
D IERV R IENDEL I JK E 

SCHRIKDRAADSYSTEMEN

MINIGARD

VOOR T U INEN,  VOL IÈRES EN V I J V ERS.

2021
CATALOGUS



2  KOLTEC

JOULE

JOULE

0,3  /mtr

VOLTS VOLTS

INTRODUCT IE

KOLTEC

HISTORIE
KOLTEC is opgericht in 1942 in Breda. Vanaf 1945 worden er 
schrikdraadapparaten gemaakt. Het is nog steeds een familie-
bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de productie en toepas-
sing van elektrische afrasteringen.

SERVICE
Onze vakmensen zorgen voor een goed advies voor en na de 
aankoop van ons product. Tevreden eindgebruikers zijn het 
belangrijkste visitekaartje van ons bedrijf. Problemen waar eind-
gebruikers tegen aan lopen bij de montage, vormen voor ons 
een inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe producten. 

REPARATIE & PRODUCTONTWIKKELING
KOLTEC heeft een eigen technische staf die de reparaties ver-
zorgt van defecte apparatuur, maar tevens de ontwikkeling van 
nieuwe apparatuur voor haar rekening neemt. Doordat deze 
twee activiteiten in een hand zijn, wordt met de ervaring uit 
de reparatiewerkzaamheden nog betrouwbaardere apparatuur 
ontwikkeld en/of worden ontwerpen aangepast aan de opge-
dane ervaring.

PRODUCTIE
Alle apparaten en een deel van de accessoires die KOLTEC 
verkoopt worden in Breda geproduceerd, geassembleerd en 
verpakt. U koopt een echt Nederlands product.

GARANTIE
Op alle elektronische producten geeft Koltec 2 jaar garantie. 
Ingaand vanaf de aankoopdatum.

Deze Minigard catalogus is ontwikkeld voor hobbymatige eind-
gebruikers. Alle producten voor professionele toepassingen vindt u 
in de uitgebreide catalogus, bij uw koltec dealer of op de website 
  www.koltec.nl.

BEGRIPPEN

De eenheid voor de elektrische spanning is 
Volt. Bij schrikdraad gebruikt men de spanning 
om de energie over te brengen. Bij apparaten 
geven we twee waardes weer, zonder aanslui-
ting en bij aanraking van de draad.

De laadenergie van een apparaat geeft 
aan hoeveel energie er uit een voedings-
bron (netstroom, accu, batterij) opgenomen 
wordt in de condensator. Een hogere laad-
energie betekent dat het apparaat meer 
stroom opneemt/verbruikt. Deze waarde 
wordt uitgedrukt in Joule.

Door de ontlading van de condensator geeft 
het apparaat de opgeslagen energie via een  
transformator af aan de geleiders (draad, 
lint, koord, etc.). Deze schok/impuls noemt 
men impulsenergie. Deze waarde wordt uit-
gedrukt in Joule bij aanraking. 

De weerstand wordt in Ohm (Ω) gemeten. 
De weerstand remt de stroom. Bij geleiders 
is dit een belangrijk gegeven omdat die een 
zo laag mogelijke weerstand moeten hebben 
om de stroom goed te geleiden. Een lage 
waarde is dus positief.

Bij geleiders wordt ook de breekkracht  
weergegeven. Een hogere waarde (Kg) bete-
kend dat het draad dikker en sterker is.

LAADENERGIE

VOLT (SPANNING)

IMPULSENERGIE

WEERSTAND

BREEKRACHT
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VAN HET SCHRIKDRAADSYSTEEM

WERKING
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Een elektrische afrastering is eenvoudig, snel en vooral goed-
koop aan te leggen in vergelijking met een mechanische 
afrastering. De schok zorgt ervoor dat de dieren de 
afrastering blijven mijden. Uw afrastering beschadigt 
nauwelijks en gaat daardoor veel langer mee. 

Voor een volledige uitleg over de werking van schrikdraad 
verwijzen wij u naar de website www.koltec.nl.

De schok van een schrikdraadsysteem komt tot stand door 
sluiting te maken. 

