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RubberGuard - Djurhållning
Håll dina djur och grödor säkert stängslade och skyddade mot skade- och rovdjur. RubberGuard stängselsystem är mer 
avancerat och effektivare än traditionella stängselsystem. Det är skonsamt mot dina djur, du undviker skärskador och 
skyddar samtidigt dina marker effektivt mot rovdjur eller andra ovälkomna besökare. Det avancerade systemet kortsluts inte
av vegetation eller jord. Det fungerar utmärkt till och med under vatten. Med RubberGuard är du trygg även under mycket
svåra förhållanden. Du får mer tid till annat än att ständigt röja längs stängslet. Används både av lantbruk och djurparker.

Det avancerade stängslet bygger du enkelt med RubberGuard Wire, en tunn kopparledare med överdrag av elektriskt ledande
gummi och därmed kortslutningssäker. RubberGuard Barrier är en gummimatta med ledande gummi med vilken du utan
större arbetsinsats kan göra en färist på marken och ansluta den till befintligt elstängsel. När du flyttar djuren kan du enkelt ta
med mattorna till en annan inhägnad.

Användningsområden
• Jordbruk - färist, skydda grödor mot vildsvin, djurvänligt och underhållsfritt stängsel.

• Djurparker - färist, djurvänligt, underhållsfritt och estetiskt tilltalande stängsel.

• Häst - skyddar mot skärskador, intrassling och är underhållsfritt.

• Golfbanor - färist, driftsäkert skydd mot vildsvin utan att röja under tråden.

• Rovdjursskydd - fårbesättningar skyddas effektivt mot varg, björn, lodjur.

Övriga fördelar
• Ekonomisk - låga underhållskostnader och en lång livslängd
• Stabil spänning - lågt spänningsfall och de fungerar därmed på långa avstånd.
• Minimalt underhåll och lång livslängd - vind-, väder och UV-beständig. 
• Tål temperaturer på mellan -30 grader till +80 grader och livslängden är  

minst 20 år enligt Teknisk Institut i Danmark.
• Miljövänlig - produkterna rostar inte. De avger inte heller metaller eller andra  

partiklar till omgivningen.

RubberGuard Barrier
Det elektriska barriärsystemet RubberGuard Barrier består av 
breda  gummimattor med elektriskt ledande gummi på ovansidan,
isolerande gummi på undersidan och ingjuten koppartråd. 
RubberGuard Barrier används som en elektrisk färist som tål 
passage av fordon och maskiner. Bara att ansluta till befintligt
elstängsel.

Produktfakta RubberGuard Barrier
• Färg  Svart
• Bredd 10 cm*/20 cm*/30 cm á 20 m
• Bredd 50 cm/100 cm** á 10 m

* Bredd 10 cm och 20 cm monteras med lim då isolerade 
kanter saknas.
** Minsta leverans 50 m.

RubberGuard Wire
RubberGuard Wire är en elektriskt ledande gummitråd med en
kärna av tunna, förtennade koppartrådar som är enkel att montera
och passar i existerande trådhållare för elstängseltråd. Den unika
tråden kortsluts inte av växter, snö eller jord. Den kan till och med
ligga i vatten. Du får därmed en stängsellösning som som fungerar
optimalt under alla förhållanden utan att du behöver röja under
tråden.

Produktfakta RubberGuard Wire

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


