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Helt nytt sortiment för trygg utevistelse
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Trästolpe
Impregnerade svarvade furustolpar
i längder från 150 till 400 cm och 40 
till 140 mm diameter.
Beroende på markförhållande kan 
du sätta dem i borrat eller spettat hål 
och nedtrycka med ex.vis lastare.
Stolplängden bör vara stakethöjd + 
10 cm + 50 cm markdjup.

Vi har alltid stort sortiment på lager. 
Du kan även välja obehandlad Robi-
nia eller Kastanjestolpe.
Se prislista för mer info.

Royal polytråd
9x0,25 TLD ledare. 0,11 Ohm/m. 
40ggr bättre ledningsförmåga.  
5 års UV garanti.

BA19-188 500 m

TLD Elband
5x0,25 TLD ledare. 0,21 Ohm/m. 
5 års UV garanti.

BA30-127 12 mm 200 m svart/vit
BA30-128 20 mm 200 m svart/vit

Elband 40 mm
8x0,16 rostfria ledare. 5,0 Ohm/m. 
5 års UV garanti.

BA30-137 40 mm 200 m svart/vit

Royal Elrep 5 mm
1x0,25 fört. kopparledare.  
0,2 Ohm/m. Spole. 5-års UV garanti

BA30-118 300 m vit
BA30-119 300 m svart/vit

Elrep 5 mm
1x0,25/2x0,4 mm rostfria ledare. 
0,9 Ohm/m. Tross. 3-års UV garanti

BA30-117 300 m vit
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Stolpsättningen är viktig och det tunga jobbet. Välj rejäla 
trästolpar för permanent stängsling och de praktiska plast-
stolparna för tillfälliga enkla avgränsningar eller när djuren 
kan stängslas med låg höjd.

Elband rekommenderas för bl.a hästar för att det syns tydligt och har mindre skaderisk om hästen springer 
igenom det. Elrep är hållfastare och lättare att  hantera om man flyttar staketet ofta. Eltråd fungerar främst 
som en strömledare och är ett smidigt alternativ till sedvanlig metalltråd,

Rätt stolpe  
halva jobbet

Välj band, rep eller tråd 
utifrån djur och användning

Frihet
trygghet

ansvar
Utevistelse är känslan av naturlig 
frihet i sin flock, att kunna röra sig 
över stora ytor och välja föda från 
en färsk buffé. För djurägaren är det 
frihet med avkoppling från många 
dagliga skötselrutiner.

Lycklig utevistelse är också trygg-
heten att djuren är skyddade i sin 
hage och inte kan skada sig på 
stängsling eller obehöriga gäster.

Som djurägare har du både ansvar 
och önskan att skydda såväl djuren 
som omgivningen. 

Farmfence är ett utvalt sortiment för 
en säker och hållbar stängsling.  
Följ bara våra enkla steg för att lyck-
as väl med att både hägna in och 
stänga ut - till en rimlig kostnad.

FarmfenceTRANSNAVAL

Super Plaststolpe
Praktisk stolpe med dubbelsidig  
trampfot och stålspets. Hållare för 
både rep eller band upp till 40 mm.
Idealisk och snabb lösning när du 
avgränsar en hage eller för djur som 
har stor respekt för el.

Artnr Höld Färg
BA25-000 85 cm Vit
BA25-101 130 cm  Vit

Förpackning om 10 st.

Jordspett - 1 meter
För bästa effekt ska nät- 
aggregatet i ett elstängsel 
vara ordentligt jordat.
Tumregel är att sätta ett 
jordspett för varje Joule 
aggregatet levererar.
 
BA18-190 Varmgalvat  
 jordspett med  
 kabelklämma
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Sträckfjäder
kraftig för HT tråd

BA17-119 1 st/förp.

Sträckfjäder
500 mm

BA17-121 1 st/förp.

E-line
3,5 m

BA17-030 1 st/förp.

3
I ett elstängsel pulserar strömmen i stängseltråden och ger en obehaglig men ofarlig stöt när den jordas ge-
nom ett djur eller människa. För att fungera optimalt och ge avsedd effekt måste tråden vara välisolerad från 
stolpar, grindar, gräs och trädgrenar eller sly. 

