3) R2LB (3/4) R2LB (4/5)
Nominel længde: 160 – 210 cm 210 – 300 cm 295 – 400 cm 395 – 500 cm
Installationslængde: 140 – 190 cm 190 – 280 cm 275 – 380 cm 375 – 480 cm
Monteringslængde: 115 cm 155 cm 255 cm 355 cm
Montagelængde indbygningsdel 108 cm 168 cm 168 cm 168 cm
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Staldindretning - lette elementer og låger

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Nominel længde

Monteringslængde:

 90/120 140/170 2/3 3/4 4/5 5/6
Nominel længde: 90 - 120 cm 140 - 170 cm 190 - 300 cm 290 - 400 cm 390 - 500 cm 490 - 600 cm
Installationslængde: 70 - 100 cm 120 - 150 cm 170 - 280 cm 270 - 380 cm 370 - 480 cm 470 - 580 cm
Monteringslængde: 57 cm 107 cm 160 cm 260 cm 360 cm 460 cm
Montagelængde indbygningsdel 57 cm 57 cm 156 cm 156 cm 156 cm 156 cm

• Lette elementer til kalve eller kvier
• Består af basis del og indsatselementer; Højde 1,15 m
• Øjebolt i bunden af basiselement til lettere indstillingsmuligheder
• 5 kryds rør med Ø 42,4 x 2,4 x 2,5 mm og 33,7 mm 
• ved brug af lågebeslag (323090) kan den også anvendes som låge

 2/3 3/4 4/5 5/6
Nominel længde: 220 - 320 cm 320 - 420 cm 430 - 520 cm 520 - 620 cm
Installationslængde: 200 - 280 cm 300 - 380 cm 400 - 480 cm 500 - 580 cm
Monteringslængde: 160 cm 260 cm 360 cm 460 cm
Montagelængde indbygningsdel 156 cm 156 cm 156 cm 156 cm

Elementer, lette (90/120) 323075 18 kg 
Elementer, lette (140/170) 323076 24 kg 
Element, lette (2/3) 323070 37 kg 
Element, lette (3/4) 323071 49 kg 
Element, lette (4/5) 323072 61 kg 
Element, lette (5/6) 323073 70 kg 

Grunddele, lette 0,57 m (90/120) 323091 9,5 kg 
Grunddele, lette 1,07 m (140/170) 323093 15 kg 
grunddel lysning 1.60 (2/3) 323085 20,5 
grunddel lysning 2.60 (3/4) 323086 31 
grunddel lysning 3,60 (4/5) 323087 43,5 
Indsatsdel, lette låger 1,56 m 304120 17 kg 
Indsatsdel, lette låger 1,52 m 304130 18,5 kg 
Indsatsdel,adskillelse lette låger 1,56 m 304131 17 kg 

•  Består af grundelement og udvidelsesdel, 5 krydsrør med Ø 42,4 x 2,4 mm eller 
33,7 x 2,5 mm, skruer i grunddelen leter indstillingen, dog ikke ved 323091 og 
323093  

Foderelement, lette (2/3) 323370 38 kg 
Foderelement, lette (3/4) 323371 48 kg 
Foderelement, lette (4/5) 323372 61 kg 
Foderelement, lette (5/6) 323373 69 kg 

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat
bundstykke og indstik bestilles separat

Skruebar riegel 323090 2,5 kg 
Til indsats i lette indsatser 90/120 og 
140/170 som låger

Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)
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 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Afspærring for kalve, let afspærring 
denne nye afspærring er en kombination af den kendte afspærring og en 8mm tyk kunststof pladem en glat overflade. Denne afspærring blev 
udviklet for at begrænse overførelsen af smitte i stalde med flere, staldområder og dyr. Vha. af montagesættene kan disse monteres meget hurtigt, 
længde afspærring kan tilpasses forholdene. kunstof pladerne har en højde på 1,2 m og en forskydelig længde på 1,5 og 2,0 m. det er muligt at 
få pladerne tilpasset forholdene. man kan nemt afkorte dem med en alm rundsav.

lukket adskiller (90/120) 323275 37 kg  
lukket adskiller (140/170) 323276 48 kg  
lukket adskiller (2/3) 323270 74 kg  
lukket adskiller (3/4) 323271 97 kg  
lukket adskiller (4/5) 323272 122 kg  
lukket adskiller (5/6) 323273 141 kg  

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

Holder for ekstra rør 323700 8,3 Kg.  
Til opdeling og porte

Monteringaf låger og indhegninger R, 
på grunddel 

ekstra rør til deling

ekstra rør til deling

 90/120 140/170 2/3 3/4 4/5 5/6
Nominel længde: 90 - 120 cm 140 - 170 cm 190 - 300 cm 290 - 400 cm 390 - 500 cm 490 - 600 cm
Installationslængde: 70 - 100 cm 120 - 150 cm 170 - 280 cm 270 - 380 cm 370 - 480 cm 470 - 580 cm
Monteringslængde: 57 cm 107 cm 160 cm 260 cm 360 cm 460 cm
Montagelængde indbygningsdel 57 cm 57 cm 156 cm 156 cm 156 cm 156 cm

NYT

Staldindretning, let afspærring, lukket, til kalve

Forlænges = 156 cm

Plastplade 1,5 m 323279 9,4 kg  

Plastplade 2.0 m 323278 12,5 kg  

Montagesæt til lukket, let panel 323280 2,2 kg  
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Mellemrums bekyttelses-stang 303416 1,5 kg  

afslutningsrør til Ball trug 321519 2,4 kg  
Afslutningsrør til termorør 321517 1,8 kg  

Indsats, standard 334408 1,4 kg  

 
Indsats, kompakt standard 334406 1,3 kg  
( Vægholder støtterør)

NYT

enkelt afslutningsrør  kan kombineres med 
indskud, lukker mellemrum ved drikketrug og 
forhindre at dyret kan springe over

min. / max Montagelængde min. / max Montagelængde

Afspærring, til porte og heste ædegitre.

Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

Staldindretning - elementer
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Dyrevenlig hestestald med udeområde

Staldindretning - låger

Låge til heste
Låger, der indsættes i hestebokse, skal ikke blot sikre nem og enkelt håndtering.  
De skal også sikre, at der ikke sker nogen skader i staldindretningen. Dørene fra vores PATURA-program, opfylder disse krav. 

Beskyttelsesstang som dækker 
mellemrummet mellem pæl og låge 
(tilbehør - varenr. 303416)

Sikkerhed  
for dine  

heste

R4 RS4 RS3 TS3R3
Låge Låge Låge Låge Låge Lette 

lågerVores anbefalinger:

Bokse 

Enkeltfolde

Afløb

Folde
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Spørg os om en detaljeret plan til din staldindretning, så vil vi give dig et tilbud 
med udførlig plan.

Staldindretning - låger

Låger til løsdriftsstald :  
funktionelt og sikkert
For at arbejde økonomisk i en løsdriftsstald, er det afgørende at placere funktionelle døre på det rette 
passager. Det er nødvendigt at det giver stabilitet og er nemme at åbne og lukke og det giver sikkerhed for 
dyrene. PATURA tilbyder 4 forskellige modeller i 8 størrelser, der har forskellige fordele.

Stabilitet og 
variabilitet er vores 
styrker

Massiv 10 mm plade med 
bolt

Indstillelig justerbar M22 
skrue til fastgørelse på 
monteringspælen.

Rør-i-rør med klemmeskrue - 
max. Længde 1 m.

Låge R: Låsesikkerhed med 
selv-låse klap

Låge RS: Praktisk åbning og 
lukning med hurtigluk

R5 R4 RS5 RS4 RS3 TS3R3Vores 
anbefalinger:

Låge Låge Låge Låge Låge Låge Låge Lette 
låger

Malkekvæg

Kohold

Ungkvæg 

Kalve på op til  
6 måneder

Tyre
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e
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Nominel længde = fra midtpæl til midtpæl

Monteringslængde: = fra midten af låse til enden af

Forlænges = 156 cm

med Easy sikkerhedslås"

Praktisk åbning og lukning  
med hurtigluk „TS”

Fransk innovationspris

Staldindretning - låger

Lette låger
Til kalve, ungkvæg og korte indbygningsmål

Låge TS
• Ideel i fodergang i malkestalden
• Længde af døren kan let tilpasses for hvert åbning og lukning
• Ved brug med passager af forskellige bredder
• Grundlæggende del: 1½ rør (48,3 mm), udtræksrør: 38 mm rør
• Praktisk åbning og lukning med hurtigluk "TS"

Låge (2/3) og (3/4) med 1 lodret baluster,  
Låge (4/5) med 2 lodret baluster,  
Låge (5/6) med 3 lodret baluster

Låge (170/270) med 1 lodret baluster,  
Låge (250/420) med 2 lodret baluster,  
Låge (350/520) med 3 lodret baluster
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R4 + R5 med dobbelt sikkerhedsslås 
R3 med sikkerheds Easy lås

Forlænges L = 186 cm
 L = 160 cm (2 / 3)
 L = 111 cm (1 / 2) 

Staldindretning - låger

Låge R
•  Gennemprøvet model med bredde anvendelsesmuligheder
•  Låge R5 (fem krydsrør) og R4 (fire krydsrør) med en dobbelt skudriegel,  

låge R3 (tre krydsrør) med en skudriegel,
•  Sikres med selvlukkende faldklap (standard type), eller skudriegel sikret (ekstraudstyr)
•  Grundlæggende: massive 2-tommer rør (60,3 mm), udtræk: 1½  rør (48,3 mm)"

Låge RS
• Praktisk åbning og lukning med quick RS "
 - Luk. Hurtigluk frigøres automatisk 
 -  Betydelige besparelser på arbejdskraft i stalden med en lang 

række fordele ..

• Sikkerhed: Dyr kan ikke åbne snaplukning.
• Grundlæggende design og applikationer som Låge "R"
•  Grundlæggende del: massiv 2" rør (60,3 mm), træk-ud: 1½" rør 

(48,3 mm)

Kviklås nu  
med mulighed 
for hold i åben 

position
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Låge ( 1/2) til (3/4) med 1 lodret baluster,   
Låge (4/5) og (5/6) med 2 lodret baluster,   
Låge (6/7) med 3 lodret baluster

Låge ( 1/2) til (3/4) med 1 lodret baluster,   
Låge (4/5) og (5/6) med 2 lodret baluster,   
Låge (6/7) med 3 lodret baluster
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Låge R4 (1/2) 323030 47 kg  
Låge R4 (2/3) 323031 62 kg  
Låge R4 (3/4) 323032 78 kg  
Låge R4 (4/5) 323033 96 kg  
Låge R4 (5/6) 323034 112 kg  
Låge R4 (6/7) 323035 134 kg  

Låge  R3 (1/2) 323010 38 kg  
Låge  R3 (2/3) 323011 49 kg  
Låge  R3 (3/4) 323012 61 kg  
Låge  R3 (4/5) 323013 76 kg  
Låge  R3 (5/6) 323014 89 kg  

Låge R5 (1/2) 323060 53 kg  
Låge R5 (2/3) 323061 74 kg  
Låge R5 (3/4) 323062 93 kg  
Låge R5 (4/5) 323063 115 kg  
LågeR5 (5/6) 323064 134 kg  
LågeR5 (6/7) 323059 156 kg  

Staldindretning - låger

Nominel længde

Monteringslængde:

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

 R5 (1/2) R5 (2/3) R5 (3/4) R5 (4/5) R5 (5/6) R5 (6/7)
Nominel længde: 160 – 220 cm 220 – 310 cm 310 – 410 cm 410 – 510 cm 510– 610 cm 610 – 710 cm
Installationslængde: 140 – 200 cm 200 - 290 cm 290 – 390 cm 390 – 490 cm 490 – 590 cm 590 – 690 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm 561 cm
Montagelængde indbygningsdel 108 cm 156 cm 180 cm 180 cm 180 cm 180 cm

 R4 (1/2) R4 (2/3) R4 (3/4) R4 (4/5) R4 (5/6) R4 (6/7)
Nominel længde: 160 – 220 cm 220 – 310 cm 310 – 410 cm 410 – 510 cm 510 – 610 cm 610 – 710 cm
Installationslængde: 140 – 200 cm 200 – 290 cm 290 – 390 cm 390 – 490 cm 490 – 590 cm 590 – 690 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm 561 cm
Montagelængde indbygningsdel 108 cm 156 cm 180 cm 180 cm 180 cm 180 cm

 R3 (1/2) R3 (2/3) R3 (3/4) R3 (4/5) R3 (5/6)
Nominel længde: 160 – 220 cm 220 – 310 cm 310 – 410 cm 410 – 510 cm 510 – 610 cm
Installationslængde: 140 – 200 cm 200 – 290 cm 290 – 390 cm 390 – 490 cm 490 – 590 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 108 cm 156 cm 180 cm 180 cm 180 cm

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

Hjælpehjul til stalddøre 303451 4,6 kg  
Højde: 115 cm, inklusiv monteringsdele

Krydsklemmeskrue 48 x 60 341110   
1 ½" x 2"

Monteringssæt til grund sektion
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Staldindretning - låger

Nominel længde

Monteringslængde:

 Praktisk åbning og lukning med quick RS

Låge RS4 (1/2) 323120 47 kg  
Låge RS4 (2/3) 323121 60 kg  
Låge RS4 (3/4) 323122 72 kg  
Låge RS4 (4/5) 323123 93 kg  
Låge RS4 (5/6) 323124 106 kg  

Låge RS5 (1/2) 323130 54 kg  
Låge RS5 (2/3) 323131 74 kg  
Låge RS5 (3/4) 323132 93 kg  
Låge RS5 (4/5) 323133 115 kg  
Låge RS5 (5/6) 323134 134 kg  

Dør RS3 (1/2) 323110 37 kg  
Låge RS3 (2/3) 323111 48 kg  
Låge RS3 (3/4) 323112 61 kg  
Låge RS3 (4/5) 323113 76 kg  
Låge RS3 (5/6) 323114 87 kg  

• Luk. Hurtigluk frigøres automatisk 
• Betydelige besparelser på arbejdskraft i stalden med en lang række fordele  
• Sikkerhed: Dyr kan ikke åbne snaplukning.

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Kviklås nu  
med mulighed 
for hold i åben 

position

Hurtig kobling RS 304104 1,2 kg  
Vandret

Skudrigel, kviklås
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 RS4 (1/2) RS4 (2/3) RS4 (3/4) RS4 (4/5) RS4 (5/6)
Nominel længde: 160 – 220 cm 195 – 295 cm 295 – 405 cm 395 – 505 cm 495 – 605 cm
Installationslængde: 140 – 200 cm 200 – 290 cm 290 – 390 cm 390 – 490 cm 490 – 590 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 108 cm 156 cm 180 cm 180 cm 180 cm

 RS3 (1/2) RS3 (2/3) RS3 (3/4) RS3 (4/5) RS3 (5/6)
Nominel længde: 160 – 220 cm 195 – 295 cm 295 – 405 cm 395 – 505 cm 495 – 605 cm
Installationslængde: 140 – 200 cm 200 – 290 cm 290 – 390 cm 390 – 490 cm 490 – 590 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 108 cm 156 cm 180 cm 180 cm 180 cm

 RS5 (1/2) RS5 (2/3) RS5 (3/4) RS5 (4/5) RS5 (5/6)
Nominel længde: 160 – 220 cm 220 – 310 cm 310 – 410 cm 410 – 510 cm 510 – 610 cm
Installationslængde: 140 – 200 cm 200 – 290 cm 290 – 390 cm 390 – 490 cm 490 – 590 cm
Monteringslængde: 111 cm 161 cm 261 cm 361 cm 461 cm
Montagelængde indbygningsdel 108 cm 156 cm 180 cm 180 cm 180 cm
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 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Staldindretning - låger

 170/270 250/420 350/520
Nominel længde: 170 – 270 cm 250 – 420 cm 350 - 520 cm
Installationslængde: 150 – 250 cm 230 – 400 cm 330 - 500 cm
Monteringslængde: 140 cm 220 cm 320 cm
Montagelængde indbygningsdel: 135 cm 215 cm 265 cm

 2/3 3/4 4/5 5/6
Nominel længde: 215 - 315 cm 315 - 415 cm 415 - 515 cm 515 - 615 cm
Installationslængde: 195 - 295 cm 295 - 395 cm 395 - 495 cm 495 - 595 cm
Monteringslængde: 160 cm 260 cm 360 cm 460 cm
Montagelængde indbygningsdel 152 cm 152 cm 152 cm 152 cm

Fransk innovationspris

Låge TS3 (170/270) 323597 28 kg  
Låge TS3 (250/420) 323598 40 kg  
Låge TS3 (350/520) 323599 51 kg  

Dør, lette (2/3) 323080 37 kg  
Dør, lette (3/4) 323081 47 kg  
Dør, lette (4/5) 323082 58 kg  
Dør, lette (5/6) 323083 70 kg  

Sikkerhedsbeskyttelse 304102   
Til lågeramme

• Længde af døren kan let tilpasses for hvert åbning og lukning  
• Ved brug med passager af forskellige bredder  
• Praktisk åbning og lukning med hurtigluk "TS"

• Lette låger til kalve eller ungkvæg, højde 1,15 m
• Består af basisdel og indsatsdel; bolt Ø 25 mm
• Øjebolt i bunden af basisdel til lettere indstillingsmuligheder
• 5 kryds rør med Ø 42,4 x 2,4 eller 33,7 x 2,5 mm
• Løsning til kortere lette døre finder du i kapitlet "lette skillevægge"

Pæle og monteringstilbehør 
bestilles separat

Dør, lille 323084 14 kg.  
Montagelængde: 67 cm - 100 cm

Ideel højde til brug i fodergangen ved fodergitteret til kalve

Ophæng 303450 5,6 kg  
Til låge  
med 8 m. kæde
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse  Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Staldindretning - låger

Personslip til spaltegulv 321509 44 kg 

tillader en barrierefri genemgang i mellemgange, kan 
også moteres på Spaltegulv, kun velegnet til dyr over 
550 kg

En-vejs låge, 2-fløjet med ramme 323902 65 kg 

Grundpladen muliggør en montage frit i stalden (det er ikke nødvendigt at montere 
på væg eller søjle) 
• det er muligt at montere på et spaltegulv. 
• god driftsikkerhed, ingen fjedere , lukker vha tyngdekraften.

En-vejs låge 323900 14 kg 
Til malkekvæg i malkeområdet
til passage bredder 75-120 cm
inkl. stop

Sikkerhedsbeskyttelse 304102  
Til lågeramme

Sikkerhedsskrue  334285 1,0 kg 
fodergitter    
10 stk.

Kvik-lås TS til kabinet R 304108 3,7 kg 
(klemmer inklusiv)

Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv) Tillader 

alle 
indsatser 
og døre

Fransk innovationspris

Stolper med fodplade med 
patenteret kegle forstærkning

Overfald 303447 7,6 kg 
Til låge "R", 
monteret kun indsættelses delen

Overfald 303454 6,5 kg 
Til lette låger, 
monteret kun på indsættelses delen

Total max låge åbningsbredde 8 m.
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Staldindretning - låger

 Professionel og robust Led-rulle til den daglige brug. til etablering af fleksible led og 
opdeling af marker, drivstier. det 20 mm brede bånd ruller automatisk op i rullen.
inkl. rustfri led håndtag.

Rulle til special led.
Med 20 mm træk bånd  641310   
Med 20 mm træk bånd 641311   
Med 20 mm træk band, vendbar 641320   
Med 20 mm træk band, vendbar 641321   

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
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Staldindretning - låger

PATURA finger-gitter
ved hjælp af PATURA's finger-gitter introducere vi den moderne envejs låge, som udmærker sig til at dirigere malkekvæg rundt i boksene. Også i 
selektionsområder byder Finger-gitteret sig til, i kraft af den robuste opbygning og de dæmpede tilbagslags stop, til begrænsning af støj, dyrene 
vænner sig hurtigt til at benytte denne gennemgang. 

Lysningsåbningen på 2 m 
gennemgangshøjde skal overholdes

langt bærestativ er nødvendigt til hele fingergitterBærestativ PATURA finger-gitter:
Længden på bærerstativ 1,2 m 323910 23 kg 
Længden på bærerstativ 2 m 323911 38 kg 
Længden på bærerstativ 3 m 323912 56 kg 
Længden på bærerstativ 4 m 323913 75 kg 

Andre mål på 
forespørgsel

Maximall gennemgang, ved 4m = 3,59 m

Praktisk video kan nu vises

1x 323910 Længden på bærerstativ 1,2 m

4x 323924 fingermodul

1x 323925 Endestykke med klemring

2x 323926 Montageplade

2x 303306 Stolpe 90 x 90 mm 213 cm høj

inkl bundplade

4x 323919      Bøjle 90 x 90 mm

8x 341070     Ankerbolt M12 x225 mm

Pris: spørg din forhandler EURO

Gitteret består af følgende komponenter

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Fingermodul 323924 12,2 kg 

Endestykke med klemring 323925 1,7 kg 
1 stk pr. fingerlåge

Montageplade 323926 5,7 kg
Til montage ved søjle 102 mm eller stolpe 90 x 90 mm

Fuldklemme 102 mm 341204  
3 ½"

Bøjle 90 x 90 mm 323919  

Stolper 102, 2,13 m 303422 23 kg 

Stolper 90, 2,13 m 303306 26 kg 

Spalteanker M12x235 mm 341070  

Anker bolt 12 x 110 mm rustfrit stål 341215  
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Staldindretning - låger

Hoveddør til drivgange 323901 165 kg  

Låsning med 2 fjederbeslastet låsebolte
Wireføring over metal rulle Svejsede profiler for at øge stabiliteten Fodplade til spaltegulve Fleksibel bredde justering

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Bruges hvor dørene ikke kan rotere, fx før venteværelse eller overgange.
• passage bredder fra 2,00 m - 4,00 m mulig
• Loftshøjde: 2,10 m højde, ved montering i løbegangshøjde
• Total højde: 2,83 m 
Inklusiv, stolpe med bundplade (250 x 350 mm) til Spaltebund
Lasker til ekstra fastgørelse

Løfte afspærring

Monteringsbeslag 
for yderligere 
monteringsmuligheder
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Afspærringsbom
PATURA teleskop-bom, gør det muligt at  bruge den i mange forhold, opdeling af bokse, styring omkring foderpladsen, teleskop bommen kan 
leveres i to udgaver, den er let at montere, pgr. af fjederlåsen er den meget let at betjene. 
• montage på søjle, enten bøjle 102 eller bøjle 90, sammen med 1  holder. 
• massiv bygget, for at kunne holde til belastningerne.
• kan klappes op for at spare plads. 
• låsen kan monteres på siden eller i midten af lågen. 
• kan også monteres på væg

Teleskop låge fra 3-4,5m 323930 95 kg 

Teleskop låge fra 4-6m 323931 110 kg 

ekstra lås til teleskoplåge 323932 2,5  kg 

kan forlænges fra 3m til 4,5 m hhv. fra 4 mm til 6 m

kan klappes 90°

NYT

Praktisk video kan nu vises



28 cm

55
 c

m

75
 c

m

130 cm

14
0 

cm

190 cm

B40

94
 c

m

Adskillelse af fodergitter og dyrebehandling
En ny dimension ved arbejdsøkonomi og sikkerhed 
Giv dig sikker adgang til dyret i halmstrøet og hvor du ønsker at lave behandling af dyr. Systemet er også velegnet til eftermontering 
i eksisterende stalde. Takket være to varianter kan fodergitteret monteres enten separat eller integreret i adskillelsen. Adskillelsen giver 
mulighed for behandling af dyret fra højre eller venstre side. Med dette system kan dyrene være forsvarligt fastgjort til følgende opgaver: 
kælvning, kejsersnit, kirurgi, inseminationer, graviditetsundersøgelser og yver problemer.

•  Stor adgang til flanken og underneden på 
dyrene. 

•  Ingen rammer støder på, når det nederste 
tilgang åbnes. 

• Selv til store tunge dyr. 

Adskillelse til dyrebehandling 322028 69 kg 
Montage på begge sider af fodergitteret 
er muligt

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Praktisk video kan nu vises

Staldindretning - Fodergitter til dyrebehandling
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse

Fodergitter til dyrebehandling 321049 38 kg 
Til montering skal der bruges 4 indsatser

Fodergitter til dyrebehandling  321048 65 kg 
med indsats R5   
Til montering skal der bruges 2 indsatser og 
1 grunddel R5

• Er så lavt at dyret nemt kan ligge ned.
• Kan betjenes med reb fra bagsiden.
• I nødstilfælde kan fangebøjlen åbnes med værktøj forneden. 

Stolper og monterings tilbehør 
bestilles separat

Staldindretning - Fodergitter til dyrebehandling

Indsats, standard 334408 1,4 kg 
Indsats vinkel 334410 1,4 kg 
Indsats kompakt-damp 102 enkelt 334422 3,0 kg 
Indsats, kompakt standard 334406 1,3 kg 
( Vægholder støtterør)

Grundelement R5, 1,11 m (1/2) 323160 30 kg 
Grundelement R5, 1,61 m (2/3) 323161 39 kg 
Grundelement R5, 2,61 m (3/4) 323162 57 kg 
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Staldindretning
Fodergitter til kvæg 

Selvfang gitter Type SV, kvæg 

Svensk fodergitter 

Tyrefang gitter 

Skråfodergitter 

Selvfang gitter Type SV, kalve 1

Hestefoder hegn   

Pæle og monteringstilbehør 
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Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal foderbordet være højere end ståfladen? På marken er græsset ikke forhøjet!  
På græsset stiller køerne en fod forrest. 
Dette kan ikke lade sig gøre i stalden. Dermed er rækkevidden i fodergangen kortere. For at udligne dette hæves foderbordet. 

Hvor højt skal foderbordet så være? 
Det skal være så højt, at de ikke spiser foderet fra ståfladen.

Hvor bredt skal foderbordet være?  
Hvis der er forstøbte stolper i fodergangen, skal foderbordet være omkring 5-10 cm. bredere end stolperne.

Hvad sker der, når et foderbord er installeret for lavt?  
Der kan forekommer friktionspunkter i nakken. Fangemekanismen i selvfangmekanisme virker ikke. 

Hvad sker der, når foderbordet er for højt?  
Små dyr kan ikke nå mere. Dyrene har problemer med at komme ind og ud af foderstedet. 

Indbygget fodergitter
Fodergitre er centrale elementer i en løsdriftsstald. Grundlæggende betingelse for at fodergitteret virker er, at det passer til dyrenes alder, og at 
det er installeret i den rigtige højde.
Det faktum, at "rigtige" fodergitre tjener deres formål, hvis det "miljø", dvs gulvplads, foder og foderbord matcher. For at sikre optimale 
installationsbetingelser for fodergitteret, er det vigtigt at vide i planlægningsfasen af en stald, hvilket fodergitter der skal anvendes.
Nedenfor finder du indbygningsmålene for PATURA-fodergitre og oftest stillede spørgsmål om temaet fodergitter. 

Staldindretning - Fodergitter til kvæg
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Montagehøjde til mælkekvæg

Montagehøjde til moderkøer med kalveMontagehøjde til ungkvæg

Montagehøjde til kalve

Montagehøjde foderbord

Montagehøjde nakkerør til mælkekvæg

Montagehøjde tyrefodergitter 2-rørs

Montagehøjde til moderkøer med kalve
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PATURA sikkerhed - selvfangegitter
PATURA sikkerhed selvfangegitter skal sikre, at hvis dyrene 
glider i foderet hegnet uden problemer kan undslippe  
nedenfor kan undslippe fra foderbarrieren. Det særlige 
anti-støj design, der er lydisoleret tre gange. Rubber buffer 
larmen stopper, når du åbner eller lukker barrieren.  
plastbelagte stifter giver låsen en lydløs lyd.

 Vendepunktet af fangstbaren er forstærket til mange års 
drift. Vi bruger kun foderrammer af høj kvalitets stålrør af 
60,3 mm i diameter (2 ). Diameteren af mellemliggende rør 
og fange beslaget er 42,4 mm. Alle spisesteder er  
individuelt aflåselige. En skrå monteringsbarriere af  
foderelementet er muligt. Vi leverer standard længder fra 1 
til 6 m med spiseplads bredde på 60 - 100 cm.

Perfektion i detaljer

Stive støtte rør (Ø 60,3 mm),  
med justerbar ophæng

Speciel hærdet indsats til fangbøjle

Forhindre ind filtren af grime og 
bånd

Massivt gummi til maksimal 
lyddæmpning

Indvendig gummi beskyttelse til 
tilbagesætning af fangebøjle

Staldindretning - fodergitter

Position 2 - „Fanget"Position 1 „Fri adgang" Position 3 - Sikkerheds position - 
"nødudgang"
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Staldindretning - fodergitter

PATURA SSV-gitter, opnår en støjdæmpning pgr. den massive konstruktion.

PATURA sikkerheds-selvfangegitter - med høj sikkerhed i din malkekvægbeholdning

Praktisk video kan nu vises ld
  

de
itt 

e
 

 lb
e



94
 c

m
16

5 
cm

B48

Massiv, plastbelagt låsebolt sikring imod indfiltren af 
grimer

3 fordele

Indvendig gummi beskyttelse til 
tilbagesætning af fangebøjle

Optimal sikkerhed til alle 
kvægracer og stald typer: 
nødudkobling ved underudgang
• Blød plast med lås fald
• Justerbar halsvidde
• Fodresteder individuelt aflåselige
• Gitter til lige montage svingbar (op til 3 m)
• Skrå montering er en mulighed 
Tekniske fordele:
• Høj stabilitet gennem massive rør
•  Ramme: 2 inches (60,3 mm) x 2,9 mm, 

krydser barer og Fang barer 1 ¼ inches 
(42,4 mm) x 2,6 mm

• Lang levetid korrosionsbestandig inde og ude
• Lav vedligeholdelse 
Sikkerhed/kokomfort:
• kalv og krave klip med optimeret geometri
• Støjsvag med store, stabile gummi-plader
Sikkerhedshenvisning
Forlad ikke stalden, så længe skiltet "Fangen" 
er sat op

ved en længde på mere end 4 m skal den 
afstives på midten med et( 1 1/4") rør, 
(indeholdt i leveringen).
placeringen af støtterøret kan findes på 
hjemmesiden eller på forespørgsel.

Nominel Længde = Dimension midtpæl til midtpæl

Monteringslængde = Dimension midterste hul til midterste hul (Low = nominel længde minus 19 cm / max = nominel længde)

Ramme længde = nominel længde minus 28 cm 

Foderpladsbredde = Nominel længde : Antal af foderpladser

Foderplads afstadn

Staldindretning - sikkerheds selvfang fodergitter SSV

Sikkerheds selvfangfodergitter Type SSV
• Type SSV = Sikkerheds-selvfangergitter med justerbar halsvidde

Vores top 
produkter

Meget rolig og 
meget sikker

Bundudløb
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Staldindretning - sikkerheds selvfang fodergitter SSV

Indsats, standard 334408     1,4 kg  
Indsats vinkel 334410     1,4 kg  
Indsats standard dobbelt 334409     2,3 kg  
Indsats, kompakt standard 334406     1,3 kg  
( Vægholder støtterør)
Indsats, kompakt dobbelt 334407     1,9 kg  
Indsats kompakt-damp 102 enkelt 334422     3,0 kg  
Indsats kompakt-damp 102 dobbelt 334423     4,0 kg  
Simpel - enkelt Compact klemme 76 334420     2,4 kg  
Simpel - dobbelt Compact klemme 76 334421     3,2 kg   
Isæt med øjenbolte 334411     2,2 kg  

Type Ref. Nominel 
længde

Fodreplad-
ser

Foder-
pladsbred-

de
Foderplads 

afstadn Vægt

Sikkerheds selvfangfodergitter Type SSV
SSV 10/6 321011 600 cm 10 60 cm 56 cm 204 kg  
SSV 9/6 321010 600 cm 9 66,7 cm 63 cm 188 kg  
SSV 8/6 321009 600 cm 8 75 cm 70,5 cm 184 kg   

SSV 8/5,4 321013 540 cm 8 67,5 cm 63 cm 171 kg   
SSV 7/5,25 321016 525 cm 7 75 cm 71 cm 158 kg  

SSV 8/5 321008 500 cm 8 62,5 cm 58 cm 165 kg  
SSV 7/5 321007 500 cm 7 71,4 cm 66,5 cm 154 kg  
SSV 6/5 321006 500 cm 6 83,3 cm 77,4 cm 144 kg   

SSV 6/4,4 321012 440 cm 6 73,3 cm 67,5 cm 125 kg   

SSV 6/4 321005 400 cm 6 66,7 cm 61 cm 121 kg  
SSV 5/4 321004 400 cm 5 80 cm 73 cm 112 kg   

SSV 5/3,4 321003 340 cm 5 68 cm 61 cm 101 kg  
SSV 4/3 321000 300 cm 4 75 cm 66,5 cm 84 kg   

SSV 3/2,5 321015 250 cm 3 83 cm 75 cm 66 kg  
SSV 3/2,15 321014 215 cm 3 71,6 cm 58 cm 56 kg   

SSV 2/1,6 321002 160 cm 2 80 cm 63 cm 43 kg  
SSV 1/1 321001 100 cm 1 100 cm 85 cm 23 kg  
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Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

10 monterings varianter:
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Foderplads afstadn

Foderpladsbredde = Nominel længde : Antal af foderpladser

Staldindretning - selvfang fodergitter SV

Stærkt fodergitter
Kødkvæg
Hver foderplads er svejst flere gange, som giver høj 
stabilitet og kan benyttes selv af store kødkvæg
 
ungkvæg:
Konstrueret med lille foderpladsbredde som giver 
optimal plads udnyttelse
 
Funktioner:
• Lydsvag lås med plastbelagt låsebolt
• justerbar halsvidde
• Individuel låsbar foderplads
• Gitter med lige montering svingbar (til 3 m)
• Kan monteres på skrå
 
 

Tekniske fordele:
• Høj stabilitet gennem massive rør
•  Ramme: 2 (60,3 mm) x 2,9 mm, tværstang og 

fangstang 1 ¼" (42,4 mm) x 2,6 mm  
• Galvaniseret inde og ude 
• Bærearm med rotation
 
Sikkerhed/kokomfort:
•  Sikker til kalve og halsbånd bærene dyr igennem  

optimeret geometri
• Støjreduktion med store, robuste gummipuder

  

Selvfang gitter Type SV
• Type SV = selvfangfodergitter med justerbar halsvidde

Solid plastbelagt låsebolt Lyddæmpende og bøjelig 
forneden

3 fordele

Massivt gummi til maksimal 
lyddæmpning

ved en længde på mere end 4 m skal den 
afstives på midten med et( 1 1/4") rør, 
(indeholdt i leveringen).
placeringen af støtterøret kan findes på 
hjemmesiden eller på forespørgsel.

Nominel Længde = Dimension midtpæl til midtpæl

Monteringslængde = Dimension midterste hul til midterste hul (Low = nominel længde minus 19 cm / max = nominel længde)

Ramme længde = nominel længde minus 28 cm 

Trevejs svejset

Sikkerhedshenvisning
Forlad ikke stalden, så længe skiltet 
"Fangen" er sat op 
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Staldindretning - selvfang fodergitter SV

Selvfang gitter Type SV
SV 12/6J, ungkvæg 321035 600 cm 12 50 cm 46,5 cm 208 kg  
SV 9/6 321032 600 cm 9 66,7 cm 63 cm 175 kg  
SV 8/6 321030 600 cm 8 75 cm 70,5 cm 173 kg   

SV 10/5J, ungkvæg 321033 500 cm 10 50 cm 46,5 cm 171 kg  
SV 8/5 321029 500 cm 8 62,5 cm 58 cm 152 kg  
SV 7/5 321027 500 cm 7 71,4 cm 66 cm 140 kg  
SV 6/5 321025 500 cm 6 83,3 cm 80 cm 134 kg   

SV 6/4,4 321043 440 cm 6 73 cm 67,5 cm 115 kg   

SV 7/4J, ungkvæg 321026 400 cm 7 57 cm 52 cm 114 kg  
SV 6/4 321024 400 cm 6 66,7 cm 61 cm 113 kg  
SV 5/4 321023 400 cm 5 80 cm 75,5 cm 106 kg   

SV 5/3,4 321042 340 cm 5 68 cm 61 cm 94 kg   

SV 5/3J, ungkvæg 321022 300 cm 5 60 cm 53 cm 82 kg  
SV 4/3 321021 300 cm 4 75 cm 66,5 cm 82 kg   

SV 2/1,6 321041 160 cm 2 80 cm 62,5 cm 40 kg  
SV 1/1 321020 100 cm 1 100 cm 85 cm 21 kg   

Tyre-fangfodergitter SV 1/1,45 321040 145 cm 1 145 cm — 31 kg  

Type Ref. Nominel 
længde

Fodreplad-
ser

Foder-
pladsbred-

de
Foderplads 

afstadn Vægt
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Indsats, standard 334408     1,4 kg  
Indsats vinkel 334410     1,4 kg  
Indsats standard dobbelt 334409     2,3 kg  
Indsats, kompakt standard 334406     1,3 kg  
( Vægholder støtterør)
Indsats, kompakt dobbelt 334407     1,9 kg  
Indsats kompakt-damp 102 enkelt 334422     3,0 kg  
Indsats kompakt-damp 102 dobbelt 334423     4,0 kg  
Simpel - enkelt Compact klemme 76 334420     2,4 kg  
Simpel - dobbelt Compact klemme 76 334421     3,2 kg   
Isæt med øjenbolte 334411     2,2 kg  

Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

10 monterings varianter:
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2 tilslutnings rør, 4 justerbare monteringsbeslag, 1-låsbar, 1 midterstsykke (fra 4 m)

 • Mål og antal foderpladser (66 cm) kan justeres ved tilskæring af rør til det ønskede antal fodresteder
 • Emnerne skubbes ind på støtterør og skrues fast på ønsket sted
 • Nødfrakobling
 • Dobbeltbøjle
 • Rørdiameter 60,3 mm (top/bund) 42,4 mm (tværribber) 42,4 mm (fangstbeslag)
 • Som på 4 m med en standard central støtte (i foder tabellen væg i beton)
 • Låsning: Lydløse beslag
 • Specielle slidstærke og drejelige hængsler
 • Varmgalvaniseret
 • Højde 95 cm  

Selvfang fodergitter SSV Moduler

Staldindretning - selvfang fodergitter SSV Moduler

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Foderplads med fanggitter, 321050 15,5 kg 
Stop anslag og    
mellemstang med klemmer.   
(1 stk. pr. plads)

Mellemstang med 2 T-klemmer 321053 2,5 kg 
(tilsættes til  foderpladsbredde 
større end 75 cm)

Afslutningsstang med holder 321054 3,5 kg 
Til låsestang (1 stk. pr. gitter)

Sikkerheds 
fodergitter 

på mål

Selvfang fodergitter SSV Moduler:
Støtterør længde 6 m 321066 65 kg 
Støtterør længde 5 m 321065 55 kg 
Støtterør længde 4 m 321064 45 kg 
Støtterør længde 3 m 321063 35 kg 
Støtterør længde 2 m 321062 25 kg 
Støtterør længde 1 m 321061 15 kg 

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

Tilbehørspose til Storkvæg 32106401 8,5 kg 
4 justerbare indskud m. klemringe

Foderplads bredde: Ramme længde minus10 cm

Foderplads, min. 66 cm

Rammelængde = Støtterør længde

Monteringsmål = afstand midten af hul til midten af hul = Monteringsmål minus 9 cm - 28 cm

Monteringsmål = afstand midt hul til midt hul
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•  Mål og antal foderpladser (52 cm) kan justeres ved tilskæring af rør til det ønskede antal fodresteder
•  Komponenterne er fastgjort med T-klemmer til stålrør
•  Rørdiameter 60,3 mm (top / bund) 42,4 mm (tværribber) 42,4 mm (fangebeslag)
•  På længder over 4 m bruges en central støtte (er indbygget i foderbordsvæggen)
•  Anti-støj-låsning: Lydløs grundet afdæmpede bøjninger, gummi-og plastbelagt låsebolt
• Specielle slidstærke hængsler
• varmgalvaniseret
• Højde 95 cm 

Selvfang fodergitter SV Moduler

Staldindretning - selvfang fodergitter SV Moduler

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Fodergitter 
på mål

2 tilslutnings rør, 4 justerbare monteringsbeslag, 1-låsbar, 1 midterstsykke (fra 4 m)

Selvfang fodergitter SV Moduler:
Støtterør længde 6 m 321066 65 kg 
Støtterør længde 5 m 321065 55 kg 
Støtterør længde 4 m 321064 45 kg 
Støtterør længde 3 m 321063 35 kg 
Støtterør længde 2 m 321062 25 kg 
Støtterør længde 1 m 321061 15 kg 

Foderplads med fanggitter, 321052 13,5 kg 
Stop anslag og    
mellemstang med klemmer.   
(1 stk. pr. plads)

Mellemstang med 2 T-klemmer 321053 2,5 kg 
(tilsættes til foderpladsbredde 
større end 75 cm)

Afslutningsstang med holder 321055 3,0 kg 
Til låsestang (1 stk. pr. gitter)

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

Foderplads bredde: Ramme længde minus 11 cm

Foderplads, min. 52 cm

Monteringsmål = afstand midt hul til midt hul

Tilbehørspose til Storkvæg 32106401 8,5 kg 
4 justerbare indskud m. klemringe
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Rammelængde = Støtterør længde

Monteringsmål = afstand midten af hul til midten af hul = Monteringsmål minus 9 cm - 28 cm
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Staldindretning - monteringstilbehør

Personslip - fangefodergitter 321504 16 kg  

Personslip til foderfront uden låge 321506 18 kg  

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Forlænger - fangefodergitter 321503 9 kg  

Personslip til foderfront med låge 321505 30 kg  

Udvidet fodergitter - til max 30 cm

Personaleslip: forlænger fodreelementet med 55-70 cm.

Udvidet fodergitter til min. 60 og 85 cm

Udvidet fodergitter til min. 60 og 85 cm

Ekstra stang til  334403 2,8 kg   
forlænger    
med 2 T-klemmer
Ekstra skinne med 2  T-klemmer til  
montering på forlængerrør

Indstillelig
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Kvik-lås TS til kabinet R 304108 3,7 kg 
(klemmer inklusiv)

Afslutningsrør 60x60 til hurtig  321508 7 kg 
sammenkobling TS og skruedele   

Afslutningsrør45x45 til hurtig  321507 4 kg 
sammenkobling TS og skruedele   

Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)

Kalvefodergitter (selvfanggitter, skråfodergitter), muliggør at indsætte 
optil 2,5 låge. 

Selvfanggitter SSV og SV såsom skråfodergitter, giver dig mulighed for at 
indsætte låger optil 3 m. til store storkvæg og ungkvæg.

Støttehjul til fodergitter 303453 5,6 kg 

Énhåndslås til fodergitter 334284 1,9 kg 

•  Til at indsætte ved alle selvfangfodergitter type SSV 
og SV op til 3 m, hvor lågen skal svinge.

• Åben og luk med et håndtag. 
•  Anvendelsesområder: selvfang fodergitter type SSV og SV, skråfodergitter til storkvæg og 

ungkvæg, akskillelse R3, R4 og R5, lette adskillelse..

Vægholdere til træstolper 334299 3,1 kg 
Til 2" rør (60,3 mm)

Vægholdere til træstolper 334298 1,8 kg 
til 5/4" rør (42,4 mm)
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Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Afstandsholder fodergitter -  334404  
alle fodergitter   

Sikkerhedsskrue  334285 1,0 kg 
fodergitter    
10 stk.

Klemmering D = 51 mm 890001
Med stilleskrue, til fastspænding af skær 
Ø34 mm på støtterør Ø42 mm
Klemmering D = 70 mm 8699001
Med stilleskrue, til fastspænding af skær 
Ø51 mm på støtterør Ø60 mm

Bolte til en-hånds- 334287  
låsehåndtag   

Staldindretning - monteringstilbehør

Mellemstykke med fodplade  + T-klemme 334294 1,3 kg 
2“ x 1 ¼“
Til montering på foderbordsvæg

Mellemstykke (yderligere) + T-klemme 334293 1,5 kg 
2“ x 1 ¼“
Central støtte Ø 42 mm 4 m standard

Mellemstykke med fodplade  334296 3.0 kg 
og krydsklemme     
2“ x 1 ¼“
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Låsehåndtag, lang  334286  

Central forlængerrør 334288 1,6 kg 
Bruges til at forbinde flere fodreelementer

For at lette betjeningen af  flere selvfang fodergitter SSV og SV, der er forbundet med 
centraljusteringsstang 334288.

For ekstra nem betjening, montere låsehåndtaget så centralt som 
muligt i en række tilsluttet til fodergitteret.

Transponder beskyttelse SSV 321056  
lukker sikkert mellemrummet 
mellem bøjle og bærerør 

passer til fodergitter SSV

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Staldindretning - monteringstilbehør
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Staldindretning - ramme til halsbreddejustering

Til montage kræves pr. ramme:

Ramme 10/6 1 4 5

Ramme 9/6 1 4 5

Ramme 8/6 1 3 4

Ramme 8/5 1 3 4

Ramme 7/5 1 3 4

Ramme 6/4 1 2 3

Den nye fleksibilitet til fodergitteret:
Ramme til central hals bredde justering 

Position "Fanget": Som i konventionelt fodergitter - men halsstørrelsen pr fodergitter 
er centralt indstillelige.

Position "Fri adgang": Dyrene har uhindret adgang til foderbordet.

Position "Blokeret": Dyrene har ingen tilgang til foderbordet

Klemmer til rammen til halsbreddejustering  321074 1,0 kg 
til selvlåsende fangefodergitter med bolte   

Klemmer til rammen til halsbreddejustering  321072 1,1 kg 
til selvlåsende fangefodergitter uden bolte   

Klemmer under rammen til halsbreddejustering  321073 1,2 kg 
til selvlåsende fangefodergitter   

Ramme til halsbreddejustering  321080 61 kg 
til selvlåsende fordergitter 10/6    

Ramme til halsbreddejustering  321079 58 kg 
til selvlåsende fordergitter 9/6    

Ramme til halsbreddejustering  321078 54 kg 
til selvlåsende fordergitter 8/6   

Ramme til halsbreddejustering  321077 50 kg 
til selvlåsende fordergitter 8/5   

Ramme til halsbreddejustering  321071 46 kg 
til selvlåsende fordergitter 7/5   

Ramme til halsbreddejustering  321076 38 kg 
til selvlåsende fordergitter 6/4   

Funktion: Halsbredde skal ikke justeres individuelt på hvert 
sted, men justeres uden brug af værktøj med et håndtag.
Anvendelsesområder 

• Til kødkvæg
  Tilpasning af halsbredden ved vækst af dyrene:

-  at få den rigtige hals bredde på alle alderstrin for optimal 
funktion af selvlåsende foder barriere. 

• I malkeområdet
  Hvis dyrene ikke må være fanget, er rammen justeret til 

maksimal bredhals åbning.
 -  Dyrene kan så nå maden meget lettere, og oftere og tage 

mere mad på.
 -  sikkerhedsstropper er mindre aktiveret og dermed skaber mere 

ro i stalden. 

• Til alle applikationer
  Alle foderpladser med fodergitter kan låses med et håndtag.
 o  Hvis dyrene kortvarigt ikke må komme til foderbordet fx ved 

kørsel på fodergangen med fodervogn eller andet udstyr.
 - Fangebøjle position "fanget" 

3 fordele

①

②

③

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Ved montagen på PATURA 
SV eller SSV hø-hæk, 
bortfalder standdard 

afstivningen
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Svensk fodergitter, til kvæg med horn
•  Optimal sikkerhed til alle kvægracer med 

horn  
• Anslagsstop af gummi 
• Drejelig foderbøjle 
• Halsbredde 21 cm 

Svensk fodergitter 2/1,7 334246 170 cm 2 85 cm 82 cm 47 kg 
Svensk fodergitter 3/2,5 334247 250 cm 3 83 cm 82 cm 62 kg 
Svensk fodergitter 4/3 334249 300 cm 4 75 cm 70 cm 78 kg 
Svensk fodergitter 7/5 334248 500 cm 7 71 cm 68 cm 127 kg 

Central forlængerrør 334288     1,6 kg 
Midterstolpe til svensk fodergitter 334292     9,3 kg 
Inkl. Gevindstang og møttrik (ikke til fodergitter 7/5)

 Varebeskrivelse Varenr. Nominel- Foder- Foderplads- Foderplads Vægt
   L pladser bredde størrelse  

①

Pæle og 
monteringstilbehør 

bestilles separat

2/1,7 3/2,5 4/3 7/5
Ramme længde: 141 cm 223 cm 269 cm 470 cm
Installationslængde: 150 - 158 cm 232 - 240 cm 278 - 286 cm 479 - 487 cm
Mellemstøtten: — — 1 2

Byggeeksempel: 
Midterstolpe til svensk fodergitter

• Fodersted afstand 82 cm, ideel til løsdrift
• Monteret med 4 justerbare øjebolte M22 
•  Ramme af runde rør Ø 60,3 mm og firkant rør 

60 x 60 mm, palisadesektion og bøjle 48,3 mm, 
varmgalvaniseret 

Staldindretning - svensk fodergitter

Låsebolt

Halsvidde

Massiv drejeled med 
forstærket anslag

Transponder beskyttelsesbøjle Justerbare øjebolte

Afdæmpende gummipuder

Ramme af firkantrør for en 
bedre stabillitet

Nyt design
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Ramme (uden kabel) = nominel længde - 15 cm

Tyrefodergitter 2Rør
• Max monteringsmål = Nominel længde
• Kan blive reduceret i bredden
•  Bemærk: Dyrene spiser igennem den nederste del, og det er absolut et foderbord værdigt

2-rørs, 6 m, 2 stiver 321403 79 kg
2-rørs, 5 m, 2 stiver 321402 69 kg
2-rørs, 4 m, 1 stiver 321401 55 kg
2-rørs, 3 m 321400 44 kg

Tyrefodergitter 3Rør
• Max monteringsmål = nominel længde, kan afkortes
• Midterrør justerbar
• Bemærk: Dyrene spiser mellem det midterste og nederste rør

3-rørs, 6 m, 1 stiver 321408 107 kg
3-rørs, 5 m, 1 stiver 321407 99 kg
3-rørs, 4 m, 1 stiver 321406 76 kg
3-rørs, 3 m 321405 61 kg 

Skråfodersats til foderbordadskillelse 334430 1,7 kg 
Pro foderbordsadskillelse er 2 sæt nødvendig

Foderbordsadskillelse

Staldindretning - Foderbordsafskærmning - Nakkerør afskærmning

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

Monteringsmål = afstand midten af hul til midten af hul

Ramme (uden kabel) = nominel længde - 15 cm

Monteringsmål = afstand midten af hul til midten af hul
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Staldindretning - Foderbordsafskærmning - Nakkerør afskærmning
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Holder til væg 341118 19,9 kg  

stolpeholder todelt. 341106 39,6 kg  

stolpeholder todelt. 341119 31,1 kg  

Rør Ø 88,9 x 4 mm 341283 50,4 kg  
6 m længder

Foderhæks opdeler højdejusterbear til kvæg

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Pæle og 
monteringstilbehør 
bestilles separat

Den nye PATURA foderhæks deler til tyre giver dyrene en bedre komfort, igennem højdejusterbare 88,9 mm rør, kan man til enhver tid justere 
afstande så det passer til dyrene, det muliggøre at man ikke skal drive dyrene rundt indtil de skal sælges. systemet består af højdejusterbare båse 
med en masssiv stolpe holder. det er muligt at justere disse under fodring ved at løsne de 3 vingeskruer på stolperne. med denne nye deling gøres 
det lettere at forsyne tyre med foder, og letter arbejdet.

NYT

Fuldklemme 102 mm 341204   
3 ½"

Fuldklemme 102 mm , 1 holder 34120402 1,3 kg  
3 ½"

Bøjle 90 x 90 mm 323919   

Bøjle 90 x 90 mm, 1 holder 32391901 1,4 kg  
Rørkobling indvendig til rør 89 mm 334605 2,2 kg  
3", l = 34 cm, udenfor Ø 80 mm

④

⑤

Please  
order  

4 additional full 
clamps for  

position  
2 + 3

height-adjustable
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Staldindretning - Foderbordsafskærmning - Nakkerør afskærmning

Rør Ø 48,3 x 3,2 mm 341284 18 kg 
6 m længder
Nakkerør 341285 33 kg 
6 m længder
Rør Ø 88,9 x 4 mm 341283 50,4 kg 
6 m længder

• En prisbillig foderbords adskillelse. 
•  Stolpeafstand: 

Rør 48,3 mm og 60,3 mm: Max. 2,5-3,0 m 
Rør 88,9 mm: max. 6 m 

• Højde Nakkerør: 1,15 m (op til 6 måneder), 1,30 m (6-18 måneder), 1,50 m (18 måneder) 
• Der kan indbygges i forhold til alder et foderbord i en højde på 40-55 cm.

Nakkerør afskærmning

Rørkobling indvendig til rør 48 mm 341279  
1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½")
Rørkobling indvendig, I = 26 cm 341278  
2", til rør Ø 60 mm (2")
Rørkobling indvendig til rør 89 mm 334605 2,2 kg 
3", l = 34 cm, udenfor Ø 80 mm

Stabile krydsklemmer 76 mm x 48 mm 341223  
2 ½" x 1 ½"
Stabile krydsklemmer 76 mm x 60 mm 341224  
2 ½" x 2"

Vægbeslag til rør Ø 48,3 mm (1 ½“)  341091 1,0 kg
Vægbeslag til rør Ø 60,3 mm (2“)  334406 1,3 kg
Vægbeslag til rør Ø 88,9 mm (3“)  334604 2,4 kg 

Pæle og monteringstilbehør 
bestilles separat

Beskrivelse Type Varenr. Vægt



B63

①

①

∅
 8

9

∅
 6

0
∅

 4
8

∅ 90
∅ 76
∅ 60

∅ 102
∅

 7
6

20 cm

18
 c

m

40 cm

Staldindretning - Foderbordsafskærmning - Nakkerør afskærmning
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Montagetilbehør til afstandsholder 
nakkerør ref. 341096 - 98:
1.  Stabile krydsklemmer 60 mm x 60 mm + 

2x Bøjleskrue 102 mm
2.    Stabile krydsklemmer 60 mm x 60 mm + 

2x Bøjleskrue 90 x 90  mm
3.  Stabile krydsklemmer 60 mm x 60 mm + 

2x Bøjleskrue 76 mm

Montage plade 341114 1,6 kg 
til søjle og rørforbindelser

Til sikre og stabile forbindelser af rør og stolper, med forskellige diametre. Anvendes 
red. 341015, 341242, 341246, og 341247 med bøjleskruer.

Afstandsholder nakkerør 341095 2,9 kg 
Afstandsholder nakkerør 341096 5,2 kg 
til monterings stolper 102   
incl. monteringsdele 1
Afstandsholder nakkerør  341098 4,4 kg 
til monterings stolper 90 x 90   
incl. monteringsdele 2
Afstandsholder nakkerør 341097 5,2 kg 
til monterings stolper 76   
incl. monteringsdele 3

Bøjleskrue 90 x 90  mm 341015  
M10

Bøjleskrue 60 mm  341242  
Bøjlebeslag 2"-M10 m. tværstykke

Bøjleskrue 76 mm  341246  
2 ½" - M10

Bøjleskrue 89 mm  341014  
3" - M10

Bøjleskrue 102 mm  341247  
3 ½" - M10

Installation example to post 102 mm Installation example to post 90 x 90 mm Installation Example to post 76 mm
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Staldindretning - skråfodergitter

Skråfodergitter 6 m 334043 84 kg 
12 foderåbninger 
med mellemstøtte

Skråfodergitter 5 m 334042 74 kg 
10 foderåbninger 
med mellemstøtte

Skråfodergitter 4 m 334041 55 kg 
8 foderåbninger 
med mellemstøtte

Skråfodergitter 3 m 334040 42 kg 
5 foderåbninger

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Skråfodergitter,  334156 94 kg 
ungkvær 6 m   
15 foderåbninger med mellemstøtte

Skråfodergitter  334125 76 kg 
ungkvæg 5 m   
12 foderåbninger med mellemstøtte

Skråfodergitter  334094 57 kg 
ungkvæg 4 m   
9 foderåbninger med mellemstøtte

Skråfodergitter  334063 41 kg 
ungkvæg 3 m   
6 foderåbninger

Indsats, standard 334408 1,4 kg 
Indsats vinkel 334410 1,4 kg 
Indsats standard dobbelt 334409 2,3 kg 
Indsats, kompakt standard 334406 1,3 kg 
( Vægholder støtterør)

Indsats, kompakt dobbelt 334407 1,9 kg 
Indsats kompakt-damp 102 enkelt 334422 3,0 kg 
Indsats kompakt-damp 102 dobbelt 334423 4,0 kg 
Simpel - enkelt Compact klemme 76 334420 2,4 kg 
Simpel - dobbelt Compact klemme 76 334421 3,2 kg 
Isæt med øjenbolte 334411 2,2 kg 

Afslutningsrør 60x60 til hurtig  321508 7 kg 
sammenkobling TS og skruedele   

Staldindretning - skråfodergitter

Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

Kvik-lås TS til kabinet R 304108 3,7 kg 
(klemmer inklusiv)

Selvfanggitter SSV og SV såsom skråfodergitter, giver dig mulighed for at 
indsætte låger optil 3 m. til store storkvæg og ungkvæg.

• Til kvæg og køer fra 18 måneder

HUSDYR

• Til kvæg fra 6 - 18 måneder

UNGKVÆG

Længde = Dimension midtpæl til midtpæl

Monteringslængde = Længde minus 19 cm

Rammelængde = Længde minus 28 cm

Længde = Dimension midtpæl til midtpæl

Monteringslængde = Længde minus 19 cm

Rammelængde = Længde minus 28 cm
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Order henvisning:
Bestil 1 bæreramme med passende længde, plus 
2 start eller slut-dele og det nødvendige antal 
stivere

Modul skråfodergitter 6 m 321514 51 kg
2 rør Ø 60,3 mm,  
4 justerbare udhæng med midterstøtte

Modul skråfodergitter 5 m  
(uden gitterstave)

321513 43 kg

2 rør Ø 60,3 mm,  
4 justerbare udhæng med midterstøtte

Modul skråfodergitter 4 m  
(uden gitterstave)

321512 35 kg

2 rør Ø 60,3 mm,  
4 justerbare udhæng med midterstøtte

Modul skråfodergitter 3 m  
(uden krydsrør)

321511 27 kg

2 rør Ø 60,3 mm,  
4 justerbare udhæng

Modul skråfodergitter 2 m  
(uden krydsrør)

321510 19 kg

2 rør Ø 60,3 mm,  
4 justerbare udhæng

Gitterstave skråfodergitter 334008 3,5 kg
med 2 T-klemmer

Start- og slutdel 334007 7 kg
Til skråfodergitter med 3 T-klemmer

Mellemstykke (yderligere) + T-klemme 334293 1,5 kg

• Kan tilpasses i længden
• Alle foderpladsafstand er justerbar
• Foderhøjde: 94 cm 

Moduler skråfodergitter

Bensæt til modulære fodergitter

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Staldindretning - skråfodergitter

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

ld
  

de
itt

e
 

lb
e

Monteringslængde
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Staldindretning - skråfodergitter Staldindretning - Fodermodul - front - til kalve
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Forlænges til kalve - 
fodergitter på 

max. 20 cm

Kalve-skråfodergitter 5/2 334051 19 kg 
5 foderåbninger på 2,00 m 
Kalve-skråfodergitter 7/2,5 334052 23 kg 
7 foderåbninger på 2,50 m 
Kalve-skråfodergitter 9/3 334053 28 kg 
9 foderåbninger på 3,00 m 
Kalve-skråfodergitter 12/4 334054 40 kg 
12 foderåbninger på 4,00 m 
Kalve-skråfodergitter 16/5 334055 54 kg 
16 foderåbninger på 5,00 m

• Til Kalve
• På 4 m, inkl. central-støtte
• Monteres på stolper og skruedele 

Kalve-skråfodergitter

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

Indsæt kalve standard 322050  
Kalve Kompakt 322051  
Kalve 76 322052 1,6 kg 
Indsæt kalve klemme 76 dobbelt 322053 2,1 kg 
Indsæt kalve standard dobbelt 322054 1,5 kg 
Forlænger - kalvefodergitter 332028 7 kg 
Med 2 ekstra stænger
Forlænges til kalve - fodergitter på max. 20 cm
Afslutningsrør45x45 til hurtig  321507 4 kg 
sammenkobling TS og skruedele   
Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)

 5/2 7/2,5 9/3 12/4 16/5
Ramme længde: 183 cm 236 cm 281 cm 381 cm 481 cm
Installationslængde: 193 – 213 cm 246 – 266 cm 291 – 311 cm 391 – 411 cm 491 – 511 cm

Monteringslængde:
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Staldindretning - Fodermodul - front - til kalve
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Længden på bærerstativ 6 m 321534 42 kg 

Længden på bærerstativ 5 m 321533 36 kg 

Længden på bærerstativ 4 m 321532 30 kg 

Længden på bærerstativ 3 m 321531 22 kg 

Længden på bærerstativ 2 m 321530 16 kg 

Længden på bærerstativ 1 m 321529 10 kg 

gitterstave til skråt modul ædegitter 334009 2,0 kg 
Start- og slutdel 334010 3,9 kg 
til skråt modul ædegitter
mellemstøtte til kalvegitter 33429301 1,1 kg 

Forlænges til kalve - 
fodergitter på max. 20 cm

Indsæt kalve standard 322050  
Kalve Kompakt 322051  
Kalve 76 322052 1,6 kg 
Indsæt kalve klemme 76 dobbelt 322053 2,1 kg 
Indsæt kalve standard dobbelt 322054 1,5 kg 
Forlænger - kalvefodergitter 332028 7 kg 
Med 2 ekstra stængerForlænges til kalve - 
fodergitter på max. 20 cm
Afslutningsrør45x45 til hurtig  321507 4 kg 
sammenkobling TS og skruedele   
Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)
Rør i metermål 341261 3,1 kg/m 
Ø 42,4 x 3,2 mm galvaniseret

• 2 stk bærerør Ø2.4 mm og 4 indskudsrør kalve standard, med 2 klemringe, 
• fra 4 m med mellem understøttelse
• Foderhøjde: 75 cm 

modul og smart ædegitter til kalve

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

NYT

Monteringslængde:
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Staldindretning - skråfodergitter Staldindretning - Fodermodul - front - til kalve

2 tilslutnings rør, 4 justerbare monteringsbeslag, 1-låsbar, 1 midterstsykke (fra 4 m)

• med nødåbning forståes at dyrene kan frigives så de kan slippe ud nedad
• alle mål og afstande ved foderhækken fra ca 50 cm 
• kan rørene afkortes og man kan vælge antalet af foderpladser                                                                                                                                   
• Enkeltdelene bliver skubbet på bærerøret og skruet fast
• Rørdiameteren 42 mm foroven og forneden, fangbøjler 27 mm
• de forskellig lukke mekanismer drejelled er galvaniserede
• lukketøjet er meget stille pgr. coatingen

Fodermodul - front - til kalve

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Sikkerheds 
fodergitter 

på mål

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

Bærestativ for fodergitter til kalve SSV- modul
Modul kalvefodergitter 6 m 322027 51 kg 

bærestativ kalvefodergitter 5 m 322026 43 kg 

bærestativ kalvefodergitter 4 m 322025 36 kg 

Modul kalvefodergitter 3 m 322019 26 kg 

Modul kalvefodergitter 2 m  322018 19 kg 

bærestativ kalvefodergitter 1 m 322009 12 kg 

Tilbehørs taske og bærerør til kalve 32201802 4,4 kg 
4 Justerbare rør med klemringe

Foderplads med fanggitter, 322015 8,8 kg 
Stop anslag og    
mellemstang med klemmer.   
(1 stk. pr. plads)

Afslutningsstang med holder 322016 2,1 kg 
Til låsestang (1 stk. pr. gitter)

Mellemstang 322017 1,7 kg 
med 2 T-klemmer

Foderplads bredde: Ramme længde minus15 cm

Foderplads, min. 50 cm

Rammelængde = Støtterør længde

Monteringsmål = afstand midt hul til midt hul
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Staldindretning - Fodermodul - front - til kalve
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Det er muligt at afkorte rørene ved alle foderpladsstande fra 40 cm. så det passser med antal foderpladser.
• De enkelte elementer bliver skubbet på røret og skruet fast på selve gitteret. 
• Med nødudkobling, det vil sige, dyrene kan frigives nederst 
• Rørdiameter 42 mm (foroven/forneden) 27 mm (Fangbøjle og fyldestave) 
• Låsning: Meget let med fangbøjlen og den plastbelagte låsebolt 
• Særlig slidstærk svirvel, fuldt galvaniseret 

Fodermodul - front - til kalve

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Fodergitter 
på mål

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat

Foderplads bredde: Ramme længde minus15 cm

Foderplads, min. 40 cm

Monteringsmål = afstand midt hul til midt hul

Rammelængde = Støtterør længde

Bærestativ for fodergitter til kalve SV- modul
Modul kalvefodergitter 6 m 322027 51 kg 

bærestativ kalvefodergitter 5 m 322026 43 kg 

bærestativ kalvefodergitter 4 m 322025 36 kg 

Modul kalvefodergitter 3 m 322019 26 kg 

Modul kalvefodergitter 2 m  322018 19 kg 

bærestativ kalvefodergitter 1 m 322009 12 kg 

Tilbehørs taske og bærerør til kalve 32201802 4,4 kg 
4 Justerbare rør med klemringe

Foderplads med fanggitter, 322014 8,8 kg 
Stop anslag og    
mellemstang med klemmer.   
(1 stk. pr. plads)

Afslutningsstang med holder 322016 2,1 kg 
Til låsestang (1 stk. pr. gitter)

Mellemstang 322017 1,7 kg 
med 2 T-klemmer

2 tilslutnings rør, 4 justerbare monteringsbeslag, 1-låsbar, 1 midterstsykke (fra 4 m)

NYT
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25 cm
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 2/1 4/2 5/2,5 6/3 8/4 10/5
Ramme længde: 93 cm 183 cm 236 cm 281 cm 381 cm 481 cm
Installationslængde: 103 -113 cm 193 - 203 cm 246 - 256 cm 291 - 301 cm 391 - 401 cm 491 - 501 cm

Nyhed: Nu med 5 montagevarianter

Staldindretning - kalve-selvfang fodergitter Staldindretning - kalve-selvfang fodergitter

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Kalvefodergitter 2/1 322002 22 kg 
2 foderpladser

Kalvefodergitter 4/2 322000 44 kg 
4 foderpladser

Kalvefodergitter 5/2,5 322001 57 kg 
5 foderpladser

Kalvefodergitter 6/3 322003 68 kg 
6 foderpladser

Kalvefodergitter 8/4 322005 93 kg 
8 foderpladser 

Kalvefodergitter 10/5 322007 116 kg 
10 foderpladser

• Type SSV med sikkerheds-underløb og støjdæmpende
• klapbare suttespandsholder (bestilles ekstra)
• Trug til montering på spandeholder  (bestilles ekstra - kun muligt med spandholder monteret)
• Variabel halsvidde, fra 3m inkl.midterstøtte
• Til kalve op til max. 6 mdr.

