
Akkumulátoros készülékek - A-6K1Joulos vp. készülék 

1,0 Joule teljesítményű, könnyű kopmpakt vp. készülék. 6 km 
összhosszra, lovaknak, kutyáknak alkalmazható.Akkumulátorról 
működtethető,egyszerűen csak földelni kell, összekötni a karámmal 
és már működik is. 1 év garanciával. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Akkumulátoros készülékek - Corral A280 

"381157" CORRAL Super A280 villanypásztor (12 V-os) 
 
Kiváló minőségű univerzális mobil villanypásztor berendezés 
közepes kiterjedésű kerítésrendszerekhez. 
 
A CORRAL SUPER villanypásztor család megfelel a legújabb 
európai direktíváknak. Tökéletes megoldást jelent nagytestű állatok 
esetén is, mint szarvasmarha, ló, kecske, juh vagy vadállatok. 
 
Akkumulátor teljes kisütés elleni védelemmel van ellátva a 
hosszabb akkumulátor élettartam érdekében. Villanypásztor kerítés 
felügyeleti kijelzővel és akkumulátor töltöttségi szint kijelzővel is 
rendelkezik. 
 
MADE IN GERMANY 
 
VILLANYPÁSZTOR KÉSZÜLÉK TECHNIKAI JELLEMZŐI: 
- áramellátás: 12V, 
- max. feszültség (hálózati töltés esetén): 12000 V, 
- max. feszültség (hálózati töltés nélkül): 9600 V, 
- feszültség 500 Ohm-nál: 4500 V, 
- tárolt energia: 4.50 J, 
- maximális kimeneti teljesítmény: 2.80 J, 
- áramfogyasztás: 42-300 mA, 
- elméleti kerítés hossz: 75 km, 
- max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 30 km, 
- max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 10 km, 
- max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 4.0 km, 
- minimális földelő tüskék száma: 2 db 1 méteres / 1 db 2 méteres, 
- szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak. 
Garancia: 3 év 

 

  
Kosárba

 
 

 

Akkumulátoros készülékek - Vetis 20 

"44176" 12V-os, nagy teljesítményű készülék kis kerítés 
rendszerekhez. 12V-os akkumulátorról működtethető. 

 

http://lovasbolt.shp.hu/hpc/ws_galeria.php?azonosito=lovasbolt&tkod=lovasbolt1354193251


  
Kosárba

 
 

Hálózatos készülékek - AKO N700 

"372080" Ideális villanypásztor kerítés virágoskert védelemhez 
illetve kutyák és macskák lekerítéséhez. Alkalmas tavak 
védelmére. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Hálózatos készülékek - Corall N1700 

"381151" CORRAL Super N1700 villanypásztor 
 
Kiváló minőségű villanypásztor berendezés kiskiterjedésű 
kerítésrendszerekhez. A CORRAL SUPER villanypásztor család 
megfelel a legújabb európai direktíváknak. Tökéletes megoldást 
jelent nagytestű állatok esetén is, mint szarvasmarha, ló, kecske, 
juh vagy vadállatok. 
 
MADE IN GERMANY 
 
VILLANYPÁSZTOR BERENDEZÉS TECHNIKAI JELLEMZŐI: 
- áramellátás: 220 V, 
- maximális feszültség: 10200 V, 
- feszültség 500 Ohm-nál: 4200 V, 
- tárolt energia: 3.50 J, 
- maximális kimeneti teljesítmény: 1.70 J, 
- áramfogyasztás: 5 Watt, 
- elméleti kerítés hossz: 70 km, 
- max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 17 km, 
- max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 5.5 km, 
- max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 2.2 km, 
- minimális földelő tüskék száma: 2 db 1 méteres vagy 1 db 2 
méteres, 
- szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak. 
Garancia: 3 év 

 

  
Kosárba

 
 

 

Hálózatos készülékek - Corral N1100 



"381150" CORRAL Super N1100 villanypásztor 
 
Kiváló minőségű villanypásztor berendezés kiskiterjedésű 
kerítésrendszerekhez. A CORRAL SUPER villanypásztor család 
megfelel a legújabb európai direktíváknak. Tökéletes megoldást 
jelent nagytestű állatok esetén is, mint szarvasmarha, ló, kecske, 
juh vagy vadállatok. 
 
