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Frontwand Akera mit Holzfüllung Douglasgran und Ausschnitt für Großraumheuraufe

HÄSTBOX EVANDO

Boxfront Evando med tvådelad slagdörr. Foto höger: Evando med hel slagdörr och gallerlucka, samt bongossiträ med ventilationsspringor.
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HÄSTBOX EVANDO
MODELL EVANDO - HEL

Hästboxen Evando från Growi® består
av en rak boxfront med foderöppning
och en hel slagdörr
Höjd: 2300 mm
Gallerhöjd:: 950 mm
Trähöjd: 1300 mm
Fyrkantsrör: 50 x 50 x 3 mm
Rundgaller: 3/4“
Galleravstånd, hålmått: 50 mm

MODELL EVANDO - TVÅDELAD

Hästboxen Evando från Growi® består av
en rak boxfront med foderöppning och
en tvådelad slagdörr med dubbla
låsreglar. Dörr och galler kan därigenom
öppnas separat.
Höjd: 2300 mm
Gallerhöjd:: 950 mm
Trähöjd: 1300 mm
Fyrkantsrör: 50 x 50 x 3 mm Rundgaller:
3/4“

Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1454
1455
1456
1457

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1470
1471
1472
1473

Bambu
Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1496
1497
1498
1499

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1500
1501
1502
1503

Bambu
Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

Extrautrustning
Roterande foderkrubba (mått se s. 7)
Träfyllning med ventilationsspringor, per meter
Mittstolpe, extrastolpe 90 x 90 x2300 mm med
bottenplatta för fastbultning

Nr.
1482
1484
1607
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HÄSTBOX CINTARO

MODELL CINTARO
Den halvhöga hästboxen Cintaro från
Growi® består av en rak boxfront med en
slagdörr som är utrustad med dubbla
låsreglar.
Höjd: 1500 mm
Trähöjd: 1300 mm
Fyrkantsrör: 50 x 50 x 3 mm
Rundgaller: 3/4“
Galleravstånd, hålmått: 50 mm
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Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1528
1529
1530
1531

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1536
1537
1538
1539

Bambu
Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

Boxfront Cintaro med bongossiträ och ventilationsspringor.

TILLBEHÖR

FÖNSTERLUCKA I GALLERRAMEN
På boxar med skjutdörr ger denna gallerlucka hästen möjlighet
att titta ut i stallgången. Om gallerlucka placeras i boxfrontens
fasta gallerdel den även användas för att fylla på foderhäckar i
gruppboxar. Gallerlucka kan endast beställas i samband med
boxfrontens tillverkning. Eftermontage är ej möjligt.
Pristillägg fönsterlucka i gallerramen
510 B x 796 H mm

Nr.
1483

ROTERANDE FODERKRUBBA
Med den roterande luckan med foderkrubba kan man enkelt
fylla på med foder direkt från stallgången. Roterande
foderkrubba kan endast beställas i samband med boxfrontens
tillverkning. Eftermontage är ej möjligt.
Den halvrunda krubban (Nr. 6036) ingår inte i priset!
Pristillägg roterade lucka
660 B x 250 H mm

Nr.
1482

Halvrund krubba galvaniserad
ca 550 B x 350 T x 240 H mm

6036

FÖRVARINGSSKÅP I BOXFRONTEN
Praktiskt inbyggt förvaringsskåp under foderkrubban som
öppnas från stallgången. Utmärkt som förvaring av hästtillbehör.
Då skåpen byggs individuellt efter boxfrontens utformning kan
de exakta måtten och utseendet varieras. Förvaringsskåpet kan
endast beställas i samband med boxfrontens tillverkning.
Eftermontage är ej möjligt.
Pristillägg inbyggt förvaringsskåp
ca 1100 H x 500 B x 400 T mm

Nr.
1488
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MELLANVÄGGAR

Ì

Ì

Ì

VÅR LÖSNING FÖR EN SNABBARE MOCKNING

Ì

Utsvängbara mellanväggar gör det
möjligt att mocka ut en hel boxrad
på en gång. Modell Waikanto.

Utsvängbara boxfronter gör det
möjligt att komma in med minilastare
från stallgången. Modell Faana.

«

«
«

«

Med utdragbara mellanväggar kan
hästarna placeras i stallgången medan
mocknings-arbetet pågår.
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FLEXIBLA LÖSNINGAR

FLYTTA BOXVÄGGAR MED ETT ENKELT HANDGREPP
Alla våra mellanväggar kan konstrueras så att de blir utdragbara mot
stallgången. Mellanväggarna utrustas då med med en kraftig rulle och ett
stabilt handtag på ramen mot stallgången. Ovanför monteras en skena med
två kullagerförsedda rullar av polyamid som styr mellanväggen när den
dras ut. En U-profil med funktionen att leda in mellanväggen på rätt spår
skruvas fast på boxfronten.

Tilläggspris för
utdragbara mellanväggar
alla modeller

Nr.
1746

Vårat exempel:
Med ett handgrepp kan hästarna ställas på
stallgången, medan du får fritt utrymme för
att mocka ut boxen.
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MELLANVÄGGAR CLASSIC

MODELL INAO
Mellanväggen Inao från Growi® är 1500
mm hög, med en gallerhöjd på 200 mm
och en trähöjd på 1300 mm.

MODELL KAGURA
Mellanväggen Kagura från Growi® är 2300
mm hög, med vågräta gallerrrör och en
trähöjd på 1300 mm.
Galleravstånd hålmått:
320 mm (övre rör)
170 mm (undre rör)

MODELL WAIKANTO
Den helt utsvängbara mellanvägen
Waikanto från Growi® är 2300 mm hög,
men en gallerhöjd på 950 mm och en
trähöjd på 1300 mm. Levereras med 2
fyrkantsstolpar 90 x 90 x 2300 mm med
bottenplatta.
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Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1532
1533
1534
1535

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1540
1541
1542
1543

Bambu
Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1824
1825
1826
1827

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1828
1829
1830
1831

Bambu
Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1462
1463
1464
1465

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1478
1479
1480
1481

Bambu
Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

Extrautrustning
Gödselplanka

1485

MELLANVÄGGAR CLASSIC

MODELL ABIANA
Mellanväggen Abiana från Growi® är 2300
mm hög, med en gallerhöjd på 950 mm
och en trähöjd på 1300 mm. U-profilen på
mellanväggens överkant är sluten.

MODELL TAMERA
Mellanväggen Tamera från Growi® är 2300
mm hög och är fylld helt med trä. Den
undre sektionen med träfyllning är 1300
mm hög och den övre är ca 900 mm hög.

Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1458
1459
1460
1461

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1474
1475
1476
1477

Bambu
Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1734
1735
1736
1737

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1742
1743
1744
1745

Bambu
Pristillägg utöver priset för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset för bongossi

1559

MODELL DAKOTA

MODELL DAKOTA

Mellanväggen Dakota frpn Growi® är 2300
mm hög, med en gallerhöjd på 950 mm
och trähöjd på 1300 mm. Kontaktskyddet
är ca 1000 mm brett.

Douglasgran
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

Nr.
1730
1731
1732
1733

Bongossi
till 2500 mm bred
2510 - 3000 mm bred
3010 - 3500 mm bred
3510 - 4000 mm bred

1738
1739
1740
1741

Bambu
Pristillägg utöver priset
för bongossi

1549

Plank av recyclingplast
Pristillägg utöver priset
för bongossi

1559
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STALLFÖNSTER OCH STALLDÖRRAR
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INFORMATION STALLFÖNSTER

GUMMILIST

SÄKERHETSGLAS

JUSTERBARA BESLAG

LÅS STALLFÖNSTER

1. Fyrkantslås
med nyckel

2. Fjäderregel

3. Alu-knopp
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STALLFÖNSTER OCH STALLDÖRRAR

STALLFÖNSTER – SIDOHÄNGT ELLER TIPPBART

AT T ANGE
KOM IHÅG
IK TNING
ÖPPNINGSR
STÄLLER!
NÄR DU BE

Stallfönster från Growi® tillverkas alltid med högsta kvalitet som främsta mål. Det visar sig
genom deras goda stabilitet, funktion och hållbarhet.
Man kan välja mellan olika grundtyper: sidohängt, sidohängt och tippbart, rakt eller
välvt. Utöver standardmåttet på 1000 x 1000 mm, så tillverkar vi alla fönsterstorlekar som
efterfrågas så långt det är tekniskt genomförbart.
Kom ihåg att ange öppningsriktning när du beställer!

SIDOHÄNGT/ DUBBELT SIDOHÄNGT
- RAKT

På det enkla sidohängda fönstret från Growi® med måtten 1000 x 1000 mm
sitter det i glasramen ett uttagbart fönstergaller. På det dubbelt sidohängda
fönstret från Growi® sitter det i stället två sidohängda ramar. Först öppnas
glasramen medan gallerramen förblir stängd. Därefter kan även
gallerramen öppnas och svängas ut
Growi® sidohängda fönster

SIDOHÄNGT TIPPFÖNSTER - RAKT

SIDOHÄNGT TIPPFÖNSTER - VÄLVT
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Nr.

