A C T U E E L
Weideruiven JOURDAIN
Robuust, veilig en economisch!
9,25 €

Robuuste hooiruif van 2x2 of 2x3 meter op skivoeten voor optimale stabiliteit.
Dieren kunnen in alle veiligheid eten van droog voer zonder veel verspilling.
excl. BT
Standaard uitgerust met driepuntsbevestiging voor onbeladen transport. W
Keuze uit verschillende voederhekken.

2x2

GEMONTEERD

Weideruif P.T.F.
Weideruif OBLIQUE
Weideruif FESTON
Weideruif SAFETY IV

%
0
1
t!
in ki

2x3

943,95 €
943,95 €
943,95 €
1389,15 €

!
GARANTIE

849,55 €
849,55 €
849,55 €
1250,24 €

GEMONTEERD

Weideruif P.T.F.
Weideruif FESTON
Weideruif SAFETY IV

R
10 JAA

IN KIT (-10%)

IN KIT (-10%)

1279,80 €
1279,80 €
1689,45 €

1151,82 €
1151,82 €
1520,50 €

Waterbak PREBAC

Beste kwali
teit

!

Robuuste waterbak uit polyethyleen, anti-UV behandeld.
Rechthoekig, ovaal of rond van 190 tot en met 1500 l.

Rond
400 l
600 l
800 l

1000 l
1200 l
1500 l

Rechthoekig

Ovaal

190 l
200 l
400 l

550 l
950 l

-15 %

Alle prijzen zijn excl. btw

Berlaarbaan 117
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel. 015/55.70.60

Rue du Houisse 22
5590 Ciney-Achêne
Tel. 083/21.50.55

A C T U E E L
Kwaliteit!

Veerstalenpaal
Geplastificeerde veerstalen paal met oranje krulisolator.
Afrasteringshoogte: 0,85m.
Uiterst geschikt om percelen te rantsoeneren.
Door de krulstaartisolator bovenaan kan men eenvoudig een
draad bevestigen. De paal is voorzien van een dubbele voet voor extra
stevigheid.
Prijs
24,34 / 10 stuks

Vidoflex 6 Powerline
Sterke kunststofdraad met 6 geleidende draden.
Uiterst geschikt voor semipermanente afrasteringen.

Verkrijgbaar in
1000, 400 en 200 meter!

35,25 €

19,63
€
/ 200

m

Ideaal in combinatie met veerstalenpalen voor tijdelijke
afrasteringen.

Haspel Econo 500 m

l
/ haspe

Degelijke haspel voor maximaal 500 meter
kunststofdraad, 200 m lint of 200 m koord.
Voorzien van blokkeringspal en geïsoleerde handgreep.

Schrikdraadapparaat S40
De S40 is het ultieme schrikdraadapparaat voor
afrasteringen tot 5 km. Het apparaat is snel te
installeren en gemakkelijk te vervoeren.

247,11 €
/ S40

Het apparaat werkt 3 weken zonder zon en heeft een
ingebouwde bliksembeveiliging.
Geen gedoe meer met lege batterijen, dit apparaat
werkt op zonne-energie.
Alle prijzen zijn excl. btw

Berlaarbaan 117
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel. 015/55.70.60

Rue du Houisse 22
5590 Ciney-Achêne
Tel. 083/21.50.55

A C T U E E L
-25 %

Variopaal 1,00 m
Duurzame kunststof afrasteringspaal inclusief genummerde
draadhouders. De draden worden in één handomdraai
bevestigd door 'Twist en Lock' systeem.

/ 2 x 10

st

Ideaal om uw gewassen te beschermen tegen wilde zwijnen,
afransteringshoogte is 0,85 meter.
Promoprijs
32,93 € / 20 st

200 m
400 m
1000 m

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

Schrikdraadapparaat S100
Met de S100 kunt u gemakkelijk een afrastering van 10
km plaatsen zonder dat u zelf de batterij hoeft op te
laden.
Dit krachtige apparaat dat werkt op zonne-energie, is
snel te installeren en gemakkelijk te vervoeren.

329,75
/
S100

Geen gedoe met lege batterijen, met de S100 heeft u
zelfs na 3 weken zonder zon nog stroom!

Nu 7 jaar garantie op alle
schrikdraadapparaten Gallagher!
Alle prijzen zijn excl. btw

Berlaarbaan 117
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel. 015/55.70.60

Rue du Houisse 22
5590 Ciney-Achêne
Tel. 083/21.50.55