MADE IN GERMANY 
 
VILLANYPÁSZTOR BERENDEZÉS TECHNIKAI JELLEMZŐI: 
- áramellátás: 220 V, 
- maximális feszültség: 10900 V, 
- feszültség 500 Ohm-nál: 4500 V, 
- tárolt energia: 1.60 J, 
- maximális kimeneti teljesítmény: 1.10 J, 
- áramfogyasztás: 5 Watt, 
- elméleti kerítés hossz: 35 km, 
- max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 15 km, 
- max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 5 km, 
- max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 2 km, 
- minimális földelő tüskék száma: 1 db 1 méteres, 
- szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Hálózatos készülékek - Corral N3500 

"381159" Univerzális villanypásztor berendezés közepes 
kiterjedésű kerítésrendszerekhez. A CORRAL SUPER 
villanypásztor család megfelel a legújabb európai direktíváknak. 
Tökéletes megoldást jelent nagytestű állatok esetén is, mint 
szarvasmarha, ló, kecske, juh vagy vadállatok. Kijelzője 
figyelmeztetet a villanypásztor kerítés meghibásodására. 
VILLANYPÁSZTOR BERENDEZÉS TECHNIKAI JELLEMZŐI: 
 
áramellátás: 220 V, 
maximális feszültség: 11000 V, 
feszültség 500 Ohm-nál: 5400 V, 
tárolt energia: 5.50 J, 
maximális kimeneti teljesítmény: 3.50 J, 
áramfogyasztás: 7 Watt, 
elméleti kerítés hossz: 80 km, 
max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 20 km, 
max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 6.0 km, 
max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 2.5 km, 
minimális földelő tüskék száma: 3 db 1 méteres vagy 1 db 2 
méteres, 
szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Hálózatos készülékek - Corral N5000 



"381160" CORRAL Super N5000 villanypásztor 
 
Univerzális villanypásztor berendezés közepes és nagyobb 
kiterjedésű kerítésrendszerekhez. A CORRAL SUPER 
villanypásztor család megfelel a legújabb európai direktíváknak. 
 
Tökéletes megoldást jelent nagytestű állatok esetén is, mint 
szarvasmarha, ló, kecske, juh vagy vadállatok. Kijelzője 
figyelmeztetet a villanypásztor kerítés meghibásodására, valamint 
a villanypásztor feszültségét mutatja. 
 
Mikroprocesszoros vezérléssel rendelkezik, és két kimenete révén 
egy alacsonyabb és egy magasabb feszültségű villanypásztort is 
üzemeltethetünk vele. Elegendő teljesítménnyel rendelkezik 
magasabb növényzet jelenléte esetén is. 
 
MADE IN GERMANY 
 
VILLANYPÁSZTOR BERENDEZÉS TECHNIKAI JELLEMZŐI: 
- áramellátás: 220 V, 
- maximális feszültség: 105000 V, 
- feszültség 500 Ohm-nál: 8000 V, 
- tárolt energia: 7.00 J, 
- maximális kimeneti teljesítmény: 5.00 J, 
- áramfogyasztás: 7 Watt, 
- elméleti kerítés hossz: 140 km, 
- max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 45 km, 
- max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 8.0 km, 
- max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 4.5 km, 
- minimális földelő tüskék száma: 3 db 1 méteres vagy 1 db 2 
méteres, 
- szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Hálózatos készülékek - Vetis 25 

"44105-VE" 230V-os, Hatékony hálózati készülék kis és közepes 
méretű kerítésrendszerekhez. Kiválóan alkalmas lovak, 
szarvasmarhák és sertések elkerítésére.Kimeneti feszültség:8200 
V,maradó feszültség 3600 V.Teljesítmény:1,8J Egyszerű 
működtetés.Kb. 2-3km vezetékhosszra ajánlható,karbantartott 
aljnövényzet esetén. A Német AKO cég terméke. 
A készülékre 3 év garanciát biztosítunk. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Hálózatos készülékek - Vetis 45 

"44199" 230V-os, ár-érték arányát tekintve a legkedvezőbb hálózati 
készülékünk. Magas teljesítményének köszönhetően alkalmas 
nagy kiterjedésű kerítésrendszerek telepítésére. Az összes állatfaj 
esetében sikeresen alkalmazható. 