Dit gaat als volgt:

1.  Het apparaat geeft stroomimpulsen af
2.  Deze impulsen worden via een aansluitkabel naar de  
 afrastering geleid.
3.  De afrastering bestaat uit geleidende materialen 
 (vaak staal, RVS of koper) al dan niet verwerkt in 
 kunststofmateriaal, zoals koord, lint en kunststofdraad.
4. De isolatoren op de palen zorgen ervoor dat de afrastering  
 geen sluiting maakt naar aarde.
5. Als een dier de afrastering aanraakt, loopt er een
 stroompje door het lichaam naar aarde. Het dier voelt de  
 impulsenergie.
6.  Via de grond (aarde) gaan de stroomimpulsen naar 
 de aardpen(nen).
7.  De aardpen is weer aangesloten op de aardeuitgang van  
 het apparaat, waardoor het circuit gesloten wordt.

55

66

77
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MINIGARD
V IJVERPAKKET



V IJVERPAKKET

MINIGARD

MINIGARD VIJVERPAKKET € 259.95 
Met dit pakket kunt u uw vijver feilloos afzetten. De MiniGard 
XXP is een apparaat dat enige aangroei van vijverplanten kan 
verdragen, zonder dat u de spanning op uw afzetting verliest. 
Dit pakket bevat naast een MiniGard XXP, een aansluitset, 100 
meter speciaal turbodraad en twee kunststof draadspanners. 

Los van deze set heeft u nog tuinpalen nodig, met afhankelijk van 
het type paal, bijbehorende isolatoren. Indien uw MiniGard meer 
dan 1 mtr van uw vijver geïnstalleerd is, dan is een aansluiting 
met een hoogspanningskabel aan te bevelen. (zie pag. 14)

Door de hoge spanning is het apparaat uitermate geschikt voor 
het afschrikken van reigers. Deze vogels, die regelmatig vijvers 
leegvissen, hebben een isolerend verendek waar lichtere appa-
raten niet doorheen komen. Art.nr. 161-82528

BASISPAKKETTEN 5

€ 259.95

7.500 VOLT6.0 JOULE 4.500 VOLT3.0 JOULE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

230 VOLT



6  BASISPAKKETTEN

7.000 VOLT0,2 JOULE 1.000 VOLT0.15 JOULE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

VOL IÈREPAKKET

MINIGARD

MINIGARD VOLIÈREPAKKET € 129.95
Dit pakket bestaat uit een MiniGard Hobby, 25 kleine ring-
isolatoren voor hout, een kunststof draadspanner, 100 meter 
draad en een aansluitset. Art.nr. 161-82526 

MINIGARD VOLIÈREPAKKET € 134.95
Dit pakket bestaat uit een MiniGard Hobby, 25 kleine ring-
isolatoren met M5 schroefdraad, een kunststof draadspanner, 
100 meter draad en een aansluitset. Art.nr. 161-82523 

 vanaf € 129.95

230 VOLT
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10.860 VOLT2.0 JOULE 4.200 VOLT1.0 JOULE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

TUINPAKKET

MINIGARD

MINIGARD TUINPAKKET € 169.95 
In dit pakket zit een zwaardere uitvoering van een spannings-
gever. Dit apparaat is geschikt voor wat langere afrasteringen 
en is minder gevoelig voor evt lichte aangroei van onkruid en/
of tuinplanten. 
Naast de MiniGard XP wordt er basismateriaal meegeleverd 
waarmee een afrastering opgezet kan worden. U hoeft alleen 
nog tuinpalen of isolatorsteunen voor op de schutting en een 
aardpen te kopen.

Dit pakket bestaat uit een MiniGard XP, 2 draadspanners, 5 mtr  
hoogspanningskabel en 250 meter draad. Art.nr. 161-82527

€169.95

230 VOLT



8  APPARATEN

€ 249.95

€ 154.95

7.500 VOLT6,0 JOULE 4.500 VOLT3.0 JOULE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

MINIGARDXXP

MINIGARD XXP € 249.95
Een zeer krachtig apparaat dat aangroei van planten kan verdra-
gen, zonder dat de spanning op de afrastering drastisch daalt. 