Sidohängt fönster 1000 x 1000 mm

1430

Dubbelt sidohängt fönster 1000 x 1000 mm
Pristillägg för fyrkantslås
Pristillägg för låsning med alu-vridknopp
på fönstrets yttersida
Pulverlackering enligt vald RAL-kulör

1432
1441
1442
1434

Sidohängda tippfönster från Growi® kan tippas inåt för att få en bra
ventilation samtidigt som fönsterramen förblir låst. Det fasta inre
fönstergallret sitter svetsad i ramen.
Growi® sidohängt tippfönster
1000 x 1000 mm

Nr.
1431

Pristillägg för fyrkantslås
Pristillägg för låsning med alu-vridknopp
på fönstrets yttersida
Pulverlackering enligt vald RAL-kulör

1441
1442
1434

Det välvda sidohängda tippfönstret från Growi® med måtten 1000 x
1000/1200 mm är utrustad med ett fast inre fönstergaller. Fönstret kan
tippas inåt för ventilation, precis som på den raka fönstermodellen.
LEVERANSTID 4-6 veckor.
Growi® sidohängt tippfönster välvt
1000 x 1000/1200 mm

Nr.
1428

Pristillägg för fyrkantslås
Pristillägg för låsning med alu-vridknopp
på fönstrets yttersida
Pulverlackering enligt vald RAL-kulör

1441
1442
1434

STALLFÖNSTER

Fördelar:
- öppnings- och/eller tippfunktion
- enkelt montage
- kan levereras höger- eller vänsterhängda
- fönstergallret kan plockas ut för enkel rengöring av
glasrutan
- fönsterbladet sitter på justerbara gångjärn som är
säkrade mot ofrivillig avhakning
- olika varianter på låsning
- kan beställas i alla olika mått, så långt det är tekniskt
genomförbart
- fönsterglaset sitter infattat i en gummilist och man
slipper därmed nedsmutsade silikonfogar
- bästa pris-prestanda
Teknisk beskrivning:
- Karm: vinkelstål 40/40/5 mm med öglor för
fastbultning
- Fönsterram: profilrör med justerbara
ögleskruvar
- Glas: härdat säkerhetsglas 4 mm med
omliggande gummilist
- Inre fönstergaller: uttagbart (vid enkla
sidohängda fönster), gallrets hålmått 50 mm

Ovan: rakt sidohängt fönster Nedan: välvt sidohängt tippfönster, pulverlackatt
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STALLFÖNSTER OCH STALLDÖRRAR

SÄKERHETSGLAS
1. Fyrkantslås med nyckel

2. Fjäderregel

GUMMILIST

hålmått höjd (H)

3. Alu-knopp

JUSTERBARA GÅNGJÄRN

hålmått bredd (B)

Vänsterhängt, öppnas utåt

Högerhängt, öppnas utåt
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INFORMATION STALLDÖRRAR
STALLDÖR MED
DUBBELREGEL
Typ A

1

2+3

1. Fönster:
fjäderregel

2. Dörr utsida:
dubbelregel

3. Dörr insida:
kulgrepp

2. Dörr utsida:
dubbelregel

3. Dörr insida:
kulgrepp

2. Dörr utsida:
trycke

3. Dörr insida:
ringbeslag

Typ B

1. Fönster:
fyrkantslås med
nyckel

STALLDÖRR MED
PROFILCYLINDERLÅS

1

Typ C

1. Dörr insida:
spanjolett

15

STALLFÖNSTER OCH STALLDÖRRAR

STALLDÖRR MED SIDOHÄNGT FÖNSTER

AT T ANGE
KOM IHÅG
IK TNING
ÖPPNINGSR
STÄLLER!
NÄR DU BE

Stalldörren med sidohängt fönster från Growi® med måtten 1200 x 2215 mm består av två delar. Stalldörren
kan öppnas både från in- och utsidan. Träfyllningen är 30 mm denyaträ. Se detaljer för våra olika varianter på
låsning på sidorna 14/15.
Growi® Stalldörr 1200 B x 2215 H mm med sidohängt fönster
Dörr: dubbelregel och kulgrepp, Fönster: fjäderregel
Dörr: dubbelregel och kulgrepp, Fönster: fyrkantslås
Dörr: trycke och ringbeslag, Fönster: inre spanjolett
Pulverlackering enligt vald RAL-kulör

Typ
A
B
C

Nr.
1408
1421
1418
1440

STALLDÖRR MED SIDOHÄNGT TIPPFÖNSTER
Stalldörren med sidohängt tippfönster med måtten 1200 x 2215 mm, består av två delar. Stalldörren kan öppnas både från in- och utsidan. Träfyllningen är 30 mm denyaträ. Se detaljer för våra olika varianter på låsning på
sidorna 14/15.
Growi® Stalldörr 1200 B x 2215 H mm med sidohängt tippfönster
Dörr: dubbelregel, Fönster: fjäderregel
Dörr: dubbelregel och kulgrepp, Fönster: fyrkantslås
Dörr: Trycke och ringbeslag, Fönster: inre spanjolett
Pulverlackering enligt vald RAL-kulör

Typ
A
B
C

Nr.
1404
1422
1419
1440

STALLDÖRR MED TRÄFYLLNING
Stalldörren med träfyllning från Growi® med måtten 1200 x 2215 mm består av en hel del. Dörren har inget
fönster och levereras med träfyllning av 30 mm denyaträ.
Growi® Stalldörr 1200 B x 2215 H mm med träfyllning
Dörr: Trycke och ringbeslag

Typ
C

Nr.
1420

VÄLVD STALLDÖRR
Den välvda stalldörren från Growi® med måtten 1200 x 2000/2200 mm består av två delar. Den innehåller ett
sidohängt fönster med fjäderregel och en dörrdel med dubbelregel och fyllning av 30 mm denyaträ.
Growi® Stalldörr välvd 1200 B x 2000/2200 H mm med sidohängt fönster
Dör: dubbelregel, Fönster: fjäderregel
Pulverlackering enligt vald RAL-kulör
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Typ
A

Nr.
1409
1440

STALLDÖRRAR

Fördelar:
- fönsterdel kan beställas med tippfunktion som tillval
- enkelt montage
- kan levereras höger- eller vänsterhängda
- både fönsterblad och dörrblad har justerbara gångjärn
som är säkrade mot ofrivillig avhakning
- kan beställas i alla olika mått, så långt det är tekniskt
genomförbart
- fönsterglaset sitter infattat i en gummilist och man
slipper därmed nedsmutsade silikonfogar
- bästa pris-prestanda

Teknisk beskrivning:
-Karm: stålprofil 60/60/6 mm med öglor för fastbultning
- Fönsterram: profilrör med justerbara ögleskruvar
- Dörrsektion: profilrör med justerbara gångjärn
- Glas: härdat säkerhetsglas 4 mm med omliggande gummilist
- Låsning: se detaljer på sidorna 14/15
- Trä: denyaträfyllning, 30 mm

Boxdörr, pulverlackerad med denyaträfyllning.

STALLDÖRRAR - FORMGES EFTER DINA BEHOV
Stalldörrarna från Growi® produceras och bearbetas med högsta kvalitet
som mål. De utmärker sig genom sin stabilitet, funktionalitet och hållbarhet.
Utöver vårt standardmått på 1200 B x 2215 H mm, så kan vi även bygga dem
i alla storlekar så långt det är tekniskt genomförbart.

RAK ELLER
VÄLVD?
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STALLPORTAR

Growi® stallport med sidohängda fönster med spröjs och träfyllning i hemlockgran.

STALLPORT MED FÖNSTERSPRÖJS
Stallporten med fönsterspröjs från Growi® är vågrätt delad och består av fyra sektioner. Träfyllningen består av en vattenfast skiva med ett 12,5 mm ytskikt av nordisk gran. Lås: typ C
Growi® Stallport med fönsterspröjs
2400 B x 2200 H mm
2400 B x 3000 H mm
3000 B x 2200 H mm
3000 B x 3000 H mm
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Nr.
1726
1727
1728
1729

TILLBEHÖR OCH LÅS
TILLBEHEHÖR STALLFÖNSTER/STALLDÖRRAR

3

2

1

Tillbehör stallfönster och stalldörrar
Dubbelregel för Growi® stalldörrar
Hävstång av plattjärn 30 x 6 mm, ca 950 mm lång,
inkl. övre och undre låsbleck

8

6

7

Fjäderregel för sidohängt fönster
Fjäderregel för sidohängt tippfönster
Stormhake inkl. aluminiumbeslag
Fyrkantslås för 8 mm fyrkant
Fyrkantsnyckel 6-9 mm, konisk
Ögonskruv för stallfönster M12 x 60 m. mutter

2
3
4
5
6
7

1444
1448
1449
1233
1234
1235

Ringbeslag i rostfritt, ringdiameter ca 65 mm

8

1230

Låshus, PZW 28, 20 mm dorndjup, 92/8 stolpe, kromad

9

1231

10
11

1232
1236

1
2
3
4
5
6
7

Nr.
1238
1237
1239
1240
1241
1243
1242

1

Nr.
1551

2

1551-1

3

1556-2

Dörrhandtag med långskylt, Aluminium, kromad
Fönster- und dörrstopp, magnetisk, fästs med skruv
65 mm Ø, höjd 70 mm