 



  
Kosárba

 
 

 

Hálózatos készülékek - Vetis 65 

"44150" 230V-os, Egy modern, energiatakarékos, erős hálózati 
készülék. Teljesítményfelező funkciójának köszönhetően 
nagyszerűen alkalmazható farmokon, legelőkön illetve nagy 
kiterjedésű kerítésrendszerek telepítésére. 

 

  
Kosárba

 
 

Kapuk - Kapufogó 44241 

Villanypásztor kapu markolat 
 
Szigetelt villanypásztor kapu fekete műanyag markolattal, belső 
rugóval. 
 
- biztos fogás, 
- horganyzott belső rugó, 
- könnyű szerelhetőség, 
- villanypásztor zsinórhoz vagy huzalhoz. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Kapuk - Kapufogó 44251 

Villanypásztor kapu markolat 
 
Szigetelt villanypásztor kapu fekete műanyag markolattal, belső 
rugóval. 
 
- biztos fogás, 
- horganyzott belső rugó, 
- könnyű szerelhetőség, 
- villanypásztor zsinórhoz vagy huzalhoz. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Kapuk - Kapufogó 44951 

Villanypásztor kapu markolat 
 
Szigetelt villanypásztor kapu fekete műanyag markolattal, belső 
rugóval. 
 
- biztos fogás, 
- horganyzott belső rugó, 
- könnyű szerelhetőség, 
- villanypásztor zsinórhoz vagy huzalhoz. 

 



  
Kosárba

 
 

 

Kapuk - Kapufogó szalaghoz 44947 

Kapu markolat szalaghoz 
 
Szigetelt villanypásztor kapu fekete műanyag markolattal, belső burkolt 
szabályozott rugóval. 
- biztos fogás, 
- horganyzott belső rugó, 
- könnyű szerelhetőség, 
- max. 40 mm széles villanypásztor szalaghoz, 
- színe fekete. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Kapuk - Komplett nagykapu 44945 

4 részes koplett kapuszett.Tartalmaz egy kapufogót, egy rugót és két 
darab kapuszigetelőt. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Kapuk - Pótrugó komplett kapuhoz 44246 

5 méterre is kinyúló fém rugó komplett kapuhoz. 

 

  
Kosárba

 
 

Kombinált készülékek - Corral Super AB250 

"381250" CORRAL Super AB250 villanypásztor (9 és 12V-os) 
 
Kiváló minőségű univerzális mobil villanypásztor berendezés 
közepes kiterjedésű kerítésrendszerekhez. A készülék saját 
akkumulátor dobozzal rendelkezik, akár 80 Ah-s akkumulátorok 
befogadásához. 
 
A CORRAL SUPER villanypásztor család megfelel a legújabb 
európai direktíváknak. Tökéletes megoldást jelent nagytestű állatok 
esetén is, mint szarvasmarha, ló, kecske, juh vagy vadállatok. 
 
Akkumulátor teljes kisütés elleni védelemmel ellátva a hosszabb 
akkumulátor élettartam érdekében. Villanypásztor kerítés 
felügyeleti kijelzővel és akkumulátor töltöttségi szint kijelzővel is 
rendelkezik. 
 
MADE IN GERMANY 
 
VILLANYPÁSZTOR KÉSZÜLÉK TECHNIKAI JELLEMZŐI: 
- áramellátás: 9 vagy 12V (vagy külön rendelhető 220V hálózati 
adapterről) 
- max. feszültség (hálózati töltés esetén): 12500 V, 
- max. feszültség (hálózati töltés nélkül): 9300 V, 
- feszültség 500 Ohm-nál: 4600 V, 
- tárolt energia: 2.30 J, 

 



- maximális kimeneti teljesítmény: 1.50 J, 
- áramfogyasztás: 15-150 mA, 
- elméleti kerítés hossz: 40 km, 
- max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 10 km, 
- max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 4.0 km, 
- max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 1.5 km, 
- minimális földelő tüskék száma: 2 db 1 méteres vagy 1 db 2 
méteres, 
- szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak. 

  
Kosárba

 
 

 

Kombinált készülékek - Corral Super NA100 

"381152" CORRAL Super NA100 DUO villanypásztor  
 
Kiváló minőségű univerzális mobil villanypásztor berendezés 
kiskiterjedésű kerítésrendszerekhez. 
 
A CORRAL SUPER villanypásztor család megfelel a legújabb 
európai direktíváknak. Tökéletes megoldást jelent nagytestű állatok 
esetén is, mint szarvasmarha, ló, kecske, juh vagy vadállatok. 
 
