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Kraftige 230V El-hegn

Mindre 230V El-hegn
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Elephant M85 
4000711 

Super kraftigt hegn til større indhegninger. Velegnet til mose, eng og andre 
steder hvor der er brug for ekstra energi pga vegetation. Velegnet til alle dyr. 
Spændingen indikeres med 4 lysdioder. 

Elephant M85-D 
4000728 

Super kraftigt hegn til større indhegninger.  Velegnet til mose, eng og andre 
steder hvor der er brug for ekstra energi pga vegetation. Velegnet til alle dyr. 
Spændingen vises tydeligt med tal. 

Elephant Mini M2 

Elephant Mini M1 

4000025 

4000018 

Mini el-hegn specielt til rygstød i stalden. Afbryder automatisk efter 5 stød. 
Også en sikker løsning til hobbybrug. 

Dette mini el-hegn er skånsomt mod dyrene. Velegnet til hobbybrug og voliere. 

Elephant M15 
4000155 

Fleksibelt hegn til heste, køer og hobbybrug. 

Elephant M65 
4000650 

Kraftigt hegn til mellemstore indhegninger. Med indbygget impulsforstærker, 
derfor velegnet under vanskelige forhold. Velegnet til heste, køer, grise, gæs, 
geder og får. Spændingen indikeres med 4 lysdioder. 

Elephant M65-D 
4000681 

Kraftigt hegn til mellemstore indhegninger. Med indbygget impulsforstærker, 
derfor velegnet under vanskelige forhold. Velegnet til heste, køer, grise, gæs, 
geder og får. Spændingen vises tydeligt med tal. 

Elephant M40 
4000407 

Alsidigt hegn der magter de fleste indhegninger. Velegnet til heste, køer og 
grise. Spændingen indikeres med lysdioder. 

Elephant M40-D 
4000452 

Alsidigt hegn der magter de fleste indhegninger. Velegnet til heste, køer og 
grise. Spændingen vises tydeligt med tal. 

For at kunne udnytte hegnsapparatet optimalt, er det en forudsætning, at jordforbindelsen er i orden. Jordspyd skal være af galvaniseret stål. 
Forbindelserne fra hegnsapparatet til jordspyd og indhegning skal være højspændingsisoleret hegnskabel.

*Yderligere info på www.elephant.as

Elephant M115-S, M115-DS
 
I løbet af 4. Kvartal i 2015
introduseres de nye Elephant
spændingsgivere M115-S, M115-DS.
De nye Elephant spændingsgivere 
M115-S, M115-DS er stærkere 
og moderniseret med de nyeste 
teknikker.

M40, M65 og M85
Spænding indikeres med 
4 lysdioder, som slukker 
enkeltvis når spændingen 
kommer under henholdsvis 
4000V, 3000V, 2000V og 1000V.

M40-D, M65-D og M85-D
D = Digital visning
Spænding vises i display 
(ex. 8,1 = 8100 Volt).

NYHED!



12V Batteri El-hegn

Mindre 230V El-hegn

Elephant M8-Compact Husdyr & Have Hegn Kit

9V Batteri El-hegn (6-12 V)
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Elephant Accu A25 

Elephant Mobil P6-S 

Elephant Mobil P3 

Elephant Mobil P1-E 

4001251 

4001060 

4001039 

4001015

Stærkt og alsidigt 12Volt akkumulator hegn, der støder som et 230Volt el-hegn.Velegnet til alle husdyr. Med tilsluttet 
12V/90Ah akkumulator er driftstiden pr. opladning 2 uger på ’ høj’ og 4 uger på ’lav’ effekt. A25 kan leveres med 
beskyttelseskasse og en ELEPHANT Solar System A25. Forberedt til solcelledrift (se under Solar system til batterihegn) 

Super kraftigt batterihegn. Velegnet til heste, køer og grise. Kan også tilsluttes et 12V batteri. Ekstra akkumulatorkabel 
medfølger. 

Kraftigt batterihegn. Velegnet til heste og køer. Kan også tilsluttes et 12V batteri. Ekstra akkumulatorkabel medfølger. 
Forberedt til solcelledrift (se under Solar system til batterihegn). 

Alsidigt batterihegn. Velegnet til heste, køer og hobbybrug. ELEPHANT el-hegnsbatteriet kan holde en hel sæson. Forberedt 
til solcelledrift (se under Solar system til batterihegn). 