11

10

9

Nr.
1406

1245

Dubbelregel för Growi® hästboxar
Hävstång av plattjärn 30 x 6 mm, ca 830 mm lång,
inkl. övre och undre låsbleck

4

5

1

TILLBEHÖR HÄSTBOXAR
1

2
3

5

4

Tillbehör
Skenhållare för C-skena
C-profilskena 40 x 34 mm, förzinkad, 6 m
Stoppbeslag med gummidämpare, dubbel, för C-skena
Hängrulle för C-skena
Styrbeslag med gummidämpare för skjutdörr
Fallås för hästboxar, kan användas vänster och höger
Slutbleck för träutsnitt

7

6

ERSÄTTNINGPLANK
Ersättningsplank, pris per m2
Bongossiträ 38 x 130 mm not och fjäder,
täckbredd 120 mm ≙ 8,4 plank/m
Bongossiträ 38 x 130 mm not och fjäder,
ventilationsspringor, täckbredd 120 mm ≙ 8,4 plank/m
Douglasgranträ 38 x 140 mm not och fjäder,
täckbredd 130 mm ≙ 7,7 plank/m
Douglasgranträ 38 x 140 mm not och fjäder,
ventilationsspringor, täckbredd 130 mm ≙ 7,7 plank/m
Denyaträ 30 x 145 mm not och fjäder,

1
2

3

4

5

täckbredd 135 mm ≙ 7,4 plank/m
Recyclingplank, trä 38 x 140 mm not och fjäder,
täckbredd 130 mm ≙ 8,4 plank/m
Bambuplank, trä 32 x 140 mm not och fjäder,
täckbredd 130 mm ≙ 8,4 plank/m

1556-1
4

1550
1554

5

1410
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VATTENKOPPAR
SUEVIA MOD. 12P
Med rörventil, rekommenderad för häst och nöt, skål av högkvalitativ plast, mässingrörventil
med anslutning R 3/4“ från ovan- och undersida, lugnt vattenflöde, för högt och lågt tryck,
vattenflödet regleras steglöst utifrån.
Passar till ZPS cirkulationspumpar med värme.
Suevia vattenkopp Mod. 12P
300 L x 260 B x 240 H mm

Nr.
6131

SUEVIA MOD. 130P
Vattenkopp med flottör i plast med löstagbar rostfri skyddsplåt. Bottenplugg för enkel rengöring. Enkel nivåjustering av vatten. ½” hankoppling från höger alt. vänster sida.
Suevia vattenkopp Mod. 130P
300 L x 260 B x 150 H mm

Nr.
6127

SUEVIA MOD. IDEAL
Med rörventil, rekommenderad för häst och nöt, skål av gjutjärn helt i emalj, mässingrörventil
med anslutning R 1/2“ från ovan- och undersida, lungt vattenflöde, inget spill.
Passar till ZPS cirkulationspumpar med värme.
Suevia vattenkopp Mod. Ideal
260 L x 210 B x 180 H mm

Nr.
6105

SKYDDSBYGEL FÖR VATTENKOPP
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Skyddsbygel för modell Ideal, 10P, 20
Yttermått: 295 D x 315 B x 145 H mm
Innermått: 265 D x 245 B x 105 H mm

Nr.
6166

Skyddsbygel för modell
12P, SB 2, 25R ,115, SB 800/91, SB 2H, SB 22H
Yttermått: 345 D x 345 B x 170 H mm
Innermått: 305 D x 280 B x 125 H mm

6167

VATTENKPPAR MED VÄRME
LISTER MOD. SB 22 H
Koppen och tungan som består av högkvalitativ plast värms upp med
en värmekabel på 230V eller 24V. Den integrerade termostaten slår till
när temperaturen går under 5° C och slår ifrån när temperaturen når 15°
C. Systemet fungerar ner till ca -20° C (33W värmekabel). ½” honkoppling
från ovan- och undersida.
Mått: 310 L x 260 B x 180 H mm.
Mod. SB 22 H
230 Volt - 33 Watt (frostskydd ner till -20°C), grå

Nr.
6972

RÖRLEDNINGSSKYDD
Growi® rörledningsskydd i förzinkad stålplåt, 2,0 mm
B 80 mm x D 80 mm. Skyddar rörledningar från frysning genom ett
rikligt utrymme för värmekabel och isolering.
Growi® rörledningsskydd
800 L x 80 B x 80 D mm
1200 L x 80 B x 80 D mm

Nr.
6106
6107

LISTER VÄRMESYSTEM ZPS-IDEAL
Levereras komplett anslutningsbar och monterad på en rostfri plåttavla.
- Robust cirkulationspump för varmvatten (max. 99 Watt), godkänd för dricksvatten
- Värmelement 3 kW med grön driftlampa, termostat och överhettningsskydd.
- Enkel brytare för sommar- eller vinterkörning.
Sommarkörning innebär en halvtimmes automatiskt cirkulerande vatten varje dygn.
Detta spar energi jämfört med en kontinuerligt påslagen pump, samtidigt som pumpen motioneras.
Det termostatstyrda värmelementet är inte aktivt under sommarkörning.
Vinterkörning innebär kontinuerlig cirkulation med termostatstyrd värme.
- Tillbehör för vatteninkoppling med t-rör samt luftningsventil och övertrycksventil medföljer.
Strömförsörjningskabel 1,5m (utan kontakt).

Värmesystem ZPS-Ideal på plåttavla

Nr.
6198
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UTFODRING
4

3
1
2

5

HÄSTKRUBBOR
Fyrkantig foderkrubba varmgalvaniserad
med omliggande rörram och dräneringsplugg
ca 450 B x 340 D x 220 H mm
Trekantig foderkrubba varmgalvaniserad
ca 600 B x 440 D x 220 H mm, med omliggande
rörram och dräneringsplugg
Ersättningsplugg
för foderkrubba 7086, 7087 och 6036

1

Nr.
7086

Fyrkantig foderkrubba (grön)
i plast med foderbesparande kant och
dräneringsplugg.
500 B x 380 D x 290 H mm

2

7087

Hörnkrubba (grön)
450 B x 450 D x 290 H mm

6027

3

Nr.
5920

4

5921

5

5922

Ersättningsplugg
för foderkrubborna 5920 och 5921

Ä
VÅR STORS

L J A R E!

HÄSTKRUBBOR
Growi® Proffskrubba
med dräneringsplugg, ca 400 B x 300 D x
220 H mm (fram), 330 H mm (bak)

Nr.
7090

Ersättningsplugg
för Growi® Poffskrubba 7090

7097

Dräneringsplugg för
Growi®Proffskrubba
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UTFODRING
Growi® gruppboxhöhäck Ulina

Growi® gruppboxhöhäck Pidero

HÖHÄCK FÖR GRUPPBOX
Dessa varmgalvaniserade höhäckar kan placeras
utmed en vägg eller i ett innerhörn. I botten sitter
en sluttande plåt så att höresterna glider fram.
Mycket enkelt att fylla på framifrån.
Rymmer ca 24 kg hö.
Growi® gruppboxhöhäck
Pidero
800 B x 2000 H x 400 D mm,
hålmått galler ca 60 mm

MED
NYHET: NU
K A!
FODERLUC

Growi® gruppboxhöhäc
Ulina med foderlucka
800 B x 2000 H x 400 D mm,
hålmått galler ca 50 mm,
foderlucka ca 310 x 330 mm

Nr.
5974

.
5461

Sockel för foderhäck
Sockel för gruppboxhöhöck, 120 mm hög. Sockeln
försluter mellanrummet till golvet så att hästarna inte
kan glida med med hoven under höhäcken. Sockeln
skrivas fast i höhäcken med 3 bultar. Vid eftermontage
av sockel borras hål i höhäcken för fästet.
Nr.
5460

Growi® Höstrut
Höstruten från Growi® är en näthöhäck som är särskilt lätt att fylla - fast
installerad men ändå mobil. Genom sina dubbla ramar kan hönätet fällas
ner och öppningen på 40 x 40 cm lätt fyllas på uppifrån. Höstruten med
ram kan även enkelt plockas av för att tas med till hölagret för påfyllning.
Beställer man en extra höstrut har man alltid en till hands för att byta ut till
nästa måltid. Det är bara att skjuta in ramen och fälla upp och hästen kan
åter njuta av ny portion hö.
DPMA: DE 20 2016 000 235.0

Growi® Höstrut
Näthöhäck med nerfällbar dubbel
ram. Rymmer ca 4,5 kg hö

Nr.
5888

Nätram inklusive nät för en extra
avtagbar höstrut för påfyllning eller
att ha i reserv.

