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RubberGuard Wire
RubberGuard Wire är en avancerad stängsellösning för både djur och säkerhetsapplikationer inom områdesskydd. Basen i
lösningen är en tunn kopparledare med överdrag av elektriskt ledande gummi och därmed kortslutningssäker vilket ger hög

driftsäkerhet.

Användningsområden

• Jordbruk - skydda grödor mot vildsvin, djurvänligt och underhållsfritt stängsel.
• Djurparker - djurvänligt, underhållsfritt och estetiskt tilltalande stängsel.
• Häst - skyddar mot skärskador, intrassling och är underhållsfritt.
• Golfbanor - driftsäkert skydd mot vildsvin utan att röja under tråden.
• Fågelskydd - skydda byggnader från sanitär olägenhet och frätskador.
• Rovdjursskydd - fårbesättningar skyddas effektivt mot varg, björn, lodjur.
• Områdesskydd - larmad/olarmad kortslutningssäker lösning.

RubberGuard Wires unika egenskaper
• Kortslutningssäker - den unika tråden kortsluts inte av växter, snö eller jord. Den kan till och med ligga i vatten. Du får 

därmed en eltråd som fungerar optimalt under alla förhållanden utan att du behöver röja under tråden.

• Stabil spänning - lågt spänningsfall över tråden och den fungerar på långa avstånd, även med vegetation runt tråden.

• Djurvänlig - RubberGuard Wire skadar inte djur. Vanlig elstängseltråd kan orsaka intrassling och svåra skärskador.

• Lätt att montera - tråden kan monteras i existerande trådhållare och kan enkelt rullas upp och återanvändas vid  
andra inhägnader.

• Minimalt underhåll och lång livslängd - tråden är vind-, väder och UV-beständig. Den tål temperaturer på mellan -30  
grader till +80 grader och livslängden är minst 20 år enligt Teknisk Institut i Danmark.

• Miljövänlig - tråden rostar inte. Den avger inte heller metaller eller andra partiklar till omgivningen.

RubberGuard Wire kan även vävas in i existerande nätstängsel för att öka skyddsnivån eller användas fristående som larmad 
eller olarmad säkerhetslösning.

Produktfakta RubberGuard Wire

RubberGuard Wire består av strömförande/ledande gummi med sju ultratunna 
koppartrådar. Gummit leder strömmen från kopparledarna till ytan av tråden 
och förebygger samtidigt kortslutning vid beröring av vegetation mm. 
Konstruktionen förebygger även skador på större djur, när de springer in i 
RubberGuard Wire.

• Färg  Svart
• Längd 250 m per rulle
• Diameter 4,3 mm
• Motstånd 0,017 ohm/m
• Brottstyrka 400 N / 40 kp

RubberGuard Wire tål temperaturer från -40 grader C till +80 grader celsius 
och är 100% UV-beständig. Utvecklad och producerad i Danmark.