Kalve-selvfang fodergitter

Stolper og monterings tilbehør bestilles separat

Transport beskyttelse af kalvegitter 321057  
lukker sikkert mellemrummet mellem 
bøjle og bærerør passer til fodergitter SSV

Indsæt kalve standard 322050  
Kalve Kompakt 322051  
Kalve 76 322052 1,6 kg 
Indsæt kalve klemme 76 dobbelt 322053 2,1 kg 
Indsæt kalve standard dobbelt 322054 1,5 kg 
Forlænger - kalvefodergitter 332028 7 kg 
Med 2 ekstra stængerForlænges til kalve - 
fodergitter på max. 20 cm
Afslutningsrør45x45 til hurtig  321507 4 kg 
sammenkobling TS og skruedele   
Kvik-lås "TS"  304107 3,6 kg 
til lette elementer   
(klemmer inklusiv)
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Staldindretning - kalve-selvfang fodergitter

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Klapbar

Sutteholder-montagesæt 2/1 332209 8 kg 
Sutteholder-montagesæt 4/2 332210 12 kg 
Sutteholder-montagesæt 5/2,5 332211 13 kg 
Sutteholder-montagesæt 6/3 332212 17 kg 
Sutteholder-montagesæt 8/4 332213 20 kg 
Sutteholder-montagesæt 10/5 332214 23 kg 

Foderplads holder 332201 2,3 kg 

Inklusiv Suttespandholder
Byggeeksempel: Kalvefodergitter med 

suttespand-montagesæt

Ramme til trug på KFG 4/2  322030 6 kg 
til 1 plasttrug med indbygningsdel 2 m
Ramme til trug på KFG 5/2,5 322031 8 kg 
til 1 plasttrug med indbygningsdel 2,5 m
Ramme til trug på KFG 6/3 322032 9 kg 
til 1 plasttrug med indbygningsdel 3 m
Ramme til trug på KFG 8/4  322033 12 kg 
til 2 plasttrug med indbygningsdel 2 m
Ramme til trug på KFG 10/5  322034 14 kg 
til 2 plasttrug med indbygningsdel 2,5 m

Plastik trug med spandholder 2 m 322040 7 kg 
Plastik trug med spandholder 2,5 m 322041 9 kg 
Plastik trug med spandholder 3 m 322042 11 kg 

NYT

sammmenklaplig diespands stativ, brugbar til die-fodring på alle ædegitter, let 
montage. Kan klappes op ved rengøring af foderhækken.

Suttespand montagesæt 332230 4,6 kg

Rør i metermål 341261 3,1 kg/m 
Ø 42,4 x 3,2 mm galvaniseret

Æde og drikke stand 324004 1,3 kg 

maks 3 længder pr. montagesæt

Klapbar
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Hestefoder hegn og et 20 cm højere foderbord 
giver arts-relevant foderindtagelse

Boksmål

Foderområde
•  højde foderbord over standflade: 

20 til 60 cm
• Fri bredde fodergang:  30 til 35 cm
• foderplads bredde: 60 – 80 cm
•  Trughøjde over standflad:  

50 – 60 cm 

Gulvområde 
• Enkeltboks: 9 – 12 m²
•  Gulvområde enrums-gruppe 

løbestald (Uden udløb):  
9 – 12 m²/dyr

•  Gulvområde flerrums løbestald 
med separate foderpladser og 
udløb (uden plads til foderplads og 
udgang): 6 – 9 m² /dyr

Vigtige mål i hestestald
(Data for heste med højde 1,45 – 1,70 m)

Staldindretning - hestefodergitter

Udløb
Løbeområde 9- 12 m², for 2 heste 
regnes 150 m² ( for flere heste regnes 
40 m² / hest)

Staldindretning - hestefodergitter

En stor staldgang med hestefodergitter til rationel foderindtagelse og nem, tidsbesparende observation af 
heste

Heste fodergitter til gruppe løbestald

Velegnet til hestehold
Heste er flokdyr, der lever i sociale grupper og æder sammen. Det enkelte dyr i besætningen 
føler sig meget sikrere end ved at gå alene. For at udviklinge en arts-typiske adfærd, specielt hos 
føl, er en gruppen  uundværlig. Den gensidige personlig pleje reducerer sygdom og reducerer 
frygten for andre dyr. Mange sundheds- og adfærdsmæssige problemer hos heste er forårsaget 
af fjernelse af ovenstående basale behov.
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Justerbar udhæng  
til nem montering

Massiv  3-fags  
skruebeslag  

sørger for optimal  
sammenkobling  
af dit fodergitter

Staldindretning - hestefodergitter

Med 5 vigtige fordele  
til din fordel

Fordel 1:
Komplet galvaniseret -  
holder mange år

Fordel 2:
Længde justerbar foderhegn  
passer altid perfekt

Fordel 3:
Højde justerbar til artsbestemt 
fødeindtagelse

Fordel 4:
Justerbar hals størrelser paser  
til alle hesteracer

Fordel 5:
Nem åbning til hurtig udmugning 

Nu endnu  
mere stabil 
 ved brug af 

3-bolt  
forbindelse

Forskellige staldkoncepter til gruppehold med løbeområde og gruppe-fodring kan realiseres og sikrer dig 
fleksible elementer

Hestefodergitter til enkelt, rationelt og artsbestemt foderfordele til dine heste. Optimal staldklima ved brug 
af vindbeskyttelsesnet.

Heste-fodergitter
Heste foderhegn kan bruges både til enkeltdyr som til grupper. Over en farbar foderbord kan du 
også levere mad til store grupper med en minimal indsats. Til enkelthold kan der fodres gennem 
porten foran fodergitteret.

Rationelle  
foderlager 

+ dyrebestemt 
foderangivelse
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Funktionelle mål til heste under 
anvendelse af montagestolper

Fodergitter til heste
Det nyudviklede PATURA sikkerhedsfodergitter til heste behøver hverken klemmer eller skruer. Mellem de 
individuelle foderpladser er fodergitteret lukket med tværstænger.

 1,91 m 2,73 m
Nominel længde: 210 cm 292 cm
Installationslængde: 191 cm 273 cm

Staldindretning - sikkerheds-hestefodergitter

  Type Varenr.  Vægt 

Sikkerheds-heste-
fodergitter

Fodergitter - 
svejst - til nem 

montering

Afdækket mel-
lemrum - til stor 

sikkerhed

Nominel længde = 210 / 292 cm

Montagelængde = 191 / 273 cm

Nominel længde = 210 / 292 cm

Montagelængde = 191 / 273 cm

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat
Alle mål er ca. mål!

universal hø hæk til heste 191 cm, montagelængde 303559 54 kg 
3 foderpladser

universal hø hæk til heste 273 cm, montagelængde 303558 71 kg 
4 Æde-pladser

Sikkerheds-hestefodergitter L = 191 cm 303563 54 kg 
3 foderpladser

Sikkerheds-hestefodergitter L = 273 cm. 303564 71 kg 
5 foderpladser

Énhåndslås til fodergitter 334284 1,9 kg 

•  Fastgøres på begge 
sider med bolte (Varenr. 
332484); det komplette 
drejelige fodergitter

•  Sæt til eksisterende 
bygninger eller med pæle 
Ø 102 mm, l = 2,13 m

•  Teoretisk foderpladsbredde 
ca. 70 cm (3 pladser/2,10 
m), ca. 58 cm (5 
pladser/2,92 m)

•  Ædegitter afstand, 
universal mål 59 til 64 cm, 
afstanden for sikkerheds 
ædegitter 53 cm                                                                                                                                               
   

•  Ædegitter afstand, 
universal mål 59 til 64 cm, 
afstanden for sikkerheds 
ædegitter 53 cm                                                                                                                                               
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Kalkulation eller ordre eksempel: (Standard layout)

Heste-fodergitter 2,65 m bred, gitterafstand midt/midt ca. 35 cm.

• Bredde hestefodergitter: 2,65 m (midterstolpe)
• Nødvendig støtte rør: nominel længde 3,00 m
•  Effektiv støtterør længde: Fodergitter bredde - (2 x stolperadius) - 

(2 x udhængsbredde) = 2,65 m - (2 x 0,05 m) - (2 x 0,075 m) = 2,40 m
 •  Antal gitterstave: støtterør længde: gitterafstand (center til center) + 

1 endestav = 2,40 m: 0,35 m = 6,85 + 1 = 7,85 stave (oprundet otte stave) 

•  Bundramme i nominelle længder på 2, 3, 4 og 5 m, fra midten af stolpe/
midten af stolpe monteringsstolper Ø 102 mm  

•  Alle midlertidige foranstaltninger er muligt ved at afkorte rørene
•  højde 1,57 m og 1,90 m  
•  Rør diameter bundramme: 60,3 mm (2 ), stave: 48,3 mm (1 1 / 2 ")  
•  Montering består af:  Byggedele elle med stolper Ø 102 mm 
•  fastgøre bolte fra begge sider, den komplette fodergitter er drejelig  

•  Til nem montering er der i støtterøret 4 justerbare indsatsdele integreret  
•  Nødvendig foderpladsbredde mellemstore heste cirka 60 - 70 cm  
•  Lysmål gitterafstand: 25 - 30 cm = afstand mellem stave på 30 - 35 cm  
• Leveres usamlet"

PATURA Heste fodergitter

Nominel længde = 200 / 300 / 400 / 500 cm

Montagelængde

Standard hestefodergitter med gitterstaveModul hestefodergitter med gitterstave 
i sikkerhedsanordning.

Staldindretning - heste fodergitter moduler

Pæle og monteringstilbehør bestilles separat
Alle mål er ca. mål!

  Type Varenr.  Vægt 

Modul skråfodergitter 5 m (uden gitterstave) 321513 43 kg 
2 rør Ø 60,3 mm, 4 justerbare udhæng med midterstøtte

Modul skråfodergitter 4 m (uden gitterstave) 321512 35 kg 
2 rør Ø 60,3 mm, 4 justerbare udhæng med midterstøtte

Modul skråfodergitter 3 m (uden krydsrør) 321511 27 kg 
2 rør Ø 60,3 mm, 4 justerbare udhæng

Modul skråfodergitter 2 m (uden krydsrør) 321510 19 kg 
2 rør Ø 60,3 mm, 4 justerbare udhæng

Gitterstave Ø 48,3 mm 303415 7 kg 
Længde 1,47 m, med 2 forstærket T-klemmer

Gitterstave Ø 48,3 mm 303418 8,5 kg 
Længde 1,80 m, med 2 forstærket T-klemmer

Nominel længde = 200 / 300 / 400 / 500 cm

Montagelængde

Sikkerheds -
 henvisning

lysmål 
gitterafstand 

mellem 5 og 30 
cm er at 

foretrække
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 5 m 4 m 3 m 2 m  
Nominel længde: 500 cm 400 cm 300 cm 200 cm  
Installationslængde: 480 - 495 cm 380 - 395 cm 280 - 295 cm 180 - 195 cm  

1x 2 rør Ø 60,3 mm

4 justerbare udhæng

8x Gitterstave Ø 48,3 mm

Bestilling  

Monteringsstolper l = 2,75 m, skruetvinger og 
skruedele skal bestilles separat 

①

②
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Patura stolper: Det stærkeste sortiment

Staldindretning - pæle og monteringstilbehør

Forbrug 
0,3 l/m: 1 liter 

til 4 stolper

Stolper Ø 102 mm

Optimal beskyttelse 
af stolper i stalden
Staldindretning - stolper, fanggitter, skillevægge, kabiner, osv. 
Er i dag som regel lavet af galvaniseret stål. Galvaniseringen har 
en meget god, omkostningseffektiv beskyttelse mod rust, hvilket normalt 
sker i ikke-galvaniseret stål. Zink beskyttende lag kan ikke tilbyde nogen beskyttelse 
mod angreb af syrer og baser. Syrer og baser samt jern og zink korroderer 
mange metaller. Selv rustfrit stål har en utilstrækkelig syre beskyttelse 
afhængigt af kvaliteten.
Syrer og baser kommer man i forbindelse med på mange måder: 
i gylle, møg, og især i ensilagen.

Hvad kan gøres?
1.  I planlægningsfasen: Undgå at placere stolper på kritiske steder. 

Tal med os, vi rådgiver gerne.
2.  Ved alle stolper, skillevægge og liggeboksbøjler skal der males med en bitum 

beskyttelsesmaling eller brug PVC beskyttende hylster.
3.  Støb en beskyttende betonkappe så højt, at gødning eller ensilage ikke når 

op på stolperne (se billedet til højre). 
4. I særligt kritiske områder bør rustfri stålstolper anvendes.
5.  Rengør regelmæssigt din stald med en højtryksrenser. Levetiden vil være 

signifikant længere. 
Stolper med betonbeklædning

Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Bitumen-pensel

Bitumen - maling, 1 liter 339202 1,1 kg 
Bitumen-beskyttelses maling, 5 l 339205 5 kg 
Bitumen-beskyttelses maling, 10 l 339210 10,1 kg 
Bitumen-beskyttelses maling, 30 l 339212 30 kg 
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Staldindretning - pæle og monteringstilbehør

Stolper □ 90 mm Stolper Ø 76 mm Stolper Ø 60 mm
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Gulv

PVC-beskyttelseshylster til stolper 76 mm 339300  
L = 17 cm

PVC-beskyttelseshylster til stolper 90 x 90 mm 339302  
L = 18 cm

PVC-beskyttelseshylster til stolper 102 mm 339301  
L = 18 cm

1. PVC-beskyttelseshylster lægges i varmt vand
2. Sættes på stolpen med den tynde rand for oven                                                                                   

til 90 x 90 mm Stolpe                                                                                                                             
1. PVC røret trækkes ud og fikseres                                                                                                       
2. ca 10 cm indstøbes og røret limes foroven

Stolper med fodplade med patenteret kegle forstærkning

• Høj sikkerhed for kloven
• maksimal stabilitet
• let at rengøre, fordi der er ingen skjulte hjørner
• Patenteret 

Stolper af rustfrit stål

Til de mest kritiske steder i stalden

Stolper Ø 60 mm

Det billige alternativ til mindre belastninger

Andre længder

• Optimal længder for endnu flere applikationer

Gennemprøvet: stolper til spaltegulv

• Med speciel bundplade for nem montering på spaltegulv

Bevist: Special vægtykkelse 6 mm

Til meget stor belastning

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Staldindretning - pæle og monteringstilbehør

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

50 x 50 cm Fundament til stolper

•  Indbygningsrør gør det muligt at 
fjerne stolperne

•  Ideelt også der, hvor det på et 
tidspunkt er nødvendigt med stolper

•  hætten forhindrer indtrængen af 
snavs

•  Drjjesikringen fastholder 
indbygningsrøret

Stolper Ø 102 mm med 4,0 mm godstykkelse (standard)
Stolper 102, 1,95 m  303225 20 kg 
Stolper 102, 1,95 m  303226 29 kg 
6 mm godstykkelse
Stolper 102, 1,95 m Rustfri 303227 20 kg 
Rustfri stål
Stolper 102, 2,13 m til indbygningrør 303425 21 kg 
Stolper 102, 2,13 m til indbygningrør 303498 30 kg 
6 mm godstykkelse
Stolper 102, 2,25 m  303221 23 kg 
Stolper 102, 2,25 m  303222 33 kg 
6 mm godstykkelse
Stolper 102, 2,25 m Rustfri 303223 23 kg 
Rustfri stål
Stolper 102, 2,43 m til indbygningsrør 303426 24 kg 
Stolper 102, 2,75 m til indbygningsrør 303427 27 kg 
Stolper 102, 1,65 m 303420 19 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm
Stolper 102, 1,95 m 303421 22 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm
Stolper 102, 2,13 m 303422 23 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm
Stolper 102, 2,25 m 303220 26 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm
Stolper 102, 1,65 m 303424 21 kg 
Til spaltegulv
Bundplade 350x250x10 mm
Stolper 102, 1,65 m 303423 18 kg 
Bundplade underneden
Stolper 102, reparation, 2,13 m 303499 21 kg 
Støtteplade 200x200x8 mm 341200 2,0 kg 

Monteringsrør 102 303490 5 kg 
47 cm lang, Ø udvendig 114 mm
egnet til stolper 303425, 303498, 303426, 303427.

Afdækning til monteringsrør 102 303491  

Bundplads til spaltegulv  341198 5 kg 
350x200x10 mm   
Til montering på stolper Ø 102, □ 90 og Ø 76 
med bundplade til spaltegulv

Alle stolper der kommer i kontakt med gødning og foder, skal være forsynet med en bitumin beskyttende 
belægning

Stolper med fodplade med 
patenteret kegle forstærkning

Indbygnings-
højde se side 

B76/B77
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Staldindretning - pæle og monteringstilbehør

  Type Varenr.  Vægt 

Klemmer 102, enkelt holder 303480 2,2 kg 

Klemmer 102, enkelt holder 90 gr. 303435 2,0 kg 

Klemmer 102, vinkel holder 303481 2,5 kg 

Klemmer 102, dobbelt holder 303482 2,6 kg 

Klemmer 102, dobbelt holder 90 gr. 303436 2,5 kg 

Klemmer 102, tre-fags holder 303483 3,2 kg 

Klemmer 102, tre-fags holder 90 gr. 303462 3,1 kg 

Klemmer 102, fir-fags holder 303484 3,6 kg 

Klemmer 102, riegelholder enkelt 303485 1,7 kg 

Klemmer 102, riegelholder dobbelt 303486 1,9 kg 

Klemmer 102, riegelholder parallel 303431 2,0 kg 

Klemmer 102, riegelholder, vinkelret 303488 2,0 kg 

Klemmer 102, riegelholder lille 303430 1,6 kg 
Til lette låger

Klemme 102, Riegelholder RS 303380 2,2 kg 

Klemme 102, Riegelholder TS 303381 2,3 kg 

Klemme 102, Riegelholder RS dobbelt 303374 2,9 kg 

Klemme 102, Riegelholder TS dobbelt 303375 3,1 kg 

Klemme 102, Riegelholder TS dobbelt 303379 2,2 kg 

Klemme 102, Riegelholder TS dobbelt 303378 2,5 kg

Klemme 102, Riegelholder RS dobbelt, parallel 303376 2,8 kg 

Klemme 102, Riegelholder TS dobbelt, parallel 303377 3,6 kg 

Klammer 102, drikkeholder 341203 2,7 kg 
(Til model 19R, 46, 115, 25R,12P, 1200, Forstal, Lac 5, Lac 55, F30, F30A, 
F60, 10P, 20, 340, 370, 375, 130, 350)
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Staldindretning - pæle og monteringstilbehør

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Stolper □  90 x 90 mm med 4,0 mm godstykkelse (standard)
Stolper 90, 2,13 m 303301 22 kg 

Stolper 90, 2,13 m 303300 33 kg 
Vægstyrke 6 mm

Stolper 90, 2,43 m 303302 26 kg 

Stolper 90, 2,75 m 303303 29 kg 

Stolper 90, 1,65 m 303304 21 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm

Stolper 90, 1,95 m 303305 24 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm

Stolper 90, 2,13 m 303306 26 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm

Stolper 90, 1,65 m 303307 23 kg 
Bundplade 200 x 350 mm til spaltegulv

Støtteplade 200x200x8 mm 341200 2,0 kg 

Klemmer 90, 1 holder 303310 1,6 kg 
Klemmer 90, 2 holder 303311 2,2 kg 
Klemmer 90, 2 holder parallel 303312 2,4 kg 
Klemmer 90, 2 holder vinklet 303313 2,4 kg 
Klemmer 90, 3 holder, 1 x parallel 303314 2,9 kg 
Klemmer 90, 3 holder vinklet 303315 3,0 kg
Klemmer 90, 4 holder vinklet 303316 3,7 kg 
Klemmer 90, 4 holder parallel 303317 3,7 kg 
Klemmer 90, 1 riegelholder 303320 1,4 kg 
Klemmer 90, 2 riegelholder 303321 2,2 kg 
Klemmer 90, 2 riegelholder parallel 303322 1,9 kg 
Klemmer 90,  2 riegelholder vinklet 303324 1,9 kg 
Klemmer 90, 1 riegelholder, let 303323 1,4 kg 
(til lette låger)
Klemme 90, 1 riegelholder RS 303382 1,6 kg 
Klemme 90, 1 riegelholder TS 303342 2,1 kg 
Klemme 2 riegelholder, RS 303343 2,0 kg 
Klemme 90, 2 Riegelholder TS 303344 2,9 kg 
Klemme 90, 2 riegelholder RS, parallel 303383 2,8 kg 
Klemme 90, 2 riegelholder TS, parallel 303345 3,5 kg 
Klemme 90 holder til drikkekop 303329 3,3 kg 
(Til model 19R, 46, 115, 25R, 12P, 1200, 
Forstal, Lac 5, Lac 55, F30, F30A, F60, 10P, 20, 340, 370, 375, 130, 350)

Indbygningsrør 90  303308 3,0 kg 
50 cm lang, 100 x 100 mm (udenpå)

Afdækning til indbygningsrør 303309 1,0 kg 
Kvadrat 90

Alle stolper der kommer i kontakt med gødning og foder, skal være forsynet 
med en bitumin beskyttende belægning

Indbygningshøjde 
se side 

B76/B77
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Staldindretning - pæle og monteringstilbehør

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Stolper med fodplade med 
patenteret kegle forstærkning

Indbygningshøjde 
se side 

B76/B77
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NU med en 
drejesikring

Stolper Ø 76 mm med 3,6 mm godstykkelse (standard)
Stolpe 76, l = 1,65 m 303194 11 kg 
Stolper 76, l = 1,95 m 303195 13 kg 
Stolpe 76, l = 1,95 m 303196 21 kg 
6 mm godstykkelse
Stolpe 76, l = 1,95 m, Stål  303476 13 kg 
Stolper 76, 1,35 m 303472 12,5 kg
Bundplade 200 x 200 x 8 mm
Stolper 76, 1,65 m 303473 15 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm
Stolper 76, 1,65 m 303474 16 kg 
Bundplade 250 x 350 mm til spaltegulv
Stolper 76, 1,65 m 303475 13 kg 
Bundplade 140 x 200 mm midten

Støtteplade 200x200x8 mm 341200 2,0 kg 

Klemme 76, enkelt holdt 303433 1,5 kg 
Klemme 76, vinkelt holdt 303434 2,1 kg 
Klemme 76, dobbelt holdt 303437 2,1 kg 
Klemme 76, tre-fags holder 90° 303438 2,4 kg 
Klemme 76, tre-fags holdt 303479 2,4 kg 
Klemme 76, fir-fags holdt 303439 3,0 kg
Klemme 76, Riegel holder 303441 1,3 kg 
Klemme 76, Riegelholder dobbelt 303444 1,7 kg 
Klemme 76, Riegelholder parallel 303443 1,7 kg 
Klemme 76, 2 riegelholder, vinklet 303478 1,4 kg 
Klemme 76, Riegelholder lille 303442 1,3 kg 
(til lette låger)
Klemme 76 mm til hurtigmontering RS 303384 1,6 kg 
Klemme 76 mm til hurtigmontering TS 303385 1,8 kg 
Klemme 76 mm til hurtigmontering RS, dobbelt 303386 2,3 kg 
Klemme 76 mm til hurtigmontering TS, dobbelt 303387 2,7 kg 
Klemme 76 mm til hurtigmontering RS, parallel 303388 2,4 kg 
Klemme 76 mm til hurtigmontering TS, parallel 303389 3,2 kg 
Klemme 76, holder drikketrug 303469 2,2 kg 
(Til model 19R, 46, 115, 25R,
12P, 1200, Forstal, Lac 5, Lac 55, F30, F30A, 
F60, 10P, 20, 340, 370, 375, 130, 350)

Indbygningsrør 76 303197 2,0 kg 
30 cm lange, Ø udenpå 89 mm
egnet til stolper 303194, 303195, 303196

Afdækning til indbygningsrør 76 303449  

Alle stolper der kommer i kontakt med gødning og 
foder, skal være forsynet med en bitumin beskyttende 
belægning

4,5 cm



13
5 

cm
 

①
②
③
④
⑤
⑥

16
5 

cm
 

303493

303199303198 303460

① ③

⑤

②

④

B82

⑥

Staldindretning - pæle og monteringstilbehør

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

4,5 cm

Alle stolper der kommer i kontakt med gødning og foder, skal være 
forsynet med en bitumin beskyttende belægning
Alle stolper der kommer i kontakt med gødning og foder, skal være 
forsynet med en bitumin beskyttende belægning

NU med en 
drejesikring

Stolper Ø 60 mm med 3,6 mm godstykkelse (standard)
Stolper Ø 60, 1 = 1,65 m 303198 8,7 kg 
Stolper 60, 1,35 m 303460 10 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm

Klemme 60, 1 holder 303465 1,6 kg 
Klemme 60, 2 holder 303466 1,9 kg 
Klemme 60, 2 holder parallel 303464 1,9 kg 
Klemme 60, 3 holder 303467 2,5 kg 
Klemme 60, 4 holder 303468 3,0 kg 
Klemme 60, 1 riegelholder, let 303432 1,5 kg 
Til lette låger
Monteringskap 60 303199 1,5 kg 
30 cm lang Ø udemål 70 mm
egnet til stolper 303198
Afdækning 303493  
Til monteringskap 60



Ø 60 mm
Ø 42 mm

Ø 60 mm

Ø 76 mm

B83

Staldindretning - pæle og monteringstilbehør

Rordimensioner 
(dia. udemål)
½”     = 21,3 mm
¾”     = 26,9 mm 
1”      = 33,7 mm 
1 ¼”  = 42,4 mm
1 ½”  = 48,3 mm
2”      = 60,3 mm
2 ½”  = 76,1 mm
3”      = 88,9 mm
3 ½” = 102  mm

Byggeeksempel 
(341209):

Byggeeksempel 
(341275):

T-klemmer, tandluk, 60 mm x 42 mm 341209  
2" x 1 ¼"
T-klemmer, savtakkede, 48 mm x 42 mm 341227  
1 ½" x 1 ¼"
T-klemmer, savtakkede, 42 mm x 42 mm 341226  
1 ¼" x 1 ¼"
T-klemmer, savtakkede, 42 mm x 27 mm 341001  
1 ¼" x ¾"

T-klemmer, 1 skrue, 60 mm x 48 mm 341208  
2 " x 1 ½"
T-klemmer, 1 skrue, 48 mm x 48 mm 341207  
1 ½" x 1 ½"
T-klemmer, 1 skrue, 48 mm x 42 mm 341002  
1 ½" x 1 ¼"

T-klemmer, 2 skruer, 76 mm x 60 mm 341270 1,5 kg 
2 ½" x 2"
T-klemmer, 2 skruer, 76 mm x 48 mm 341271 1,2 kg 
2 ½" x 1 ½"
T-klemmer, 2 skruer, 60 mm x 60 mm 341214 1,1 kg 
2" x 2"
T-klemmer, 2 skruer, 48 mm x 60 mm 341012  
1 ½" x 2"

Kryds-klemme, 102 mm x 60 mm 341222 1,2 kg 
3 ½" x 2"
Kryds-klemme, 89 mm x 76 mm 341016 1,3 kg 
3" x 2 ½"
Kryds-klemme, 76 mm x 60 mm 341273 1,0 kg 
2 ½" x 2"
Kryds-klemme, 76 mm x 48 mm 341272 0,9 kg 
2 ½" x 1 ½"
Kryds-klemme, 76 mm x 42 mm 341293 1,0 kg 
2 ½" x 1 ¼"
Kryds-klemme, 60 mm x 60 mm 341221 1,2 kg 
2" x 2"
Kryds-klemme, 60 mm x 48 mm 341220  
2" x 1 ½"
Kryds-klemme, 60 mm x 42 mm 341233 1,0 kg 
2" x 1 ¼"

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
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Dobbelt T-klemme, 60 mm x 48 mm 341360 1,8 kg 
3 ½” x 2”
Dobbelt T-klemme, 60 mm x 48 mm 341348 1,6 kg 
3 ½” x 1 ½”
T-klemmer, 3 skruer, 76 mm x 60 mm 341291 1,2 kg 
2 ½" x 2"
T-klemmer, 3 skruer, 60 mm x 60 mm 341217 1,1 kg 
2" x 2"
T-klemmer, 3 skruer, 60 mm x 48 mm 341213  
2" x 1 ½"

Dobbelt T-klemme, 60 mm x 48 mm 341361 2,4 kg 
3 ½” x 2”
Dobbelt T-klemme, 60 mm x 48 mm 341349 2,1 kg 
3 ½” x 1 ½”
Dobbelt T-klemme, 76 mm x 60 mm 341275 2,0 kg 
2 ½" x 2"
Dobbelt T-klemme, 76 mm x 48 mm 341276 1,4 kg 
2 ½" x 1 ½"
Dobbelt T-klemme, 60 mm x 60 mm 341211 1,5 kg 
2" x 2"
Dobbelt T-klemme, 60 mm x 48 mm 341210 1,3 kg 
2" x 1 ½"

NYT

NYT
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Staldindretning - klemmer

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Rørkobling indvendig til rør 89 mm 334605 2,2 kg  
3", l = 34 cm, udenfor Ø 80 mm

Rørkobling indvendig, I = 26 cm 341278   
2", til rør Ø 60 mm (2")

Rørkobling indvendig til rør 48 mm 341279   
1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½")

Rørforbindelse 334616   
1½2, l=20 cm, udv. Ø55 mm indv. Ø 49 mm

Hætte 340070   
3 ½"
Stolpehætte 76 mm 341243   
2 ½"
Stolpehætte 60 mm 341241   
2" - Rørstyrke 1,5 - 2 mm
Stolpehætte 60 mm 340060   
2" - Rørstyrke 3 - 4 mm
Stolpehætte 48 mm 341240   
1 ½"

Fuldklemme 102 mm 341204   
3 ½"
Bøjlebeslag 89 mm 334606   
3"
Fuldklemme 76 mm 341274   
2 ½"
Bøjlebeslag 60 mm 341231   
2"
Bøjlebeslag 48 mm 341230   
1 ½"
Bøjlebeslag 42 mm 341229   
1 ¼"
Bøjle 90 x 90 mm 323919   

Bøjleskrue 90 x 90  mm 341015   
M10

Bøjleskrue 34 mm 341010   
1" - M8

Bøjleskrue 42 mm 34124801   
1 ¼" - M8

Bøjleskrue 48 mm 8639962   
1 ½" - M8

Bøjleskrue 60 mm  341242   
Bøjlebeslag 2"-M10 m. tværstykke

Bøjleskrue 60 mm 341237   
Bøjlebeslag uden tværstykke

Bøjleskrue 76 mm  341246   
2 ½" - M10

Bøjleskrue 89 mm  341014   
3" - M10

Bøjleskrue 102 mm  341247   
3 ½" - M10 

NYT

NYT

NYT

Gewind diameter:                                                                                                                        
gevindlængde:
Indvendige bredde:
Indvendige højde:
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Staldindretning - monteringstilbehør

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Anker bolt 12 x 110 mm  341215  
rustfrit stål  

Anker bolt 12 x 110 mm 341255   
Rustfri 25 Stk. pr. pakning

Ankre 10 x 80 mm 341086   
Stål

Ankre 10 x 80 mm 341087   
Rustfri 25 Stk. pr. pakning

6 stk. træskruer 340080   
12x80, galvaniseret

6 stk. træskruer 340100   
12x100, galvaniseret
Betonskrue 8 x 80 rustfrit stål 341080   

Betonskrue 10 x 100 rustfrit stål 341081   

Til montering på træpæle

Til montering af stål (uden 
plugs) fremstillet til svært 
belastede områder.  
Bor hul - anker isættes og  
strammes til.

Stabile krydsklemmer 76 mm x 76 mm 341103   
2 ½" x 2 ½"
Stabile krydsklemmer 76 mm x 60 mm 341224   
2 ½" x 2"
Stabile krydsklemmer 76 mm x 48 mm 341223   
2 ½" x 1 ½"
Stabile krydsklemmer 60 mm x 60 mm 341101   
2" x 2"
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm 341100   
2" x 1 ½"
Stabile krydsklemmer 48 mm x 48 mm 341102   
1 ½" x 1 ½"
Krydsklemme længde 60 mm x 48 mm 334615   
2" x 1½" 3 bøjleskruer
Krydsklemmeskrue 48 x 60 341110   
1 ½" x 2"
Krydsbøjle, åbent, 48 mm x 48 mm 341120   
1 ½" x 1 ½"
Krydsbøjle, åben, 42 mm x 48 mm 341113   
1 ¼" x 1 ½"
Krydsbøjle, åben, 34 mm x 48 mm 34111103   
1" x 1 ½"
Krydsbøjle, åben, 34 mm x 34 mm 341111   
1" x 1"
Krydsbøjle, åben, 27 mm x 34 mm 341112   
¾" x 1"

•  Til påskruning af stolper med bundplade til 
betonspalte gulv

NYTAnker med rundthoved for en større anlægsflade

Udligner de skarpe kanter på møttrikkerne for at 
højne sikkerheden i hov området til M14

Spalteanker M12x235 mm 341070   
Rustfribolt, inkl. Skive, fjederskive og møttrik 
(4 enheder pr bundplade) 

Spalteanker M12x235 mm 341201   
Rustfrit stål, inkl. møtrik, 
 Skive og låseskive (4 enheder pr bundplade) 

sænkeskive til anker 341197   
Ø 60 mm (25 stk / pk.) 
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Ø 11 mm

Staldindretning - monteringstilbehør

Riegelholder dobbelt 303412 3,8 kg  
til låger R4, R5

Riegelholder kun 303411 1,7 kg  
til låger R3

Riegelholder 303410 1,3 kg  
Kun til lette låger

Monteringsdel  303398 1,2 kg   
til hurtigmontering RS    

Monteringsdel  303399 1,4 kg   
til hurtigmontering TS    

Hængsler,  303406 1,8 kg   
til kvik lås RS    

Hængsler  303407 1,8 kg   
til kvik lås TS    

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Skruebar rørholder 
til montering på træ, 
murværk, beton. Til 
monteringsskrue M10.

Til ophæng -  
f.eks. fastgørelse af  

låger og gitter  
direkte til et andet gitter

Central støtte med fodplade  
(til montering på foderbordsvæg)

Udhæng til afdækning 303448 11,5 kg  

Skruebar, 94 cm. 303457 6,0 kg  

Holdebøjle f/dør til vægmontering 304141   

Holdebøjle f/dør til vægmontering 304140 1,1 kg  
inkl. Bøjleskruer
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Skrue montagedel enkelt 303401   

Monteringsdel enkelt, lige 303405   

Skruedel lang 303404 2,0 kg  

Skruedel, kraftig udførelse 303408 1,7 kg  

Skrue montagedel dobbelt 303402 1,9 kg  

Skruedel, tredelt 303400 3,7 kg  

Staldindretning - monteringstilbehør

•  Til montering af låger, skærme og fodergitter 
på murværk, beton eller træ.

•  Til monterings skrue M12

12,5 cm
5,5 cm

ll 
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17,5 cm

Holder til IPE 100 x 160 341115 3,2 kg  

holder til IPE 160 x 240 341116 3,9 kg  

til befæstigelse af opstalningsteknik på IPE bjælker uden at skulle borre
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Staldindretning

Liggeboks bøjle 

Kalve dyrehold 

Kalvebar 

Kvægbørster 
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Staldindretning - liggeboks

Bøjle/Adskiller
Den optimale adskillelse
For høj mælkeydelse, sunde klove og et langt koliv, er det vigtigt, at dyrene gerne vil anvende sin boks og hver dag benytter boksen.
Køer søger gerne efter sin boks, når de følger sig tryk - at de ligger godt og bekvemt.
For god Hygiejne, er det vigtigt, at dyrene ligger lige og boksene holdes rene.
PATURA liggeboks systemn bidrager afgørende ved deres form og arrangement til at opfylde kravene for køernes renlighed.

Bøjlesystem
• Ideel til renovering 
• Lave omkostninger 
• Nem installation 
• Ingen rør i hovedhøjde

Classic Universal
En liggeboks bøjle - 4 monterins-varianter
1.    På bærerammen
2.    På stolpen
3.   På montageboks
4.   På støbekasser i beton
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Staldindretning - liggeboks

Comfort
Højde- og bredde justerbare bøjle
Monteres på stolperne

Vægholder

BrætholderBrætholder

Beslag til montage af 
Bugrulle på søjle

montagebeslag til nakke strop 
på væg

Kryds til Nakkerør Nakkebånd fleksibelvalgt Nakkerør

Vægholdt nakkerør, nederst 
sidevæg

Fasts vægbeslag til halsrør Justerbar vægbeslag til 
halsrør

Stabil kryds til nakke rør

kryds klemme til nakke strop

Holder til nakke- og 
næsestrop 
Gulv/væg

Holder til nakke- og 
næsestrop 
til rør 

Tilbehør til liggeboks

Nakkerør
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Dimensioner til liggeboks system Classic som 
dybstrøelse boks til storkvæg

Dimensioner til liggeboks system Classic som 
dybstrøelse boks til storkvæg 

De 5 vigtigste fordele til din fordel

1 Ergonomisk bøjle i et stykke Optimal hvilekomfort til dine dyr

2 Stabil fod med 5-bolt forbindelse Nem at installere, selv i den gamle 
bygning

3 Ingen stolper i den bageste ende Nem installation af gummi måtter

4 Kasse ramme 60,3 mm (2”) x 3,2 mm Høj stabilitetsniveau

5 Let montering på stolper Optimal hvileplads 
til dine dyr

Findes i 4 længder" 

Dimensioner til liggeboks system Classic som 
dybstrøelse boks til storkvæg

Dimensioner til liggeboks system Classic til kvier

Staldindretning - liggeboksbøjler Classic

Liggeboks system Classic

komfortabel
let at montere

billigt

Alle mål er ca. mål!
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Staldindretning - liggeboksbøjler Classic

Til køer
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Højboks Dybboks

Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling

Fig. Type Varenr. Vægt 

①
①
①
①
②

Uden Fig.
③

Uden Fig.
④

Uden Fig.
5a
5b
6a
6b

6c
Uden Fig.

7a
Uden Fig.

7b

Bestillings- og planinformation:
til 2:     5 boltanker pr. bøjle 
til 4:     Nakkerør: Antal liggebokse x liggeboksbredde 
til 4:     2. Rør som næserør er muligt Bestillings- og planinformation:

Liggeboksbøjle Classic, Ø 60,3 mm, l = 2,15 m, h = 1,35 m, bundplade l = 48 cm  334520 30 kg 
Liggeboksbøjle Classic, Ø 60,3 mm, l = 2,05 m, h = 1,25 m, bundplade l = 48 cm  334525 28 kg 
Liggeboksbøjle Classic, Ø 60,3 mm, l = 2,05 m, h = 1,15 m, bundplade l = 48 cm  334526 27 kg 
Liggeboksbøjle Classic, Ø 60,3 mm, l = 1,80 m, h = 1,15 m, bundplade l = 48 cm  334522 25 kg 
Anker bolt 12 x 110 mm rustfrit stål    341215
Betonskrue 10 x 100 rustfrit stål    341081
Bugbrettholder Classic 60,3 mm,   (kun til høje bokse) 341206
Bugbrettholder, monteringsvinkel   (Til endeplads) 863997 1,4 kg
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
U-Profil til træbjælke l = 1,75 m  341193 13 kg 
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, venstre 341191 14 kg
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, højre 341192 14 kg 
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m dobbelt,med bundplade  341190 25 kg 

Justerbar vægbeslag 
til halsrør

Fasts vægbeslag til 
halsrør

Brætholder Stabilna ukrštena 
stega

Nyhed: 
Nakkebegrensning

Se.: tilbehør til 
liggebokse

Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg
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150 cm

Dimensioner til liggeboksmontering til 
ungkvæg 

Dimensioner til liggeboksmontering til 
ungkvæg

Staldindretning - Liggeboksbøjle Classic Ungkvæg

Liggebokssystem Classic ungkvæg

De 5 vigtigste fordele til din fordel

komfortabel
let at montere

billigt

Alle mål er ca. mål!

1 Ergonomisk bøjle  
i et stykke Optimal hvilekomfort til dine dyr

2 Stabil fod med  
5-bolt forbindelse

Nem at installere, selv i den gamle 
bygning

3 Ingen stolper i den bageste ende Nem installation af gummi måtter

4 Kasse ramme  
48,3 mm (1 ½”) x 3,2 mm Høj stabilitetsniveau

5 Let montering  
på stolper Optimal hvileplads til dine dyr

Fås i 2 længder til ungkvæg 



②

③

①

④

7a
7c

8a

8b

⑤

⑥

B95

16,5 cm

19,5 cm7,5 cm

10 
cm

36,5 cm

7b

⑤

7c

⑥

7a

③

Staldindretning - Liggeboksbøjle Classic Ungkvæg

Til 
ungkvæg

Fig. Type Varenr. Vægt 

Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling

Bestillings- og planinformation:
til 1:  5 boltanker pr. bøjle 
til 4:  Nakkerør: Antal liggebokse x liggeboksbredde 
til 4 a:  2. Rør som næserør er muligt 

Højboks Dybboks

Justerbar vægbeslag 
til halsrør

Stabil krydsklemme

Fasts vægbeslag til 
halsrør

Brætholder Krydsbøjle til nakkerød

Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

①
①
②

Uden Fig.
③

Uden Fig.
④

Uden Fig.
 5

Uden Fig.
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Uden Fig.
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Liggeboksbøjle Classic, Ø 48,3 mm, l = 1,50 m, h = 0,96 m, bundplade l = 40 cm  334523 15 kg 
Liggeboksbøjle Classic, Ø 48,3 mm, l = 1,30 m, h = 0,85 m, bundplade l = 40 cm  334524 14 kg 
Anker bolt 12 x 110 mm rustfrit stål    341215
Betonskrue 10 x 100 rustfrit stål    341081
Bugbrettholder Classic Ø 48,3 mm   (kun til høje bokse) 341216
Bugbrettholder, monteringsvinkel   (Til endeplads) 863997 1,4 kg
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279
Krydsbøjle, åbent, 48 mm x 48 mm   1 ½" x 1 ½" 341120
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110
Stabile krydsklemmer 48 mm x 48 mm   1 ½" x 1 ½" 341102
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
U-Profil til træbjælke l= 1,5 m  341194 11 kg 
U-Profil til træbjælke l = 1.2 m Bundplade 200x200x8, Venstre 341181 12 kg
U-Profil til træbjælke 1.2 m Gulvplade Højre 200x200x8 mm 341182 12 kg 
U-Profil til træbjælke 1.2 m dobbelt, med bundplade  341180 25 kg 
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190 / 200 / 215 / 225 cm

190 / 200 / 215 / 225 cm

Mulighed 1: Monteringsmål Liggeboksbøjle Universal Dobbeltrække med støttestel til 
storkvæg, som f.eks dydbeboks

Mulighed 1: Monteringsmål Liggeboksbøjle Universal enkelt-
trække med støttestel til storkvæg, som f.eks dydbeboks. 

Mulighed 1: Monteringsmål Liggeboksbøjle 
Universal enkelttrække med støttestel til 
storkvæg, som f.eks dydbeboks. 

En liggeboks bøjle - 4 monterins-varianter

1 på bærerammen Ø 60 mm højde og bredde justerbar

2 På Standstolperne Ø 76 x 3,6 mm højdejustering

3 Montageboks 400 x 320 mm Enkel montage

4 På et betongulv billig og nem installation

Findes i 4 længder"

Alle mål er ca. mål!

Liggeboks bøjle Universal (Variant: støtteramme)

Staldindretning - Liggeboks bøjle Universal
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Fig. Type Varenr. Vægt 
  

Bestillings- og planinformation:
til 2b:  3 holder pr. 5 m-rulle 
til 3:  Nakkerør: Antal liggebokse x liggeboksbredde 
til 6:    Stolper 76x3,6: Enkeltrække = antal liggebokse x 0,5 (afrundet) 

+ 1; Dobbeltrækket = Antal liggebokse x 0,25 (afrundet) + 1 

til 7a:  Dobbelt T-klemmer; Dobbeltrække: 1 styk pr. bøjle 
til 7b:  T-klemme: Enkeltrække = 2 stk. pr. bøjle 
til 8:   Støtterør: enkeltrække = Antal liggebokse x liggeboksbredde x 2; 

Dobbeltrække = antal dobbeltliggebokse x liggeboksbredde x 2 
til 9:  Stabile krydsklemmer 76x60: 2 stk. pr. stolpe.

Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling

Dybboks

Varierende 
bærerammer -  

Til køer

Højboks

Fasts vægbeslag til 
halsrør

Justerbar vægbeslag til 
halsrør

Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

Brætholder Krydsbøjle til nakkerør Stabil krydsklemme

Staldindretning - Liggeboks bøjle Universal
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Nyhed:  
Nakkebegrensning

Se.: tilbehør til 
liggebokse

Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,25 m, højde 0,95 m 334505 21 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,15 m, højde 0,95 m 334501 20 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,00 m, højde 0,95 m 334502 19 kg  
Universal liggeboks Ø60,3 mm, L 1,9, H 0,9 m 334499 17 kg  
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10   Ø = 160 mm, L = 5 m, vægtykkelse = 5 mm 341258 16 kg
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10    341259 1,0 kg
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10    341257 2,2 kg
Vægholder    341256 1,4 kg
Ankre 10 x 80 mm   Stål 341086
Bugbrettholder inklusive U-Bøjleskrue 2”x M10   (kun til høje bokse) 341236 1,5 kg
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279 
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110 
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100 
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
Stolpe 76, l = 1,65 m    303194 11 kg
Stolper 76, 1,35 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303472 12,5 kg
Stolper 76, 1,65 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303473 15 kg
Stolper 76, l = 1,95 m 303195 13 kg  
Dobbelt T-klemme, 60 mm x 60 mm   2" x 2" 341211 1,5 kg
T-klemmer, 3 skruer, 60 mm x 60 mm   2" x 2" 341217 1,1 kg
Nakkerør   6 m længder 341285 33 kg
Rørkobling indvendig, I = 26 cm   2", til rør Ø 60 mm (2") 341278 
Stabile krydsklemmer 76 mm x 60 mm   2 ½" x 2" 341224 
Indsats, kompakt standard   ( Vægholder støtterør) 334406 1,3 kg
U-Profil til træbjælke l = 1,75 m  341193 13 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, venstre 341191 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, højre 341192 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m dobbelt,med bundplade  341190 25 kg  
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Mulighed 2: Monteringsmål Liggeboksbøjle Universel dobbelt række på stolper til 
storkvæg, som f.eks. Højbokse

Variant 2: Monteringsmål Liggeboksbøjle Universel enkel-
trække på monteringsstolper til storkvæg, f.eks. højboks

Variant 2: Monteringsmål Liggeboksbøjle 
Universel enkeltrække på monteringsstolper til 
storkvæg, f.eks. højboks

Liggeboks bøjle Universal (Varierende støttestolper)

En liggeboks bøjle - 4 monterins-varianter

1 på bærerammen Ø 60 mm højde og bredde justerbar

2 På Standstolperne Ø 76 x 3,6 mm højdejustering

3 Montageboks 400 x 320 mm Enkel montage

4 På et betongulv billig og nem installation

Findes i 4 længder" 

Staldindretning - Liggeboks bøjle Universal

Alle mål er ca. mål!



2b 5a4b 5b 5c4a

⑥

①

8a 5a

8b

③

4b 4a

5c

2a

2b

7a

B99

7b

Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling

Fig. Type Varenr. Vægt 
  

Varierende 
støttestolper  

-  
Til køer

DybboksHøjboks

Fasts vægbeslag til 
halsrør

Justerbar vægbeslag til 
halsrør

Brætholder Krydsbøjle til nakkerør Stabil krydsklemme Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

Staldindretning - Liggeboks bøjle Universal
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Nyhed:  
Nakkebegrensning

Se.: tilbehør til 
liggebokse

Bestillings- og planinformation:
til 2a: 3 holder pr. 5 m-rulle til 2b: 2 boltanker pr. holder til 3a: 
Nakkerør: Antal liggebokse x liggeboksbredde til 6: stolper 76x3,6: 
1 stolpe pr. bøjle (enkeltrække) / pr. dobbeltbøjle (dobbelrække) til 

7a: dobbelt t-klemme: dobbeltrække = 1 stk. pr. bøjle til 7b: T-klemme: 
enkeltrække = 2 stk. pr. bøjle.
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①
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Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,25 m, højde 0,95 m 334505 21 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,15 m, højde 0,95 m 334501 20 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,00 m, højde 0,95 m 334502 19 kg  
Universal liggeboks Ø60,3 mm, L 1,9, H 0,9 m 334499 17 kg  
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10   Ø = 160 mm, L = 5 m, vægtykkelse = 5 mm 341258 16 kg
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10    341259 1,0 kg
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10    341257 2,2 kg
Vægholder    341256 1,4 kg
Ankre 10 x 80 mm   Stål 341086
Betonskrue 8 x 80 rustfrit stål 341080   
Bugbrettholder inklusive U-Bøjleskrue 2”x M10   (kun til høje bokse) 341236 1,5 kg
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279 
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110 
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100 
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
Stolpe 76, l = 1,65 m    303194 11 kg
Stolper 76, 1,35 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303472 12,5 kg
Stolper 76, 1,65 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303473 15 kg
Dobbelt T-klemme, 76 mm x 60 mm   2 ½" x 2" 341275 2,0 kg
T-klemmer, 3 skruer, 76 mm x 60 mm   2 ½" x 2" 341291 1,2 kg
U-Profil til træbjælke l = 1,75 m  341193 13 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, venstre 341191 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, højre 341192 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m dobbelt,med bundplade  341190 25 kg  
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Mulighed 2: Monteringsmål Liggeboksbøjle Universel dobbelt række på 
monteringsblokke til storkvæg, f.eks. Højbokse

Liggeboks bøjle Universal (Varierende montageboks)

Variant 2: Monteringsmål Liggeboksbøjle Universel enkelt 
række på monteringsbeton til storkvæg, f.eks højboks 

En liggeboks bøjle - 4 monterins-varianter

Staldindretning - Liggeboks bøjle Universal

Alle mål er ca. mål!

1 på bærerammen Ø 60 mm højde og bredde justerbar

2 På Standstolperne Ø 76 x 3,6 mm højdejustering

3 Montageboks 400 x 320 mm Enkel montage

4 På et betongulv billig og nem installation

Findes i 4 længder" 
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Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende 
maling

Fig. Type Varenr. Vægt 
  

variererende 
montagebox  

–  
Til køer

HøjboksHøjboks

Fasts vægbeslag til 
halsrør

Justerbar vægbeslag til 
halsrør

Brætholder Krydsbøjle til nakkerør Stabil krydsklemme Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

Staldindretning - Liggeboks bøjle Universal
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Nyhed:  
Nakkebegrensning

Se.: tilbehør til 
liggebokse

Bestillings- og planinformation:
til 2b: 3 holder pr. 5 m rulle
til 3a: Nakkerør; antal liggebokse x liggeboksbredde

til 5b: Forbindingsrør; 1 rør pr. dobbeltbøjle

Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,25 m, højde 0,95 m 334505 21 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,15 m, højde 0,95 m 334501 20 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,00 m, højde 0,95 m 334502 19 kg  
Universal liggeboks Ø60,3 mm, L 1,9, H 0,9 m 334499 17 kg  
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10   Ø = 160 mm, L = 5 m, vægtykkelse = 5 mm 341258 16 kg
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10    341259 1,0 kg
Ankre 10 x 80 mm   Stål 341086
Betonskrue 8 x 80 rustfrit stål 341080   
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10    341257 2,2 kg
Vægholder    341256 1,4 kg
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279 
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110 
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100 
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
Montageboks til højboks 400 x 320 mm    334650 6.0 kg
Montageboks 400 x 420 mm    334649 7.0 kg
Montageboks 400 x 620 mm    334648 8.0 kg
Anker bolt 12 x 110 mm rustfrit stål    341215
Betonskrue 10 x 100 rustfrit stål    341081
Forbindelsesrør 400 x 70 mm med 2 skruer M12 x 85 mm    334651 2,7 kg
U-Profil til træbjælke l = 1,75 m  341193 13 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, venstre 341191 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, højre 341192 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m dobbelt,med bundplade  341190 25 kg  
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Liggeboksmontage Universal dobbelt række med monteringsbeslag til storkvæg 

Liggeboks bøjle Universal (Varierende hovedbokse)

En liggeboks bøjle - 4 monterins-varianter

Staldindretning - Liggeboks bøjle Universal

Alle mål er ca. mål!

1 på bærerammen Ø 60 mm højde og bredde justerbar

2 På Standstolperne Ø 76 x 3,6 mm højdejustering

3 Montageboks 400 x 320 mm Enkel montage

4 På et betongulv billig og nem installation

Findes i 4 længder" 
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Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling

Fig. Type Varenr. Vægt 
  

Varierende 
hovedbokse -  

Til køer

DybboksHøjboks

Staldindretning - Liggeboks bøjle Universal
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Krydsbøjle til 
nakkerør

Stabil krydsklemme

Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

Justerbar 
vægbeslag til 
halsrør

Fasts vægbeslag til 
halsrør

Anker bolt

Nyhed:  
Nakkebegrensning

Se.: tilbehør til 
liggebokse

Bestillings- og planinformation:
Til 2: hals rør 341264: antal liggebokse x bredde
til 5a: Tilslutningsrør 334651: 1 rør pr. dobbelt bøjle
til 5b: Fuldklemme bredde 60,3 mm klemme 341225: = Antallet af liggeboksbøjler

Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,25 m, højde 0,95 m 334505 21 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,15 m, højde 0,95 m 334501 20 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 60,3 mm, længde 2,00 m, højde 0,95 m 334502 19 kg  
Universal liggeboks Ø60,3 mm, L 1,9, H 0,9 m 334499 17 kg  
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279 
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110 
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100 
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
Forbindelsesrør 400 x 70 mm med 2 skruer M12 x 85 mm    334651 2,7 kg
Fuldklemme bredde, 60,3 mm   150 x 100 x 5 mm 341228
Betonskrue 10 x 100 rustfrit stål    341081
Anker bolt 12 x 110 mm rustfrit stål    341215
U-Profil til træbjælke l = 1,75 m  341193 13 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, venstre 341191 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, højre 341192 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m dobbelt,med bundplade  341190 25 kg  
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Liggeboksbøjle, Universal ungkvæg (Variant: støtteramme)

Mulighed 1: Monteringsmål 
Liggeboksbøjle Universal 
enkelttrække med støttestel til 
ungkvæg 

Mulighed 1: Monteringsmål 
Liggeboksbøjle Universal 
enkelttrække med støttestel til 
ungkvæg 

Mulighed 1: Monteringsmål Liggeboksbøjle Universal dobbelt trække med 
støttestel til ungkvæg

En liggeboks bøjle - 2 monterins-varianter

1 på bærerammen Ø 60 mm højde og bredde justerbar

2 På Standstolperne Ø 76 x 3,6 mm højdejustering

Fås i 2 længder til ungkvæg 

Staldindretning - Liggeboksbøjle Universal ungkvæg

Alle mål er ca. mål!
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Bestillings- og planinformation:
til 2:  Nakke rør: Antallet af liggebokse X bredde.
til 6:   Stolper 76x3,6: enkelt række = antallet af liggebokse x 0,5 (afrundet) + 1; dobbelt række = antallet af liggebokse x 0,25 (afrundet) + 1 
til 7a:  Dobbelt T-klemmer: Dobblet række: 1 stk. pr. bøjle
til 7b:  T-klemme: enkelt række = 2 stk. pr. bøjle
til 8:   Tilslutningsrør: enkelt række = antallet af liggebokse x bredde x 2; dobbelt række = antallet af dobbelt liggebokse x bredde x 2 
til 9:  stabil krydsklemme 76x60: 2 stk. pr. stolpe 

1 på bærerammen Ø 60 mm højde og bredde justerbar

2 På Standstolperne Ø 76 x 3,6 mm højdejustering

Fås i 2 længder til ungkvæg 

DybboksHøjboks

Varierende 
bærerammer -  

Til ungkvæg

Fig. Type Varenr. Vægt 
  

Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg 
og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling

Staldindretning - Liggeboksbøjle Universal ungkvæg
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Fasts vægbeslag til 
halsrør

Justerbar vægbeslag til 
halsrør

Krydsbøjle til nakkerør Stabil krydsklemme Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

Indsats, kompakt 
standard
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Liggeboxbøjle Universal, Ø 48,3 mm, længde 1,50 m 334503 10 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 48,3 mm, længde 1,30 m 334504 8,5 kg  
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10   (kun til høje bokse) 341235 1,4 kg
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279 
Krydsbøjle, åbent, 48 mm x 48 mm   1 ½" x 1 ½" 341120 
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110
Stabile krydsklemmer 48 mm x 48 mm   1 ½" x 1 ½" 341102
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg 
Fast vægbeslag til nakkerør 341091 1,0 kg  
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
Stolpe 76, l = 1,65 m    303194 11 kg
Stolper 76, 1,35 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303472 12,5 kg
Dobbelt T-klemme, 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341210 1,3 kg
T-klemmer, 3 skruer, 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341213
Nakkerør   6 m længder 341285 33 kg
Rørkobling indvendig, I = 26 cm   2", til rør Ø 60 mm (2") 341278
Stabile krydsklemmer 76 mm x 60 mm   2 ½" x 2" 341224
Indsats, kompakt standard   ( Vægholder støtterør) 334406 1,3 kg
U-Profil til træbjælke l= 1,5 m  341194 11 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1.2 m Bundplade 200x200x8, Venstre 341181 12 kg  
U-Profil til træbjælke 1.2 m Gulvplade Højre 200x200x8 mm 341182 12 kg  
U-Profil til træbjælke 1.2 m dobbelt, med bundplade  341180 25 kg  
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Liggeboksbøjle, Universal ungkvæg (Varierende støttestolper)

Mulighed 2: Monteringsmål 
liggeboksbøjle Universal enkelt 
række på monteringsstolper til 
kalve 

Mulighed 2: Monteringsmål 
liggeboksbøjle Universal enkelt 
række til på monteringsstolper til 
ungkvæg 

Mulighed 2: Monteringsmål liggeboksbøjle Universal enkelt række til 
på monteringsstolper til ungkvæg

Staldindretning - Liggeboksbøjle Universal ungkvæg

En liggeboks bøjle - 2 monterins-varianter

1 på bærerammen Ø 60 mm højde og bredde justerbar

2 På Standstolperne Ø 76 x 3,6 mm højdejustering

Fås i 2 længder til ungkvæg 

Alle mål er ca. mål!
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Bestillings- og planinformation:
til 2:  hals rør: Antallet af liggebokse x bredde
til 6:  1 stolpe/bøjle (enkelt række)/ pr dobbeltbøjle (dobbelt række)
til 7a:  Double-T-klemme: Dobbelt række: 1 stk. pr. bøjle
til 7b:  T-klemme: enkelt række = 2 stk. pr. bøjle

Staldindretning - Liggeboksbøjle Universal ungkvæg

Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling

Fig. Type Varenr. Vægt 
  

Varierende 
støttestolper  

– 
Til ungkvæg

1 på bærerammen Ø 60 mm højde og bredde justerbar

2 På Standstolperne Ø 76 x 3,6 mm højdejustering

Fås i 2 længder til ungkvæg 

DybboksHøjboks

①
①

Uden Fig.
②

Uden Fig.
③

Uden Fig.
④

Uden Fig.
5a
5b
5c

⑥
Uden Fig.

7a
7b
8a

Uden Fig.
Uden Fig.
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Dobbelt T-klemmeFasts vægbeslag til 
halsrør

Justerbar vægbeslag 
til halsrør

Krydsbøjle til nakkerør Stabil krydsklemme

Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

Liggeboxbøjle Universal, Ø 48,3 mm, længde 1,50 m 334503 10 kg  
Liggeboxbøjle Universal, Ø 48,3 mm, længde 1,30 m 334504 8,5 kg  
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10   (kun til høje bokse) 341235 1,4 kg
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279 
Krydsbøjle, åbent, 48 mm x 48 mm   1 ½" x 1 ½" 341120 
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110
Stabile krydsklemmer 48 mm x 48 mm   1 ½" x 1 ½" 341102
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg 
Fast vægbeslag til nakkerør 341091 1,0 kg  
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
Stolpe 76, l = 1,65 m    303194 11 kg
Stolper 76, 1,35 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303472 12,5 kg
Dobbelt T-klemme, 76 mm x 48 mm   2 ½" x 1 ½" 341276 1,4 kg
T-klemmer, 2 skruer, 76 mm x 48 mm   2 ½" x 1 ½" 341271 1,2 kg
U-Profil til træbjælke l= 1,5 m  341194 11 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1.2 m Bundplade 200x200x8, Venstre 341181 12 kg  
U-Profil til træbjælke 1.2 m Gulvplade Højre 200x200x8 mm 341182 12 kg  
U-Profil til træbjælke 1.2 m dobbelt, med bundplade  341180 25 kg  
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Plantegning af liggeboksmontage Comfort til 
storkvæg

Plantegning af liggeboksmontage Comfort til kvier

Liggeboksbøjle system Comfort

Plantegning af liggeboksmontage Comfort til 
storkvæg

Staldindretning - liggeboksbøjle Comfort

Komfortabel, 
absolut frit 

liggeområde

De 4 vigtigste fordele til din fordel

1 Nem indstillingsmulighed i højde og bredde Optimal hvilekomfort til dine dyr

2 Stolper kun ved hver anden liggeplads nem at montere

3 Kasse ramme 60,3 mm (2”) x 3,2 mm Høj stabilitetsniveau

4 Ingen stolper i den bageste ende Nem installation af gummi måtter

Findes i 2 længder" 

Alle mål er ca. mål!



