Stald og fold produkter
Tilbud og nyheder

STALDINDRETNING HESTE

Model Evando
Boksene er standard elementer højde 2,20 m. bredde efter mål Gitterramme 950 mm høje
og består af 1 / 2 "rør, gitterafstand på 50 mm. Foderhul i plankedelen. 1200 mm brede
hængslede hele døre med dobbeltlås ”Holsteinerlås” Dørene kan mod mindre tillæg leveres
som todelte Plankefyld i 38 mm: Bongossi Hard wood eller Douglas Gran.

Med Douglas gran 2delte døre

		
art. 1496
art. 1497
art. 1498
art. 1499

150 cm til 250 cm
251 cm til 300 cm
301 cm til 350 cm
351 cm til 400 cm

Front med Bongossi Hard wood hele døre

		
art. 1500
art. 1501
art. 1502
art. 1503
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150 cm til 250 cm
251 cm til 300 cm
301 cm til 350 cm
351 cm til 400 cm

HESTE BOKSENE

Model Dorino
Boksene er standard elementer højde 2,20 m. bredde efter mål Gitterramme 950 mm høje og
består af 1 / 2 "rør, gitterafstand på 50 mm. Foderhul i plankedelen. Skydedøren er 1200 mm
bred .Kraftig stålskinne med stålhjul med kuglelejer. Dørstop med gummi buffer. Galvaniseret.

Front med skydedør 38 mm. Douglas gran

		
art. 1450
art. 1451
art. 1452
art. 1453

150 cm til 250 cm
251 cm til 300 cm
301 cm til 350 cm
351 cm til 400 cm

Front med skydedør 38 mm. Bongossi Hard wood

		
art. 1466
art. 1467
art. 1468
art. 1469

150 cm til 250 cm
251 cm til 300 cm
301 cm til 350 cm
351 cm til 400 cm
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STALDINDRETNING HESTE

Model Belami
Luksusboks med delt hængslet dør med bue, 2 runde stolper. De 2 vandrette planker oppe og
nede gør boksen endnu smukkere. 38 mm Bongossi hard -wood med luftventilering

Bongossi
art. 1697 Belamie Front 250 - 300 cm 38 mm Bongossi art. 1697
art. 1698 Belamie Front 301- 400 cm 38 mm Bongossi art. 1698

		
Belamie
Hesteboks i en klasse ud over det sædvanlige, denne smukke boks vil gøre en hver hestejer
glad. De 2 vandretliggende planker i fronten og de elegante bue over den hægslede dør gør
Belamie Eksklusiv til den boks din hest har fortjent.
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HESTE BOKSENE

Model Laselle
Boksmellemvæg med eksklusivt foderskjul svunget i en smuk bue, passer til alle stalde.

Bongossi
art. 1714 Laselle mellemvæg 300-350 cm 38 mm Bongssiart. 1714
art. 1715 Laselle mellemvæg 351-400 cm 38 mm Bongssiart. 1715

		
Laselle		
Laselle boksmellemvæg vil være det helt rigtige valg af mellemvæg, den får din stald til syne
endnu smukkere. Den flot svungne bue giver et sug i maven af stolthed. Ud over der bliver
mere ro i stalden vil du hver dag nyde dine nye heste i de helt rigtige rammer. Bemærk at
plankefyldet er 38 mm Bongossi Hard wood.
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STALDINDRETNING HESTE

Mellemvæg standard højde 220 cm galvaniseret med 38 mm.
Douglas Gran Gitter højde 95 cm højde planke højde 120 cm.
art. 1458
art. 1459
art. 1460
art. 1461

150 cm til 250 cm
251 cm til 300 cm
301 cm til 350 cm
351 cm til 400 cm

Mellemvæg standard højde 220 cm galvaniseret med 38 mm.
Bongossi Hard wood Gitter højde 95 cm højde planke højde
120 cm.
art. 1474
art. 1475
art. 1476
art. 1477
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150 cm til 250 cm
251 cm til 300 cm
301 cm til 350 cm
351 cm til 400 cm