MADE IN GERMANY 
 
VILLANYPÁSZTOR KÉSZÜLÉK TECHNIKAI JELLEMZŐI: 
- áramellátás: 220 V vagy 12V, 
- max. feszültség (hálózati töltés esetén): 10000 V, 
- max. feszültség (hálózati töltés nélkül): 8700 V, 
- feszültség 500 Ohm-nál: 4200 V, 
- tárolt energia: 1.10 J, 
- maximális kimeneti teljesítmény: 0.80 J, 
- áramfogyasztás: 53-80 mA, 
- elméleti kerítés hossz: 25 km, 
- max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 10 km, 
- max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 4 km, 
- max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 1.5 km, 
- minimális földelő tüskék száma: 1 db 1 méteres, 
- szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak 

 

  
Kosárba

 
 

 

Kombinált készülékek - Corral Super NA200 

"381153" CORRAL Super NA200 DUO villanypásztor 
 
Kiváló minőségű univerzális mobil villanypásztor berendezés 
kiskiterjedésű kerítésrendszerekhez. 
 
A CORRAL SUPER villanypásztor család megfelel a legújabb 
európai direktíváknak. Tökéletes megoldást jelent nagytestű állatok 
esetén is, mint szarvasmarha, ló, kecske, juh vagy vadállatok. 
 
MADE IN GERMANY 
 
VILLANYPÁSZTOR KÉSZÜLÉK TECHNIKAI JELLEMZŐI: 
- áramellátás: 220 V vagy 12V, 
- max. feszültség (hálózati töltés esetén): 11500 V, 
- max. feszültség (hálózati töltés nélkül): 8400 V, 
- feszültség 500 Ohm-nál: 4700 V, 
- tárolt energia: 2.60 J,  
- maximális kimeneti teljesítmény: 1.80 J, 
- áramfogyasztás: 21-176 mA, 
- elméleti kerítés hossz: 48 km, 
- max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 15 km, 

 



- max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 4.5 km, 
- max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 2.0 km, 
- minimális földelő tüskék száma: 2 db 1 méteres vagy 1 db 2 
méteres, 
- szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak. 
Garancia: 3 év 

  
Kosárba

 
 

 

Szárazelemes készülékek - Corral B340 

"381155" CORRAL Super B340 9V-os villanypásztor 
 
Kiváló minőségű univerzális mobil villanypásztor berendezés 
kiskiterjedésű kerítésrendszerekhez. A CORRAL SUPER 
villanypásztor család megfelel a legújabb európai direktíváknak. 
 
Tökéletes megoldást jelent nagytestű állatok esetén is, mint 
szarvasmarha, ló, kecske, juh vagy vadállatok. Két választható 
teljesítmény szint, vizuális akkumulátor állapot kijelzés. Vízhatlan 
műanyag műszerház. 
 
MADE IN GERMANY 
 
VILLANYPÁSZTOR TECHNIKAI LEÍRÁSA: 
- zárójelben a 12 V-os üzemelés adatai szerepelnek, 
- áramellátás: 9V (12V), 
- maximális feszültség: 9600 V (10500 V), 
- feszültség 500 Ohm-nál: 3100 V (3500 V), 
- tárolt energia: 0.54 J (0.60 J), 
- max. kimeneti teljesítmény: 0.34 J (0.42 J), 
- áramfogyasztás: 24-36 mA (22-34mA), 
- elméleti kerítés hossz: 12 km (14 km), 
- max. kerítés hossz (növényzet nélkül): 4.0 km (5.0 km), 
- max. kerítés hossz (közepes növényzetnél): 2.0 km (2.5 km), 
- max. kerítés hossz (dús növényzetnél): 0.5 km (0.6 km), 
- minimális földelő tüskék száma: 1 db 1 méteres, 
- szabvány: megfelel az EU-s EN60335 szabványnak. 