B109

2b

4a

5a 5c

4b

2a

①

③

⑥

8a 8b

7a

5b 5c

⑥

5a

2b 4a 4b

Bestillings- og planinformation:
til 3:  Nakkerør: Antallet af liggebokse x bredde
til 3:  mulighed  2. Rør som nakkerør, monteret med krydsbøjle 
til 6:   Stolper 76x3,6: Enkeltrække = 1 stolpe/bøjle: Dobbeltrække 

= 1 stolpe/dobbeltbøjle

til 7a:  Dobbelt T-klemme: dobbelt række 1 stk. pr. bøjle
til 7b:  T-klemme: enkelt række = 2 stk. pr. bøjle

Staldindretning - liggeboksbøjle Comfort

Fig. Type Varenr. Vægt 
  

1 Nem indstillingsmulighed i højde og bredde Optimal hvilekomfort til dine dyr

2 Stolper kun ved hver anden liggeplads nem at montere

3 Kasse ramme 60,3 mm (2”) x 3,2 mm Høj stabilitetsniveau

4 Ingen stolper i den bageste ende Nem installation af gummi måtter

Findes i 2 længder" 

DybboksHøjboks

Til køer

Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling
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Justerbar vægbeslag 
til halsrør

Stabil krydsklemme

Fasts vægbeslag til 
halsrør

Krydsbøjle til 
nakkerød

Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

Brætholder

Liggeboksbøjle Comfort, Ø 60,3 mm, længde 2,10 m   Selvbærende 334533 20 kg
Liggeboksbøjle Comfort, Ø 60,3 mm, længde 1,80 m   Selvbærende 334532 18 kg
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10   Ø = 160 mm, L = 5 m, vægtykkelse = 5 mm 341258 16 kg
Bugbrettholder inklusiv U-Bøjleskrue 1½”x M10    341259 1,0 kg
Ankre 10 x 80 mm   Stål 341086
Betonskrue 8 x 80 rustfrit stål 341080   
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279 
Krydsklemmeskrue 48 x 60   1 ½" x 2" 341110 
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100 
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
Stolpe 76, l = 1,65 m    303194 11 kg
Stolper 76, 1,35 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303472 12,5 kg
Stolper 76, 1,65 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303473 15 kg
Stabile krydsklemmer 76 mm x 48 mm   2 ½" x 1 ½" 341223
Dobbelt T-klemme, 76 mm x 60 mm   2 ½" x 2" 341275 2,0 kg
T-klemmer, 3 skruer, 76 mm x 60 mm   2 ½" x 2" 341291 1,2 kg
U-Profil til træbjælke l = 1,75 m  341193 13 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, venstre 341191 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, højre 341192 14 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m dobbelt,med bundplade  341190 25 kg  

①
①
2a
2b

Uden Fig.
Uden Fig.

③

Uden Fig.
4a
4b
5a
5b
5c

Uden Fig.
⑥

Uden Fig.
Uden Fig.

7a
7b
8a

Uden Fig.
Uden Fig.

8b

Nyhed:  
Nakkebegrensning

Se.: tilbehør til 
liggebokse
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Plantegning af liggeboksmontering 
Comfort til ungkvæg

Plantegning af liggeboksmontering 
Comfort til kalve

Liggeboksbøjle Comfort ungkvæg

Staldindretning - liggeboksbøjle Comfort ungkvæg

De 4 vigtigste fordele til din fordel

1 Nem indstillingsmulighed i højde  
og bredde Optimal tilpasning til dyrets størrelse

2 Stolåer kun ved hver anden liggeplads nem at montere

3 Kasse ramme 48,3 mm (1 ½”) Høj stabilitetsniveau

4 Ingen stolper i den bageste ende Nem installation af gummi måtter

Findes i 2 længder" 

Let at tilpasse  
i højde og 
bredde til  

dyrets  
størrelse

Alle mål er ca. mål!
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Bestillings- og planinformation:
Til 2:  nakkerør: antal liggebokse x liggeboksbredde
Til 2:  Mulighed 2. Rør som nakkerør, monteret med krydsbøjle
til 5:  Stolper 76x3,6 enkeltrække = 1 stolpe/bøjle; dobbeltrække = 1 stolpe/dobbeltbøjle
til 6a:  Dobbelt T-klemme: Dobbeltrække: 1 stk. pr. bøjle
til 6b:  T-klemme: Enkelt række = 2 stk. pr. bøjle

Staldindretning - liggeboksbøjle Comfort ungkvæg

Fig. Type Varenr. Vægt 
  

DybboksHøjboks
Alle stolper og boksstander, der kommer i kontakt med møg og gylle skal males med en bitumen beskyttende maling

Til  
ungkvæg
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Dobbelt T-klemmeFasts vægbeslag til 
halsrør

Justerbar vægbeslag 
til halsrør

Krydsbøjle til nakkerør Stabil krydsklemme

Vægholdt nakkerør, 
nederst sidevæg

Liggeboksbøjle Comfort, Ø 48,3 mm, længde 1,50 m   Selvbærende 334531 10 kg
Liggeboksbøjle Comfort, Ø 48,3 mm, længde 1,30 m   Selvbærende 334530 9,0 kg
Rør Ø 48,3 x 3,2 mm   6 m længder 341284 18 kg
Rørkobling indvendig til rør 48 mm   1 ½", til rør Ø 48 mm (1 ½") 341279 
Krydsbøjle, åbent, 48 mm x 48 mm   1 ½" x 1 ½" 341120 
Stabile krydsklemmer 48 mm x 48 mm   1 ½" x 1 ½" 341102 
Indstillelig vægholder til nakkerør   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 341090 3,4 kg
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Vægholdt nakkerør, nederst sidevæg   (Krydsklemme 48x60 bestilles separat) 334607 6 kg
Stolpe 76, l = 1,65 m    303194 11 kg
Stolper 76, 1,35 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303472 12,5 kg
Stolper 76, 1,65 m   Bundplade 200 x 200 x 8 mm 303473 15 kg
Stabile krydsklemmer 76 mm x 48 mm   2 ½" x 1 ½" 341223
Dobbelt T-klemme, 76 mm x 48 mm   2 ½" x 1 ½" 341276 1,4 kg
T-klemmer, 2 skruer, 76 mm x 48 mm   2 ½" x 1 ½" 341271 1,2 kg
U-Profil til træbjælke l= 1,5 m  341194 11 kg  
U-Profil til træbjælke l = 1.2 m Bundplade 200x200x8, Venstre 341181 12 kg  
U-Profil til træbjælke 1.2 m Gulvplade Højre 200x200x8 mm 341182 12 kg  
U-Profil til træbjælke 1.2 m dobbelt, med bundplade  341180 25 kg  

①
①
②

Uden Fig.
3a
3b
4a
4b
4c

Uden Fig.
⑤

Uden Fig.
Uden Fig.
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Uden Fig.
Uden Fig.
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Som regel er de fleste stalde, i disse dage, planlagt med separat foder og rastepladser til køer. Men nu og da er der staldbygninger, hvor denne 
adskillelse ikke er muligt på grund af pladsmangel. På den anden side er der gamle stalde, men der er også nogle nye bygninger i smalle, som 
regel bakket områder som mangler den nødvendige plads. Her er foder og hvile sengebåse ofte den eneste mulighed for oprettelse af den 
komfort, der er nødvendige for køer i disse dage. Foder og hvile båse kan udføres som høj eller dybe båse.

PATURA foder og hvile båse

①

Uden Fig.
②
③
④

⑤
⑥
7a

Uden Fig.
Uden Fig.

7b

Bestillings- og planinformation:
Til 4: Vægbeslag til rør 38 mm: 2 ved enden af en række af foder og hvile båse
Til 5: Vægbeslag til rør 48,3 mm: 2 ved enden af en række af hvile båse
Til 6: Stiv 4-bolt 48 x 60: 2 pr indsats 

Staldindretning - Liggebokse

Alle stolper og boksstander, der 
kommer i kontakt med møg og 
gylle skal males med en bitumen 
beskyttende maling

Til køer

Anker bolt

Stabil krydsklemmeFasts vægbeslag til halsrør

Fig. Type Varenr. Vægt 

Alle mål er ca. mål!

Liggeboxbøjler til foder og hvilepladser, 60,3 mm diam., LxH 1,50x1,15 m   Bundplade = 48 cm. 334601 24 kg
Anker bolt 12 x 110 mm   Rustfri 25 Stk. pr. pakning 341255
Anker bolt 12 x 110 mm rustfrit stål    341215
Nakkebøjle til liggebokse, Ø 48,3/38 mm, H = 90 cm, bredde justerbar 1,10 - 1,25 m    334602 12 kg
Vægbeslag til rør 38 mm    334603
Fast vægbeslag til nakkerør    341091 1,0 kg
Stabile krydsklemmer 60 mm x 48 mm   2" x 1 ½" 341100
U-Profil til træbjælke l = 1,75 m  341193 13 kg 
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, venstre 341191 14 kg 
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m Gulvplade 200x200x8, højre 341192 14 kg 
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m dobbelt,med bundplade  341190 25 kg 
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Fig. Type Varenr. Vægt 

der er områder i alle stalde som skal adskilles af forskellige grunde. 
• hvis liggebokse ender ved rækker bør disse være skilt således at dyrene kan ligge sig der 
•  stedet for at støbe mure for at skille foder og møj, er det prisbillig mulighed at opstille vægge af træsveller, hertil har PATURA udviklet nogle 

søjler af et u-profil (65 x 42 x 5,5 mm) som kan leveres til indstøbning eller til at bolte fast. u-profilet passer til svellerne og giver en fleksibel 
løsning til indretning af staldene.

U-Profil til Træbjælker

Staldindretning - tilbehør til liggebokse

U-Profil til træbjælke l= 1,5 m 341194 11 kg 
U-Profil til træbjælke l = 1.2 m 341181 12 kg 
Bundplade 200x200x8, Venstre
U-Profil til træbjælke 1.2 m 341182 12 kg 
Gulvplade Højre 200x200x8 mm
U-Profil til træbjælke 1.2 m 341180 25 kg 
dobbelt, med bundplade 
U-Profil til træbjælke l = 1,75 m 341193 13 kg 
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m 341191 14 kg 
Gulvplade 200x200x8, venstre
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m 341192 14 kg 
Gulvplade 200x200x8, højre
U-Profil til træbjælke l = 1,45 m 341190 25 kg 
dobbelt,med bundplade 
Klammer 76, med U-profil 35 cm 303396 3,5 kg 
Klammer 76, med U-profil 35 cm, dobbelt 303397 5,9 kg 
Klammer 90, med U-profil, 35 cm 303326 3,5 kg 
firkantet spændebånd 90, med U-profil, 35 cm 303327 6,0 kg 
Klammer 102, med U-profil 341202 3,1 kg 
Klammer 102, med U-profil dobbelt 341212 4,7 kg



B114

①

②

①

②

Staldindretning - tilbehør til liggebokse

kan monteres 
på alle PATURA 
liggeboksbøjler, 

til store dyr.

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Fleksibelt nakkebånd
forbedre dyrevelfærden i liggeboksen, det  elastiske, modstandsdygtige kunstofmateriale får koen et optimalt nakkebånd som giver færrer 
trykpunkter i nakke og halsregionen, ved en fleksibel tilpasning til dyret.
det 25 mm forstærkede bånd kan monteres på alle Panturas Bøjler, dermed får landmanden en mulighed for at fastholde dyret i ligeboksen.

Fordele:

Fleksibelt og stærkt Nakkebånd

mindre trykpunkter og afskrabninger i nakke og på halsregionen

lille egenvægt og let montage

kan monteres i stram eller blød form

kan også anvendes som bug-bånd

fleksibel nakketov 20 m 334719   
fleksibel nakketov 70 m 334721   

NYT

krydsklemm med fleksibelt nakketov,  
til stålbøjle d= 60mm 334723   
til stålbøjle d= 60mm
vægholder til det fleksible nakketov 334725 2,0 kg  
fleksibel nakkestrop i meter  334720   
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Staldindretning - tilbehør til liggebokse

kan monteres 
på alle PATURA 
liggeboksbøjler, 

til store dyr.

riflet nakkerør - nakkerørsbegrænseren forbedre 
dyrevelfærden   
pgr. af den specielle rørform forbedres dyrets ind- og udgang pgr.  Af de bedre pladsforhold, dyret ledes ind i midten af boksen de står lige og 
ligger sig i midten af boksen

riflet nakkerør 334611 10,9 kg 
til to liggebokse a bredde 1,20 m, 
Rør 48,3 mm x 3,2 mm

riflet nakkerør 334612 11,3 kg 
til to liggebokse a bredde 1,25 m, 
Rør 48,3 mm x 3,2 mm

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Holder til nakke- og næsestrop  341092  
Gulv/væg   
Holder til nakke- og næsestrop  341093  
til rør dia = 60,3 mm 
Holder til nakke- og næsestrop  341099  
til rør dia = 60,3 mm   
Holder til nakke- og næsestrop  341094  
til rør dia = 60,3 mm   
Nakke- og næsestrop 9,50 m 341266 2,7 kg 
Nakke- og næsestrop 20 m 341267 4,0 kg 
Nakke- og næsestrop 30 m 341268 5,1 kg 
Nakke- og næsestrop 40 m 341269 6,2 kg 

②

Krydsklemme længde 60 mm x 48 mm 334615  
2" x 1½" 3 bøjleskruer

Indstillelig vægholder til nakkerør 341090 3,4 kg 
(Krydsklemme 48x60 bestilles separat)

Fast vægbeslag til nakkerør  341091 1,0 kg 



B116

Staldindretning - Stor kalveboks

Talrige fordele for kalven og mennesker.
• På grund af størrelsen og konstruktion af kassen er der mindre bakterie.
• Reduktion af veterinære omkostninger og brugen af antibiotika.
• Dyrepasser er hele året beskyttet mod vind og vejr.
• Arbejde i en komfortabel, oprejst stilling i kassen
• Modulsystem af kasser med aftagelige vægge for større bokse.

Stor kalveboks fra PATURA
for at opnå et tilfredsstillende resultat, af en kalve-bedrift, skal klimaet og fodringen afstemmes efter hinanden.
Sammen med landmænd og fagfolk har vi udviklet den optimale PATURA Kalveboks.
Driftlederen Johann Schwimmer, har integreret kalveboksene i hans stalde. 
Johann udtaler " at dyre-velfærd kommer af innovation og ikke ud af en ideologi", Johan vandt dette års dyre-velfærds pris i Bayern.   

Vælg mellem 2 bagpanel muligheder: 
Plastik Panel (mod vind og kulde) eller gitter Panel (bedre ventilation)

For at gå fra enkelboks til gruppeboks
tager man bare mitter væggen ud.

Praktisk video kan nu vises
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Faste mål for PATURA Kalvebokse:
1. Dør bredde 117 cm, højde: 110 cm 

2. Afstand fra midten af sidevæg til midten af sidevæg 127 cm

3. Væg tykkelse 5 cm

4. væg højde 120 cm

5. højde bagvæg øverst 70 cm nederst 50 cm

Variable mål til PATURA kalvboks
1. Sidevægge

2. Åbningen i sidevæggene

3. afstand og højder inkl. betonsokkel 

Planlægningsforslag:  enkeltrække basis, 
2 pladser v. væg

opbygning kan være som fritstående eller i boks op ad vægge, enkelt eller dobbelte, boksantal efter behov er også muligt. Sidevæggene kan 
tilpasses efter behov. det er muligt at montere vandingssystemmer, hermed lettets det at tilvænne kalve til det kollektive vandingssystem, når de bliver 
integreret. 
Vi står til rådighed for spørgsmål.

Enkelt rækker Basis 2 væg pladser

1x 332424 Front Gate with latchfor PATURA calf box

1x 332429 Front Gate 2-part with flexible tapes incl. Suckler Bucket Holder

2x 332426 Stolpe med fodplade, for

2x 332404 U-profil med fodplade, bag

25x 341215 Anker bolt 12 x 110 mm rustfrit stål

1x 332423 Side Panel, closed

1x 332421 Side Panel, open

2x 332406  Bagvæg plastik panel, nederst, 50 cm høj for neden 

1x 332413  Bagvæg plastik 

1x 332407  Bagvæg gitter, øverst 70 cm høj for oven 

1x 332401  Vægprofil, for

1x 332403  Vægprofil bagerst

                           

et Planlægnings eksembel kan findes i starten af kapitlet "Stald indretning"

også som 
fritstående 

dobbeltrækker 
og med specielt 

mål
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Staldindretning - Stor kalveboks

Uden Fig.

NYT

NYT

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

• letter tivænningen til suttespand, pgr. blødere og mere elastiske bånd 
• takket være den lettte afspærring kan afspærringen let afmonteres 
• båndene kan let fjernes 

fiksering af den delte åbning 
• fikseringen af den indad åbnene dør letter tillæringen af kalven til suttespanden

Indskudsstolper til kalveboksen 
• muliggør rengøringe fra for og bagside 
• fleksibel og lettere rengøring af enkelte dobbelt bokse i længere boksrækker. 
• erstatter en af gulvsoklerne og bliver skubbet ind i gulvpladen 
• diameter for indskudsstolpen er 60 cm 
• Kontakt os gerne for nærmere oplysning.

Dør delt med bånd

Dør enkelt med skudrigel, inkl. Holder t. Suttespand 332424 15,9 
Dør delt med skudrigel, inkl. Holder t. Suttespand 332425 21,4 kg 
Dør delt med bånd inkl. Holder t. Suttespand 332429 23,0 kg 
Stolpe med fodplade, for 332426 9,0 kg 
U-profil med fodplade, bag 332404 10,7 kg 
Lukket side LxBxH 240 x 5 x 120 cm 332423 32,9 kg
Skillevæg med gennem kig. 332421 31,1 kg 
Bagvæg plastik panel, nederst, 50 cm høj for neden LxBxH 120 x 5 x 50 cm 332406 7,2 kg 
Bagvæg plastik  LxBxH 120 x 5 x 70 cm 332413 9,8 kg 
Bagvæg gitter, øverst 70 cm høj for oven LxBxH 120 x 5 x 70cm 332407 10,7 kg 
Åben bagvæg  LxBxH 120 x 5 x 70 cm 332432 10.4 kg 
Vægprofil, for 332401 3,3 kg 
Vægprofil bagerst 332403 4,8 kg 
Dobbelt U-profil med grundplade  Dobbeltrække på bagsiden 332415 15,6 kg 
Høhæk til montering 332419 9,2 kg
Spandholder Ø 28,5 cm 361400  
Foderskål 5 l, Ø 28 cm 361450  
Foderskål 8 l, Ø 28 cm 361440  
Foderskål rustfri 6 l , Ø 28 cm 361445  
Dørfiksering for dobbeltdør 332430  
stolpe til kalveboks 332428 3,5 kg 
Monteringskap 60 303199 1,5 kgUden Fig.

Uden Fig.
Uden Fig.
Uden Fig.
Uden Fig.
Uden Fig.
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Loft til kalveboks med integreret varmepanel

Fordele: 
• en let og hurtig måde at flytte bokse på 
• en sund måde at øge trivslen på med varmepanelet 
• De nyfødte tørrer hurtigere 
• Bedre dyrevelfærd 
• Flad konstruktion og god arbejdshøjde under afdækningen 
• 98 % af varmen når kalven 
• integreret stop

denne løsning giver deres nyfødte kalve en god start på livet, med denne inovative afdækning med integret varmepanel giver kalven en god 
komfort efter fødslen.
Efter at kalven er født og tørret sikre denne afdækning at dyret har det trykt og varmt.
det er muigt at flytte rundt på afdækningen, hvis man har en standard boks igennem hele produktionen.

afdækning uden Varmepanel:
den rene alm. afdækning kan gøre at kulde og skidt ikke falder på den nyfødte kalv, denne afdækning monteres let med de fire U-profiler

Loft til kalveboks med integreret varmepanel 332433 25 kg 
Mål på Afdækning � 97 x 133 x 2 cm (L-B-H) � 
mål på varmeelement 59 x 50 x 2 cm � 
ydelse varmeelement 300W � 
Kabellængde 190 cm � 
IP65, beskyttet � 
afstand fra liggeflade til beskyttelsesskærm 
er ca. 120 cm alt efter opstillings område

Afdækning af kalvboks, uden varmeelement 332434 11 kg 
Mål på Afdækning � 
97 x 133 x 2 cm (L-B-H) inkl. U-profiler

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Staldindretning - Stor kalveboks

NYT

infrarødt 
warmeplade
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Patura æde og drikke stand til kalve
denne nye Æde og Drikke stand, hjælper landmanden i den moderne kalve-bedrift med fodring af dyrene. ligeledes lettes det at at give dyrene 
mælk, kan dyrene fodres målrettet.
vha. opdelingen kan kan dyrene skilles således at der kan fodres målrettet til det enkelte dyr.
for at garantere at dyrene forstår systmet skal de tidligt vænnes til.
det anbefales at systemet monteres for hver anden plads

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

NYT

Staldindretning - Kalvebar

Sidevæg 324001 20,5 kg 

Lukke bøjle 324002 3,4 kg 

låse-sæt 324003 13,9 kg 
Æde og drikke stand 324004 1,3 kg 

Stolper 60, 1,35 m 303460 10 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm
Rør i metermål 341261 3,1 kg/m 
Ø 42,4 x 3,2 mm galvaniseret

Rør 1" d= 33,7 mm 341260 2,55 kg/m 
Kryds-klemme, 60 mm x 42 mm 341233 1,0 kg 
2" x 1 ¼"
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

PATURA Kalvedekken
de nye Patura Kalvedekner giver kalven mulighed for at holde temperaturen under alle forhold, og giver dermed kalven de mest optimale forhold 
at vokse under.

Størrelse S er til kalve af racer med mindre kalve, for tidligt fødte eller tvillinger.
Størrelse M er til kalve hvor racen giver størrer kalve.

forskellen på en PATURA Fleece og en PATURA Kalvedekken, giver at en fleece er som en fleectrøje og en kraftig striktrøje.

PATURA kalvedækken størrelse S 332450   
Ryg-længde 60 cm ●  
til brug ud- og indvendigt, vandafvisende ●  
kan vaskes i maskine

PATURA kalvedækken størrelse M 332451   
Ryg-længde 67 cm ●  
til brug ud- og indvendigt, vandafvisende ●  
kan vaskes i maskine 

PATURA kalvedækken Fleece Str. S 332452   
Ryg-længde 60 cm ●  
til brug ud- og indvendigt, vandafvisende ●  
kan vaskes i maskine ved 40°

PATURA kalvedækken Fleece Str. M 332453   
Ryg-længde 67 cm ●  
til brug ud- og indvendigt, vandafvisende, kan vaskes i maskine

NYT

Staldindretning - Kalvedrift
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Patura kalvebil med forbedret funktioner
Fordele:
Hygiejne, fugtigheden passerer gennem plastristen
Varme: Kalven ligger ikke direkte på den bare jord/gulv

1.Fleksibelt tag, for bedre indretning  
2. Optimal fodergitter til gavn for kalven vækst.
3. Bokse med eller uden kalv er let at transportere pga. af stor hjulafstand.
  
• 2 størrelser: 
- kalvehytte MINI, indvendig mål 120 x 80 cm: til kalve der er mindre end 2 uger 
- kalvehytte MAXI, indvendig mål 160 x 100 cm: til kalve op til otte uger 
• plastvæg som standard 
① Taget er afklappeligt: bedre tilgængelighed til kalvene 
② Optimeret fodergitter, inklusiv suttespandholder 
③ Bredere akselafstand for sikker transport på ujævnt terræn 
④ Konvertibel styrestang fra for til bag rattet. Tilpasset til flere brugssituationer 

Staldindretning - kalvebil
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Til kalve 
optil 

8 uger

Til kalve 
optil 

2 uger

Inklusiv Suttespandholder

Staldindretning - kalvebil

Kalvebil MINI med klaptag 362082 132 kg 
Indvendige mål (L x B): 120 x 80 cm
Udvendige mål (L x B x H): 150 x 88 x 145 cm
Bredde inkl. hjul : 102 cm, bredde tag 95 cm

Kalvebil MINI uden tag 362083 108 kg 
Indvendige mål  (L x B): 120 x 80 cm
Udvendige mål (L x B x H): 141 x 88 x 128 cm
Bredde inkl. hjul : 102 cm

Kalvebil MAXI med klaptag 362087 184 kg 
Indvendige mål (L x B): 160 x 100 cm
Udvendige mål (L x B x H): 190 x 108 x 159 cm
Bredde inkl. hjul : 122 cm, bredde tag 115 cm

Kalvebil MAXI uden tag 362088 152 kg 
Indvendige mål (L x B): 160 x 100 cm
Udvendige mål (L x B x H): 181 x 108 x 138 cm
Bredde inkl. hjul : 122 cm
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Transporthjul med trækstang  362030 6,2 kg 
til kalve-auto   

Bundrist til Kalvevogn 362049 16 kg
MINI enkelt 79,3 x 119,0 x 2,5 cm

Bundrist til kalvevogn 362069 13,5 kg
Maxi foran mål: 80,5 x 99,5 cm

Bundrist til kalvevogn 362070 13,3 kg
Maxi bag, mål 79,3 x 99,5 cm 

Spandholder Ø 28,5 cm 361400  

Foderskål rustfri 6 l , Ø 28 cm 361445  

Foderskål 8 l, Ø 28 cm 361440  

Foderskål 5 l, Ø 28 cm 361450  

Suttespand 9 l 361460  
Kpl.m. hård sut og kugleventil

Sut hård 438001  
til kugleventil

Suttespandholder 361410  
Med ring og badplade(som tilbehør)
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Staldindretning - kalvebokse

Kalvebokse - Sundt og velbefindende for kalven
• 4 håndtag som samtidig tjener som som urinudløb
• Forankringshuller til fast montering

• Stort udvalg af tilbehør

Kalvboks Logistar med hegn omkring

• Liggeflade inde: 1,35 x 1,10 m 
• Kalveboksen til fra op til 2 uger
• Justerbar 3-huls ventilation

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Kalveboks Ministar 360112 29 kg 
1,4 x 1,16 x 1,25 m
uden tilbehør

Kalveboks Logistår 360111 42 kg 
2,2 x 1,45 x 1,40 m
uden tilbehør

• Liggeareal indvendig: 2,1 X 1,3 m
• til ungkalve indtil 8 uger
• indstillig 3 huls ventilation + 2 udluftninggitre i taget

Hængslet dør med sut holder spand for  360125 9,8 kg 
Kalvestalde Ministar u. Logistar    

Indhegning 1,5 x 1,5 m 360127 43 kg 
(3 x 1,5 m gitter, 2 x forbindertrekant
 1 x plejlstang) 

Spandholder Ø 34 cm 360128  

Spandholder Ø 28 cm 360129  
kun til Ref. 361440 og 361460

Suttespand 9 l 361460  
Kpl.m. hård sut og kugleventil

Sut hård 438001  
til kugleventil

Høhæk 360123 1,5 kg 
L x B x H: 19 x 50 x 43 cm

Foderskål 8 l, Ø 28 cm 361440  

Foderskål rustfri 6 l , Ø 28 cm 361445  

Side indgang 360122 1,6 kg 

Klapdør og tilbehør skal bestilles separat!

Klapdør og tilbehør skal bestilles separat!
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Klapdør og tilbehør skal bestilles separat!

Kalveboksstørrelser Superstar 360108 115 kg 
HD-Polyethylen, UV-stabiliseret 
l x b x h (ude): 
2,65 x 2,31 x 2,10 m 
Flade 9 m², Fra 5 - 7 Kalve

Kalveboksstørrelser Superstar 360109 115 kg 

L x B x H: 2,36 x 2,31 x 1,45 m

• udført i galvaniseret stål med æde-gitter
• fleksibel indhegning muligøre et let rengøring i området.
• indgangsdør

• Kalveboksen til kalven fra 2-6 uger
• Meget stor luge til udluftning og foderindkast
•  Liggeflade indvendig: 6m2

Let transport med de fastmonterede løftøjer

Fodertrug til kalve og får 2 m 333505 19 kg 
Robust fodertrug, af HPDE, 
med højdejusterbare fødder, 
til store og små kalve. ●
L x B x H udvendig: 2,20 x 0.36 x0,4 m, 
12 l spand d=28,5

Drikkekop model Lac 5 381627 31x24x17 
Plastikbelagt støbejernsskål med afløb,
Indhold 5.5 l, Tilløb 8 l/min ved 4 bar, 
Tilslutning i bunden, vandret 3/4 rørtilslutning (B) 
eller lodret 1/2" rørtilslutning (A)"

Hjørneholder til drikkekar 381361  
Model forstalog Lac5

NYT
Suttespand montagesæt 5/2 360110 17,3 kg 
til Kalveboksstørrelser Superstar
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Staldindretning - kalvebokse

Kalvebokse af fiberglas
Stærk og vedvarende:
De enkelte bokse og hytter er lavet af 3 lag, det inderste lag danner en glat overflade, der gør rengøring enkelt. Polyester fladen giver en stærk 
stabilitet og styrke. Det hvide ydre lag sørger for refleksion af solen. De tre lag tilsammen giver en kabine med et godt klima. Da ingen sol trænger 
igennem materialet, er der altid skyggetemperatur, selv i stærkt solskin. 

 

ARBEJDE: 
Med den aftagelige front af kalveboksen spærrer du kalven inde i boksen, kip gitteret over kalveboksen og skub halm væk fra boksen. Det er muligt, 
at anbringe spande ringe på forsiden og give kalven mælk, foder og vand på samme tid. 

VELVÆRE: 
Boksen har en naturlig ventilation. Det holder kabinen tør og kalvene har altid masser af frisk luft. Risikoen for kalvesygdomme f.eks. 
lungebetændelse reduceres. 

 

Arbejds  
omkostninger 
minimeres af 
dette system

Lang front med afstand mellem boksene giver optimal hygiejne

Sammen med den aftagelige front grill, 
kan kalven være låst inde i hytten. 

Boksen kan kippes over gitteret I sammenklappet tilstand kan hele 
systemet med lethed flyttes med 2 
solide hjul

Derefter kan gitteret slås over over kabi-
nen og der kan gøres rent udenfor, mens 
kalven stadig er i hytten.
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• Boks med træsvælle og transporthjul
•  Med hegn herunder vendbar frontgitter (patentanmeldt),  

og 1 spand ring Ø 28,5 cm
• Mål gitter: 1,5 x 1,2 x 1,0 m

• Boks med træsvælle og transporthjul
•  Med hegn herunder vendbar frontgitter (patentanmeldt),  

og 1 spand ring Ø 28,5 cm
• Mål gitter: 1,5 x 1,2 x 1,0 m

Endnu mere sikkerhed: 
• Indhegning forhøjet 
• Gitterafstand er tættere 
• Beskyttelsestrekant mellem hytte og indhegning 

Endnu mere sikkerhed: 
• Indhegning forhøjet 
• Gitterafstand er tættere 
• Beskyttelsestrekant mellem hytte og indhegning 

Staldindretning - kalvebokse

Kalveboks Standard med indhegning 361000 61 kg  
T x B x H: 1,5 x 1,13 x 1,25 m Glasfiber 
• Liggeflade inde: 1,40 x 1,05 m 
• Boksen til ungkalve op til 2 uger

Kalveboks Comfort med indhegning 361100 69 kg  
T x B x H: 2,0 x 1,13 x 1,4 m Glasfiber 
• Liggeflade inde: 1,90 x 1,10 m 
• Bokse til kalve op til 8 uger

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Tag til kalvehytter 361800 28,9 kg  
Til Ref. 361000/361100

 

Spandholder Ø 28,5 cm 361400    
 

Foderautomat plastik 361431 5 kg  
til model Standard + Comfort  
klappbar Deckel, inkl. lille  
Høhæk, b x t x h: 40x30x70cm

Foderskål rustfri 6 l , Ø 28 cm 361445   

Foderskål 8 l, Ø 28 cm 361440   

Foderskål 5 l, Ø 28 cm 361450   

Suttespand 9 l 361460   
Kpl.m. hård sut og kugleventil

Sut hård 438001   
til kugleventil

Suttespandholder 361410   
Med ring og badplade 
 

Beskyttelsestrekant til indhegning af  36170007 1 kg   
kalvehytter Standard og Comfort    
Til ombygnng af ældre kalvestalde
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Kalvehytten XL med professionel indhegning består af følgende dele:

361200 1x Kalveboks XL uden indhegning
Profi-indhegning:
310412 1x Panel-5, 2,40 m
310414 1x Panel-5 med låge, 2,40 m
303417 4x Stolpe L = 1,35 m
360203 1x Samlesæt til kalvebokse str. XL (1 Sæt = 2 Stk.)
322001 1x Kalvefodergitter 5/2,5
322050 4x Indsæt kalve standard

Staldindretning - kalvebokse

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

•  Boks metalsvæller og transportkrog
Mål: 2,90 x 4,50 x 1,05 m

•  Med Hegnet, herunder vendbare, aflåselig frontgitter (patentanmeldt) og 10 
spanderinge på hver Ø 28,5 cm

Hytte med metalsvelle bund og Transport-øje

Kalveboks XL uden indhegning 361200 98 kg 
Kalveboks (T x B x H): 
2,6 x 2,25 x 1,75 m

Kalveboks XL med indhegning 361300 167 kg 
Kalveboks (T x B x H): 
2,60 x 2,25 x 1,75 m
Indhegning (T x B x H): 
2,25 x 2,25 x 1,00 m

Panel-5, 2,40 m 310412 27 kg 
Bredde 2,40 m, højde 1,45 m 
(1 overligger)
Panel-5 med låge, 2,40 m 310414 47 kg 
Bredde 2,40, højde 2,20 m
Stolpe L = 1,35 m 303417 9 kg 
Med bundplade til montering af fodergitter 
til ponyer. 4 stolper er nødvendige for hvert stykke
Samlesæt til kalvebokse str. XL 360203 14 kg 
B x H: 23 x 131 cm. 1 sæt = 2 gitter
Kalvefodergitter 5/2,5 322001 57 kg 
5 foderpladser
Sutteholder-montagesæt 5/2,5 332211 13 kg 
Indsæt kalve standard 322050  

5-fags sutteholder 361420 10 kg 
Aftagelig
1 pr. XL kalvehytter
2 pr. XXL kalvehytte



B129

①

②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧

④ ⑤

①

①

②

③

④

⑤

⑥⑦
⑧

①

Kalvehytten XL med professionel indhegning består af følgende dele:

361500 1x Kalveboks XXL uden indhegning
Profi-indhegning:
310415 1x Panel-5 med låge, 3,00 m
310410 1x Panel-5, 3,0 m
303417 4x Stolpe L = 1,35 m
360203 1x Samlesæt til kalvebokse str. XL
322007 1x Kalvefodergitter 10/5
322050 4x Indsæt kalve standard
303472 1x Stolper 76, 1,35 m, Bundplade 200 x 200 x 8 mm
341293 2x Kryds-klemme, 76 mm x 42 mm, 2 ½" x 1 ¼"

Staldindretning - kalvebokse

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Kalvehytten XL 
med professionel 

indhegning
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Kalveboks XXL uden indhegning 361500 246 kg 
Kalveboks (T x B x H): 
2,45 x 4,50 x 2,00 m

Kalveboks XXL med indhegning 361600 500 kg 
Kalveboks (T x B x H): 2,45 x 4,50 x 2,00 m
Indhegning (T x B x H): 2,90 x 4,50 x 1,00 m

5-fags sutteholder 361420 10 kg 
Aftagelig
1 pr. XL kalvehytter
2 pr. XXL kalvehytte

Hytte med metalsveller og transport-øje

•  Boks metalsvæller og transportkrog
Mål: 2,90 x 4,50 x 1,05 m

•  Med Hegnet, herunder vendbare, aflåselig frontgitter (patentanmeldt) og 
10 spanderinge på hver Ø 28,5 cm

Panel-5, 3,0 m 310410 33 kg 
Bredde 3,00 m, højde 1,45 m 
(1 overligger)
Panel-5 med låge, 3,00 m 310415 52 kg 
Bredde 3,00 m, højde 2,20 m
Stolpe L = 1,35 m 303417 9 kg 
Med bundplade til montering af fodergitter 
til ponyer. 4 stolper er nødvendige 
for hvert stykke
Samlesæt til kalvebokse str. XL 360203 14 kg 
B x H: 23 x 131 cm. 1 sæt = 2 gitter
Kalvefodergitter 10/5 322007 116 kg 
10 foderpladser
Indsæt kalve standard 322050  
Stolper 76, 1,35 m 303472 12,5 kg 
Bundplade 200 x 200 x 8 mm
Kryds-klemme, 76 mm x 42 mm 341293 1,0 kg 
2 ½" x 1 ¼"
Sutteholder-montagesæt 10/5 332214 23 kg 
Suttespand 9 l 361460  
Kpl.m. hård sut og kugleventil
Ramme til trug på KFG 10/5  322034 14 kg 
til 2 plasttrug med indbygningsdel 2,5 m
Plastik trug med spandholder 2,5 m 322041 9 kg 



B130

25 l

①

②

70 l

30 l / 110 l

①

40 l / 90 l
16 l / 25 l

③

②

③

⑤⑤
⑥

⑥

⑧⑦
⑧ ⑦

70 l

④

④

Staldindretning - Kalvebar

Sund og vellykket kalveopdræt er grundlaget for en god og 
økonomisk præstationsfremmende mejeribrug!

At undgå fordøjelsesproblemer og fremme hurtig vækst af kalve spiller fodringen en stor 
rolle for
succes. Forskellen ved PATURA´s "kalve-Bar" er den specielle sut. Den tillader ikke passage 
af mere væske, end yveret. Derfor dier kalvene mere intenst end med konventionel drikke-
teknologi. Dette stimulerer strømmen af spyt, forbedrer pH-værdien i maven og fører til 
bedre fordøjelse. Resultatet er mindre diarré og bedre daglig tilvækst. Den mere intense sut 
forbedrer sutterefleksen.

Kalvebar, kompakt med 5 sutte 365000 4,5 kg 
inkl. Suger og holder � 
B x D x H  80 x 30 28 cm

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Kalve-bar, 5 sutter, uden rum,  365010 4 kg
B=68 cm, D= 25 cm H= 28cm 
Inkl. Sut, forskruninge og holder

Kalve-bar, 15 sutter 365012 15 kg
110 l Inkl. Sut, forskruninge og holder
B x D x H  270 x 25 x 28 � 

Kalve-bar, med 3 suttepladser 365002 3 kg
16 l Inkl. Sut, forskruninge og holder
B x D x H  42 x 25 x 28 � 

Kalve-bar, med 5 suttepladser 365003 5 kg 
25 l Inkl. Sut, forskruninge og holder
B x D x H  68 x 25 x 28

Kalve-bar, med 8 suttepladser 365004 9 kg 
Inkl. Sut og Overtræk

Kalve-bar, med 15 suttepladser 365005 16 kg 
Inkl. Sut og Overtræk

Kalve-bar, med 10 halvrunde sutteskåle 365013 10 kg 
 70 l Inkl. Sut, forskruninge og holder � 
B x D x H  113 x 25 x 28

Sutter til kalve-bar 365030  
Spand til sutte kalve-bar 365031  
pakning 365033  
til kalvebar
blød sut til kalvebar 365032  
inkl forskruning
blød sut til kalvebar 36503201  
forskruning 36503202  
til blødsut

lukke forskruning 365062  

NYT

Soft Teat for Milk Maid does not fit Calfateria Compact, 5 teats
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Suttespand
til fodring af enkelt dyr eller grupperkan man med fordel bruge suttespande, med volumen på 3 til 9 litergiver det mulighed for en variabel fodring, 
da spandene er gennemsigtige muliggør det at se hvormeget der er i de forskellige spande.

Det er muligt at vælge mellem de forskellige sutte indsatser, således at det tilpasses de forskellige dyr.

der findes kugleventiler som monteres direkte på spanden og click ventilen som bliver monteret på sutten.

NYTFordele: 
• ubegrænset fodring, da mængden ikke er begrænset 
• begænset tab 
• Skrå bund til komplet tømning af spanden 
• miljørigtigt materiale og pladsbesparende 

• stabil ophængning 

• lille egenvægt

13 L 361458  
kpl. m. blødsut og kugleventil

sutte spand 13 L 361453  
kpl.m. mellem sut og kugleventil

Suttespand 13 L 361454  
m. hård sut og kugleventil

suttespand 13 L 361457  
kpl. m. blød sut og clic ventil

Suttespand 13 L 361451  
kpl.m. mellem sut og clic ventil

suttespand 13 L 361452  
kpl.m. hård sut og clic ventil

Gummipakning, rød 361455  
til 13 L spand

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Staldindretning - Kalvebar

Suttespand 9 L 361474  
kpl.m. blød sut og kugleventil

Suttespand 9L 361476  
med mellem sut og kugleventil

Suttespand 9 L 361464  
Kpl.m. hård sut og kugleventil

suttespand 9 L 361473  
kpl.m. blød sut og clic ventil

Suttespand 9 L 361475  
m. mellem sut og clic ventil

Suttespand 9 l 361463  
kpl.m. hård sut og clic ventil

Suttespand 9 l 361478  
kpl.m. blød sut og kugleventil

Suttespand 9 l 361480  
kpl.m. mellem sut og kugleventil

Suttespand 9 l 361460  
Kpl.m. hård sut og kugleventil

Suttespand 9 l 361477  
kpl.m. blød sut og 1 click ventil

Suttespand 9 l 361479  
kpl.m. mellem sut og clic ventil

Suttespand 9 l 361459  
Kpl.m. hårdsut og clicventil

②

Begrænser at kalven kan skubbe spanden 
Hurtig og let montage 
Beskyttelse af spanden ved brug af elastikbånd

holder til suttespand 361415  

Elastisk 
praktisk 

beskyttelse 
fra 

PATURA

Praktisk video kan nu vises

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt

NYT

Gummipakning, rød 361468 0,2 kg 
Sutte-spand 9l

Gummipakning, rød 361461  
Sutte-spand
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Staldindretning - Kalvebar
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Sutteflaske til kalve, 2,5 l  365020   
Sut

Kalvesutteflaske 365025   
m. clicventil og blød sut

NYT

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

NYT

Sut blød 438004   
til kugleventil

Sut mellem 438005   
til kugleventil

Sut hård 438001   
til kugleventil

sut blød 36146603   
til clicventil

Sut mellem 36146604   
til Clicventil

Hård sut 36146601   
til Clicventil

blød sut 361472   
med kugleventil

middel hård sut 361471   
med kugleventil

Hård sut 361465   
m. kugleventil

Blød sut 361470   
m. Clicventil

middel hård sut 361469   
m. Clicventil

Hård sut 361466   
m. Clicventil

Clicventil 36146602   

Kugleventil, komplet 438002   

pakning for kugleventil 438003   

Enkel ,  
let og  

hygienisk

• optimal udløb takket være udluftningsventil  
• stor åbning (Ø11.7 cm) for den lette fyldning og rengøring  
• gennemsigtig  
• store håndtag for lettere håndtering  
• kompatibel til alle former for Sutter
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Staldindretning - Kalvebar

PATURA Mælke-ekspres

Vand tilslutning for en nem fyldningkvalitets drikke-sut
pgr. af materialet sikres at 
mængden svare til yver-et på moder 
dyret

igennem pumpeydelsen i kombination med blandefunktionen er det muligt at 
anlægget renser sig selv.

med den nye PATURA mælke ekspres er det muligt at fodre op til 30 kalve ad gangen, store grupper kan i en arbejdsgang bliver fodret med op 
til 500 l mælk pr. gang. ligeledes er det muligt at benytte eksterne trug, som kan fyldes med aftapnings-pistol. den velkendte Honda motor driver 
pumpen og sørger for den rigtige opblanding af fodrevæsken, og bruge også til rengøring af anlægget.

4 takts Honda motor med el-start Lynkopling til fyldning med Mælk

en 5 m lang slange med pistol muliggør at fylde eksterne trug.
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Staldindretning - Kalvebar

Mælke Ekspres 365050 315kg 
Mål: 3,45 x 1,52 x 1,25 m,
4 takt Honda motor med el-start,
indhold mælketank 500 l,
niveau-viser,
selvrensningsfunktion,
hænger,
drikke sut 30 stk.,
afdækninger til drikke sutter

Praktisk video kan nu vises

Mælke ekspressen gør det muligt at fodre 30 kalve i marken, derudover er det vha. Mælke-taxaen til stordrift alt efter beholder fyldning at kunne 
fodre mellem 100 til 160 kalve 

for tilberdning af mælkepulverblandinger har PATURA mælke-ekspressen et pumpesystem med veksler og pumpe for at holde en forud indstillet 
temperatur på mellem 43 til 44 °C, der er en temperatur som viser den indvendige temperatur i tanken. ved fodring med veksleren, tager en 
opfyldning og blandingen ca. 20 min, det er muligt at fylde forskellige fodertrug enten enkelt eller fælles trug med en slange, med pistol. 

ved fodring i marken har Mælke-ekspressen indbygget sutter, som giver dyret en produktion af spyt, som hjælper til den Ph- værdi i maven

den optimale rengøring af Mælke-Ekspressen kan foretages med den i siden anbragt skylleventil, her bliver overskydende foder skyllet ud. det er 
også muligt at afmontere de enklet sutter og derved få skyllet alle rør rene. det gøres bedst med ca. 150 l varmt vand med rengøringsmiddel. 
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Staldindretning - Kvægbørster

PATURA børste

let at dreje og udskiftning af børster.

Den mekaniske PATURA børste, bruger ikke strøm og kan let og sikkert monteres på alle overflader, der medfølger 
et standard montage beslag, det er muligt at få specielle montage beslag, på forespørgsel. Pgr. af ophænget kan 
børsterne nå alle steder på dyret, således at dyret selv kan bestemme hvor og hvormeget der skal renses.det er 
muligt at køer og kalve at bruge børsterne, pgr. af ophænget som giver en rolig bevægelse. optionalt kan man vælge 
modellerne MIDI eller MINI. man kan vha. vægt skiver eller belastning med sand øge vægten på børsterne. børsterne 
er lette at rengøre og udskifte.børsterne er meget holdbare, men kan udskiftes enkeltvis

Lettere rengøring, da børsten kan fastholdes i 
lodretstilling

Opstillingsstativ for Pælebørste
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Praktisk video kan nu vises

PATURA Børste MAXI 334025 60 kg 
• velegnet til kvæg og tyre   
• montagehøjde 1,8 m over gulv   
• 20 børster   
• inkl. Standard montagebeslag til montage på træ eller betonvægge.

Ekstra børsteringe 1 stk. 33402508  
Til svingbørste Maxi, Midi og pælebørster

Holder for rundstok Ø102 334729 4,9 kg 

Holder til 90 x 90 Træ 334733 4,6 kg 

Udvidelse af sving børsteholder,                                                                                                                             
Midi + Maxi, 334735 6,5 kg 
ekstra befæstigelse for en størrer stabilitet, 
2 stålvinkler til montage på murværk

PATURA Pælebørste 334038 55 kg 
velegnet til kvæg og heste � 
højde 1,5 m � 
26 børster � 
grundplade til betonvægge

Ekstra børsteringe 1 stk. 33402508  
Til svingbørste Maxi, Midi og pælebørster

NYT

Opstillingsstativ for Pælebørste 33403810 38 kg 
Jordanker, 1,2 M
bundplade Ø 1.2 M
Montagedybder 0,8 - 1,0 el. 1,2 M
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Staldindretning - Kvægbørster

PATURA Børster MINI 334037 22 kg  
velegnet til geder, alpakaer og kalve �  
montagehøjden retter sig efter dyrets højde,  
det anbefales 20 cm over manken �  
12 børster �  
inkl. Montagedele til træ eller beton, �  
justerbar i 4 højder

Holder til Rundstok Ø 76 mm 334726 4,2 kg  

Holder til 90 x 90 Træ 334733 4,6 kg  

Holder til 90 x 90 Træ 334732 3,2 kg  

Holder for rundstok Ø102 334729 4,9 kg  

Holder for rundstok Ø102 334730 3,4 kg  

Ekstra børsteringe 33403701   
till svingbørste MINI

Holder til Rundstok Ø 76 mm 334727 2,7 kg  

PATURA Børste MIDI 334026 45 kg  
Velegnet til ungdyr og heste     
montage højde afhænger af dyret,  
det anbefales 30 cm over manken     
10 Børster    
inkl.sand som belastning    
standard montagebeslag til montage  
på træ- eller betonvægge  højdejusterbar 5 trin. 

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Kvægbørste 334039 8 kg  
Med fjeder, komplet

Ekstra børsteringe 1 stk. 33402508   
Til svingbørste Maxi, Midi og pælebørster

Udvidelse af sving børsteholder,                                                                                                                             
Midi + Maxi,         334735 6,5 kg  
ekstra befæstigelse for en størrer stabilitet,  
2 stålvinkler til montage på murværk

Vaskebørste 60 cm 33403901 1,9 kg  

Vaskebørste 70 cm 33403902 2,0 kg  
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Elektrisk pendul børste 

Den elektriske pendul børste giver en perfekt pelspleje til kvæg og giver en god dyrevelfærdi enhver stald. den er støjsvag og er næsten 
vedligeholdelses fri, konstruktionen giver landmanden og dyrene en afveksling i hverdagen.
det anbefales at montere børsten på en 90x90 søjle eller direkte på væggen. den anbefalede montagehøjde er mellem 2,4 til 2.7 m hvilket giver 
en afstand fra gulvet på 0,9 til 1,2 m

NYT

Elektrisk kvægbørste Relax 334044 68 kg  
• 230V / 0,25 kW 
• omdrejninger. 32/min 
• IP 55  
• velegnet dil dyr fra 1 år 
• integreret stop 
• til 40-50 køer 
• aut ON/OFF



Praktisk video kan nu vises
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Fodersystemer

Foderhæk - Proff 

PATURA- Klimahæk 

Big balle foderhæk

Kompakt firkantet hæk 

Heste Høhæk med 8 foder-pladser

Rundballe foderhække 

Mini Høhæk - "Ideal" 

Fodersparenet 

Høhække til væg, Fodertrug til væg

Fodertrug

Foderautomater 
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Fodersystem - Foderhække

Typer af foder
Dette foder kan benyttes i PATURA´s rektangulær foderhække
•  Små baller
•  Rundballer til Ø 1,80 m
•  Bigballer til 1,80 m lange
•  Bigballer til 2,50 m  Løs vægt
•  Hø og ensilage

Høhække
For at sikre stabilitet og give mulighed for tung læsning, er PATURA´s foderhække fremstillet af tung 
massivt stål. Alle ståldele er varmgalvaniseret. I tilfælde af potentielt ætsende foder (såsom ensilage), bør 
bundplade have en bitumen belægning. Foderautomater er kun egnet til brug i åbent terræn og i løsdrift. 
Transport af foderhæk (tom), kun max. 10 km/h. Leveres i samlesæt med monteringsvejledning.

Stor vægt, galvaniseret,  Lang levetid

Stabil ramme giver Sikker transport

Ramme i firkantrør Til langsigtet stabilitet

Nem at åbne -  Problemløs opfyldning

Stort trug   Lavt fodertab

Dobbelt forstærket rør Til at stabilisere også til ensilageballer

Fødder i kurveform For høj sikkerhed og håndtering

Optimal pris-ydelses forhold

De 8 vigtigste fordele
Fordel 1:
Fordel 2:
Fordel 3:
Fordel 4:
Fordel 5:
Fordel 6:
Fordel 7:
Fordel 8:

Foderhæk - Proff
PATURA´s firkantede foderhække er den ideelle løsning til ekstra fodring på græs. PATURA´s foderhække 
kan nemt monteres med forskellige foderftronter efter behov. Med en kraftig konstruktion og perfekt 
detaljeret løsning tilbyder vi høj komfort og sikkerhed ved brug af foderhække på din gård.

Stort trug minimal tab af foder

Sidedelene hænger i stabile 
hængsler

Fødder i kurveform - med 
endebeslag

Dobbelt forstærket rør - til at 
stabilisere bundpladen

Stabil konstruktion til nem fast-
gørelse med trækstang lavet af 
8 mm firkantrør

Fordelene:
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Fodersystem - Foderhække

En af siderne kan åbnes ved påfyldningTransport af foderhæk (tom), kun max. 10 km/h

Foderhæk  
med kirkestole: 
Foderhækken 

med lavt  
fodertab.

Fodring på græs, hvorfor?
Den stigende tendens til kvæghold på græs - ofte hele året - kræver passende fodrings faciliteter. Ved overgangen til forår, er tilførelsen af tørfoder 
meget afgørende. Ved overgang fra fodring i skure til græsning på græs er det vigtigt, at der suppleres med tørfoder sammen med det proteinrige 
nygræs. Om sommeren kan en uventet foder mangel erstattes af hø eller ensilage. Situationen om efteråret er den samme som om foråret. Desuden 
kan græsningen forlænges ind i vinteren ved supplerende foder. Til dette, er hø, ensilage eller halm i form af rundballer eller bigballer velegnet. Den 
nødvendige teknologi er usædvanlig robust og tilbyder god værdi for pengene. Foderhække er kun egnet til brug i åbent terræn og i løsdrift.
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Fodersystem - Foderhække

For alle høhække gælder: 
Med potentiel aggressiv foder (ensilage), 
brug bitumen bund

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Profil-firkantet foderhæk  303534 485 kg 
med sikkerhedsgitter til heste   
12 foder pladser, Hals bredde 30 cm, 
Tre-punkts ophæng, Dobbelt gevindrør,  
Invendige mål 2,00 x 2,05 m, 
Foder højde 76 cm, Indstillelig foderbord, Leveres som samlesæt med samlevejledning

Specielt 
sikkerheds-heste 
gitter med stort 

trug og høj 
sikkerhed.

For alle høhække gælder: 
Med potentiel aggressiv foder (ensilage), brug 
bitumen bund

Tagkant-/ophængspunkt- beskyttelsesbøjle, 
bestilles seperat

Firkantet høhæk 303538 435 Kg 
12 foderpladser, Til alle heste og kvæg racer, 
specielt til kvæg med horn,
Tre-punkts ophæng, Dobbelt gevind rør,
Indvendige mål 2 x 2,05 m, Foderhøjde: 76 cm,
Indstillelig foderbord, 
Leveres som samlesæt - højdejusterbar tag

NYT
Egnet til heste 

og kvæg

Fordelene:
Opdelte fodderpladser
mindre fodertab, roligere æde 
forhold
åbningshøjde 1,5 m og max. Fri 
hovedhøjde
velegnet til heste og kvæg
ekstra forstræbninger, til at 
afdække mellemrum

Praktisk video kan nu vises

Tag til klima 
foderhæk

Tag til klima 
foderhæk

opdeling af ædeplads
mindre fodertab
roligere fodring
dyresikkerhed
sikkerhedsafstand mellem 
foderpladserne
sikker afstand for heste
åbningshøjde 1,5 m

Fordelene:
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Fodersystem - Foderhække

For alle høhække gælder: 
Med potentiel aggressiv foder (ensilage), 
brug bitumen bund

Profi-firkantet foderhæk,  303530 410 kg 
med kirkestole   
12 foderpladser, Til alle heste og kvæg racer, 
specielt til kvæg med horn, Tre-punkts ophæng, 
Dobbelt forstærketrør, Indvendige mål 2 x 2,05 m, 
Foderhøjde: 76 cm, Indstillelig foderbord, 
Leveres som samlesæt - højdejusterbar tag

Den mest 
populære 
foderhæk

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Beskyttelsesbøjle til tagkanten 303545 22 kg 
Runde; zink stålrør (ekstra tilbehør)

Bitumen-beskyttelses maling, 5 l 339205 5 kg 
Forbrug: 0,3 l/m2

3-punkts bekyttelsesbøjle 303547 3,5 kg 

Tagkant-/ophængspunkt- beskyttelsesbøjle, 
bestilles seperat

Tagkant beskyttelses bøjle er lavet af stålrør, beskytter heste og tag

Beskyttelsesbøjle til heste, massiv, til hurtig afdækning 
af 3 punkts ophæng
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Tag til klima 
foderhæk

Se også vores store udvalg af fodrenet (side B 160)

Ramme til fodersparenet 303850 17 kg 
Til firkantballer (ballestørrelse =  max 140 cm)
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Fodersystem - Klimahække

PATURA- Klimahæk
Den nye PATURA- Klimahæk er basseret på PATURA kendte og udmærkede foderhække.
de kendte foderhække bliver i kombination med PATURA klimatag, det er muligt at efter montere dette på alle PATURA foderhække, til et foretrukket 
sted at opholde sig for dine dyr.
grunden hertil bliver skabt vha. skorstenseffekten som holder klimaet under taget behagligt da der sker en naturlig luftveksel som holder temperatu-
ren nede og fluerne i skak, samtidig holdes fodert tørt og det direkte solindfald bliver også begrænset.

Foder hækken kan transporteres uden problemer med det eksistrende 3. punkts ophæng, taget kan klappes sammen og låses ved transport fra 
mark til mark eller på landeveje.
fyldningshøjden på 2.5 m er stadig mulig, dog skal man være opmærksom på at den traktor der bruges hertil, overholder målene. 

Stor tagflade
ca. 36 m2

Behaglig luftveksel pgr. skorstenseffekten

6 vigtige fordele

Transport vha. 3.punkt ophængning 
med sammenklappede tag-segmenter

NYT

Anmeldt til 
mynster-

beskyttelse

Stort tagareal for at skabe den optimale plads for dyrene

Stort skygge areal ca. 35 m2, på varme sommerdage

Behagligt luftveksel gennem skorstensfunktionen

Let opfyldning  pgr. af frihøjde på 2,5 m

Landtransport muligøres ved at taget kan klappes samme og fastholdes.

Egnet til alle dyr
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Fodersystem - Klimahække

 Type Varenr. Vægt  

Skyggetag, 
Pressenningsdug

Udluftning „skorsten“

Bliktag

sideerne kan klappes 
sammen og fastholdes

Tag til Klima-foderhæk,  303640 376 kg 
til alle firkantede foderhække   
centralt firkantet bliktag med kaminfunktion og 
4 demonterbare tagflader
kan monteres på alle PATURA firkantede foderhække (fra 2009), 
foderhækken skal bestilles separat.
Leveres som samlesæt med montagevejledning

Let opfyldning  pgr. af frihøjde på 2,5 m den perfekte beskyttelse imod regn og solindfald, ved fodringen. Og et større tag

 Type                           Varenr.                Vægt    

               
Komplet sæt
PATURA Klima-hæk med palisadegitter 30353011 771 kg 
PATURA Klima-hæk med Svanskgitter 30353211 751 kg 
PATURA Klima-hæk med universal gitter 30353811 796 kg 
PATURA Klima-hæk med sikkerhedsgitter til heste 30353411 836 kg 
PATURA Klima-hæk med sikkerhedsgitter 30353111 876 kg 
PATURA Klima-hæk med Svanskgitter 30357011 846 kg 

Praktisk video kan nu vises
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Fodersystem - Foderhække

Profi-firkantet foderhæk, 303532 407 kg 
med diagonal gitter   
• 12 foder pladser
• Ideel til kvæg uden horn
• Tre-punkts ophæng
• Dobbelt gevindrør
• Indvendige dimensioner: 2,00 x 2,05 m
• Foder højde: 76 cm
• Indstillelig foderbord
• Leveres som et sæt med samlevejledning

Profi foderhæk,  303531 532 kg 
med sikkerheds fanggitter   
• 12 foder pladser
• Sikkerheds-fanggitter til afhornet kvæg
• Tre-punkts ophæng
• Dobbelt forstærkning
• Indvendige mål: 2,00 x 2,05 m
• Foder højde: 76 cm
• Indstillelig foderbord
• Leveres som et samlesæt 
     med samlevejledning 

Professionel rektangulær foderhæk  303570 495 kg 
med svensk foderfront   
• 8 foderpladser
• Svensk foderfront til korte indlukning af 
      af kvæg, passer også til kvæg med horn
• 3-punkts ophæng
• Dobbelt support rør
• Indvendige mål: 2,00 x 2,05 m
• Foderhøjde: 76 cm
• Indstillelig foderbord
• Leveres som samlesæt med udførlige 
     anvisninger til selv-montage 

Transportabel foderhæk 303553 270 kg 
• Med bevægelige kurve
• Indvendige mål 1,88 x 1,50 m
• Max. Ballestørrelse 1,40 m
• Foderhøjde: 51 cm
• Foderhæk med vip - minimal tab af foder
• Afstand mellem gitter: 14 cm
• 3-punkts trækophæng
• Med tag (incl. hjørnebeskyttelse) og trug
• Leveres som samlesæt med monteringsvejledning

Ikke egnet til heste

Ikke egnet til heste

Ikke egnet til heste

• Ikke egnet til heste
• Bedst egnet til råvild o.lign.

For alle høhække gælder: Med potentiel 
aggressiv foder (ensilage), brug bitumen bund

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Bitumen-beskyttelses maling, 5 l 339205 5 kg 
Forbrug: 0,3 l/m2

Sikkerhedshenvisning
Forlad ikke stalden, så længe skiltet 
"Fangen" er sat op 

Sikkerhedshenvisning
Forlad ikke stalden, så længe skiltet 
"Fangen" er sat op 

Tag til klima foderhæk

Tag til klima foderhæk

Tag til klima foderhæk
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Bitumen-beskyttelses maling, 5 l 339205 5 kg 
Forbrug: 0,3 l/m2

Bigballe foderhæk  303571 633 kg 
med sikkerheds fangegitter   
Til to rundballer eller en stor firkantet balle
• 10 foder pladser
• Svensk foderfront til korte indlukninger
     af kvæg, passer også til kvæg med horn
• 3-punkts ophæng
• Dobbelt support rør
• Indvendige mål: 2,85 x 2,05 m
• Fodring Højde: 76 cm
• Indstillelig foderbord
• Leveres som samlesæt med udførlige 
     anvisninger til selv-montage 

Bigballe foderhæk  303536 678 kg 
med sikkerheds fangegitter   
Til 2 rundballer eller en bigballe
• 14 foder pladser
• Sikkerheds-fanggitter til afhornet kvæg
• Tre-punkts ophæng
• Dobbelt forstærkning
• Invendige mål: 2,85 x 2,05 m
• Foder højde: 76 cm
• Indstillelig foderbord
• Leveres som samlesæt 
     med samlevejledning 

Big balle foderhæk med diagonal front 303537 571 kg 
Til 2 rundballer eller en big balle
• 16 foder pladser
• Ideel til kvæg uden horn
• Tre-punkts ophæng
• Dobbelt gevindrør
• Invendige mål: 2,85 x 2,05 m
• Foder højde: 76 cm
• Indstillelig foderbord
• Leveres som samlesæt 
     med samlevejledning 

Ikke egnet til heste

Ikke egnet til heste

Ikke egnet til heste

For alle høhække gælder: Med potentiel 
aggressiv foder (ensilage), brug bitumen bund

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Sikkerhedshenvisning
Forlad ikke stalden, 
så længe skiltet "Fangen" 
er sat op 

Sikkerhedshenvisning
Forlad ikke stalden, 
så længe skiltet "Fangen" 
er sat op 
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Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Big balle foderhæk  303539 624 kg 
med sikkerheds heste gitter   
Til 2 rundballer eller 1 bigballe
16 foder pladser, Hals bredde 30 cm, 
Tre-punkts ophæng, Dobbelt gevindrør, Invendige mål 2,85 x 2,05 m, 
Foder højde 76 cm, Indstillelig foderbord, Leveres som samlesæt med samlevejledning

For alle høhække gælder: 
Med potentiel aggressiv foder (ensilage), 
brug bitumen bund

Specielt 
sikkerheds-heste 
gitter med stort 

trug og høj 
sikkerhed.

For alle høhække gælder: 
Med potentiel aggressiv foder (ensilage), brug 
bitumen bund

Høhæk til Bigballer 303584 586 kg 
Til 2 rundballer eller 1 bigballe,14 foder pladser,
Til alle heste og kvæg racer, også egnet til kvæg med horn;
Tre-punkts ophæng, Dobbelt gevindrør,
Invendige mål 2,85 x 2,05 m, Foder højde 76 cm
Indstillelig foderbord, Leveres som samlesæt 
med samlevejledning, Taget kan højdeindstilles

NYT
Egnet til heste 

og kvæg

Tagkant-/ophængspunkt- beskyttelsesbøjle, 
bestilles seperat

Tagkant-/ophængspunkt- beskyttelsesbøjle, 
bestilles seperat

Fordelene:

Opdelte fodderpladser
mindre fodertab, roligere æde 
forhold
åbningshøjde 1,5 m og max. Fri 
hovedhøjde
velegnet til heste og kvæg
ekstra forstræbninger, til at 
afdække mellemrum

Fordelene:

opdeling af ædeplads
mindre fodertab
roligere fodring
dyresikkerhed
sikkerhedsafstand mellem 
foderpladserne
sikker afstand for heste
åbningshøjde 1,5 m

Foderautomat - Big balle foderhæk
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Big balle foderhæk med kirkestole 303535 537 kg 
Til 2 rundballer eller 1 bigballe
14 foder pladser, Til alle heste og kvæg racer, 
også egnet til kvæg med horn, Tre-punkts ophæng, 
Dobbelt forstærkede rør, Invendige mål 2,85 x 2,05 m, 
Foder højde 76 cm, Indstillelig foderbord, Leveres som samlesæt  
med samlevejledning, Taget kan højdeindstilles

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

For alle høhække gælder: 
Med potentiel aggressiv foder (ensilage), 
brug bitumen bund

Tagkant-/ophængspunkt- beskyttelsesbøjle, 
bestilles seperat
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Beskyttelsesbøjle til tagkanten 303546 27 kg 
Runde; zink stålrør (ekstra tilbehør)

Bitumen-beskyttelses maling, 5 l 339205 5 kg 
Forbrug: 0,3 l/m2

3-punkts bekyttelsesbøjle 303547 3,5 kg 

Tagkant beskyttelses bøjle er lavet af stålrør, beskytter heste og tag

Beskyttelsesbøjle til heste, massiv, til hurtig afdækning af 3 punkts 
ophæng

Ramme til fodersparenet 303851 20 kg 
Høhække til bigballer

Se også vores store udvalg af fodrenet (side B 160)

Foderautomat - Big balle foderhæk
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Fodersystem - Rektangulær foderhække

Transport af foderhæk (tom), kun max. 10 km/h Fodersiden

Kompakt rektangulær foderhæk
PATURA kompakte rektangulære foderhæk imponerer gennem intelligente løsninger. Den tilbyder høj stabilitet ved minimeret vægt og dermed en 
optimal pris ydelsesforhold. Med 3 standard support rør, tilbyder foderhækken en høj stabilitet ved sin base.