MELLEMVÆG | LØSDRIFTSTALD
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STALDINDRETNING HESTE

Løsdriftstald / læskur
Front højde: 300 cm, Bagvæg højde: 270 cm. Bag og sidevægge er helt lukket. Front hel åben
Alle komponenter er fremstillet i galvaniserede Uprofiler og firkantrør. De udvendige vægge
er lavet af glat høvlet 38 mm tyk Douglas gran planker fremstillet med fer og not.
Sort stålpladetag trapez plader. med ca. 30 cm udhæng i side og bagvæg, udhæng front
120 cm. Galvanisering i overensstemmelse med DIN 50976 beskyttet mod korrosion!
Løsdriftstald 600 H x 300 B cm

art. 1437

Frontvæg
velegnet til montering i løsdriften, monteres mellem de to lodrette firkantrør Planke højde
120 cm tremme højde ca 95 cm høj, fronten kan også leveres som hel tæt. Plankefyld 38 mm
Douglasgran.
Frontvæg 220 H x 300 B cm

art. 1435

Mellemvæg til montering i løsdriftstalden
Mellemvæggen monteres mellem de to lodrette firkantrør. Planke højde 120 cm tremmehøjde
ca 95 cm Plankefyld 38 mm Douglas gran.
Mellemvæg 220 H x 300 B cm
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art. 1436

MELLEMVÆG | LØSDRIFTSTALD

Løsdriftsstald i trykimprægneret Fyr
stolper 15 x 15 cm planker med not og fer 44 x 150 mm
Sort stålplade tag højde 270 / 290 cm

størrelse 3,50 x 3,50 mtr
art: 2320

størrelse 3,50 x 7,00 mtr
art: 2321

350 cm

700 cm

350 cm

350 cm

1050 cm

350 cm

størrelse 3,50 x 10,50 mtr
art: 2322

35 0 cm

350 cm

350 cm
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STALDINDRETNING HESTE

Growi staldvinduer vinduer og døre
Growi staldvinduer og døre er fremstillet med de højeste kvalitetsstandarder og processer.
Growi staldvinduer og stalddøre er kendetegnet ved stabilitet, funktionalitet og Robusthed.
Du kan vælge mellem forskellige grundlæggende typer. Ud over de Standard dimensioner på
100 x 100 cm for stald vinduer og 120 W x 220 H for stalddøre Vi fremstiller alle størrelser for
dig, hvis det er teknisk muligt.

Sidehængslet vindue
med aftagelige tremmer 100 x 100 cm

Sidehængslet vindue
med Vip med aftagelige tremme 100 x 100 cm

art. 1430

art. 1431

Stalddør to-delt 120 B x 220 H cm

art. 1433
60 x 60 x 6 mm ramme, dobbeltlukketøj, vindue med
aftagelige tremmer, 30 mm Denja Hard Wood åbnes udefra

Stalddør to-delt 120 B x 220 H cm

art. 1443
60 x 60 x 6 mm ramme, dobbeltlukketøj, vindue med
aftagelige tremmer, 30 mm denja Hard Wood Kan åbnes
inde og ude fra
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VINDUER | BOKSMÅTTE

Gummimåtte Belmondo
BELMONDO ® Classic er velegnet til bokse og for staldgang
BELMONDO ® Classic overfladen gør hesten sikker på benene, beskytter, hove og sener. Isolerer
med kulde, er modstandsdygtigt over for urin.

Belmondo boksmåtte Classic
18 mm tyk, 100 x 100 cm puslespilsamling på 4 sider
Overflade hestesko profil
Nederste rille profil
priser
priser V/30 Stk

art. 4029
art. 4029

Belmondo boksmåtte Plus
28 mm tyk, 100 x 100 cm puslespilsamling på 4 sider
Overflade hestesko profil
hvælvede bund
priser
priser V/30 Stk

art. 4032
art. 4032
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STALDTILBEHØR

Growi Sadelskabe 60 cm bredde
106 x 60 x 60 cm
2 sadelholdere, 2 trenseholdere, 1 hylde hængelås beslag

art. 5002

150 x 60 x 60 cm
2 sadelholdere, 2 trenseholdere, 1 hylde hængelås beslag

art. 5001

190 x 60 x 60 cm
2 sadelholdere, 2 trenseholdere, 2 hylder hængelås beslag
sadelskab V/min 20 skabe

art. 5007
art. 5007

Alle skabe kan leveres med cylinderlås mod mer pris på

Growi Sadelskabe 75 cm bredde
106 x 75 x 75 cm
1 Engelsk-sadel holder, 2 trenseholdere,
1 hylde hængelås beslag art. 5183
150 x 75 x 75 cm
2 Engelsk-sadel holder, 2 trenseholdere,
1 hylde hængelås beslag art. 5184
190 x 75 x 75 cm
2 Engelsk-sadel holder, 2 trenseholdere,
2 hylder hængelås beslag art. 4981
Tillæg for 3-punkts lås for alle Growi sadelskabe
Alle skabe kan leveres med cylinderlås mod mer pris på
art. 5433