Elephant M1-Compact Elephant M8-Compact
4000032 070268

Dette mini el-hegn er skånsomt mod dyrene. Velegnet 
til hobbybrug. Særdeles velegnet sammen met dyre-/
sneglebånd fra ELEPHANT. Ladenergi, 0,12 joule.

Dette mini el-hegn er skånsomt mod dyrene. Velegnet 
til hobbybrug. Ladenergi, 0,8 joule.

M40-D, M65-D og M85-D
D = Digital visning
Spænding vises i display 
(ex. 8,1 = 8100 Volt).

Sættets indhold:
•	 Elephant M8-Compact, en kraftig elektrisk spændingsgiver
•	 Jordspyd 0,5 mtr. inkl. jord/hegn forbindelseskabel
•	 10 pæle, 105cm. med indbyggede klips til en hurtig installation
•	 25 stk. ring-isolatorer ekstra, til montering på træpæle e.l.
•	 100 mtr. orange polytråd
•	 Kabelset universel
•	 Advarselsskilt Elephant
•	 Nem-at-følge installationsvejledning

Beskyttelse af haven og kontrol over dyrene. Det ideelle hegn til beskyttelse af 
dine dyr, haven, blomster og busker.

•	 Hold kontrollen over dine dyr ved at hegne dem ind
•	 Beskyt din havedam mod fiskende katte og hejre
•	 Hold uønskede dyr ude af haven of væk fra skraldespanden

Spændingsgiveren afgiver et mildt korrigerende stød sådan at dine dyr lærer 
ikke at løbe ud, og forhindrer uønskede dyr at komme ind.

070275



Alarmsystem

Fjernkontrol, SMS

Dyrebånd / Sneglebånd
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Elephant Alarmsystem 
4002265 

Virker sammen med alle el-hegn med spændinger mellem 0 -10.000V. 
Alarmsystemet overvåger automatisk spændingen på indhegningen og giver 
alarm hvis spændingen falder under 2000 Volt. Kan tilsluttes vilkårligt på 
indhegningen. Kan også benyttes som alarm mod indbrud / trådbrud ved at 
placere Alarmsystemet for enden af hegnstråden. Mulighed for at tilslutte 
ekstern alarm/sirene. 

Elephant Fjernkontrol, SMS 
4002241 

Genial og brugervenlig mulighed for at tænde og slukke elektriske apparater 
med din mobiltelefon. Velegnet til el-hegn men kan også anvendes til at tænde 
og slukke for varmen i dit sommerhus eller andre elektriske apparater som 
du har brug for at fjernstyre fra din mobiltelefon når det passer dig - hvor som 
helst når som helst. 

Elephant Dyrebånd/Sneglebånd 20m 
4002920 

Særdeles velegnet sammen med  el-hegn M1-Compact fra ELEPHANT. 
Sneglebåndet bruges bl.a. til: * at holde naboens kat væk * at holde duer, 
måger og andre fugle borte fra udhæng og gesimser * at holde måren fra loftet  
* og naturligvis at holde dræbersnegle væk med. Elephant dyre-/sneglebånd 
er både enkelt og særdeles effektivt til at holde skade- og andre dyr ude fra 
områder som du gerne vil beskytte. Båndet er enkelt og ligeledes hurtigt 
at installere og de 3 paralelle tråde er en perfekt og sikker måde at lave en 
indhegning med. 

Elephant Dyrebånd/Sneglebånd 50m 
4002937 

  

Automatisk 

overvågning

El-hegn og
sommerhus



Solar system til batterihegn

Solar system til batterihegn
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Elephant Solarsystem P1/P3/P6
4002821 

Spar tid og penge til nye batterier. Med et Solar system kan P1/P3/P6 passe 
sig selv hele sæsonen - minimum fra marts til oktober. Elhegnet købes 
separat. INDHOLD: *Solcelle 6W/12V *12V/6Ah genopladeligt batteri *Beslag 
45 grader *Kabler og elektronik 

Elephant Heliopan 
4001268 

Kraftigt solcelledrevet mobilt el-hegn der virker hele året. Klar til brug så snart 
den er ude af emballagen. Ingen vedligeholdelse.Nemt at flytte. Velegnet til 
heste, køer samt fritidsindhegninger med forskellige dyr. 

Elephant Solarsystem A25 
4002852 

Spar tiden til ombytning og opladning af akkumulatoren. Med et Solar system 
kan Accu A25 passe sig selv hele sæsonen fra marts til oktober. Til A25 
anbefaler vi at der anvendes en 12V/90Ah akkumulator. Elhegnet og batteriet 
købes separat. INHOLD: *Solcelle 20W/12V *Beskyttelseskasse for elhegn 
*Beslag 45 grader *Kabler og elektronik  

Spar tid
og penge!