5890
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SADELSKÅP

EN SKJUTBAR HÅLLARE FÖR
WESTERNSADELN GER EFFEKTIV
RÄT FÖRVARING I SADELSKÅPET!
1900 X 900 X 750 MM
ART.- NR. 5023

1900 mm

900 mm

SADELSKÅP 750 MM OCH 900 MM BRED
Mått (H x B x D)
1900 x 900 x 750 mm

24

Sadelhållartyp
Western, rätvinklig

Lås
Proffslås med 3 låsreglar

Sadelhållare
1

Tränshållare
2

Förvaringshyllor
2

Nr.
5023

SADELSKÅP
JUSTERBAR

A FÖRVARIN

GSHYLLOR

JUSTERBAR

EXPANDER

ARIA
OLIK A LÅSV

BAND FÖR

NTER AT T VÄ

TRÄNSARN

LJA MELLA

A KROK AR

A

N

JUSTERBAR

A SADELHÅ

LLARE

1500 mm

1900 mm

* vorgerichtet för Verschluss mit Vorhangschloss

750 mm
Mått (H x B x D)
1500 x 750 x 750 mm

Sadelhållartyp
Engelsk

Lås
Hänglås*

1900 x 750 x 750 mm

Engelsk

Proffslås med 3 låsreglar

750 mm
Sadelhållare
2

Tränshållare
2

Förvaringshyllor
1

Nr.
5138

2

2

2

4980
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1060 mm

1500 mm

SADELSKÅP

600 mm

600 mm

SADELSKÅP 600 MM BRED - BYGGSATS
Sadelskåpen nedan från Growi® kan även beställas som byggsats. Skåpen byggs snabbt och lätt ihop med hjälp av våra utförliga montageanvisningar som medföljer. De montagebara sadelskåpen är ett mycket prisvärt alternativ då skåpen kan skickas i paket till betydligt lägre fraktpris.

Mått (H x B x D)
1060 x 600 x 600 mm

Sadelhållartyp
Standard

* förberett för hänglås, lås ingår ej

26

Lås
Hänglås*

Sadelhållare
1

Tränshållare
2

Förvaringshyllor
1

Nr.
4906

SADELSKÅP

1500 mm

1900 mm

ALLA SKÅP KAN LEVERERAS MED DESIGNDÖRR
(MER INFO SIDAN 28)

600 mm

600 mm

UNIVERSALSKÅP
Mått (H x B x D)
1060 x 750 x 750 mm
1500 x 750 x 750 mm
1900 x 750 x 750 mm

Lås
Hänglås*
Hänglås*
Hänglås*

1900 x 900 x 750 mm
1900 x 900 x 750 mm

Proffslås med 3 låsreglar
Hänglås*

Tränshållare
2
2
2

Förvaringhyllor
2
3
4

Nr.
4975
4977
4979

2
2

4
4

4970
4972

Pristillägg proffslås med 3 låsreglar för alla Growi® sadelskåp

5433

Pristillägg för pulverlackerad dörr, 600 mm bred, alla höjder

5434

Pristillägg för pulverlackerad dörr, 750/900 mm bred, alla höjder i standardfärgerna RAL 6005 (moss green) och RAL 7016
(anthracite gray)

5435

Pristillägg för pulverlackerad dörr i övriga RAL-kulörer

5439

* förberett för hänglås, lås ingår ej
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SADELSKÅP

MONTAGE-ECKEN

DESIGNDÖRR
Growi® designdörr för sadelskåp
Nu kommer det nya färger in i sadelkammaren:
utsmycka skåpdörrarna individuellt med allt från
trämönstrat till blått, vitt, grått eller antracit!.

T FÄRG I
E
D
R
I
L
B
U
N
A R E N!
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M
A
K
L
E
D
SA

Kan beställas för alla sadelskåpdörrar i vårt sortiment.
Pristillägg för sadelskåpdörrar i vårt sortiment:
1060 mm höjd
1500 mm höjd
1900 mm höjd
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Nr.
5442
5443
5444

SADELSKÅP
1 set = 4 montagehörn för ett sadelskåp. Rekommenderas starkt av säkerhetsskäl när två skåp placeras på varann i sadelkammaren. När montagehörn
eftermonteras ska även hål för medföljande nitar borras i skåpen.
Montagehörn för Growi® sadelskåp
4 stycken

Nr.
5436

VAD SOM UTMÄRKER VÅRT ARBETE
Våra sadelkåp är - liksom allt som tillverkas hos
Großewinkelmann - absoluta kvalitetsprodukter.
Allt från produktionen av dörrarna med vår egen
plåtbockningsrobot till hur vi bygger individuellt
utformade skåp med westernsadelhållare eller
förvaringshyllor. Behöver du ett annat lås? Inga
problem. Vi uppfyller specifika önskemål - även
när det handlar om färger. Önskas det kanske en
pulverlackerad dörr i en valfri RAL-kulör eller en
av våra designdörrar? Valet är ditt!
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TÄVLINGSSKÅP

30

TÄVLINGSSKÅP

TVLINGSSKÅP ACCENTO
Tävlingsskåp Accento med luftdäck, 3 förvaringshyllor, 1 skjutlåda,
2 justerbara sadelhållare, 2 tränshållare i dörren.
Övre förvaringslådan har mittavdelare, ideal för förvaring av hästtillbehör.
Growi® Tävlingskåp Accento
600 T x 1000 B x 1480 H mm

Nr.
4969

Growi® SKYDDSHUVA FÖR TÄVLINGSSKÅP ACCENTO
Med Growi® tävlingsskåp finns allt inom räckhåll. Tack vare denna
handgjorda skyddshuva i napalon-konstläder skyddas även ditt
tävlingsskåp på bästa sätt under resan och tävlingen. Öppna bara
kardborreförslutningarna på sidorna och rulla upp huvan fram så kan
dörrarna nås fritt. En rem håller rullen på plats upptill. För att komma
åt den övre förvaringslådan kan locket på huvan enkelt öppnas med
en separat kardborre, utan att hela framsidan behöver rullas upp.

Growi® proffs-skyddshuva
för tävlingsskåp Accento
i Napalon-konstläder.
blå eller antracitgrå

Nr.
5432

Growi®skyddshuva för tävlingsskåp Accento
Skyddshuva för tävlingsskåp Accento i slitstark grå bisonyl-väv, 630 g
inklusive 2 robusta dragkedjor framtill. För att kunna öppna den övre
förvaringslådan måste skyddshuvan först lyftas av skåpet. .
Nr.
5445
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TÄVLINGSSKÅP

Growi® PROFFS-TÄVLINGSSKÅP
Proffs-tävlingsskåpet är den ideala medhjälparen under tävlingssässongen. Smart design och
kvalitet av högsta klass kännetecknar detta generöst utrustade tävlingsskåp.
Teknisk beskriving:
- stötfångare med kullagerbestyckade polyamid-rullar runt om
- stabilt handtag
- ögla för att fästa vinsch vid på- och avlastning
- galvaniserade dörrar med pulverlackering
- proffslås med 3 reglar
- Mått (yttre): 815 mm B x 1600 mm L x 1830 mm H
- 2 sadelhållare, justerbarara
- 6 krokar
- 4 tränshållare
- låsbart fack för värdesaker
- 2 utdragshyllor 400 mm breda inkl. 2 euroboxar i hårdplast
- 2 stora skjutlådor 620 mm breda
- klädstång för att hänga upp tävlingskläder

Growi® Proffs-tävlingsskåp
790 mm B x 1600 mm L x 1830 mm H
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Nr.
4989

TÄVLINGSSKÅP

Growi® SKYDDSHUVA FÖR PROFFS-TÄVLINGSSKÅP
Med Growi® tävlingsskåp finns allt inom räckhåll. Tack vare denna
handgjorda skyddshuva i napalon-konstläder skyddas även ditt
tävlingsskåp på bästa sätt under resan och tävlingen.
Öppna bara kardborreförslutningarna på sidorna och rulla upp
huvan fram så kan dörrarna nås fritt. En rem håller rullen på plats
upptill.
För att komma åt den övre förvaringslådan kan locket på huvan
enkelt öppnas med en separat kardborre, utan att man först
behöver ta av skyddshuvan.

Growi® kyddshuva
för proffs-tävlingsskåp
i napalon-konstläder.
Färg: brun

Nr.
5441

MOBILT SADELSKÅP
På detta sadelskåp har vi monterat ett fast underrede med hjul. Skåpet kan därigenom transporteras som en säckakärra.
Hjulen av PU mäter 230/65 mm. Genom PU-skummets elasticitet är dessa hjul punkteringsfria och fungerar llika bra på
fasta som på lösa underlag.
Mobilt sadelskåp
1300 H x 600 B x 600 D mm

Nr.
5178

1350 H x 750 B x 750 D mm med westernsadel-hållare

5179
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STALLUTRUSTNING

HÄSTDUSCH VARIABEL
Svängbar och justerbar längd, 1200 – 2300 mm. Komplett med
1/2“-kopplingar och ett specialmunstycke för häst. Sprutmunstycket
växlas mellan dusch och stråle med enhandsfattning. Den medföljande
7 m långa vattenslangen är av mycket hög gummikvalitet och har
en lång livslängd. Alla metalldelar är varmgalvaniserade och därmed
skyddade från rost. I paketet ingår sprutmunstycket Gilmour, skruvar
och väggfästen..