12

SADELSKABE

Growi Western sadelskabe 75 cm bredde
106 x 75 x 75 cm
1 Western sadel holder, 2 trenseholdere,
1 hylde hængelås beslag

art. 5016

150 x 75 x 75 cm
2 Western sadel holder, 2 trenseholdere,
1 hylde hængelås beslag

art. 5188

190 x 75 x 75 cm
2 Western sadel holder, 2 trenseholdere,
2 hylder hængelås beslag

art. 5011

Alle skabe kan leveres med cylinderlås mod mer pris på

Growi Sadelskabe 90 cm bredde
190 x 90 x 75 cm
2 Western sadel holder, 2 trenseholdere,
2 hylder hængelås beslag
art. 5012
190 x 90 x 75 cm
2 Engelsk-sadel holder, 2 trenseholdere,
2 hylder hængelås beslag
art. 4983
Alle skabe kan leveres med cylinderlås
mod mer pris på
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STALDTILBEHØR

Growi Sadelskabe U-SAMLEDE i 60 cm bredde
De følgende Growi sadel skabe kan bestilles u samlede. Følg blot den udførlige montagevejledning, så på ingen tid samler du det originale Grow sadelskab Prisen på disse kabinetter sadel er
særligt attraktive, fordi de kan leveres af GLS direkte til din adresse fragtprisen er kun kr. 150,-

14

106 x 60 x 60 cm
sadelholdere: standard, leveres: cylinderlås
1 sadelholdere, 2 trenseholdere, 1 hylde hængelås beslag

art. 4902

150 x 60 x 60 cm
sadelholdere: standard, leveres: cylinderlås
2 sadelholdere, 2 trenseholdere, 1 hylde hængelås beslag

art. 4903

SADELSKABE | DÆKKEN TØRRESKAB

Dækken tørreskab
Helt nyt tørreskab specielle til tørring af hestedækkener. Det tørrer 8 hestedækkener på ca. 4
timer. Dækkerne hænger helt udstrakt fra loft til gulv på de 8 bøjler, dækkenbøjlen kan tages
ned så man slipper for at skulle strække sig eller bruge en stige for at hænge dækkenet op til
tørre. Tørreskabet har et strømforbrug på: 2 kW og ”adskiller” 72 l per time. Skabet indeholder
8 dækkenbøjler 20 kroge til handsker med mere. Dækken tørreskabet er fremstillet i sål og
efterfølgende pulverlakeret nemt at opsætte i sadelrummet. 5 års garanti.
Skabet indeholder 8 dækkenbøjler 20 kroge til handsker
med mere

art. 2510
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STALDTILBEHØR

Growi Universalskabe 60 cm bredde
art. 4984

106 x 60 x 60 cm
2 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag

art. 4985

150 x 60 x 60 cm
3 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag

art. 4986

190 x 60 x 60 cm
4 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag
V/min 20 stk

art. 4986

Growi Universalskabe 75 cm bredde
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art. 4974

106 x 75 x 75 cm
2 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag

art. 4976

150 x 75 x 75 cm
3 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag

art. 4978

190 x 75 x 75 cm
4 hylder, 2 trenseholdere hængelåsbeslag

SADELSKABE
Stævneskab
60 x 120 x 190 cm
Med kraftigt stel 4 luftgummi hjul,
4 trenseholdere, 2 sadelholdere, 4 hylder
hængelåsbeslag
art. 4996

Stævneskab
60x 120 x 190 cm
Med kraftig stel 4 luftgummihjul, 2 trense
holdere, 2 sadelholdere, 2 skabe med hver
2 hylder, 1 stor Skuffe hængelåsbeslag
art. 4998

Overskab
Med 1 hylde, med cylinderlås 2 kraftige nøgler
art. 5003 50 x 60 x 60 cm
art. 5424 50 x 75 x 75 cm

Overskab til 190 cm H
Med 1 hylde døren kan åbne 75gr. leveres
med cylinderlå
art. 5420 50 x 60 x 60 cm
art. 5421 50 x 75 x 75 cm
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STALDTILBEHØR
Suevia Ideal drikker
Til heste sort emalje messing rørventil R 1/2 "
fra top /bund.
art. 6105

Suevia drikker 12P
anbefales til heste og kvæg, brudsikkerplast
høj kvalitet plast, messing rør ventil
forbindelse med R 1/2 " fra top og bund
Mængde vand indstilles trinløst.
art. 6146