Solar System A25
(systemet er vist med elhegn)

Solceller – Så enkelt er det
5 gode grunde til at købe Solarsystem
•	 Ren og grøn energi, hvor du udnytter solens stråler til at skabe energi.
•	 Vedligeholdelsesfrit og uden driftsstop fra marts til oktober.
•	 Økonomisk i drift og sparer dig for mange penge til batterier.
•	 Driftsikkerheden gør at du sparer tid, ved ikke at skulle udskifte  dyre engangsbatterier eller 

checke om der er strøm nok på din indhegning.
•	 Solar systemerne fra Elephant er alle fremstillet af højeffektive keramiske solceller med høj 

virkningsgrad og de holder i rigtig mange år.

Udnyt solar systemer mest muligt i Danmark med disse få simple regler.
•	 Placer solcellerne direkte sydvendt.
•	 Solcellerne skal have en vinkel på ca 45 grader i Norden.
•	 Solcellerne bør altid være rene.
•	 Placer solcellerne frit uden nogen form for skygge påvirkning.

Så enkelt er det
•	 Monter dit solar system på medfølgende beslag.
•	 Tilslut ledningen fra solar systemet til batteriet.
•	 Tænd for dit elhegn, og du er allerede kørende.

Sådan virker et solar system
•	 Om dagen sørger solcellerne for at levere strøm til både elhegn og batteri.
•	 Når det bliver mørkt overtager batteriet og sørger for at der altid er strøm på dit elhegn.

Solar System P1/P3/P6
(systemet er vist med elhegn)

For at kunne udnytte hegnsapparatet optimalt, er det en forudsætning, at jordforbindelsen er i orden. Jordspyd skal være af galvaniseret stål. 
Forbindelserne fra hegnsapparatet til jordspyd og indhegning skal være højspændingsisoleret hegnskabel.



Alarmsystem
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Elephant Digital Voltmeter 
4002227 

Viser med tydelige tal den nøjagtige spænding på hegnet. 

Elephant Advarselsskilt 
4002555 

Enkel og klar indikering af din indhegning med monteringhul i de øverste 2 
hjørner. Størrelse 25 x 10,5cm. 

Elephant Neontester 
4002159 

Et godt lille måleinstrument der på en 5-delt skala viser 
spændingen på hegnet rimeligt nøjagtigt. 

Elephant Hegnstester 
4002142 

Praktisk og handy måleinstrument til kontrol af hegnet. 

Elephant Hegnskompas 
4002234 

Finder nemt og hurtigt fejlen på din indhegning. Hegnskompasset viser med 
pile i hvilken retning du finder fejlen på indhegningen. Viser desuden med 
tydelige tal den nøjagtige spænding på hegnet. 

Elephant Kontrolblink 
4002104 

Blinker rødt hvis der opstår en fejl på hegnet. Kan ses på op til 1500 meters 
afstand. 

Elephant Advarselslys 
4002609 

Blinker når hegnet er i drift. Specielt til indhegninger med får/lam. Lyser 
kraftigt op i mørke og skræmmer derved vilde dyr (ræve) bort 

Elephant Aflednings-/Højvandsmodstand 
4002128 

Afledemodstanden virker på den måde at den frakobler spændingen på den 
tråd som ikke har forbindelse direkte til elhegnet ved f.eks. oversvømmelse, 
snedynger, for kraftig bevoksning e.l. Spændingen bliver automatisk koblet på 
igen så snart vandet/sneen forsvinder eller bevoksningen bliver ryddet væk 
under tråden. 



Tilbehør

Lynbeskyttelse
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Elephant Lynafleder, spole 
4002760 

Enkel og billig beskyttelse mod de fleste lynnedslag. Vi anbefaler at du 
beskytter dit elhegn og bygningsdele mod lynnedslag. 

Elephant Lynafleder, klokke 
4002784 

Enkel og billig beskyttelse mod de fleste lynnedslag. Vi anbefaler at du 
beskytter dit elhegn og bygningsdele mod lynnedslag. 

Elephant Lynbeskyttelse elektronisk 
4002777 

Markedets mest effektive lynbeskyttelse. Vi anbefaler at du monterer en 
elektronisk lynbeskyttelse for at beskytte din bygningsdele og undgå at dit 
elhegn ’ brænder af’. Enkel og hurtig at montere. 