 

  
Kosárba

 
 

Szigetelők - Band Klipp szigetelő 441391 

Band Klipp szigetelő 
Cikkszám 441391 
Műszaki információ - Max 40 mm-es szalaghoz, valamint max. Ø 6 
mm-es villamos sodronyhoz 
- ideális szakasz szigetelő 

 

  
Kosárba

 
 

 

Szigetelők - Facsavaros zsínórszigetelő 44300 



5,3 mm átmérőjű facsavaros zsínórszigetelő.fekete színben, 25 
db/csomag kiszerelésben. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Szigetelők - Feszítődió 44335 

Feszítő sarokizolátor, fekete színben.Feszültségmentesítő 
elektromos sodronyhoz 
Cikkszám 44335 
Műszaki információ - üvegszálas erősítésű 
- alkalmas sarokszigetelőnek és feszültségmentesítőnek 

 

   
Kosárba

 
 

 

Szigetelők - Hosszúszárú körszigetelő 44310 

Hosszú szárú körszigetelő 22 cm 
Cikkszám 44310 
Műszaki információ - alkalmas távtartónak 
- 22 cm hosszú támasszal 

 

  
Kosárba

 
 

 

Szigetelők - Hosszúszárú szalagszigetelő 44312 



Hosszú szárú szalagszigetelő 22 cm 
Cikkszám 44312 
Műszaki információ - alkalmas távtartónak 
- 22 cm hosszú támasszal 
- szélesszalagokhoz legfeljebb 20 mm szélességig 

 

  
Kosárba

 
 

 

Szigetelők - Hosszúszárú szigetelő 441395 

Hosszú szárú szigetelő 
Cikkszám 441395 
Műszaki információ - alkalmas távtartónak 
- 20 cm hosszú támasszal 
- legfeljebb 40 mm szélességű szalagokhoz 

 

  
Kosárba

 
 

 

Szigetelők - Kapuszigetelő 44248 

Duplahorgos kapuszigetelő. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Szigetelők - Karmos szigetelő 44361 

Szögelhető karmos szigetelő,a zsínórt átvezetve biztosítja a vezeték 
helyes futását.Szög nélkül szállítva, 100 db/csomag. 

 

  
Kosárba

 
 



 

Szigetelők - Kerek szögelhető szigetelő zsinórhoz 44360 

Szögelhető szigetelő. A zsinórt rátekerve biztosítható a vezeték futása és 
feszítése.Szög nélkül szállítva.100 db/csomag 

 

  
Kosárba

 
 

 

Szigetelők - Körszigetelő 44324 

Körszigetelő fekete metr. menettel 
Cikkszám 44324 
Műszaki információ - fekete 
- horganyzott 6 mm-es támasz 
- robusztus műanyagtest 
- 2 csavaranyát tartalmaz 

 

  
Kosárba

 
 

Tartozékok - Átkapcsoló 44607 

Átkapcsoló 
Cikkszám 44607 
Műszaki információ - praktikus be-/ki- és átkapcsoló az Ön 
villanypásztorához 
- ideális a hálózati tápegységgel történő használatra is 
- két különálló kerítésrendszer »kapcsolható«  
 
4 helyzet lehetséges: 
I csak az 1. kerítés  
II csak a 2. kerítés 
I + II az 1. és 2. kerítés együtt 
0 kikapcsolva 

 

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Becsavarozó szigetelőkhöz 441363/016 



Becsavarozó szigetelőkhöz 
Cikkszám 441363016 
Műszaki információ - fúrógépekhez és akkumulátoros 
csavarhúzókhoz 
- Becsavaró szerkezet az összes gyűrűszigetelőhöz és Maxi-Tape 
szigetelőhöz. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Csatlakozó lemez 443453 

Csatlakozó lemez 44355/041-hez  
Cikkszám 443453 
Műszaki információ:  
- robusztus szalagszigetelő nemesacél csatlakozólemezzel 
ajtófogantyúnak és csatlakozásnak 
villanypásztorra 

 

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Drótsodrony 200m 44500 

Drótsodrony 200 m 
Cikkszám 44500  
Műszaki információ - 200 m 
- 7 sodrony összefogva, Ø 1,5 mm 
- nagyon flexibilis, könnyen elhelyezhető 
- sokoldalúan felhasználható, többek között vadak elleni 
védekezésre 
- Ellenállás 0,15 Ohm/m 
- Szakítószilárdság 150 kg 
Egység Tekercs 
Festékek galvanizált 
Átmérő (mm) 1,5 mm 
Hosszúság 200 m 
Szakító terhelés (kg) 150 
Ellenállás (Ohm/m) 0,15  

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Feszültségmérő készülék 10 kv-os 44661 



Ledsoros feszültségmérő.10 kV-ig méri a feszültséget,lépcsőzetesen,6 
fokozatban világító fény jelzi a feszültség mértékét.Segítségével a 
karámfeszültség csökkenését tudja észlelni. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Feszültségmérő készülék 6 kV-os 44662 