Suevia drikkekop 10P
anbefales til heste, brudsikker plast høj kvalitet
messing rør med en ventil, Tilslutning R 1/2 "
fra oven.
art. 6141

Suevia drikker 130P
Med svømmeventil brudsikker plast rustfristål
I høj kvalitet R 1/2 " fra venstre/højre side.
art. 6127
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DRIKKERE
Suevia drikker 1200
Rustfristål messingrørventil R 1/2 " fra top og
bund, Montering på rør vægge og hjørner.
art. 6129

Lister drikker SB 22 H
Varmekabel med 230 volt, 33 watt
(Frostsikring ned til -20 ° C).
art. 6822

Lister drikker SB22 H
med rør opvarmning (RBH)
SB 22 H rør opvarmning med 230 volt, 54
Watt (frostsikring ned til -20 ° C).
art. 6824

Drikkebøjle
Ideel til montering model 10P
Udvendige mål:
29,5 cm D x 31,5 cm B x 14,5 cm H
Indvendige mål:
26,5 cm D x 24,5 cm B x 10,5 cm H
art. 6166
Passer til model 12P
Udvendige mål:
34,5 cm D x 34,5 cm B x 17 cm H
Indvendige mål:
30,5 cm D x 28 cm B x 12,5 cm H
art. 6167
19

STALDTILBEHØR
Suevia Mod. 41A
Suevia 41A frostsikker vandkop til minus 25 Gr
tilknyttes transformator, montering i thermorør eller
beton.
rør - 230 / 24 V
art. 6142

Suevia Mod. 43A
Suevia 43A frostsiker vandkpop med svømmeventil
til minus 20 Gr tilknyttes transformator, montering i
thermorør eller beton.
rør - 230 / 24 V
art. 6153

Suevia Mod. 46
Suevia 46 til udebokse el kolde staldex 260 B x 210 H
mm. Tilknyttes transformator 230 / 24 V
art. 6149

Suevia Thermorør
Suevia thermorør 400 mm isoleret rør til montering på
betonplade passer til vandkop 41A og 43A
art. 6118
Suevia thermorør 600 mm
art. 6125
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SADELSKABE
Lister Trafo

Kan bruges til en eller flere drikkere og varmekabler. F.eks. en 200 W Trafo til 2 drikkekopper
på hver 80W og et varmekabable på 24 W. Afstand fra trafo til drikkekop max 12 m.

art. 6559
art. 6560
art. 6561
art. 6562

Lister Trafo
120 Watt
200 Watt
270 Watt
530 Watt

UDENDØRS FØLER

art. 6225

Udendørs føler max 16A, 230v
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STALDTILBEHØR
Rektangulær krybbe
Mål: 50 B - 38 T - 29 cm H
art. 5920

Hjørne krybbe
Mål: 45 B - 45 T - 29 cm H
art. 5921

Growi rektangulære krybbe
galvaniseret
Den ideelle foderkrybbe, med en omgivende
metalramme. Meget solid og stabil
konstruktion. Mål: 45 B - 34 T - 22 cm H
art. 6028

Growi hjørnekrybbe krybbe
galvaniseret
Den ideelle foderkrybbe, med en omgivende
metalramme. Meget solid og stabil
konstruktion. Mål: 60 B - 44 D - 22 cm H
art. 6029

Growi høbeholder
med bevægelige hønet, galvaniseret. ”Slowfeed”
mere tyggetid naturlige stilling når hesten æder
minimal fodertab, avner falder gennem bunden.
Høet kan vandes, afløb i bunden.
Mål: 92 cm B x 52 cm H x 60 cm D
art. 5975

Hø dispenser
Hø dispenser til hjørne montering til Hest,
mål monteret 75B x 85 H
farver: sort , grøn og blå
findes i andre varianter
art. 5986
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REKTANGULÆR | GREBE

Boks Slowfeeder
Boks Slowfeeder med hængslet låge langside
eller hjørne, kan også bruges i løsdrifts bokse
80B x 40D x 200 cm høj (hængslet låge) str.:
80B x 40D x 200 cm høj
art. 5974