For alle høhække gælder: 
Med potentiel aggressiv foder (ensilage), brug 
bitumen bund

Tagkant beskyttelses bøjle er lavet af stålrør, beskytter heste og tag

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Kompakt-foderhæk med palisadegitter 303572 312 kg 
• 12 foderpladser
• 2 folde ud sidepaneler
• Invendige mål: 2,00 x 2,00 m
• Justerbar fødder og tag
• Tre-punkts ophæng
• 3 massive firkantede rør bjælker
• Leveres som samlesæt med monteringsvejledning 

Beskyttelsesbøjle til tagkanten 303573 30 kg 
Runde; zink stålrør

Bitumen-beskyttelses maling, 5 l 339205 5 kg 
Forbrug: 0,3 l/m2

3-punkts bekyttelsesbøjle 303547 3,5 kg 

Nyt design
Tagkant-/ophængspunkt- beskyttelsesbøjle, 
bestilles seperat
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Heste Høhæk Midi med 8 foder-pladser

Integreret Tagkant Ekstra afstivning, for mere sikkerhed sidedelene kan klappes ud Højdejusterbare skinner

Heste Høhæk med 8 foder-pladser
PATURA foderhæk MIDI til heste, sikre 8 pladser med god adgang til grovfoder til små grupper. Den integrerede tagkanten beskytter hele vejen 
rundt i hovedhøjde, De ekstra indbyggede afstandsrør modvirker skader på ben og hove. Der kan eftermonteres et tre-punkts ophænge til transport 
som derefter kan afmonteres helt for at ungå skader på dyrene

Heste Høhæk Midi med 8 foder-pladser 303580 230 kg 
8 fodrepladser
2 sideer kan åbnes
indv. mål 1,45 x1,34 m
til rundballer Ø120
føder og tag kan justeres i højden
æde-højde er 70 cm
leveres som byggesæt m montageanvisning

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

① trepunktsophæng til foderhæk til heste 303579 17 kg 
Stabil firkantrør til forankring
komling til  ophæng kat.2

NYT

hertil fodersparenet 3,60 m x 3,60 m

Praktisk video kan nu vises
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Fodringsteknik - rundballefoderhæk

Rundballe foderhæk med tag - ideel til hobby landbrug 
(Tag ikke egnet til heste)

Gennemgående bøjler med 
maksimal stabilitet

Stabil forbindelse mellem de 
enkelte dele

3-punkts anhænger til transport 
med traktor

Aftageligt tag til at fylde foder 
i fra oven

Til sideopfyld kan siden åbnes 
op (også til opfyldning af 
rundballer med hånden)

Fordelene:

Rundballe foderhække - enkel - effektiv og 
billig
Standardmodellen til rundballer, der er blevet afprøvet og testet på verdensplan, er en rund foderhæk, 
der består af tre elementer. Den er velegnet til alle former for kvæg og kan bruges samtidigt af forskellige 
heste. Den kan rumme både alm. halmballer og rundballer samt løs foder. Den komplette foderhæk kan 
flyttes ved hjælp af en traktor, ved hjælp af 3-punkts ophæng. Foderhækken kan fyldes enten fra oven 
ved hjælp af en frontlæsser, eller ved at åbne en af siderne og rulle ballen ind med hånden. Et separat 
tilgængeligt tag beskytter foderet mod vejr og vind.

xxx
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kun til opstilling på marken

Sparre foderhæk 303577 176 kg 
denne inovativerunde foderhæk, 
giver et minimalt fodderspild, da det udfaldende 
foder bliver i Hækken  

• 15 ædepladser 
• stabiliserings stivere  
• minimal fodertab  
• indvendige mål Ø2,00 m  
• udvendige mål Ø 2.60 m 
• Tredelt. 
•  for at tranportere med trpunktsophæng er det 

nødvendigt at få en forlænget topstyr (ref. 303578)

Overligger - beskyttelseskappe 303598 1,0 kg 

3-punkts bekyttelsesbøjle 303592 5,0 kg 

forlænger til topstyr. 303578 2,2 kg 
til katagori 2

NYT

op til ca 
75% 

mindre 
fodertab

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Sparre foderhæk 15 ædepladser
PATURA's Sparefoderhæk er bygget på en måde således  at den modvirker spild af foder når den står på marken, foder spildet falder ned inden i 
foderhækken, hermed opnåes op til 75% mindre foderspild sammenlignet med en normal rundballe-hæk. Med den kraftige opbygning egner den 
sig også som foderhæk for kvæg.

Stabilt rørgitter

Praktisk video kan nu vises
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Fodringsteknik - rundballefoderhæk

Foderhæk - oval 303540 244 kg  
• 16 ædepladser, med diagolanafstivning 
• Ingen trepunktsophæng 
• Indvendig mål: 3,36 m x 1,85 m 
• 4-delt, leveres som byggesæt

Foderhæk element - lige 303541 61 kg  
• 4 bøjler, længde 2,34 m

Diagonale stivere 303542 6 kg  

• Ingen tre-punktsophæng
• leveres som byggesæt

Rund foderhæk 303503 60 kg  
• Invendige mål Ø 1,38 m, B = 138 cm, H = 70 cm 
• 4 dele

Rund foderhæk 303504 115 kg  
• Invendige mål Ø 2,10 m, B = 210 cm, H = 80 cm 
• 3 dele

Rund foderhæk med skråfodergitter 303518 144 kg  
• Indvendig Ø 2,10 m 
• Udvendig Ø 2,32 m 
• Til hornløse dyr på græs 
• Leveres som samlesæt 
• 3-delt

Rundballe foderhæk - 8 foderpladser 303522 99 kg  
• Ingen tre-punktsophæng 
• Indvendig mål Ø 1,30 m 
• Udvendig diameter 1,45 m 
• Leveres som samlesæt 
• 4-dele 

Rundballe foderhæk - element 90 gr 303528 24,5 kg  
2 bøjler; 1 foderplads

Gummikant beskyttelse 303590   
• Til tag-folie (pris pr. meter)  
• skal være ca. 10 m

Tag til rundballe foderhæk 303523 46 kg  
Aftagelig 

Til løs foder og 
små baller

Tag - bestilles separat (ikke egnet til 
heste)

• Kan deles i 4 dele. Kan køres på lastbil.

• Ud af 1 kan du lave 2:  den ene halvdel kan fastgøres til staldvæggen.

(bruges ikke i en stald)

2 vigtige fordele

hertil fodersparenet 2.4 x 2,4 m

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

kun til opstilling på marken

Rundballe foderhæk, 12 foderpladser 303525 210 kg  
• Trepunkt ophæng, forstærket med dobb. rør 
• Indvendig Ø 2,10 m 
• Udvendig Ø 2,32 m 
• Kun til opstilling på mark 
• Leveres som byggesæt 
• Består af 3 dele

Rundballe, foderhæk, 12 foderpladser  303544 200 kg   
uden 3-punkts ophæng    

Tag til rundballe foderhæk 303521 93,5 kg  
Aftagelig 

Gummikant beskyttelse 303590   
• Til tag-folie (pris pr. meter)  
• skal være ca. 10 m

Overligger - beskyttelseskappe 303598 1,0 kg  

3-punkts bekyttelsesbøjle 303592 5,0 kg  

• Massiv udførelse - bedst egnet til kvæg
• Forstærket palisadenrør
• Forstærket rundløbs rør
• Stabilisator stræberrør

Rundballe foderhæk, 12 foderpladser 303520 177 kg  
• Med trepunkts ophæng  
     m/dobbelt-forstærket rør 
• Indvendig mål Ø 2,10 m 
• Udvendig diameter 2,32 m 
• Leveres som et samlesæt 
• 3-dele 

Rundballe, foderhæk, 12 foderpladser,  303519 166 kg   
uden 3-punkts ophæng    

Tag til rundballe foderhæk 303521 93,5 kg  
Aftagelig 

Gummikant beskyttelse 303590   
• Til tag-folie (pris pr. meter)  
• skal være ca. 10 m

Overligger - beskyttelseskappe 303598 1,0 kg  

3-punkts bekyttelsesbøjle 303592 5,0 kg  

Tag - bestilles separat (ikke egnet til 
heste)

Tag - bestilles separat (ikke egnet til 
heste)
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Fodringsteknik - rundballefoderhæk

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Rund hø-hæk til heste 12 æde pladser 303586 175 kg 
blik-beklædt Palisadegitter, for mere sikkerhed, 
indvendig Ø 2.1 m, 
udvendig Ø 2,32 m, 
leveres som byggesæt i 3 dele

• Beklædt foder-hæk

• stor sikkerhed for dyret

• afdækkede mellemrum

• hesten kan ikke side fast i foderhækken

•  udsparring i toppen til hængende transport 
(< 5 cm)

•  undgå skader på dyret, 
ingen skarpe kanter

Fordelene:

NYT

 hertil ringe til fodernet B160

beklædte bøjller uden skarpe kanter udsparringer til en hængende transport med ringe ti fodernetFrodækte bolte forbindelser

Rund hø-hæk til heste
den nye runde foderhæk til heste, forhindre vha. beklædningen i de farlige mellemrum at hestene bliver fanget i gitteret, udsparinger i 
palisadegitteret øverste del muliggør transport at foderhækken

Praktisk video kan nu vises
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Skub taget til en side Til at fjerne løft-up side sektion Opfyld med hø Lang plastik trug - til kraftfoder

Mini Høhæk - "Ideal" 303506 126 kg 
• til løs foder og små bigballer
• lysmål fodergitterafstand: 6 cm
• Opfyldning fra siden
• Beskyttelsestag, ingen risiko for skade
• Også velegnet til vildt
• Fodringshøjde: 79 cm
• spyd inkluderet til forankring

Plasttrug - langt, 50 l 333120 6,8 kg 
til at skrue på   
T = 29 cm 
B = 123 cm 
H (uden klap) = 25 cm 
H (med klap) = 34 cm 
Til at montere på væggen 
(Leveres uden skruer) 

Tilslutningsstang 303507 2,5 kg 
med 2 T-klemmer til foderhæk model "Ideal"
(pro trug med en tillægsstang som anslag er nødvendigt)

Mini Høhæk - "Ideal"
Ideal foderhækken blev udviklet specielt til små heste. Løst foder og små baller kan ilægges. Sikkerhed under fodring er af allerstørste betydning: 
Tagkanten er beskyttet, har alle tilgængelige afrundede kanter.

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Brugs-
modeller 

registreret
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Fodersystem - Mini Høhæk - "Ideal"
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Fodersystem - Fordersparenet

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

vælg fodernettet udfra størrelsen på høhækken

Foderhæk til Bigballer
2,85 x 2,00 m

uden med uden udenmed

Foderhæk til rundballer
2,05/2,00 x 2,00 m

Rundballe foderhæk
Ø 2,10 m

Rundballe foderhæk
Ø 1,30 m

uden med

rundballer

Firkant baller

Til løs foder og små baller

Max Ø

Max. B x H x L
3,60 x 3,60 m

3,60 x 2,40 m

3,60 x 2,40 m 3,60 x 3,60 m

3,60 x 3,60 m

2,80 x 2,80 m 3,60 x 3,60 m

2,80 x 2,80 m3,60 x 3,60 m 3,60 x 3,60 m

3,60 x 3,60 m

2,40 x 2,40 m

Ø 1,2 m
Ø 1,4 m

1,20 x 0,90 x 2,50 m

1,20 x 0,70 x 2,20 m

4,50 x 4,50 m 4,50 x 4,50 m

4,50 x 4,50 m 4,50 x 4,50 m 3,60 x 3,60 m 4,50 x 4,50 m

4,50 x 4,50 m

Foder spare net
Det omfangsrige sortiment af fodersparenet til hest, dækker de fleste behov. Nettene giver et bedre foder fordeling og begrænser fodertab. 
Fordelene ved at bruge fodernet er mange det er muligt at bruge nettene til beskoede heste. Der står et stort udvalg af maskevidder til rådighed, 
spørg vore kompetente medarbejdere.

Fodersparenet 2,40 x 2,40 m 303834  
Maskevidde 6 x 6 cm
Fodersparenet 2,80 x 2,80 m 303594  
Maskevidde 10 x 10 cm
Fodersparenet 2,80 x 2,80 m 303835  
Maskevidde 6 x 6 cm
Fodersparenet 2,80 x 2,80 m 303842  
Maskevidde 4,5 x 4,5 cm
Fodersparenet 3,60 x 2,40 m 303836  
Maskevidde 6 x 6 cm
Fodersparenet 3,60 x 2,40 m 303843  
Maskevidde 4,5 x 4,5 cm
Fodersparenet 3,60 x 3,60 m 303837  
Maskevidde 10 x 10 cm
Fodersparenet 3,60 x 3,60 m 303838  
Maskevidde 6 x 6 cm
Fodersparenet 3,60 x 3,60 m 303844
Maskevidde 4,5 x 4,5 cm
Fodersparenet 4,50 x 4,50 m 303839  
Maskevidde 10 x 10 cm
Fodersparenet 4,50 x 4,50 m 303846  
Maskevidde 6 x 6 cm
Fodersparenet 4,50 x 4,50 m 303847  
Maskevidde 4,5 x 4,5 cm

Ramme til fodersparenet 303850 17 kg 
Til firkantballer (ballestørrelse =  max 140 cm)
Ramme til fodersparenet 303851 20 kg 
Høhække til bigballer
Ring til fodernet 303855 11 kg 
Ø 1,95 m til rund høhæk og fodderring

Enkelt: net fæstnes på rammen enkelt

Hurtig: begge sider kan indsættes med det samme

Sikre:  rammen til gulvet 
med det vedlagt 
montagesæt

Alle net er inklusive gummi reb og 2 stk skrueled

mange 
nye 

modeller

Praktisk video kan nu vises
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Anbefalede maskestørrelser

• 100 mm maskevidde 

• 60 mm maskevidde 

• 45 mm maskevidde

Formålet er at begrænse fodertab  
 

Standard variant: æde-tiden skal forlænges 
 

Anbefales til små heste og ponyer                                                                                                                                           
                                                        

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Hø-Sæk
PATURA hø-hæk giver mange muligheder for fodring af heste, køer 
og andre dyr, til grovfoder. pgr. af brugen af neutralt plastmateriale 
bliver dyret beskæftiget ved foderindtagelsen, det er nemt at fylde 
og rengære hækken, den kan bruges i stalden, på marken eller ved 
transport af dyrene 

Hø-hæk 303861   
Levnedmiddel ægte kunststof 
forlængeldse af fodertiden 
bgrænser støv 
mindre fodre tab 
2 bånd til ophæng er incl. 
indhold 75 L 
Ø 37 cm 
18 ædepladser 
ædespalte Ø8 cm

der begrænser spild og dyret blever  
beskæftiget under fodringen

NYT

Fodersparenet Ø1,6 m  H= 1,55 m,  303840   
maskevidde 4,5 x 4,5 cm  
inkl. Snor,  
til at fastholde nettet omkring Rundballer max Ø 1,4 m

Nyt design

Hønet 1,0 x 0,9 m 303860   
• 4 remlåse til befæstigelse.  
• Praktisk tovlås som kan justere i 3 positioner

Nyt design
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Høhæk - lille 332030 3,2 kg 
• Galvaniseret
• Kraftig ramme af fladstål
• Ideel i små rum (Leveres uden skruer) 

Høhæk - stor 332040 9,8 kg 
• Galvaniseret
• Kraftig ramme af Fladstål
• Til en hel balle hø

Høhæk - halv rund 332010 8 kg 
• Galvaniseret
• Universal 

Høhæk, hjørne 332020 4,3 kg 
• Galvaniseret
• Ideel til begrænset plads 

Fodersystemer - Høhække  og trug til væg

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

• Ideel til fodring af kalve, får og heste
• Til små baller og løst hø
• Gitterafstand: 7,5 cm - med opsamlingsgitter

Høhæk, 1 m 303601 22 kg 
Høhæk, 1,75 m 303602 39 kg 
Høhæk til vægmontering, 1,75 m 303607 39 kg 
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Fodersystemer - Høhække  og trug til væg

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

• Galvaniseret
• Rund rør stel med stumpet kanter,
• Forhindrer, at fodersystemet skubbes
• Afløb til nem rengøring med gummipropper 

NYT

Fodertrug, firkantet, galvaniseret, 28 l 332100 8,6 kg   

Fodertrug - halvrund, galvaniseret, 25 l 332110 7,8 kg   

Hjørnetrug, galvaniseret, 34 l 332111 8,6 kg   

 
Vore fodertrug af rustfritstål med den specielle laserpolering 
letter rengøringen

Fodertrug, firkantet rustfri udførelse, 28 l 332120 8,0 kg  

Halvrundtrug rustfri udførelse, 25 l 332121 7,3 kg  

Hjørnetrug rustfri udførelse, 34 l 332122 8,0 kg  
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Plast-foder skål 333400 27x17x19  
Indhold 3 liter

Plast - slikstensholder til 10 kg sliksten,  333200 22x23x22   
Firkantet    
til montering på vægge

Plast - slikstensholder til 10 kg sliksten,  333210 22x24x21   
Rund    
til montering på vægge

Plast - slikstensholder til 2 kg sliksten,  333220 11x24x14   
Lille    
til montering på vægge

Plastspand, 10 liter 333320 Ø 28, H = 24  
lille

plastik Spand, 20 liter (uden holder) 333300 Ø 38, H=29  
Flad-spand med håndtag, den flade side letter på at bære den

Spandholder til plastspande 333310   
(skal bestilles separat!) 
til montering på væggen 
spanden sættes i holderen på væggen

 Spandholder med kurv Ø 285 mm 332200 Se ill.  
• Galvaniseret stålprofiler 
• Bøjler til at hænge på rør op til Ø 55 mm 
• Til spand med 28 cm i diameter  
• Leveres uden skruer/bolte

Plastik Spand, 12 liter 333325 Ø 31, H=24  
Gul

NYT

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Fodersystemer - Høhække  og trug til væg
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Kunststof, hø-hæk ca. 200 l, til heste 333190 Se ill.  
til montage på væg,  
inkl.rustfri montagebeslag.  
Til hjørnemontage                                                                                              

NYT

Høhæk i kunststof, til langsom fodring af heste 333195 Se ill.  
til montage på væg,  
leveres uden skruer ●  
forlænger foderindtaget og beskæftiger hesten ●  
Støjsvag ●  
let opfyldning da gitteret kan klappes op

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Fodersystemer - Høhække  og trug til væg
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Foderteknik - Plastfodertrug

Plast-trug
• Fremstillet af speciel food-safe plast
• Ensartet høj kvalitet - stor holbarhed
• Plastic ruster ikke - skarpe kanter og brudte flader undgås.
• Dyre-tilpassede form for minimal risiko for skader
• Afrundede kanter til nem rengøring
• UV-beskyttet og slagfast 

Plastik trug:
Sikkerhed for dyret - Høj holdbarhed for  
landmændene 

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Plast-transport-krybbe, 11 liter 333010 37x28x25  
til at hænge på inventar 
max. 60 mm 

Plast-transport-krybbe XL, 30 liter 333020 40x44x37  
til at hænge på inventar 
max. 60 mm 

Plastik trug, stor, 11,5 l 333030 28x31x39  
til montering på vægge  
(leveres uden skruer) 

Plastik trug, lille, 7 l 333070 27x27x22  
til føl og kalve - til montering på vægge  
(leveres uden skruer)

Følgitter 333080   
velegnet til plast trug, 
små, 7 l (Ref. 333070), 
til anvendelse som et føltrug
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Foderteknik - Plastfodertrug

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Plastik trug, Bred, 12 l 333060 29x38x32  
til montering på vægge  
(Leveres uden skruer) 

Plast-hjørnekrybbe, lille, 16 l 333090 46x43 cm  
til montering på vægge 
(Leveres uden skruer) 

Plasttrug - speciel, 16 l 333040 35x34x31  
(uden spildkant) 
til montering på vægge 
(leveres uden skruer)

Spildkant 333050   
til heste, 
til plast trug specielle

Plast-hjørnekrybbe, stor, 21 l 333100 Se ill.  
til montering på vægge 
(Leveres uden skruer) 

Plast-holder til dækken 333420 L = 110 cm  
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Foderteknik - Plastfodertrug

Plasttrug - langt, 100 l 333160 se Spalte type   
til ophængning    
T  (uden flap) = 29 cm 
T  (med flap)= 40 cm 
B = 200 cm 
H = 23 cm 
til ophæng på rør optil 2”

Plasttrug - langt, 120 l 333150 51x160x28  
til at hænge på rør op til 2"

Grinde med svingdør, 1,83 m 333170 se Spalte type  
Højde 91 cm  
Dørbredde: 63 cm

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

montagestel til gulv 333152 51x160x80  

Plasttik-trug 120 l 333153 51x160x28  
med afløb og prop

①

②

③



B169

Fo
dr

in
gs

te
kn

ik

Foderteknik - Plastfodertrug

Plasttrug - langt, 50 l 333120 se Spalte type   
til at skrue på    
T = 29 cm  
B = 123 cm  
H (uden klap) = 25 cm  
H (med klap) = 34 cm  
Til at montere på væggen  
(Leveres uden skruer) 

Plast-trug - langt, 50 l til ophængning 333130 se Spalte type  
Mål: L=28 cm 
B=121 cm 
H=24 cm 
til at hænge på rør op til 2"

Plast-trug - langt, 50 l til  333140 se Spalte type   
ophængnnig (forhøjet)    
Mål: L=29 cm 
B=123,5 cm 
H=41 cm 
til at hænge på rør op til 2"

Plast trug, 32 L til ophængning 333180 se Spalte type  
L: Uden klap = 29 cm 
L: Med klap = 36 cm 
B = 80 cm 
H = 23 cm 
til at hænge på 2" rør

Kunststof-trug, 13 l til at skrue på 333115 se Spalte type  
L = 26 cm 
B = 77 cm 
H (bagved) = 27 cm 
H (foran) = 11 cm

Grinde med svingdør, 1,83 m 333118 se Spalte type  
L: Uden klap = 27 cm 
L: Med klap = 34 cm 
Højde 91 cm  
Dørbredde: 63 cm 
til at hænge på 2" rør

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  
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• Krybber er egnet til anbringelse foran fodergitteret
• Længde 2/2,5 m: 4 fødder, 4/4,5/ 5 m: 6 fødder, 6 m: 8 fødder
• Fremstillet af 2 mm plade
• højdejusterbare fødder
• Leveres som samlesæt 

• Foderkrybben samles til krybber med træplanker
• Justerbar fødder af rør Ø 60 / 48 mm
•  Bredde: (oppe)80 cm;  

trugbredde (nede): 45 cm
•  trugdybde (front): 28 cm;  

trugdybde (bag): 58 cm 

• Fremstillet af syrefast- rådbestandig plast- ideel til brug af aggressive foder
• Nem at rengøre på grund af afrundede hjørner og kanter, integreret afløb.
• Højdeindstilling med justerbare fødder.

• Fremstillet af syrefast- rådbestandig plast- ideel til brug af aggressive foder
• Nem at rengøre på grund af afrundede kanter
• Vælter ikke da den er placeret på jorden 

Multi-fodertrug, 1,00 m 333500 3 kg  
20 Liter, B = 32 cm, H = 12 cm
Multi-fodertrug, 1,50 m 333501 5 kg  
30 Liter, B = 32 cm, H = 12 cm
Multi-fodertrug, 2,00 m 333502 6,5 kg  
40 Liter, B = 32 cm, H = 12 cm

Fodertrug til kalve og får 2 m 333510 18 kg  
108 l, B = 45 cm, D = 19 cm, Højde: 32 - 50 cm
Fodertrug til kalve og får 2.5 m 333511 22 kg  
137 l, B = 45 cm, D = 19 cm, Højde: 32 - 50 cm
Fodertrug til kalve og får 3 m 333512 24,5 kg  
166 l, B = 45 cm, D = 19 cm, Højde: 32 - 50 cm

Foderkrybbe, skrå, 2,00 m, 448 L. 303612 77 kg  
Foderkrybbe, skrå, 2,50 m, 561 L. 303613 89 kg  
Foderkrybbe, skrå, 4,00 m, 896 L. 303614 135 kg  
Foderkrybbe, skrå, 4,50 m, 1008 L. 303615 147 kg  
Foderkrybbe, skrå, 5,00 m, 1120 L. 303616 158 kg  
Foderkrybbe, skrå , 6,00 m, 1344 L. 303617 193 kg  

Bitumen-beskyttelses maling, 5 l 339205 5 kg  
Forbrug: 0,3 l/m2

Krybbestativ 303610 13,5 kg  
Til træplanker, justerbare

Foderteknik - Fodertrug

Til Kalve + Får

Fodring med aggressiv foder (ensilage)  
brug beskyttende bituminøse belægning

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

 2 m 2,50 m 4,50 m 4 m 5 m 6 m 
Udvendige mål 196 cm 243 cm 391 cm 438 cm 485 cm 586 cm 
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Anti-styrt stang

Plastik trug
• Fremstillet af HD polyethylen, til stærk foder med høj PH-værdi (ensilage).
• Afstand mellem ben: 1,50 m
• Alsidige
• Ingen skarpe kanter
• Anti-styrt stang, som kan forhindre en ko i at falde ned i truget. 
•  Hygiejnisk fordel - Enkelt og komplet tømning og rengøring

Plastik trug 3 m 351203 66 kg  
med 2 anti-styrt stænger 
Kapacitet 619 L.
Plastik trug 4 m 351204 89 kg  
med 3 anti-styrt stænger 
Kapacitet 844 L.
Plastik trug 5 m 351205 111 kg  
med 4 anti-styrt stænger 
Kapacitet 1070 L.
Plastik trug 6 m 351206 134 kg  
med 4 anti-styrt stænger 
Kapacitet 1294 L.

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

•  1,50 m lange endestykker, sammen med 1 eller 2 m forlængerrør,  
er sammensat af 3, 4, 5, 6, meter lange trug

•  Syre resistente - modstår pH-værdien af ensilagen
•  2 afløbs stik - 2 afløb til overløb
• Grundtrug længde: 1,50 m.
• Alle ståldele galvaniseret
•  Fødder af: 50 x 50 mm firkantet rør. Justerbare
•  Højde: 414 mm, totalhøjde med fødder: 600 - 750 mm
•  Samlet bredde, inklusiv anti-tumbling bar: 880 mm

Foderteknik - Fodertrug

Ideel til  
aggressiv 

foder

Vist uden anti-styrt stang - men er  
inklusiv ved levering, justerbare  
fødder skal bestilles separat
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Kraftfodring i kvægbrug
I landbrug med ammekøer, der har en høj daglig mælkeproduktionen er vækstpotentialet hos kalve utilstrækkelig. Det er anerkendt, at det er meget 
mere effektivt at give kraftfoder direkte til kalvene end at give dem den samme foder for at øge mælkeproduktionen af køerne. Således at kun visse 
dyr tager dette foder, skal der arrangeres et selektivt adgangssystem. Dette gøres ved at bruge en såkaldt kalveskjul. Så er det derfor muligt på 
græsarealer, at have en særlig foderautomat med en integreret kalveskjul.

Nem påfyldning med front læsser

Enheden kan rumme 900 liter kraftfoder, bedst i form af piller. Den passende mængde af kraftfoder føres gennem en justerbar åbning - som passer 
til varierende pillestørrelser. Kalveskjulet - og især truget - har et stort dække, der beskytter foderet mod regn. For at sikre en fast placering på 
græsset, står automaten på fødder. Bredden af krybben kan justeres via 6 justerbare rør.

Kalven tager selv foderet fra den justerbare 
foderautomat

Kalven kan spise kraftfoderet fra truget; 
åbningen kan justeret helt eller lukkes helt

Kalven forlader foderautomaten uden at 
forstyrre de andre kalve

Transport af kalveskjul med en 3-punkts 
ophæng

En stor glidende top med 2 håndtag til nem 
påfyldning - kan ikke åbnes af dyrene

Fodringsteknik - Kalveskjul
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①

②

①

②

Mineral trug 303600 30 kg 
• Optimal og prisbillig mineralstof forbrug
• Slagfast, UV stabiliseret plast
• 3 rum til saltsten o. lign.
•  Yderst regntæt med solid gummidækning, 

Ø 105 cm
• Ø 97 cm, Højde 41 cm 

Foderautomat med kalveskjul 303552 289 kg 
• 900 l magasin
• Tre-punkts ophæng
• Justerbar træk
• Leveres som samlesæt
• Skydetag m. 2 håndtag
• 3 sidet indhegning, kan klappes sammen ved transport
• 6 justerbare rør foran

Foderautomat til kalve 303551 201 kg 
• 900 l magasin
• Som ovenfor, dog uden kalveslip

Kraftfoderautomat til kalve   303555 65 kg 
Taget åbnes i 2 retninger
Indhold: 190 liter 

Fodringsteknik - Kalveskjul

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Massiv 
udførelse
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 B176 – B177

 B178 – B181

 B182 – B187

 B188 – B191

 B192 – B193

 B194 – B203

 B204 – B206

 B207

 B208 – B213

 B214 – B216

 B217 – B218

 B219 – B225
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Drikkesystemer

Indledning 

Frostsikret drikkekar 

Opvarmet drikkekop 

Cirkulations varme system 

Varme kabler 

Drikketrug 

Compact-drikketrug 

Drikkekopper med tungeventil 

Drikkekopper med rørventil 

Drikkekopper med svømmeventil 

Tilbehør 

Drikkekar 
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 60 l – 180 l

 25 l – 70 l

 15 l – 30 l

 5 l – 25 l

 2 l – 12 l

 15 l – 60 l

 15 l – 20 l

① ②

DIN
EN 1717

Vandforbrug pr. dag til kvæg, heste, får og gederDrikketyper

Kriterier for udvælgelse af drikketrug
• Passer drikketyperne til dyrearterne og dyrenes alder? ①
•  Passer mængden af vand i minuttet, vandets volumen og antallet af 

drikkepladser til dyrets eller dyrenes behov? ②
• Passer drikketruget til det enkelte dyr eller til alle dyrene?
• Kan drikketruget opvarmes, dvs egnet til installation i kolde stalde? 

Kriterier for den rigtige montering
• Højden på vandingspladsen bør tilpasses til dyrenes størrelse ③+④
•  Hvis det er muligt, placer det væk fra foderområdet, for at undgå 

foder i drikkevandet ⑦+⑧
•  Installeres i løsdrift, sådan at dyrene nemt kan komme til og fra 

drikketruget. ⑦+⑧
•  Installer drikketruget væk fra trin m.v., således at skader undgåes ⑤+⑥
• Beskyt vand- og elledninger, så de er beskyttet mod bid
•  Installer det på en sådan måde, at dyrene ikke så nemt kommer til at 

stå i vandtrug/kop ⑨ + ⑩

Åben drikketrug
"Åbne drikketrug er typisk 
for dyr på græs" 
bedre end

 Drikkekop med svømmeventil
 "Ideel til ungdyre og følsomme dyr" 

bedre end

  Drikkekop med rørventil
  "Velegnet til alle dyrearter" 
  bedre end 

   Drikkekop med tungeventil
   "Robust, svær at bruge for husdyr"

Kvæg

Kvæg på 1 år

Kvæg under 1 år

Kalve op til 6 måneder

Får/Geder

Drikketeknik - Grundlæggende principper

Stor hest på græs 
og foderhæk

Føl, 200 kg

Information til planlægning og udførelse:
Vand er det vigtigste og mest nødvendige næringsmiddel til dine dyr. Det bør af den grund, altid være i en god kvalitet og især i tilstrækkelige 
mængder.
Forskellige aspekter og krav skal overholdes i planlægningen. Det rigtige valg af drikketype, Samt placering af drikketype er en forudsætning 
for et godt vandingssted, og derfor sunde dyr. Men også en korrekt og sikker installation af vanding skal garanteres.

Vi vil gerne være behjælpelige med rådgivning i udvælgelsen af   drikketype,og informere dig om driften samt placering af drikketype. 
Din installatør vil rådgive dig om den korrekte installation, materialer og installer tilbehøret efter de korrekte normer.

Følgende standarder og retningslinjer bør respekteres og anvendes:

•  Elektrotekniske standarder (Low Voltage direktivet, jord bestemmelser, 
elektriske installation forskrifter  i landbruget VDE 0105-115, 
krav til energibesparelser lov)

•  Drikkevand ordninger og regler for de lokale vandforsyninger 
(DIN1988, EN1717)

• Nationale og lokale sikkerhedsbestemmelser
• Regler for sundhed og sikkerhed (VSG 1.1)
•  Regler til forebyggelse af brand, og bestemmelser om forsikring, 

jura og retningslinjer
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80 cm

60 cm

40 cm

20 cm

120 cm

100 cm

80 cm

60 cm

40 cm

30 cm
Vandhøjde 
60-80 cm

Anbringelse af drikkesystemer i løsdriftstald til kvæg

Monterings mål til kvæg, får og geder

Drikketrug eller drikkekop i en hestestald skal monteres på en forhøjet betonsokkel, hvor soklen i 
alle tilfælde, skal være 30 cm større end selve truget - det sikrer, at hesten ikke falder i drikketruget.

Anbringelse af drikkesystemer i løsdriftstald til heste

Monterings mål til heste

Højde
1,45 m

Højde
1,65 m

Højde
1,80 m

Drikketeknik - Grundlæggende principper

Dr
ik

ke
te

kn
ik



B178

Hvordan virker et kugle drikkekar?
Vandet kommer nedefra med en temperatur på omkring 10 ° C og fylder drikkebeholderen indtil bolden 
lukker drikkehullet. Når dyret drikker, ventilerer flyderen og der udskiftes vand. Energien af vand, der 
flyder i udskiftningen holder vandet varmt, når det er koldt, og køligt når det er varmt. Ved hjælp af 
det patenterede bold-ventil system, er der altid frisk vand, fra -30 ° C til +30 ° C, uden alger og uden 
yderligere strøm krav 

Frostbeskyttet drikkekar uden 
strømtilslutning

Stigrør

•  Ved hjælp af det patenterede bold-ventil system, leveres der frisk, rent vand i både -30°C 
samt +30°C

•  Mens dyret drikker, ruller bolden væk
•  Vandtilslutningen skal komme fra frostfrit niveau
•  Vandtryk: 1 til 5 bar
•  Drikkekar: 5 dyr kan holde det frost-fri til -15° C, eller med 15 dyr ned til - 30 ° C (Thermolac) 

eller -40°C (Farm Drikkekop)
•  Klar til tilslutning til ¾" vandforsyning (ekstern gevind)
•  Drikkekaret skal placeres, let forhøjet, på en 15 cm tyk betonsokkel, og på hver side skal der være 

30 cm bredde
•  Stor afløbsåbning sikrer en jævn, hurtig og fuldstændig rengøring af truget 

Uden strøm
Uden gas

Drikketeknik - Frostbeskyttet drikkekar

Fordelene:

Drikkekop: svømmeventil af 
plastik til problemfri anvendelse 
i alle vandkar

Drikkekop: efter åbning af 
inspektionslåget kan flyderen 
nemt indstilles

Afløbsstop - til hurtig og nem 
rengøring

Robust og stærkt isoleret trug

Lav vedligeholdelse og meget 
stabil ventil

Udsnit af betonplade, fylderør og forsyning til Farm Drikkekop/Thermolac
Bemærk: Skaftet af påfyldningsrøret skal ikke være isoleret fra jorden og nedefter

PU-skum 
isoleret

Betonsokkel 
(ca. 15 cm. tyk)

Svømmer - 
drikketrug 
Mod. 600

Ventil 

Kuglehane 1"

Isolering 

Isolering (medfølger)

3/4” rørledning 
(Farmdrinker)

Frostfri 
dybde 
+ 30cm

Min. 
30 cm Ø

Opstigende jordvarme, derfor 
ingen opfyldning med beton

NYT
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w w w. p a t u r a . c o m

w w w. p a t u r a . c o m

w w w. p a t u r a . c o m

-40° C

-40° C

-40° C

Drikkekar m/1 kugle 433300 71x66x55  
Indhold 57 l, 15 – 25 dyr,  
tilløb 40 l/min ved 5 bar

Svømmeventil til farm drikketrug, uden arm og svømmer 330521  
Gummipakning til ventil-stempel 330512   
Gummiprop til udløbsåbning 330322   

Drikkekar m/2 kugler 434650 91x61x65  
Indhold 76 l, 25 – 40 dyr,  
tilløb 40 l/min ved 5 bar

Drikkekar m/4 kugler 433540 140x83x58  
Indhold 266 l, 80 – 150 dyr,  
tilløb 40 l/min ved 5 bar

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr.

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Drikketeknik - Frostbeskyttet drikkekar

Meget robust, velegnet til tyre og 
moderkøer

Dr
ik

ke
te

kn
ik



B180

Frostbeskyttet drikkekar uden strømtilslutning

• Drikkeskål med aluminiumsfremstillet bold
• Fri tilgang til vandet
• Gennem den gode varmeledning via aluminium, fryser vandet i aluminiumsskålen ikke

Drikketrug  

Thermolac 40/75B: Hurtig installering 
af drikkeskålen.

Thermolac 40/75B: Stående vand, 
der gør det nemt at drikke vand af, 
f.eks for får.

Thermo-Quell: Stort afløb foran sørger 
for hurtig tømning af drikketruget.

Kan let tilsluttes (3/4") på vandledning 
af en forstærket fleksibel vandslange

Klapbar og aftagelig dæksel for at 
komme nemt til ventilen.

Thermolac 40/75B: Nem rengøring af 
drikkekoppen.

•  Ved hjælp af det patenterede bold-ventil system, leveres der frisk, rent vand i både -30°C samt +30°C
• Mens dyret drikker, ruller bolden væk
• Vandtilslutningen skal komme fra frostfrit niveau
• Vandtryk: 1 til 5 bar
•  Drikkekar: 5 dyr kan holde det frost-fri til -15°C, eller med 15 dyr ned til -25°C (Thermolac)  

eller -30°C (Compact/Farm Drikkekop)
•  Klar til tilslutning til ½" (Thermolac/Compact) eller ¾" (Farm Drikkekop) vandforsyning  

(ekstern gevind)
•  Drikkekaret skal placeres, let forhøjet, på en 15cm tyk betonsokkel, og på hver side skal der være 

30 cm bredde
• Stor afløbsåbning sikrer en jævn, hurtig og fuldstændig rengøring af truget 

Hvordan virker et kugle drikkekar?
Vandet kommer nedefra med en temperatur på omkring 10 ° C og fylder drikkebeholderen indtil bolden 
lukker drikkehullet. Når dyret drikker, ventilerer flyderen og der udskiftes vand. Energien af vand, der 
flyder i udskiftningen holder vandet varmt, når det er koldt, og køligt når det er varmt. Ved hjælp af 
det patenterede bold-ventil system, er der altid frisk vand, fra -30 ° C til +30 ° C, uden alger og uden 
yderligere strøm krav 

Uden strøm
Uden gas

Thermo-Quell: Nem og hurtig 
tømning ved servicedækslet

Thermo-Quell: Let at indstille 
svømmeren kan også låses. 

Thermolac: Simpel tilslutning til 
vandforsyningen ved hjælp af 
½" armeret slange

Termolac: Let rengøring på 
grund af det store 100 mm 
afløbsåbning

Drikketeknik - Frostbeskyttet drikkekar

Thermolac: 6 vingemøtrikker 
til nem åbning - flyderen kan 
derefter nemt justeres eller 
tages af

Fordelene:
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②

Thermolac 40 B, 1 skål 433804 66x64x56  
Indhold 40 l, 15 - 25 dyr,  
gennemløb 38 l / ved 5 bar

Termolac 75B, 2 kugler 433805 99x66x53  
Indhold 75 l, 25 - 40 dyr,  
gennemløb 38 l / ved 5 bar

Termolac 40, 1 kugle 433800 66x64x56  
Indhold 40 Liter, 15 - 25 dyr,  
gennemløb 38 l / ved 5 bar

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
  L x B x H (cm)  

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr. 
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Drikketeknik - Frostbeskyttet drikkekar

Højtryks svømmeventil  1310754   

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   
Skrue stik med pakning 1321284   

Lavtryks-svømmeventil komplet 1310738   
Tilslut 3/4", gennemløb 19 l/min ved 1 bar

Tilslutningsvarme Thermoquell 1316070   
24 Volt / 180 Watt, med termostatstyring  
(Inde ved 5 gr. C, Ude ved 15 gr. C),  
Balldrik ned til - 35° C / Skåldrik ned til - 25° C

Thermo-Quell Mod. 630, 1 bold 1300630 70x60x56  
Indhold 40 l, 10 - 25 dyr,  
Maxi-Flow svømmeventil,  
gennemløb 40 l/min ved 5 bar, 3/4" tilslutning

Thermo-Quell Mod. 640, 2 bolde 1300640 100x60x56  
Indhold 80 l, 25 - 40 dyr,  
Maxi-Flow svømmeventil,  
gennemløb 40 l/min ved 5 bar, 3/4" tilslutning

Svømmeventil komplet 38011801   
Bundprop 38011802   

Drikkekar kompakt, m/2 kugler 380118 90x60x45 cm  
Indhold 71 L,  
25 - 40 dyr 
Gennemløb 28L/min ved 5 bar, 
Tilslutning 1/2" flexslange

Termolac 75, 2 kugler 433801 99x66x53  
Indhold 75 l, 25 - 40 dyr,  
gennemløb 38 l / ved 5 bar

Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729   
Bundprop med O-ring 1090985   
Pakning til tømningsprop 1091036    
ref.: 1090985 (2 stk./pak)    

Lavtryks-svømmeventil komplet 351613   
Tilslutning ½",  
tilløb fra 19 l/min ved 1 bar

Højtryks Ventil komplet 1090955L   
tilslutning ½", sort

Tilslutningsvarme til Thermolac 350335   
24 Volt / 30 Watt,  
Balldrik ned til - 35° C / Skåldrik ned til - 25° C 
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30 cm

Perfekt i detaljer
• Tilslutning med 1/2"
•  Monteres på betonrør med 30 cm indvendig diameter f.eks. plast eller  

termo-rør: Model 41A, tungeventil  Model 43A, svømmeventil
•  Væg eller rørmontering: Model 46, rørventil
•  Til montering på betonsokkel: Model Isobac
•  Model Isobac: med særlig flyder for lav vandstand, tømning via afløb eller afløbstilslutning
•  Opvarmning med max. 80-180 watt
•  Transformere og termostat skal bestilles separat og som supplement til vand
•  På model 46 er stikdåsen tilsluttet med et specielt varmekabel (2,00 m længde) 

Opvarmet drikkekop

Rekylfri specielventil 0,5 til  
8 bar

Bund af model 41 med 
automatisk selv-fyldnings kugle

Model 43 A med svømmeventil

Anbefaling: 
Styres via  
termostat

Drikketeknik - Opvarmet drikkekopper

Lukkes tæt
Termo-rør
Isolering 

Drikkekop Mod. 41A/43A

PU-skum isoleret
Strøelse

Lukkes tæt
Betonsokkel  

(ca. 15 cm. tyk)

Set fra siden - montering på varme-rør
Note: Monteringsrøret skal ikke være isoleret fra jorden på det lavere niveau

Kabel til transformer

Vandtilslutning

Frostfri dybde 
+ 30cm

30 cm Ø

Opstigende  
jordvarme,  derfor ingen  

opfyldning med beton

Varmespiral

Selv-fyld  
kugleventil

Tilsluttes til  
transformer

Belægning

Ring til montering på 
termo rør

Sørg for at 24 Volt linjen er så kort 
som mulig

Beskyt vand- og elforbindelser for 
skader på dyr

Aftagelig top

model 41 A med termorør

Model 34 A med termorør

Termostat

Transformer  
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-20° C

-25° C

①

①

-20° C

-20° C

Drikketeknik - Opvarmet drikkekopper

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr. 
Transformator - bestilles separat (Side B187)
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Drikkekop Mod. 41A 1000041 35x35x26  
Inkl. Varmespiral 24V/80W 
1-5 bar vandtryk 
regulering med dyser 
tilslutning ½", 14 l ved min. 5 bar

Drikkekop med svømmeventil Mod. 43A 1000043 35x35x25  
Inkl. Varmespiral 24V/80W 
1-5 bar vandtryk til sårbare dyr 
tilslutning ½", trug indhol 2 l 
6 l ved 5 bar

Tungeventil - model 41A - Sibiria 1001041 35x35x26  
som foroven, kun med 180 Watt varmespiral,  
frostsikker til - 35° C

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310    
Ventilfjeder (5 stk / pakke.) 10204945   

Svømmeventil komplet 1021070    
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310    
Anti slikkekant til mod.43A 1011068   
Støbegods med en plastbelægning

Svømmedrikkekop - Model 43A - Sibiria 1001043 35x35x25  
som foroven, kun med 180 Watt varmespiral,  
frostsikker til - 35° C

Termorør til model 41A, 43A

Indbygningshøjde 40 cm 1010344 42x42x40  
Indbygningshøjde 60 cm 1010346 42x42x60  
Indbygningshøjde 80 cm 1010348 42x42x80  
Indbygningshøjde 80 cm (+ 30 cm) 1010345 42x42x110  

Tungeventil- kop Model Stalcho 2 381641 38x38x24  
Inkl. Varmespiral 24V/50W 
Materiale HDPE 
m. udløb og kontrollampe 
tilslutning ½", 13 l ved min. 3 bar

Tungeventil- kop Model Stalcho 2 381841 38x38x24  
som ovenfor dog med 80 W varmespiral 
frostfri indtil -25°

PE-Tilslutning

Indbygningshøjde 40 cm  381570 40x40x40
Indbygningshøjde 60 cm  381572 60x40x40
Indbygningshøjde 74 cm  381573 74x40x40
Indbygningshøjde 60 cm (+40 cm) 381574 100x40x40

Svømmerventil-kar model Lakcho 2 381640 38x38x24  
Inkl. Varmespiral 24V/50W 
Materiale HDPE 
m. udløb og kontrollampe 
tilslutning ½", 10 l ved min. 3 bar

Svømmerventil-kar model Lakcho 2 381840 38x38x24  
som ovenfor dog med 80 W varmespiral 
frostfri indtil -25°

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
  L x B x H (cm)  
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Drikketeknik - Opvarmet drikkekopper

Beskrivelse Type Varenr. Mål
L x B x H (cm)

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr.
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Drikkekop Mod. 25R ½" 1000253 28x25x21 
med 3/4" messingventil og stor, emaljeret drikkekop 
kontinuerlig vandregulerende, 
Tilslutning foroven eller forneden 
Velegnet til cirkulationsvarmesystem, 
gennemløb 12 l/min ved 5 bar
Drikkekop Mod. 25R VA ¾" 1000259 28x25x21 
med ¾" rustfri stål ventil ellers som 
Mod. 25R 1/2"

Drikketrug  1010455 60 x 27 x 27
Stander stål for mod. 25R   
Højde 60 cm , Galvaniseret
Stander, Stål til mod.25R 1010456 80 x 27 x 27
Højde 80 cm, galvaniseret

Andre modeller kan levres

andre 
modeller 

mulig

Ventil-varme 24 V, 5 W 1011405  
Med termostatstyring
(ON på 5 ° C; OFF ved 12 ° C), kabel 3 m

1. frostbeskyttelse Variant: cirkulation

Varme anlæg til stålstander 1010458  
24 V / 80 Watt

Varmekabel med termostatstyring 381110 L = 200 
(tændt ved 5 gr. C; 
slukkes ved 15 gr. C),
24V/20W,  

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 1031983  
Som tilslutning på et cirkulationsvarmesystem

Frostbeskyttet varmekabel 381100 L = 200 
24 V/20 W

Ventilbeskyttelse 1020249  
til model 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Frostbeskyttet varmekabel 381101 L = 300 
24 V/30 W

Ventilunderdel i messing med fjeder 10214251  
Ventilunderdel V2A med fjeder 10214291  
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710  
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310  
Reguleringsskrue med O-ring 10206345  
(5 stk./pakke)   
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Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr.
Transformator - bestilles separat (Side B187)

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)

Drikketeknik - Opvarmet drikkekopper

Model 46 med varmespiral 80 Watt og 20 
W varmekabel frostsikker til - 15° C

Model 46 med mulighed for tilslutning af 
ventil-varmer 5W - frostsikker til - 35° C

Rørventil drikkekop Mod. 46 MS 3/4" 1001463 29x26x21 
med 3/4" messingventil inkl. Varmespiral 24V/80 W
 -  1 til 6 bar vandtryk  - vandregulering, 

velegnet til cirkulation  
-  tilslutning top og bund  11 l / min. Ved 5 bar

ventil kar mod. 46 VA 3/4" 1001469 29x26x21 
Med 3/4" rustfri stål ventil ellers som 
Mod. 46 MS 3/4"

Varmekabel med termostatstyring 381110 L = 200 
(tændt ved 5 gr. C; slukkes ved 15 gr. C),
24V/20W,  

Frostbeskyttet varmekabel 381100 L = 200 
24 V/20 W

Frostbeskyttet varmekabel 381101 L = 300 
24 V/30 W

Ventil-varme 24 V, 5 W 1011405  
Med termostatstyring
(ON på 5 ° C; OFF ved 12 ° C), kabel 3 m

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358  

Ventilbeskyttelse 1020249  
til model 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Tilslutningsbeslag til rør 1010180  
fra 2” - 3” (bestil 2 stk.)

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 1033005  
til tilslutning af frostsikring

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 1033006  
til tilslutning af frostsikring
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Ventilunderdel i messing med fjeder 10214251  
Ventilunderdel V2A med fjeder 10214291  
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710  
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310  
Reguleringsskrue med O-ring 10206345  
(5 stk./pakke)   

restvand i skål 
fryser ikke
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Eksempel på frostfri vandforsyning med 
opvarmet drikkekop
Med opvarmet drikkekop

1 Transformator
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der installeres en transformer til at 
opvarme vandet for at reducere spændingen fra 230 volt til - for dyret - 
en sikker spænding på 24 volt. Der er derfor ingen fare for dyr og folk, 
når et kabel er beskadiget, ved f.eks dyrebid.
Transformeren skal helst være i nærheden af skålen, men ikke monteret i 
dyrets område.

2. Termostat
Termostaten er tilsluttet mellem stikkontakten og varmeren. Falder 
temperaturen under en bestemt grad, sættes anlægget i gang 
automatisk. Hvis der ikke er risiko for frost, vil anlægget lukke ned 
automatisk.
3 Cirkulatinssystem - Kredsløbskriterium for frostbeskyttelse termostat 
(varenr. 381510) er den aktuelle temperatur i luften. Når røret 
er monteret med termostat (varenr. 381520), er temperaturen af 
vandrør (vandtemperatur), der benyttes som et kriterium for styring af 
termostaten.
Udgifterne til cirkulationspumper betales relativt hurtigt, fordi systemet er 
i drift, når det er absolut nødvendigt. Effektbesparelserne er store.  
Der kan altid tilsluttes en manuel termostat. Termostaten bør placeres  
på det koldeste punkt.

Information for tilslutning af 
opvarmede drikkekopper og 
varmekabler 

Regneeksempel for transformatorer:
For at finde den rigtige transformator til at opvarme 
drikkekopper!
Antallet af nødvendige drikkekopper/tilsætningsvarme 
x anvist strøm Watt) + antallet af krævede frostsikre 
varmetilslutninger x anvist tilslutning (Watt)
•  5 drikkekopper af model 46 med 80W effekt =  

5 x 80 W = 400 W
•  5 varmekabler á 2 meter med 20W effekt =  

5 x 20 W = 100 W
• Samlet sum 400 W + 100 W = 500 W
•  Kravet er opfyldt ved en tre-fags transformator på 300 W  

og en dobbelt transformator på 200 W

For at opnå fuld varme potentiale, skal du være opmærksom på følgende 
tværsnit på de 2-leddet 24V:

  Overført ydelse over afstand

Kabel tværsnit 100 Watt 200 Watt 300 Watt 400 Watt
Tværsnit 1,5 mm² max. 45 m max. 20 m max. 15 m max. 12 m
Tværsnit 2,5 mm² max. 80 m max. 40 m max. 25 m max. 20 m
Tværsnit 4,0 mm² max. 100 m max. 85 m max. 40 m max. 30 m
Tværsnit 6,0 mm² max. 120 m max. 100 m max. 65 m max. 50 m

Drikketeknik - Opvarmet drikkekopper

Strøm kontakt

Termostat

=  230 volt,  
3-leddet

 =  24 volt, 2-leddet  
(tværsnit pr tabel)

Transformator 
model 200

Transformator 
model 300

Drikkekopper
med 24 V / 80 Watt
Varmespiral

Med selvregulerende varmekabel

Strøm kontakt

Termostat

=  230 Volt, 3-leddet

=  Selvregulerende 
varmekabel, 230 Volt

Termostat for 
røranlæg Fordelerdåse

Vandlednings-
rør

Drikkekopper
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Transformator model 100 381504 12x12x8  
24 Volt /100 W

Transformator model 200 381503 13x13x9  
24 Volt / 200 W

Transformator model 300 381501 17x17x11  
24 Volt / 300 W

Transformator model 400 381502 19x19x13  
24 Volt/400 W

Drikketeknik - Opvarmet drikkekopper

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  
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Frostbeskyttet termostat 381510 12x6x6  
Til vægmontering, til automatisk  
Skift af transformer; op til max.  
16A/230V (maks. kontakt kapacitet 3,6 kW)  
• -10° C – 40° C justerbar 
• Samlet forbrug ved transformerer max. 2000W
• Monteres på det koldeste punkt i stalden 
• IP54 beskyttet, stænktæt 

Røranlæg-termostat 381520 12x6x6  
Til montering på vandledningen,  
automatisk sluk af selvregulerende varmekabel,  
op til max. 16 A / 230 V (maks.kontakt kapacitet 3,6 kW)  
• 0-120 ° C justerbar  
• belastning max 2000 W 
• IP54 beskyttet, stænktæt 

Installeres  
af en  

fagmand

•  Beskyttelsesklasse IP54 (spray beskyttet) 
1. Monteres direkte i stabilt område 
2. Ingen korrosion af hook-ups

• Robust klemrækker med trækaflastning
•  Wired klar til forbindelse med standardiserede Euro plug 
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Installeres  
af en  

fagmand

Drikketeknik - Cirkulationsvarmesystem

Cirkulations varme system
Pleje gennem en elektrisk tilslutningsopvarmning til et frostfrit vandforsyning i din stald. Anvendelse kan ske i små stalde 
som i store klimastalde, som kan dækkes af forskellige systemer. Den elektriske opvarmning af cirkulerende varmeanlægget 
sikrer et frostfrit vandforsyning til din stald. Varmtvandssystemet kan anvendes fra små stalde til stor udendørs klima stalde.

•  Forudsætning: En vandinstallation, hvor alle drikketrug er forbundet 
med hinanden via en cirkulær rørledning

•  På systemets kontakt "ON" sættes vandet i konstant cirkulationen. 
Varmeelementet er styret af en termostat regulator.

• Længde af vandlinjen, inklusiv returledningen, er max. 200 m.

• Vandrør skal isoleres yderligere
•  En 30 mA fejlstrømsafbryder (RCD) skal være  

på stedet
•  Bemærk: Sørg for, at tilslutningsrøret, hvor vandet ikke cirkulerer er 

frostsikret (f.eks med varmekabel)

  Cirkulationsvarmesystem model 311 og 312 med 
tilbageløbs temperaturstyring

• Varmelegeme styres af returtemperatur kontakten 
•  Især i store stalde med op til 250 m (mod. 311) og 350 m  

(mod. 312) vandrør længde 
•  Robust, kondensvandsbeskyttet højtryks cirkulationspumpe med 

400 W belastning
• Klar monteret på rustfri bundplade 
•  Leveringsomfang: Varmeapparat 3 kW (Mod. 311) / 6 kW 

(Mod. 312), Reguleringstermostat (0-40°C), 3-trins pumpe, 
hovedafbryder, overtryksventil, automatisk udlufter, returventil  
og kontraventil, fremløbs og retur temperaturføler 

• 2 stk RCD 30 mA sikringer kræves på stedet 

   Cirkulationsvarmesystem Mod. Compact  
omkostnings og prisbevidst

• trykprøvet hus i rustfrit stål med monteringsbeslag 
• varmelegeme (230V/3kW) med integreret termostat 
•  Cirkulationspumpe (230V/85W) indvendigt med plastik belægning 
• termometer der angiver vandtemperatur 
• Kabellængde op til 200 m 
• Rørtilslutning 3/4" 
• 1 RCD 30 mA sikring kræves på stedet 

 Cirkulationsvarmesystem model 300, 303 og 317
• Emaljeret støbejernshus
• Varmelegmer med integreret termostat
• Robust, kondensbeskyttet pumpe
• Tilslutningsklar, monteret på en rustfri stålplade
•  3 kW varmelegeme, termostat (0 – 40°C), 3-trins pumpe, 

kontraventil, kontakt, overtryksventil og automatisk udlufter, 
returløbsventil og -klap

• 1 stk. 30 mA sikring skal benyttes

Returløb

Cirkulationspumpe

Varmer

Hovedkontakt

Termostat

Fremløb

Termostat

Fremløb
Hovedkontakt

Overtryksventil

Udlufter

Kontrol ventil

Tilbageløbsventil
Returløb

Tilbageløbs- 
temperatur føler

Cirkulationspumpe

Varmer

Cirkulationspumpe

Returløb

Termostat

Fremløb

Varmer

Termostat

Overtryksventil

Udlufter

Kontrol ventil
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Drikketeknik - Cirkulationsvarmesystem

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  
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Cirkulationsvarmesystem model 303 1010303 60x39x22  
Med termostat,  
230V / 3 kW  Varmelegemer,  
cirkulationspumpe, 93W 
kontraventil, kontraklap, overtryksventil, aut. udluftning  
og hovedafbryder,  
klar monteret på bundplade,  
FI 30 mA  kræves på stedet,  
Vandtryk max. 4 bar  
Vandtilslutning 1/2" eller 3/4"  
Kabellængde: max. 200 m

Cirkulationsvarmesystem model 300 1010300 60x39x22  
Som omløbesystem model 303,  
dog med 400 V tilslutning

Cirkulationsvarmesystem model 311 1010311 60x39x22  
Med en termostat i returledningen,  
1 x 400 V / 3 kW varmelegeme,  
højtydende cirkulationspumpe (400 watt),  
kontraventil, sikkerhedsventil,  
automatisk udlufter og hovedafbryder,  
der er klar til at blive monteret på en bundplade,  
2 RCD 30 mA kræves på stedet,  
vandtryk max 4 bar, vandtilslutning 3/4" eller 1",  
Kabellængde: max. 250 m

Cirkulationsvarmesystem model 312 1010312 60x39x22  
Med en termostat i returledningen,  
2 stykker 400V/3kW varmelegmer,  
cirkulationspumpe, kontraventil, overtryksventil,  
automatisk udluftning og hovedafbryder   
monteret på bundplade,  
forsikres med 2 RCD 30 mA,  
Vandtilslutninger 1", max rørlængde 350 m 
Max hæjde diff. 7 m

Omløbsvarmesystem Model Compact 380115 70x16x15  
Med en termostat i fremløbet,  
Et stk. 230 V/3 kW varmelegeme,  
Cirkulationspumpe (85 W) indvendig med plastbelægning,  
trykprøvet pumpehus af rustfrit stål,  
med termometer, kontraventil,  
Overtryksventil, automatisk udluftning  
FI-relæ 30 mA forsikring, skal stilles,  
Vandtryk max. 4 bar; Vandtilslutninger 3/4 ",  
rørlednings længde: max. 200 m, Højde diff. frem og retur max 4 m 

• Til store løsdriftsstalde
• Returløbs temparatur kontrol

• Til store løsdriftsstalde
• Returløbs temparatur kontrol
• Også til drikketrug

Installeres  
af en  

fagmand

Cirkulationsvarmesystem model 317 1010317 60x39x22  
som model 303, dog med en  
returløbsthermostat
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Skematisk opbygning af cirkulationsvarmesystem

Vises dette symbol, kan alle Patura drikkesystemer, indbygges sammen med varmeapparater.  
(Der skal evt. tilkøbes andet tilbehør hertil).

1 Varmepatron (medfølger)
2 Cirkulationsvarmesystem: pumpe (medfølger)
3 Kontrol ventil (medfølger)
4 ON/OFF knap (model 311 og 312 med temperatur måler)
5 Udluftsnings ventil (medfølger)
6 Overtryksventil (medfølger)
7 Automatisk udluftningsventil (medfølger)
8 Tilbageløbsventil (medfølger)
9 Tilbageløbstemperaturføler (leveres kun med Model 311 og 312)

Speed-Flow

Automatisk udluftningsventil
Cirkulationspumpe Speed-flow Speed-Flow

Speed flow - effektiv frostbeskyttet uden varme
• Til vand linje op til 250 m med 3/4
•  Kraftig cirkulationspumpe (550 W) giver hurtig og konstant 

vandcirkulation
• 10 gange mindre strøm forbruges i forhold til andre systemer
• Monteret på grundplade klar til at tilslutte

Cirkulationspumpe 500 W

Kontrolboks

Vandforsyning med 
tilbageløbsventil Tilbageløb med tilbageløbsventil

Flow  
sikkerhedsafbryder

Termostat

Fremløb

Gulv

automatisk 
udluftningsventil

Isolerende 
muffe

 30 mA RCD (fejlstrømsrelæ)

 skal indarbejdes af brugeren

Drikketeknik - Cirkulationsvarmesystem

Tilbageløb

Fremløb

Bypass

Returløb

Lo
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 m

Drikkekop 
med forbin-
delse oppe 
og nede

10 Udløbshane (medfølger ikke)
11 Afspærringsventil (medfølger ikke)
12 (RCD) fejlstrømsafbryder (medfølger ikke)
13 Luftventil hane (medfølger ikke)
14 Rørisolering, min. 30 mm (medfølger ikke)
15 Beskyttelse mod dyrskader (medfølger ikke)
16 Glaskontrol (fås som tilbehør)
17 Vandmåler som en flow-indikator (fås som tilbehør)
18 Filter (fås som tilbehør)
19 Trykføler (fås som tilbehør)

• Installation i jorden for at bruge geotermisk energi
• Let styring med alarm lampe
•  Pumpen stopper automatisk i tilfælde af mangel på vand  

(f.eks blokering eller defekt vandforsyning)“

Installeres  
af en  

fagmand

Flowmåler
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Cirkulationspumpe Speed-flow 381669 58x20x30   
Med styreenhed (Driftsmåde display,  
alarm lampe, ON-OFF-kontakt),  
kraftig cirkulationspumpe 550 W  
med 230 volt tilslutning, fremløb  
og cirkulerende line hook-up 3/4,  
flowmåler udskæring knap,  
automatisk udluftningsventil,  
monteres på bundplade klar til at  
tilslutte, 30 mA RCD (fejlstrømsrelæ)  
kal indarbejdes af brugeren, med termostat, vandtryk 1-5 bar" Ledningslængde max. 250 m

Vandfilter 350446   
Tilslutning 1" med filterelement 0,1 mm;  
gennemløbsmængde på 6 m³/h.

Finfilterindsats af metal 350445   
Til vandfilter, maskevidde 0,1 mm

Alarmanlæg til cirkulationsvarmesystem 1010308   
bestående af termostat til påhæftning 
til 230 volt tilslutning,  
installeres på ringledning.  
Ved under +5 ° C vil der lyde en alarm  
fra hornet og dermed rapporteres der et fald  
i temperaturen i anlægget

Automatisk udluftningsventil 350552 8x5  
Til automatisk udluftning i cirkulations  
kredsløbet; benyt 3/8"

Vandmåler 380109 23x70x70  
Til at kontrollere cirkulationen eller vandforbruget, 
Tilslutning 3 / 4 " udvendigt gevind, 
nominelt flow 2,5 m³ / h,  
ved cirkulationsledning på 3/4" rør 
vandtemperatur max. 30 ° C

Drikketeknik - Cirkulationsvarmesystem

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Automatisk udluftningsventil skal monteres på alle høje punkter  
i cirkulationssystemet

Til alle snavs-følsomme drikkeskåle, fx alle skåle med flydeventiler. 
Min. 0,35 mm og min. 0,1 mm filterelement til flad svingtrug

 Effektiv frostbeskyttet uden opvarmning

Anbefales  
til alle 

cirkulations 
varme  

systemer

Rørbeskytter 380108 75x6x6  
Beskyttelse mod bideskader på  
vandledninger og isoleringsmateriale 
varmgalvaniseret, med 6 mm huller 

Rørbeskytter 380119 100 x 21 x 6  
Rustfrit rør frem og tilbageløbsrør
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Gennemløbs indikator 1010309 12x5  
Til kontrol af cirkulationsomsætning; benyt 3/4"

Gennemløbs indikator 1010310 12x5  
cikulationskontrol 1"

Inspektions glas med vandgennemløbs indikator.  
Installeres i enden af retur røret, foran contraventilen
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Placer termostatsensoren fast mod røret og wrap med isolerende tape, sørg for at 
placere termostaten på den koldeste del af vandrøret, som der skal beskyttes

Sæt varmekablet under vandrøret og anbring isolerende tape med jævne 
mellemrum, yderligere beskyttelse af vandrøret brug rørisolering på mindst 13 mm

TEKNISK BESKRIVELSE

① El-tilslutning
② Varmeelement
③ Beskyttelseskappe
④ Beskyttelsesleder
⑤ Ydere beskyttelseskappe

Almindelige monteringskrav til alle 
varmekabler

•  Installationen skal udføres efter VDE 0100 standarden af en 
professionel elektriker

•  Vandrørene skal jordforbindes. En fejlstrømsafbryder  
(RCD 30 mA) skal være på stedet.