Hästdush Variabel
svängbar, 1200 - 2300 mm

Munstyckehängare
för att kunna hänga upp sprutmunstycket efter
användning. Levereras med skruvar och väggfästen.
Fyrkantsstolpe
gjuts i betong för upphängning av hästduschen
Mått: 90 x 90 x 3500 mm

Nr.
5958

459

5949

BIG STALLBETJÄNT
Alla behöver en betjänt i stallet. Med denna extra stora stallbetjänt
blir arbetet med mockningen lätt. Spar in på dyrbart strö och ridbane
-material som annars hade hamnat på gödselstacken. Fungerar
utmärkt för att hålla paddocken ren och fin.
Genom skyffelns nya design med tillhörande räfsa går arbetet lätt
och snabbt. Vid utformningen av verktygen har särskild vikt har lagts
vid att så lite annat material som möjligt ska kunna följa med under
mockningen. Ströet i boxen håller därmed längre och ridbanan skonas
från onödigt slitage. Prova BIG-stallbetjänten från Growi® en gång och
ni lär inte bli besvikna! Monteras enkelt med 4 medföljande skruvar.
Growi® BIG stallbetjänt
Färg: svart eller grön
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Nr.
6049

SOLARIUM

SOLARIUM Q-LINE MERCURR
Kåpan på detta elegant utformade solarium llevereras i mörkgrönt. Underredet är som på alla Q-Line-solarier färgat
gräddvitt för att reflektera maximalt med värmestrålning. Fronten är lätt vinklad så att hästen får utrymme att röra på sig.
Alla hörn på solariet är rundade för att skaderisken ska minimeras. Lamporna är försänkta i solariekroppen och är placerade
så att värmen når alla de ställen på kroppen som hästen behöver. Infravärmen som uppstår ser till att hästen torkar snabbare efter träning och avspolning. Fyrkylningsrisken minskar och hästen får en len och glansig päls. Tekniska data: Effekt:
3500 Watt; Anslutning: 230 Volt; Lampor: 12 x 150 W, 6 x 250 W IR lampor; Lampsockel: aluminium, porslin; Fläktar/fön: 4 x
90 m3; Material: armerad glasfiber; Vikt: ca 30 kg.
Levereras med: anslutningskabel med inbyggd strömbrytare i kontakten, lyftöglor i solariet, kedja med hakar.

Nr.
Solarium Q-Line Mercurr

3781

1870 L x 1180 B x 500 H mm

TILLBEHÖR FÖR Q-LINE-SOLARIER
Nr.
Lyftenhet elektrisk upp/ner
Lyfthöjd 1,5 m, last upp till 50 kg

3784

Myntautomat “Low Cost“
för polett

3789
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TÄCKESHÅLLARE

Growi® täckeshållare Ergonomic

Growi® TÄCKESHÅLLARE ERGONOMIC
Vår täckeshållare Ergonomic gör det lättare att hänga upp dina täcken än
någonsin tidigare. Varje bygel kan fällas ner så att de kan nås utan att man
behöver sträcka på sig eller använda stege. Bygeln fälls sedan tillbaka i
upprätt läge. På tvärbalkarna kan man t ex hänga schabrak, vojlockar eller
sadelgjordar. Täckeshållaren Ergonomic är komplett varmgalvaniserad. Med
plats för totalt 10 hästtäcken.
Growi® täckeshållare Ergonomic, 10 byglar
Bredd ca 2000 mm, höjd ca 2000 mm
Djup ca 950 mm och med nerfälld bygel ca 2800 mm

Growi® täckeshållare Ergonomic, 5 byglar
Bredd ca 1000 mm, höjd ca 2000 mm
Djup ca 950 mm och med nerfälld bygel ca 2800 mm

Growi® täckeshållare Twist, 10 byglar,
pulverlackerad svart
Höjd ca 900 mm, längd på bygel ca 650 mm

Growi®
täckeshållare
Twist
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Nr.
2508

2507

5077

TÄCKESHÅLLARE

1

PROFFS-TÄCKESHÅLLARE

2

TÄCKESHÅLLARE

Extra stabil och förstärkt täckeshållare av varmgalvaniserat stålrör. På
dessa hållare kan man rent och snyggt hänga upp 6 respektive 10
täcken för torkning. Byglarna är svängbara och har 2 tvärbalkar där
man t ex kan hänga vojlockar och schabrak.
Höjd inklusive golvställning: ca 2100 mm; Bredd: 800 mm respektive
400 mm; Byglar: ca 950 mm höga x 900 mm djupa.
Growi® proffs-täckeshållare
Väggmonterad, 800 mm bred, 6 byglar
Väggmonterad, 1400 mm bred, 10 byglar
Golvställning, med hjul

Dessa täckeshållare från Growi® är svängbara och är idealiska för
torkning och vädring av täcken, schabrak och likande.
Growi® täckeshållare (svängbar)
3 byglar ca 700 H x 950 D mm

1

Nr.
5953

5 byglar ca 930 H x 780 D mm

2

5952

Nr.
5917
5902
5903

1

3

2

4

TÄCKESHÅLLARE
OK-Plast täckesbygel
mycket stabil hållare i plast

1

Nr.
5963

2

5956

1120 mm längd, fästs med skruv
Growi® täckeshållare
i metall, pulverlackerad svart
med 2 krokar för träns
Bredd: 910 mm
skruvas fast i boxdörren.
Growi® täckeshållare galvaniserad
2 tränskrokar, 910 mm bred,
skruvas fast i boxdörren.

3

TRÄNSHÅLLARE REGENT
Tränshållare i hästskoform, mycket stabil med fin design
pulverlackerad svart
Mått: ca 150 H x 110 B x 70 D mm.
Tränshållare Regent
ca 150 H x 110 B x 70 D mm

4

Nr.
5916

5950
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UPPBINDNINGSSTOLPAR
1

2

U-BYGEL
Rundrörkonstruktion med fotplattor för fastbultning, kan t ex användas för uppbindning vid spolplatser eller vid solarium.
Varmgalvaniserad. Fotplatta ca 120 x 120 mm. Mått ca 1500 L x 1100 H mm
Growi® U-bygel
ca 1500 L x 1100 H mm, per styck
Growi® U-bygel
Extra stabil konstruktion med rundrör Ø102 mm.
Fotplattor för fastbultning ca 200 x 200 mm.
Mått ca 1300 mm H x 2000 mm L, per styck

1

Nr.
5997

2

5948

UPPBINDNINGSSTOLPE
Growi® uppbindningsstolpe i rundrör
102 mm med fotplatta, 1300 mm lång
102 mm med fotplatta, 1700 mm lång

3
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4

Säkerhetsstolpe, 1500 mm lång
Stolpen har en inbyggd tryckfjäder som tydligt både
förlänger och förkortar grimskaftet beroende på belastning. Detta minskar risken för en panikreaktion hos
hästen då den inte står “stumt“ fastbunden vid stolpen.
Varmgalvaniserad.
Fotplatta för fastbultning: 172 x 172 mm

Nr
3

5981
5982

4

5923

VINDSKYDD

PERFEKTA LAMELLER!
In eller ut? Med vår köldridå kan alla ta sig in i stallet
utan att behöva öppna tunga dörrar. Vinden håller sig
utomhus och värmen stannar inne.

KÖLDRIDÅFOLIE
Growi® köldridåfolie
300 mm x 3 mm, 50 m rulle
300 mm x 3 mm, 25 m rulle

Nr.
9289
9348

UPPHÄNGNINGSSYSTEM
Upphängningsskenan finns i tre olika längder och kan hängas inne i eller framför
dörröppningen. Varje köldridåremsa fästs med skruvar mellan två fästplåtar. Plåtarna
med remsorna hängs sedan upp på skenan. Man kan själv bestämma med hur
mycket de olika remsorna ska överlappa varandra. Remsorna kan lätt hakas av för
rengörning. Pris inklusive fästplåtar.

Upphängningssystem i rostfritt stål
1000 mm lång - inkl. 5 par fästplåtar
1250 mm lång - inkl. 6 par fästplåtar
1500 mm lång - inkl. 7 par fästplåtar

Nr.
9295
9296
9297
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TRANSPORTKÄRROR
TIPPKÄRRA
Utrustad med teleskopstötdämpare för en lugn och kontrollerad tippning.Hjul
400/100 luftdäck, rymmer ca 450 l, lastkapacitet: 500 kg, längd: ca 2000 mm,
flaklängd: ca 1600 mm, bredd: ca 800 mm, höjd: ca 800 mm, vikt ca 50 kg.
Growi® tippkärra
pulverlackerad
varmgalvaniserad

Nr.
10600
10610

STORSKOTTKÄRRA 200 L.
Våra storskottkärror med luftdäck 400/100 mm är byggda för att klara hårda
tag. Skottkärrorna är komplett varmgalvaniserade vilket ger ett motståndskraftigt skydd mot rost.
Flaket sitter svetsat direkt på ramen för att det inte ska kunna lossna.
Längd: ca 1620 mm, flaklängd ca 1100 mm, bredd ca 860 mm,
flaklängd ca 350 mm
Growi® storskottkärra 200 l.
1-hjulig, komplett varmgalvanerserad
Vikt: ca 24 kg, lastkapacitet: 250 kg.

Nr.
1592

Growi® storskottkärra 200 l.
2-hjulig, komplett varmgalvaniserad
Vikt: ca 26 kg, lastkapacitet: 500 kg.

