
E L E K T R I S C H E  A F R A S T E R I N G 

WOLVEN

Methodes en materialen 
voor bescherming van 
schapen en ander vee 
tegen wolven.
 

www.koltec.eu
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Type afrastering 1: 
PERMANENT DRAAD RASTER
 
Advies: 
Minimaal 4 maar beter 5 staaldraden installeren met daarboven een 
blauw 20 mm lint. Het bredere 20 mm lint ontmoedigd de wolf om over 
het raster te springen. 

Minimale raster hoogte 120 cm. Advies draadhoogstes: 
15/30/50/70/100/130cm (blauw 20 mm lint). 
 

Type afrastering 2: 
PERMANENT BESTAAND (URSUS)GAAS OMHEINING 

Advies:
Minimaal 2 draden door afstandhoudende isolatoren installeren
(aan de buitenzijde). De eerste draad komt op maximaal 15 cm
vanaf de grond om te voorkomen dat de wolf het hekwerk kan
ondergraven.  De tweede komt bovenaan de omheining maar minimaal 
op 120 cm vanaf de grond om over/tegen springen te voorkomen. 
Als extra beveiliging kan op 40 cm vanaf de grond een derde draad 
geïnstalleerd worden. De minimale raster hoogte is 120 cm. Indien 
het bestaande raster te laag is, dan kan deze door middel van koltec 
krulstaart-(afstand-)isolatoren eenvoudig worden verhoogd.
 

Type afrastering 3: 
VERPLAATSBAAR MET DRAADHASPELS 

Advies:
Minimaal 4 draden installeren en daarboven een 20 mm blauw lint, het 
bredere blauwe lint ontmoedigt de wolf om over het raster te springen. 

Minimale raster hoogte 120 cm. Advies draadhoogtes:
20/40/65/90/120 cm (blauw 20 mm lint)
 

Type afrastering 4: 
VERPLAATSBAAR AFRASTERINGSNET 

Advies:
Maak gebruik van 2-pins pluimvee netten omdat deze 120 cm hoog
zijn en erg stabiel staan. Dit ten opzichte van de standaard schapennetten 
welke 90 cm hoog zijn. 

Indien u al gebruik maakt van de standaardschapennetten van 90 cm hoog 
dan kunnen deze verhoogd worden tot een rasterhoogte van 120 cm door 
“losse 2 pins pluimveenet palen” toe te voegen. Op deze palen kan dan een 
extra (bij voorkeur blauw) schrikdraad/lint worden geïnstalleerd.
 
 

APPARAAT
 
Advies:
Het apparaat dient krachtig en passend te zijn bij het type afrastering en 
rasterlengte. Voor verplaatsbare afrasteringen langer dan 200 meter of 
meer dan 2 afrasteringsnetten adviseren we om gebruik te maken van 
krachtige accuapparaten als de KOLTEC Powergard of Powergard XP. 
Omdat er een draad laag aan de grond komt en aangroei niet te ver-
meiden is, zijn deze krachtige accuapparaten sterk genoeg om altijd 
voldoende spanning op de afrastering te hebben.
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Info en prijzen: zie achterzijde

Maak uw 
afrastering 

Wolven werend 
met de 

producten van 
KOLTEC
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Foto Art. nr. Omschrijving VE € prijs/VE

1 162-39221 Draad, staal gealuminiseerd, ca. 650 mtr 2,5 mm, 25 kg 650 99,95

2 162-70504-4 Ei-isolatoren met RVS/INOX haak, incl. RVS/INOX schroefoog 4 21,95

162-80077-4 Ei-isolatoren, zonder haken, in verpakking 4 3,75

3 162-70505 Veerset met spanner, ei-isolator met RVS/INOX haken en veer 1 32,95

4 162-39089-4 Verbinders voor ijzer- aluminium- en staaldraad, alu-legering 4 5,75

5 162-80086-100 Ringisolatoren met doorlopende kern, voor houten palen 100 32,00

6 162-39060 Lint, blauw 20mm 4*0,2rvs/inox+1*0,25Cu+1*0,15rvs/inox cross 200 29,95

7 162-80068-4 Robuuste lintisolatoren, met vertanding om lint goed vast te zetten 4 10,45

8 162-80069-2 Span/hoekisolatoren, robuust, met RVS/INOX verbindingsplaat 2 8,45

9 162-80400-100 Lintisolatoren KOLTEC, kort, voor houten palen. 100 29,95

10 162-39040 Draad, blauw 3*0,2rvs + 3*0,25Cu 1000 mtr 1000 99,95

11 162-80123 Krulstaartafstandisolator, groen, 20 cm 8 mm, voor houten palen 1 2,10

162-80113 Krulstaartafstandisolator, groen, 40 cm 8 mm, voor houten palen 1 2,45

12 162-39025 Haspel met trommelversnelling. Versnelling 1:3 1 54,95

162-60021 Ophangbeugel voor haspel 162-39024 & 25 1 19,95

13 162-80323 Palen, kunststof, wit, 160 cm 1 3,85

14 162-80004 Poortveerset, verzinkt, niet geschikt voor paarden 1 12,95

15 162-65016 Schroefoog, Ø 12 mm 168 mm lang met houtdraad 1 2,99

162-65015 Schroefoog, Ø 12 mm 278 mm lang met houtdraad 1 3,49

162-65017 Draadstuk M12, 25 cm incl. 2 moeren 1 1,99

16 162-50006-2p Pluimveenet, groen, 2 pins 50 mtr / 120 cm 1 129,95

17 162-50005 Hoekpaal voor groene pluimveenet, dubbele pen, 19 mm dik 110 cm 1 5,95

18 162-50011-12p Paal, los voor pluimveenetten van 120 cm 2pins 1 4,95

19 162-80009-25 Klikisolatoren, rood, voor palen met een ø 12 mm 25 8,95

20 160-81087 Accuapparaat KOLTEC Powergard XP Digital 1 324,95

160-81037 Accuapparaat KOLTEC Powergard 1 224,95

21 162-60015 Draagkast voor accuapparaten 1 89,95

22 162-85515 Zonnepaneel 20 Watt, incl. laadunit 1 199,95

www.koltec.eu

Veel afrasteringen zijn heel effectief opgezet om dieren zoals schapen, geiten, koeien en paarden 
in een weiland te houden. Op dit moment is het binnen houden van de dieren in een aantal gebie-
den echter niet meer het belangrijkste.

Middels de opkomst van de wolf komt de dreiging van buiten. Bestaande afrasteringen moeten 
dus aangepast worden om dit dier buiten te houden. Afrasteringen zijn vaak te laag en aan de 
buitenkant niet wolf werend gemaakt.

KOLTEC heeft een aantal artikelen aan haar assortiment toegevoegd waarmee een bestaande 
afrastering wolf werend gemaakt kan worden. Krulstaartisolatoren die als paalverhoger gebruikt 
kunnen worden, blauw lint voor een betere zichtbare afweer en sterke schroefogen om op hoe-
ken de draad op afstand te houden van de bestaande afrastering.
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Nederlands product

KOLTEC is een neder-
lands bedrijf dat veel 
van haar producten in en 
vanuit Breda produceert, 
verpakt en verkoopt.
 


