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Boxar som både du och dina hästar trivs med.

Stallutrustning och tillbehör

Foderkrubba
Svart i plast, volym 12 liter. Finns även med 
kastskydd (gör att hästen inte kastar ut maten).

Vattenkopp Plasto
Svart i plast med pendelventil Vattenkapacitet:  
16 liter/minut vid tryck 4 kg. Bredd 290 mm och  
djup 90 mm. Byggmått från vägg och ut: 250 mm.
Infästningsmått: 70 x 40 mm.

Vippkrubba
Komplett för montage, fälls in i box fronten, 
volym 12 liter för snabb och enkel utfodring. 
Krubban går att ta loss från väggen, vilket 
underlättar vid rengöring.

Vattenkopp Super Star
Svart i gjutjärn med syrafast emalj.  
Vattenkapacitet: 16 liter/minut vid tryck 4 kg.  
Bredd 290 mm och djup 90 mm. Byggmått från vägg 
och ut: 250 mm. Infästningsmått: 70 x 40 mm.

Spolarm
Galvaniserad och utdragbar 120-230 cm. 
7 m flexslang och spolmunstycke för häst. 
Komplett med upphängning/ fästanordningar. 
(Tillval: specialstolpe om 3,5 m höjd för 
uppställning fritt utom/inomhus.)

Täckeshängare
Galvaniserad. Bredd 1020 mm,  
djup150 mm, rör 22 mm.

Stängselstolpar
Grå plaststolpe av massiv,  
återvunnen plast med extremt 
stark hållfasthet. Lätt att fästa 
skruvisolatorer. Testade med 
600 kg tryck.

Dimensioner:
60 diameter, längd 2000 mm
70 diameter, längd 2000 mm
80 diameter, längd 2000 mm
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