
Zaščita pred volkovi

Državni urad za okolje, kmetijstvo in geologijo dežele Saške s 
praktičnimi preskusi priporoča električne mreže z višino 90 cm, 

kot zaščitni ukrep proti volkovom! 

WolfNet
Nova mreža za zaščito pred volkovi

Volk je nazaj in vašo čredo je potrebno zaščititi pred njim. Učinkovito 
rešitev za zaščito črede vam ponuja novo razvita mreža AKO WolfNet, 
električna zaščitna mreža proti volkovom.
Dokazani vertikalni oporniki TitanNet serije zagotavljajo stabilno 
stanje mreže tudi v hribovitem in neravnem terenu. Mreža je varna 
pred preskakovanjem, saj lahko na stebričke dodatno montirate modri 
signalni trak 30 cm nad mrežo. Najbolj spodnja vrsta mreže ni 
elektrificirana, s tem bo preprečeno naravno obnašanje volka 
spodkopavanja mreže. Že preizkušeni stebrički naših mrež za drobnico, 
pa omogočajo delu in času prijazno postavitev.

WolfNet
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Rezervni talni čep

Zaščita pred volkovi
Podrobnosti o izdelku:
• dolžina 50 m
• dobavljiva v dveh različnih višinah! 95 cm ali 108 cm zgornja višina pramenke +
dodatnih 30 cm za signalni trak ( ni v dobavi )
• 15 integriranih črnih plastičnih stebrov z dvojno konico
• 6 x prevodne TriCOND vrste á 3 x 0,30 mm za optimalno prevodnost
• neelektrična talna vrsta preprečuje spodkopavanje
• stabilno in optimalno prileganje terenu zaradi vertikalnih opornikov vsakih 30 cm
• posebej povečan razmak od tal ( prva električna vrsta od 18 cm naprej )

Rezervni zgornji izol.

Namig: v bližini obale ali na vetrovnih 
območjih, uporabite trak kot zastavico 
na vsakem stebru

Šifra Opis Dolžina €

27205 WolfNet, 95 cm (125 cm s signalnim trakom) 50 m 1 20
27206 WolfNet, 108 cm (138 cm s signalnim trakom) 50 m 1 20
27216 Signalni trak za WolfNet (250 m dolžine, moder) 250 m 1 300
27207 Rezervni plastični stebriček 95 cm črn, dvojna konica - 1/50 -
27208 Rezervni plastični stebriček 95 + 30 cm črn, dvona konica - 1/50 - 
27209 Rezervni plastični stebriček  108 + 30 cm črn, dvojna konica - 1/50 - 

27249-5 Rezervni zgornji izolator - 1/10/500 - 
27250-5 Rezervni talni čep - 1/10/500 - 
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Signalni modri trak kot predčasno optično strašilo
za volkove in je dodatna zaščitna funkcija za vašo 
drobnico. 
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