Stald Butler
art. 6070
art. 6103

korte skafter
lange skafter

Spångreb

art. 7613 med træskaft

Møgskraber
art. 7615 Ideel som en sneskraber
med træskaft

Grebe

art. 7621
art. 7623

med 3 tænder
med 4 tænder

Udmugnings greb
med 6 tænder
art. 7631 u /skaft
art. 7632 m/skaft
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STALDTILBEHØR
Dækkenstativ ”Prof”
Stabilt og solidt i galvaniseret
Stålrør. Stand til at støtte denne
Til 6 eller 10 dækkener
Alle bøjler er nu med en ekstra tværstiver
til sadelunderlag og dækken
Samlet Bredde: 80 cm og 140 cm
Bøjler ca 95 cm høj x 90 dyb
art. 5917
art. 5902

med 6 bøjler
med10 bøjler

Dækkenstativ
Stubbs 5 svingbare dækkenbøjler
Ideel til tørring og luftning
70 cm høj x 95 cm dyb
art. 5952

Dækkenstativ
Stubbs 3 svingbare dækkenbøjler
Ideel til tørring og luftning
70 cm høj x 95 cm dyb
art. 5953

Dækkenbøjle
Sort malet metal med 2 kroge, 91 cm bred, til
montering på boksdør, eller boksvæg.
art. 5956

Stald Carry
Ekstra stabil med sadelholder, beslag for
Striglekasse og longepisk, div Kroge til grimer
og hovedtøj.
art. 8580
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DÆKKENSTATIV | SADEL HOLDERE
Sydney Design by Viffeldt
Er en nye serie af tilbehør til stalden i et eksklusivt minimalistisk design af højeste kvalitet. Serien inholder blandt
andet en sadelholder, som også fås i en sammenklappelig
udgave. Fremstillet i elgalvaniseret stål og optørret egetræ. Dertil matchende trenseholdere og kroge til stalden
og / eller sadelrummet, i galvaniseret stål. Produkterne
er stort set uforgængelige og holdbarheden sikres af et
gedigent materialevalg, der går op i en højere enhed med
et enkelt og utrolig lækkert design.

Sydney Trenseholder
Sydney Trenseholder med krog i galvaniseret stål
art. 8002

Sydney Kroge
Sydney Kroge i galvaniseret stål
art. 8001

Sydney Sadelholder
Sydney Sadelholder i elforzinket stål med
optørret eg
art. 8003

Sydney Klapbar sadelholder
Sydney Klapbar sadelholder i galvansieret stå
med optørret eg		
art. 8004

Growi sadel holdere
En ideel mulighed for flere sadler på mindre
plads. Aluminium skinne til vægmontering
Den leveres komplet med skruer og plugs.
Sadelholdere i hårdt træ
art. 5175
art. 5176

3 sadler 150 cm
4 sadler 200 cm
25

STALDTILBEHØR

Vandslangestativ
120 til 230 cm i længden, kan udvides, komplet med 1/2" tilslutninger og særlige bruser til
heste. Håndbruseren kan justeres.
art. 5958

Vand slangerulle
Vand slangetromle med 20 m Kvalitet vandslange 1/2". Automatisk oprulning af slangen
efter brug.
art. 5960

Growi U – Bøjler
Runde rør konstruktion medfod- plader til skruer
& plugs anvendes til f.eks. vaskeplads/
strigleplads eller til solarieplads, galvaniseret
stålrør. Mål: 150 cm L x 110 cm H
art. 5997
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pr stk.

TILBEHØR

Undersøgelses boks til heste
Dørene åbnes foran og bag. Solid stålkonstruktion med galvaniserede rør med fodplader.
Samlet dimensioner: 105 cm B x 209 cm L x 130 H cm.
art. 8710

Opbinderkæder
kæde med klar plastslange, med panikhage og
karabinhage
art. 6080
art. 6064
art. 6082
art. 6084

140 cm lang
90 cm lang
70 cm lang
50 cm lang

Træktov i nylon 70 cmTysk
kvalitet
Med karabinhage og panikhage sort og blå
art. 6081
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TRANSPORTVOGNE

Growi unversal Bør
Luftgummi 400/100, kapacitet ca 450 ltr, kapacitet:. 500 kg, total længde: 200 cm,
kasse Længde: 160 cm, total bredde 80 cm, total højde: 80 cm, vægt:46 kg.
art. 10300
art. 10310

pulverlakeret
galvaniseret

Growi Vippebør
Til at vippe, selv ved høje transportmængde. Med teleskop-støddæmpere som gør at den kan
vippe helt ubesværet dæk og fælge 400/100 indhold 450 ltr., kapacitet:. 500 kg,
Samlet længde: 200 cm, kasse længde: ca 160 cm, total bredde 80 cm, total højde: ca 80 cm,
vægt: 50 kg.
art. 10600
art. 10610
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pulverlakeret
galvaniseret