Dit apparaat is vooral aan te bevelen rond vijvers met veel oever-
planten en tuinen met veel beplanting op en rond de schutting. 
Op de plekken waar planten het draad raken, sterven de planten 
af. Door de hoge spanning is het apparaat uitermate geschikt 
voor het afschrikken van reigers. Deze vogels, die regelmatig 
vijvers leegvissen, hebben een isolerend verendek waar lichtere 
apparaten niet doorheen komen. Art.nr. 161-82529

SPANNINGGEVER
230 VOLT
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€ 154.95

€109.95

MINIGARD HOBBY € 109.95
Dit is een lichtnetapparaat dat zeer geschikt is voor korte 
afrasteringen. Dit apparaat verdraagt geen aangroei van planten 
en is specifiek bedoeld voor volières, schuttingen of hekwerken.
De MiniGard is te installeren in combinatie met diverse acces-
soires om tot een op maat gemaakte afrastering te komen.

Beschermt uw volièrevogels tegen katten en honden. Effectief 
voor schuttingen om uw huisdieren in uw tuin te houden en 
ongewenste dieren juist buiten uw tuin te houden. 
Art.nr. 161-82520

7.000 VOLT0,2 JOULE 1.000 VOLT0.15 JOULE

10.860 VOLT2,0 JOULE 4.200 VOLT1.0 JOULE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

SPANNINGGEVERS

MINIGARDXP EN HOBBY 

MINIGARD XP € 154,95 
De MiniGard XP is lichter en dus zuiniger dan de Minigard XXP 
maar  5x zwaarder dan de MiniGard Hobby. 
Het verdraagt een lichte aangroei van planten. 

Het apparaat houdt de spanning bij lichte aangroei goed op 
niveau. Op de plek waar de planten het draad raken, sterven de 
planten af. Zeer geschikt voor schuttingen met enige aangroei 
en borders. Art.nr. 161-82524

230 VOLT



10  APPARATEN

€ 184.95
EB15 € 184.95
De EB15 is een klein allround apparaat. Door de compactheid 
zeer geschikt voor mobiele toepassingen en voor korte afras-
teringen. Er passen alleen kleine 9 Volt of 12 Volt batterijen 
in. Tevens te voeden met 12 Volts accu’s met behulp van kabel 
162-60000. Het werkt ook op lichtnet door gebruik te maken 
van een 9 of 12 Volts gelijkstroom adapter. Op de geadviseerde 
batterij functioneert het ca. 280 dagen. Art.nr. 160-81020
*Batterijadvies: 9 Volt - 1.250 Wh (160 Ah) 
Art.nr. 163-45534

PG50 € 99.95
Het PG50 accuapparaat is een combi-apparaat dat zowel op 12 
Volt accu’s als ook op netstroom functioneert. Klein handig 
apparaat die eenvoudig aan een muur of paal is te bevestigen.
Het controle lampje informeert u over de staat van de accu. 
Groen knipperend is alles in orde, rood knipperend dan moet de 
accu bijgeladen worden. Om de accu zonder omkijken geladen te 
houden, kunt u een zonnepaneel toevoegen. Art.nr. 160-81081

ADAPTERS
Optioneel zijn adapters verkrijgbaar waarmee deze apparaten op 
netstroom zijn aan te sluiten.  Voor de EB15 is dit een 
9 Volt adapter Art.nr. 135-39995 € 19.95. Bij de PG50 kan de 
accukabel omgewisseld worden met een adapter.
Art.nr. 135-39993 € 24.95.