Isolatorer som  
håller elen på rätt plats

4
Glömmer man stänga strömmen är ledhålen i elstängsel en säkerhetsrisk för både människa och djur.   
Farmfence välisolerade handtag, smidiga ankaröglor och elastiska grindar, minskar risken för att du 
eller djuret råkar få en katastrofal strömstöt under passage och hantering.

Handtag och grindar 
för säker passage

Ringisolator - ekonomi
BA15-125 25 st ekonomi
BA15-126 200 st hink ekonomi 

Ringisolator - Proffs
Utan järnkärna

BA15-131 25 st
BA15-128 250 st hink

Distansisolator - Super
Rak 20 cm

BA1517550 50 st

Grindankare
Extra stark

BA15-135  1 st/förp.

Grindhandtag
extra starkt  kraftig modell

BA17-124 1 st/förp.

Grindhandtag
m tryckfjäder & stopp

BA17-140 1 st/förp.

Långtidsisolator
10 års UV-garanti

BA15-119 1 st/förp.

Iborrningshylsa
I metall för ringisolator 

BA24-812 P 1 st/förp.

Hörnisolator
Svart

BA16-123 450 st/box

Grindankare - Super
3 ansl. varmgalvad platta

BA15-137  4 st/förp.
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Ringisolator - Proffs
Med järnkärna

BA15-129 25 st
BA15-132 240 st hink
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Farmfence utvalda elaggregat kombinerar praktiska behov med tillräcklig styrka för stängsel upp till  
35 km - till rimliga priser.  Kvalitetsaggregat som uppfyller alla behov för de flesta stängselsättningarna.  
Aggregat ska jordas med ett jordspett per Joule för bästa funktion (se sid 2). 

Farmfence elaggregat 
- smarta och prisvärda

Kombiaggregat  
nät/batteri och solcellpanel
10820S  RB880 inkl. solcellpanel 
10820  RB880 utan solcellpanel 
Batteri ingår ej. 

Nätaggregat S510 
10925  Nätaggregat 230V 

Praktiskt, tåligt och lättanvänt aggregat för alla djurslag. 
Två utgångar (hög + låg) för att reglera spänningen på 
stängslet eller att koppla till två separata hagar. 

Skal av UV beständig ABS plast.

Fungerar på stängsel upp till 35 km kan också användas 
till elnät för vissa djurslag (får, fåglar, vildsvin etc).

Kraftfullt aggregat lämplig för djur som kan vara rym-
ningsbenägna.

Nätaggregat 
BA09-240  P3000 Elaggregat  230V - 2,7J 
BA09-245  P4000 Elaggregat  230V - 5,8J

230 Volts aggregat för häst- och nötkreaturstängsel.
Kraftfulla aggregat som klarar vegetation under 
stängseltråden. Utrustade med indikator.

Kombiaggregat 
BA09-251  P4600 Multi  12/230V - 9,0J 
BA09-301  P6000 Multi  12/230V - 20,0J

PATURA multifunktions aggregat med  MaxiPuls för 
långa stngsel med tät vegetation.  

Lämpliga för nötkreatur, får, hästar och avskärmning 
av vilda djur.

10-stegs stängsel- och batterikontroll, 6-stegs 
switch, urladdningsskydd, digital display för stäng-
selkontroll, jordning och batteri. Jordningskontroll 
mot referensjord. 
230 V adapter, rostfri 12 V batterikabel och stängsel/
jordningskabel ingår.

Tornado Power 
TN145910  P8000 Multi  12/230V - 15,0J

NYHET! Det kraftfullaste PATURA aggregatet för 
extrema stängselförhållande och längder.  

Tornado Power Technology och aktiv spännings- 
modulering. 

Separat fjärrkontroll finns som tillbehör.

6
Patura är en välkänd tillverkare av kvalitetsaggregat som  lämpar sig för extrema förhållanden med kraftig 
undervegetation eller mycket långa stängsel. 

Patura  - för krävande 
förhållanden och längder
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Praktiskt och användarvänligt 3 i 1 batteriaggregat 
som drivs av ström (adapter), batteri eller batteri i 
kombination med solcellspanel. 

Lätt att flytta och installera. 