BØR

Growi Trillebør ltr 140 ltr.
400/100 mm luft dæk, ekstra kraftig kasse, galvaniseret stål med dobbelt bund plade for
holdbarhed og stabilitet.
Samlet længde: 140 cm, kasse længde: ca 100 cm, total bredde 75 cm, kassen dybde
35 cm, vægt: 20 kg, kapacitet: 250 kg,
art. 1570

Growi galvaniseret fejekærre 200 ltr.
Med to-hjulaksel, dæk p400/100 mm. Denne ekstremt holdbare bør er komplet galvaniseret
hermed undgås rust.
Samlet længde:162 cm, kasse længde: ca 110 cm, total bredde på ca 86 cm, kassens dybde:
35 cm, vægt: omkring 26 kg, kapacitet: 500 kg,
art. 1591
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TRANSPORTVOGNE

Fodervogn 200 ltr.
400/100 mm hjul, drejelige, dæk 230/65 mm, kapacitet 200 l, 130 kg
bredde 60 cm, højde 75 cm, længde 100 cm, vægt 30 kg.
art. 12040

Fodervogn 250 ltr.
400/100 mm, drejelige, dæk 230/65 mm, kapacitet 250 l, 160 kg
bredde 60 cm, højde 75 cm, længde 125 cm, vægt 40 kg.
art. 12140
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FODERVOGNE

Fodervogn 400 ltr.
400/100 mm hjul, drejelig dæk 230/65 mm kapacitet omkring 400 l, omkring 270 kg
bredde 70 cm, højde 82 cm, længde 125 cm, vægt 45 kg.
art. 12540

Fodervogn 600 ltr.
400/100 mm hjul, drejelige, dæk 260/65 mm, kapacitet 600 l, ca 390 kg
bredde 80 cm, højde 85 cm, længde 150 cm, vægt omkring 55 kg.
art. 12860
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TRANSPORTVOGNE

D

TW
MB

Skillerumsplade (TW)
art. 13000

tværgående skrues fast med galvaniserede skruer

Låg (D)
art. 13100
art. 13110

pulverlakeret
galvaniseret

Mineral beholder (MB)

art. 13140

Til montering på udvendig eller indvendig væg
maden vogn med to rum, galvaniseret

Fodervogn galvaniseret
art. 12049
art. 12149
art. 12549
art. 12869
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200 ltr.
250 ltr.
400 ltr.
600 ltr.

BØR | SPÅNE VOGN

Growi glasfiber GRP trillebør med galvaniseret stel
Ingen råd, ingen rust, virkning og stødsikker. 400/100 hjul, kapacitet omkring 160 liter.
Samlet længde: ca 160 cm, kasse længde: ca 120 cm, total bredde 75 cm, total højde:
90 cm, vægt: 22 kg, kapacitet: 250 kg.
art. 15940

Growi balle/spåne vogn
Ca. 15 halmballer pakker spåner, Luftgummi 400/100 mm, samlet længde: 250 cm,
Platform længde: 180 cm, total bredde 70 cm, vægt: 20 kg.
art. 15800
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TRANSPORTVOGNE

Transportvogn med platform
Svejste fra stålprofiler, galvaniseret, 4 ”hjørnehuller” styring med kuglelejer, Trækarm med
kuglehul (kan monteres med beslag til trækkrog). Platformsplade lavet af vandfast krydsfiner.
Industriel dæk 400/100 med 6 PR, med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene.
125 W x L 250 cm, vægt 110 kg
art. 15370
		
art. 1635
		

Vogn med stativ
Bomstativ til gulv

Growi Jumbo rundballevogn
Ekstremt robust rørramme konstruktion, udviklet, til rundballer op til 800 kilos belastning Navet
er med dobbelt kuglelejer. Dette er tegn på en solid-lignende kvalitet og produktion. gennem
sin kompakte design er vores jumbo rundballevogn nem at læsse og let at komme rundt med
komfortabel og sikker. Dæk 400/100 mm. Forstærkede dæk.