MS15 € 179,95
Compact en robuust solarapparaat voor mobiele toepassing. 
Met een geïntegreerd zonnepaneel die de accu opgeladen houdt 
gedurende het weideseizoen. Met 0,18 Joule laadenergie en een 
relatieve hoge spanning, geschikt voor korte afrasteringen. incl. 
acculader voor periodes met minder zon-uren. 
Art.nr. 160-81415

€ 179.95

9.200 VOLT0,2 JOULE 2.000 VOLT0.15 JOULE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

8.500 VOLT0.75 JOULE 2.800 VOLT0.5 JOULE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

JOULE
7.500 VOLT0.18 JOULE 2.500 VOLT0.15 JOULE

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

EB15, PG50 EN MS15
9 Vol t  en 12 vo l t  SPANNINGGEVERS

99,95
124,9

5

Nu met gratis 

adapter
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 VOOR 9 Vo l t  en 12 vo l t  SPANNINGGEVERS

ENERGIE

1 BATTERIJ € 41.50/st
 Deze alkaline batterij is heel geschikt voor de EB15. Het  apparaat  
 functioneert daar ca. 280 dagen op. Deze batterij is niet op te  
 laden. Bevat 1.250 Wh aan energie. Art.nr. 163-45534

2 TRACTIEACCU € 184.95/st
 Een 12 Volt tractieaccu is heel geschikt voor het gebruik in  
 combinatie met een zonnepaneel als laadunit. Deze deep- 
 cycle accu heeft een capaciteit van 55Ah. Art.nr. 163-45531

3 STARTACCU € 75.00/st
 Een 12 Volt startaccu is een goedkoper alternatief voor de  
 tractieaccu voor de voeding van een PG50. Niet geschikt  
 in combinatie met een zonnepaneel. Capaciteit is 44Ah.   
 Art.nr. 163-45539

4 CTEK MXS 5.0 ACCULADER € 99.95/st
 Accu’s moeten herladen worden als ze niet gecombineerd  
 worden met een zonnepaneel. Deze lader heeft een capa- 
 citeit van 5A en is geschikt voor alle soorten start- en 
 tractieaccu’s. Art.nr. 162-85520

5 ZONNEPANEEL 10 WATT € 175.00/st
 Dit paneel is geschikt voor de voeding van de PG50 in 
 combinatie met een accu. Het paneel kan rechtstreeks op  
 de accu aangesloten worden. Het paneel is voorzien van een  
 montageframe en laadregelaar. Art.nr. 162-85516

6 MONTAGEBEUGEL € 19.95/st
 Speciale beugel waarmee zonnepanelen aan een paal of muur  
 bevestigd kunnen worden. Buis diameter is 30mm. 
     Art.nr. 162-60006

7 ALUMINIUMPAAL € 99.95/set
 Zonnepanelen komen soms beter tot hun recht als ze wat hoger  
 geplaatst worden. Dit is tevens een beperkte vorm van diefstal 
 preventie. De basispaal is 2 meter hoog en voorzien van klemmen  
 die op een muur of stevige paal te monteren zijn. Het montage-
 frame van KOLTEC past hier op. De uitbreidingsset bestaat  
 uit 1 meter met verbindingsstukken. De maximale totale hoogte  
 die geadviseerd wordt is 3 meter. Art.nr. 162-60017

 Uitbreidingsset Art.nr. 162-60018 € 69.95/set

8. VERLENGKABEL VOOR ZONNEPANELEN
 Met deze kabels van 5 en 10 meter kan de verbinding van het  
 zonnepaneel met de accu verlengd worden. De gemonteerde con- 
 nectoren zorgen voor een fout loze en waterdichte verbinding.  
 Art.nr. 162-85508 (5mtr) € 24.95, 
     Art.nr. 162-85509 (10mtr) € 29.95



12  AANSLUITEN
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AANSLUITINGEN

AARDING
Een schutting of muur isoleert het schrikdraad van de aarde. 
Het gevolg daarvan is dat een dier de schok niet voelt. Dit is 
simpel op te lossen door op de schutting of muur een draadje 
te monteren die verbonden is met de aarde uitgang van het 
schrikdraadapparaat en aardpen. 

Hetzelfde speelt een rol rond de vijver, waarbij grind of natuur-
steen is gebruikt. Hier is het geleidingsprobleem op te lossen 
door tussen de twee spanningsdraden op de palen een extra 
draad  te spannen die als aarde-retour draad kan functioneren.