Elephant El-hegnskabel 1,6mm / 100m 
4002500 

  

Elephant El-hegnskabel 2,5mm / 500m 
4002524 

  

Elephant Hegnsbatteri 9V. 130Ah 
4002005 

9V/130Ah oxygenbatteri. Anvendes til batteriapparaterne P6-S, P3 og P1-E. 

Elephant Beskyttelssekasse 
4002906 

Galvaniseret beskyttelseskasse med håndtag der gør det nemt at transportere 
ELEPHANT Accu A25 og akkumulator. På beskyttelsekassen kan desuden 
monteres ELEPHANT Solar systemet. 

Diverse

Højspændingskabler
Højspændingsisoleret hegnskabel. Anvendes som forbindelse til jordspyd og 
indhegning. Giver stor sikkerhed ved vejunderføringer.



Tilbehør

Jordforbindelse

Pulsara By
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Batteri

12V genopladeligt batteri. Med håndtag.

Batteri 12V. 85Ah
055869

9V Hybridbatteri, bevist længere levetid. 
Maksimal effekt. Kompakt hylster.

Batteri hybrid 9V. 130Ah
019595

9V Hybridbatteri, bevist længere levetid. 
Maksimal effekt. Kompakt hylster.

Batteri hybrid 9 V. 55Ah
019588

Jordspyd 1m. inklusiv klemme til fastgørelse 
af tråd. En meter jordspyd pr. Joule anbefales. 

Jordspyd 1m
055883

Du kan inddele dit hegn i flere afdelinger og 
slå dem til og fra uafhængigt af hinanden.

Strømafbryder
066766

For tilslutning af jordspyd på en 9 volt 
spændingsgiver. Med to løkker for enkel 
montering.

Jording tilslutningskabel
060054

Universal kabelsæt. Med forstærket 
plasthylster. Velegnet til tilslutning af tråd, reb 
og bånd.

Kabelsæt
009718

Jordspyd 0,5m, inklusive 5m tilslutnings 
kabel. En meter jordspyd pr. Joule anbefales.

Jordspyd 0,5m
055890

Pæle

Kraftig hvid plast. 7 holdere til tråd. Enkelt 
trædeplade.

Plastpæl hvid 1,05m (10x)
066551

Kraftig hvid plast. 14 holdere til tråd, reb og 
bånd til 20 mm. Dobbelt trædeplade.

Plastpæl hvid 1,55m (10x)
019601

Ledere

4 x 0,16mm. rustfrie tråde. Brudstyrke 57kg. 
Modstand 9Ω/m. Velegnet til korte hegn.

Bånd 10mm. hvidt / 200m
019762

4 x 0,16mm. rustfrie tråde. Brudstyrke 87kg. 
Modstand 9Ω/m. Velegnet til korte hegn.

Bånd 20mm. hvidt / 200m
019748
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Ledere Pulsara By

6 x 0,16mm. rustfrie tråde. Brudstyrke 46kg. 
Modstand 6Ω/m. Velegnet til hegn op til 
500m.

Polytråd hvid / 500m
019786

9 x 0,16mm. rustfrie tråde. Brudstyrke 46kg. 
Modstand 6Ω/m. Velegnet til hegn op til 
500m.

Polytråd hvid / 250m
019793

6 x 0,16mm. rustfrie tråde og 1 x 0,25mm. 
kobbertråd. Brudstyrke 350kg. Modstand 
0,37Ω/m. Velegnet til lange hegn.

Reb 6mm. Premium hvidt / 200m
055630

6 x 0,16mm. rustfrie tråde. Brudstyrke 46kg. 
Modstand 6Ω/m. Velegnet til hegn op til 
500m.

Polytråd hvid / 250m
019779

4 x 0,16mm. rustfrie tråde og 1 x 0,25mm. 
kobbertråd. Brudstyrke 120kg. Modstand 
0,35Ω/m. Velegnet til lange hegn.

Bånd 40mm. Premium hvidt / 200m
055647

6 x 0,20mm. Rustfrie tråde. Brudstyrke 
490kg. Modstand 4Ω/m. Velegnet til 
mellemlange hegn.

Reb / 200m
066902

8 x 0,16mm. rustfrie tråde. Brudstyrke 125kg. 
Modstand 4,5Ω/m. Velegnet til korte og 
mellemlange hegn.