•  Sørg for, at kablet er lagt stramt langs undersiden af røret. 
Vedhæft hver 30 cm med isoleringstape.

•  Varmekablet må aldrig lægges så det rører ved andre 
varmekabler.

•  Vandrør, med varmekabel, bør dækkes med rørisolering (min. 
10 mm)

•  Varmekablet skal beskyttes mod generel beskadigelse - men 
især mod brudskader

•  Knæk på varmekablet bør undgås (minimum bøjningsradius  
50 mm)

•  I tilfælde af plast vandrør, bind først disse med alu-tape før 
påføring af varmekablet på en sådan måde, at det forbedrer 
varmetransmissionen

• Forhindrer vandrørene i at fryse i frostvejr
• Typisk 16 W varmeydelse
•  Termostat (netstik variant): Tænder ved 3°C, slukkes ved 12°C
•  Restlængde vekles om røret med 15 mm afstand.
• IP beskyttelse IP X7

• Forhindrer frysning af vandledningen 
• Max varmeafgivelse. 15 W pr meter ved 0° C (9W pr. meter ved 10°C) 
•  Varmeafgivelsen regulerer sig automatisk og kontinuerligt afhængigt 

af vandledningens temperatur 
• Varmekablet kan afkortes eller forlænges 
• mulighed for afgreninger 
• Maksimal sektions længde er 100 m 
• I tilfælde af skade er reparation muligt 
•  På forskellige temperaturer i forskellige dele af anlægget tilpasser 

temperaturen sig. 
• Maksimal længde på 150 m ved en sikring på 16 ampere 
•  Bemærk: For at justere den maksimale vandtemperatur installeres 

røranlæg-termostaten (Varenr. 381520) 

Frostbeskyttet varmekabel Selvregulerende varmekabel 

Funktions anvisning
De to elektriske ledere er fastsat i en isolerende polymer, der indeholder 
grafit partikler.

1.  Kulde: polymeren skrumper, grafitidelene kommer i kontakt med 
hinanden. Kablet bliver varmt ...

2.  Varme: polymeren udvider sig. Der er ingen kontakt mellem 
grafitdelene. Kablet varmer ikke. 

Strøm kontakt

Termostat

=  230 Volt, 3-leddet

=  Selvregulerende 
varmekabel, 230 Volt

Termostat for 
røranlæg Fordelerdåse

Vandled-
ningsrør

Drikkekopper

Frostbeskyttelses sikkerhed ved brug af varmekabler

Vandrørs diameter 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm
 1/2 ” 3/4 ” 1 “ 1 1/4 “
Uden rørisolering   -13 °C -10 °C - 7  °C -5 °C
Med 13 mm rørisolering - 45 °C - 40 °C - 40 °C -35 °C

Vær sikker på, at alle elektriske installationer er 
udført af professionelle

Drikketeknik - Varmekabel
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Drikketeknik - Varmekabel

Frostbeskyttet varmekabel
230 V med termostat, max. 16W/m (ved  0° C) 
2 m Kabel og stik
30mA sikring kræves på stedet
IP X7 beskyttelse

Længde 1 m, 16 W 380010   
Længde 2 m, 32 W 380022   
Længde 4 m, 64 W 380040   
Længde 8 m, 128 W 380080   
Længde 12 m, 192 W 380120   
Længde 14 m, 224 W 380140   
Længde 18 m, 288 W 380180   
Længde 24 m, 384 W 380240   
Længde 36 m, 576 W 380360   
Længde 48 m, 768 W 380480   

Tænder ved 3°C og slukker ved 12°C

Alu-tape 351181   
60 mm bred, 50 m rulle til indpakning  
af plastikvandrør for bedre varmeoverførsel; 
Der bruges ca. 5 m pr løbende meter

Strømforsynings sæt 380611   
Sådan tilsluttes selvregulerende  
Varmekabel til din 230 V strømforsyning 

Slut sæt 380612   
Som tilslutning på enhver kabelende uden  
en dåse

T-diverter-sæt 380613   
Til at forbinde fra 3 kabelender i en dåse

Kabel tilslutnings sæt 380614   
Som tilslutning på et videreførende kabel  
på T-forbindelse

Frostbeskyttet termostat 381510 12x6x6  
Til vægmontering, til automatisk  
Skift af transformer; op til max.  
16A/230V (maks. kontakt kapacitet 3,6 kW) 
• -10° C – 40° C justerbar 
• Samlet forbrug ved transformerer max. 2000W
• Monteres på det koldeste punkt i stalden 
• IP54 beskyttet, stænktæt 

Røranlæg-termostat 381520 12x6x6  
Til montering på vandledningen,  
automatisk sluk af selvregulerende varmekabel,  
op til max. 16 A / 230 V (maks.kontakt kapacitet 3,6 kW)  
• 0-120 ° C justerbar  
• belastning max 2000 W 
• IP54 beskyttet, stænktæt 

Dette varmekabel kan tilpasses som ønsket

Dette varmekabel må på ingen måde afkortes
Beskyt  

vandrør og 
varmekabel 
mod skader

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  
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Selvregulerende varmekabel 230V,  
max. 15 W / m (ved 0 ° C), 
30 mA HFI kræves på stedet, 
IP 54 beskyttet (stænktæt)

Metervare: indtil 20 m 380600   
20 m 380601   
50 m 380602   
100 m 380604   
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Beskrivelse Type Varenr. Mål
L x B x H (cm)

Drikketeknik - Drikketrug

• Høj vandtilstrømning optil 30 l/min: ideel til malkekvæg
• Lav vandstand som giver optimal hygiejne og selvrensende effekt
• Lavt vandforbrug: ingen aftømning er nødvendig

Drikketrug i rustfrit stål: Ideel til løbestalde

Tilslutnings varmeelement til Mod. 500 1310523  
24 V / 80 Watt

Tilslutnings varmeelement, til model 520, 600, 620 1310524  
24 V / 80 W (2 stk. til model 520/ 620 nødvendig)

Ventilvarme 24 V, 7 W 1310527  

Varmekabel med termostatstyring 381110 L = 200 
(tændt ved 5 gr. C; slukkes ved 15 gr. C),
24V/20W,  

Frostbeskyttet varmekabel 381100 L = 200 
24 V/20 W

Frostbeskyttet varmekabel 381101 L = 300 
24 V/30 W

Dobbeltklemme til rør 1010179  
1 ¼” til 2” (1 par)

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310  

Transformator - bestilles separat (Side B187)

Beskyttelsebølje til Model 500/600 1311391  

Beskyttelsebølje til Model 520/620 1311393  

Vægbeslag 90 ° til vandtrug 1311050  
Mod. 500/600   

Beskyttelsebølje til Model 500/600 1311394  
Ved montage sammen med Vægbeslag 90° 

Ventil drikketrug model 500 1300500 40x39x45 
Rustfrit stål; Højretilsluttet  3/4" 
Væg eller Rørmonteret til 5 bar vandtryk; Tilløb 30 l/min ved 5 bar

Dobbelt-ventil-drikketrug model 520 1300520 74x43x51 
Rustfrit stål: Sidetilsluttet 3/4", som foroven, 
men med 2 drikke positioner, tilløb 30 l/min ved 5 bar, Indhold 15 L

ekstra varmelegme til model 480 1310528  
24V/80W

Cirkulations sæt 3/4" 1033004  
model 520/ 620   
for tilslutning af cirkulations-varmesystem

Cirkulations sæt 3/4" 1031984  
model 500/ 600/ 6140   

Ventil til trug mod. 480 1300480 40x39x45 
Tilslutning af ringledning 3/4" rustfri, 
tilslutning nedefra, indtil 30 l/min.

Ventil til trug mod. 480 1300481 40x39x45 
Stainless steel, to connect 
the ring main 3/4" from above, water flow up to 30l/min
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Drikketrug Mod. 600 med svømmeventil 1300600 42x40x49 
Rustfrit stål, tilslutning 3/4", 
væg eller rør monteret, 
tilløb optil 40 l/min ved 5 bar, 
indhold 10 l, 
stort afløb

Dobbelt-drikketrug Mod. 620  1300620 74x43x49 
med svømmeventil   
Rustfrit stål, tilslutning 3/4 ", 
som foroven, men med 2 drikkesteder, 
Tilløb optil 40 l/min ved 5 bar, 
indhold 18 liter, stort afløb

Drikketeknik - Drikketrug

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)

Tilslutnings varmeelement, til model 520, 600, 620 1310524  
24 V / 80 W (2 stk. til model 520/ 620 nødvendig)

Højtryks svømmeventil, komplet, Maxiflow 1310700  
Tilslut 3/4", gennemløb 40 l/min ved 5 bar

Ventilvarme 24 V, 7 W 1310527  

Varmekabel med termostatstyring 381110 L = 200 
(tændt ved 5 gr. C; slukkes ved 15 gr. C),
24V/20W,  

Frostbeskyttet varmekabel 381100 L = 200 
24 V/20 W

Frostbeskyttet varmekabel 381101 L = 300 
24 V/30 W

Dobbeltklemme til rør 1010179  
1 ¼” til 2” (1 par)

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310  
Afløb 1 1/4", rustfri 1021490  

Transformator - bestilles separat (Side B187)

Beskyttelsebølje til Model 500/600 1311391  

Beskyttelsebølje til Model 520/620 1311393  

Vægbeslag 90 ° til vandtrug 1311050  
Mod. 500/600   

Beskyttelsebølje til Model 500/600 1311394  
Ved montage sammen med Vægbeslag 90° 

tilslutning iht. 
EN 1717, efter 
forespørgsel
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Cirkulations sæt 3/4" 1031984  
model 500/ 600/ 6140   

Cirkulations sæt 3/4" 1033004  
model 520/ 620   
for tilslutning af cirkulations-varmesystem
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Beskrivelse Type Varenr. Mål
L x B x H (cm)

Drikketeknik - Drikketrug

Ekstra varmedel til model 6140 1316058  
24 Volt / 180 Watt

Ventilvarme 24 V, 7 W 1310527  

Varmekabel med termostatstyring 381110 L = 200 
(tændt ved 5 gr. C; slukkes ved 15 gr. C),
24V/20W,  

Frostbeskyttet varmekabel 381100 L = 200 
24 V/20 W

Afløb forneden

Afløb foran

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr.
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Frostbeskyttet varmekabel 381101 L = 300 
24 V/30 W

Cirkulations sæt 3/4" 1031984  
model 500/ 600/ 6140   

Dobbeltklemme til rør 1010179  
1 ¼” til 2” (1 par)

Beskyttelsesbøjle til kompakt-drikketrug  1311390  
Model 6140/6145

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310  
Svømmeventil komplet 1321065  
Afløb 1 1/4", rustfri 1021490  

Kompakt-Drikketrug Model 6140 1306140 55x40x29 
Rustfri svømmerventil Maxiflow,3/4 tilslutning til højre eller venstre,
Væg eller rørmontering, afløb 1", Gennemløb 40 l/min ved 5 bar, kapacitet 30 l"

Kompakt trug model 6150 1306150 100 x 40 x 40 
Rustfri  svømmerventil maxiflow, 
3/4", tilslutning højre el. venstre væg eller rør montage, afløb 1", tilløb 40 l, ved 6 bar, indhold 60 l

Ekstra varmelegme til model 6150 1316059  
24V / 180W

Rør model 6150 1316052  
Rustfri, tilslutning 3/4", for cirkulationssystem

Beskyttelsesbøjle til kompakt-drikketrug  1311396  
. 

Drikkekar med svømmeventil -  381690 96x45x32 
Mod. Cleanobac   
Vandtilgang optil 36 l/min ved 5 bar; Tilslutning 1/2”

Drikkekar Model Isobac 100 Watt 381649 96x45x32 
Varme 24 Volt/2 x 50 Watt; 
Vandtilgang optil 36 l/min ved 5 bar
Tilslutning ½", Frostsikret til ca. -20° C

Drikkekar Model Isobac 160 Watt 381603 96x45x32 
Varme 24 Volt/2 x 80 Watt, 
frostsikker til -25C

Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729  
Bundprop til Thermolac drikketrug 1090873  

Højtryks Ventil komplet 1090955L  
tilslutning ½", sort

Lavtryks-svømmeventil komplet 351613  
Tilslutning ½", tilløb fra 19 l/min ved 1 bar
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 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
  L x B x H (cm)

Drikketeknik - Drikketrug

Drikketrug Mod. 5900 1305900 206x45x44 
Plastdrikketrug med aftagelig bund, 
trugindhold ca. 130 l, 
ramme til vægmontering i rustfrit stål, 
svømmeventil "Maxiflow", 
3/4“ rørtilslutning, 
gennemløb optil 40 l/min ved 5 bar

Drikketrug model 5900 1305910 206x45x86 
til gulvmontering   
som model 5900 men med gennemgående 
fodkonsol

Transformator - bestilles separat (Side B187)

Højtryks svømmeventil, komplet, Maxiflow 1310700  
Tilslut 3/4", gennemløb 40 l/min ved 5 bar

Lavtryks-svømmeventil komplet 1310738  
Tilslut 3/4", gennemløb 19 l/min ved 1 bar

Tilslutnings varme element   1316063  
Til direkte indbyging i væg 24V /180 W

Varmekabel med termostatstyring 381110 L = 200 
(tændt ved 5 gr. C; slukkes ved 15 gr. C),
24V/20W,  

Frostbeskyttet varmekabel 381100 L = 200 
24 V/20 W

Ring kabelforbindelse 1" 1315904  
Som tilslutning på en kabelforbindelse

Afdækning 1315905  
Til at beskytte vandforsyning og varmekabel 
for dyrene

Beskytttelsesbøjle 1315907  
Til at beskytte drikketruget fra slag og stød 
fra dyrene

Frostbeskyttet varmekabel 381101 L = 300 
24 V/30 W

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310  
Afløb 1 1/4", rustfri 1021490  
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Drikketeknik - Drikketrug

Egenskaber og fordele ved hurtigafløbstrug
•  tilslutning højre eller venstre, er muligt ved at flytte ventilen
•  Hurtigere vandforsyning på op til 40 l/m 
•  Hurtig og passende vandoverflade
•  Lavt vandtab på grund af anti-spilde kant 
•  Nem rengøring på grund af konisk, skrånende trug af rustfrit stål ② 
•  Nem aftagelig svømmer ③ 
•  Stor afløbsåbning til hurtig tømning, kan betjenes over 

vandoverfladen ④ 
•  Beslag til afløbsrør (PVC-rør DN125) 
•  Overløbshul i bundprop til brug for frostbeskyttelse ⑤ 
•  Væg eller gulvmontering (gulv anbefales) ③ 
•  Installation af en anden svømmerventil er muligt ④ (lavtryk 

svømmerventil til anvendelse af forvarmet vand fra mælkekøler eller 
anden maxi-flow ventil) 

•  Skærm til at beskytte varmekablet 
•  Opvarmes af forskellige varmeplader ⑥ (indendørs/udendørs)  , ⑦ 

gennemløbsrør, ventil opvarmning og frostsikrings overvågning⑤ 

der kan leveres 
andre modeller, 
spørg venligst
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Drikketeknik - Drikketrug

Frostbeskyttet varmekabel 381101 L = 300 
24 V/30 W

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
  L x B x H (cm)

Tilsætningsvarme til trug Mod. 6060 1316060  
24 Volt / 180 Watt
Til truglængde 1,0 m

Tilsætningsvarme til trug Mod. 6061 1316061  
24 Volt / 180 Watt
Til truglængde 1,5 m

Tilslutnings varme element   1316063  
Til direkte indbyging i væg 24V /180 W

Varmekabel med termostatstyring 381110 L = 200 
(tændt ved 5 gr. C; slukkes ved 15 gr. C),
24V/20W,  

Frostbeskyttet varmekabel 381100 L = 200 
24 V/20 W

Gennemløbsrør 1310591  
Rustfrit stål, 
3/4 forbindelse" til opvarmning af omløbsvarmesystem"

Svømmeventil Masterflow, Model 723 1310723  
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310  

Tippetrug 1,0 m (35 l) 1308531 100x58x96 
Tippetrug 1,5 m (55 l) 1308532 150x58x96 
Tippetrug 2,0 m (75 l) 1308533 200x58x96 
Tippetrug 2,5 m (90 l) 1308534 250x58x96 
Tippetrug 3,0 m (105 l) 1308535 300x58x96 
til Gulvmontage, rustfrit drikketrug
Svømmeventil Masterflow
40 l/min ved 5 bar, 
tilslutning 3/4"

Ventilvarme 24 V, 7 W 1310527  

Transformator - bestilles separat (Side B187)

Holder til varmelegme til vippetrug 1316089  
Længde fra 2,5m til 3,0m   
24 V / 360 W Til truglængde 2,0 m
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Flad- vippetrug 1,0 m (35 l ) 1308521 106x58x60 
Flad- vippetrug 1,5 m (55 l ) 1308522 156x58x60 
Flad- vippetrug 2,0 m (75 l ) 1308523 206x58x60 
Flad- vippetrug 2,5 m (90 l ) 1308524 256x58x60 
Flad- vippetrug 3,0 m (105 l ) 1308525 306x58x60 
Vægmontage rustfrit trug
Svømmerventil Masterflow
Indtil 40 l ved min.5 bar
Tilslutning 3/4"

Frostsikkert termostatventil 1310592  
Inklusiv afløbssæt,
Forhindrer indfrysning af svømmeren i frost 
ved at der løber en lille mængde vand, 
Tilløb ca. 1 til liter pr. minut, tilslutning 3/4"

Varmeelement model 6062 1316062  
24 V / 360 W
til trug fra 2,0 m længde
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Egenskaber og fordele ved hurtigafløbstrug

•  Hurtigere vandforsyning på op til 40 l/m 
•  Hurtig og passende vandoverflade
•  Lavt vandtab på grund af anti-spilde kant 
•  Nem rengøring på grund af konisk, skrånende trug af rustfrit stål ② 
•  Nem aftagelig svømmer ③ 
•  Stor afløbsåbning til hurtig tømning, kan betjenes over 

vandoverfladen ④ 
•  Beslag til afløbsrør (PVC-rør DN125) 
•  Overløbshul i bundprop til brug forfrostbeskyttelse ⑤ 
•  Væg eller gulvmontering (gulv anbefales) ⑥ 
•  Installation af en anden svømmerventil er muligt ⑦ (lavtryk 

svømmerventil til anvendelse af forvarmet vand fra mælkekøler eller 
anden maxi-flow ventil) 

•  Skærm til at beskytte varmekablet 
•  Opvarmes af forskellige varmeplader ⑧ (indendørs/udendørs)  , 

⑨ gennemløbsrør, ventil opvarmning og frostsikring⑤ 

Udløb forneden

Drikketeknik - Drikketrug

tilslutning iht. 
EN 1717, efter 
forespørgsel
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Hurtigafløbstrug 1,4 m (100l) 1306214 140x52x48 
Hurtigafløbstrug 1,9 m (130l) 1306219 190x52x48 
Hurtigafløbstrug 2,3 m (160l) 1306223 230x52x48 
Hurtigafløbstrug 2,85 m (200l) 1306230 285x52x48 
Til vægmontering
Koniske rustfrit stål drikketrug
Svømmeventil MasterFlow
Gennemløb 40 l / min ved 5 bar, tilslutning 3/4", Afløbsrør DN125

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)

Varmekabel med termostatstyring 381110 L = 200 
(tændt ved 5 gr. C; slukkes ved 15 gr. C),
24V/20W, 

Frostbeskyttet varmekabel 381100 L = 200 
24 V/20 W

Gennemløbsrør 1316064  
Rustfrit stål 3/4" tilslutning på omløbsvarmesystem

Ventilvarme 24 V, 7 W 1310527  

Fødder til hurtigafløbstrug 1316030 L = 92 
(1 sæt = 4 Stk.), galvaniseret
Til gulvmontering

Frostsikret termostatventil 1310521  
Inklusive afløbssæt, forhindrer frysning af 
flyder fordi en lille mængde vand, løber hele 
tiden, gennemløb ca. 1-3 liter pr. minut, 
tilslutning 3/4. 3 liter per minut, 3/4 "

Beskyttelsesblik 1316085  
Til at beskytte vandforsyning og varmekabel 
for dyrene

Propholder 1316087  
Ombygningssæt for åben og lukning

Ring-rørs-tilslutnings sæt 1" 1316067  
Som tilslutning på en kabelforbindelse

Tilslutnings varme element   1316063  
Til direkte indbyging i væg 24V /180 W

Tilsætningsvarme til trug Mod. 6061 1316061  
24 Volt / 180 Watt
Til trug længde 190 cm

Tilsætningsvarme til trug Mod. 6060 1316060  
24 Volt / 180 Watt
Til truglængde 140 cm

Svømmeventil Masterflow, Model 723 1310723  
Lavtryks-svømmeventil komplet 1310738  
Tilslut 3/4", gennemløb 19 l/min ved 1 bar
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310  
Stor bundprop med O-ring 1326054  

Transformator - bestilles separat (Side B187)

Drikketeknik - Drikketrug

Frostbeskyttet varmekabel 381101 L = 300 
24 V/30 W
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Varmeelement model 6062 1316062  
24 V / 360 W
til trug fra 2,0 m længde
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Termo-drikkekar model 6543 1306543 430x60x60  
Dobbeltvægget og opskummet  
Plastskål (2 delt) Med  
12 monteringshuller,  
Svømmerventil Maxiflow,  
indløb 40 l/min  
ved 5 bar, sikrer rent vand til -10°C,  
med opvarmning til -30°C

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Drikketeknik - Drikketrug

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr. 
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Termo-drikkekar Model 6523 1306523 230x70x78  
Dobbelt-skroget plasttrug,  
10-fags gulvmontering, skrå,  
konisk bund og store afløbsåbninger,  
udstyret med svømmerventil model 700  
Maxi Flow '  3/4"  
Afløbsrør DN125  
Gennemløb: 40 l / min ved 5 bar, Indhold: 150 l

Højtryks svømmeventil, komplet, Maxiflow 1310700   
Tilslut 3/4",  
gennemløb 40 l/min ved 5 bar
Lavtryks-svømmeventil komplet 1310738   
Tilslut 3/4", gennemløb 19 l/min ved 1 bar

Tilsætningsvarme til Termo-drikkekar 1316069   
Til mod.6523 / 6543, 24 Volt /180 Watt,  
Frostsikret,  
omkring ventil  til ca. -30° C

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310    
Gummi strop til Termodrikketrug 1326098   

Højtryks svømmeventil, komplet, Maxiflow 1310700   
Tilslut 3/4",  
gennemløb 40 l/min ved 5 bar
Lavtryks-svømmeventil komplet 1310738   
Tilslut 3/4", gennemløb 19 l/min ved 1 bar

Ringkabel forbindelsessæt 1" 1031988   
Til Model 6543

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310    
Gummi strop til Termodrikketrug 1326098   

Ringkabel forbindelsessæt 1" 1031985   
Som tilslutning på et cirkulationsvarmesystem

Frostsikret termostatventil 1310521   
Inklusive afløbssæt, forhindrer frysning af  
flyder fordi en lille mængde vand, løber hele  
tiden, gennemløb ca. 1-3 liter pr. minut,  
tilslutning 3/4. 3 liter per minut, 3/4 "

Kant-bids beskyttelse 1316065   

Tilsætningsvarme til Termo-drikkekar 1316069   
Til mod.6523 / 6543, 24 Volt /180 Watt,  
Frostsikret,  
omkring ventil  til ca. -30° C
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 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
  L x B x H (cm)  

Drikkekar Multi 220 S 382450 227x62x76  
Dobbelt skroget plastikkar 
10-fags gulvmontering, 
Hurtigløbs bundprop 
Indhold: 145 liter 
Gennemløb: 36 l / min ved 5 bar

Drikkekar Multi 220 S 382451 227x62x76  
Som drikkekop Model Multi 220S. Yderligere:  
Varme: 24 V/ 4x80 Watt,  
Frostsikret til ca. -20° C

Som foroven  
men med varmemodul

Tilsætningskar Multi Twin S 382472 200x72x60  
Indhold: 200 liter

Dobbeltsvømmer-ventil 351383   
Med tilslutning til omløbssystem  
og gennemløbsrør

Ekspansion svømmer-ventilsats   351384   

Dobbeltsvømmer-ventil 351382   
Med tilslutning til omløbssystem

Drikkekar Multi Twin S 382470 216x72x81  
Modul drikkesystemer,  
Dobbeltskroget plastikkar,  
10-fags gulvmontering,  
Hurtig afløbsbundprop,  
Gennemløb: 64 l / min ved 5 bar, Indhold: 200 liter, 2 højtryks-svømmerventil 

Drikketeknik - Drikketrug

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr. 
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Bundprop med O-ring 1090985   
Højtryks Ventil komplet 1090955L   
tilslutning ½", sort
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729   
Pakning til tømningsprop 1091036    
ref.: 1090985 (2 stk./pak)    

Bundprop med O-ring 1090985   
Pakning til tømningsprop 1091036    
ref.: 1090985 (2 stk./pak)    
Ventil komplet sæt med HD og ND dysser 1090954   
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729   
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Emaljeret støbejern drikkekop model 2 380107 26x20x17  
Tilslut ½" foroven eller forneden velegnet  
til gennemløb

Tilslutningsplade til model 380107/380113 38010701   
for 1½" til 2" rør (ingen skruer)

Beskyttelsesbøjle til væg og  381355    
rørmontering, model 2    

Ventil komplet til tungedrikketrug 389001    
Ventilpakning indvendig til tungedrikketrug 389003   

Tungedrikketrug compact model 1 380113 27x20x16  
Lakeret støbt skal,  
1/2 forbindelse" over og under,  
egnet til varmeanlæg omløb systemer,  
Hulafstand 80 mm, boring 10 mm "

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Drikketeknik - Compact-trug
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 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Drikketeknik - Compact-trug
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Drikkekop tungeventil Compact 380111 33x23x17   
eget mærke PATURA    
Plastkop med vandret tungeventil, 
tilløb 15 l/min ved 5 bar, 
tilslutning 3/4 oppe eller nede", 
egnet til varmeomløbs system

Reparations sæt (5 stk./pakke) 38011101   

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Tilslutningsbøjle 381316   
til stolpe optil 75 mm (2 stk./pak)

Tilslutningsbøjle 350315   
til stolper optil 50 mm, (2 stk./pak)

3/4" T-stk. til Compakt trug 38011102   
Messing tungeventil
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Drikkekop Mod. Ideal 1000061 26x21x18  
Emaljeret drikkekop  
Tilslutning ½" foroven eller forneden  
Velegegnet til cirkulationsvarmesystem,  
gennemløb 9 l/min ved 5 bar

Erstatningsventil komplet 10201841   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310   

Beskyttelsesbøjle til væg og  381355    
rørmontering, model 2    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Tilslutningsbøjle 1310169   
Fra 1½" til 2" rør (bestil 2 stk.)

Rørventil - drikketrug - model Ideal-K 1000066 26x21x18  
Som Mod. Ideel med plastbelagt  
drikkeskål

Rørventil-bækken kompakt rustfri stål 380116 30x30x24  
Skål og holder af rustfri stål 
Rørventil gennemløb 14L/min ved 5 bar. 
Tilslutning 1/2" øverst

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Tilslutningsbøjle 38011603   
til stolpe optil 70 mm (2 stk./pak)

Ventil underdel med fjeder 38011601    
Reparationssæt 38011602   

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Drikketeknik - Compact-trug

Reparations sæt til model Compact drikketrug 38011001   

Ventil komplet 38011002   

Rørven-drikkekop Compact 380110 33x23x17   
eget mærke PATURA    
Plastikkop med rørventil,  
tilløb 15 l/min ved 5 bar,  
tilslutning 3/4 oppe eller nede",  
egnet til varmeomløbs system

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Tilslutningsbøjle 381316   
til stolpe optil 75 mm (2 stk./pak)

Tilslutningsbøjle 350315   
til stolper optil 50 mm, (2 stk./pak)
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Drikkekop Mod. 115 1000115 31x24x19  
Stor, emaljeret støbejernskop 
Vandregulerende, indstillelig, 
Tilslutning ½" foroven eller forneden 
egnet til omløbsvarmesystem, 
gennemløb til 16 l / min ved 5 bar

Beskyttelsesbøjle til væg og  381355    
rørmontering, model 2    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Dobbeltklemme til rør 1010179   
1 ¼” til 2” (1 par)

Drikkekop med tungeventil model Forstal 383281 32x24x17  
Plastikkop, vandret tunge,  
vandregulerende gennem vekseldysser  
2-6 bar,  
optil 15 l/min ved 5 bar, 
tilslutning 3/4" foroven eller forneden

Drikkekop med tungeventil model Forstal 383282 32x24x17  
Lodrette tunger, låsbar,  
vandregulerende gennem vekseldysser  
2-6 bar,  
tilslutning 3/4" foroven eller forneden.  
Egnet til omløbs varmesystem

Drikkekop Mod. Forstal T 383284 32x24x17  
Plastikskål,  
Tilslutning foroven eller forneden,  
velegnet til cirkulationsvarmesystem

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Ventil komplet 1020280   
Ventilpakning 10202775   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102023410   

Drikketeknik - Drikkekopper
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Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Nylon ventil til drikkekop Forstal 1090945   
Rustfristål fjeder 1090858   
Vekseldysse (S) 2 – 4 bar 1090720   
Vekseldysse (H) 4 – 7 bar 1090859   
Vekseldysse (0) til 0,5 bar 1090715   

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Monteringsskinne til drikkebowler 350308 74x19x7  
Højdejusterbar til 50 cm, 4 befæstningspunkter,  
galvaniseret

Tilslutningsbøjle 381316   
til stolpe optil 75 mm (2 stk./pak)

Tilslutningsbøjle 350315   
til stolper optil 50 mm, (2 stk./pak)

Hjørneholder til drikkekar 381361   
Model forstalog Lac5
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 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr. 
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Drikketeknik - Drikketrug med rørventil

Drikkekop Mod. 25R ½" 1000253 28x25x21  
med 3/4" messingventil og stor,  
emaljeret drikkekop  
kontinuerlig vandregulerende,  
Tilslutning foroven eller forneden  
Velegnet til cirkulationsvarmesystem, gennemløb 12 l/min ved 5 bar

Drikkekop Mod. 25R VA ¾" 1000259 28x25x21  
med ¾" rustfri stål ventil ellers som  
Mod. 25R 1/2"

Ventil-varme 24 V, 5 W 1011405   
Med termostatstyring 
(ON på 5 ° C; OFF ved 12 ° C), kabel 3 m

Ventilunderdel i messing med fjeder 10214251   
Ventilunderdel V2A med fjeder 10214291   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310   
Reguleringsskrue med O-ring 10206345    
(5 stk./pakke)    

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 1031983   
Som tilslutning på et cirkulationsvarmesystem

Beskyttelsesbøjle til væg og  381355    
rørmontering, model 2    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Ventilbeskyttelse 1020249   
til model 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Dobbeltklemme til rør 1010179   
1 ¼” til 2” (1 par)

Hjørneholder til drikkekar 380150   
Mod. 12P,25R, 370, 375
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 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Drikketeknik - Drikketrug med rørventil

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr. 
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Hjørneholder til drikkekar 380150   
Mod. 12P,25R, 370, 375

Ventilunderdel i messing med fjeder 10214251   
Ventilunderdel V2A med fjeder 10214291   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310   
Reguleringsskrue med O-ring 10206345    
(5 stk./pakke)    

Ventil-varme 24 V, 5 W 1011405   
Med termostatstyring 
(ON på 5 ° C; OFF ved 12 ° C), kabel 3 m

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 1031983   
Som tilslutning på et cirkulationsvarmesystem

Beskyttelsesbøjle til væg og  381355    
rørmontering, model 2    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Ventilbeskyttelse 1020249   
til model 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Tilslutningsbøjle 1010167   
Med forstærket plade til 1½" til 2" rør  
(bestil 2 stk.)

Set fra neden på bundpladen og varmekablet Varmekabel anbefalinger (1 meter 
varmekabel til drikketrug og 2 m til 
tilslutningsrør)

Drikkekop model 12P ¾" 1000129 30x26x24  
med ¾" ventil i rustfri stål  
ellers som model 12P MS 3/4"

Drikkekop model 12P-HK 3/4" 1000124 30x26x26  
Opvarmes over 3 m langt varmekabel  
(24 V / 30 W),  
monteres under drikkekoppen,  
frostsikkert til -20° C, restvand kan fryse i den åbne drikkekop 
ellers som model 12P 3/4",  
gennemløb til  12 l/min ved 5 bar

Ventil-kop mod. 12P "PINK" 1000122 30x26x24  
med 3/4" messingventil ellers  
som mod. 12P MS 3/4"
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Drikkekop model 12P MS 3/4" 1000123 30x26x24  
Stor plastbelagt drikkekop, bidefast,  
kontinuerlig vandregulerende,  
tilslutning 3/4" foroven eller forneden, ventil inkl. 
velegnet til cirkulationsvarmesystem,  
gennemløb 12 l/min ved 5 bar
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Afløb med prop i bunden 
af truget

Drikketeknik - Drikketrug med rørventil

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Ventil-kop mod. 1200 MS 3/4" 1001203 31x26x24  
Stor rustfri stål skål,  
tilslutnin 3/4" foroven eller forneden  
20l/min ved 5 bar

Drikkekop Mod. 1200 VA  ¾" 1001209 31x26x24  
med ¾" rustfri stål ventil ellers som  
Mod. 1200 MS 3/4"

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 1031983   
Som tilslutning på et cirkulationsvarmesystem

Tilslutningssæt for ringledning 3/4" 1033002   
til tilslutning af frostsikring

Ventilbeskyttelse 1020249   
til model 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Tilslutningsbøjle 1310169   
Fra 1½" til 2" rør (bestil 2 stk.)

Drikkekop med rørventil model 1200 P MS 3/4" 1001213 29x31x26  
Stor plastskål,  
UV-bestandig plastik med afløb i bunden  
af skålen.  
Tilslutning 3/4" foroven eller forneden,  
gennemløb 20 l/min ved 5 bar

Ventilunderdel i messing med fjeder 10214251     
Ventilunderdel V2A med fjeder 10214291   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310   

Rørventil skål mod.1220 3/4" 1001229 29x31x24  
Rustfri udførelse 
med 3/4" tilslutning, I top og bund 
velegnet til indbygning med circulation. 
tilslutning max 20 l/min ved 5 bar.
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Hjørneholder til drikkekar 380150   
Mod. 12P,25R, 370, 375

Hjørneholder til drikkekar 380150   
Mod. 12P,25R, 370, 375

Drikkekop Mod. 20 1000020 23x22x27  
emaljerete drikkekop, vandregulerende,  
tilslutning ½" fra oven tilløb optil 3,5 l/min ved 5 bar

Beskyttelsesbøjle til væg- og  381357    
rørmontering - model 4    

Tilslutningsbøjle 1310169   
Fra 1½" til 2" rør (bestil 2 stk.)

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 1031983   
Som tilslutning på et cirkulationsvarmesystem

Ventilbeskyttelse 1020249   
til model 25 R,12P,18P,46,375,1200,1200P

Tilslutningsbøjle 1310169   
Fra 1½" til 2" rør (bestil 2 stk.)

Bæreskinne til drikketrug 1010433 75x17,5x4  
Højdejusterbar til 50 cm, 8 fæstningspunkter, rustfrit stål

Drikkekop Mod. 370 1000370 19x19x27  
Emaljeret, tilslutning ½" fra oven  
vandmængde regulerende,  
vandkar til at lokke lam og får eller andre lignende dyr til. 
gennemløb op til 3,5 l/min ved 5 bar

Monteringsbøjle M10 1"-1 ½" 1310152   

Bæreskinne til drikketrug 1010433 75x17,5x4  
Højdejusterbar til 50 cm, 8 fæstningspunkter, rustfrit stål

Drikkekop model 10P 1000010 24x23x25  
Bidefast plastkop, vandmændgeregulerende, tilslutning ½" fra oven,  
gennemløb optil 10 l/min ved 5 bar, 2,6 l/min ved 0 bar

Drikketeknik - Drikketrug med rørventil

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Ventilunderdel i messing med fjeder 10214251   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310   

Ventilunderdel V2A med fjeder 10214291   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder 10206805   
Reguleringsskrue med O-ring 10206345    
(5 stk./pakke)    

Ventilunderdel V2A med fjeder 10214291   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310   
Reguleringsskrue med O-ring 10206345    
(5 stk./pakke)    

Ventilunderdel i messing med fjeder 10214251     
Ventilunderdel V2A med fjeder 10214291   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310   
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Kar-ventil model 375 VA 3/4" 1003759 19x24x21  
med 3/4" rustfri ventil 
ellers som model 375 MS 3/4"

Kar-ventil model 375MS 3/4 1003753 19x24x21  
Emalieret støbejernskappe, trinløs indstillig 
Drikkekop til hjørnemontage 
tilslutning top el.bund 3/4" 
velegnet til cirkulations varmesystem, 11 l ved. 5 bar
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Drikketeknik - Drikketrug med rørventil

Dobbelt drikkekop F60 med spildkant 383060 33x43x20  
Plastbelagt drikkekop  
tilslutning 3/4" foroven eller forneden  
enten højre eller venstre velegnet  
til cirkulationsvarmesystem,  
gennemløb 20 l/min

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 381367   
Som tilslutning på en kabelforbindelse

Beskyttelsesbøjle til væg- og  381354    
rørmontering - model 1    

Beskyttelsesbøjle til vægbeslag, model 6 381359   

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Dobbeltklemme til rør 1010179   
1 ¼” til 2” (1 par)

Dobbelt-rør ventil 1000198 31x27x22   
Mod. 19R 04/03    
Stor emaljeret,  
støbt drikke-kop,  
trinløs vandregulering, tilslutning 3/4" 
i top og bund,  
velegnet til cirkulation,  
gennemløb ca 20L v. 5 bar.

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 1031987   
Som tilslutning på et cirkulationsvarmesystem

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Rørventil komplet, messing 4050918   
F60 ventilunderdel, messing 1090921   
Pakninger til ventil (forstal) (5 stk./pak.) 1090882   
Bundpropper (10 stk / pakke) 1090744   
Ventilfjeder (5 stk / pakke.) 1090923   

Ventilunderdel i messing med fjeder 10214251   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102072710   
Ventilfjeder (10 stk / pakke.) 102067310   
Reguleringsskrue med O-ring 10206345    
(5 stk./pakke)    
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Drikketeknik - Drikketrug med rørventil

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Drikkekop F30 383051 32x25x18  
Plastbelagt drikkekop  
tilslutning 3/4" foroven eller forneden  
enten højre eller venstre velegnet  
til cirkulationsvarmesystem,  
gennemløb 20 l/min

Drikkekop F30A med spildkant 383071 32x25x18  
Plastbelagt drikkekop  
tilslutning 3/4" foroven eller forneden  
enten højre eller venstre velegnet  
til cirkulationsvarmesystem,  
gennemløb 20 l/min

Ring-kabel-tilslutningssæt ¾" 381367   
Som tilslutning på en kabelforbindelse

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Rørventil komplet, messing 4050952   
F30, ventilunderdel, messing 1090875   
Pakninger til ventil (forstal) (5 stk./pak.) 1090882   
Bundpropper (10 stk / pakke) 1090744   
Ventilfjeder (5 stk / pakke.) 1090923   
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Rørventilkop model Forstal 383283 24x32x17  
"Plastikskål,  
med rørventil 0,5 til 6 bar,  
kontinuerlig vand regulering,  
Indløb 15 l / min ved 5 bar,  
3/4" forbindelse over eller under, egnet til varmeanlæg omløbssystemer"

Rørventilkop model Forstal T 383285 24x32x17  
Plastikskål,  
Tilslutning 3/4" foroven eller forneden,  
velegnet til cirkulationsvarmesystem

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Monteringsskinne til drikkebowler 350308 74x19x7  
Højdejusterbar til 50 cm,  
4 befæstningspunkter, galvaniseret

Rørventil komplet til FORSTAL 1090920   
Pakninger til ventil (forstal) (5 stk./pak.) 1090882   
Ventilfjeder (5 stk / pakke.) 1090923   

Tilslutningsbøjle 381316   
til stolpe optil 75 mm (2 stk./pak)

Tilslutningsbøjle 350315   
til stolper optil 50 mm, (2 stk./pak)

Hjørneholder til drikkekar 381361   
Model forstalog Lac5
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Drikkekar Mod. 340 1000340 31x26x15  
Stor, emalieret drikkekar  
Tilslutning 1/2” fra højre  
max. 5 bar, Indhold: 4 l 
gennemløb til 9 l / min ved 5 bar

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Svømmeventil komplet 1020504   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   

Svømmeventil komplet 1020504   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   
Bundprop 1020258   
Svømmeventil, komplet  1020488   

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Vinkelskruet 1020352   
1/2” x 1/2” IG  
Tilslutning foroven eller forneden

Vinkelskruet 1020352   
1/2” x 1/2” IG  
Tilslutning foroven eller forneden

Bæreskinne til drikketrug 1010433 75x17,5x4  
Højdejusterbar til 50 cm,  
8 fæstningspunkter,  
rustfrit stål

Bæreskinne til drikketrug 1010433 75x17,5x4  
Højdejusterbar til 50 cm,  
8 fæstningspunkter,  
rustfrit stål

Varmeplade 20 W 1011410   
24 V - for frost holder ventilen,  
med termostatstyring  
(ON ved 5 ° C; OFF ved 12 ° C) 

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Drikketekning - drikketrug med svømmeventil

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr. 
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Drikkekop med svømmeventil - model 130P 1000130 29x29x18  
Stor plastbelagt drikkekop, bidefast,  
tilslutning ½" fra højre eller venstre,  
max. 5 bar, indhold 3,9 l,  
gennemløb optil 9 l/min ved 5 bar

Drikkekar med svømmeventil -   1001305 29x29x18   
Mod. 130PH    
Indbygget varmelegeme 24 V/20 W  
med termostatstyring (inde 5 gr. C Ude 12 gr. C);  
ellers som Mod. 130P

Drikkekop med svømmeventil -   1000131 29x29x18   
model 130PN med  trykventil    
Stor plastbelagt drikkekop, bidefast,  
tilslutning ½" fra højre eller venstre,  
gennemløb optil 3,5 l/min ved 1 bar  
eller 1,7 l/min ved 0 bar
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Drikkekop model Lac 5 381627 31x24x17  
Plastikbelagt støbejernsskål med afløb, 
Indhold 5.5 l,  
Tilløb 8 l/min ved 4 bar,  
Tilslutning i bunden,  
vandret 3/4 rørtilslutning (B) eller lodret 
1/2" rørtilslutning (A)"

Dobbelt-drikkekop model Lac 55 med  381620 45x24x17   
svømmeventil    
Plastikbelagt støbejernsskål med afløb, 
Indhold 6,2 l,  
Tilløb 8 l/min ved 4 bar,  
Tilslutning i bunden,  
vandret 3/4 rørtilslutning (B) eller  
lodret 1/2" rørtilslutning (A)"

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Drikketekning - drikketrug med svømmeventil

Erstatningsventil til mod. Lac5/Lac55 1090965   
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090728   
Bundpropper (10 stk / pakke) 1090744   
Trykventil 4220510   

Erstatningsventil til mod. Lac5/Lac55 1090965   
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090728   
Bundpropper (10 stk / pakke) 1090744   
Trykventil 4220510   
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Beskyttelsesbøjle til væg og  381355    
rørmontering, model 2    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Tilslutningsbeslag til rør 1010180   
fra 2” - 3” 
(bestil 1 stk.)

Tilslutningsbeslag til rør 1010180   
fra 2” - 3” 
(bestil 1 stk.)

Beskyttelsesbøjle til væg- og  381354    
rørmontering - model 1    

Beskyttelsesbøjle til vægbeslag, model 6 381359   

Hjørneholder til drikkekar 381361   
Model forstalog Lac5
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Drikkekop med svømmeventil - model Lac 10 383260 26x32x22  
Plastik skål med bundprop,  
tilløb 7 l/min ved 4 bar,  
Indhold 5,5 L, 1/2" tilslutning forneden

Beskyttelsesbøjle 381352   

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Drikkekop model 350 1000350 24x27x12  
Ideel til får og geder - Emailieret drikkekar  
Tilslutning 1/2” højre,  
max. 5 bar, ideel til får og geder 
Indhold 2l, gennemløb 7 l /min ved 5 bar

Vinkelskruet 1020352   
1/2” x 1/2” IG  
Tilslutning foroven eller forneden

Bæreskinne til drikketrug 1010433 75x17,5x4  
Højdejusterbar til 50 cm,  
8 fæstningspunkter,  
rustfrit stål

Drikketekning - drikketrug med svømmeventil

Svømmeventil komplet 1020504   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   

Drikketrug med svømmeventil - Mod. 125 1001250 22x22x13  
Stor skål af Aluminium med plast,  
med plastbelægning,  
tilslutning 1/2" højre eller venstre indhold 2,5 l,  
tilløb optil 3 L ved 5 bar

Vinkelskruet 1020352   
1/2” x 1/2” IG  
Tilslutning foroven eller forneden

Svømmeventil Model 125 1021086   
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   
Bundprop 1020258   
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 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Drikketeknik - tilbehør

Monteringsbeslag til drikkekopper

Fleksible tilslutningsslanger i rustfrit flettet stål 

Fleksible tilslutningsslange rustfri 380130 60  
Indvendig gevind 1/2"

Fleksible tilslutningsslange rustfri 380133 30  
Indvendig gevind 3/4"

Fleksible tilslutningsslange rustfri 380131 30  
Indvendig gevind 1/2" 

Fleksible tilslutningsslange rustfri 380134 50  
Indvendig gevind 3/4"

Fleksible tilslutningsslange rustfri 380135 70  
Indvendig gevind 3/4"

Fleksible tilslutningsslange rustfri 380137 100  
Gevind 1"

Fleksible tilslutningsslange rustfri 380132 50  
Indvendig gevind 1/2"

Klemme 90 holder til drikkekop 303329   
(Til model 19R, 46, 115, 25R, 
12P, 1200, Forstal, Lac 5, Lac 55, F30, F30A, F60, 10P, 20, 340, 370, 375, 130, 350)

Klammer 102, drikkeholder 341203   
(Til model 19R, 46, 115, 25R, 
12P, 1200, Forstal, Lac 5, Lac 55, F30, F30A, F60, 10P, 20, 340, 370, 375, 130, 350)

Klemme 76, holder drikketrug 303469   
(Til model 19R, 46, 115, 25R, 
12P, 1200, Forstal, Lac 5, Lac 55, F30, F30A,  
F60, 10P, 20, 340, 370, 375, 130, 350)

Tilslutningsbøjle 381316   
til stolpe optil 75 mm (2 stk./pak)

Tilslutningsbeslag til rør 1010180   
fra 2” - 3” 

Tilslutningsbøjle 350315   
til stolper optil 50 mm, (2 stk./pak)

Dobbeltklemme til rør 1010179   
1 ¼” til 2” (1 par)

Tilslutningsbøjle 1010167   
Med forstærket plade til 1½" til 2" rør  
(bestil 2 stk.)

Tilslutningsbøjle 38011603   
til stolpe optil 70 mm (2 stk./pak)

Tilslutningsplade til model 380107/380113 38010701   
for 1½" til 2" rør (ingen skruer)

Monteringsbøjle M10 1"-1 ½" 1310152   

Tilslutningsbøjle 1310169   
Fra 1½" til 2" rør (bestil 2 stk.)
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Giver rindende vand udendørs om vinteren - uden problemer
Ingen afspæring af ekstern vandlinje er nødvendig

Frostsikret standardventil 383600 82x61x78/148  
Høj kvalitetsdele af forkromet zink trykgods,  
messing,  
rustfrit stål og rødmessing,  
Indløb og udløb med 3/4 2 slange tilslutninger  
er muligt ventil mekanisme med langvarige  
vedligeholdelsesfri keramik skiver standrørafløb 
vedligeholdelsesfri lukkeventil i frostsikker tilstand"

Tilslutningssæt til IBC Container 1032020   
Tilslut drikkekop 1/2”,  
bestående af reducerende adapterstykke S60x6 mm  
af 3/4" udvendig gevind,  
70 cm armeret slange 3/4" indvendig gevind,  
reducerer kun 3/4" udvendig  
gevind til 1/2" indvendig gevind

Når den er tilsluttet til drikkeskålen med 1/2 indvendigt gevind i en  
ekstra lige rørnippel er der behov for en ekstra 1/2" udvendigt gevind.

Beskyttelsesbøjle til væg og  381356    
rørmontering, model 3    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Drikkekop med svømmeventil -   1000131    
model 130PN med  trykventil    
Stor plastbelagt drikkekop, bidefast,  
tilslutning ½" fra højre eller venstre,  
gennemløb optil 3,5 l/min ved 1 bar  
eller 1,7 l/min ved 0 bar

Cut-off ventil 
i en dybde á 
80 cm.

Dræn i 
grus

Frostgrænse

Vandsupple-
ring med 3/4” 
rør

Til dette for-
mål anbefaler 
vi drikkekop 

med svømme-
ventil

Prop med indv. 
gevind 1/2"

Prop med indv. gevind
3/4"

Prop med indv.  
gevind 60x6 mm

Udvendigt 
gevind 3/4"

Drikketeknik - tilbehør

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 
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Drikketeknik - Drikketrug

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  
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Thermobeholder Isobar 250 381751 Ø 100, H=65  
samlet volumen 250 l,  
vandmængde 180 l.

let tilgang til vandet gennem den store 
åbning, afdækniingen af drikkehullet 
sørger for frostbeskyttelse om vinteren, 
og beskytter vandet imod forurening

nem rengøring med den store tømnings 
åbning

hvordan fungere Thermobeholderen Isobar 250
den cylindriskebeholder er lukket med et svømmende låg, det stiger og falder med vandstanden i tanken. Låget har et drikkehul i midten som lukkes 
vha. en skive, for at få adgang til vandet trykker dyret på skiven, som er let bevæglig, når dyret slipper flader skiven tilbage i udgangspositionen, 
hvorved at temperaturen i beholderen holder sig der hvor det er tiltænkt, og vandet holdes fri af løv og andet materiale som ville forurene vandet. 
beholder er dobbeltvægget og isoleret med en PU- skum som gøre at vandet er frostsikret indtil -15°, og vandet er koldt og frisk om sommeren.

Termo drikkekar Isobar 250

UV-bestandig HDPE materiale, frostbeskyttet indtil -15°, 
dobbeltvægget system med polyturen skum, 
180l drikkevandsvolumen, holder til en hest en uge (om vinteren),  
ved hjælp af låg og afdækning af drikkeåbningen beskyttes den imod 
solen, løv og andre dyr, 100 mm isoleret afløb,m prop
indvendig er der ingen hjørner og kanter for en lettere rengøring,
den svømmende afdækning kan fjernes uden brug af værktøj, 
let transport vha bærehåndtag, håndtagene er indbyggede for at beskytte 
dyrene. det anbefales gulvmontage

NYT
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Beskrivelse Type Varenr. Mål
L x B x H (cm)

Mulepumpe - rent vand på marken
Ved simpel tilslutning, pumper dyrene selv vand op fra dybder på op til 7 m op 
i drikkekoppen. Dyrene lærer at betjene pumpen meget hurtigt. Én pumpe leverer 
vand til ca. 15-20 kvæg. I ko-hold, pumper koen  vandet op til kalven. Den lille 
drikkekop på siden er specielt designet til kalven på op til en alder af 10 måneder. 
Vand flyder konstant ud af hovedskålen, hvis størrelse passer til større dyr, og over 
i den lille drikke skål.

• Dyrene pumper selv deres vand op fra 7 m dybde (1 m vandret = 10 m lodret)
• Mulepumpe: 0,5 l/skub
• Sugerør: Ø58 mm, tilslutning 1"

Kører let

Drikketeknik - Drikketrug

Mulepumpe, Aquamat II 380102 75x32x38 
Inkl. 1" slange

Mulepumpe, Aquamat II MK 380101 75x40x38 
Model moderko,
inkl. 1" slange 
“Koen pumper vandet op til kalven"

Membran t. markpumpe 1090878  
Ventil til græspumpe (5 stk / pakke) 1090957  

Spiral-slange, indvendig mål 30 mm 380103  
(Pr. meter)

Slange med tilbageløbsventil 380104  
u. 1" slange
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 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Mulepumpe Winterproof 552 1000552 76x49x102  
Mulepumpe monteret på et dobbelt-skroget  
isoleret hus, nem aftagelig åbning,  
som giver hurtig adgang til  
petroleums-vandvarmeren, 
Sokkel i rustfrit stål, 6 huller til gulvmontage, 
til opvarmning anvendes et indsat  
petroleums-opvarmerapparat. 
Skal bestilles separat, 
varenr. 1010550

Mulepumpe Winterproof 553 1000553 76x49x102  
Som model 552 men  
med drikkeskål tilkoblet til kalve

Advarsel: Brug 
kun parafin

Drikketeknik - Drikketrug

Mulepumpe model 545 1000545 66x31x42  
Membranpumpe,  
Betjeningshåndtag lavet af støbejern,  
håndtaget er fremstillet af robust UV-bestandig  
Polyethylen, inkl. Studs  
og slangeklemme 

Mulepumpe model 546 1000546 66x40x42  
Som model 545 men  
med drikkeskåle tilkoblet til ungdyr

Membran til græs pumpe 1020812   
Ventilkegle til græspumpe 1020811   
Lejebøs korte (10 stk./Pakke) 102095510   

Membran til græs pumpe 1020812   
Ventilkegle til græspumpe 1020811   
Lejebøs korte (10 stk./Pakke) 102095510   

Petroleums-varmer 1010550   
Kapacitet ca. 2,25 L,  
brændetid optil 14 dage

Indsatsdel til petroleums varmer 1021163   
passer til Suevia Markpumpe Winterprøvet, 2 stk.

Spiral-slange, indvendig mål 30 mm 380103   
(Pr. meter)

Slange med tilbageløbsventil 380104   
u. 1" slange

Spiral-slange, indvendig mål 30 mm 380103   
(Pr. meter)

Slange med tilbageløbsventil 380104   
u. 1" slange

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr.
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Aluminium Monteret drikketrug "Compact" 380114 29x24x20  
Til markanvendelse

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   
Ventilfjeder (5 stk / pakke.) 10204945   

Drikkekop Mod. 98 380106 29x25x26  
Til vandcontainer speciel-alu-kop,  
vandtilstrømning op til 5 l/min

Drikkekop Mod. 180P 1000180 27x25x27  
Plastik, til vandcontainer

Spare pakning til monteringsflanker 1021804   
Passer til model 98/180 og Compact

Spare pakning til monteringsflanker 1021804   
Passer til model 98/180 og Compact

Beskyttelsesbøjle til væg og  381355    
rørmontering, model 2    

Beskyttelsesbøjle til væg Model 5 381358   

Erstatningsventil til Alu-drikkekar 1029803   
Med pakning og 2 bolte

Drikketeknik - Drikketrug

 Beskrivelse Type Varenr. Mål
 L x B x H (cm) 

Indbygnings-svømmeventil højtryk  351601 17x32x26  
Hus i rustfrit stål med stor tilløbsmængde, 
indstillelig plastikventil, absolut rustfri,  
1/2” tilslutning, 29l/min ved 5 bar

Indbygnings-svømmeventil lavtryk 351608 17x32x26  
(< 1 bar), 15 l/ min (ved 0,5 bar) tilslutning ½"

Indbygnings svømmeventil -  350672 27x19x19   
model Lacabac 72    
Hus af rustfrit stål, kunststofventil, instillelig,  
Tilslutning 3/4", tilløb fra 72 L/min ved 3 bar

Erstatningsventil 351628   
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729   

Reserveventil komplet høj- eller lavtryk 1090867   
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090728   

Reserveventil komplet høj- eller lavtryk 1090867   
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729   

Ventil komplet til Mod. 180P 1021802   
O-ring 12x4 1021806   

Spare pakning til monteringsflanker 1021804   
Passer til model 98/180 og Compact
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 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Drikketeknik - Drikketrug

Dobbelt drikkekop Biglac 55T 380105 86x30x30  
Indhold 55 liter - lavtryks-svømmeventil 

Stor vand-
gennem-

strømning•  Med monteringsflange til glasfiber og stål fastgørelse
•  Fremstillet af polyethylen
•  Stor vandgennemstrømning 

Ventil komplet sæt med HD og ND dysser 1090954   
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729   
Bundpropper (10 stk / pakke) 1090744   

Drikketrug til marken 382253 160x48x46  
Inkl. højtryksventil 
Tilslutning 1/2" 
Gennemløb 8L/min. ved 3 bar

Højtryks svømmeventil  1310754    
Lavtryksventil 1310755   
3/4" tilslutning
Afløb 1 1/4", rustfri 1021490   

Løbestald trug Mod. WT 30, 1600030    
30 liter,     
Inkl. højtryksventil 
Tilslutning højre-venstre 3/4" 
Gennemløb 40L/min ved 5 bar

Løbestald eller mark-trug Mod. WT 30-N 1600031 53x49x30   
30 liter,     
Inkl. lavtryks svømmeventil 
Tilslutning, højre-venstre 3/4"

Beskyttelsesbøjle til drikketrug model WT30  1311301   

Svømmeventil komplet 1090987   
Bundpropper (10 stk / pakke) 1090744   

drikke trug mod. 6155 i rustfri 1306155 209 x 16 x 18  
til Får og Geder, længde 2,1 m 
tilløb 5 l v. 5 bar. 

Temperaturangivelserne m.h.t. frostsikkerhed ved brug i stalden, er der ikke taget hensyn til vind og vejr. 
Transformator - bestilles separat (Side B187)

Fastmonteret dobbelt trug 1600280 98x40x39   
til Weidefäßer model FT80,     
80 liter, kantet    
Med lavtryk-svømmeventil 
(op til 1 bar) 
Tilslutning 3/4"

Svømmeventil komplet 1321137   
Undertryk
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310    
Udløbsarmatur drikketrug 1620001   
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Ekstravarmeelement til model 6155 1316057 24V / 180W  

Svømmeventil komplet 1020504   
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Drikketeknik - Drikketrug

Højtryksventil 351603   
(Sort) med svømmer,  
tilløb 40 L/min ved 5 bar, (vandtryk 1-6 bar)

Lavtryksventil 351617   
(Blå) med svømmer, (vandtryk 0-1 bar)

Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729    
Dæksel til drikkekar mod. Prebac 1090874   

Højtryksventil 351603    
(Sort) med svømmer,  
tilløb 40 L/min ved 5 bar,  
(vandtryk 1-6 bar) 
Lavtryksventil 351617   
(Blå) med svømmer, (vandtryk 0-1 bar) 
Ventilpakningen (20 stk / pakke) 1090729   
Dæksel til drikkekar mod. Prebac 1090874   

Drikketrug Prebac, 70 liter, rektangulær 350700 106x39x32  
Inkl. Højtrykssvømmeventil  
tilslutning ½" 
Tilløb 40 l/min ved 5 bar

Drikketrug Prebac, 70 liter, rektangulær 350710 106x39x32  
Inkl. Lavtrykssvømmeventil,  
(til 1,0 bar)

Drikkekar Prebac, 200 liter, firkantet 352001 160x46x44  
Tilslutning ½",  
svømmeventil bestilles ekstra

Drikketrug Model Prebac 400 Liter,  
Oval. 382269 147x105x40  
Svømmeventil bestilles ekstra

Drikkekar Prebac, 550 liter, oval 382275 147x105x60  
svømmeventil bestilles ekstra

Drikkekar Prebac, 950 liter, oval 382278 203x115x60  
svømmeventil bestilles ekstra

Drikkekar Prebac, 1500 liter, rund 351501 Ø 200, H=60  
svømmeventil bestilles ekstra
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 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Drikketeknik - Drikketrug

Mark trug er af høj kvalitet i UV-bestandig polyethylen. 
Kanten er buet indad, så der undgås spild. En stor 
afløbsåbning sørger for en hurtig og nem tømning og 
rengøring. mark trug fås fra 70 l til 1500 l med den 
passende størrelse svømmeventil (højt og lavt tryk). 
ved brug af ventil nr. 1310674 og 1310675 skal 
montagehullet øges.

Løsdrift- og Mark drikkekopper 1600102 98x40x39   
Mod. WT80    
med højtryksventil 1/2"  tilslutning,  
gennemløb til 25 l / min ved 5 bar, indhold 80 l

Løsdrift- og Mark drikkekopper 1600106 98x40x39   
Mod. WT80-N    
Med nedtryksventil til max. 1 bar tryk,  
tilslutning 3/4"

Drikketrug WT200, 200 l 1600103 153x54x46  
Sidevendt fastgørelse til bundmontering,  
svømmeventil bestilles ekstra

Drikketrug WT400, 400 l 1600104 125 x 82 x 63  
Sidevendt fastgørelse til bundmontering,  
svømmeventil bestilles ekstra

Drikketrug WT1000, 1000 l 1600101 180x120x63  
Svømmeventil bestilles ekstra

Højtryks-svømmeventil model 671 1310671   
Tilslutning 1/2", Tilløb op til 25 l / min pr 5 bar

Lavtryks-svømmeventil model 675 1310675   
Tilslutning 3/4",  vandtryk op til max. 1 bar,  
Indtag op til 19 l / min ved 1 bar "

Højtryks svømmeventil Mod. 674 1310674   
Tilslutning 3/4", tilløb indtil 30 L/min ved 4 bar

Drikketrug WT1500, 1500 l 1600105 220x160x65  
Svømmeventil bestilles ekstra

Højtryks svømmeventil, komplet, Maxiflow 1310700   
Tilslut 3/4", gennemløb 40 l/min ved 5 bar

Lavtryks-svømmeventil komplet 1310738   
Tilslut 3/4", gennemløb 19 l/min ved 1 bar

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   
Udløbsarmatur drikketrug 1620001   

Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   
Udløbsarmatur drikketrug 1620001   

Højtryks svømmeventil Mod. 674 1310674   
Tilslutning 3/4", tilløb indtil 30 L/min ved 4 bar
Membran-svømmeventil 1/2" 1320533   
Membran til svømmeventil  
model 671 el. 674 1020649   
Udløbsarmatur drikketrug 1620001   

Lavtryks-svømmeventil model 675 1310675   
Tilslutning 3/4",   
vandtryk op til max. 1 bar,  
Indtag op til 19 l / min ved 1 bar "
Ventilpakningen (10 stk / pakke) 102049310   
Udløbsarmatur drikketrug 1620001   
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Drikketrug WT600, 600 l 1600100 140x100x63  
Svømmeventil bestilles ekstra
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Teleskoplåge 

Tilbehør til stållåger 

Staldlåger i stål 

Mobile behandlingsanlæg 

Mobile behandlingsanlæg med paneler 

Mobilt stald system med baldakinTelt til mindre dyr

Paneler 

Behandlingsbokse 

Halsfang, Vejebur, Bedøvelses boks.

Komplet anlæg 
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Teleskoplåge

Teleskoplåge
Den sikre og nemme låge til dine dyr
• 6 modeller i bredder fra 1,00 til 6,00 meter, spring på 1 m, inkl. montagedele til træstopler
• Robust stålrør konstruktion med rør-i-rør konstruktion, rørdiameter: 42,4 mm / 34 mm
• Højde: 0,90 eller 1,10 m
• Rør afstand (0,90 m): 14 / 14 / 18 / 26 cm, rør afstand (1,10 m): 23 cm / 32 cm

Lågen er sikker, holdbar og praktisk.

Lågebredde passer altid!  
Alle låger med 1 m justering

Monteringsmål = afstand midten af hul til midten af hul

Fordelene:

Kan justeres  
i bredden

Fordel 3: Låsbar, lukketøj (lås er 
ekstraudstyr)

Fordel 4: Afrundet, automatisk 
låsesystem

Fordel 5: Hul til fastgørelse af 
øjebolt

Fordel 6: Solid, nem justerbar 
øjebolt

Fordel 7: Mulighed at sætte strøm 
på (ekstraudstyr)
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32 cm

32 cm

32 cm

Teleskoplåge
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variabelt led, til marken
Den sikre og nemme låge til dine heste

PATURAs marklåge til heste, giver en let adgang til marken. For at give den bedste sikkehed er rørafstandene tilpasset heste, 30 cm sikre at dyrene 
ikke kan få hovedet ind imellem rørene, hvilket sikre utilsigtede skader, skruer og bolte er sikrede således at dyrene ikke kommer til skade. derfor er 
disse låger og brugspatenterede.