Nr.
1591

KOMPAKTKÄRRA 100 L.
FOTO LIKNANDE
Idealisk för att flytta mindre mänder eller för körning i smala gångar. Stabil
skottkärra med rörram och tippbygel. Färger: grön eller gul. Hjul luftdäck
400/100 mm, med KS-fälg och glidlager. Ange färg vid beställning!
Rymmer ca 100 l., längd: ca 1600 mm, flaklängd ca 940 mm, flakbredd ca
580 mm, flakdjup ca 270 mm, vikt ca 11 kg

Kompaktkärra
Flak i plast, grön eller gul
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Nr.
1594

TRANSPORTKÄRROR
KOMPAKTKÄRRA BARN
Våran älskade Growi®-kärra finns nu även i barnstorlek! Perfekt för
de små medhjälparna i trädgården, på gården eller när man behöver städa rummet - givetvis med vår omtalade Growi®-kvalitet!
Kärran levereras monterad. Rekommenderad upp till 1,5 m i kroppslängd. Längd: ca 1070 mm, flaklängd: ca 670 mm.
Färger: rosa, svart, blå, röd eler gul
Ange färg vid beställning!
Kompaktkärra Barn
Rymmer ca 40 l.

Nr.
15780

KOMPAKTKÄRRA 180 L.
Growi® kompaktkärra med PE-flak und varmgalvaniserad ram.
Färger: svart, grön, gul eller orange.
Ange färg vid beställning!
Rymmer ca 180 l., längd: ca 1600 mm, flaklängd: ca 1150 mm,
bredd: ca 870 mm, flakbredd ca 600 mm.
Vikt ca 18 kg.
Growi® Kompaktkärra
Rymmer ca 180 l.

Nr.
15710
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TRANSPORTKÄRROR

KOMPAKTKÄRRA 300 L.
Growi® kompaktkärra, tippbar med svart PE-flak, varmgalvaniserad
ram, spärr med handgrepp på tippflaket. Rymmer ca 300 l., längd:
ca 1750 mm, flaklängd: ca 1180 mm, bredd: ca 770 mm, flakdjup ca
500 mm. vikt ca 22 kg.
Growi® kompaktkärra tippbar
Rymmer ca 300 l.

Nr.
15720

KOMPAKTKÄRRA 350 L.
Growi-kompaktkärra med svart PE-flak, 2-hjulig, varmgalvaniserad.
Rymmer ca 350 l., längd: ca 1800 mm, flaklängd: ca 1400 mm,
bredd: ca 860 mm,
flakdjup ca 450 mm. vikt ca 29 kg.
Growi® kompaktkärra
Rymmer ca 350 l.

KOMPAKTKÄRRA 500 L.
Skottkärra med kraftigt plastflak och stor volym, varmgalvaniserad
ram, tippfunktion med gasdämpare.
Rymmer ca 500 l., längd ca 2000 mm, flaklängd ca 1650 mm,
bredd ca 900 mm, höjd ca 870 mm.
Growi® kompaktkärra
Rymmer ca 500 l.
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Nr.
15740

Nr.
15730

FODERVAGNAR
FODERVAGN 250 L
Hjul 400/100 mm luftdäck, stödhjul 230/65 mm luftdäck.
Rymmer ca 250 l., ca 160 kg foder, bredd ca 600 mm, höjd ca 750 mm,
längd ca 1250 mm, vikt ca 40 kg
Growi® fodervagn 250 L
med mellanvägg och lock

Nr.
12145

FODERVAGN 400 L
Räder 400/100 mm luftbereift, stödhjul 230/65 mm luftbereift.
rymmer ca 400 l., ca 270 kg foder, bredd ca 700 mm, höjd ca 820 mm,
längd ca 1250 mm, vikt ca 45 kg
Growi® fodervagn 400 L
med mellanvägg och lock

Nr.
12545

EXTRAUTRUSTNING
Extrautrustning
Mellanvägg, inskruvbar, galvaniserad med skruvar

Nr.
13000

Lock, delat på mitten och öppningsbart från båda sidor.
Med 2 grepp och förberett för hänglås.

13100

Mineralbehållare som monteras på vagnens inner- eller yttervägg. 2 fack. Galvaniserad.
Mått: ca 400 L x 200 B x 200 H mm

13140

Kan beställas till alla fodervagnar från Growi®!
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TRANSPORTKÄRROR
SÄCKAKÄRRA
Säckakärra med lufthjul
luftdäck, skyffelstorlek ca 500 x 200 mm
höjd: ca 1200 mm, bredd ca 560 mm,
vikt: ca 14 kg.

Nr.
15200

PALLYFTARE
Beprövad, modern konstruktion i kompakt format. Körbar med pall efter
två hävningar. Robust hydraulik, stabil skalkonstruktion, förstärkta axlar,
styrradie 210°, vikt ca 75 kg,
Lastkpacitet ca 2500 kg, gaffellängd ca 1150 mm, hjul av polyuretanplast.
Pallyftare
Gaffellängd 1150 mm

Nr.
1638

EL-DUMPER
Med el-dumpern blir arbetet säkert och smidigt. En elmotor med ett
högt vridmoment möjliggör en last upp till 120 kg i 35° uppförslutning.
Även om el-dumpern besitter en extrem dragkraft arbetar den tyst
och under lång tid. Hastigheten styrs steglöst med en fingerspak.
Laddas direkt i eluttaget med medföljande laddare.

El-dumper 180 l
Vikt 42 kg ( inkl. batteri 7 kg), lastkapacitet 120 kg,
körtid ca 3-5 h., hastighet 0 – 3,5 Km/h, steglöst
framåt, spänning 24 V,
effekt 230 W, vridmoment 89 Nm,
längd ca 1600 mm, bredd ca 870 mm
höjd ca 1150 mm
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Nr.
1661

LASTKÄRROR

Stora volymer - inga problem!
Även där det känns riktigt smalt får den ändå plats.
Lastkärran från Growi® är alltid smidig, oavsett hur
mycket man lastar den och hur trångt det än verkar.
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LASTKÄRROR

LASTKÄRRA FÖR MINILASTARE

1

2

Lastkapacitet: 1000 kg, bredd: 1310 mm (yttre), djup: 1300 mm plus fästen (56 - 110 mm),
höjd: 1500 mm (bak- och sidoväggar), 780 mm (lastsida), rymmer ca 1,5 m3,
vikt: ca 120 kg, hjul: 400/100 mm med förstärkta fälgar (tung industri-kvalitet),
stödhjul: 260/85 mm luftdäck med låsning
Growi® lastvagn för minilastare, varmgalvaniserad, inkl. fästen
Djup ca 1300 mm, höjd lastsida ca 780 mm

1

Nr.
1590

Extrautrustning
Pristillägg för framväggslucka, vattenfast skiva med 2 handtag

2

1596

1500

1310
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1300

780

720

1110

FÖR MINILASTARE & TRAKTORER

LASTKÄRRA FÖR TRAKTORER

Lastkapacitet: 1100 kg, bredd: 2400 mm (yttre) / 2000 mm (inre), djup: 1350 mm plus fästen (56 - 110 mm), höjd: 1530 mm (bak- och sidoväggar)
850 mm (lastsida), rymmer ca 2,4 m3, vikt: ca 250 kg, hjul: 400/100 mm
2400
med förstärkta fälgar (tung industri-kvalitet), stödhjul: 260/85 mm luftdäck med låsning
2000

1530

Nr.
1595
1634

1350

850

1050

650

Growi® lastkärra, varmgalvaniserad,
inkl. lastarfäste eurostandard
Djup ca 1350 mm, höjd lastsida ca 850 mm
Djup ca 1050 mm, höjd lastsida ca 650 mm
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FODERHÄCKAR

COMFORT LINE MAXI RUND FODERHÄCK OCH RINGHÄCK
Alla delar är direkt sammansatta vilket gör att inga skruvar eller springor riskerar att skada djuren. 12 foderplatser, diameter ca 2300 mm, komplett varmgalvaniserad, kanthöjd ca 550 mm, palissadhöjd ca 1200 mm,
vikt 180 kg.

Growi® Ringhäck Comfort Line
Extra robust stålkonstruktion, direkt sammansatt, ingen olycksrisk, komplett varmgalvaniserad.
Häck 0 1450 mm, höjd 650 mm, vikt 55 kg, inre diameter ca 1300 mm
Häck 0 2300 mm, höjd 800 mm, vikt 70 kg, inre diameter ca 2180 mm

Nr.
5393
5392

Growi® PE-FODERHÄCK

Nr.
5260
Growi® PE-foderhäck för hästar
Denna sexkantiga höhäck är ett behändigt och prisvärt alternativ till höhäckar i
metall. Trots sin ringa vikt är dess konstruktion i polyetylenplast mycket hållbar
och slagtålig. Dessutom är den även frostsäker och UV-stabil. Häcken har sex
foderöppningar med utskjutande list så att inte regnvatten droppar ner på
insidan. Mitt uppe på det förstärkta taket sitter en lyftögla (40 mm i diameter)
och häcken är även bestyckad med ankarpunkter för att stadigt kunna fästas i
marken. Foderhäcken levereras med fyra varmgalvaniserade jordankare.
- mått (yttre): 2390 x 1850 mm H,
(Ø 2290 mm vid ankarpunkterna)
- största mått för rundbalar: 1800 x 1300 mm (B x H)
- mått jordankare: Ø 14 mm, längd 500 mm
- höjd foderöppning: 800 mm
- bredd foderöppning: 410 mm
- höjd foderöppning, undre kant: 600 mm
- vikt: 67 kg

FRAKTPRIS offereras

4 jordankare ingår
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FYRKANTSHÄCKAR

2552

2053

1998

1703

1208

1096

FYRKANTSHÄCK COMFORT LINE PLUS
Growi® fyrkantshäck 2000 x 2000 mm med fodergaller för häst. Levereras som
byggsats. Extra robust stålkonstuktion i fyrkantsrör, 12 foderplatser, innermått 2000
x 2000 mm, komplett varmgalvaniserad, omkringliggande takskydd, trepunktsskyddsbygel, fodergaller för häst, höj- och sänkbar foderbalja, 4 fyrkantsbalkar som
förstärkning i ramen, tråghöjd ca 450-600 mm, vikt ca 590 kg, yttertakhöjd 2100
– 2300 mm. Fritt val mellan galler- eller träbotten. Vi rekommenderar gallerbotten
då damm, smuts och vatten faller ner under foderhäcken istället för att smutsa ner
foderbaljan.