Bånd 40mm. hvidt / 200m
019724

4 x 0,16mm. rustfrie tråde og 1 x 0,25mm. 
kobbertråd. Brudstyrke 80kg. Modstand 
0,35Ω/m. Velegnet til lange hegn.

Bånd 20mm. Premium hvidt / 200m
055623

6 x 0,16mm. rustfrie tråde og 1 x 0,25mm. 
kobbertråd. Brudstyrke 130kg. Modstand 
0,37Ω/m. Velegnet til lange hegn.

Polytråd Premium hvid / 500m
055616

5kg./rulle. Velegnet til fåre- og kreaturhegn.

Forzinket ståltråd 1,6mm / Ca. 315m
303670

2 x 0,16mm. Rustfrie tråde og 2 x 0,20 
kobber tråde. Brudstyrke 110kg. Modstand 
0,69Ω/m. Velegnet til lange hegn.

Polytråd / 200m
069415

5kg./rulle. Velegnet til fåre- og kohegn. 

Forzinket ståltråd 2mm / Ca. 200m
019823

5kg./rulle. Velegnet til fåre- og kreaturhegn.

Forzinket ståltråd / Ca. 205m
066599
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Isolatorer

Til bånd 40m.m. Med fæste.

Båndisolator 40mm. med fæste (25x)
066759

Holdbar, massiv hjørneisolator. Velegnet til 
bånd op til 40mm. Inklusive vingemøtrikker.

Hjørneisolator bånd (5x)
303434

Længde 180mm. Velegnet til tråd og reb. For 
at elektrificere træhegn.

Afstandsholder (15x)
058181

Uden metalkerne. i sort plast af høj kvalitet. 
Velegnet til tråd og reb. Til træpæle.

Ringisolator sort (25x)
019892

Ekstra stærk takket være dens metalkerne. I 
sort plast af høj kvalitet. Velegnet til tråd og 
reb. Til træstolper.

Ringisolator sort (150x)
301157

Hjørneæg i sort plast. Passer som hjørne- og 
opstramningsisolator. UV-resistent.

Hjørneisolator sort ægformet (10x)
058051

Til træpæle. Velegnet som hjørneisolator til 
tråd og reb.

Rulleisolator (5x)
302406

Til sammenkobling af to rækker bånd. 
Velegnet til bånd op til 40mm. Med 90cm. 
kabel. Med vingemøtrik.

Båndsamler dobbelt
056033

Galvaniseret, velegnet til reb 4-6mm.

Rebsamler (10x)
019519

Til sammenkobling af 12,5mm. bånd. Rustfrit 
stål.

Båndsamler 12,5mm (5x)
058068

Til sammenkobling af 20mm. bånd. Rustfrit 
stål.

Båndsamler 20mm (5x)
058075

Til sammenkobling af 40mm. bånd. Rustfrit 
stål.

Båndsamler 40mm (5x)
058082

Til god forbindelse ved samlinger. Med møtrik 
og to skiver.

Trådsamler (10x)
056026

Tilslutninger
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Velegnet til forzinket ståltråd fra 2-2,5mm. 
Holder tråden stram ved temperaturforskelle.

Hegnsfjeder galvaniseret
056019

Med åben krog.

Ledhåndtag rødt
066629

Med åben krog.

Ledhåndtag sort
066650

Trådstrammere

Led

Reel

Pulsara By

Ledhåndtag

I sort plast af høj kvalitet. Inklusive 
ledhåndtag, ledbeslag og ringisolator. Kan 
trækkes ud op til 6m.

Elastisk rebled
055982

Med ledhåndtag. I sort plast af høj kvalitet. 
Kan trækkes ud op til 5m.

Fjederled
259543

Passer til artikel 259543. Kan trækkes ud op 
til 5m.

Fjeder
020294

Til hurtig og nem opførelse af et led eller et 
afgrænset område. Rebet rulles automatisk 
tilbage. Inklusive ledhåndtag og fæste.

Rulle med genoprulning
065080

Isolator for ledhåndtag til tråd og reb. Til 
træstolper.

Ledbeslag (5x)
020096

Til træstolper. Velegnet til bånd op til 60mm. 
Med båndfæste.

Ledbeslag (5x)
301737

Trådspole til 500m. Polytråd, 300m. 12,5mm. 
Bånd eller 200m. Reb.

Standard trådspole 
069675

Trådspole med udveksling 3-1. Til 500m. 
Polytråd, 300m. 12,5mm. Bånd eller 200m. 
Reb.