Tekniske data:
Vægt 110 kg Diameter: 1270 mm
Samlet længde: 1500 mm
art. 1650
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BALLE VOGN
COMPACTKARRE

COMPACTKARRE
Trillebør 120 liter sort PE plastkasse elforzinket stel længde 150 cm kasse 102 cm bredde
77 cm vægt 17 kg.
art. 15700
Trillebør 180 liter sort PE plastkasse elforzinket stel længde 160 cm kasse 115 cm bredde
87 cm vægt 18 kg.
art. 15710

COMPACTKARRE
Fejekærre 360 liter med 2 hjul sort PE Plastkasse elforzinket stel længde 177 cm kasse 140 cm
bredde 89 cm vægt 29 kg.
art. 15730
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TRANSPORTVOGNE

Nu bliver Rundballen mobil
Rundballe - vognen transporterer dig hurtigt og nemt overalt i stalden Ballen er anbragt så du
nemt kan rulle den ønskede dosis ud, helt uden besvær. Du kan enten bruge håndsvinget, eller
ved at trykke på en knap, til det elektriske drev eller styreindretningen til det hydrauliske drev til
Hoftracs.
Bedre arbejdshøjde, den behagelige arbejdshøjde, gør at du ikke behøver at bøje ned og
dermed belaste ryggen.
Den nye mobile rundballe - vogn gør det at give det give hø eller wrap, samt at give strøelse, til
et meget lettere job. Det vil nu være nemmere at kontrollere at det hø / wrap eller halm er i den
helt rigtige kvalitet. Hermed undgås mange problemer. Som en ekstra gevinst, vil der ikke være
så hø/strøelse som ligger på staldgangen, og hermed spares der tid på at feje. Dermed spares
både tid og kræfter.
art. 1870
art. 1871
art. 1872
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Håndbetjent rundballevogn
Hydraulisk dreven rundballevogn
Elektrisk dreven rundballevogn

RUNDBALLEN VOGNEN TRANSPORTERER | HØBEHOLDER

Høbeholder
Growi Høbeholder er en ideel til fodring løs hø. Den enkle, men alligevel fantasifuldt designede
høbeholder er særdeles velegnet til fodring af heste i paddock eller i små grupper. Stativet kan
fyldes let fra forsiden af en hængslet gitterramme. Til forankring jorden følger 4 lange spir,
udførelse helt galvaniseret.
Ca. 820 x 800 x 1500 H mm
art. 5976
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FODERBEHOLDER

Rundfoderbeholder

art. 5269
Elementerne er forbundet direkte til hinanden,derfor ingen
risiko for skader Mellemrummet.
- 12 ædepladser
- Diameter på ca 230 cm
- fyld galvaniseret
- højde 55 cm
- total højde120 cm
art. 5290
3punkts bøjle

Rundfoderbeholder “Mini”

art. 5277
- Særligt robust all-stålkonstruktion galvaniseret
- 8 ædepladser
- Udvendig diameter på 145 cm
- Indvendig diameter på 130 cm
- højde55 cm
- Vægt kg 110
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RUND | FIRKANTEDE

ed
Nyhed nu møjler!
b
s
sikkerhed

Foderbeholder firkantede

art. 5389
2 x 2 m med tag høje kirkestole
- Meget robust ramme i firkantede rør
- 12 ædepladser, indvendig 2x2m
- Helt galvaniseret
- Beskyttede kanter i og omkring taget
3 punkts bøjle
høje kirkestole
- Justerbar bund
- 4 stykker af firkantede rør stråler som forstærkende
- Med gitternet i bund eller med vandfasttræfiberplade
- Tag kantbeskyttelse lavet af firkantrør, en dobbelt række
- ramme højde fra 45 – 60 cm
- Vægt kg 450
- Tag højde 210-230 cm udvendig
- Med galvansieret gitterbund
art. 5274
Med Vandfast træfiberplade bund
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FODERBEHOLDER

Foderbeholder firkantede art. 5388
2 x 2 m med tag til heste
- Meget robust ramme i firkantede rør
- 12 ædepladser, indvendig 2 x 2 m
- Helt galvaniseret
- Beskyttede kanter i og omkring taget
3 punkts bøjle til heste og kvæg (lave kirkestole)
- Justerbar bund
- 4 stykker af firkantede rør stråler som forstærkende
- Med gitternet i bund eller med vandfast træfiberplade
- Tag kantbeskyttelse lavet af firkantrør, en dobbelt række
- ramme højde fra 45 – 60 cm
- Vægt kg 420
- Tag højde 210-230 cm udvendig
- Med galvansieret gitterbund
Med Vandfast træfiberplade bund
art. 5387

Foderbeholder firkantede art. 5276
2 x 3 m med tag til heste og kvæg (lave kirkestole)
- 14 ædepladser, indvendig 2 x 3 m
Med høje kirkestole