BATTERIJ, ACCU EN ZONNE-ENERGIE
Wanneer u geen netstroom beschikbaar hebt kunt u overwegen 
om een accu- of batterijapparaat aan te schaffen. In de meeste 
gevallen kunnen deze ook deze ook worden gevoed met zonne-
energie.

Sluit de aardeuitgang aan op een aardpen en eventuele 
min/aarde rasterdraden.

Sluit de stroomuitgang aan op het draad met een hoog-
spanningskabel. Doe dit bij voorkeur dicht bij een paal 
om doorhangen te voorkomen. U kunt hier optioneel 
een perceelschakelaar/aan-uitschakelaar tussen mon-
teren

U kunt de kabel veilig doorverbinden met de andere 
draden met b.v. kroonsteentjes of verbindingssets.

Sluit het apparaat aan op het lichtnet. 

V IJVER EN TUIN
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 VOL IÈRE EN SCHUTT ING

AANSLUITINGEN

44

11

44

33

11

22

22

33

SCHUTTING
Een schutting of muur isoleert het schrikdraad van de aarde. 
Het gevolg daarvan is dat een dier de schok niet voelt. Dit is 
simpel op te lossen door op de schutting of muur een draadje te 
monteren die verbonden is met de aarde uitgang van het schrik-
draadapparaat. Hiervoor kunt u hetzelfde draad gebruiken dat 
ook voor de spanningsdraden gebruikt wordt. Deze draad hoeft 
niet geïsoleerd gemonteerd te worden. 
Een korte aardpen dient ter ondersteuning om de aardedraad 
als nul referentie goed te laten functioneren.

VOLIÈRE
Een volière moet vaak aan de voorkant, maar ook aan de boven-
kant beschermd worden tegen katten en roofvogels. Hiervoor 
kan de voor- en bovenkant beschermd worden met een raster 
van minimaal drie spanningsdraden. Als het gegalvaniseerd gaas 
is, dan kan de aardedraad hierop aangesloten worden. Het gaas 
dient dan als kunstmatige aarde. De volièrevogels hebben hier 
geen last van. Als het gaas geplastificeerd is, dan moet er tussen 
de spanningsdraden een aardedraad gemonteerd worden. Het 
plastic laagje op het gaas isoleert en kan daardoor niet als nul of 
aardereferentie dienen.
Een korte aardpen dient ter ondersteuning om de aardedraad 
als nul referentie goed te laten functioneren.



14  VERBINDEN
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VERBINDEN EN AARDEN

AANSLUITEN

1 GRONDKABEL 
 Verbindingskabel die in de grond gelegd kan worden 
 en door de RVS/INOX-mantel beschermd wordt 
 tegen mechanische invloeden. De mantel kan tevens 
 dienen als aarding.
 10 mtr Art.nr. 162-36124-10 €   44.95
 50 mtr Art.nr. 162-36124-50 € 199.95

2 H0OGSPANNINGSKABEL
      Met een verzinkte, massieve kern van 1,6 mm. 
      Isolatiewaarde 12.000 Volt.
 20 mtr   Art.nr. 162-36126-20   € 15.95
 
3 H0OGSPANNINGSKABEL
 Verbindingskabel voor de aansluiting van 
 spanningsgever aan de afrastering over grotere 
 afstanden. Geschikt om de aardpennen mee aan te sluiten  
 op het apparaat. Geschikt voor ondergrondse verbindingen.
 Dubbel geïsoleerd, met flexibele 7-aderige RVS-kern 
 van 2 mm². Isolatiewaarde is ca. 12.000 Volt.
 10 mtr Art.nr. 133-36122-10   € 18.50
 
4 KROONSTEEN
 Wordt in het zwart geleverd. Handig om draad subtiel 
 vast te zetten en/of hoogspanningskabel te verbinden 
 met het draad. Art.nr. 162-36127 € 0.50/st

5 DRAADVERBINDERS

 Enkelvoudig RVS/INOX Art.nr. 162-39093-4  € 8.95 /4st
 Dubbel RVS/INOX Art.nr. 162-39099-4  € 10.45 /4st 
 Alu-schroefverbinder Art.nr. 162-39034-4 € 4.95 /4st