Marklåge, højde 1,10 m
Stabil galvaniseret låge i galvaniseret udførelse, justerbar i 1 m bredde, rørdiameter er 42,4 mm ramme 
teleskop delen 34 mm, rør afstand 32 cm

1,10 - 1,70 m 410210 24 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m)

1,45 - 2,00 m 410310 26 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m)

2,00 - 3,00 m 420310 34 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m)

3,00 - 4,00 m 430410 44 kg 
2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m)

4,00 - 5,00 m 440510 53 kg 
3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m)

5,00 - 6,00 m 450610 61 kg 
4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m)

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

for hestes sikkerhed, blændede 
skruer og stor rørafstande

Anmeldt til 
mynster-

beskyttelse

I henhold 
til 

retningslinierne 
for 

Heste-hold.

Leveres 
komplet med 

beslag

NYT

Til heste

1,10 m
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23 cm

23 cm

23 cm

23 cm

Teleskoplåge

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Teleskoplåge, justerbar, højde 1,10 m
Robust, galvaniseret stållåge inklusiv alle 
monteringsdele; 1 m forlænges, 
rørdiameter: 42,4 mm grundramme / 
indvendig 34 mm / arm 34 mm dias / 
inderste del 27 mm, rørafstand 23 cm

1,10 –1,70 m 410200 25 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m)

1,45 - 2,00 m 410300 28 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m)

2,00 –3,00 m 420300 38 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m)

3,00 –4,00 m 430400 49 kg 
2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m)

4,00 –5,00 m 440500 60 kg 
3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m)

5,00 –6,00 m 450600 68 kg 
4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m)

Leveres 
komplet med 

beslag

1,10 m

Marklåge 1,1 m høj betjeningsvenlig låge til marken

1,
10

 m

Til kvæg
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26 cm

18 cm

14 cm

14 cm

Teleskoplåge

Til kvæg og får

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Teleskoplåge, justerbar, højde 0,90 m
Kraftig, galvaniseret stållåge, inklusiv alle 
monteringsdele, kan forlænges 1 m, 
rørdiameter: 42,4 mm grundramme / 
indvendig 34 mm / arm 34 mm dias / 
inderste del 27 mm; rør afstand fra 
bunden: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm 

1,10 –1,70 m 371020 24 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,00 - 1,35 m)

1,45 - 2,00 m 371030 26 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,35 - 1,90 m)

2,00 –3,00 m 372030 36 kg 
1 stiver (Monteringsmål: 1,90 - 2,90 m)

3,00 –4,00 m 373040 47 kg 
2 stiver (Monteringsmål: 2,90 - 3,90 m)

4,00 –5,00 m 374050 58 kg 
3 stiver (Monteringsmål: 3,90 - 4,80 m)

5,00 –6,00 m 375060 66 kg 
4 stiver (Monteringsmål: 4,80 - 5,80 m)

Leveres 
komplet med 

beslag

0,90 m

Teleskoplåge 0,90 cm høj: Den sikre og stabile låge til din kvægfold og lammesikker i din fåreflok

0,
90

 m

Pa
ne

le
r, 

be
ha

nd
-

lin
gs

an
læ

g



20
0 

cm

B232

/

70 cm

①

②②①

③

③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑦

⑧

⑨
⑩

⑧ ⑨

⑩

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Afstandsisolator i sæt 166300 1,3 kg 
Ideel til placering af el-reb på begge sider 
af et led, inklusiv alle dele (med el-reb).

Overfald til låge 240039 4,2 kg 
Til opbygning af dobbelt-fløjet låger, 
monteret kun på en sektion 
(ikke til låger 5,00 - 6,00 m)

Overfald til låge 240041 5,6 kg 
Til opbygning af 2-fløjet port

Støtte hjul 303452 3,4 kg 
Til at aflaste stolperne i en bred låge

Støtte hjul 303456 3,5 kg 
Til at aflaste lågen i brede led

Skudrigel til Teleskoplåge 240040 3,3 kg 
Giver dig mulighed for at låse lågen i 
åben position. Anbefales især ved dobbeltlåge. 
Sørg for, at når du åbner den ene låge, 
at den anden låge er fastgjort.

Afstands stang 303419 2,0 kg 
Forhindrer at den springer op.
til dyr, især til heste på græs
Beskyttelsesstang inkl. forlængerrør 
ung sikringssplit.

Lukketøj 240038 1,5 kg 
Som ekstra eller reservedele lås

Skruebar riegel 323090 2,5 kg 

skrue-sæt (pakke af 5) 303414  

Metalpæle til låger 240036 11 kg 
2000 x 80 x 80 mm

• For-boret huller
• Inkl. skruer

Til låger - max bredde 8 m.

Tysk patenteret
DE 20 2007 001 487

Tilbehør til stållåger

Leveres 
komplet 

med beslag ④

⑤

⑥
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21 cm

20 cm

20 cm

21 cm

Staldlåger i stål

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Til kvæg

Staldlåger i stål
• 6 modeller med fast bredde, fra 3,00 m optil 6,00 m, med eller uden gitter 
• med monteringstilbehør til træstolper 
• Robust rørformet stålkonstruktion, rørdiameter: ramme 48,3 mm/indvendig 34 mm 
• Højde: 1,00 m 

Til får

Leveres 
komplet med 

beslag

1,
00

 m

Stållåger, højde 1 m
Robust og stabil galvaniseret stållåge 
inklusiv alle montagedele;

3,00 m   1 stiver 451003 34 kg
3,50 m   1 stiver 451004 38 kg
4,00 m   2 stivere 451005 43 kg
4,50 m   2 stivere 451006 47 kg
5,00 m   2 stivere 451007 51 kg
6,00 m   3 stivere 451008 60 kg

Stållåger, m/gitter højde 1 m
Robust, galvaniseret stållåge 
inklusiv alle monteringsdele;
Robust og stabil galvaniseret stållåge 
inklusiv alle montagedele;

3,00 m med gitter   1 stiver 451023 45 kg
3,50 m med gitter   1 stiver 451024 49 kg
4,00 m med gitter   2 stivere 451025 56 kg
4,50 m med gitter   2 stivere 451026 62 kg
5,00 m med gitter   2 stivere 451027 67 kg
6,00 m med gitter   3 stivere 451028 80 kg
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Et mobilt behandlingsanlæg med PATURA´s behandlingsstand, muliggør en sikker og hurtig arbejdsgang 
med dyrene.

Mobile behandlingsanlæg
Mobile behandlingsanlæg er uundværlige til hurtig, nem og sikker indfangning af kvæg i varieret terræn.  
Et system består af enkelte dele, der er samlet i et modulsystem. For de fleste landmænd, er et fangeanlæg 
en stor fordel i arbejdet med: identifikation af dyr (øremærker), parasit behandling, blodtapning, 
insemination, graviditet tjek, dyreskader, klovpleje, etc.

Hvad består en fangefold af ?
Et mobilt behandlingsanlæg kan sættes sammen som samlesæt, ved brug af få dele. I princippet består et 
behandlingsanlæg af følgende:
• Opsamlingsplads med paneler
• Cirkulært eller tragtformet
• Drivgang bredde 70 el.85 cm
• Behandlinsstand eller halsfangramme 

Paneler, behandlingsanlæg - Mobile behandlingsanlæg

1x1 
behandlingsanlæg

Alle dyr i venterummet

En gruppe i den cirkulerende 
drivgang

Enkelte dyr i drivgangen

Flere dyr i drivgangen

Separere dyrene i drivgang

Dyr i behandlingsboks
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1 2

1

2

Cirkulær drivgang
•  At sikre en sikker indgang til drivgangen
•  Mennesker og dyr er adskilt af låge
•  Lågen kan fastgøres i 9 trin med dobbeltlås
•  Halv-eller kvart cirkel afhængig af besætningsstørrelse

Drivgang
•  For at sikre dyrene dyrene når de drives til bahandlingsstanden 

eller i halsfangrammen
•  Benyttes drivgangerammer som sidestabilisering
•  Drivgange med skydelåger sikrer ro i drivgangen og forhindrer 

at dyrene går baglæns i drivgangen, det giver en roliger drift 
hvis man benytter rammer der er beklædte

•  Til kvart cirkel skal bruges
 2x 310210 Kurvepanel
 1x 310211 Stabiliseringsstang
 1x 310206 Panel med rammer
 1x 310207 Svinglåge

•  Til semi-cirkel skal bruges
 4x 310210 Kurvepanel
 3x 310211 Stabiliseringsstang
 1x 310206 Panel med rammer
 1x 310207 Svinglåge

•  Til en drivgang på 6,10 m lang skal følgende benyttes:
 3x 310200 Panel 3,00 m
 1x 310205 Panel med låge 3,00 m
 2x 310110 Rammer til drivgang
 2x 310108 Ramme med skydedør

Paneler, behandlingsanlæg - Mobile behandlingsanlæg

Detaljerede instruktioner om opførelsen af et anlæg, der passer til dine individuelle behov findes på de næste sider. Vi sam-
mensætter også gerne et skræddersyet anlæg til netop dine behov.
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•  Med kun tre forskellige grundlæggende elementer kan du sammensætte forskellige mobile systemer til 
hestebokse, træningsring og ridebane efter ønske.

• Stakit elementer eller såkaldte paneler lavet af ovale stålrør fås i 6 former hver i 4 længder.
• For sikkerheden for hest og rytter er alle kanter afrundede. PATURA paneler er galvaniseret efter svejsning. 

Mobilt system med paneler

Hestestald med 3 paneler og et panel med låge

Byg fleksibel hestestald med paneler

Paneler, behandlingsanlæg - Mobilt system med paneler

Praktisk video kan nu vises
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På lange, lige sider køres en T-pæl (længde: 1,82 m) i jorden mellem paneler og med forbindelse til kæde 

Træningsring: nem at sætte  
op og tage ned.Enkeltstald

består af:
3 x Panel á 3,00 m
1 x  Panel med låge  

á 3,00 m

4-fags bokse
består af:
8 x Panel á 3,00 m
4 x  Panel med låge  

á 3,00 m

2 x 3 - fags rækkebokse
består af:
14 x Paneler á 3,00 m
6 x Paneler med låge á 3,00 m

Træningsring 17m dia.
består af:
17 x Paneler á 3,00 m
1 x Paneler med låge á 3,00 m

Ridebane 40 x 18 m
består af:
36 x Paneler á 3,00 m
1 x Panel med låge á 3,00 m
1 x Svinglåge 3,00 m

Paneler, behandlingsanlæg - Mobilt system med paneler
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① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

313060

Mobile hestebokse af paneler er over tid afprøvet i praksis. Baldakiner sikrer, at hesten er 
beskyttet i stalden mod både regn og sol. Ventileret stald system er nu muligt til de mobile shelter.
Du kan vælge to varianter:

Mobil stald med baldakin

Enkel montering: hurtig og simpelt at 
samle for 2 personer

Vindbeskyttelsesnet til paneler egner sig til 
de respektive panellængder 
(6,00 eller 3,00 m) og gavlsider.
udførelse:
•  Special net, farve grøn (andre materialer 

og farver er mulige efter anmodning)
•  Med øjer på alle sider med en hældning 

på 50 cm, nitter 
diameter på 16 mm

•  Med nederste flap lavet af grøn 
presenning

•  Fastgørelse til panel ramme af mobile 
stall og laveste tandbøjle for panelet 
(medfølger ikke) 

• Baldakin til enkelt stald 3,00 m x 3,60 m 
 Bestil paneler separat: 
 2 x 310200 Paneler á 3,00 m 
 1 x 310208 Panel á 3,60 m med låge 
 1 x 310201 Panel á 3,60 m

•  Baldakin til dobbelt stald 6,00 m x 3,60 m
Bestil paneler separat: 

 4 x 310200 Paneler á 3,00 m 
 1 x 310208 Paneler á 3,60 m med låge 
 1 x 310201 Panel á 3,60 m

Optimal vejrbeskyttelse 
til dine heste

Praktisk video kan nu vises

Paneler, behandlingsanlæg - Mobilt stald system med tag
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20 cm

5 cm

Firkantrør for optimal stabilitet Standfødder sikrer dig muligheden for en sikker forankring 
i jorden med pløkker.

Bemærk  
vores specielle  

tagkonstruktion

Vigtigt at opretholde tilstrækkelig storm beskyttelse! Må ikke anvendes uden paneler!

Stabilitetsfordele: •  Tagkonstruktionen er konstrueret med bredde fødder (3 x 3,6 m = 4 stolper; 6 x 3,6 m = 6 stolper)

Paneler, behandlingsanlæg - Mobilt stald system med tag

Panel-tag 6 m x 3,6 m 313052 6,00 x 3,60 m 3,10/2,60 m 383 kg
Paneltag 6 m x 3,6 m incl. paneler ( 4 x 310200, 1 x 310201, 1 x 310208) 313053 6,00 x 3,60 m 3,10/2,60 m 624 kg
Panel-tag 3 m x 3,6 m 313042 3,00 x 3,60 m 3,10/2,60 m 211 kg
Paneltag 3 m x 3,6 m incl. paneler ( 4 x 310200, 1 x 310201, 1 x 310208) 313043 3,00 x 3,60 m 3,10/2,60 m 392 kg
jordspyd 400 x 16 mm    313070

Vejrbeskyttelses pressenning til paneltag - gavlside 313066 3,60 m 3,25 m
Vejrbeskyttelses pressenning til paneltag 3 x 3,6 m, sidedele L = 3 m 313067 3,00 m 2,45 m
Vejrbeskyttelses pressenning til paneltag 6 x 3,6 m, sidedele L = 6 m  313068 6,00 m 2,45 m

Vindbeskyttelses net til paneltag, gavlside 313060 3,60 m 3,25 m
Vindbeskyttelses net til paneltag, 3 m x 3,6 m. Side længde = 3 m. 313061 3,00 m 2,45 m
Vindbeskyttelses net til paneltage, 6 m x 3,6 m. Side længde = 6 m. 313062 6,00 m 2,45 m
Strammegummi 335041
(Gavlside = 23 stk.; Langside 3,00 m = 22 stk.; Langside 6,00 m = 32 stk.)

 Type Varenr. Længde  Bredde  Vægt
       

jordspyd  
400 x 16 mm
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① ②

③ ④

313060

Staldindretning - Klovpleje

Tag konstruktionen bliver monteret på PATURA-paneler
Ideel til opbevaring af foder eller maskiner
Der kan leveres sider således at der sikres mod vejrliget, enten som lukkede presseninger eller vindnet.
Montere let med 2 personer ca 2 timer.

Panel-tag kompakt 3,0 x 3,6 m
Bestil paneler separat: 
2 x 310200 Paneler á 3,00 m 
1 x 310208 Panel á 3,60 m med låge 
1 x 310201 Panel á 3,60 m

Paneltag 6,00 m x 3,60 m
Bestil paneler separat: 
4 x 310200 Paneler á 3,00 m 
1 x 310208 Paneler á 3,60 m med låge 
1 x 310201 Panel á 3,60 m

den ideale beskyttelse mod sol, regn 
og sne

Det er vigtigt at man sikre denne imod stormskader, vi anbefaler at alle 4 hjørner 
forankres med T-pløkker 2,13 m og sikre disse med kæder

Paneltag Kompakt
Det lette halvtag til marken til heste i rundbueform.

enkelt montering og opstilling
Praktisk video kan nu vises

Gavl - og sidepressenning

NYT

T-søjle til stormsikring

Type Varenr. Længde  Bredde  Vægt
      

Panel-tag kompakt 3,0 x 3,6 m 313080 3,00 x 3,60 m 3.25 cm 110 kg
Paneltag 6,00 m x 3,60 m 313090 6,00 x 3,60 m 3.25 cm 220 kg
Pressening Gavl 313081 3,60 m 3,25 m
Pressening Side 3 m 313082 3,00 m 1,66 m
Pressening Side 6 m 313083 6,00 m 1,66 m
Vind net Gavl 313084 3,60 m 3,25 m
Vind net side 3 m 313085 3,00 m 1,66 m
Vind net side 6 m 313086 6,00 m 1,66 m
T-Post, green, l = 2.13 m, painted 172100
Strammegummi 335041
(Gavlside = 26 stk.; Langside 3,00 m = 20 stk.; Langside 6,00 m = 30 stk.)
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Under PATURA smådyrstelt i rundbueform finder smådyr som får og geder beskyttels for sol og vind beskyttelse.
det tager ca 1 time at stille op og giver en god arbejdshøjde på ca. 2 m

Telt til mindre dyr

bør ikke benyttes uden en stormsikring, pløkke ( 8 stk, til 3 m versionen og 16 stk ved 6 m, skal bestilles separat)

• Enkelt og hurtig montage, 2 personer, ca 1 time
• Højkvalitets pressening, det er muligt at lever  en sideafdækning enten som pressening eller net 

Telt til mindre dyr 3 x 3,6 m 313180 3,00 x 3,60 m 2,05 m 120 kg
Telt til mindre dyr 3 x 3.6 m 313190 6,00 x 3,60 m 2,05 m 240 kg
Pressening til Gavl 313181 3,60 m 2,05 m 
Vindnet til Gavl 313182 3,60 m 2,05 m 
jordspyd 400 x 16 mm 313070
Strammegummi 335041
(Gavlside = 15 stk.)

NYT

 Type Varenr. Længde  Bredde  Vægt
       

Paneler, behandlingsanlæg - Telt til mindre dyr

NYT

Bundplade inkl. Pløkker
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Paneler
1 anvendelsesområder:

• Mobile behandlingssystemer til kvæg
• Mobile boksanlæg til kvæg og heste
• Ridecirkel og ridebaner til heste
• 6 grundmodeller i 3 højder fra 1,35 m til 1,85 m
• Panel-3: 3 rør, det lette alternativ til heste
• Panel-8: 8 rør, 1,85 m høj
• Den gennemprøvede Panel-6: nu (patentanmeldt) mere side stabilitet gennem optimeret rørsammensætning.

2 Stort udvalg af specielle modeller til forskellige formål:

• Med låge
Med låge og fodergitter
• Med kalveslip
• Med behandlingsdør

3 Stort udvalg af tilbehør til professionel indretning af fange- og behandlingsanlæg

Patura paneler: Anbefalinger til brug

Kalve

Medium/tung race

Let race

kalve

Drivgang

Heste

Store heste

Små heste, føl

Mobil boks, 
med panel tag

Panel-3 Panel-5 Panel-6 Panel-8 Panel-8 
Plus

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

Fordelene:

Hestens ben glider ikke ud 
mellem panelerne

Optimal skridsikkerhed

Hurtig tilslutning af panelerne 
på ujævnt terræn med kæde 
lukning. Med rustfri skruer

Sikker lukning af portene med 
fjeder lås

Højeste stabilitet med lav 
vægt gennem produktion af 
varmvalsede særlige flade rør 
50 x 30 x 1,5 mm

Komplet galvaniseret

2 rør 
drejet

Sikkerheds 
heste-panel
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Panel-6 2,40 m 310202 33 kg  
Bredde 2,40 m, Højde 1,70 m 
(1 overligger)

Panel-6, 3,00 m 310200 39 kg  
Bredde 3,00 m, højde 1,70 m  
(1 overligger)

Panel-6, 3,60 m 310201 47 kg  
Bredde 3,60 m, højde 1,70 m  
(2 overliggere)

Panel-6 med låge 4,00 m 310203 51 kg  
Bredde 3,00 m, højde 2,20 m

2 rør drejet-  
Nu mere

sidestabilitet

Skrueled 311006   
5mm Rustfri

Skrueled 310217   
5mm Rustfri

Panel-6 med låge 2,40 m 310204 51 kg  
Bredde 2,40, højde 2,20 m

Panel-6 med låge 3,00 m 310205 57 kg  
Bredde 3,00 m, højde 2,20 m

Panel-6 med låge 3,60 m 310208 65 kg  
Bredde 3,60 m, højde 2,20 m 
(1 overligger)

2 rør drejet -  
Nu mere  

sidestabilitet
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Panel-6 med låge og fodergitter 2,40 m,  310434 53 kg 
1 foderplads   
Bredde 2,40, højde 2,20 m

Panel-6 med låge og fodergitter 3,00 m,  310435 59 kg 
1 foderplads   
Bredde 3,00 m, højde 2,20 m

Panel-6 med låge og fodergitter 3,60 m,  310436 67 kg 
1 foderplads   
Bredde 3,60 m, højde 2,20 m (1 midter bøjle)

Svinglåge-6 310207 86 kg 
Bredde 3,05 m, højde 2,20 m / 2,70 m
indvendig rørafstand 20 cm

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

2x 
højdejuster-

bar 

2 rør drejet - 
Nu mere 

sidestabilitet
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Panel-5, 2,40 m 310412 27 kg  
Bredde 2,40 m, højde 1,45 m  
(1 overligger)

Panel-5, 3,0 m 310410 33 kg  
Bredde 3,00 m, højde 1,45 m  
(1 overligger)

Panel-5, 3,60 m 310411 39 kg  
Bredde 3,6 m, højde 1,45 m  
(2 overliggere)

Panel-5 med låge, 2,40 m 310414 47 kg  
Bredde 2,40, højde 2,20 m

Panel-5 med låge, 3,00 m 310415 52 kg  
Bredde 3,00 m, højde 2,20 m

Panel med låge, 3,60 m 310418 58 kg  
Bredde 3,60 m, højde 2,20 m  
(1 overligger)

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Spandholder, enkelt 334028 1,80 kg  
Diameter 280 mm  
til ophæng på grinder og paneler eller  
rør op til 35 mm

Spandholder, dobbelt 334029 2,80 kg  
Diameter 280 mm  
til ophæng på grinder og paneler og  
rør optil 35 mm

Foderskål 5 l, Ø 28 cm 361450   

Foderskål 8 l, Ø 28 cm 361440   

Foderskål rustfri 6 l , Ø 28 cm 361445   

Montage komponent,  310260    
til befæstigelse af panel på væg eller gulv, inkl. Skruer

Panel-forbindere 310262   
til den faste forbindelse af paneler

NYT
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Panel-3 2,40 m 310243 22 kg  
Bredde 2,40 m, Højde 1,70 m 
(1 overligger)

Panel-3 3,00 m 310240 25 kg  
Bredde 3,00 m, højde 1,70 m  
(1 overligger)

Panel-3 3,60 m 310241 28 kg  
Bredde 3,60 m, højde 1,70 m  
(2 overliggere)

Panel-3 med låge 3,00 m 310242 44 kg  
Bredde 3,00 m, højde 2,20 m

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Det lette alternativ til heste

Nu mere  
sidestabil

Nu mere  
sidestabil
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Anvendelse
• Til drivgangen
•  Til de mellemstore og tunge kvægracer
• Til heste
• I mobile bokse med paneltag

Forskelle til Panel 6:
•  Foroven et rør mere: Overspringe er svært
•  Forneden et rør mere - især vigtigt i 

drivgangen

Panel-8 2,40 m 310245 42 kg  
Bredde 2,40 m, Højde 1,94 m 
(1 overligger)

Panel-8 3,00 m 310246 50 kg  
Bredde 3,00 m, højde 1,94 m  
(1 overligger)

Panel-8 3,60 m 310247 60 kg  
Bredde 3,60 m, højde 1,94 m  
(2 overliggere)

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Panel-8 port 3,0 m 310248 67 kg  
Bredde 3,00 m,  
højde 2,20 m

Panelramme til transport 310250 128 kg  

•  Sikrere og nemmere transport af Panel-5, Panel-6 og Panel-8 (med traktor 
trækstang eller palle gaffel)

• opbevaring af panelet på panelrammen: (Der kræves ingen af- eller pålæsning)
•  Kan indeholde op til 20 paneler   

ikke egnet for paneler med låge elle høhæk
• Mål (D x B x H): 131 x 96 x 139 cm
• Inkluderer strop
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Nyt design
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 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

NYT

Sikkerheds panel med foder gitter og låge 310274 70 kg  
bredde 3.0 m højde 2,4 m

Sikkerheds panel med foder gitter og låge 310275 79 kg  
bredde 3.0 m højde 2,4 m med midter stiver

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

Mynster-
beskyttet

alle rørafstande er i 
overenstemmels med 
retningslinierne for hestehold. 
•  anbefales ved fast montering 

af panelet. 
•  er lukket imod spark i det 

nederset område. 
•  stor rørafstand i den øverste 

del, så der ikke er mulighed 
for at hænge fast 

•  Anbefales til indbygning i 
permanente indstaallationer

•  Alle skarpe kanter er dækket 
af, specielt høj låge og bred 
gennemgang
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Sikkerheds heste panel 310270 48 kg 
Bredde 3,0 m, Højde 1,7 m med midter sprosse

Sikkerheds heste panel 310271 58 kg 
Bredde 3,0 m, Højde 1,7 m med 2 midter sprosser

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

I henhold 
til retnings-
linierne for 
Heste-hold.

NYT

NYT

sikkerheds heste panel med låge 310272 67 kg 
bredde 3.0 m højde 2,4 m

sikkerheds heste panel med låge 310273 77 kg 
bredde 3.0 m højde 2,4 m med midter stiver

højeste sikkerhed ved brug af paneler i stald og indhegninger

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

alle rørafstande er i 
overenstemmels med 
retningslinierne for hestehold. 
•  anbefales ved fast montering 

af panelet. 
•  er lukket imod spark i det 

nederset område. 
•  stor rørafstand i den øverste 

del, så der ikke er mulighed 
for at hænge fast.

•  Alle skarpe kanter er dækket 
af, specielt høj låge og bred 
gennemgang

•  Alle rør dimensioner og 
afstande i henhold til 
retningslinier for Heste-hold

•  Anbefales især ved en 
stationær opstilling

•  er sikret mod spark i den 
nederste del

•  Stor rørafstand i toppen for at 
dyret ikke kan hænge fast.    

•  Alle skarpe kanter er dækket 
af, specielt høj låge og bred 
gennemgang
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Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Panel Compact 2,40 m 310402 28 kg  
Bredde 2,40 m, Højde 1,70 m 
(1 overligger)

Panel Kompakt 3,00 m 310400 32 kg  
Bredde 3,00 m, højde 1,70 m  
(1 overligger)

Panel Kompakt 3,60 m 310401 39 kg  
Bredde 3,60 m, højde 1,70 m  
(2 overliggere)

Panel Kompakt med låge 2,40 m 310404 47 kg  
Bredde 2,40, højde 2,20 m

Panel Kompakt med låge 3,00 m 310405 52 kg  
Bredde 3,00 m, højde 2,20 m

Panel Compact med låge 3,60 m 310408 58 kg  
Bredde 3,60 m, højde 2,20 m 
(1 overligger)

• Panelelement af valset firkantrør
• med kædelås
• galvaniseret
• fleksibel let opbygning 

• Panelelement af valset firkantrør
• gennemgangshøjde låge 2,1 m
• gennemgangsbredde låge 1.1 m
•  med kædelås, galvaniseret, eller 

riegel
• let opbygning 
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Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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NYT

NYT

Panel-forbindere 310262   
til den faste forbindelse af paneler

For at undgå at heste kan træde ind under panelet, anbefaler vi  at, hvis panelet instal-
leres permanet,at sikre det imod at det kan løftes. Det kan man eks.gøre ved at fiksere 
panelet imod gulvet, med denne montage del.

Montage komponent,  310260    
til befæstigelse af panel på væg eller gulv,  
inkl. Skruer 

• til fast forbindels af panel
• er egnet til alle paneler
• Ovalt rør kan forbindes med runderør hhv. to flade ovale rør

Vægmontage Panel m. låge (Rør) Vægmontage Panel, (Ovaltrør)

 
vi anbefaler at bruge 2 panel-forbindere til at 
forbinde to elementer

for at højne sikkerheden for dyrene anbefale vi 
at montere forbindelsen under tværrørene
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•  Muliggør, at du kan lave et afgrænset 
område til din kalve på marken.

•  2 strøer til at indsnævre eller afspærre 
slusen

•  Med 2 panel-6 med behandlingsdør" + 
rammen til drivgangen (310110) kan en 
behandlingsboks på 70 cm bredde indsættes i 
drivgangen.

•  Dør med venstre og højre stop kan monteres. 
•  Tilbehør: Bolte, skruer (310213) skal anvendes 

til døren, når den er placeret i drivgangen uden 
dør.

Panel-6 med behandlingslåge 3,00 m 310212 63 kg  
Bredde 3,00 m, Højde 2,20 m

Bar holder, med montageflange,  310213 1 kg   
til panel    

Panel-6 med kalveslip 3,00 m 310209 45 kg  
Bredde 3,00 m, Højde 1,70 m

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

2 rør drejet -  
Nu mere  

sidestabilitet

2 rør drejet -  
Nu mere  

sidestabilitet
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•  Ideel for optimal dyrepassage 
gennem drivgangen

•  metal forringen forhindrer 
kalve og ungdyr fra at skubbe 
hovedet igennem

•  25 cm højere end standard-
paneler: forhindrer dyr i at 
hoppe op 

•  Ideel for optimal dyrepassage 
gennem drivgangen

•  metal forringen forhindrer 
kalve og ungdyr fra at skubbe 
hovedet igennem

•  25 cm højere end standard-
paneler: forhindrer dyr i at 
hoppe op 

Panel-8 plus 2,40 m 310220 66 kg  
Med blikbeklædning  
Bredde 2,40 m, Højde 1,94 m

Panel-8 plus, 3,00 m 310221 81 kg  
Med blikbeklædning  
Bredde 3,00 m, Højde 1,94 m

Panel-8 plus med Låge 3,00 m 310225 96 kg  
Med blikbeklædning  
Bredde 3,00 m, Højde 2,20 m

Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

Panel-6 med rammer 310206 48 kg  
Bredde 3,05 m højde 2,10 m,                                                                                                        
Afstand mellem rørene 20 cm,                                                                                    

Panel-6. ramme XL Plus 310223 46 kg  
længde : 3,05 m højde: 2,10 m                                                                                                
Lysningsmål rør 20 cm                                                                                                
Gennemgangsbredden i indbygget  
tilstand er 85 cm

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Panel-8, Ramme Plus 310256 79 kg  
med blikbeklædning                                                                                                                         
længde : 3,05 m højde: 2,10 m                                                                                                
Lysningsmål rør 20 cm                                                                                                
Gennemgangsbredden i indbygget tilstand er 70 cm

Panel-8. ramme XL Plus 310255 76 kg  
med blikbeklædning                                                                                                                        
længde : 3,05 m højde: 2,10 m                                                                                                
Lysningsmål rør 20 cm                                                                                               
Gennemgangsbredden i indbygget tilstand er 85 cm

roligere drivning af kvæget vha. optisk barriere til 
flokken
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Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Pa
ne

le
r, 

be
ha

nd
-

lin
gs

an
læ

g

Svinglåge-6 310207 86 kg 
Bredde 3,05 m, højde 2,20 m / 2,70 m
indvendig rørafstand 20 cm

Kurvepanel-6 310210 44 kg 
Længde, 2,44 m, højde 1,70 m 
indvendig rørafstand 20 cm

Stabiliseringsstang 310211 7 kg 
Længde 3,05 m, 
for kurvepanel til stabilisering af inddrivningskredsen

2x højdejus-
terbar 

Panel-8 Plus 310227 70 kg 
med blikbeklædning                                                                                                                        
længde : 2,44 m højde: 2,10 m                                                                                               
Lysningsmål rør 20 cm

Svingdør-8 Plus 310257 120 kg 
med en blikbeklædning,                                                                                      
Rammebredde 3,18 m (lysning 3,05 m)                                                                                                             
Højde 2,45 m

roligere drivning af kvæget vha. optisk barriere til 
flokken

roligere drivning af kvæget vha. optisk barriere til 
flokken
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Paneler, behandlingsanlæg - Paneler

Rammer til drivgang 310110 16 kg  
Bredde 0,88 m,  
højde 2,05 m

Ramme til drivgang XL 310112 20 kg.  
Bredde 1,03 m,  
højde 2,05 m

Ramme med skydedør 310108 64 kg  
Bredde 0,90 m, højde 2,05 m,  
lysningen i indbygget tilstand 70 cm  
max bredde i åben tilstand 150 cm

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Ramme med skydedør XL 302305 106 kg  
Bredde 1,18 m, højde 2,08 m 
Fri passage bredde i 
monteret tilstand: 85 cm,  
bredde i åbentilstand 2,08 m

Modul klovbad 351030 13,5 kg  
124 x 80 x 16 cm

• Fremstillet af holdbart, UV-stabiliseret polyethylen (grøn)
• Kan sammensættes efter hinanden

Modulsystem
• Kan udvides
• Flere rengøringsfaser
• Patenteret 
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Behandlingsboks 310103 75 kg  
Dobbelt svingdør muliggør en sikker indgang  
og forhindrer dyr i at blive fanget,  
da drivgangen bagved er afspærret,  
forlæng drivgangen med 80 cm.,  
gennemgangsbredde i indbygget  
tilstand: 70 cm

Behandlingsboks                                                  310106 84 kg  
Som ovenfor beskrevet,                                                                                                                                       
dog med en gennemgangsbredde i indbygget tilstand på 85 cm

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Tilslutning til behandlingscenter A5000

Tilslutningsmodul 310104 50 kg  
Muliggør en optimal åbning bagtil,   
og sikre tilslutninge til drivgangen 
ved at forlænge drivgangen med 48 cm,  
let gennemgangsbredde i indbygget  
tilstand: 70 cm

Klovbad 351010 19,5 kg  
200 x 85 x 16 cm

Klovbad 351020 31 kg  
300 x 100 x 18 cm

• Fremstillet af holdbart, UV-stabiliseret polyethylen
•  ruderformede opbygning af bakkebunden for høj skridsikkerhed og optimal 

spredning af kløer 
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Transport med trækstang og overligger Frigør dyrene gennem åbning af 
frontlågen

Nakkebredden kan justeres med en 
krank

Fangefolde og central enheds-betjening 
til sikker fangst

Den ideelle Fange- og Behandlingsboks til kvæg 
på græs: sikker for mand og dyr

12 fordele, der vil overbevise dig

PATURA´s behandlingsstand 
A5000

Fanger

Variabel halsvidde

Halsfang

4 store døre

Sikkert arbejde

Optimal indgang til dyr  

3-punkts-trækstang

Stor udgangsåbning

Komfortabel mavebælt ruller

Forfods ruller

Fixerstang

Bagfods ruller

Fordel 1:
Fordel 2:
Fordel 3:
Fordel 4:
Fordel 5:
Fordel 6:
Fordel 7:
Fordel 8:
Fordel 9:
Fordel 10:
Fordel 11:
Vordel 12

Paneler, behandlingsanlæg - Behandlingsstand A5000

Kan også 
leveres  

galvaniseret

Utrolig sikker og komfortabel gennem  
professionel udførelse
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Optimal indgang til dyr - f.eks til 
parasitbehandling

Al arbejde med dyrets hoved gøres helt 
sikkert

hovedbøjle til alle størrelse af dyr

En komfortabel strop til nemmere at 
fange og frigøre dyrene

4 store døre giver adgang til at 
undersøge hele dyret

Rykslagsfri fodhæver til nemmere at 
arbejde med forfødderne

Rykslagsfri fodhæver til nemmere at 
arbejde med bagfødderne

Sikker hold af bagfødderne ved brug af 
en fixerstang

Paneler, behandlingsanlæg - Behandlingsstand A5000

De der vejer, 
vinder!

PATURA´s Fangeboks med elektronisk True-Test overvågning består af: 1 vejecomputer med digital display og 2 Vejebakker (se kapitel Vejeteknik)
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Behandlingsstand A5000 302402 544 kg  
4 sidedøre, fangekurv,  
3-punkts-trækstang

Behandlingsstand A5000 V 302403 566 kg  
som oventor, dog med galvaniseret ramme,  
bund og låge

Paneler, behandlingsanlæg - Behandlingsstand A5000

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

• Solid stålrørsramme 50 x 50 mm, skridsikker gulvstålplade
• Justerbar halsfang med sikkerhedsfangekurv
• Automatisk bagudrutschende lås
• Sidejusterbar tre-punktsophæng på trækstang
•  Klovpleje: Komfortabel Maverem med dobbeltbælte, bagbenstræk med hov 

bælte, forbensstøtte eller forbenstræk (valgfri)
• Indvendige dimensioner: længde 2,20 m, bredde 0,82 m, højde 1,65 m
• Udvendige dim.: længde 2,95 m (åbne døre 3.35m), bredde 1,25 m, højde 1,90 m

Forfods ruller med 2 adapter 300011 12 kg  
Med rem, til klovpleje

Indstillelige fødder 303009 10 kg  
Indstillelige monteringsplader  
til vejeelementer

Hove pleje facilite til A5000 30250001 31 kg  
mavensele og sele for begben, til eftermontering

Sikker låsning af 
fangekurve

Sikker håndtering af 
bagstop

Hovedfiksering A5000 og A8000, bedøvelsesboks 302408 30 kg  
• til at holde hovedet højt, på en let må e                                                                                                                                              
• langt håndtag for løfte hovedet lettere  
• dyret fikseres for en sikker håndtering                                                                                                            
• Sikkert arbejde når dyret skal behandles, 
• til behandling med medicin, øremærkning eller næsering, dyret fikseres for en sikker håndtering
• Montagen foretages på rammen af behandlingsgitteret, (momtage dele medfølger)
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Sikker låsning af fangekurve Sikker håndtering af bagstop

Paneler, behandlingsanlæg - Behandlingsstand A5000

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Absolut tilbageslagsfrit spil
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• Solid stålrørsramme 50 x 50 mm, skridsikker stålbund
• Justerbar halsfang med sikkerhedsfangekurv
• Automatisk lås bagud
• Sidejusterbar tre-punktsophæng på trækstang
•  Klovpleje: Komfortabel Maverem med dobbeltbælte, bagbenstræk med hov 

bælte, forbensstøtte eller forbenstræk (valgfri)
• Indvendige dimensioner: længde 2,20 m, bredde 0,82 m, højde 1,65 m
• udvendig dim.: længde 2,95 m (åbne døre 3.35m), bredde 1,25 m, højde 1,90 m

Forfods ruller 310011 10 kg  
Med rem, til klovpleje

Indstillelige fødder 303009 10 kg  
Indstillelige monteringsplader  
til vejeelementer

Behandlingsstand A5000 KW, klovpleje 302510 587 kg  
4 sidedøre, fangekurv,  
3-punkts-trækstang 
inklusiv forfodstalje

Behandlingsstand A5000 KVW,  302502 609 kg   
klovpleje    
Som KW,  
dog med galvaniseret ramme,  
bund og låge
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           Fransk Innovations pris

Sidedøre, så du kan nå alle kropsdele optimalt

Sideindsnævring til enhver størrelse dyr

10 fordele, der vil overbevise dig

Side indsnævring(85 cm – 40 cm)

Klovpleje med tilbageslagsfri mulighed

2 fangkurve varianter

Halsfang(12 cm – 85 cm)

Gulv af strækmetal

Begge sider er optimal indgang for kvæget

Fixerstang

Nyttig indvendig mål fra 2,75 m

Vidt åben frontparti

Variabel transportmuligheder vha. gaffelrør

Fordel 1:
Fordel 2:
Fordel 3:
Fordel 4:
Fordel 5:
Fordel 6:
Fordel 7:
Fordel 8:
Fordel 9:
Fordel 10:

Optimal skridsikkerhed ved 
strækmetalblilk

Fiksering af dyret bagfra med 
bækkestænger

Den professionelle Universalstand til alle formål!
• Alle dyr i en besætning, fra ungkvæg til ældre tyre, kan de i den kontinuerlige sideindsnævring, fikseres og behandles. 
• Undkvæg kan ikke drejes rundt i behandlindsstanden.
• klovpleje er muligt på ethvert tidspunkt på små og store indrammede kvægracer.
• Det lange inderrum muliggør en hurtig og stressfri arbejde for både mennesker og dyr.
• Behandlingsstanden er bygget til, at der kan komme mange dyr i gennem.

PATURA A8000 behandlingsstand

Paneler, behandlingsanlæg - Behandlingsstand A8000
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Indvendig mål (2,75 m) muliggør mindre skridt ved "indgang" og "fiksering"

Klovpleje med tilbageslagsfri mulighed fangekurv til sikker og rolilg fangst Halsfangramme til fiksering af enhver kværstørrelse. Bagerste skydedøre.

Frigør dyrene gennem det åbne 
frontparti

Mulighed for transport med  
palle-gafler 

Fangefold til professionel håndtering
Vil du arbejde mere effektivt, og jævnligt tjekke dine dyr og kontrollere dem for sundhedstilstand og vægtovervågning af dine dyr.
Vigtig del af den professionelle styring er brugen af den elektronisk dyrevægt, som kan kombineres med behandlingsstatus og tjekke 
alle dyr på grundlag af øremærkenummerets data (se kapitel Vejeteknik). 

Paneler, behandlingsanlæg - Behandlingsstand A8000
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Paneler, behandlingsanlæg - Behandlingsstand A8000

PATURA A8000 behandlingsstand  
Praktisk og dyrevenlig
• Stabil stålrørramme 50x50 mm, delvist dobbelt 
• Skridsikkert gulv af strækmetal 
•  Halsfangsikkerhedsanordning A3500 (12-85 cm) med automatisk 

bremse 
• Automatisk bagudrutschende lås med nødfrakobling 
• På begge sider er 3 sidedøre 
•  Dobbeltsidet, parallel sideindsnævring (85-40 cm) med hydraulisk 

håndpumpe 
• Jævn, selvlåsende skydedør 
•  Integrerede rektangulære rør til at modtage en pallegaffel fra truck, 

traktor eller lastbil 
• Andet transportudstyr (chassis, trepunktsophæng) på anmodning 
• Integrerede monteringsplader til vejebjælken HD5T
• Indvendige mål: længde 2,75 m, bredde 0,85 m, højde 1,85 m 
• Udvendige mål: længde 3,10 m, bredde 1,45 m, højde 2,20 m

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Behandlingsstand A 8000 302800 810 kg 
• Komplet galvaniseret
• Variabel halsfang sikkerhedsanordning 
     A3500
• 3 sidedøre i begge sider
• dobbeltsidet, parallel sideindsnævring
• bagerste skydedøre

Behandlingsstand A 8000 302810 815 kg 
Som A8000, dog med specielle låger
• til kejsersnit og andre behandlinger

 på venstreside 5 låger
•på højre sider 3 låger
• optimal adgang til dyrets bug.
• klovpleje er stadig mulig

Fangekurv, enkelt fløjet 302308 55 kg 
Til A3500, A4000, A8000
galvaniseret,
L x B x H: 73 x 110 x 211 cm

Fangekurv, 2 fløjet 302307 77 kg 
Til A3500, A4000, A8000
galvaniseret,
L x B x H: 120 x 113 x 215 cm

Klovpleje sæt 302360 48 kg. 
Til A8000
Bagspil med dobbelt bagstøtte,
Bagfodsspil med fodstøtte,
Forfodsspil med fodstøtte
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Paneler, behandlingsanlæg - Behandlingsstand A8000
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Praktisk video kan nu vises

Behandlings-
stand 

A 8000:
5 Døre, 

for en optimal 
adgang til 

dyrene
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Halsfang - det prisbillige alternativ
Til mindre besætninger kan halsfang-folden med samme sikkerhed og fangstkomfort benyttes såsom A 5000.  
Alle dyrearter til klovpleje,  
eller til at fange dem. 
Halsfanget er velegnet til alle dyrearter fra kalve til tyre. Den integrerede opsamler sikrer, at ingen dyr undslipper.
Bagved halsfanget bygges 2 Paneler af 3 m længde, hvoraf den ene skal være med dør. Afslutningen  
bagved bygges en skydeport. (Skydedør og paneler bestilles separat!)

Sikkerhed  
for dig og  
dine dyr

•  Halsfangrammen A3000 egner sig til små besætninger til installation i 
eksisterende eller mobile drivgange

•  Med integreret fangefold til nem og sikker opsamling
•  Passer til alle kvægracer, også til dyr med lange horn.
•  Rammebredde: 92 cm; Rammenlængde: 72 cm; Højde: 185 cm,  

indvendig bredde: 82 cm; længde inklusiv kurv: 118 cm (åben dør 135 cm)

•  Halsfang A3500/A4000 egner sig til små besætninger til installation i 
stationære eller mobile drivgange

•  2 fangkurve varianter (bestilles separat)
•  Passer til alle kvægracer, også til dyr med lange horn.

Halsfang sikkerhedsanordning A 3000 300083 232 kg  
Med fangstkurv og stativ

Halsfang sikkerhedsanordning A 3000 300084 232 kg  
med fangkurv og stander, galvaniseret

Halsfang A 4000 302341 220 kg  
•  Kontinuerlig halsfangsikkerhedsanordning  

A 3500 (12-85 cm) med automatisk bremse  
med stander

• galvaniseret 
• L x B x H: 100 x 140 x 217 cm

Halsfang A 3500 302340 150 kg  
•  Kontinuerlig halsfangsikkerhedsanordning  

A 3500 (12-85 cm) med automatisk bremse,  
inkl. hovedkæde

• galvaniseret 
• L x B x H: 25 x 140 x 211 cm

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Med fangeopsamler er den utrolig sikker

Fangekurv, enkelt fløjet 302308 55 kg  
Til A3500, A4000, A8000 
galvaniseret, 
L x B x H: 73 x 110 x 211 cm

Fangekurv, 2 fløjet 302307 77 kg  
Til A3500, A4000, A8000 
galvaniseret, 
L x B x H: 120 x 113 x 215 cm

Fangekurv skal bestilles separat

Paneler, behandlingsanlæg - Halsfang



Produkt-Information 
 

 

 
           

 
1. Ansicht von hinten 

Geöffnete Heckschiebetür zum Einlass des Tieres 
Halsfangvorrichtung geschlossen 

  

 
 

2. Ansicht von vorne 
Geöffnete Halsfangvorrichtung 
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 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Fangekurv, enkelt fløjet 302308 55 kg  
Til A3500, A4000, A8000 
galvaniseret, 
L x B x H: 73 x 110 x 211 cm

Bedøvelses boks. 302321 765 kg  
Galvaniseret

Fangekurv skal bestilles separat

NYT

Hovedfiksering A5000 og A8000, bedøvelsesboks 302408 30 kg 
 
til at holde hovedet højt, på en let måde                                                                                                                                             
langt håndtag for løfte hovedet lettere  
dyret fikseres for en sikker håndtering                                                                                                            
Sikkert arbejde når dyret skal behandles,  
ved montage skal fangkurven være en-fløjs

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Paneler, behandlingsanlæg - Bedøvelses boks.

• Til kvæg 
• bedøvelsesboks egner sig til mindre slagterier 
• en væg kan løftes vha. en talje ca. 1m 
•  pladen på den modsatte side hjælper til at dyret 

falder til den rigtige side 
• Stabil stålramme 50 x 50 mm, delvis dobbelt 
• Skridsikker bund 
•  trinløs halsfang, A3500 (12- 85 cm) med auto.

bremse 
• kan kombineres med fangkurv 
• let og selvlukkende bagdør 
• indbyggede rør til gafler 
• indvendige mål L x B x H : 2,75 x 0,75 x 1,85 m  
• udvendig mål 3,1 x 1,45 x 2,15 m
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Professionelle Behandlingsanlæg til mellem og 
store dyrebesætninger
Består af: • Behandlingsboks
 • Drivgang
 • Indkredsning
 • Venterum

Venterum
til
ca. 35 dyr

Paneler, behandlingsanlæg - kompletanlæg 1

Professionel fange- og 

behandlingsanlæg

Praktisk video kan nu vises

Anlægget, kan efter de respektive krav, ændres efter behag. 

Anlægget sættes sammen af følgende enheder:

1x ① 302810 Behandlingsstand A8000, til kejsersnit

1x ② 302308 Fangekurv, enkelt fløjet

1x ③ 302408 Hovedfiksering

1x ④ 310106 Behandlingsboks                                                                                                                          

2x ⑤ 310112 Rammer til drivgang XL

2x ⑥ 302305 Ramme med skydedør XL   

7x ⑦ 310200 Panel-6, 3,00 m

1x ⑧ 310205 Panel-6 med låge 3,00 m

3x ⑨ 310221 Panel-8 plus, 3,00 m

1x ⑩ 310225 Panel-8 plus med Låge 3,00 m

1x ⑪ 310255 Panel m. ramme XL Plus

1x ⑫ 310257 Sving dør Plus

4x 310227 Panel Plus

3x 310211 Stabiliseringsstang
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Standard Behandlingsanlæg til mellemstore og store 
dyrebesætninger
Består af: • Behandlingsstand
 • Drivgang
 • Drivgangstragt
 • Venterum

Venterum til
ca. 25 dyr

Vi anbefaler  
følgende tilbehør:
Elektronisk standard vægt
• Tru-Test vægt med display S3
• vejeceller HD5T

Elektronisk vægt med hukommelse og indstillelig til computer (også til øremærker)
• displayenhed EziWeigh 7i eller XR5000 
• vejestave HD5T
Eller separat vejeteknik i løbegangen foran standen (se kompletanlæg 5)

1x ① 302402 Behandlingsstand A5000

1x ② 310104 Tilslutningsmodul

2x ③ 310110 Rammer til drivgang

2x ④ 310108 Ramme med skydedør

10x ⑤ 310200 Panel-6, 3,00 m

3x ⑥ 310205 Panel-6 med låge 3,00 m

1x ⑦ 310207 Svinglåge-6

Paneler, behandlingsanlæg - kompletanlæg 2

Anlægget sættes sammen af følgende enheder:

Anlægget, kan efter de respektive krav, ændres efter behag. 

Standard fange- og 

behandlingsfolde Pa
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Venterum til
ca. 15 dyr

Behandlinganlæg - til mindre dyrebesætninger

Består af: • Halsfang
 • Drivgang
 • Svingdørssystem 
 • Venterum

Paneler, behandlingsanlæg - komplet anlæg 3

Fange- og 

behandlingsfolde

1x ① 302341 Halsfang A 4000

1x ② 302307 Fangekurv, 2 fløjet

2x ③ 310110 Rammer til drivgang

2x ④ 310108 Ramme med skydedør

7x ⑤ 310200 Panel-6, 3,00 m

3x ⑥ 310205 Panel-6 med låge 3,00 m

1x ⑦ 310206 Panel-6 med rammer

1x ⑧ 310207 Svinglåge-6

2x ⑨ 310210 Kurvepanel-6

1x ⑩ 310211 Stabiliseringsstang

Anlægget sættes sammen af følgende enheder:

Anlægget, kan efter de respektive krav, ændres efter behag. 
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Vejeenhed

Vi anbefaler følgende tilbehør:
Elektronisk standard vægt
• displayenhed S3
• vejeceller MP600 

 Elektronisk vægt med hukommelse og indstillelig til 
computer (også til øremærker)
• Displayenhed EziWeigh 7i eller XR5000 
• Vejestave MP600 

 Yderligere information om den elektroniske vægt kan du 
finde i kapitlet "vejeteknik"

Behandlingsenhed
Består af: • Halsfang inkl. fangekurv
 • Behandlingsbox

Består af: •  Aluminium vejeplatform til 
montering med Vægtbakken  
(L x B x H: 222 x 61 x 29 cm)

 • Vejebox 

Ovenstående anlæg sættes sammen af følgende enheder:

Ovennævnte system, kan efter de respektive
Krav, ændres efter behag. 

2x ① 310202 Panel-6 2,40 m

2x ② 310108 Ramme med skydedør

1x ③ 410000 Alu-vejeplatform 223

Paneler, behandlingsanlæg - komplet anlæg 4 og 5

Simpel og billig

Hvis du vejer, har du store 

fordele

Nedenstående anlæg består af følgende:

Nedenstående system kan, efter de respektive krav, ændres efter ønske

1x ① 300083 Halsfang sikkerhedsanordning A 3000

1x ② 310200 Panel-6, 3,00 m

1x ③ 310205 Panel-6 med låge 3,00 m

1x ④ 310108 Ramme med skydedør
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Paneler, behandlingsanlæg - Klovpleje

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Klovplejestand - Compact stald 310004 95 kg  
Uden ben,  
2 hjul, bagbensspil

Klovplejestand - compact 310003 147 kg  
Frontdør med halsfang,  
gitter

Plejestand for hove

Forfods ruller 310011 10 kg  
Med rem, til klovpleje

Forbensholder 310012 2 kg  
Plastikcoatet

Transporthjul 310020 8 kg  
1 par, svingbar, aftagelig

reserve bånd 319008 4 kg  
Med rem, til klovpleje

Compact
•  Den prisbillige gennemløbsstand til små og mellemstore kvægbrug
•  Den ideelle stand til klovpleje ind imellem
•  Komfortabel udrustning med 2 eller 3 selvlåsende, tilbageslagsfri spil 

og frontlåge med halsfange

Compact-stald
•  Det prisbillige driftstand til små og mellemstore kvægbrug
•  Den levers uden bund men med transportbøjler og er velegnet til den 

klovpleje på stedet, i selvfangegitter, f.eks i liggebox.
•  Komfortabel udstyr med 2 eller 3 selvlåsende, tilbageslagsfri spil.

• Stålrør konstruktion 50 / 40 x 2,3 mm rør
• Frontlåg med halsfang, 1 kæde som bagstop.
• 2 brede bugbælter

• aftagelig strop til bagfodsspil
• Forbensholder og talje- bestilles separat
• Mål LxBxH: ca 216 x 102 x 180 cm 

Klovplejeanlæg Compact - fra lette til mellemsvære 
mælkekvægracer

Forbensholder - bestilles separat
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Paneler, behandlingsanlæg - Klovpleje

Bælte Selvlå-
sende 
sikkerhe-
dsspil

Sikker- 
hedssele
med  
fodholder Forskærm

Stærke rør Betjeningsklar halsfang-
ramme

Rørstrammer

Gitterrist-bund  
30 x 30 mm

Rekylfri, sikkerheds bagfodsspil Forfods spil: eller forfodsanlæg

2 mave 
stropper

2-fløjs frontdør

Fordelene:
Klovplejestand - Profi 310006 190 kg  
Bagdør + spil og afskærmning imod møj. �  
1 sæt begrenserrør �  
2/3 frontlåge med halsfang

• Behandlingsstation med gitterbund, galvaniseret
• Stålkonstruktion af 70/50 x 2,6 mm rør
• Tilbageløbsfri Mavebælter, 2 brede bælter
•  Svingbar bagdør, skærmbeskyttet, tilbageløbsfri bagben talje med indstillelig  

arbejdshøjde 75-90 cm.
• Udvendige mål LxBxH: 210x112x200 cm
• Gennemgangsbredde indvendig: 75 cm Standard forfodsanlæg

Selvhævende mavebånds 
talje

Forfods ruller

Komfortabel forfodsspil til 
lettere ophævning af forfoden, 
til komfortabel klovpleje

Forfods ruller 310011 10 kg  
Med rem, til klovpleje

Forbensholder 310012 2 kg  
Plastikcoatet

Parallelle indskræningnings rør 310019 4 kg  
1 sæt = 2 stk, 
 max. 2 sæt er muligt

Trepunkts-ophæng 310024 19 kg  

Transporthjul 310020 8 kg  
1 par, svingbar, aftagelig

reserve bånd 319004 4 kg  
Med rem, til klovpleje

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Forbensholder - bestilles separat

højdejusterbar bagfods talje

Profi, Klovpleje
Begge klovplejeanlæg type "Profi" er all-round anlæg til sikker og rationel klovpleje i alle dyrebesætninger. Begge modeller er de bedst egnede til 
klovpleje, i mælkeproduktionen, leveres standard med højdejusterbare klov-taljer. Det er muligt at opnå en arbejdshøjde på 90 cm, på størrer og 
kraftiger dyr, ved mindre racer og kalve bør man ikke hæve klovene over 75 cm, for at skåne dyret.
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Staldindretning - Klovpleje

Klovplejestand - Profi E
PATURA klovpleje-station muliggøre en professionel klovpleje i størrer besætninger.
forfod, bagfod, mavetalje og tilbageløbs lågen betjenes med El-motorer.
belysning og stikkontakter er anbragt således at de er lette at betjene.
halsfanget er sonstrueret at dyret selv bliver fanget heri.
det er muligt at åbnesiderne for andre behandlinger, stål rammen og galvaniseringen garantere en stabil og god kvalitet 

kraftig gummimåtte 20 mm 

tilbageløbsspærring og bagfods talje Stikdåse for LED belysning

fri adgang til dyret

Automatisk hovedlåge

med den elektriske tlae bliver klovplejen 
lettere
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Paneler, behandlingsanlæg - Klovpleje

Stabil rørramme
Varmeforzinket

Hals vidde 10 - 28 cm, 
5 variable indstillinger

integreret løfteøjer til gafler

alle 3 sider kan åbnes til 
anden form for behandling

NYT

2 delt gitter som tilslutning 
til drivgangen

Klovplejestand - Profi E 310030 620 kg 
motorer, til forfods talje, 
mavebånd, tilbagløbsbremse og 
bagfods talje. 230V /1600 W
løftevne 1500 kg / motor
Indvendig mål længde 
1,9 m, bredde 0,82 m højde 1,8 m
Udvendige mål længde 
2,0 m, bredde 1.50 m, højde 2,40 m

Praktisk video kan nu vises

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Forbensholder
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Vejeteknik

Indledning 

Kompakt serie Ezi-Vægt 

Profi serie 5000 

Vejeceller / Vejeceller 

Tilbehør 

Overblik 
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Nr. 1 på verdensplan i elektroniske vejesystemer til landbruget

Vejeteknik - grundlæggende

Hvad består et vejesystem af?
Et system består af et display og 2 vejeceller på 4 vejefødder. 
Vejeelementerne kan tages af vægten og andre fange- og behandlingsting kan 
monteres. De er koblet til displayenheden. Vægten bestemmes af vejecellerne 
og vises på displayet i vægt og konverteret til et display. Alle display enheder 
er automatisk indstillet på alle vejeelementer.
Tru-test vægte er ikke verificeret.

Let betjening
Tastaturet på vægten er overskuelig, knapperne er store og intuitivt nemme at 
bruge. Det store LCD-display er i alle lysforhold nemme at læse. Omfattende 
brugsanvisning, så du kan kende alle funktioner i detaljer. 
Alle Tru-Test produkter opfylder de strenge kvalitetskrav i ISO 9001 - 
de højeste kvalitetsstandarder

Hvordan forsynes systemet med strøm?
Forsyningen til displayenheden kan enten være et 12 V bil/traktor batteri eller 
via en passende strømforsyning. Alternativt kan alle modeller få indbygget et 
genopladeligt LiFePo batteri. 

Enkelt installation
Vægten kan installeres indenfor et par minutter og er klar til brug. Du skal 
have en stabil, flad overflade (ideelt, et betongulv). På vægtens fødder 
monteres, afhængig af anvendelsesområde, en stabil platform, en fange- og 
behandlingsanlæg eller andre vægtbeholder.

Hurtig og præcis vejning
Den unikke software SUPERDAMP III leverer præcis og stabil vejning på få 
sekunder, selv urolige dyr. For at opnå en maksimal nøjagtig og stabil vægt,  
så opdateres den løbende.
Tru-Test vejesystem er specialilseret af dens vejen af levende dyr og 
muliggør:

Er systemet kompatibelt til at aflæse 
øremærker?
Modellerne i 3000, 5000 serien og EziVægt model 6 og 
7, har en EID interface til tilslutning af læsere til elektronisk 
identifikation af dyr (elektroniske øremærker, implantater 
osv.) i henhold til  
ISO standard 11784/11785.

Kompatibel  
med Software 

fra DSP-Agrosoft 
og Agrocom

Displayet i Serie 3000, 5000 og EziVægt model 6 og 7, omfatter alle en hensigtsmæssig software til at downloade alle data til PC. En direkte 
overførsel af filer til regneark er muligt. Du kan også oprette detaljerede rapporter direkte til displayet.

Hvordan får jeg data overført til PC?
Dataoverførelse via software
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Gratis Android/Apple App til alle Tru-Test apparater med Bluetooth grænsflade

Dataoverførelse via mobil App

Vejning - Hvornår og Hvorfor?
• vejning af kvæg i behandlingsbokse eller på platforme
• vejning af svin på platforme eller i vejebur
• Vejning af kalve på platform eller i vejebur
• Vejning af får og lam i vejebure eller sorteringsbokse
• Vejning af heste på platforme
• Vejning af alle landbrugsprodukter på platforme 

Vejning - hvorfor?
• Bestemmelse af optimal slagtevægt
• Bestemelse af stigninger til optimal mast succes
• Bestemmelse af vægtkurver til optimal fodring
• Bestemmelse af vægt til avl
• Bestemmelse af vægt til optimal dosering af medicin
• Bestemmelse af vægt til overvågning af sundhed 
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Alle Tru-Test vejeceller har gennemgået de højeste kvalitetskrav. De er udviklet specielt til landbruget og er kendetegnet 
ved nøjagtig vejning og har en lang levetid. Tru-Test vægte er ikke verificeret.

•  Vejecellerne anvendes i computerstyrede produktionsprocesser, fremstillet af materialer af høj kvalitet
•  De elektroniske dele af vejeceller er helt lukket til brug i al slags vejr
•  Alle vejeceller kan have en overbelastning på 150%, så voldsomme bevægelser fra dyrene kan modstås
•  Designet kabler til hård belastning
•  Høj kvalitets kabelstik til at beskytte vejeceller mod fugt, snavs og ugunstige vejrforhold
•  Solide paneler yder beskyttelse mod fugt, korrosion og gylle
•  Ekstrem nemt at installere 
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+

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
    

Vejning - Kompakt Ezi-Vægt serien

Samme som EziWeigh 5i, 
• Data indtastninger af koder med op til 13 tegn
• Kompatibel med læsere med USB-interface til elektronisk identifikation af dyr (seriel kabel leveres separat)
• USB-interface til at forbinde til computeren, software medfølger
• Manuel 3-vejs-sorterings funktion efter vægt
• Opbevaring mulighed for op til 20.000 enkelte data poster i op til 100 vejninger
• Fuldautomatisk vejning inklusiv lagring af data
• Statistik funktion men derudover med Bluetooth og vægtkalkulation

Visningsenhed EziVægt 7i,  Bluetooth 400047 2 kg  

• Enkel btjening
• Hurtig og nøjagtig måling
• automatisk nul-stilling
• god aflæsning af displayet
• vand og støvtæt
• batteritid max 15 timer
• blutoth kompatibel med forbindelse til "data-link" app. vægt og dyrenummer bliver gemt
• konfiguration over appén
• USB- tilslutning for computer og opladning
• 5V-USB lade-kabel 

Terminal S3 400067   

NYT

Vejesæt EziVægt 5i 400055 16 kg  
display herunder 
Vejebjælker  MP600 
(Beskrivelse af vejecellerne se Kapitel vejeceller) Vejeområde op til 1.500 kg 

• Let at bruge
• Hurtig og præcis vejning takket være SUPERDAMP III-teknologi
• Fine-tilstand til mindre vægte (opløsning 100 g)
• Auto-nul-funktion: ophobet snavs på skalaen er ikke vejet
• Stort, letlæseligt display med LED-baggrundsbelysning
• Holdbar, dobbeltvægget, 100% vand-og støvtæt, IP67
• Indbygget genopladeligt LiFePo batteri med op til 15 timers kontinuerlig drift
• Inklusive strømforsyning 230 V til 5 V og 5 V USB-ladekabel 
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Vejeteknik - Profi serie 5000

• 7" (17,8 cm) skærm, refleksteknologi til høj synlighed i direkte sollys
• Robust kabinet, 100% vand og støvtæt, IP 67
• Præcise vægtmåling på sekunder, selv med urolige dyr
• Alfanumeriske data indtastning
• Specifik indtastning af data: 3 øremærker, vægt og 3 Yderligere oplysninger
• Lagerkapacitet til 250.000 data fra dyr i op til 250 vejninger
• 5-vejs-sorteringer med forskellige kriterier, vægt og vægtstigning
• Vægtsammenligningskalkulation 
• Dataoverførsel til pc via USB er muligt, til øremærke-læsning via Bluetooth eller serielle kabel (sælges separat)
• Dataoverførsel på stedet med Android / Apple App-data eller USB-stick
• 2 USB-porte
•  Med bæretaske lavet af hård plast, indbygget LiFePo-batteri, AC-adapter, USB-kabel og et USB-stik med 

dataoverførsel software

• 7"(17,8 cm) skærm, transreflektiv teknologi til høj synlighed i direkte sollys
• Robust kabinet, 100% vand og støvtæt, IP 67
• Præcis vægtmåling på sekunder, selv med urolige dyr
• Alfanumeriske data indtastning
• Specifik indtastning af data: 4 øremærker, vægt og 100 Yderligere oplysninger
• Lagerkapacitet til 1.000.000 data fra dyr i op til 1000 filer
• 10-vejs sorteringsindstilling, med flere kriterier samtidige.
• Vægtøgning beregning
• Foretrukne indstillinger kan gemmes
• Dataoverførsel til pc via USB er muligt, at øremærke læserne via Bluetooth eller serielle kabel (sælges separat)
• Dataoverførsel på stedet med Android / Apple App-data eller USB-stick
• 2 USB-porte
•  Med bæretaske lavet af hård plast, indbygget Li-Ion-batteri, AC-adapter, USB-kabel og et USB-stik til 

dataoverførsel software

Displayenhed ID5000 480022 4 kg  

Displayenhed XR5000 480023 4 kg  

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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40 cm

Vejefødder er designet til universel vejning af dyr og kan veje op til 3000 kg totalvægt. Vejefødder er ideelle til 
vejning af svin og kvæg, til brug under plade på op til 5x5 m, og til vejning af svin og kalve i kasser. Fødderne er 
helt indkapslet i gummi, alle metaldele er i rustfrit stål. De er vejrbestandige og staldklimasikret (IP68) og derfor 
velegnet til ekstreme forhold som i svine-stald.
Mål: Samlet højde 94 mm, Ø 80 mm, pin diameter 14 mm Gevindlængde 45 mm 
Vejefødderne er også velegnet til anden vejning i landbruget.