2 x 3 m med tag til heste
- 14 ædepladser, indvendig 2 x 3 m
Med høje kirkestole
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art. 5273

FIRKANTEDE

Foderbeholder firkantede art. 5294
2 x 2 m med tag
- 12ædepladser indvendige mål 2 x 2m
- Helt galvaniseret
- til mindre heste og kvæg
- Justerbar bund højde ca 45-60 cm
- Vægt kg 400
3punkts bøjle

art. 5293
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PANEL

Comfort-Line Panel
Udvides / justeres med gevind-fittings, stabil, sikker og attraktive,
240-400 cm x 170 cm H
art. 990260

Comfort-Line Panel
Justeres /udviges med låge med gevind-fittings, stabil, sikker og attraktive,
str 300 til 400 cm x 220 cm H
art. 990264

Comfort-Line tilbehør
art. 990261
art. 990262
art. 990263
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Gulvmontage (2 stk)
Vægmontering (2 stk)
Panel beslag passer til 1 panel (4 beslag)

PANEL

Pony panel
Pony panel skrues fast beslag med stabil, udvides fra 300 til 400 cm, højde 135 cm
art. 990280
art. 990281

Højde 135 cm
Højde 135/220 cm med låge x 360 cm

Firkantsrør 80 x 80 x 2 mm x 2mtr. med nøglehuller
Disse låger vil altid passe, fordi du er hver især udvides til 1 meter. Låge højde 110 cm.
Rør diameter 1 1/4", 1" indvendigt, midterør 1" rør 3/4", rørafstand 23 cm, helt galvaniseret,
beslag medfølger.
art. 5543

Hegnslåger justerbare
art. 990010
art. 990011
art. 990012
art. 990013
art. 990014

stållåger 105-170 cm
Stållåger 205-300 cm
stållåger 305-400 cm
Stållåger 405-500 cm
Stållåger505-600 cm
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PANEL

Growi boks Paneler - Standard
Med kun fire grundlæggende elementer, kan du nemt og hurtigt lave en hestebokse,
ridebane eller round pen, hegnet paneler er lavet af ovale stålrør i 2 versioner
art. 990002
art. 990005

standard panel360 cm B x 170 cm H
dørpanel 360 cm x 220 cm

Growi rundbue telt
Growi rundbuetelt tilbyder en enkel, robust konstruktion, i galvaniserede rammer.
Taget er dækket med en høj kvalitet grøn presenning PES. Teltet skal
fastgøres med 4 jern gulvet. Ved installation skal du bruge 3 paneler 360 cm Panel B + 1
låge eksempel kan med 360 cm paneler findes på side 47 Prisen inkluderer ikke paneler.
art. 990007
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SAFETY-SYSTEM

SPRINGPAKKE

Springpakke: grundpakke
Banen indeholder 5 spring heraf 1 oxer
6 enkeltstøtter, 2 vingestøtter, 12 plastomvundne træbomme 3 m
24 bomskåle, 24 farvetillæg
art. 2100 B

Springpakke: mellempakke
Banen indeholder 8 spring heraf 2 oxere
10 enkeltstøtter 4 vingestøtter 20 plastomvundne træbomme 3 m
40 bomskåle 40 farvetillæg
art. 2200 B
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CAVALETTIBLOKKE

Alle priser er inklusiv moms

Cavalettipakke
12 blokke 50x50 x23 cm
6 cavaletti-bomme 3 m

art. 5070A

Cavalettipakke
12 Cavalettiblokke
6 plastomvundne træbomme 3m. art. 5070B

Junior Cavalettipakke
8 blokke 30x30x14 cm
4 cavaletti-bomme 175 cm

art. 5065A

Junior Cavalettipakke
8 blokke 30x30x14 cm
4 cavaletti-bomme 175 cm

art. 5065B

3 ÅRS GARANTI PÅ SAFETY-SYSTEM
SPRINGMATERIALER
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Staldindretning
Staldredskaber
Solarier
Fold & hegnsmaterialer
Ridebanebund
Ridehusspejle
Dressurmaterialer
Springmaterialer

Åbent fra 8.00–17.30 mandag - fredag
Lager: Brostykkevej 190, 2650 Hvidovre
Kontor: Fjeldstedvej 16, 2650 Hvidovre

Großewinkelmann GmbH & Co. KG
Wortstraße 34-36 | D-33397 Rietberg
Tel. +49 5244 9301-960 | Fax +49 5244 9301-925
info@growi.de | www.growi.de