Standard trådspole med udveksling 3:1
069682

Velegnet til forzinket ståltråd eller reb. Kan 
strammes ved hjælp af trådstrammer håndtag 
artikel 056002.

Trådstrammer rund (5x)
055999

Til fastspænding af 055999

Værktøj trådstrammer
056002
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M85+D 35 230V 15 W 9500 8,5 12 340 x x x x x

M65+D 30 230V 11 W 9500 6,5 8 230 x x x x x x

M40+D 20 230V 7 W 9500 4,0 5 135 x x x x x

M15 5 230V 4 W 8300 1,4 1,8 45 x x x x

M2 0,5 230V 2 W 3000 0,1 0,12 7 x x x x

M1 0,5 230V 2 W 5000 0,1 0,12 7 x x x x

A25 10 12V 250/125 mA 8000 2,9 3,5 125 x x x x x x

P6-S 6 6-12V 63/41 mA 7500 0,52 0,58 25 x x x x

P3 3 6-12V 47/32 mA 7500 0,29 0,36 13 x x x x

P1-E 1 6-12V 26 mA 6500 0,12 0,15 7 x x x

Heliopan 3 12V 32 mA 7500 0,2 0,29 10 x x x x

M8-Compact 1 230V 1,5 W 7400 0,7 0,8 10       x x x x

M1-Compact 0,5 230V 2 W 5000 0,1 0,12 7 x x x x

Sikkerhed
Samtlige Elephant el-hegn opfylder de nyeste europæiske sikkerhedskrav, 
europa normerne EN 61011/EN60335-2-76.

Strømforbrug
Lysnetapparater er billige i drift - fra 1 watt for ELEPHANT Mini M1 til 15 watt 
for ELEPHANT M85-D.

Topspænding
Apparatets maksimale spænding.

Impulsenergi
Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til rådighed på indhegningen.

Ladeenergi
En teoretisk størrelse - målt inde i selve apparatet. 

Teoretisk hegnslængde
Den belastning = antal km hegnstråd ved hvilken apparatets afgivne spænding 
er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, 
fugt, defekte isolatorer m.m.).

Impulsforstærker
På lette jorde, hvor der er risiko for dårlig jordforbindelse i tørkeperioder, bør 
der generelt vælges el-hegn med indbygget impulsforstærker (M85, M85-D, 
M65, M65-D & A25). Disse el-hegn er forsynet med et elektronisk kredsløb, 
der sørger for, at impulsenergien – også under tørkeforhold (let afledning) – 
udnyttes bedst muligt. Dette udmønter sig i en længerevarende impuls med 
højere energi end normalt, hvilket er en fordel, specielt ved indhegning af 
langhårede dyr som får, geder og kødkvæg.
 

Hegnstråd m.m.
Til permanente indhegninger er det normalt bedst at anvende almindelig 
galvaniseret hegnstråd. Den elektriske modstand heri (ohm pr. meter) er lille 
og uden praktisk betydning pga. den høje spænding, selv ved lange eller flere 
indhegninger koblet sammen. Man børe være omhyggelig med tråd samlinger, 
desuden anbefaler vi at der benyttes hegnskabel (som er beregnet til høje 
spændinger op til 10.000V) ved f.eks. vej- eller led underføringer i jorden eller 
langs bygninger.
 
2 Elephant el-hegn i ét apparat
M40, M40-D, M65, M65-D, M85 og M85-D er alle konstrueret med 2 udtag 
(markeret med henholdsvis to lyn og et lyn) som kan benyttes uafhængigt af 
hinanden. Udtaget med 2 lyn giver fuld effekt, og er derfor beregnet til en stor 
eller flere indhegninger koblet sammen. 
Udtaget med et lyn giver ½ effekt og er perfekt til små indhegninger, eller som 
trænings indhegning til dyr der f.eks. skal på græs første gang. 

Garanti
Elephant produkter er omfattet af 3 års garanti, som er gældende fra 
købsdatoen.

Reservedele
Elephant el-hegn er lavet til at kunne holde i mange år. Er uheldet ude, er 
el-hegnet modul-opbygget og enkelt at reparere, vi servicerer stadig el-hegn 
produceret tilbage til 1990.
Se evt. under www.elephant.as hvilke produkter vi reparerer.

For datablade og yderligere produktspecifikationer
se www.elephant.as

ALLE  
EL-HEGN

12

70
00

34
01

5

8 713235 070220

Bornholmstraat 62A
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