Growi® fyrkantshäck Comfort Line Plus
2000 x 2000 mm med fodergaller för häst och gallerbotten

Nr.
5389

220

236
600

0
2138
2500

Maßstab:
Verzinkung: DIN 50976
Beschichtung: keine

Wortstraße 34-36
33397 Rietberg
Fon: 05244-9301-0
Fax: 05244-9301-25
mail: info@growi.de

Datum
Gezeichnet13.12.2012
Kontrolliert
Norm

Name
MWeber

Growi Quaderraufe
Comfort-Line, 2x2 m
5389

Status

Änderungen

Datum

2

A4

Name
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FYRKANTSHÄCK

FYRKANTSHÄCK COMFORT LINE PLUS
2612

Growi® fyrkantshäck 2000 x 3000 mm med palissadfodergaller för häst
och nötdjur. Levereras som byggsats.
Extra robust stålkonstuktion i fyrkantsrör, 14 foderplatser, innermått
2000 x 3000 mm, komplett varmgalvaniserad, omkringliggande takskydd i fyrkantsrör, trepunkts-skyddsbygel, palissad- eller fodergaller för
häst, höj- och sänkbar foderbalja, 4 fyrkantsbalkar som förstärkning i
ramen, gallerbotten, tråghöjd ca 450-600 mm, vikt ca 570 kg, yttertakhöjd 2100 – 2300 mm.

2080
2998

596

1205
220

600

0
3138
3481

Growi® fyrkantshäck Comfort Line Plus
2000 x 3000 mm med fodergaller för häst och gallerbotten

Nr.
5273

Maßstab:
Verzinkung: DIN 50976
Beschichtung: keine

Wortstraße 34-36
33397 Rietberg
Fon: 05244-9301-0
Fax: 05244-9301-25
mail: info@growi.de

Datum
Gezeichnet22.08.2014
Kontrolliert
Norm

Name
MWeber

Palisadengitter
Growi Quaderraufe 2x3m
5276

Status
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Änderungen

Datum

Name

3

A4

RUNDCORALL

Rundcorall 11 m

RUNDCORALL
bestående av Classic-grindar, inkl. stålkedjor för att fästa samman de olika
grindelementen.
Rundcorall 11 m
bestående av 11 Classic-grindar 3000 mm +
1 sektion med dörr 3000 mm B

Nr.
990237

Rundcorall 14 m
bestående av 14 Classic-grindar 3000 mm +
1 sektion med dörr 3000 mm B

990236

Rundcorall 17 m
bestående av 17 Classic-grindar 3000 mm +
1 sektion med dörr 3000 mm B

990235

Rundcorall 14 m

Rundcorall 17 m

KOMPLETT GRINDBOX
inklusive 8 par sektionsfästen för att sammanbinda och skruva samman de olika grindelementen.
Grindbox 3000 x 3000 mm
bestående av 3 Classic-grindar 3000 mm
+ 1 sektion med dörr 3000 mm

Nr.
990230

Grindbox 3000 x 3600 mm
bestående av 3 Classic-grindar 3000 mm
+ 2 grindar 3600 mm + 1 sektion med dörr 3000
mm
Grindbox 3600 x 3600 mm
bestående av 3 Classic-grindar 3600 mm
+ 1 sektion med dörr 3600 mm

990231

990232
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VINDSKYDD

VINDSKYDDSTÄLT MED VÄLVT TAK
Growi® vindskyddstält med välvt runt tak består av en
takkonstruktion, en grön PES-vävduk, spännen och
avlastningsrör.
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Growi® vindskyddstält med välvt tak, utan grindar
3600 B x 3600 D mm, höjd 3250 mm

Nr.
990007

Tillbehör
Bakre vägg för vindskyddstältet. På övre delen sitter ett
vindskyddsnät medan undre delen är täckt av vävduk. i

990008

VINDSKYDD

VINDSKYDD
Bakväggen och sidoväggarna på vindskyddet från Growi® är helt slutna och framsidan är öppen. Samtliga delar i stålkonstruktionen består av U-profiljärn och fyrkantsrör. Ytterväggarna kläs med 38 mm hyvlad spontpanel av douglasgran.
Montaget görs på betongfundament. Pulpettaket på vindskydd nr 1437 har en totalbredd på 6600 mm och ett djup på
4500 mm. Förtaket har ett djup på 1200 mm. Taket läggs sedan med korrugerad plåt. Mellanrummet som uppstår mellan
taket och stålkonstruktionen kan antingen lämnas öppen eller kläs in. Alla ståldelar är varmgalvaniserade och korrosionsskyddade enligt DIN 50976. Vänligen beakta lokala byggbestämmelser!

VINDSKYDD 3500/7000/10500/14000 MM
Bakvägg och sidoväggar helt slutna. Framsidanöppen. Samtliga
delar i stålkonstruktionen består av U-profiljärn och fyrkantsrör.
Höjd främre sida: 2900 mm, höjd bakre sida: 2700 mm, överhäng tak fram: 1200 mm, överhäng tak runt om: 300 mm.

Pristillägg för kondensskyddad korrugerad takplåt
per m2 takyta

Nr.
1986

Growi® vindskydd
3500 B x 3500 D mm
7000 B x 3500 D mm
10500 B x 3500 D mm
14000 B x 3500 D mm

Nr.
1991
1988
1989
1990

Pristillägg för korrugerad plåt
(tjocklek 0,75 mm )
per m2 takyta

1987
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HÄSTSTAKET
JUSTERBAR GRIND FÖR HÄSTHAGEN
Dessa grindar passar alltid då de är utdragbara med ca 1000 mm.
Grindhöjd 1100 mm. Rördiameter: 1 1/4“ yttermått, 1“ innermått,
utdragbar del 1“ yttermått, 3/4“ innermått. Hålmått gallerrör 230 mm,
komplett varmgalvaniserad. Stolpar beställs separat. Beslag ingår..
Growi® justerbar grind för hästhage
1050 – 1700 mm
2050 – 3000 mm
3050 – 4000 mm
4050 – 5000 mm
5050 – 6000 mm
Tillbehör
Fyrkantsstolpe 80 x 80 x 2000 mm
för grindar upp till 4000 mm breda
Fyrkantsstolpe 120 x 120 x 2000 mm
för grindar upp till 6000 mm breda

Nr.
990010
990011
990012
990013
990014

5543
5549

PADDOCKSTAKET RANCH S 2

2440 Staketprofillängd

2150

1300

800

620

400

Plaststaketsystemet Ranch S 2 innehåller 2 vågräta staketprofiler och
en 2400 mm bred port. Inklusive 4 profilhållare.

2500

Paddockstaket S 2 20 x 40 m består av:
3 hörnstolpar
48 mellanstolpar
94 staketprofiler
1 port, 1-bladig, 2400 mm bred
Paddockstaket S 2 20 x 60 m består av:
3 hörnstolpar
64 mellanstolpar
126 staketprofiler
1 port, 1-bladig, 2400 mm bred

Nr.
1850

1851

Plaststaketsystemet Ranch S 3 innehåller 3 vågräta staketprofiler och
en 2400 mm bred port. Inklusive 6 profilhållare.
2150

1300

2440 Zaunprofillänge

800

350 267 267

PADDOCKSTAKET RANCH S 3

2500

Paddockstaket S 3 20 x 40 m består av:
3 hörnstolpar
48 mellanstolpar
141 staketprofiler
1 port, 1-bladig, 2400 mm bred
Paddockstaket S 3 20 x 60 m består av::
3 hörnstolpar
64 mellanstolpar
189 staketprofiler
1 port, 1-bladig, 2400 mm bred
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Nr.
1852

1853

HÄSTSTAKET

TRÄSTAKET ASCOT

Genom sin höga hantverkskvalitet erbjuder
detta staket den perfekta inhängnaden
som kommer hålla i generationer framöver.
De hyvlade och slipade fyrkantsstoparna på
100 mm är tillverkade i en av de hårdaste
och mest hållbara träslagen på marknaden.
Tvärslanorna träs igenom stolparna vilket
ger ytterligare stabilitet och hög säkerhet.
Allt trä är hyvlat och slipat så det finns
ingen risk för olyckor genom flisor eller
vassa kanter. Med tiden blir träet vackert
patinerat med en grå färgton.