6 SPANNERS 
 a) Wit versterkt Art.nr. 162-80150-2wt € 5.95 /2st
 b) Zwart versterkt Art.nr. 162-80150-2zw € 5.95 /2st
 c) Kleine draadspanner Art.nr. 162-80176-2 € 2,75 /2 st

7 AARDPEN
 Vuurverzinkte aardpen, met aansluitklem. Lengte 45 cm.
 Art.nr. 162-80198 € 6.95/st  
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 EXTRA OPT IES

AANSLUITEN

1 BLIKSEMAFLEIDER € 17.95/st
 Een bliksemafleider zorgt ervoor dat de statische lading   
 in de lucht vroegtijdig afgevoerd wordt. Dit voorkomt dat   
 deze oploopt en bij slecht weer de bliksemontlading boven   
 uw perceel / afrastering vergemakkelijkt. 

 De bliksemafleider isoleert tot 12.000 Volt en als de 
 statische lading oploopt naar hogere waardes, wordt deze   
 direct afgevoerd via de aardpen. Art.nr. 162-80175-1

2 SCHAKELAAR  € 9.95/st
 Met de hoogspanningsschakelaar kunnen meerdere 
 afrasteringen apart geschakeld worden.  
 De schakelaar kent 4 standen waar tussen u kunt kiezen:
 0 = de spanning wordt niet doorgegeven
 1 = afrastering 1 onder spanning
 2 = afrastering 2 onder spanning
 1+2 = afrastering 1 & 2 onder spanning 
 Art.nr. 162-85470

1

2

00

1122

1+21+2



16  NETTEN

1 SCHAPENNET GROEN vanaf € 69.95/st
 Sterk schapennet met gelaste kruisverbindingen op 8 
 horizontale, groene draden met 3*0,2 RVS-geleiders. 
 De onderste draad is altijd zwart en niet voorzien van geleiders. 
 Voorzien van 14 zwarte paaltjes met een pen van 18 cm.   
 Lengte 25 of 50 mtr en hoogte 84 cm. 
 De verticale draden liggen 16,5 cm uit elkaar, horizontaal 11,6 cm.
 25 mtr Art.nr. 162-50012-2p € 69.95/st (Dubbele pen)
 50 mtr Art.nr. 162-50000 € 89.95/st

2 KONIJNENNET GROEN vanaf € 69.95/st
 Konijnennet met gelaste kruisverbindingen op 
 7 horizontale groene draden met 3*0,2 RVS-geleiders. 
 Voorzien van 14 paaltjes met een enkele pen van 18 cm. 
 Lengte 25 of 50 mtr en hoogte 50 cm. De verticale draden
 liggen 7,6 cm uit elkaar, horizontaal vanaf onderen 
 van 6,4 / 7,6 en de bovenste op 10,8 cm.
 25 mtr Art.nr. 162-50010 € 69.95
 50 mtr Art.nr. 162-50003 € 99.95

3 PLUIMVEENET GROEN vanaf € 79.95/st
 Sterk pluimveenet met gelaste kruisverbindingen op 
 12 horizontale groene draden met 3*0,2 RVS-geleiders.   
 Het net is groen en voorzien van 14 zwarte paaltjes met
 een  enkele pen van 18 cm. Lengte 25 of 50 mtr en hoogte 
 107 cm. De verticale draden liggen 7,6 cm uit elkaar, 
 horizontaal vanaf onderen van 6,4 / 7,6 / 10,8 en de 
 bovenste op 11,6 cm.
 25 mtr Art.nr. 162-50009       €  79.95
 50 mtr Art.nr. 162-50002       € 124.95
        25 mtr Art.nr. 162-50011-2p  €   84.95
 50 mtr Art.nr. 162-50006-2p € 129.95

4 LOSSE PAAL € 2.00/st
 Paal konijnennet  Art.nr. 162-50003-1
 Paal pluimveenet Art.nr. 162-50002-1
 Paal schapennet Art.nr. 162-50000-1

5 VASTZET HARING € 0.95/st
 Losse haring om de schaarlijnen mee vast te zetten. 
 Zit standaard bij de netten. Art.nr. 162-50008