Ledsoros feszültségmérő 6 kV-ig képes mérni a feszültség nagyságát.6 
fénylő led segítségével jelzi az aktuális karámfeszültséget. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Forgó drótfeszítő 44513 

Forgó drótfeszítő 
Cikkszám 44513 
Műszaki információ - huzal, kötél és vezető sodrat gyors 
megfeszítésére/meglazítására,  
ezek átvágása nélkül. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Földkábel 3m 44635 



Földkábel 3 m 
Cikkszám 44635 
Műszaki információ - M 8 méretű csatlakozószemek 
- összeköti a készüléket a földelőrúddal 
- kitűnően alkalmas a készüléktől a z épületek belsejébe történő 
elvezetésre 
földelőrúdhoz vagy szabadban elhelyezett kerítéshez 
- több földelőrúd egymással történő összekötéséhez alkalmas 
Egység Csomag 
Festékek Fekete 
Hosszúság 3 m 

 

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Földkábel 44606 

Földkábel 1 m 
Cikkszám 44606 
Műszaki információ - robusztus krokodilcsipesszel 
- kábelhosszúság 100 cm 
- M8 fémfüllel 
Egység Egyesével 
Festékek Zöld 
Hosszúság 1 m 

 

  
Kosárba

 
 

 

Tartozékok - Jelzőfény 441223 

Jelzőfény 
Cikkszám 441223 
Műszaki információ - felvillan minden kerítés-impulzusnál 
- ha a kerítés feszültsége 5000 V alá esik, lassabbá válik a villogás 
ritmusa 
- 3000 V alatt más semmilyen villogás nincs 
Egység Egyesével 

 

  
Kosárba

 
 

Villanypásztor-szalagok - Basic Classic szalag 441524 



Villanypásztor szalag 20 mm 200 m 
Cikkszám 441524 
Műszaki információ - 3 év gyártói garancia a műanyag UV-
állóságára ( 
normál közép-európai körülmények esetén) 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-szalagok - Economy-Line 12,5 mm szalag 44550 

Economy-Line 12,5 mm széles fehér szalag 200 méteres 
tekercsben.Ellenállása 11 ohm/méter,4 db 0,16 mm-es átmérőjű 
rozsdamentes acélszál fut benne. Szakítószilárdsága 75 kg. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-szalagok - Economy-Line 2 cm széles fehér szalag 44556 

2 cm széles fehér színű villanypásztor-szalag 200 méteres tekercsben.11 
Ohm/m ellenállás,4x 0,16 mm -es rozsdamentes acélszál vezetővel. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-szalagok - Economy-Line 4 cm széles szalag 44557 



4 cm széles fehér szalag 200 méteres tekercsben. 8 db, 0,16 mm 
átmérőjű acélszál húzódik benne,ellenállása 5,5 ohm 
/méter,szakítószilrdsága 130 kg. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-szalagok - TOP LINE plus széles szalag 449554 

Széles szalag vezető sodrat TopLine+ 40 mm x 
Cikkszám 449554 
Műszaki információ Az AKO Top Line PLUS kimagasló 
vezetőképességet és nagyon hosszú eltarthatóságot garantál 
közepes és hosszú kerítéseknél. Az azonos vastagságú nem 
rozsdásodó huzalokkal összehasonlítva a TopLine PLUS 
sorozathoz tartozó szalagok, sodratok és kötelek az új TriCOND 
vezetőanyagnak köszönhetően 5-ször akkora vezetőképességgel 
bírnak, vagyis a TriCOND segítségével 5-ször hosszabb 
kerítéseket látnak el, ill. 5-ször annyi áramot „továbbítanak” az 
állatok által érintett helyre = 5-ször akkora biztonság 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-szalagok - TOP LINE széles szalag 449563 

Széles szalag vezető sodrat 20 mm 200 m 
Cikkszám 449563 
Műszaki információ A TOP LINE villanypásztor szalagok a 
megerősített nemesacél vezetékek (0,30 mm) alkalmazásának 
köszönhetően nagyon jó vezetőképességűek és nagyon hosszú 
élettartamúak. 
Különösen alkalmas közepes villanypásztor rendszerekhez! 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-szalagok - TOP-Line 2 cm széles szalag fehér 449551 



TOP-Line 2 cm széles fehér szalag, 200 méteres tekercsben.4 db 0,2 
mm-es és 2 db 0,3 mm-es rozsdamentes acélszál húzódik 
benne.Ellenállása 2,56 ohm/méter, szakítószilárdsága 120 kg. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-szalagok - Top-Line szalag 4cm széles 44551 

A szalag 200 méter hosszú tekercsben van kiszerelve. 
Ellenállása 1,21 ohm/méter, 13 db. rozsdamentes vezetőszállal. 
Szakítószilárdsága 230kg.UV-stabil kivitel. 