Vejecellerne af typen MP600/MP800 blev udviklet til en lang række muligheder og er velegnet til alle dyrearter 
såsom installation under platform, eller i får og svin besætninger til anvendelse i fange- og behandlingsanlæg. 
Vejecellerne MP600/MP800 kan veje op til til 1500/2000 kg. Længden af stænger er 600/800 mm.
Stængerne indeholder aluminium vejeceller, stålet er galvaniseret for bedre korrosionsbeskyttelse og er 
guldkromateret. 

Vejefødder 430004 3,9 kg 
1 sæt af 4
komplet med tilslutningsboks
og 6 m kabel 

Vejeceller MP600 400600 13,9 kg 
1 sæt = 2 stk. 

Vejeceller MP800 400800 16,5 kg 
1 sæt = 2 stk. (ikke illu.)

Vejeteknik - vejebjælker

Beskrivelse Type Varenr. Vægt
   

En typisk mobilvejningsystem består af følgende dele 
(displayenhed og vejeelementer substitueres med andre modeller):

• Skridsikker overflade
• Vinklet 20 cm høje sider, som forhindrer dyrene i at glide
• Til vejeceller MP600

Alu-vejeplatform 223 410000 32 kg 
Til kvæg, 
L x B x H: 223 x 61 x 25 cm 

Med display + vejeelementer skal bestilles separat

Mobil 
vejeplatform

Vejebjælkerne Type HD5T er udviklet til brug ved fastinstalerede behandlings- og fangstande, og til brug under 
mobile platforme under behandlingsstande. HD vejebjælkerne er udviklet til hårde belastninger og høje udnyttelser, 
veje området er indtil 5000 kg, længden af bjælkerne er 1040 mm med en højde på 75 mm. de er udført med en 
galvaniseret stålkappe.

Vejeceller HDST 400500 42 kg 
1 sæt = 2 stk. 

2x 310202 Panel-6 2,40 m

2x 310108 Ramme med skydedør

1x 410000 Alu-vejeplatform 223

1x 400055 Vejesæt EziVægt 5i (inklusiv vejeceller)
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②
①

②

②

Vejebur, småkvæg 430311 133 kg  
galvaniseret

Vejeteknik - tilbehør

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

• Til kalve, grise og får
• I kombination med TruTest skalaer, dvs TruTest med alle display enheder og vejeceller MP600
•  Mål L x B x H:  

150 cm x 50 cm x 110 cm (indvendige mål) 
160 cm x 69 cm x 125 cm (udvendige dimensioner uden hjul) 
165 cm x 88 cm x 160 cm (udvendige dimensioner med chassis)

Med display + vejeelementer skal bestilles separat

Vejecelle 430005 430005 0,5 kg  
Inkl. Tilslutningskabel 
Max. 250 Kg 
M12 til befæstigelse 
Inkl. Øjeskruer
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Mekanisk vægt til får og kalve 430340 76 kg  
inkl. Løftevægt til max.200 Kg, til kalve indtil 3 mdr. 
( vær opmærksom på indvendige mål),  
LxBxH 1,32 m x 0, 5 m x 0,87 m (indvendigt mål)

ombygningssæt til mekanisk vægt 430341 3 kg  
til ombygning til elektronisk vejesystem

for ombygning til et mobilt vejesystem skal ombygnings delen bestilles til 
en vejecelle og display

• Stabil konstruktion    
• Stort og letlæseligt display    
• står stabilt også på strøelse   
• låger ved ind og udgang lukker selv når der er dyr i vægten    
• lange håndtag for en lettere transport      
• med de påsvejste beslag er den let at integrere i bokse og gange.
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⑧

 Vælg en  
antenne og  

en læser

Vejeteknik - tilbehør

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
    

• Til kontaktløs læsning af elektroniske øremærker 
• Overensstemmelse med ISO-standard 11784 og 11785, både HDX og FDX efter transmission metoden 
• XRP2:  Tilslutning til serie 3000 med Bluetooth interface til EziWeigh 7, XR3000 Bluetooth og display enheder af
     Serie 5000 
• Leveringsomfang: strømforsyning, 12 volt kabel, serielt kabel, USB/Seriel-adapter, konfiguration software 

XRP2 antenne til kvæg 400080 8,5 kg  
L x B x H: 87 x 60 x 1,5 (4) cm

XRP2 antenne til får 400019 2,5 kg  
L x B x H: 42 x 40 x 1,0 (3,5) cm

Læseapparat XRP2 400018 2,0 kg  
med Bluetooth Interface 
IP 67, 12 Volt, med Autoindstilling,  
velegnet til brug sammen med Antenne fra Serie XRP2,  
L x B x H: 20 x 22 x 7,4 cm

•  Til kontaktløs aflæsning af elektroniske øremærker
•  Ifølge ISO-standard 11784 og 11785 for både HDX-og FDX-overførsels proces
•  Stav-læseapparat XRS2: et numerisk-tastatur, stort display, op til 15 konfigurerbare felder, konfigurerbare 

Alarmer,Netstik, Akku, 12 V kabel, Bluetooth kontakt,  
seriel kabel, USB/Seriel-adapter, EziVægt software, bæretaske

XRS2 stick læser 400022 1,6 kg  
Længde 65 cm

• Til kvæg
•  Til kombination med Tru-Test vægten, tilbehør med alle Tru-Test anvisningsenhed og vejeceller HD5T
• Indvendige mål: Længde 2,45 m, Bredde 0,82 m, Højde 1,70 m
•  Udvendige mål: Længde 2,60 m (åbne døre 3,00 m), Bredde 1,25 m, Højde 1,90 m

Vejekasse, Storkvæg 430330 403 kg  
lakeret,  
vejekasse med 2 døre foran 

Indstillelige fødder 303009 10 kg  
Indstillelige monteringsplader  
til vejeelementer

Med display + vejeelementer skal bestilles separat
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S3 EziWeigh 5i ID5000EziWeigh 7i

Vejeteknik - overblik

Display enheder

Vejeceller

SUPERDAMP III Software
Nul, når du tænder: on / off
Automatisk nulstilling: on / off
Energi sparefunktion (automatisk lukning efter 15 minutter)
Tara-funktion
Statistik funktion
Øremærkenummer med vægtudregning
Antal af hukommelsespladser
Antallet af data
Computer interface (seriel/USB)
Bluetooth interface
Dataoverførsel via data app (Android / Apple)
Dataoverførsel via Windows-software (medfølger)
Dataoverførsel via USB-stik
Interface til elektronisk identifikation af dyr (EID)
Gruppevægt Mode
Indstillelig vejehastighed
Alpha numerisk Dataenheder
Vægtøgning
Sorter efter levende vægt
sorter efter vægtøgning
Sorter efter en vilkårlig kriterium
Sorter efter flere kriterier samtidig
Interface til automatisk sortering
Automatisk vægtbesparelse
Dyreinformation
Indbygget genopladeligt batteri
Visning af dyrets historie
Vægtøgnings prognose
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 Vejefødder MP600 MP800  HD5T

MP-serie (vejeceller)

S3 Easy-vægt 5i XR5000ID5000Easy-vægt 7i

Netto-kapacitet (kapacitet) kg
Længde mm
Bredde mm
Total højde mm
Standard løsning g
Finvejning mode (opløsning 100 g)
Nøjagtighed
Stødabsorberende gummifod
Fodelementer med sidestabilisering
Portable
Indbygget
Anbefalet brug: Platforme og stande til svin og får
Anbefalet brug: Platforme til kvæg
Anbefalet brug: Stande til kvæg



Praktisk video kan nu vises
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Vindbeskyttelses systemer

Indledning 

Fast installeret net 

Spænd paneler 

Rullegardin 

Hurtigløbs dør 

Agrodør 

Forhæng  

Maxidør   

Ventilations-systemer 

Ventilations-slangen Vent Tube

Vindbeskyttelsesnet - PVC lameller - skyggenet 
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En dårlig eller utilstrækkelig ventilation i en bygning fører til udvikling 
af vanddamp, kondens, og ammoniak lugt. Denne fugt udvikler fugt på 
dyrene, i ventilationen og i bygningerne. I forbindelse med udkastet ville 
der hurtigt blive dyresygdomme og skader på bygningsdele.
Gennem brug af vindbeskyttelse redskaber undgås miljø-relaterede 
sygdomme, specielt luftvejssygdomme. 

Tegn på ringe ventilerede bygninger

Utilstrækkelig
luftskifte (indtag)

Utilstrækkelig 
eksisterende
luftmængde 

Fugtig strøelse, 
beskidte dyr

Sygdom i luftveje, 
hud og yver

Utilstrækkelig
ventilation i bygninger 

Reduktion af
dyrenes opførsel 

Stigende
luftfugtighed

Termisk stress 

Reduktion af
immumsystemet

Begunstige
sygdom

Forhøjelse
af mikroben
belastninger

Friskluft for sunde dyr
Well-ventilerede bygninger til markant at forbedre sundheden og 
hygiejnen for dyrene. PATURA vind sikringssystemer sørger for naturlig 
ventilation. Netmaterialet er velegnet til alle vejrforhold, det reducerer 
op til 82% af vindhastigheden (vind refraktion) og giver en blid 
ventilation af bygningen uden gennemtræk. 

Varmeophedning = stress
En ko afgiver 10 liter vand pr. dag til staldluften. Sammen med resten 
af denne kondens fører dette til stress hos dyrene, når ventilationen ikke 
er tilstrækkelig. Varme og fugt giver problemer med frugtbarheden og 
foderindtagelsen hos højtydende dyr.

PATURA vindbeskyttelsesnet - giver 3 vigtige 
fordele for stressfrie og sunde dyr
Fordel 1:
Fordel 2:
Fordel 3:

Vindbeskyttelsesnet - basis

 frisk luft uden træk

 Tørre forhold

 Naturligt lys

PATURA vind sikringssystemer giver dyrene i stalden mange 
fordele ved fritgående dyr. Store mængder luft, højt luftskifte, 
tørt og masser af lys - garantien for optimal klima uden træk.
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Vindbeskyttelses dørsystemet sikrer en visuel flot bygning med optimalt indeklima 

Vindbeskyttelses systemer

Fast installeret system

Farmflex Spænd paneler

Skydedør

Hurtigløbs dør

Maxidør  

Agrodør

Mælkestald-dør

Elektriks-rulledør

Forhæng 

DørsystmAftagelige Systemer 

Rulle-front Variabel
sideudluftning

Den korrekte staldbygnings ventilationssystem der opfylder dine behov

Luftvolumen
For at sikre en tilstrækkelig og pålidelig luftskifte, er det en forudsætning af vide 
dyreart og dyrestørrelser.
Dette er ifølge arter:

Malkeko, Moderko: 25 - 35 m3/dyr
Moderfår med 1 lam: 5 - 10 m3/dyr
Store heste: 30 - 40 m3/dyr

Naturlig udluftning i stald

2. Luft indtag 3. Luft udtag
Fornyelsen af luft er sikret ved etablering af åbning med tilstrækkelig overflade.
Det er vigtigt, at vide at luftindtaget skal være mindst 2 gange større end luftudtaget. 
Følgende frie flader skal være på en højdeforskel på 3 m mellem luftindtag
og luftudtag:

Indgangsoverflade  Udgangsoverflade
Malkeko, Store heste 0,24 - 0,30 m²/dyr 0,12 - 0,15 m²/dyr
Får 0,06 - 0,08 m²/dyr 0,03 - 0,04 m²/dyr

Vurdering af vindbeskyttelsesnet
Flere tekniske funktioner er vigtigt at vurdere virkningen af 
vindbeskyttelsesnet. Antal, størrelse og form af åbningen 
samt valget af grundmateriale, har en væsentlig påvirkning 
af vindbeskyttelse og luftstrøm. 

Porøsitet
Porøsitet "P" er forholdet mellem åbninger i nettet i forhold 
til hele netområdet.

Vind reduktions faktor
Vind reduktions faktor "E" beregnes udfra følgende

Luftudgangs faktor
Luftudgangsfaktor "CM" er forholdet mellem et udspændt 
netflage og et frit luftindtagningsområde, som giver den 
samme luftudgang.

overflade åbningerne
 Samlede overfladeareal 

vindstrøm bag nettet
 vindstrøm foran nettet 

For den samme luftstrøm gælder:
Fri overflade x CM = netflade 

F.eks.:  Er der en vindhastighed på 100 km/h foran 
vindbeskyttelsesnettet, så er det kun 40 km/h 
bagved nettet.

F.eks:  Åbning på 1m² => med specielnet 1,8 m² => med 
special-net 6,0 m²

Vindbeskyttelsesnet - basis

PATURA vindbeskyttelsesnet:
garanti optil 88 km/h = vindstyrke 9
Testet optil 144 km/h = vindstyrke 12
(gælder kun for dørsystemer og
spændepaneler, yder forhæng)

P = x 100 %

E = (1 – ) x 100 %
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Vindbeskyttelses systemer
PATURA vindbeskyttelsesnet er lavet af PVC-belagt polyester og er færdiglavet i krydsforbundet flader. Alle krydsningspunkter er limet fast. 
Materialet er UV-stabiliseret, anti-statisk, råd-resistent, rive-resistent, ikke giftigt og brandhæmmende i henhold til brandklasse B1 (high-performance 
netværk B2) .
PATURA´s garanti omfatter en 24-måneders fuld garanti på alle vindbeskyttelse systemer, en 5-års forlænget garanti på motorer og kontrolsystemer, 
og en forskudt 10-årig UV stabilitet garanti.
Vi skelner mellem tre forskellige typer af net og et plant

Fuglenet
Giver beskyttelse mod indtrængen af fugle i udluftningen eller bag på 
helt åbne ventilationssystemer.
Maskestørrelse 24 x 17 mm 

Solid material
Til det komplette lufttætte forsegling af åbninger. Tilgængelig for 
dørsystemer og ventilationsanlæg. 2 farver: grøn og hvid gennemsigtig 

Kraftigt net
2-fags krydsforbindelse. 
Det ideelle beskyttelsesnet mod vind - f.eks. for vindbeskyttelse når dyrene 
befinder sig direkte ved siden af og med god beskyttelse mod slagregn.

Speciel net
1-fags krydsforbindelse. 
Det ideelle beskyttelsesnet mod vind. Ikke i umiddelbar nærhed af dyr.

Fast installeret net med Alu-montageprofil Fast installeret net med kædeprofil foroven og med hulsøm forneden. 
Forspændt over staldrør i hulsøm, forbindes med skralde.

Vindbeskyttelsesnet - basis

Produkt Farve Materiale Trækstyrke Porøsitet Vindreduktionsevne Luftstrømsfaktor Vægt
Specialnet grøn/brun/hvid/beige PVC-belagt-Polyester 3,3 t/m 25 % 60 % 1,8 200 g/m²
 sort/grå/blå/rød
Højspændingsnet grøn/sort/grå PVC-belagt-Polyester 4,0 t/m 10 % 82 % 6,0 460 g/m²
Fuglebeskyttelsesnet sort PVC-belagt-Polyester – – 0 % 1 –
Plane grøn/grå/hvid/beige/ PVC-belagt-Polyester 4,2 t/m 0 % 100 % – 550 g/m²
 brun/blå/ 
 hvid-gennemsigtig/
 grøn-gennemsigtig/ 
 sort-gennemsigtig
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Fast installeret vindbeskyttelsesnet
Fast indstallerede vindbeskyttelsesnet giver en ideel mulighed for at få frisk luft og lys ind fra siderne i bygningen, beskytte mod vind, og holde træk 
og regn ude.
Det er den billigste løsning for at opnå et optimalt indeklima. En enkel og pålidelig installation ved hjælp af aluminiumprofiler er muligt. 

Fast installeret vindbeskyttelsesnet med aluminiumsprofiler og 
spændeanordning

Med alu-profiler til fast installerede vindbeskyttelsesnet til optimal 
bygningsventilation og lys i stalden

Fast installeret vindbeskyttelsesnet med specielle alu-profiler kan nemt monteres på bygningen: Alu-grundprofiler på hver 50 cm skrues på 
bygningen - indsæt net og stræk - klemmeprofil indsættes.
Montagetip: overlap med net - nettet kan derefter nemt fjernes igen 

Fast indstalleret vindbeskyttelsesnet giver lyse bygninger, prisbillige 
byggeløsninger og attraktive byggefacader

Vindbeskyttelsesnet - Farmflex = Fast installeret net
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Vindbeskyttelsesnet - Farmflex = Fast installeret net

1. Bestem dimensionerne

A) Montering med aluminium skinner eller træstolper

Etablere dimensionerne af overfladen, der skal dækkes, og tilføje ekstra materiale krav til installationen.
Montering med aluminium skinner: Bestil dimension =  størrelse af åbning + mindst 10 cm (pr. side)
Montering med firkantede træ: Bestil dimension = størrelse af åbning + montering dimension (pr. side)
Montering dimension = 1 x omkreds af kvadrerede træ + 1 x bredde af kvadratiske træ 

Regneeksempel
Åbnings højde 100 cm; 
Karmmål 5x8 cm

Monteringsmål =  2x karm
5+5+8+8 cm + 2 x bredde 
af kvadrerede tømmer 8+8 
cm + Åbningshøjde 100 cm

= 168 cm (mindste 
bestillings størrelse)
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B)  Monteres med snørehuller (16mm 
diameter) med en valgfri afstand på 25 
eller 50 cm og forstærket rand

Monteres foran åbning: = Bestillingsmål 
Åbningsmål + 10 cm på hver side 

C) Montering med svejset hulsøm
Montering af åbningen: Bestilt mål = åbningsmå
+ 2 x fladtliggende hulsømsbredde
+ 3 cm (svejsebredde) på hver side

Til at bestemme de fladtliggende hulsømsbredder skal 
du gøre følgende:

(Rørdiameter x faktor 2,5) = de flade hulsømsbredder

F.eks. 2" Rør = (6,03 x 2,5) = 15.08 cm
Netmaskerne reduceres med ca. 18 cm.

Aluprofil = hunprofil + 
hanprofil

Forstærket søm

Øjebolt 16 mm dia.

Svejst bundplade

Rund profil

Hulsøm med stålrør og 
skralde
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335040 335042

335041

335060 - 335063

Vindbeskyttelsesnet - Farmflex = Fast installeret net

 Type Varenr. Bredde Højde
      

Farver: Standard: Grøn; Specielle farver uden ekstra beregning: 
blå, beige, grå, sort - Højde 2,00 m Andre højder er også mulige ved henvendelser. 

OBS: Kraftigt net leveres kun i grøn, grå, sort

Speciel-
vindbeskyttelsesnet

Kraftigt net

Fuglenet

Strammesæt med skralde Montage-sæt med 
spændeskruer

Gummirem med 
ophængshager

Vindbeskyttende specialnet    F10/10 til 10 m 1,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F10/30 10 til 30 m 1,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F10/50 30 til 50 m 1,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F10/100 til 100 m 1,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F15/10 til 10 m 1,50 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F15/30 10 til 30 m 1,50 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F15/50 30 til 50 m 1,50 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F15/100 til 100 m 1,50 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F20/10 til 10 m 2,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F20/30 10 til 30 m 2,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F20/50 30 til 50 m 2,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F20/100 til 100 m 2,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F30/10 til 10 m 3,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F30/30 10 til 30 m 3,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F30/50 30 til 50 m 3,00 m pr. meter
Vindbeskyttende specialnet    F30/100 til 100 m 3,00 m pr. meter
vindbeskyttende specialnet, med lim i længderetning    F40 til 100 m 3,97 m pr. meter
vindbeskyttende specialnet, med lim i længderetning    F50 til 100 m 4,97 m pr. meter

Tillæg for højspændingsnet     + 47,5 % + 47,5 % 

Fuglenet 100   Maskevidde 24 x 17 mm 335100  1,00 m pr. meter
Fuglenet 150   Maskevidde 24 x 17 mm 335150  1,50 m pr. meter
Fuglenet 200   Maskevidde 24 x 17 mm 335200  2,00 m pr. meter
Fuglenet 300   Maskevidde 24 x 17 mm 335205  3,00 m pr. meter
Fuglenet 460   Maskevidde 24 x 17 mm 335210  4,60 m pr. meter

Tillæg med hulsømmer   (angiv størrelse!) 335013   pr. meter
Tillæg for svejsning på et rørsystem *    335010   pr. meter
Tillæg for kantforstærket svejsning (forstærket båndfarve grå)*   (Bredde: 50 mm) 335011   pr. meter
Tillæg for sammensvejsning*   (Bredde: 30 mm) 335012   pr. meter
Bund afslutning, højde 55 cm, farve grå   Påsvejst nettet 335015   pr. meter
Tillæg før "øjne" pr. 25 cm*   (Med kantforstærkning bredde 50 mm) 335625   pr. løbende meter
Tillæg før "øjne" pr. 50 cm*   (Med kantforstærkning bredde 50 mm) 335650   pr. løbende meter

* prisen er for 10 m

Alu-monteringsprofiler til specialnet og højspændingsnet   
(indeholder grund- og klemmeprofiler, grundprofil 4,0 m lange) 335009   pr. meter
Alu-kæde profil   (Profillængde 4,0 m) 335030   pr. meter
Strammesæt med skralde og rem 70 cm    335040   
Strammegummi    335041   
Kroge (til strækgummi til vægmontering)    335042   
Reparations sæt til vindbeskyttelsesnet   (1 flaske lim, 1 m² net) 335900   
Montage-sæt   (med spændeskruer - til at spænde vindbeskyttelsesnettet) 335060  1,0 m 
Montage-sæt   (med spændeskruer - til at spænde vindbeskyttelsesnettet) 335061  1,5 m 
Montage-sæt   (med spændeskruer - til at spænde vindbeskyttelsesnettet) 335062  2,0 m 
Montage-sæt   (med spændeskruer - til at spænde vindbeskyttelsesnettet) 335063  3,0 m 
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Vindbeskyttelse-spændpaneler - hurtig og effektiv løsning til opbygning 
af ventilation

Det aftagelige 
vindbeskyttelsesnet

Vindbeskyttelses-spændepaneler 
er lette at montere på stropper og skralder 
på hver bygningssøjle og kan nemt fjernes.

Vindbeskyttelses-spændepanel kombineret med en løbeskinne kan 
også indsættes som et forhæng

Dyrevenlig fårehold i en åben stald med vindbeskyttelsesnet

Stropper og skralder
Følgende stropper er i en afstand af 50 cm indsat i nettet.

Mobil 
og 

fleksibel

Vindbeskyttelsesnet - Spænde panel

Vind-brydende net til fastgørelse foran bygningen, mellem søjler og 
stolper. Lukker hvert "hul" i en bygning. Ideel til åbenfront stald, maskin- 
og lagerhal og til andre bygninger, når der skal frisk luft og lys ind 
samtidig med at holde træk og regn, men også fugle udenfor. Kan altid 
fjernes helt. Kan fæstes til stål, træ eller beton. Komplet montageklar 
levering med indsyet stropper og skralder.

 Netstørrelser Stropper Skralder
 Bredde Bredde/Styrke Bredde/Styrke

 3,00 til 6,10 m 25 mm/1000 kg 25 mm/900 kg

 6,10 til 9,14 m 25 mm/2000 kg 25 mm/2000 kg

 9,14 til 13,70 m 50 mm/3000 kg 50 mm/5000 kg

 13,70 til 18,30 m 50 mm/5000 kg 50 mm/5000 kg
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Vindbeskyttelsesnet - Spænde panel

1. Bestem dimensionerne
 Mål (bredde/højde) af det område, der skal dækkes fra midten af stolpe til midten 
af stolpe. Længden af nettet i en strakt tilstand er den på listen angivne længde + 50 
mm; Tolerance +/- 0,5%.
 Vindbeskyttelses-spændepanel skal altid monteres ude foran bygningsfacaden og 
mellem søjlerne eller stolper: f.eks 3 åbninger med 5 m bredde bør være beskyttet 
med 3 vindbeskyttelsespaneler på 5 meter i bredden og ikke med et panel på 15 m 
(garantitab).

2. Tilpasning
Bredde: kan afkortes, højde: ingen justering mulig

3. Farver
Speciel-net - leveres - uden merpris i grøn, blå, beige, grå og sort

PVC-beskyttet profil til metal stolper (inkluderet i lev.) 
Ref. 335059

 Type Varenr. Bredde Højde
  

 Type Varenr. Bredde Højde
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Spændepanel 1/3 B3110 3,05 m 1,0 m
Spændepanel1,5/3 B3115 3,05 m 1,5 m
Spændepanel 2/3 B3120 3,05 m 2,0 m
Spændepanel 3/3 B3130 3,05 m 3,0 m
Spændepanel 1/4 B4010 4,0 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/4 B4015 4,0 m 1,5 m
Spændepanel 2/4 B4020 4,0 m 2,0 m
Spændepanel 3/4 B4030 4,0 m 3,0 m
Spændepanel 1/4,6 B4610 4,6 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/4,6 B4615 4,6 m 1,5 m
Spændepanel 2/4,6 B4620 4,6 m 2,0 m
Spændepanel 3/4,6 B4630 4,6 m 3,0 m
Spændepanel 1/5 B5010 5,0 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/5 B5015 5,0 m 1,5 m
Spændepanel 2/5 B5020 5,0 m 2,0 m
Spændepanel 3/5 B5030 5,0 m 3,0 m
Spændepanel 1/5,5 B5510 5,5 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/5,5 B5515 5,5 m 1,5 m
Spændepanel 2/5,5 B5520 5,5 m 2,0 m
Spændepanel 3/5,5 B5530 5,5 m 3,0 m
Spændepanel 1/6,1 B6110 6,1 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/6,1 B6115 6,1 m 1,5 m
Spændepanel 2/6,1 B6120 6,1 m 2,0 m
Spændepanel 3/6,1 B6130 6,1 m 3,0 m
Spændepanel 1/7 B7010 7,0 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/7 B7015 7,0 m 1,5 m
Spændepanel 2/7 B7020 7,0 m 2,0 m
Spændepanel 3/7 B7030 7,0 m 3,0 m
Spændepanel 1/7,6 B7610 7,6 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/7,6 B7615 7,6 m 1,5 m
Spændepanel 2/7,6 B7620 7,6 m 2,0 m
Spændepanel 3/7,6 B7630 7,6 m 3,0 m
Spændepanel 1/8 B8010 8,0 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/8 B8015 8,0 m 1,5 m
Spændepanel 2/8 B8020 8,0 m 2,0 m
Spændepanel 3/8 B8030 8,0 m 3,0 m
Spændepanel 1/9,1 B9110 9,1 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/9,1 B9115 9,1 m 1,5 m
Spændepanel 2/9,1 B9120 9,1 m 2,0 m
Spændepanel 3/9,1 B9130 9,1 m 3,0 m
Spændepanel 1/10,7 B10710 10,7 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/10,7 B10715 10,7 m 1,5 m

Spændepanel 2/10,7 B10720 10,7 m 2,0 m
Spændepanel 3/10,7 B10730 10,7 m 3,0 m
Spændepanel 1/13,7 B13710 13,7 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/13,7 B13715 13,7 m 1,5 m
Spændepanel 2/13,7 B13720 13,7 m 2,0 m
Spændepanel 3/13,7 B13730 13,7 m 3,0 m
Spændepanel 1/16,8 B16810 16,8 m 1,0 m
Spændepanel 1,5/16,8 B16815 16,8 m 1,5 m
Spændepanel 2/16,8 B16820 16,8 m 2,0 m
Spændepanel 3/16,8 B16830 16,8 m 3,0 m

Højdeændring 
Kraftigt net 
Tillæg 

PVC-beskyttelsesprofil  335059 0,5 m 
til metalstolperne  
Køreskinner sæt 4 335070 4,0 m 
Køreskinner sæt 5 335071 5,0 m 
Køreskinner sæt 6 335072 6,0 m 
Køreskinner sæt 7 335073 7,0 m 
Køreskinner sæt 8 335074 8,0 m 
Køreskinner sæt 9 335075 9,0 m 
Køreskinner sæt 10 335076 10,0 m 
Køreskinner sæt 11 335077 11,0 m 
Køreskinner sæt 12 335078 12,0 m 
Køreskinner sæt 13 335079 13,0 m 
Køreskinner sæt 14 335080 14,0 m 
Køreskinner sæt 15 335081 15,0 m 
Køreskinner sæt 16 335082 16,0 m 
Køreskinner sæt 17 335083 17,0 m 
Køreskinner sæt 18 335084 18,0 m 
Køreskinner sæt 19 335085 19,0 m 
Køreskinner sæt 20 335086 20,0 m 
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Rullesystem - til hurtig åbning af dør

Hurtig adgang til 
bygningen
Vindbyeskyttelses-døre fås i 3 udførelser: en såkaldt 
rulleskinne med fjedermekanisme, en rulle-port og en  
el-dreven port.
Alle systemer gør det nemt og hurtigt at lukke bygningen 
og samtidig have optimal ventilation og beskyttelse mod 
vejrliget. Ideel til stalde, maskin- og lagerbygninger. Robust og stærk 

fjedermekanisme
Fæstningsbøjle 
til sikring af de 
underste rørprofiler

Ensartet spærremekanisme med høj 
stabilitet, selv i stærk vind

Betjeningsvenlig håndtag med 
rullesnor

Cover til at beskyt-
te det udrullede 
vindbeskyttelses-
net (ekstraudstyr)

Vindbeskyttelsesnet - Skinnedør-system

Enkel, 
hurtig 

tilgang



B297

Bredden af nettet kan klippes før opsætning, ved højdeindstilling kan resten forblive i det øverste rør.

1. Stald-Profilrør
Alle skinner leveres med rørdiameter på 100 mm.

2. Bestem dimensionerne
Bredde og højde af de bestilte skinner specificerer de faktiske dimensioner for nettet. Rørene er 100 mm længere end linjebredden  
(50 mm på hver side). I skinnerne sidder fjedermekanismen altid til venstre.ved jalousier, bliver gennemfart højden 100 mm lavere

3. Tilpasning
skinner: minimum bredde: 2,35 m
Højden kan varieres ved at placere røret (overskydende net vikles ind i røret). 

4. Bund plade
Bundplade med højde på 14 cm, 34 cm og 51 cm højde kan leveres

5. Låsemekanisme
Alle vindbeskyttelses-skinner har en opbremsningsmekanisme mod uønsket tilbagefald.
Sikkerhedshenvisning: returfjederen har høj trækkræft. Sørg for, at når du bruger den, at ingen er i nærheden. Hvis returfjederen skal udskiftes, 
sørg for, at bevare skruen i fjederen, før du fjerner den gamle fjeder.

6. Farver
Speciel-net - leveres - uden merpris i grøn, blå, beige, grå og sort

Vindbeskyttelsesnet - Skinnedør-system

 Type Varenr. Bredde Højde
  

 Type Varenr. Bredde Højde
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Skinne 2/2,5 RS2521 2,5 m 2,1 m
Skinne 3/2,5 RS2531 2,5 m 3,1 m
Skinne 4/2,5 RS2541 2,5 m 4,1 m
Skinne 2/3 RS3021 3,0 m 2,1 m
Skinne 3/3 RS3031 3,0 m 3,1 m
Skinne 4/3 RS3041 3,0 m 4,1 m
Skinne 2/3,5 RS3521 3,5 m 2,1 m
Skinne 3/3,5 RS3531 3,5 m 3,1 m
Skinne 4/3,5 RS3541 3,5 m 4,1 m
Skinne 2/4 RS4021 4,0 m 2,1 m
Skinne 3/4 RS4031 4,0 m 3,1 m
Skinne 4/ 4 RS4041 4,0 m 4,1 m
Skinne 2/4,5 RS4521 4,5 m 2,1 m
Skinne 3/4,5 RS4531 4,5 m 3,1 m
Skinne 4/4,5 RS4541 4,5 m 4,1 m
Skinne 2/5 RS5021 5,0 m 2,1 m
Skinne 3/5 RS5031 5,0 m 3,1 m
Skinne 4/5 RS5041 5,0 m 4,1 m
Skinne 2/5,5 RS5521 5,5 m 2,1 m
Skinne 3/5,5 RS5531 5,5 m 3,1 m
Skinne 4/5,5 RS5541 5,5 m 4,1 m
Skinne 2/6 RS6021 6,0 m 2,1 m
Skinne 3/6 RS6031 6,0 m 3,1 m
Skinne 4/6 RS6041 6,0 m 4,1 m

Afdækning til dør 2,5 335090 2,5 m
Afdækning til dør 3,0 335091 3,0 m
Afdækning til dør 3,5 335092 3,5 m
Afdækning til dør 4,0 335093 4,0 m
Afdækning til dør 4,5 335094 4,5 m
Afdækning til dør 5,0 335095 5,0 m
Afdækning til dør 5,5 335096 5,5 m
Afdækning til dør 6,0 335097 6,0 m

Plade 10 505040 per m  14 cm 
    
Plade 30 505041 per m  34 cm 
    
Plade 51 505042 per m  51 cm 
    
J-klemme, tilføje.  
(indhold 2 stk.) 335050

Merpris Højspændingsnet  
Merpris Plane   
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Cover til at beskytte det 
udrullede vindbeskyttelsesnet 
(ekstraudstyr)

Robust fjeder for at opretholde 
døren og for bedre sikkerhed

Robust nylonsnor og en robust 
U-profilskinne (ekstraudstyr) 
garanterer en høj stabilitet

Halvautomatisk låsebeskyttelse 
til stormbeskyttelse i forbindelse 
med føreskinne

High-speed dør med sideskinner

Optimal adgang til bygningen
De hurtigkørende vindbeskyttelses porte er af samme design som de elektriske porte. Hurtigporte betjenes via et kæde drev (svarende til Agrodør). 
Ved at anbringe side føringsskinnen, kan døren også lukkes af på siderne  og kan nemt åbnes, selv ved vindbelastning. Lips forsegler den nederste 
del af døren og udjævner terræn og lukker mod gulv.

Robuste, fleksible, stabile 
stålprofiler med 100 mm 
diameter til maksimal 
holdbarhed

Den hurtige, robuste og let 
betjente kædetræk 2 s/m

Vindbeskyttelsesnet -High-speed-dør

Ved 
bestilling 

angives: drev 
til højre eller 

venstre
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Bredden af nettet kan skæres til på pladsen inden opsætning, ved højdeindstilling kan resten forblive i det øverste rør.

1. Stald-Profilrør
Alle high-speed porte og elektriske rulleporte leveres med rør diameter på 100 mm.

2. Bestem dimensionerne
Bredden og højden af de bestilte high-speed porte angiver dimensioner for det faktiske net. Rørene er 
100 mm længere end netbredden (50 mm på hver side). I high-speed porte kan motoren monteres 
på højre eller venstre side.  motor side angives venligst ved bestilling. Gennemkørsels højden, bliver 
reduceret med 100 mm

3. Tilpasning
Mindste bredde: 2,35 m. Højden kan varieres (overskydende net kan vikles om røret).

4. Bund plade
Vindbeskyttelse high-speed døre og elektriske rulleporte leveres som standard med en bund på 14 
cm. Bund med en højde på 34 cm og 51 cm, kan mod ekstra betaling bestilles.

5. førringskinner
Alle døre kan udstyres med styreskinner. Nethøjden bliver forhøjet med ca. 80 mm.Dette giver en tæt 
lukning af døråbningen til side og tillade brugeren at betjene døren ved højere vindhastigheder.

6. Farver
Speciel-net - leveres - uden merpris i grøn, blå, beige, grå og sort

Vindbeskyttelsesnet -High-speed-dør

 Type Varenr. Bredde Højde
      

NYHED :   
nu med  
førings- 
skinner
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High-speed dør 2,5/3    RR2531FS 2,5 m 3,1 m 
High-speed dør 2,5/4    RR2541FS 2,5 m 4,1 m 
High-speed dør 2,5/5    RR2551FS 2,5 m 5,1 m 
High-speed dør 3/3    RR3031FS 3,0 m 3,1 m 
High-speed dør 3/4    RR3041FS 3,0 m 4,1 m 
High-speed dør 3/5    RR3051FS 3,0 m 5,1 m 
High-speed dør 3,5/3    RR3531FS 3,5 m 3,1 m 
High-speed dør 3,5/4    RR3541FS 3,5 m 4,1 m 
High-speed dør 3,5/5    RR3551FS 3,5 m 5,1 m 
High-speed dør 4/3    RR4031FS 4,0 m 3,1 m 
High-speed dør 4/ 4    RR4041FS 4,0 m 4,1 m 
High-speed dør 4/5    RR4051FS 4,0 m 5,1 m 
High-speed dør 4,5/3    RR4531FS 4,5 m 3,1 m 
High-speed dør 4,5/4    RR4541FS 4,5 m 4,1 m 
High-speed dør 4,5/5    RR4551FS 4,5 m 5,1 m 
High-speed dør 5/3    RR5031FS 5,0 m 3,1 m 
High-speed dør 5/4    RR5041FS 5,0 m 4,1 m 
High-speed dør 5/5    RR5051FS 5,0 m 5,1 m 
High-speed dør 5,5/3    RR5531FS 5,5 m 3,1 m 
High-speed dør 5,5/4    RR5541FS 5,5 m 4,1 m 
High-speed dør 6/3    RR6031FS 6,0 m 3,1 m 
High-speed dør 6/4    RR6041FS 6,0 m 4,1 m 

Afdækning til dør 2,5    335090 2,5 m
Afdækning til dør 3,0    335091 3,0 m
Afdækning til dør 3,5    335092 3,5 m
Afdækning til dør 4,0    335093 4,0 m
Afdækning til dør 4,5    335094 4,5 m
Afdækning til dør 5,0    335095 5,0 m
Afdækning til dør 5,5    335096 5,5 m
Afdækning til dør 6,0    335097 6,0 m

Merpris Højspændingsnet  
Merpris Plane   

Tillæg - Bundplade - med kædereb    505036 per m 34 cm
Tillæg - Bundplade - med kædereb    505037 per m 51 cm
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Optimal adgang til bygninger
Vindbeskyttende agro-porte er lukkede i siderne og giver beskyttelse, ventilation og adgang til landbrugsbygninger. De vandrette rør giver et 
stabiliserende og styrkende net. Døren er kædedrevet eller ved tillæg kan en motor med fjernbetjening betjenes enkelt og nemt.

Vindbeskyttelsesnet - Agrodør

Cover til beskyttelse af 
beskyttelsesnettet

Robuste, fleksible, stabile 
stålprofiler med 100 mm 
diameter til maksimal 
holdbarhed

Valg af materialer/farver - for 
utilsigtede beskadigelser let 
udskiftelige

Den hurtige, robuste og let 
betjente kædetræk 5 s/m

Robust nylonsnor og en robust 
U-profilskinne (ekstraudstyr) 
garanterer en høj stabilitet

Halvautomatisk låsebeskyttelse 
til stormbeskyttelse i forbindelse 
med føreskinne

Profil-stål-rør for høj stabilitet ved 
stærk vind, der er udstyret med 
nylonhætter for støjsvag drift

Robust fjeder for at opretholde 
døren og for bedre sikkerhed
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Agrodør 3/2,5 AG2531 2,5 m 3,1 m
Agrodør 4/2,5 AG2541 2,5 m 4,1 m
Agrodør 5/2,5 AG2551 2,5 m 5,1 m
Agrodør 6/2,5 AG2561 2,5 m 6,1 m
Agrodør 3/3 AG3031 3,0 m 3,1 m
Agrodør 4/3 AG3041 3,0 m 4,1 m
Agrodør 5/3 AG3051 3,0 m 5,1 m
Agrodør 6/3 AG3061 3,0 m 6,1 m
Agrodør 3/3,5 AG3531 3,5 m 3,1 m
Agrodør 4/3,5 AG3541 3,5 m 4,1 m
Agrodør 5/3,5 AG3551 3,5 m 5,1 m
Agrodør 6/3,5 AG3561 3,5 m 6,1 m
Agrodør 3/4 AG4031 4,0 m 3,1 m
Agrodør 4/4 AG4041 4,0 m 4,1 m
Agrodør 5/4 AG4051 4,0 m 5,1 m
Agrodør 6/4 AG4061 4,0 m 6,1 m
Agrodør 3/4,5 AG4531 4,5 m 3,1 m
Agrodør 4/4,5 AG4541 4,5 m 4,1 m
Agrodør 5/4,5 AG4551 4,5 m 5,1 m
Agrodør 6/4,5 AG4561 4,5 m 6,1 m
Agrodør 3/5 AG5031 5,0 m 3,1 m
Agrodør 4/5 AG5041 5,0 m 4,1 m
Agrodør 5/5 AG5051 5,0 m 5,1 m
Agrodør 6/5 AG5061 5,0 m 6,1 m
Agrodør 3/5,5 AG5531 5,5 m 3,1 m
Agrodør 4/5,5 AG5541 5,5 m 4,1 m
Agrodør 5/5,5 AG5551 5,5 m 5,1 m
Agrodør 6/5,5 AG5561 5,5 m 6,1 m
Agrodør 3/6 AG6031 6,0 m 3,1 m
Agrodør 4/6 AG6041 6,0 m 4,1 m
Agrodør 5/6 AG6051 6,0 m 5,1 m
Agrodør 6/6 AG6061 6,0 m 6,1 m

Vindbeskyttelsesnet - Agrodør

 Type Varenr. Bredde Højde
  

 Type Varenr. Bredde Højde
  

ved bestilling
angives: højre
eller venstre 

(kun ved
kædetræk) 

1. Bestem dimensionerne
Bestem den frie bredde "B" åbning og den planlagte højde "H" til underkant af monteringsbeslag. Hvis der er et midtermål mellem 2 
dimensioner på prislisten, så bestil med den næste større størrelse. Ved bestilling angives: betjening højre "skriv H", betjening venstre "skriv V". 
Højden på landbrugsporten kan reduceres, hvor netmaterialet kan vikles om overrøret. Når porten er åben, sættes fra den nederste kant et 
100 mm beslag. For eksempel en port med bestillingshøjde på 4,1 m højde (Hmax = 4,1 m) er der en fri oprullet højde på 4,00 m. 

2. Inspektioner på anlægget
Sørg for at der ingen hindringer er (tagrender, nedløb, portfittings, osv.) ved installering af det øverste beslag og sideskinner.

3. Bund plade
Vindbeskyttelse landbrugs-porte leveres som standard med en bundlæbe på 14 cm.

4. Type
Kædetræk (5s/m)

5. Farver
Speciel-net - leveres - uden merpris i grøn, blå, beige, grå og sort

Bredden af nettet kan skæres til på pladsen inden opsætning, ved højdeindstilling kan resten forblive i det øverste rør.
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Stålkappe 2,5 335540 2,5 m
Stålkappe 3 335541 3,0 m
Stålkappe 3,5 335542 3,5 m
Stålkappe 4 335543 4,0 m
Stålkappe 4,5 335544 4,5 m
Stålkappe 5 335545 5,0 m
Stålkappe 5,5 335546 5,5 m
Stålkappe 6 335547 6,0 m

Tillæg for ekstra kraftigt net
Tillæg gennemsigtig dug

Tillæg - Bundplade - med kædereb 505036 per m 34 cm
Tillæg - Bundplade - med kædereb 505037 per m 51 cm
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Optimal adgang til bygninger
Vindbeskyttelsesnet-porten er lukket sideverts. De vandrette rør giver en stabilisering og forstærkning af nettet. The porten er udstyret med en 
elektrisk motor (230 volt - 9 s/m) til at operere hurtigt og nemt, (f.eks, drejeknap, styreboks med 2 kontakter, fjernbetjening) enkel og hurtig at 
betjene.

Vindbeskyttelsesnet - Elektrisk Agrodør

Cover til beskyttelse af 
beskyttelsesnettet

Robuste, fleksible, stabile 
stålprofiler med 100 mm 
diameter til maksimal 
holdbarhed

Robust nylonsnor og en robust 
U-profilskinne (ekstraudstyr) 
garanterer en høj stabilitet

Valg af materialer/farver - for 
utilsigtede beskadigelser let 
udskiftelige

Patenteret fuldautomatik låsning 
(ref.335562 / 335563)

Profil-stål-rør for høj stabilitet ved 
stærk vind, der er udstyret med 
nylonhætter for støjsvag drift

Sikkerhedskontakt ved 
fjernbetjening

Robust fjeder for at opretholde 
døren og for bedre sikkerhed
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Motor 230 V (9 s/m) med en 
drejekontakt (Ref. 335501)

1. Bestem dimensionerne
Bestem den frie bredde "B" åbning og den planlagte højde "H" til underkant af monteringsbeslag. Hvis der er et midtermål mellem 2 
dimensioner på prislisten, så bestil med den næste større størrelse. Ved bestilling angives: betjening højre "skriv H", betjening venstre "skriv V". 
Højden på landbrugsporten kan reduceres, hvor netmaterialet kan vikles om overrøret. Når porten er åben, sættes fra den nederste kant et 100 
mm beslag. For eksempel en port med bestillingshøjde på 4,1 m højde (Hmax = 4,1 m) er der en fri oprullet højde på 4,00 m. 

2. Inspektioner på anlægget
Sørg for at der ingen hindringer er (tagrender, nedløb, portfittings, osv.) 
ved installering af det øverste beslag og sideskinner.

3. Bund plade
Vindbeskyttende landbrugsdøre leveres som standard med en forstærket sort bund på 20 cm.

4. Type
•  230 V / 435 W rørmotor, glidekobling; Kontrolmuligheder: drejekontakt, styreboks og fjernbetjening.
•  Ved drift med elmotor og fjernbetjening er sikkerhedsbremse påkrævet.

Bredden af nettet kan skæres til på pladsen inden opsætning, ved højdeindstilling kan resten forblive i det øverste rør.

Vindbeskyttelsesnet - Elektrisk Agrodør

 Type Varenr. Bredde Højde
  

 Type Varenr. Bredde Højde
  

5. Farver
Speciel-net - leveres - uden merpris i grøn, blå, beige, grå og sort

Ny motor  
med  

nøddrift.
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Motor 230 V (9 s/m) med styreboks, 
kontakt og nødafbryder (Ref. 335512)

Motor 230 V  (9 s/m) m. styreboks, 
fjernbetjening og nød udkobling

Agrodør 2,5/3 AGET2531 2.5 m 3.1 m
Agrodør 4/2,5 AGET2541 2.5 m 4.1 m
Agrodør 2,5/5 AGET2551 2.5 m 5.1 m
Agrodør 2,5/6 AGET2561 2.5 m 6.1 m
Agrodør 3/3 AGET3031 3.0 m 3.1 m
Agrodør 3/4 AGET3041 3.0 m 4.1 m
Agrodør 5/3 AGET3051 3.0 m 5.1 m
Agrodør 3/6 AGET3061 3.0 m 6.1 m
Agrodør 3,5/3 AGET3531 3.5 m 3.1 m
Agrodør 3,5/4 AGET3541 3.5 m 4.1 m
Agrodør 3,5/5 AGET3551 3.5 m 5.1 m
Agrodør 3,5/6 AGET3561 3.5 m 6.1 m
Agrodør 4/3 AGET4031 4.0 m 3.1 m
Agrodør 4/ 4 AGET4041 4.0 m 4.1 m
Agrodør 4/5 AGET4051 4.0 m 5.1 m
Agrodør 6/4 AGET4061 4.0 m 6.1 m
Agrodør 4,5/3 AGET4531 4.5 m 3.1 m
Agrodør 4,5/4 AGET4541 4.5 m 4.1 m
Agrodør 4,5/5 AGET4551 4.5 m 5.1 m
Agrodør 4,5/6 AGET4561 4.5 m 6.1 m
Agrodør 5/3 AGET5031 5.0 m 3.1 m
Agrodør 5/4 AGET5041 5.0 m 4.1 m
Agrodør 5/5 AGET5051 5.0 m 5.1 m
Agrodør 5/6 AGET5061 5.0 m 6.1 m
Agrodør 5,5/3 AGET5531 5.5 m 3.1 m
Agrodør 5,5/4 AGET5541 5.5 m 4.1 m
Agrodør 5,5/5 AGET5551 5.5 m 5.1 m
Agrodør 5,5/6 AGET5561 5.5 m 6.1 m
Agrodør 6/3 AGET6031 6.0 m 3.1 m
Agrodør 6/4 AGET6041 6.0 m 4.1 m
Agrodør 5/6 AGET6051 6.0 m 5.1 m
Agrodør 6/6 AGET6061 6.0 m 6.1 m
 
Tillæg for ekstra kraftigt net
Tillæg gennemsigtig dug

Stålkappe 4 335543 4,0 m
Stålkappe 4,5 335544 4,5 m
Stålkappe 5 335545 5,0 m
Stålkappe 5,5 335546 5,5 m
Stålkappe 6 335547 6,0 m
Stålkappe 2,5 335540 2,5 m
Stålkappe 3 335541 3,0 m
Stålkappe 3,5 335542 3,5 m

Eldrevet, 1 kontakt 335560

Elektrisk drev med styrebox,  335562 
1 afbrydere og nødafbryder 
Elektrisk drev med  335563 
styrebox, 1 afbrydere,  
Fjernbetjening og nødafbryder  
Fjernbetjening, ekstra 335564
Sikkerhedsaflukning 2,5 335570 2,5 m
Sikkerhedsaflukning 3 335571 3,0 m
Sikkerhedsaflukning 3,5 335572 3,5 m
Sikkerhedsaflukning 4 335573 4,0 m
Sikkerhedsaflukning 4,5 335574 4,5 m
Sikkerhedsaflukning 5 335575 5,0 m
Sikkerhedsaflukning 5,5 335576 5,5 m
Sikkerhedsaflukning 6 335577 6,0 m

Der kræves en nødafbryder! 
ved brug af fjernbetjening
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Vindbeskyttelsesnet - Elektrisk Agrodør

Cover til at beskytte det 
udrullende vindbeskyttelsesnet 
(ekstraudstyr)

Nøddrift mulig via kæde  Kraftig profiler til ensartet 
fordeling af vindbelastning,

Massive styreskinner giver en høj 
stabilitet og lang levetid

Robust stålprofil

Professionel port til store åbninger
PATURA Agridoor PLUS er velegnet til store åbninger på op til 55 m2. Opviklingsakslen består af en meget robust og stabil 8-kantet aluminiumsrør 
med en diameter på 157 mm. De vandrette trækstænger stabiliserer og giver en god forstærkning af nettet. Porten trækkes af en kraftig motor (230 
V eller 400 V med 9 s / m), som er tilpasset porten. Kan fås med fjernbetjening.

Valg af materialer/farver - for 
utilsigtede beskadigelser let 
udskiftelige

Sikkerhedskontakt ved 
fjernbetjening

Op til
55 m2

NYT
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① ②

③ ④

⑤ ⑦⑥

⑧ ⑨ ⑩

Vindbeskyttelsesnet - Elektrisk Agrodør

 Type Varenr. Bredde Højde
  

 Type Varenr. Bredde Højde
  

El-motor 
bestilles 
separat

① Direkte drev med 230V eller 400V motor
② Indirekte drev med 230 V eller 400 V (valgfri)
③ Kontrolboks med retnings kontrol
④ Trykkontakt 

⑤ Direkte drev med 230 volt eller 400 volt motor
⑥ Indirekte drev med 230 volt eller 400 volt motor (valgfri betaling)
⑦ Kontrolboks med retnings kontrol
⑧ Trykkontakt
⑨ Fjernbetjening
⑩ Sikkerhedskontakt

Elektrisk drev med kontrolenhed Elektrisk drev med fjernbetjening

Merpris Kraftigt net 

Merpris Kraftigt net 
Merpris Kraftigt net 

2. Inspektioner på anlægget
Sørg for at der ingen hindringer er (tagrender, nedløb, portfittings, osv.) ved installering af det øverste beslag og sideskinner.

3. Bund plade
Agridoor PLUS leveres som standard med en grå jordklemme læbe på 20 cm højde.

4. Type
1. Direkte drev med 230 V / 750 W motor, styreboks og switch 2. (ref. 335550)
2.  Direkte drev med 400 V / 400 W motor, styreboks og switch 2. (ref. 335551)
Hvis der ikke er plads til motoren kan der også leveres med indirekte drev (tillægspris).

Porten er fremstillet fixmål og kan ikke tildannes på stedet. 
Derfor er det vigtigt at porten er korrekt opmålt og motorplaceringen er rigtig.

5. Farver
Speciel-net - leveres - uden merpris i grøn, blå, beige, grå og sort

Praktisk video kan nu vises

Merpris Kraftigt net
Merpris Solid material

Elektrisk motor 230 V med 335550
styreboks 
Elektrisk motor 400 V med 335551
Styreboks

Elektrisk drev med fjernbetjening

Agridoor PLUS 5/7 AGPE5070 5.0 m 7,0 m
Agridoor PLUS 5/8 AGPE5080 5.0 m 8,0 m
Agridoor PLUS 5/9 AGPE5090 5.0 m 9,0 m
Agridoor PLUS 5/10 AGPE50100 5.0 m 10,0 m
Agridoor PLUS 6/5 AGPE6050 6.0 m 5.0 m
Agridoor PLUS 6/6 AGPE6060 6.0 m 6.0 m
Agridoor PLUS 6/7 AGPE6070 6.0 m 7,0 m
Agridoor PLUS 6/8 AGPE6080 6.0 m 8,0 m
Agridoor PLUS 6/9 AGPE6090 6.0 m 9,0 m
Agridoor PLUS 7/5 AGPE7050 7,0 m 5.0 m
Agridoor PLUS 7/6 AGPE7060 7,0 m 6.0 m
Agridoor PLUS 7/7 AGPE7070 7,0 m 7,0 m
Agridoor PLUS 7/8 AGPE7080 7,0 m 8,0 m
Agridoor PLUS 8/5 AGPE8050 8,0 m 5.0 m
Agridoor PLUS 8/6 AGPE8060 8,0 m 6.0 m
Agridoor PLUS 8/7 AGPE8070 8,0 m 7,0 m
Agridoor PLUS 9/5 AGPE9050 9,0 m 5.0 m
Agridoor PLUS 9/6 AGPE9060 9,0 m 6.0 m
Agridoor PLUS 10/5 AGPE10050 10,0 m 5.0 m
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1. Bestem dimensionerne
Find bredden "B" på åbningen og den planlagte højde »H« til den nederste kant monteringsbeslag. Er målene mellem 2 målinger på 
prislisten, bestemmes prisen ud fra næste dimensioner. Ved bestilling: Bestem om motoren er i højre- eller venstreside. Ved motor drift, bliver 
lysningshøjden 22,5 cm lavere 
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Ideel til store åbninger og døre

Vindbeskyttelse forhængs-system til optimal lys- og vejrforhold, hele 
ridehalsfronten kan let skubbes til side

I åben tilstand behøver et forhæng ikke megen plads Skralder sørger for fast spænding, selv i kraftig vind

Vindbeskyttelses-forhæng - 
til en bekvem - åbning og sikker 

lukning af store døre

Porte der er over 6 m, der er med togruller eller rulledør, er ikke tilstrækkeligt vindtætte. For dette er et forhængsgardin blevet udviklet. Hele tæppet 
glider på solide ruller i et spor og er derudover stabiliseret med svejsede stropper. Egnede op til vindhastigheder på max. 88 km / t

Vindbeskyttelsesnet - Forhæng
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1. Udstyr til nettet:
Alle net er syet med stropper (25 mm x 2000 kg). Antallet af stropper; 2 stk. (2 m højde), 3 stk. (op til 3 m højde), 3 stk. (op til 4 m højde), 
4 stk. (til 5 m højde). Den nederste strop ender 75 mm over gulvet. Bredden af den nederste strop er 35 cm. På den frie side er der 2 
spændeskralder til at åbne porte optil 3,0 m højde(50 mm x 5000 kg) og til porte over 3,10m høje er der 3 spændeskralder vedlagt.

2. Indretning og montering:
Forhængssystemet kan tilpasses efter længde. En justering i højden er efterfølgende ikke muligt.
Forhængssystemet kan monteres til at åbne fra højre og venstre.
Det sammenskubbede forhæng tager ca. 10 % af den samlede åbning (eksempel: Med en længde på 12,0 m gardin tager gardinet 1,2 m,  
så der stadig er en fri passage på 10,8 m).

4. Bestem dimensionerne
1.  Mål bredden A - lysmålet - på bredder under hele meter, tag det nærmeste hele antal meter, nettet kan 

afkortes i bredden inden opsætning.
2.  Mål højden B - lysmålet - for højder mellem hele meter, oplys den næste større størrelse. 

Ved ordreafgivelse skal den nøjagtige højde angives, nettet kan ikke afkortes i højden
3.   Nødvendige oplysninger:  

Løbeskinne under bjælken - Mulighed C 
Løbeskinne foran bjælken - Mulighed D

4.  Løbeskinnen skal være i vinkel og monteres vandret.

Bredden af nettet kan tilskæres inden opsætning, mens højden skal angives korrekt ved bestilling.

3. Afprøvning af installationen:
Sørg for at ingen hindringer er i vejen (såsom tagrender, nedløbsrør m.v.). Sørg for, at der på den åbne side kan være plads nok til 50 mm 
spændeskraler (min. 36 cm). Sørg for, at der på den faste side er nok plads til at fastgøre (mindst 36 cm). 

Vindbeskyttelsesnet - Forhæng

 Type Varenr. Bredde Højde
  

 Type Varenr. Bredde Højde
  

5. Farver
Speciel-net - leveres - uden merpris i grøn, blå, beige, 
grå og sort

Ved bestilling angives:  drejestolper højre eller venstre
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Forhæng 7/3 TS7030 7 m til 3 m
Forhæng 7/4 TS7040 7 m til 4 m
Forhæng 7/5 TS7050 7 m til 5 m
Forhæng 8/3 TS8030 8 m til 3 m
Forhæng 8/4 TS8040 8 m til 4 m
Forhæng 8/5 TS8050 8 m til 5 m
Forhæng 9/3 TS9030 9 m til 3 m
Forhæng 9/4 TS9040 9 m til 4 m
Forhæng 9/5 TS9050 9 m til 5 m
Forhæng 10/3 TS10030 10 m til 3 m
Forhæng 10/4 TS10040 10 m til 4 m
Forhæng 10/5 TS10050 10 m til 5 m
Forhæng 11/3 TS11030 11 m til 3 m
Forhæng 11/4 TS11040 11 m til 4 m
Forhæng 11/5 TS11050 11 m til 5 m
Forhæng 12/3 TS12030 12 m til 3 m
Forhæng 12/4 TS12040 12 m til 4 m
Forhæng 12/5 TS12050 12 m til 5 m
Forhæng 13/3 TS13030 13 m til 3 m
Forhæng 13/4 TS13040 13 m til 4 m
Forhæng 13/5 TS13050 13 m til 5 m
Forhæng 14/3 TS14030 14 m til 3 m
Forhæng 14/4 TS14040 14 m til 4 m
Forhæng 14/5 TS14050 14 m til 5 m
Forhæng 15/3 TS15030 15 m til 3 m
Forhæng 15/4 TS15040 15 m til 4 m
Forhæng 15/5 TS15050 15 m til 5 m
Forhæng 16/3 TS16030 16 m til 3 m
Forhæng 16/4 TS16040 16 m til 4 m
Forhæng 16/5 TS16050 16 m til 5 m
Forhæng 17/3 TS17030 17 m til 3 m
Forhæng 17/4 TS17040 17 m til 4 m

Forhæng 17/5 TS17050 17 m til 5 m
Forhæng 18/3 TS18030 18 m til 3 m
Forhæng 18/4 TS18040 18 m til 4 m
Forhæng 18/5 TS18050 18 m til 5 m
Forhæng 19/3 TS19030 19 m til 3 m
Forhæng 19/4 TS19040 19 m til 4 m
Forhæng 16/5 TS19050 19 m til 5 m
Forhæng 20/3 TS20030 20 m til 3 m
Forhæng 20/4 TS20040 20 m til 4 m
Forhæng 20/5 TS20050 20 m til 5 m

Merpris Kraftigt net    

Tillæg gennemsigtig dug     

2 drejestolper 335700  til 3 m
2 drejestolper 335701  til 4 m
2 drejestolper 335702  til 5 m
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300 mm

Rullerne trækkes op fra 
bunden - Maxidøren foldes 
derefter sammen

Hjulene kører i massive, 
lodrette bjælker, f.eks 
IPE-bjælker eller U-profiler 
(mindstemål 70 x 110 mm, 
indvendige mål)

Maxidør - manuel Maxitor elektriske drev  
(8 s / m)
med modvægte
og sikkerhed nedlukning

Maxidør - Ideel til store åbninger og døre
Med en anvendelse på op til 20 m, foldes porten fra bund til top. Den kører mellem 2 IPE-bjælker (højre og venstre). Maxidøren er en økonomisk 
løsning til store åbninger på stalde og haller. Den samlede åbningsbredde fastholdes. Højder op til 9,10 m er muligt, og frihøjden reduceres med 
20%. Elektriske og manuelle versioner kan leveres.

Vindbeskyttelsesnet - Maxidør

En hel frontgavl kan åbnes i bredden med en Maxidør. Ideel til hø og 
korn lager.