2 vågräta plank, stolplängd 2100 mm - stakethöjd 1200 mm
Staketslana, 35 x 123 x 2500 mm
Mellanstolpe, 95 x 95 x 2000 mm
T-stolpe, 95 x 95 x 2000 mm
Ändstolpe, 95 x 95 x 2000 mm
Hörnstolpe 90°, 95 x 95 x 2000 mm
Hörnstolpe 135°, 95 x 95 x 2000 mm
Hörnstolpe 9°, 95 x 95 x 2000 mm

Nr.
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635

3 vågräta plank , stolplängd 2300 mm - stakethöjd 1400 mm
Staketslana, 35 x 123 x 2500 mm
Mellanstolpe, 95 x 95 x 2250 mm
T-stolpe, 195 x 95 x 2250 mm
Ändstolpe, 95 x 95 x 2250 mm
Hörnstolpe 90°, 95 x 95 x 2250 mm
Hörnstolpe 135°, 95 x 95 x 2250 mm
Hörnstolpe 9°, 95 x 95 x 2250 mm

3629
3650
3651
3652
3653
3654
3655
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HÄSTSTAKET

TRÄGRIND FÖR HÄSTHAGEN

Trägrinden Wellington har fogats med det traditionella
“engelska tappförbandet“. Denna hantverksmässiga metod
används av snickeriverkstäderna i Brasilien. Dessa specialkunskaper tillsammans med materialvalet av lagligt avverkad tropisk
hardwood (klass 1) borgar för en problemfri produktion. En
grindport måste fungera optimalt varje dag. Beslagen måste
vara stabila och får inte rosta. Därför tillverkas de av varmgalvaniserat stål med skruvar i rostfriatt stål.
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Portar upp till 2100 mm bredd med enkelt kryss
Wellington-port 1200 H x 1200 B mm
Wellington-port 1200 H x 2100 B mm

Nr.
3380
3383

Portar upp till 3600 mm bredd med dubbelt kryss
Wellington-port 1200 H x 3000 B mm
Wellington-port 1200 H x 3600 B mm

3386
3388

Beslag
Gångjärnsset
Fjäderregellås
Dubbelportsregel
Markpinne

3390
3391
3392
3394

Portstolpar i hardwood
150 x 150 x 2300 mm
150 x 150 x 2500 mm

3396
3397

HÄSTSTAKET

STAKETSYSTEM OXFORD
Staketsystem Oxford
Staketsystemet Oxford från Growi® lämpar sig utmärkt som häststaket runt hagar, ridbanor
och longercirklar. . Det exklusiva staketsystemet utmärker sig genom perfekt kvalitet, tidlösdesign och långvarig impregnering. Tvärslanorna skjuts genom förborrade hål i stolparnas
mitt. På så sätt ser staketet likadant ut, vare sig man står innanför eller utanför staketet.
Optimal säkerhet når man med en diskret eltråd som tillval, som kan monteras på trästaketet.
Staketsystemet Oxford från Growi® kan beställas med två eller tre slanor. Rundstolparna har
en diameter på 14 cm och är fasade upptill och spetsiga nertill. Stolparnas längd är 2000
mm respektive 2250 mm. De tillhörande Oxford-slanorna har en längd på 3000 mm med en
diameter på 80 mm. Avståndet mellan stolparna är ca 3000 mm (cc-mått).

Growi® häststaketsystem tillverkas av långsamtväxande nordisk fura. Detta träslag har
betydligt tätare årsringar än motsvarande
trä i Tyskland. Fura lämpar sig även väl för
impregnering och är därför motståndskraftigare än t ex gran. Alla Growis egna
häststaketsystem impregneras enligt
certifikat Klass IV. -

Oxford-staket med 2 tvärslanor, stakethöjd ca 1200 – 1300 mm
Mellanstolpe 140 mm Ø, 2000 mm lång
Ändstolpe 140 mm Ø, 2000 mm lång
Hörnstolpe 140 mm Ø, 2000 mm lång

Nr.
3920
3921
3922

Rundträslana 80 mm x 3000 mm lång

3926

Oxford-staket med 3 tvärslanor, stakethöjd ca 1400 – 1500 mm
Mellanstolpe 140 mm Ø, 2250 mm lång
Ändstolpe 140 mm Ø, 2250 mm lång
Hörnstolpe 140 mm Ø, 2250 mm lång

3923
3924
3925

Rundträslana 80 mm x 3000 mm lång

3926
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HÄSTSTAKET
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HÄSTSTAKET

STAKETSYSTEM KENT
Staketsystemet Kent
Staketsystemet Kent från Growi® levereras med släthyvlade tvärslanor. Slanorna skjuts genom
stolparna och blir därmed särskilt stabila. Det högkvalitativa hantverket på staketdelarna
borgar för ett exklusivt utseende. Optimal säkerhet når man med en diskret eltråd som tillval,
som kan monteras på trästaketet. Staketsystemet Kent från Growi® kan beställas med två eller
tre slanor. Stolparna är kvadratiska 120 x 120 mm, med fasad kant upptill och spetsade nertill.
Stolparnas längd är 2000 mm respektive 2250 mm. De tillhörande Kent-slanorna är 2500 mm
långa och mäter 120 x 44 mm i profil. Avståndet mellan stolparna är ca 2500 mm (cc-mått).

Growi® häststaketsystem tillverkas av långsamtväxande nordisk fura. Detta träslag har
betydligt tätare årsringar än motsvarande
trä i Tyskland. Fura lämpar sig även väl för
impregnering och är därför motståndskraftigare än t ex gran. Alla Growis egna
häststaketsystem impregneras enligt
certifikat Klass IV.

Kent-staket med 2 tvärslanor, stakethöjd ca 1200 – 1300 mm
Mellanstolpe 120 x 120 mm, 2000 mm lång
Ändstolpe 120 x 120 mm, 2000 mm lång
Hörnstolpe 120 x 120 mm, 2000 mm lång

Nr.
3940
3941
3942

Kent-tvärslana
120 x 44 mm x 2500 mm lång

3946

Kent-staket med 3 tvärslanor, stakethöjd ca 1400 – 1500 mm
Mellanstolpe 120 x 120 mm, 2250 mm lång
Ändstolpe 120 x 120 mm, 2250 mm lång
Hörnstolpe 120 x 120 mm, 2250 mm lång

3943
3944
3945

Kent-värslana
120 x 44 mm x 2500 mm lång

3946
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HÄSTSTAKET

TRÄGRIND SUSSEX
Grindportarna i Sussex-serien tillverkas av furu och är saltimpregnerade.
Portarna i högkvalitativ furu är till för alla kunder som vill ha en stabil och
snygg port, samtidigt som den är riktigt miljövänlig. Bladen är 1200 mm
höga och har totalt 5 vågräta balkar. Den övre och under balken är 70 x
100 mm tjock och fyllningen består av profilplank 22 x 100 mm.
Sussex-grindportarna levereras komplett med beslag.
Trägrind Sussex
1200 x 1000 mm
1200 x 2000 mm
1200 x 3000 mm
1200 x 4000 mm

Nr.
3935
3936
3937
3938

Dubbelgrindar offereras
Sidostolpar för trägrind
150 x150 x 2250 mm lång,
släthyvlad och fasad, med pyramidspets.
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3939

STÄNGSEL

STRÄCKFJÄDERN REDUCERAR KOSTNADERNA
Med sträckfjädern håller sig stängseltråden elastisk med spänd, både i varmt och kallt väder. Med sträckfjädrar
kan man fördubbla avståndet mellan stängselstolparna. Det sparar både pengar och tid då hörnstolparna blir
mindre belastade och stängslets underhållsbehov minskar..

STRÄCKFJÄDER 1,6 MM
Sträckfjäder i roastfritt stål med 10 års garanti. Placeras med jämnt avstånd på 1,6
mm specialstängeltråd för att ge ett rörligt stängsel som samtidigt håller sig spänt.
Sträckfjäder för 1,6 mm tråd
rostfritt stål

Nr.
3624

STRÄCKFJÄDER 2,5 MM
Ett stängsel som alltid hålls spänt innebär högre säkerhet för både männsikor och
djur. Man förhindrar olyckor med löst hängande stängseltråd och undviker
oönskade stängselavbrott. Även temperaturväxlingar blir betydligt mindre
märkbara.
Sträckfjäder för 2,5 mm tråd
galvaniserad

Nr.
3625

Stolplyftare
drar enkelt upp
stolparna

Nr.
3588
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NYHET

NYH E T !

Growi® kompaktkärra Action 2-hjulig
Smidig, stabil och en riktig storlastare: vår action-kärra
med PE-flak på en ram i varmgalvaniserat stål. Hjulen
är utrustade med luftdäck och genom 2-hjulsaxeln
fördelar den enkelt vikten utan att vingla.
Rymmer ca 180 l., längd: ca 1600 mm, flaklängd: ca
1150 mm, bredd: ca 870 mm, flakdjup ca 600 mm.

Growi® kompaktkärra Action
Kärra med PE-flak på en ram i varmgalvaniserat stål.
Rymmer ca 180 l.,
flaklängd: ca 1150 mm,
bredd: ca 870 mm,
flakdjup ca 600 mm.

NYH E T !
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MED KVALITETEN MITT I PRICK!
www.growi.de
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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

Med reservation för fel.

Tävlingsskåp Accento