4

2

1

35

ELEKTRIF ICEERBARE AFRASTERINGSNETTEN

NETTEN
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1
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1 GEWEVEN PE-DRAAD € 9.95/100mtr
 Dun groen draad voor een camouflerende installatie 
 van een afrastering rond de vijver of border. 
 Art.nr. 162-39023

2 PE-DRAAD vanaf € 37.50/ROL
 Stev ig zwart draad met een uitermate goede geleiding.  
 Geschikt voor langere afrasteringen en mechanisch 
 zwaar dere omstandigheden. 
   200 mtr Art.nr. 162-39127  €  37.50
   500 mtr Art.nr. 162-39126  €  79.95
 1.000 mtr Art.nr. 162-39124  € 149.95
 
3 PE-DRAAD vanaf € 7.45/ROL
 Dun zwart of oranje draad voor een effectieve 
 geleiding van de stroom op schuttingen, muren 
 en volières. 
 Oranje 100 mtr Art.nr. 162-39000 €   7.95
 Oranje 250 mtr Art.nr. 162-39020 € 14.95
 Zwart 100 mtr  Art.nr. 162-39010 €   7.95
 Zwart 250 mtr  Art.nr. 162-39015 € 14.95

55 KG

3*0,20 inox

2 mm

Weerstand / resistance / widerstand 
Ohm/mtr

7,60 Ω/mtr

150 KG

6*0,30 inox
3*0,25 Cu

3,5 mm

Weerstand / resistance / widerstand 
Ohm/mtr

0,03 Ω/mtr

65 KG

3*0,20 inox
1*0,25 Cu

2,0 mm

Weerstand / resistance / widerstand 
Ohm/mtr

0,19 Ω/mtr

VOOR KLE INE DIEREN

DRAAD
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1 KLIKISOLATOREN € 9.25/25 st
 Voor draadgeleiding op ronde palen/steunen.   
 Verkrijgbaar in diverse diameters. 
 Art.nr. 162-80063-25 (Ø 6mm) 
 Art.nr. 162-80064-25 (Ø 7mm)

2 RINGISOLATOR VOOR HOUT vanaf € 2.75/25 st
 Kleine functionele isolator voor montage op houten 
 palen of schuttingen. Ook per 4 st. verkrijgbaar.
 Art.nr. 162-80088-25 € 6.75/4 st
 Art.nr. 162-80088-4  € 2.75/4 st

3 RINGISOLATOR VOOR METAAL € 10.95/25 st
 Kleine functionele isolator voor montage op metalen 
 palen of constructies. Met 2 M5 moeren.
 Art.nr. 162-80099-25

4 AFSTAND-RINGISOLATOREN
 Voor montage op palen of schuttingen.
 De afstand zorgt ervoor dat de dieren niet aan de palen  
 kunnen komen waardoor deze beter bljven staan en langer  
 mee gaan.
 10 cm, voor hout. Art.nr. 162-80505-20  € 10.95/20 st.
 22 cm, voor hout. Art.nr. 162-80503-10  € 9.95/10 st.
 20 cm, M6 moeren, RVS
 Art.nr. 162-80507-10  € 17.95/10 st.

5 VIJVERRANDKLEM € 59.95/4st
 Mooie praktische klem om op een natuurstenen rand van  
 een vijver isolatoren te klemmen. Past ook op houten 
 vlonderranden. Maximale dikte van de rand is 40mm.
 Art.nr. 162-80164-4
 
 Bij passende isolatoren:
 RVS ringisolator kort Art.nr. 162-80506-25  € 14.95/25st
 RVS afstandisolator Art.nr. 162-80507-10 € 17.95/10st

1
2

3

4

11 cm

22 cm

20 cm

10 cm M6

3 cm

5

OPBOUWEN VAN UW AFRASTERING

ISOLATOREN
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1 45° ISOLATORSTEUN € 19.95/4 st
 Voor plaatsing op schuttingen. 
 Inclusief 2 isolatoren per steun. 162-80110-4