Vindbeskyttelse-Maxi-dør sørger for optimalt lys- og klimaforhold inde i 
bygningen
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Ved bestilling angives hulmålet, da systemet er lavet på færdigt mål

Vindbeskyttelsesnet - Maxidør

 Type Varenr. Bredde Højde
  

 Type Varenr. Bredde Højde
  

Mindre størrelser kan forespørges. Spørg venligst om tilbud herfor

Farver
Speciel-net - leveres - uden merpris i grøn, blå, beige, grå og sort
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Maxi-dør 8/5,1 Y8051 8 m 5,1 m
Maxi-dør 8/6,1 Y8061 8 m 6,1 m
Maxi-dør 8/7,1 Y8071 8 m 7,1 m
Maxi-dør 8/8,1 Y8081 8 m 8,1 m
Maxi-dør 8/9,1 Y8091 8 m 9,1 m
Maxi-dør 9,1/4,1 Y9141 9,1 m 4,1 m
Maxi-dør 9,1/5,1 Y9151 9,1 m 5,1 m
Maxi-dør 9,1/6,1 Y9161 9,1 m 6,1 m
Maxi-dør 9,1/7,1 Y9171 9,1 m 7,1 m
Maxi-dør 9,1/8,1 Y9181 9,1 m 8,1 m
Maxi-dør 9,1/9,1 Y9191 9,1 m 9,1 m
Maxi-dør 10/4,1 Y10041 10 m 4,1 m
Maxi-dør 10/5,1 Y10051 10 m 5,1 m
Maxi-dør 10/6,1 Y10061 10 m 6,1 m
Maxi-dør 10/7,1 Y10071 10 m 7,1 m
Maxi-dør 10/8,1 Y10081 10 m 8,1 m
Maxi-dør 10/9,1 Y10091 10 m 9,1 m
Maxi-dør 11/4,1 Y11041 11 m 4,1 m
Maxi-dør 11/5,1 Y11051 11 m 5,1 m
Maxi-dør 11/6,1 Y11061 11 m 6,1 m
Maxi-dør 11/7,1 Y11071 11 m 7,1 m
Maxi-dør 11/8,1 Y11081 11 m 8,1 m
Maxi-dør 11/9,1 Y11091 11 m 9,1 m
Maxi-dør 12,2/4,1 Y12241 12,2 m 4,1 m
Maxi-dør 12,2/5,1 Y12251 12,2 m 5,1 m
Maxi-dør 12,2/6,1 Y12261 12,2 m 6,1 m
Maxi-dør 12,2/7,1 Y12271 12,2 m 7,1 m
Maxi-dør 12,2/8,1 Y12281 12,2 m 8,1 m
Maxi-dør 12,2/9,1 Y12291 12,2 m 9,1 m
Maxi-dør 13,7/4,1 Y13741 13,7 m 4,1 m
Maxi-dør 13,7/5,1 Y13751 13,7 m 5,1 m
Maxi-dør 13,7/6,1 Y13761 13,7 m 6,1 m
Maxi-dør 13,7/7,1 Y13771 13,7 m 7,1 m
Maxi-dør 13,7/8,1 Y13781 13,7 m 8,1 m
Maxi-dør 13,7/9,1 Y13791 13,7 m 9,1 m
Maxi-dør 15,2/4,1 Y15241 15,2 m 4,1 m
Maxi-dør 15,2/5,1 Y15251 15,2 m 5,1 m
Maxi-dør 15,2/6,1 Y15261 15,2 m 6,1 m
Maxi-dør 15,2/7,1 Y15271 15,2 m 7,1 m
Maxi-dør 15,2/8,1 Y15281 15,2 m 8,1 m
Maxi-dør 15,2/9,1 Y15291 15,2 m 9,1 m
Maxi-dør 16,1/4,1 Y16141 16,1 m 4,1 m
Maxi-dør 16,1/5,1 Y16151 16,1 m 5,1 m
Maxi-dør 16,1/6,1 Y16161 16,1 m 6,1 m
Maxi-dør 16,1/7,1 Y16171 16,1 m 7,1 m
Maxi-dør 16,1/8,1 Y16181 16,1 m 8,1 m
Maxi-dør 16,1/9,1 Y16191 16,1 m 9,1 m

Maxi-dør 17/4,1 Y17041 17 m 4,1 m
Maxi-dør 17/5,1 Y17051 17 m 5,1 m
Maxi-dør 17/6,1 Y17061 17 m 6,1 m
Maxi-dør 17/7,1 Y17071 17 m 7,1 m
Maxi-dør 17/8,1 Y17081 17 m 8,1 m
Maxi-dør 17/9,1 Y17091 17 m 9,1 m
Maxi-dør 18,3/4,1 Y18341 18,3 m 4,1 m
Maxi-dør 18,3/5,1 Y18351 18,3 m 5,1 m
Maxi-dør 18,3/6,1 Y18361 18,3 m 6,1 m
Maxi-dør 18,3/7,1 Y18371 18,3 m 7,1 m
Maxi-dør 18,3/8,1 Y18381 18,3 m 8,1 m
Maxi-dør 18,3/9,1 Y18391 18,3 m 9,1 m
Maxi-dør 19/4,1 Y19041 19 m 4,1 m
Maxi-dør 19/5,1 Y19051 19 m 5,1 m
Maxi-dør 19/6,1 Y19061 19 m 6,1 m
Maxi-dør 19/7,1 Y19071 19 m 7,1 m
Maxi-dør 19/8,1 Y19081 19 m 8,1 m
Maxi-dør 19/9,1 Y19091 19 m 9,1 m
Maxi-dør 20/4,1 Y20041 20 m 4,1 m
Maxi-dør 20/5,1 Y20051 20 m 5,1 m
Maxi-dør 20/6,1 Y20061 20 m 6,1 m
Maxi-dør 20/7,1 Y20071 20 m 7,1 m
Maxi-dør 20/8,1 Y20081 20 m 8,1 m
Maxi-dør 20/9,1 Y20091 20 m 9,1 m

Elektro-Motor 230 V 506010
Elektro-Motor 400 V 506020

Merpris Kraftigt net 
Merpris Gennemsigtig dug
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Vindbeskyttelsesnet - Rulle-front

Ingang i 
Rullefront

Adgang til 
bygningen

Oprullet 
nedefra, 

H maks. 4 M   
L. Maks.42 M        

Oprullet på midten  
H. Maks 6 M 
L. maks 35 M

Motor 230 V

Ventilation-
rullefront, 

oprulningssystem

Ingen adgang til 
bygningen

Oprullet 
nedefra, 

H maks. 3 M   
L. Maks.140 M        

Oprullet på midten  
H. Maks 3 - 5 M 
L. maks 80 M

Motor 230 V

VVS Light - 
Foldesystem 

Veludført rebsystem

Foldet nedfra  
H: maks 3 M  

L: maks 140 M

Åbningsmulighed fra 
oven og nedefter

VVS foldesystem

Veludført rebsystem

Foldet nedfra  
H: maks 3 M  

L: maks 140 M

Veludført system

Foldet nedfra  
H: maks 3,5 M  
L: maks 140 M   

Foldet på midten 
H: maks. 4,5 M 
L: maks 80 M

Motor 230 V

Åbningstider:

Håndsving / med 
motor 230 V

Håndsving / med 
motor 230 V

VVS foldesystem

system med 
sidestyring

Motor 230 V

foldet nedefra  
H: maks 3 M  

L: maks 140 M   
Foldet på midten  
H: maks 4,5 M 
L: maks. 80  M

åbningsmulighed 
i begge retninger

Variabel sideudluftning - med åbning fra top til bund
Det variable sideventilationssystem er velegnet til intensivt anvendte kostalde. Om sommeren, optimale udluftning. Om vinteren  opnås en 
optimal beskyttelse mod vejret og minimal fugtighed. Nettet køres ned, så åbningen bliver i toppen. Systemet er udviklet til at indgå i bygningens 
modulsystem. Nettet kan opbygges i mange kombinationer alt efter hvilke krav der stilles. Man bør lægge vægt på bygningens udførelse, vind 
belastningen og om der skal monteres motorstyring. En evt. motorstyring kan tilkobles en klimastyring således udluftningen bliver optimal. Typen og 
strukturen i vindbeskyttelsen kan også frit vælges. Vi 
kan i samarbejde med PATURA rådgive dig og hjælpe dig med at vælge det rigtige system, der passer til dine behov og passer til din bygning. 

① Muligheder

Rullerørsystem forneden Centreret rulle rørsystem Patenteret snoede systemet med 
drivaksler

③ Drev indstillinger

Håndsving Kædetræk Træk med 230 Volt 
motor

Patenteret rebholder system med 
styringsruller tildelt en præcis 
justering

Langvarig og prisbillig rebføring Stabile styrerør med støjbeskyttelsesprofil 
for at forbedre vindstabilitet

② Afviklings muligheder

④ Udførelses muligheder
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2. Materialeudvalg forhæng
• Speciel-vindbeskyttelsesnet
• forstærket-vindbeskyttelsesnet
• Presenning 

4. Køremuligheder
•  Elektrisk drev med 230 volt el-motor (16 s / m) og drejekontakt med dødmands 

funktion

Oprulningssystemer op til 4 m i højden (max. 42 m længde) 
og op til 70 meter i længde (max. 1 m højde)

Rulle-front som adgangs-system - så er der fri adgang til bygningerne.
Rullevæg som adgangs system er meget velegnet til kalvestalde og lagerhaller, om sommer med komplet åbning giver det mulighed for høj 
luftgennemstrømning. Netten bliver rullet op i toppen, så der i bunden er fri adgang. Gennem yderlige låse på bunden kan nettet sikres og 
stabiliseres mod vind og vejr..

Oprulningssystem til 4,1 højde  
(max. 39 m længde) til 6 meters 
højde (max. 35 m længde

① Stormbeskyttelse sikrer en hurtig og sikker låsning
② Stabile rørprofil for at forbedre vind stabilitet
③ Holdbar robust føringsboks med en kraftig motor.

1. Dimensioner: (se ovenfor)
A = Byggelængde
B = Højde overkant åbning – bund / underkant åbning
C = Bredde pr. fag

3. Monteringsmuligheder - køreskinner
• Top: på ydersiden af bygningen front - nederst: på ydersiden af bygningen foran
• Top: på ydersiden af bygningen front - nederst: på jorden
• Føringsboks på fri ende (ekstraudstyr)

Vigtige mål

Vindbeskyttelsesnet - Rulle-front
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 Vindbeskyttelsesnet - Variabel side ventilation

1. Dimensioner: (se ovenfor)
L = Åbningslængde (max. 140 m)
B = Åbningshøjde (max. 5,0 m)
E = Under væghøjde (min.8 cm)
C = Bredde byggevidder (max. 6 m)
H = Montageplads køreside (min.1,7 m)
I = Montageplads fri side (min. 1,7m)

2. Materialeudvalg forhæng
• Speciel-vindbeskyttelsesnet
• Kraftigt vindbeskyttelsesnet
• Solid Materiel

3. Monteringsmuligheder - køreskinner
• Top og bund foran bygningen

4. Køre muligheder
• 230 Volt motor 

kraftige køreskinner 
ved motordrift

ventilationsrør,(falsederør) fornede til anlæg indtil 3m højde 
og ventilationsrør fra midten 3-5 m højde

Vigtige mål

Kvalitets El-motor

Rulle-front - åbnes helt fra top til bund
Ventilationssystemerne er ideelle til udluftning om sommeren i kalve- og malkekvægstalde eller lagerhaller, og samtidig giver det nem adgang. 
Nettet rulles let op, så der er fri adgang til bygningerne.

NYT



B

E

H
C

L

I

B313

 Vindbeskyttelsesnet - Variabel sidesventilation Light

1. Dimensioner: (se ovenfor)
L = Åbningslængde (max. 140 m)
B = Åbningshøjde (min. 0,5 m / max. 3,0 m)
E = Under væghøjde (min. B/3 + 10 cm)
C = Bredde byggevidder (max. 6 m)
H = Montageplads køreside (min. 30 cm)
I = Montageplads fri side (min. 15 cm)

2. Materialeudvalg forhæng
• Speciel-vindbeskyttelsesnet
• Kraftigt vindbeskyttelsesnet
• Solid Materiel

3. Monteringsmuligheder - køreskinner
• Top og bund foran bygningen

4. Køre muligheder
• Hånd-sving
• 230 Volt motor 

Kør med håndsving

Set fra siden - foldet Side ventilations-systemet Light til 140 m bredde og 3 m 
højde

 Til 1
40 m bred og 3 m højde

Variabel sideudluftning Light - Den prisværdige sideudluftning
Det variable sideventilationssystem er velegnet til intensivt udnyttede stalde. Om sommeren med en fuldstændig åbning af vindbeskyttelsesnet. Om 
vinteren opnås en optimal beskyttelse mod vejrliget og med minimal fugtighed. Nettet vil blive rullet nedad, så at det øverste delvist lukkede net 
giver optimale luftgennemgang.

Funktion: Nettet kører i sideværts styreskinner og er strammet med vandrette stropper. Systemet består af 3 over hinanden stablet netelementer, der 
er sat på reb. Nettet overlapper hinanden for at reducere pladsen når nettet sænkes.

Vigtige mål

Drevet af elektro-
motor
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 Vindbeskyttelsesnet - Variabel side ventilation

Vinkelrør forneden for systemer optil 3 m høj og optil 70 m lang (drev i enden) eller optil 140 m langt (drev i midten)

Vindbeskyttelsesnet med rebtræk
Det øvre rør drives ved hjælp at en wire/kabel. Åbningen finder sted fra top til bund. Det overskydende materiale er rullet ned.

Rullerørsystem forneden

 Rør på indersiden og ydersiden for at forbedre vindstabilitet. 
Sofistikeret kabelholder sikrer en præcis justering

Robust kabel føringsrulle Patenteret snoet system

Vinkelrør forneden for systemer optil 3.5 m høj og optil 70 m 
lang (drev i enden) eller optil 140 m. lang (drev i midten)

Rullerørsystem forneden

Rørsystem fra 3 til 5.0 m højde og optil 40 m lang(drev i enden) eller 
optil 80 m. lang (drev i midten)

Centreret rulle rørsystem

Vindbeskyttelsesnet med rebtræk
Det øverste rør drives ved hjælp af lodrette wire, der er fastgjort til en vandret liggende drivaksel i hele nettes bredde, derved kan det køre op og 
ned, åbningen starter fra top mod bund og materialet bliver rullet sammen i bunden. 

①  Patenteret snoede systemet 
med drivaksler

② Føringsbokse i enden af 
sideløfterne sørger for en høj 
stabilitet i stærk vind



DB
C

A

B1

B315
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② ③ ④ ⑤

⑪ ⑫

2. Materialeudvalg forhæng
• Speciel-vindbeskyttelsesnet
• forstærket-vindbeskyttelsesnet
• Presenning 

3. Monteringsmuligheder - køreskinner
•  Top: foran bygningen - bund:  

foran bygningen
 

1. Dimensioner: (se til højre)
A   = Byggelængde
B   = Højde overkant åbning - bund
B1 = Åbningshøjde
C   = Bredde byggevidder
D   = Højde overkant byggeside - bund

Vigtige mål

 Vindbeskyttelsesnet - Variabel side ventilation

Manuelt
① Håndsving
② Kædetræk

Elektrisk
③ Træk med 230 Volt motor
④ manuel styring med drejekontakt
⑤  Styring V10 med proportionalkontakter (forudindstillet 

åbningspositioner)
⑥ Styreapparat V40 (Temperatur/Regn/Vind)

Sensorer for automatikstyring
⑦ Regnsensor
⑧ Sensor for vindretning
⑨ Vindsensor
⑩  Temperatursensor

Diverse systemkomponenter

⑪ Hurtig og effektiv montering af føringsrebet
⑫  Stabile styrerør med støjbeskyttelsesprofil for at forbedre 

vindstabilitet

Udførelses muligheder

 4 Udstyr
 • Styring manuel eller elektrisk
 • Klimastyring og sensorer
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Variabel sideudluftning - med åbning fra top til bund
Det variable sideventilationssystem er velegnet til intensivt udnyttede stalde. Om sommeren med en fuldstændig åbning af vindbeskyttelsesnet. Om 
vinteren opnås en optimal beskyttelse mod vejrliget og med minimal fugtighed. Nettet kan rulles ned nedad, således der bliver åben foroven hvilket 
giver optimal luftgennemgang. Nettet kan også åbnes fra bund og top samtidig
hvilket giver mulighed for skygge om sommeren.
Det øverste rør drives ved hjælp af lodret forløbende stålwire, der er knyttet til en vandret stilling, over hele længden strækker drivaksel op eller ned. 
Det overskydende materiale rullet ned (indtil 03,00 m højde) eller i midten (fra 3,00 m højde).

2. Materialeudvalg forhæng
• Speciel-vindbeskyttelsesnet
• forstærket-vindbeskyttelsesnet
• Presenning 

3. Monteringsmuligheder - køreskinner
•  Top: foran bygningen - bund: foran  

bygningen

1. Dimensioner: (se til højre)
A   = Byggelængde
B   = Højde overkant åbning - bund
B1 = Åbningshøjde
C   = Bredde byggevidder
D   = Højde overkant byggeside - bund

Vigtige mål

 Føringsbokse i enden af sideløfterne 
sørger for en høj stabilitet i stærk vind

 4 Udstyr
 • Styring manuel eller elektrisk
 • Klimastyring og sensorer

Det variable sideventilationssystem giver bedre luftgennemgangnemgang.

Rullerørsystem forneden

Centreret rulle rørsystem

Patenteret snoede systemet 
med drivaksler

Rørsystemer op til 3 m høj og op til 140 m længde. Fra 3 til 4,5 m 
rørslange op til en længde på 80 m.

 Vindbeskyttelsesnet - Variabel side ventilation

Langvarig og prisbillig rebføring

Stabile styrerør med 
støjbeskyttelsesprofil for at 
forbedre vindstabilitet
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Diverse systemkomponenter

Elektrisk
① Træk med 230 Volt motor
②  manuel styring med drejekontakt
③ Styreapparat V40 (Temperatur/Regn/Vind)

Sensorer for automatikstyring
④ Regnsensor
⑤ Sensor for vindretning
⑥ Vindsensor
⑦  Temperatursensor

 Vindbeskyttelsesnet - Variabel side ventilation

iSerien- den nye generation af styringer
Med den nye iSerie er det muligt over sin smart phone eller vh.computer at fjernstyre og overvåge sine stalde. Vh. Af diverse forskellige sensore 
kan man styr luftvekslingen, temperaturen, vand, lys, luft. Ja systmet åbner for en uendelig mængde af muligheder, kan man montere en sensor ved 
eller i systemet kan man overvåge og styre det, det er muligt at fastligge sine parameter på sin Smart-phone eller tablet, ligeledes kaan app'en 
downloades på computeren. vi hjælper naturligvis gerne med at konfigurere og bestykke anlægget.

Styreenhed til forskellige formål

sensore til vind, temperatur, luftfugtighed, ammoniak og kvælstof belastninger

Android og iOS app til Smartphone eller Tablet

udførlig diagnoser af de forskellige påvirkninger

NYT
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Dine fordele:
Fordel 1:
Fordel 2:
Fordel 3:
Fordel 4:
Fordel 5:
Fordel 6:

En ligelig fordeling af friskluft
begrenset støvmænge i luften
begrensning af luftvejs sygdomme
begrensning af medicin forbrug
begrænsning på dyrelæge kontoen
komplett anlæg skræddersyet til dine behov.

PATURA tænker hele tiden på dyre velfærd, derfor bør stalde forbedres, hvad ventilation angår, dyrenes indeklima, det være sig varme og 
luftbeskaffenhed bør optimeres for at mindske luftvejssygdomme. derfor skal man sørge for at skifte luften selv i åbne stalde.
en udfordring findes bla. ved sårbare dyr s.sm. kalve, da disse dyr ofte bliver anbragt i ældre bygninger uden det store luftskifte som er nødvendigt. 
derfor har PANTURA udviklet VentTube-systemet, Systemet giver mulighed for at optimere luftveklingen specielt på den dyreart der forefindes i den 
stald

Ingen udkast

en afbalanceret luftmængde

ligelig fordeling af den 
friske luft

Frisk luft til stalden

Vindafdækninger udluftningsrør

NYT

Vent-Tube-Systemet tilbyder:

til kalve
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Vent-Tube giver en frisk og træk-fri ventilation i dyrets nærhed, således at 
støv, fugtighed og varme ikke belaster dyret. dyrene vokser op i et sundt 
og optimalt klima   

Indhold i leveringen:
Ventilationsrør/slange med montage komponenter, ventilator med 
afdækning

Vent-tube består af et PVC ventilationsrør, holdere og forstræbninger, en af dækket ventilator. ventilatoren monter i gavlen af bygningen og trækker 
renluft ind. luften fordeles ligeligt over hele stalden.

Dimensionen af rør og udblæsnings huller bliver konstrueret efter bygningens beskaffenhed. gennem den specielle opbygning bliver luften fordelt 
således at ikke opstår træk ok anden miljøbelastning omkring dyrene.

Opbygning og funktion.

Vindafdækninger udluftningsrør

Send os en skitse og billeder af jeres Stalde, så 
sender vi et uforpligtende tilbud.

Til køer
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INOX

Skyggenet - f.eks. til udendørs opdræt af svin, også velegnet til fritgående kvæg, får og heste

3 Monterings-muligheder

① Front-Montage: inde / ude foran en dørstolpe
② Under-Montage: under en dørstolpe
③  Sving-montage: inde / ude foran en dørstolpe; Sving lameller; 

ideel til lave indgange
bør ikke monteres i nærheden af Gylle-skarberen

PVC forhæng: beskytter mod vind, kulde og fluer

•  Den ideelle vind og kulde beskyttelse på samme tid optimal 
tilgængelighed

• Reducerer angreb af fluer om sommeren
• Ideel til løbestalde og udestalde
• Velegnet til alle døre, porte og passager
• Fremstillet af 3 mm tyk PVC
• Afrundede kanter, dvs ingen fare  for skader
• Transparent for maksimal synlighed og lysforhold
• Monteringsbeslag til front eller under installation

De vigtigste fordele

Beregningseksempel (til front montering)
 Døråbning: 2,50 m bred, 2,50 m høj
30 cm bredde lameller, 9 cm overlap
Dækningsbredde: 30 cm - 9 cm = 21 cm 

2,5 m (dørbredde) : 0,21 m (Dækningsbredde) = 11,9 lameller
Oprundet = 12 lameller

12 Lameller x 2,55 m længde (Højde + 5 cm) = 30,6 m
Oprundet = 31 m

Skyggenet: skyggenet til udendørs dyr
Tendensen til øget dyrevelfærd betyder også at dyrene går mere ude. På græsarealer har dyrene brug for beskyttelse mod stærk sollys. Skyggenet 
giver en sådan beskyttelse og resulterer i at skyggeområdet giver en dyrevenlig mikro-klima.

Vindbeskyttelsesnet - PVC lameller - skyggenet

Med  
afrundede 

kanter
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• Til at lukke døråbninger men på samme tid lade dyret gå uhindret ud
• UV-stabiliseret, klar 3 mm tyk PVC
•  Om vinteren vil vind og kulde blive stoppet, om sommeren tjener PVC-lammellerne 

som fluebeskyttelse
• Monteres med 4,1 cm til 15 cm overlap
• 3 forskellige galvaniseret beslag:
  1:  installering på indersiden eller ydersiden af dørstolpen (forboret huller til 9 cm 

overlap)
  2: Installering under overliggeren (forborede huller til 9 cm overlap)
  3: Installering som sving-lameller (især ved lave indgange) 

• Til skygge af rum / områder, til alle dyrearter
• Fremstillet af UV-stabiliseret høj poly, 75% skyggefuld
• stropper og elastik loops til fastgørelse 

PVC-lameller, 300 x 3 mm 503030 pr. meter  
blå transparent, kan tåle frost ned til -35° C
PVC-lameller, 300 x 3 mm 503032 25 m rulle  
blå transparent, kan tåle frost ned til -35° C
PVC-lameller, 300 x 3 mm 503035 50 m rulle  
blå transparent, kan tåle frost ned til -35° C
PVC-lameller, 300 x 3 mm 503041 25 m rulle  
grøn transparent, kan tåle frost ned til -30° C
PVC-lameller, 300 x 3 mm 503042 50 m rulle  
grøn transparent, kan tåle frost ned til -30° C

Klemskinne, front-montage 503101 1,15 meter  
Klemskinne, front-montage 503102 2,20 meter  
Klemskinne, front-montage 503103 2 x 1,6 meter  

Klemskinne, under-montering 503111 0,93 meter  
Klemskinne, under-montering 503112 1,98 meter  
Klemskinne, under-montering 503113 3,00 meter  

Pendulskinne, komplet, galv. 503120 0,98 meter  
inkl. 5 ophængsplader à 30 cm,  
Overlap: 4,1 / 8,2 / 12,3 cm

Pendulskinne, komplet, galv. 503121 1,23 meter  
inkl. 7 ophængsplader à 30 cm,  
Overlap: 4,1 / 8,2 / 12,3 cm

Pendulskinne, komplet, galv. 503122 1,97 meter  
inkl. 11 ophængsplader à 30 cm,  
Overlap: 4,1 / 8,2 / 12,3 cm

Skyggenet 4,5 x 4 m 335800   
Skyggenet 6,0 x 4 m 335801   

Vindbeskyttelsesnet - PVC lameller - skyggenet

 Type Varenr. Mål  Beskrivelse
 L x B x H (cm)  

Ideel til 
fritgående 

dyr

Byggeeksempel
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 B324 – B327

 B328 – B329

 B330 – B331

 B332 – B337

 B338 – B339

 B340 – B349

 B350 – B353

 B354 – B357

Fåreprogram

Høhække 

Kalveskjul 

Plastik trug 

Stald indretning til får 

Mobile fangeanlæg 

Mobilanlæg og låger., Telt til mindre dyr 

Behandlingsanlæg 

Komplet anlæg 
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Lavt tag til optimal beskyttelse

Nem påfyldning med frontlæsser

Justerbar fodergitter med bredt gitter

Massiv afdækning til tre-punkts-
ophæng

Højdejusterbare fødder i kurveform

Tre-punkts-ophæng til sikker transport

Til hø og ensilage baller til 1,40 m i diameter. Justerbare foderfront giver dig mulighed for at justere 
høhækken til forskellige ballestørrelser og giver dermed mulighed for at få fri adgang til foderet. Et bredt 
trug sørger for minimal fodertab. Ved læsning med frontlæsseren kan et sidepanel åbnes helt. Transport af 
høhækken kan gøres via et tre-punkts ophæng.

Rundballe foderhæk giver dine får mulighed for at nå foderet fra alle 4 sider

Aftagelig fodergitter, også til at rulle baller ind En fodergitterbredde på 19 cm giver en sikker mulighed 
for at fåret kan nå foderet uden at blive fanget

Specielprogram får - foderhække

Fordelene:

Foderhæk til rundballer
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19 cm19 cm

• Til rundballer op til Ø 1,80 m
• Fri bredde fodergang: 16 cm
• Højdejusterbare fødder
• Højde høhæk(uden bøjler): 0,95 - 1,15 m
• Højde bøjler: 0,50 m
• Højde kurv: 0,70 m
• Bundhøjde: 0,30 - 0,50 m
• Komplet galvaniseret,  leveres som byggesæt

• Til hø og ensilage baller optil Ø 1,40 m
• Brede fodergang: 19 cm
•  Den ene side kan åbnes for nemmere fyldning 

med frontlæsser
• Justerbar fodergitter, for nemmere at komme til foderet
• Trug for at minimere fodertab
• Fuldt galvaniseret
• Leveres som samlesæt 
• Bundhøjde 0,5 - 0,6 m

Foderhække til får, med tag 373513 266 kg 
20 foderåbninger L x B: 1,60 x 1,50 m

Foderhække til får, uden tag 373514 225 kg 
20 foderåbninger L x B: 1,60 x 1,50 m

firkantet foderhæk, til får  373515 67 kg 
28 Foderpladser
l x b: 1,85 x 1,40 m

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Specielprogram får - foderhække

mulighed for at levere en beskyttelsesbøjle til 
tagkanten

firkantet foderhæk til geder med tag 373517 302 kg 
28 foderpladser  L x B 1,60 x 1,50 m

firkantet foderhæk til geder uden tag 373519 261 kg 
28 foderpladser  L x B 1,60 x 1,50 m

til 
får
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Rund foderhæk
Til økonomisk brug af rundballer optil Ø140 cm til får. Placer rundballen på den flade side, sæt den todelte foderhæk rundt om halmballen og 
forbind med to plejlstænger.

Rundhæk, 28 foderpladser 373520 57 kg  
• Indvendig Ø 1,70 m,  
• 2-delt med forbindelses stang 
• Ril rundballer op til Ø 1,40m 
• Fri bredde fodergang: 18 cm 
• Samlet højde: 0,90 m  
• Blikhøjde: 0,30 m 
• Rørdiameter: 25 mm  
• Ramme: 25 x 25 mm 
• Galvaniseret

Mellemstykke 373521 6,5 kg  
til 373520 
Bredde: 65 cm

Specielprogram får - foderhække

For at forlænge foderhækken skal der bruges  
2 mellemstykker.

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Rundhæk, 20 foderpladser 373530 59 kg  
• Indvendig Ø 1,60 m,  
• 2-delt med forbindelses stang 
• Lav risiko med lam for at glide igennem, også velegenet til hornede får 
• Til rundballer til Ø 1,40 m 
• Fri bredde fodergang: 22 cm 
• Højde: 1,20 m, plade højde: 0,40 m 
• Rør diameter: 25 mm 
• Galvaniseret

Mellemstykke 373531 11 kg  
Til 373530 
Bredde: 65 cm

Til at forlænge foderhækken, skal der monteres  
2 mellemstykker
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Specielprogram får - foderhække

Andere Hø-hække
til fodring af får med hø tilbyder PATURA forskellige muligheder, en mobil hø-hæk kan fodringen gøres individuel i stalden eller på marken. den 
dobbelte hø-hæk muliggøre fodring med kraftfoder og hø. 

Praktisk video kan nu vises

Høhæk til udlægning af hø til lam og får
med 4 hjul
Højde: 80 cm
Bredde: 60 cm

Mobil høhæk 2,44 m 372530 53 kg 
• indhold ca 1,5 Højtryksballe, 12 pladser

Mobil høhæk 2,44 m 372540 85 Kg 
• Indhold ca.3 højtryksballer, ca. 24 pladser

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Høhæk - dobbelt 303605 95 kg 
• L x B x H: 2,56 m x 0,76 m x 1,23 m
• Til ca. 20 får
• Lysmål gitterafstand 6,5 cm
• Med trug til kraftfoder
• Til stald og græsarealer
• Til små baller og løst hø
• Varm forzinket
• Leveres som samlesæt 

Tag til høhæk - dobbelt 303606 45 kg 
Mål på foderhæk incl. tag:
L x B x H: 3,00 m x 1,48 m x 2,02 m

Taget skal bestilles 
separat
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Lammefoder automat
En optimal opnåelig slagtevægt på lam på kortest mulig tid, er kun mulig gennem en målrettet koncentreret fodring. Bredden af foderhullerne er 
trinløst. Det kan således tilpasses optimalt til størrelsen af lam. Moderfåret kan på ingen måde komme til foderet. Med et bredt tagudhæng med en 
tagrende kan fugt undgåes i maden.

• Foderautomat til lam med justerbare foderåbninger
• Med en enkelt aksel og håndtag
•  Trinløs justerbar foderåbninger: foderområde 

bredde 20 cm
• Halslængde: justerbar fra 9 til 18 cm
• Beholderhøjde 46 cm; Beholderbredde: 45 cm 

Specielprogram får - Foderautomater

optimal 
dagsration 

gennem 
fodringen

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Foder automat til langtids udlægning af foder, meget betjeningsvenlig.
Anbefales til lam op til max. 40 kg.

Nyt design

Praktisk video kan nu vises

Foderautomat for lam 372513 46 Kg 
Indhold ca. 120 l       2 x 6 foderpladser

Foderautomat for lam 372524 82 Kg 
Indhold ca. 240 l       2 x 12 foderpladser
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Rund foderautomat til lam 372600 68 kg 
• Indhold: 340 l
• til ca. 35 slagte lam
• Justerbare trughøjde fra 0,35 til 0,70 m 
• Samlet højde: 1 m
• Diameter: Ø Trog 1,30 m 
• Justerbar spaltebredde 
• Specielt formet plast fodertrug 
•  Inden fare for skade på dyrene. 

Egnet til alle former for kraftfoder

Specielprogram får - Foderautomater

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Fodertrug til 
får og geder, 
maximal bes-

kyttelse, ingen 
skarpe 
kanter.

Foder automat til langtids udlægning af foder, meget betjeningsvenlig.
Anbefales til lam op til max. 40 kg.

Praktisk video kan nu vises

Rund foderautomat til lam
På grund af den runde form er automaten velegnet til et maksimalt antal dyr. Foderforsyningen kan styres individuelt via foderspalter, og sikrer 
således ensartet foderforsyning. Automatens runding, gør den sikker og kan løftes og flyttes let. Er automaten fuld af foder, kan den løftes med 
frontlæsser.   
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Fodertrug til får
I fårehold ser man ofte kraftfoder liggende på gulvet eller i primitive trug, hvilket resulterer i stort fodertab og foderforurening.PATURA tilbyder i 
stedet en bedre løsning til brug af fodertrug. De er lavet af syrefast og råd-resistent plastik og kan nemt rengøres. PATURA fodertrug er værd at 
investere i.

• Fremstillet af syrefast- rådbestandig plast- ideel til brug af aggressive foder
• Nem at rengøre på grund af afrundede kanter
• Vælter ikke da den er placeret på jorden 

• Fremstillet af syrefast- rådbestandig plast- ideel til brug af aggressive foder
• Nem at rengøre på grund af afrundede hjørner og kanter, integreret afløb.
• Højdeindstilling med justerbare fødder.

Multi-fodertrug, 1,00 m 333500 3 kg  
20 Liter, B = 32 cm, H = 12 cm

Multi-fodertrug, 1,50 m 333501 5 kg  
30 Liter, B = 32 cm, H = 12 cm

Multi-fodertrug, 2,00 m 333502 6,5 kg  
40 Liter, B = 32 cm, H = 12 cm

Fodertrug til kalve og får 2 m 333510 18 kg  
108 l, B = 45 cm, D = 19 cm, Højde: 32 - 50 cm

Fodertrug til kalve og får 2.5 m 333511 22 kg  
137 l, B = 45 cm, D = 19 cm, Højde: 32 - 50 cm

Fodertrug til kalve og får 3 m 333512 24,5 kg  
166 l, B = 45 cm, D = 19 cm, Højde: 32 - 50 cm

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Specielprogram får - Plastfodertrug
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Plasttrug - langt, 50 l 333120 6,8 kg   
til at skrue på    
T = 29 cm  
B = 123 cm  
H (uden klap) = 25 cm  
H (med klap) = 34 cm  
Til at montere på væggen  
(Leveres uden skruer) 

Plast - slikstensholder til 10 kg sliksten,  333200 0,53 kg   
Firkantet    
til montering på vægge

Plast - slikstensholder til 10 kg sliksten,  333210 0,57 kg   
Rund    
til montering på vægge

Plast - slikstensholder til 2 kg sliksten,  333220 0,34 kg   
Lille    
til montering på vægge

Plast trug, 32 L til ophængning 333180 4 kg  
L: Uden klap = 29 cm 
L: Med klap = 36 cm 
B = 80 cm 
H = 23 cm 
til at hænge på 2" rør

Kunststof-trug, 13 l til at skrue på 333115 2,8 kg  
L = 26 cm 
B = 77 cm 
H (bagved) = 27 cm 
H (foran) = 11 cm

Specielprogram får - Plastfodertrug

Plast-trug - langt, 50 l til ophængning 333130 5,8 kg  
Mål: L=28 cm 
B=121 cm 
H=24 cm 
til at hænge på rør op til 2"

Plast-trug - langt, 50 l til  333140 8,2 kg   
ophængnnig (forhøjet)    
Mål: L=29 cm 
B=123,5 cm 
H=41 cm 
til at hænge på rør op til 2"

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Plasttrug - langt, 100 l 333160 11 kg   
til ophængning    
T  (uden flap) = 29 cm 
T  (med flap)= 40 cm 
B = 200 cm 
H = 23 cm 
til ophæng på rør optil 2”
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Specielprogram til får - og staldindretninger til får.

Beskrivelse Type Varenr. Vægt

Høhæk til får 376020 77 kg 
l= 2,46 m

selvlukkende dør 376022 7 kg 
til Hæk og trug

endestykke gang høhæk 376023 8 kg 
til anhugning

forbindelse til gang høhæk 376024 1 kg 

Endestykke trug 376025 3 kg 
til Hæk og trug

påskruning til hæk 376026 1 kg 
til Hæk og trug

Høhæk til får
med en høhæk og trug til får, tilbyder PATURA et modul system, til foder og kraftfoder, i stål. De enkelte moduler kan forbindes med hinanden således at 
udnyttelsen kan optimeres. Ved hjælp af de højdejusterbare fødder tages der højde for at dyrenes højde og opbygningen på gulvet

Med potentiel aggressiv foder (ensilage), 
brug bitumen bund

Bitumen - maling, 1 liter 339202 1,1 kg 
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Trug til får 376030 73 kg 
l= 2,46 m

selvlukkende dør 376022 7 kg 
til Hæk og trug

endestykke til gangtrug 376033 8 kg 
til anhugning

forbindelse til gang trug 376034 1 kg 

Endestykke trug 376025 3 kg 
til Hæk og trug

påskruning til hæk 376026 1 kg 
til Hæk og trug

Specielprogram til får - og staldindretninger til får.

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Trug til får
dette trug til får muliggør en udvidelse til fodring i stald af kraftfoder. De enkelte trug kan sammenbygges, de er højdejusterbare. De på siden 
anbragte rør begrensere og muliggør en tilpasning til dyre-størrelserne

 Med potentiel aggressiv foder (ensilage), brug bitumen bund

Praktisk video kan nu vises
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Bitumen - maling, 1 liter 339202 1,1 kg 
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 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Adobtionsboks til lam. 370170 47 kg  
startsæt med 2 sidedele

Udvidelse af adopsionboks 370171 37 kg  
med en sidedel

Dieflaske til lam 370140 0,8 kg  
500 ml. suger   

Drikkespand til lam 370145 1 kg  
5 Suttesteder inkl. Sut   

Adobtionsboks til lam.
Med denne adoptionsboks, er det muligt at vænne moderdyret til de udstødte lam. Moderdyret bliver fikseret med en bøjle således at lammene 
bliver afskærmet fra den bagerste del af moderdyret. Påtrods af fikseringen kan moderdyret uden problemer bevæge sig 

Kun egnet til store fåre racer

Specielprogram til får - og staldindretninger til får.
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hegn til læmmeboks 370191 16 kg 
Højde 92 cm, med afskærmning

hegn til læmmeboks 370194 13 kg 
Højde 92 cm, med afskærmning

hegn til læmmeboks med låge 1,5 m 370192 19 kg 
Højde 92 cm, med afskærmning

Høhæk til montering 373510 8 kg 
Til stativer eller rør op til 35 mm 
Længde: 60 cm
Bredde: 50 cm
Højde: 40 cm  

Spandholder, enkelt 334028 1,80 kg 
Diameter 280 mm 
til ophæng på grinder og paneler eller rør op til 35 mm  

Spandholder, dobbelt 334029 2,80 kg 
Diameter 280 mm 
til ophæng på grinder og paneler og rør optil 35 mm  

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Høhæk til til lam
PATURA læmningsbokse er idielle som bokse til moderdyr og lam. Den stabile beklædning beskytter mod træk og hjælper til at moderdyret og lam 
vænner sig til hinanden, hvorved at man begrænser adskillelser, da moder dyret kan fokusere på sine egne. Der er rigelig plads til flere lam.

Forbindelsesstang Ø 14 mm 37920 2 kg 
L = 94 cm

Kun egnet til store fåre racer

Praktisk video kan nu vises
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Specielprogram til får - og staldindretninger til får.

Foderskål 5 l, Ø 28 cm 361450  

Foderskål 8 l, Ø 28 cm 361440  
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Specielprogram til får - og staldindretninger til får.

Fårestald med opdeling og æde-gitter
• hurtig og enkelt opbygning af hele stalden
• med 9 rækkers opdeling, bliver lammene sikre i stalden
• mulighed for fleksible gruppe størrelser
• rationelle fodring
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Specielprogram til får - og staldindretninger til får.

Adskillelse får 1,37 m 376102 16,9 kg  
9 Rør, højde 1,00 m

Adskillelse får 1,83 m 376103 21,3 kg  
9 Rør, højde 1,00 m

Adskillelse får 2,75 m 376104 30,1 kg  
9 Rør, højde 1,00 m

Adskillelse får 0,94 - 1,37 m 376201 22,0 kg  
9 Rør, højde 1,00 m

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Skråtstillet gitter til får 1,37 m 376002 23,9 kg  
højde 1,00 m

Skråtstillet gitter til får 1,83 m 376003 30,2 kg  
højde 1,00 m

Skråtstillet gitter til får 2,75 m 376004 43,0 kg  
højde 1,00 m

NYT

Forbindelsesstang Ø 14 mm 37920 2 kg  
L = 94 cm

Underste del af fodergitteret er beklædt med kunsstof
forbindelses stænger for en sikker forindelse af delene

Pæle og  
monteringstilbehør  

bestilles separat
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Specielprogram får - Mobile fangeanlæg

Mobile fange- og behandlingsanlæg
Mobile fange- og behandlingsanlæg er ubetinget afgørende for hurtig og præcis opsamling og behandling af får. En stordel af det at arbejde med 
dyr, der hele året skal tilses, er et anlæg som dette uundværligt for alle fåreavlere: Identifikation af dyr, parasitbehandling, Klovbeskæring, sortering 
og alle former for kontrol og omsorg.

Hurtig og effektiv sortering med 2-vejs-stop-sortering Får i V-formet drivgang

Et mobilt Fangeanlæg - muliggør en hurtig og enkelt sortering af får i 2 grupper

Tragt med Fald- og svingedør
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Specielprogram får - Mobile fangeanlæg

Komplet anlæg til indfangning, behandling og sortering af får

driv-hegn m. fald-lem og sving-dør

Stoplåge med eftermonteret 2 vejs sorter-lågeDør til drivgang med kabeltræk

Praktisk video kan nu vises
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91 cm

①

②

①

②

Grinder med justerbar lamme slip 370180 27,7 kg  
bredde 1,83 m højde 91 cm,  
gennemgangs breddde 12 til 25 cm,  
gennemgangs højde 43 til 58 cm

Grinder, 6 rør, 1,83 m 37683 14 kg  
Højde 91 cm 

Grinder, 6 rør, 2,75 m 37675 20 kg  
Højde 91 cm

Grinder, 6 rør, 3,00 m 37676 21 kg  
Højde 91 cm

Grinder, blikbeklædt, 1,37 m 37137 16 kg  
Højde 91 cm

Grinder, blikbeklædt, 1,83 m 37183 21 kg  
Højde 91 cm 

Grinder, blikbeklædt, 2,75 m 37275 29 kg  
Højde 91 cm

Sving-skydedør 37034 33 kg  
Bredde 1,83 m, højde 91 cm  

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Specielprogram Får - Grinder

Grinder med 6 vandrette rør. Forstærket udførelse til anvendelse i drivgang eller i 
indsamlingsrum

Grinder, blikbeklædt Forstærket udførelse til anvendelse i drivgang eller i 
indsamlingsrum

Svingskyde med ramme til indsamling af får i begyndelsen af drivgangen f.eks. 
tragter, kan tages igennem sit drejepunkt, sådan at lågen ikke bliver svinget tilbage 
mod flokken.

Fangefold med indstillelig lammeudslip: Til afgrænsning af et særskilt område til lam, 
med 6 indstillige åbninger

Kurvehæk Beklædt 1,10 m 371610 22 kg  
Højde 100 cm

Kurvehæk Beklædt 1,87 m 371611 25 kg  
Højde 100 cm

Kurvehegn, beklædt, for opstilling af tvangsdrive anlæg
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①①

②

①

②
②

Grinde med svingdør, 1,83 m 37025 21 kg  
Højde 91 cm  
Dørbredde: 63 cm

Grinde med svingdør, 2,75 m 37027 27 kg  
Højde 91 cm  
Dørbredde: 63 cm

Dør med ramme, 1,83 m 37006 20 kg  
Højde 91 cm 

Dør med ramme, 2,75 m 37009 39 kg  
Højde 91 cm

Tilbageløbsspærre (2-delt) 37030 5 kg  

Forbindelsesstang Ø 14 mm 37920 2 kg  
L = 94 cm

Specielprogram Får - Grinder

Låge med ramme. Til at lukke dyr inde eller ude

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Returløbsspærre: forhindrer dyrene at gå tilbage i drivgangen

Fangefold med svingdør: giver landmanden mulighed for en hurtig 
indgang til dyrene

Tilslutningsstang 379000 1,20 kg  
Til Stickfix-grinder,  
med 2 forbinderplader  
(der kræves tilslutning til grinder af Stickfix  
grinder med stænger)

tilbageløbsspærre til drivergang 370310 19 kg  

Kraftig udførelse, til tvangsdrive rammer, store fløjdøre forhindre tilbageløb af får og 
lam
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  • forbindelses stænger for en sikker forindelse af delene
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Rammer til drivgang  
Forhindrer, at dyrene trykker hinanden i gangen 

Stopdør  
Til sikker stop af dyr i løbegangen

2-vejs-sorteringsdør  
Til at sortere dyrene i 2 grupper

2-vejs-stop-sorteringsdør  
Til at sortere dyrene i 2 grupper

Falddør: Med falddøren bliver fårene 
sat ind, enkeltvis eller fra grupper fra 
samlerummet til løbegangen og/eller 
ud af løbegangen

Rammer til drivgang 37005 8 kg  
Længde: 9 cm 
Bredde: 51 cm 
Højde: 91 cm

2-vejs-sorteringsdør 37022 20 kg  
Længde: 96 cm 
Bredde: 51 cm 
Højde: 91 cm

Stopdør 37024 25 kg  
Længde: 35 cm 
Bredde: 56 cm 
Højde: 91 cm

2-vejs-stop-sorteringsdør 370210 34 kg  

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Falddør: 37035 21 kg  
med rebtilslutning 
Længde: 9 cm 
Bredde: 56 cm 
Højde: 205 cm

Specielprogram Får - Låger
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• Lav ind- og udgang
• Ribbet bund

Klovvask, plastik 37911 4,5 kg  
Længde: 154 cm 
Bredde: 57 cm 
Højde: 14 cm

Klovbad, ribbet 37912 10 kg  
Lav ind- og udgang 
Længde: 300 cm 
Bredde: 47 cm 
Højde: 18 cm

Klovvask, plastik 37914 11,5 kg  
Længde: 300 cm 
Bredde: 45 cm 
Højde: 20 cm

Gummivægbeklædning 37913 35 kg  
Længde: 300 cm 
Højde: 60 cm 
1 Sæt = 2 Stk.

Specielprogram Får - Klovvask

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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84 mm

79 mm

79 mm

89 mm

102 mm

159 mm

172 mm

Stickfix-system - den nemme samling af 
grinder, uden brug af værktøj.

Stickfix-grinder, universel indsatser, f.eks. til indsats som enkel- eller gruppebokse

• Alsidig og fleksibel at bruge
• Nem at opsætning af enkelte eller flere bruger
• Høj sikkerhed for dyr og mennesker
• Handy, robust og mere holdbart end træ
• Kan anvendes som fleksibel stald inventar.
•Stickfix-grinder - handy, stabil og stærk erstatning for dine trægrinder

Specielprogram Får - Stickfix-Grinder

Prøvet og
 testet over en 

100.000 timers 
test, 

galvaniseret

Rørafstand op-
timeret til mere 

sikkerhed

Praktisk video kan nu vises
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587 mm

Specielprogram Får - Stickfix-Grinder

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
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Stickfix-Grinder, 1,37 m 371400 13 kg  
7 Rør 
Højde 92 cm, 1 forstærkning

Stickfix-Grinder, 1,83 m 371800 16 kg  
7 Rør 
Højde 92 cm, 1 forstærkning

Stickfix-Grinder, 2,75 m 372700 24 kg  
7 Rør 
Højde 92 cm, 2 forastærkninger

Stickfix-Grinder med Lammeslip 371500 16 kg  
Bredde 1,83 m, Højde 0,92 m  
Slipbredde justerbar  
fra 18 cm - 25 cm;  
Sliphøjde 41 cm

Stickfix-grinder med låger, 1,83 m 371501 21 kg   
7 Rør 
Højde 92 cm

Stickfix-grinder med låger, 2,75 m 371502 28 kg  
7 Rør 
Højde 92 cm, 1 forstærkning

Rør Ø 21,3 mm (1/2”) ,  
Øverste rør Ø 25,0 mm

Stickfix-Grinder med Lammeslip 371504 28,6   
Bredde 1,83 m, Højde 0,92 m  
Slipbredde justerbar  
fra 18 cm - 25 cm;  
Sliphøjde 41 cm

NYT
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157 mm

176 mm

159 mm

102 mm

89 mm

79 mm

79 mm

84 mm

587 mm
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①

①

②

Specielprogram Får - Stickfix-Grinder

 Beskrivelse Type Varenr. Vægt
  

Stickfix-Grinder XL, 1,37 m 371410 15 kg  
8 Rør 
Højde 1,10 m, 1 forstærkning

Stickfix-Grinder XL, 1,83 m 371411 19 kg  
8 Rør 
Højde 1,10 m, 1 forstærkning

Stickfix-Grinder XL, 2,75 m 371412 27 kg  
8 Rør 
Højde 1,10 m, 2 forstærkninger

Stickfix-grinder XL med låger, 1,83 m 371413 24 kg   
8 Rør 
Højde 110 cm

Stickfix-grinder XL med låger, 2,75 m 371414 32 kg  
8 Rør 
Højde 110 cm, 1 forstærkning

Alle stickfix grinder XL er kombinerbar med standard Stickfix grinder.

Ideel til store 
racer!

Stickfix-grinder XL med Lammeslip, 2,75 m 371503 21,2 kg   
8 Rør 
Højde 110 cm

Tilslutningsstang 379000 1,20 kg  
Til Stickfix-grinder,  
med 2 forbinderplader  
(der kræves tilslutning til grinder af Stickfix  
grinder med stænger)
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Specielprogram Får - Stickfix-Grinder
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Tag 2,75 m x 2,75 m 371301 32 kg 

Tag 2,75 m x 2,75 m 371302 132 kg 

Vind net til tag 371303 7 kg 

Høhæk til montering 373510 8 kg 
Til stativer eller rør op til 35 mm 
Længde: 60 cm
Bredde: 50 cm
Højde: 40 cm

Spandholder, enkelt 334028 1,80 kg 
Diameter 280 mm 
til ophæng på grinder og 
paneler eller rør op til 35 mm

Spandholder, dobbelt 334029 2,80 kg 
Diameter 280 mm 
til ophæng på grinder og 
paneler og rør optil 35 mm

Foderskål 5 l, Ø 28 cm 361450  

Foderskål 8 l, Ø 28 cm 361440  

Foderskål rustfri 6 l , Ø 28 cm 361445  

Mobilt skur til får.

• hurtig opstilling af en person
• taget monteres let med stik forbindelser
• robust pressennings tag
• Ekstra Vindnet til beskyttelse af siderne 

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Praktisk video kan nu vises
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NOVINKA

Under PATURA smådyrstelt i rundbueform finder smådyr som får og geder beskyttels for sol og vind beskyttelse.
det tager ca 1 time at stille op og giver en god arbejdshøjde på ca. 2 m

Telt til mindre dyr

bør ikke benyttes uden en stormsikring, pløkke ( 8 stk, til 3 m versionen og 16 stk 
ved 6 m, skal bestilles separat)

• Enkelt og hurtig montage, 2 personer, ca 1 time
• Højkvalitets pressening, det er muligt at lever  en sideafdækning enten som pressening eller net 

 Type Varenr. Længde  Bredde  Vægt
       

Telt til mindre dyr 3 x 3,6 m 313180 3,00 x 3,60 m 2,05 m 120 kg
Telt til mindre dyr 3 x 3.6 m 313190 6,00 x 3,60 m 2,05 m 240 kg
Pressening til Gavl 313181 3,60 m 2,05 m 
Vindnet til Gavl 313182 3,60 m 2,05 m 
jordspyd 400 x 16 mm 313070
Strammegummi 335041
(Gavlside = 15 stk.)

NYT

Bundplade inkl. Pløkker

Specielprogram Får - Telt til mindre dyr
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Specielprogram Får - Mini-panel
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Mini-panel til hurtig sammensætning af grinder, 
selv på ujævnt terræn, uden brug af værktøj
• Fleksibel og mangfoldig brugbart hegn
• Nem indretning af fold til enkeltdyr eller flok. 
• Håndterlig, stabil og holdbar estatning for en træfold.
• Kan også bruges til adskillelse I stalden

Mini-panel, universel grinde, f.eks til opstilling til enkelt, eller gruppebokse til små dyrearter
 Rørafstand 
optimeret til 

mere 
sikkerhed

Mini-panel, 1,37 m 370200 16,4 kg 
8 rør
højde 1,10 m

Mini-panel, 1,83 m 370201 20,3 kg 
8 rør
højde 1,10 m

Mini-panel, 2,75 m 370202 28,8 kg 
8 Rør
Højde 1,10 m

Mini-panel med låge, 1,83 m 370211 27 kg 
8 rør
højde 1,10 m

Rør Ø 21,3 mm (1/2”) , Øverste rør 
Ø 26,9 mm

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

Praktisk video kan nu vises
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Specielprogram Får - Behandlingsanlæg

Optimal klovpleje Sikkert arbejde omkring hovedetLet haleklipning

Sving fåret rundt for optimal benfrihed 
ved drejning

Optimal hals fiksering forhindrer at 
det flyttes

Let at dreje om egen akse

Behandlingsanlæg til får
Med behandlingsanlægget bliver fåret automatisk fanget og samtidig bliver det drevet ud til drivgangen. Standen leveres i 2 basisstørrelser og 
med diverse indstillingsmuligheder er den velegnet til næsten alle fåreracer. Med fange- og behandlingsstand til får har du begge hænder fri til at 
arbejde med klovbeskæring, tilse yver, haleklip, parasitbehandling, og andet rutinearbejde. Fårene holdes sikkert og pålideligt fast. Denne boks 
giver en masse arbejdsfornøjelse ikke mindst i store besætninger. For effektiv drift kan denne boks nemt integreres i alle drivgange. PATURA behand-
lingsanlæg blev udarbejdet og afstemt til en fåreholder. På ingen tid blev al arbejdet med dyrene let og hurtigt. Bemærkelsesværdigt er den unikke 
automatiske halsfiksering og drejning af fårene mod drivgangen. Dermed har man adgang til dyret på begge sider.

Fra begge sider har man optimal 
tilgang til dyret igennem drejesystemet

Højdejusterbar vendekurv der kan 
tilpasse dyrets størrelse

Fordelene:

Praktisk video kan nu vises



B351

min. 46 cm

min. 61 cm

max. 62 cm

max. 78 cm

73
,0

  /
  7

8,
5 

cm
81

,0
   

/ 
  8

6,
5 

cm

Specielprogram Får - Behandlingsanlæg
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•  Robust ramme af stålrør 50 x 30 mm, kan nemt integreres i hver enkelt fårebesætning
•  skridsikre strækmetal
•  Justerbar halsfang til automatisk indfangning
•   Multi-justerbar: 

- Højde af fange og drejeindsats 
- Rygstøtte 
- Gribearme

•  Låge ved standsiden
•  svingende og roterende enhed til at lette arbejdet, fårene får optimal benplads og kan løftes om sin egen akse 
•  let kørende med fodbare håndtag

Dimensioner model L:
• Indvendige mål: Længde 1,66 m, Bredde 0,51 m, Højde 0,84 m
• Rammemål i drivgang: L = 1,80 m, B = 0,51 m, H = 0,98 m
• Fri gennemgangshøjde (justerbar): 73,0 eller 78,5 cm

Dimensioner model XL:
•  Indvendige mål:  

Længde 1,84 m, Bredde 0,51 m, Højde 0,84 m
•  Rammemål i drivgang:  

L = 2,05 m, B = 0,51 m, H = 0,98 m
•  Fri gennemgangshøjde (justerbar):  

81,0 eller 86,5 cm

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 
  

Behandlingsanlæg "Type L" 37001 150 kg  
Til får, inkl. kørehjul

Behandlingsanlæg "Type XL" 37100 156 kg  
Til får, inkl. kørehjul

Behandlingsanlæg til får
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①

①

Mekanisk vægt til får og kalve 430340 76 kg 
inkl. Løftevægt til max.200 Kg, 
til kalve indtil 3 mdr.
( vær opmærksom på indvendige mål), 
LxBxH 1,32 m x 0, 5 m x 0,87 m (indvendigt mål)

ombygningssæt til mekanisk vægt 430341 3 kg 
til ombygning til elektronisk vejesystem

for ombygning til et mobilt vejesystem skal ombygnings delen bestilles 
til en vejecelle og display

• Stabil konstruktion    
• Stort og letlæseligt display    
• står stabilt også på strøelse   
• låger ved ind og udgang lukker selv når der er dyr i vægten    
• lange håndtag for en lettere transport      
• med de påsvejste beslag er den let at integrere i bokse og gange.

Specielprogram Får - Behandlingsanlæg

Praktisk video kan nu vises

indvendige mål: 
L. 1,28 m  
B (nederst) 0,22 m  
B.(oven) 0,32 - 0,68 m  
justerbar højde 0,67 - 0,82 m     
Gittermål i gang L = 0,62 m  B = 0,57 m      
Udvendige mål L = 1,7 m  B = 1,62 m  H= 1,20 m

Vendeboks 370020 155 kg 
til Får inkl. Hjul

Praktisk video kan nu vises

• det er let at dreje fåret for at beskære klove, i en god arbejdshøjde.    
• Det er let at fiksere dyret med tov på de integrerede kroge.     
• At vende fåret sker let igennem en rotation omkring akselen.   
•  Mulighed for tilpasning til det enkelte dyr i højde og tykkelse, udtræk til 

hovedstøtte.     
• låger ved ind og udgang låser med smæklås    
• Hjul klappes ud med lang håndtag for en let transport.     
• let indbygning og integrering ved hjælp at påsvejste beslag.

Beskrivelse Type Varenr. Vægt
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Praktisk video kan nu vises

Specielprogram Får - Behandlingsanlæg
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Automatisk sortering af dyr i 3 retninger
• Skræmmer ikke dyrene ved den meget støjsvage dørkontrol.
• Letvægts aluminium døre er også mere stille.
• Hvis det er nødvendigt, manuel sortering med fjernbetjeningen.
• Høj ydeevne: op til 700 får i timen.

3-vejs-veje- og sorteringsboks 372000 166 kg 
med trykluftstilsdrifr

Enkelt akselt med kuglekobling 372020 176 kg 
Til tre-vejs-veje- og sorterings boks

 Type Varenr. Vægt  Beskrivelse 

PATURA´s 3-vejs sortering og vejning til store fåreflokke til at sortere automatisk.
Sortering efter forskellige kriterier, såsom dyrenes antal heri, vægt, køn eller andre elementer. Dyrene kendes ved de elektriske øremærker, alle data 
gemmes og er klar til fremsendelse til pc'en.
Til manuel sortering tilbyder PATURA manuel veje sorteringskasser. 

Fuldautomatisk sortering af fårene

Manuel sortering af dyr i 3 retninger
• Lette alu-døre til hurtig sortering i 3 retninger

3-vejs-veje- og sorteringsboks 372010 59 kg 
manuel  

Vejning + dyre identifikation skal bestilles separat, 
se kapitlet vejeteknik

Vejning + dyre identifikation skal bestilles separat, 
se kapitlet vejeteknik
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Nedenstående komplette anlæg 1 egner sig 
til fange, behandling og sortering til får med 
behandlingsstand

Samleplads til ca. 50 
moderfår

Anlægget sættes sammen af følgende enheder:

Anlægget kan ændres efter ønske for at opfylde de aktuelle behov i et 
modulsystem. Samlepladsen er nok til omkring 50 moderfår

1x ① 371501 Stickfix-grinder med låger, 1,83 m

6x ② 372700 Stickfix-Grinder, 2,75 m

1x ③ 379000 Tilslutningsstang

1x ④ 37034         Sving-skydedør

1x ⑤ 371610 Kurvehæk Beklædt 1,10 m

3x ⑥ 371611     Kurvehæk Beklædt 1,87 m   

4x ⑦ 37275        Grinder, blikbeklædt 2,75 m

1x ⑧ 37035 Falddør

1x ⑨ 37001 Behandlingsstand

2x ⑩ 37024 Stopdør

1x ⑪ 37022 2-vejs-sorteringsdør

22x ⑫ 37920 Forbindelsesstang

6x 371800 Stickfix-Grinder 1,83 m

1x 379000 Tilslutningsstang

Specielprogram Får - kompletanlæg 1

14

13

Til professionel behandling
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①
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⑥

⑨

⑤

Det komplette anlæg 2 egner sig til fange, behandling og 
sortering til får uden den specielle behandlingsstand

Samleplads til ca. 100 
moderfår

Anlægget sættes sammen af følgende enheder:

Professionel fange- og 

behandlingsanlæg

11x ① 371800 Stickfix-Grinder 1,83 m

1x ② 379000 Tilslutningsstang

1x ③ 37034 Sving-skydedør

4x ④ 37275 Grinder, blikbeklædt 2,75 m

1x ⑤ 37035 Falddør

1x ⑥ 370210 2-vejs-sorteringsdør

13x ⑦ 37920 Forbindelsesstang

11x ⑧ 371800 Stickfix-Grinder 1,83 m

1x ⑨ 379000 Tilslutningsstang

Specielprogram Får - kompletanlæg 2

Anlægget kan ændres efter ønske for at opfylde de aktuelle behov i et 
modulsystem. Samlepladsen er nok til omkring 100 moderfår
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⑤

③
①

②

④

Klovbad-installation
består af:
•  Plastik-Klovbad, LxBxH: 300 x 45 x 13 cm
•  2 x Faldøre   
•  2 x Grinder 3,00 m
•  1 x Gummivægbeklædning 3,00 m (1 Sæt = 2 Stk.)

Klovbad indretningen sættes sammen af følgende 
enheder:

Anlægget kan forlænges og let integreres i løbegangssystem

2x ① 37676 Grinder 3 m

1x ② 37913 Gummivægbeklædning

2x ③ 37035 Falddør

4x ④ 37920 Forbindelsesstang

1x ⑤ 37912 Plastik-Klovbad

Specielprogram Får - Klovbad-installation
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①

②

④

⑨

⑤

③

⑧
⑦

372000

372010

⑥

Samleplads til ca. 100 
moderfår

Nedenstående anlæg egner sig til fange, 
behandling og sortering til får med fange- og 
behandlingsstand

Valgfri

Det komplette anlæg 3 sættes sammen af følgende dele:

Anlægget kan ændres som et modulsystem. Samlepladsen har plads nok til 
omkring 100 moderfår.

Til vejning, benyttes vejeceller MP600 Varenr 400600 og displayenhed XR5000 
ref 480023

Til automatisk kending af dyret benyttes panel-læseapparat Ref 400018 + 
400019

16x ① 371800 Stickfix-Grinder 1,83 m

1x ② 379000 Tilslutningsstang

1x ③ 37034 Sving-skydedør

4x ④ 37275 Grinder, blikbeklædt 2,75 m

1x ⑤ 37035 Falddør

1x ⑥ 372010 3-vejs-veje- og sorteringsboks

22x ⑦ 37920 Forbindelsesstang

11x ⑧ 371800 Stickfix-Grinder 1,83 mStopdør

1x ⑨ 379000 Tilslutningsstang

Specielprogram Får - kompletanlæg 3

Til fuldautomatisk 
Arbejde vælger 

du det 3-vejs-Sor-
teringsbox var-

enr. 372000 med 
Trykluft tilgang

Professionel fange- og 

behandlingsanlæg
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360°
Rundgang

360° tour

tour

De vil altid være velkommne til at 
besøg os på vores adresse 

eller giv os et ring
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Kompetent rådgivning af vores eksperter

Laura  Osterberg, Kompetanceområde Hestehold, foderteknikker 
paneler  og behandlingsanlæg

Produktmanager, Lars Hofmann er specialist inden for staldindretninger til kvæg

Günter Herkert, er ekspert i vore elektroniske veje-systemer
Gerald Schäfer er produktmanager for vandingsteknik og 
vind-net, og -beskyttelses

vore eksperter inden for El-hegn André Heinbücher og Günter 
Herkert: 

Meet our 

specialists
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PATURA fabrikken i Tyskland.
Vores nye hovedkvarter i Laudenbach (70 km sydøst for Frankfurt) omfatter over 65.000 kvadratmeter fabrikslokaler. Vores forhandlere værdsætter 
ikke kun kvaliteten af vores produktsortiment, men især også vores hurtig leveringsbetingelser. Forsendelser op til 30 kg sendes ofte inden for  
24 timer (for nabolande til Tyskland, + 1-2 ekstra arbejdsdage).

PATURA´s tekniske team
Vores tekniske team, sikrer dig en god service.

Indtryk
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PATURA KG
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach

Germany

Telefon 0049 9372 9474 242 
Fax 0049 9372 9474 246 

info@patura.com
www.patura.com

Hold ud i en tid fyldt med udfordringer

Bernd og Ines Allié

Kære kunder,

Ved starten på et nyt år, vil jeg kigge tilbage på det forgangne 2020.

Med tilbageblik på et år med mange og især ganske nye udfordringer, har jeg på det sidste haft en altoverskyggende 
stærk følelse af taknemmelighed, fordi vi sammen har mestret denne svære tid.
Jeg retter min taknemmelighed mod alle vores kunder og handelspartnere, som stadigvæk har efterspurgt vores  
produkter og serviceydelser, hvilket har dannet grundlag for en tilfredsstillende sæson.
Desuden er jeg også dybt taknemmelig over for vores ansatte, som under disse særlige arbejdsbetingelser har formået  
at holde sammen, og de har dagligt og upåklageligt serviceret vores kunder. Denne konstantitet og nærhed har  
gjort stort indtryk på mig.
Generelt påskønner jeg i den grad at arbejde i en branche, som er med til at sikre vores levebrød. Landbrugssektoren 
har under disse særlige omstændigheder vist modstandsdygtighed over for kriser og udfordringer. Vi takker  
landmændene for deres utrættelige indsats i denne svære tid. Jeg håber, at det ikke blot opfattes som en selvfølge,  
men også fremover bliver værdsat af vores medborgere.

PATURA-teamet har i det forgange år mistet to ganske særlige mennesker: Min far og firmagrundlægger Helmut Allié  
og Johannes Körbler, vores mangeårige salgschef i Østrig. Begge har gennem mange år vist eksemplarisk  
kundefokus og stor flid. De har vist os, hvordan vores forretning skal drives nu og i fremtiden.

Sammen med min hustru og alle vore medarbejdere hos PATURA, ønsker vi jer alt det bedste fremover.

Bernd Allié
Direktør

Faglig rådgivning i vores udstillingslokale

Produkter kan kun købes via din lokale PATURA forhandler. Der tages forbehold for trykfejl.  
Vores produktprogram bliver løbende forbedret sammen med den nyeste teknologi indenfor området.
Vægt mindre end 1 kg er ikke specificeret.
Ændringer helt eller delvist må ikke ske uden skriftlig henvendelse til PATURA.



 Med 21.000 m2 indendørs lager, er grundlaget skabt for en hurtigt og effektiv ekspedition.Moderne logistik anlæg
Visionnez la vidéo !

PATURA
En familie-virksomhed med 
engagement og Team spirit.
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