 

   
Kosárba

 
 

Villanypásztor-zsinórok - Economy-Line 250 méteres zsinór 44520 

250 méteres villanypásztor-zsínór, 3 db 0,16 mm átmérőjű rozsdamentes 
acélszállal.Ellenállása 15 ohm/méter,szakítószilárdsága 40 kg. 
Rövid karámokhoz ajánljuk. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-zsinórok - Economy-Line 500 méteres zsinór 44519 



Vékony villanypásztor-zsínór sárga-narancssárga színben, 500 méteres 
tekercsben.15 Ohm/m ellenállás, 3x0,16 mm-es rozsdamentes acél 
vezetőszál. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-zsinórok - Economy-Line villanypásztor-zsinór 441555 

250 méteres villanypásztor-zsínór, narancssárga-sárga színben.3 db 0,2 
mm átmérőjű rozsdamentes acélszál vezetővel.Ellenállása 7,74 
ohm/méter, szakítószilárdsága 90 kg. 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-zsinórok - Premium Line zsinór 441550 

Prémium drótkötél 250 m 
Cikkszám 441550 
Műszaki információ - Vezetékkötegelés = állandó áram alá 
helyezés 
- Vastag polietilén szálak = nagyobb szakítószilárdság 
- 3 év gyártói garancia a műanyag UV-állóságára (normál közép-
európai körülmények esetén) 
Egység Tekercs 
Festékek fehér / zöld 
Hosszúság 250 m 
Szakító terhelés (kg) 95 
Ellenállás (Ohm/m) 0,06 
Vezetékek száma 6 
Réz vezető ónozott (mm) 3 x 0,25 
Ø niro vezeték (mm) 3 x 0,20  

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-zsinórok - Top Line plus zsinór 4491558 



Villanypásztor vezető sodrat fehér/kék 200 m 
Cikkszám 4491558 
Egység Tekercs 
Festékek fehér / kék 
Hosszúság 200 m 
Szakító terhelés (kg) 100 
Ellenállás (Ohm/m) 0,311 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-zsinórok - Top Line plus zsinór 4491559 

Villanypásztor vezető sodrat fehér/kék 400 m 
Cikkszám 4491559 
Egység Tekercs 
Festékek fehér / kék 
Hosszúság 400 m 
Szakító terhelés (kg) 100 
Ellenállás (Ohm/m) 0,311 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-zsinórok - Top Line plus zsinór 449523 

Villanypásztor vezető sodrat 400 m 
Cikkszám 449523 
Egység Tekercs 
Festékek fehér / piros 
Hosszúság 400 m 
Szakító terhelés (kg) 100 
Ellenállás (Ohm/m) 0,21 

 

  
Kosárba

 
 

 

Villanypásztor-zsinórok - TOP LINE plus zsinór 449532 



Villanypásztor zsinór TopLine+ Ø6 mm 200m 
Cikkszám 449532 
Műszaki információ Az AKO TopLine PLUS kimagasló 
vezetőképességet és nagyon hosszú eltarthatóságot garantál 
közepes és hosszú kerítéseknél. Az azonos vastagságú nem 
rozsdásodó huzalokkal összehasonlítva a TopLine PLUS 
sorozathoz tartozó szalagok, sodratok és kötelek az új TriCOND 
vezetőanyagnak köszönhetően 5-ször akkora vezetőképességgel 
bírnak, vagyis a TriCOND segítségével 5-ször hosszabb 
kerítéseket látnak el, ill. 5-ször annyi áramot „továbbítanak” az 
állatok által érintett helyre = 5-ször akkora biztonság 
Egység Tekercs 
Festékek fehér / piros 
Átmérő (mm) 6 mm 
Hosszúság 200 m 
Szakító terhelés (kg) 400 
Ellenállás (Ohm/m) 0,311 

 

  
Kosárba

 
 

 


