
VIKINGDANMARK.DK/VIKSHOP

VikShop
Fri fragt over 950,- eks. moms  
– Leveringstid 2-4 dage

Bliv klar til at få køerne på græs
Det er ved at være forår, og det betyder at markerne skal 
gøres klar til afgræsning. I denne flyer finder du et udvalg 
af forskellige hegnsartikler, men du kan som altid se 
meget mere på vikshop.dk

Marts 2023

101641

Spændingsgiver BA30
BA30 har indbygget beskyttelse mod 
lynnedslag og leveres med et sæt 
tilslutningskabler

Med 9V batteri-spændingsgiveren BA30 kan 
et elhegn op til 4 km 
forsynes med strøm.

Pris pr. stk.

815,-
Leveres direkte  
fra leverandør

102246

Gallagher Neontester
Kontrollerer om der er strøm nok i hegnet

Bruger enkle indikatorlamper  
til visning af omtrentligt  
spændingsniveau.

Pris pr. stk.

219,-
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102141

Gummihammer 5 kg
Pælehammer med hoved af sort hård gummi

Diameter 16 cm x 25 cm. Længde 90 cm.

Pris pr. stk.

305,-

102144

Hegnstråd alu/zink  
– 2,5 mm x 625 m
Anslået levetid på 25-30 år 

Meget god ledeevne.

Pris pr. stk.

995,-
Køb 5 stk. og spar  
70,- pr. stk.

102140

Tentorpæle m/2 isolatorer  
10 mm x 145 cm
10 stk. tentorhegnspæle med 2 isolatorer

Grøn hegnspæl med sorte isolatorer.

Pris pr. pk.

210,-
Køb 10 stk. og spar  
10,- pr. pk.

Hegnspæle og -tråd

101994

Træ Hegnspæl – 6 x150 cm
Trykimprægneret hegnspæl 

Cylinderdrejet fyrretræ, som er spidset  
og faset (Arsenfri).

Pris pr. stk.

35,-
Køb 10 stk. og spar  
2,- pr. stk.

101666

Trådstrammer – 25 stk.
Ved brug af denne unikke trådstrammer kan 
du stramme tråden, uden at klippe den af

Strømmen forbliver uafbrudt i tråden.

Pris pr. stk.

875,-

102145

Trådspole til hegnstråd
Trådvinder ideel til udtrækning eller 
oprulning af alle typer af hegnstråd

Fuld galvaniseret for lang levetid.

Pris pr. stk.

 1.599,-
Leveres direkte  
fra leverandør
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101651

Digital voltmeter
En jordmodstandsmåler et 
et værdifuldt værktøj til at 
måle elekstrisk spænding

Udfører målrettet fejlsøgning 
meget let og er derfor effektiv.

Pris pr. stk.

535,-

101637

Spændingsgiver M950
Spændingsgiveren M950 i special edition-
serien, er en kraftfuld spændingsgiver, som 
forsynes med strøm fra lysnettet

Velegnet til lange hegn  
op til 42 km med flere tråde.

Pris pr. stk.

2.575,-
Leveres direkte  
fra leverandør

101675

Hybrid Alkalisk Batteri
Et hybridt alkalisk batteri til elhegn

Batteriet har en dokumenteret lang levetid.

Pris pr. stk.

225,-
Køb 4 stk. og spar  
10,- pr. stk.

Spændingsgivere og fejlfindere

101643

Spændingsgiver S400
Spændingsgiver S400 inkl. 2 batterier. S400 er 
markedets mest kraftfulde solpanelsspændingsgiver

Med dette 40W solpanel kan du forsyne et hegn  
på 30 km med strøm.

Pris pr. stk.

5.150,-
Leveres direkte fra leverandør

101650

Fejlfinder
Kan bruges til enkelttråds 
eller mere komplekse 
flertråds-installationer

Ved at måle både strømmen 
og spændingen samtidigt, vil 
fejlfinderen følge strømmen 
til en eller flere samtidige fejl.

Pris pr. stk.

895,-
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Mineraler til de græssende dyr

101790

Masterlick HighMag – 20 kg
Mineralspand til malkekøer, goldkøer samt kødkvæg

Særligt effektiv mod græstetani.  
Fås også i 80 kg spand på varenr. 101794.

Pris pr. spand

240,-
Køb 3 stk. og spar  
10,- pr. spand

101453

Microfeeder – komplet
Mineralfoderautomat til brug  
på marken hele året

Microfeeder er frost- 
bestandig, og beskytter  
mineralerne for regn,  
vind, gødning og urin.

Pris pr. stk.

2.039,-

101548

VikMin Type 3 – 25 kg
Typemineral til kvæg med højt 
indhold af grønt i grovfoderrationen

Lavt indhold af fosfor samt højt 
indhold af natrium og magnesium.

Pris pr. sæk

95,42,-
Køb 12 stk. og spar  
0,85,- pr. sæk

102208

VikMin Kvie Græs – 25 kg
Standard mineralblanding til kvier  
og kødkvæg på græs

Sælges kun i helle paller      
(1 palle = 48 sække af 25 kg).

Pris pr. sæk

 108,54,-
Køb 144 stk. og spar  
5,87,- pr. sæk

101791

Masterlick Dry Nature – 20 kg
Mineralspand til økologiske goldkøer og kødkvæg

Velegnet til brug hele året.  
Fås også som 80 kg spand på varenr. 101796

Pris pr. spand

260,-
Køb 6 stk. og spar  
20,- pr. spand

101709

Mineral Lick  
Summer Dry Green – 60 kg
Mineralspand til økologiske  
goldkøer og kødkvæg

Velegnet til brug hele året.  
Fås også i 25 kg spand  
på varenr. 100455.

Pris pr. spand

759,-
Køb 4 stk. og spar  
34,- pr. spand