Används på alla typer av elstängsel upp till  
20 km för samtliga djurslag. 

Indikator för batteristatus.

Teknisk data : 
Strömförsörjning: 9 V / 12 V / 230 V
Lagrad energi: 1.25 J / 12 V - 0.7 J / 9 V
Utgående energi: 0.98 J / 12 V - 0.5 J / 9 V
Volt: 10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V
Voltunder 500 Ohms: 4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V
Förbrukning: 90 mA / 12 V - 70 mA / 9 V
Display levels: 3
Stängsellängd:  < 20 km
Solar panel (10820S): 10 W

Teknisk data:
El: 230 V
Lagrad energi: 5.1 J
Utgående energi: 3.8 J
Volt: 10 000 V
Volt under 500 Ohms: 5 600 V
Förbrukning:  8 W
Kontrollindikator:  6-step LED volt indikator.  
 2 utgående.
Stängsellängd:  < 35 km
Garanti:  2 år

Fjärrkontroll Pro 
BA09-405  Fjärrkontroll med  
 felsökning

Praktisk fjärrmanövrering och 
felsökning när du arbetar över 
stora områden. Passar till Tornado 
Power.



7Fler alternativ för din  
krävande stängselsättning          
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CORROSION  
RESISTANCE  
TO THE CORE
Known the world over for our corrosion  
resistant wire solutions, Crapal® and  
Crapal®Optimum fencing and wire  
products have been delivering lasting  
value for over 50 years.

Manufactured to withstand the effects of extreme 
weather conditions and aggressive environments,  
our Crapal®2, Crapal®4, and Crapal®Optimum  
solutions offer outstanding lifespan guarantees.

 ❱ Excellent adhesion and concentricity  
of the Crapal® coating

 ❱ Long lasting smooth surface.  
No chipping or cracking

 ❱ High tensile strength and breaking load
 ❱ Reduced elongation
 ❱ High ductile wires, ideally suitable for  
bending and torsioning, avoiding  
re-tensioning

 ❱ 100% recyclable

Choose Crapal® products for longer lasting fencing

FE Crapal®2
Zn/AI

FE Crapal®4
Zn/AI

FE Crapal®Optimum
Zn/AI/Mg

How does Crapal® work? 

A premium quality drawn steel wire is 
protected with an alloy coating containing 
zinc and aluminium.

What does the alloy do? 

The zinc provides an active ‘sacrificial’ 
purpose, intercepting corrosive elements 
before they can attack the base wire.

The aluminium protects the zinc by 
slowing down the effects of the corrosive 
elements on the zinc. 

What does it mean?
The addition of aluminium to the 
traditional zinc only galvanising method 
provides better corrosion resistance.  
This means, our Crapal® products will  
last longer than zinc only galvanised 
products to EN10244-2 Class A.

How is Crapal®Optimum  
different from Crapal®?
The addition of magnesium to the zinc 
aluminium alloy reduces the formation  
of zinc oxides protecting the zinc, making 
the coating stable and improving 
corrosion resistance.

Salt spray test resistance

2500

Heavily 
Galvanised

Crapal®2 Crapal®4 Crapal® 
Optimum

2000

1500

1000

500
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Crapal Stängseltråd
Exceptionellt korrosionsbestän-
dig stängseltråd för elstängsel.  
Crapal Optimun ger 5x längre  
livslängd än galv.tråd och 1000-
1200 N/mm2 i draghållfasthet.

Gripple skarvlås
Det absolut bästa och mest ekonomiska 
skarvlåset för HT-tråd på marknaden.

Stort sortiment av stolpar och slanor
Transnaval har alltid välfyllda lager av såväl stolpar i 
många olika utföranden, som slanor och stängselnät.  

Din återförsäljare

Tornado Stängselnät
Marknadsledande tillverkare av 
stängselnät i högsta kvalitet.

TORUS med High Tensile tråd, 
högtrycksknut och elastisi-
tetsböjar, ger optimal styrka, 
säkerhet och lång hållbarhet.

TITAN med självlåsande knutar, 
elastisitetsböjar och ytbehand-
ling med zink.

STÄNGSELFABRIKEN
TRANSNAVAL

www.transnaval.se 
tel. 044-82200