2 90° HAAKSE ISOLATORSTEUN € 19.95/4 st
 Voor plaatsing boven op schuttingen. 
 Inclusief 2 isolatoren per steun. 162-80163-4 

3 90° ISOLATORSTEUN € 13.75/2 st
 Voor het overbruggen van hoogteverschillen.
 Inclusief 2 isolatoren per steun. 162-80112-2

4 90° ISOLATORSTEUN € 13.75/2 st
 Voor hoekgeleiding.
 Inclusief 2 isolatoren per steun. 162-80111-2

5 KLIKISOLATOREN € 9.25/25 st
 Voor draadgeleiding op isolatorsteunen.   
 Art.nr. 162-80063-25 (Ø 6mm) 

Kijk voor meer producten op www.koltec.nl

1

3 4

3 cm

2

1

5

20 cm / Ø 6 cm

20 cm / Ø 6 cm

20 cm / Ø 6 cm

20 cm / Ø 6 cm

90° Grad.

90° Grad.
90° Grad.

45° Grad.

SCHUTT INGEN EN HEKWERKEN

STEUNEN
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1 HOEKROLISOLATOR € 6.75/4 st
 Hoekrolisolator met houtdraad om draad en koord   
 netjes door een hoek te geleiden. Art.nr. 162-80075-4

2 HOEKROLISOLATOR € 8.25/4 st
 Hoekrolisolator met M6 schroefdraad om draad en koord   
 netjes door een hoek te geleiden. Art.nr. 162-80012-4

3 HEKWERKTOPISOLATOR € 2.45/st
 Ideale isolator om boven op een hekwerkpaneel te plaat-
 sen. Voor 6 mm draadpanelen en 8 mm draadpanelen.
 6 mm Art.nr. 162-80161 8 mm Art.nr. 162-80162

4 HEKWERKSPIJLKLEM ISOLATOR € 2.45/st
 Voor gebruik op spijlen/panelen van hekwerken. 
 10 cm lang, geschikt voor spijldiktes van 5 - 6 mm. 
 Art.nr. 162-80067

5 PAALISOLATOR KORT € 2.60/st
 Isolator geschikt voor ronde palen van 48 of 60 mm
 doorsnede. 
 48mm Art.nr. 162-80130 
 60mm Art.nr. 162-80131

6 PAALISOLATOR LANG € 2.95/st
 Afstandisolator geschikt voor ronde palen van 48 of 
 60mm doorsnede. 
 48mm Art.nr. 162-80089 
 60mm Art.nr. 162-80090

7 PAALISOLATOR KORT € 2.60/st
 Isolator geschikt voor palen van 60*40 mm .   
 Art.nr. 162-80134
 
8 PAALISOLATOR LANG € 2.95/st
 Afstandisolator geschikt voor palen van 60*40 mm  
 Art.nr. 162-80135

1 2

3 4

5 6

7 8

VOOR GAAS- EN HEKWERKEN

ISOLATOREN
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1 RVS-PAALKLEM € 4.95/st
 Voor 30 – 60 mm palen. Roestvrijstalen klem met 
 ingelegd rubber voor montage op ijzeren palen zonder 
 beschadiging aan de paal. Alle isolatoren met M8- en M6 
 draad zijn hierop te monteren. Art.nr. 162-80097

2 RINGISOLATOR € 14.95/25st
 Voor gebruik op metalen palen, gemaakt om te 
 combineren met de RVS-beugel voor ronde palen met 
 Art.nr.  162-80097 (Niet inbegrepen). De volledige RVS/ 
 INOX stift is voorzien  van M6-draad, incl. 2 RVS/INOX  
 moeren. Art.nr. 162-80506-25

3 AFSTANDRINGISOLATOR € 17.95/10st
 Isolator met M6 draad inclusief 2 moeren. Deze 22 cm 
 lange RVS/INOX isolator is gemaakt om te combineren 
 met de RVS-beugel voor ronde palen met code 
 162-80097 (Niet inbegrepen). De RVS/INOX stift is voor 
 zien van 10cm M6-schroefdraad, incl. 2 RVS/INOX 
 moeren. Art.nr. 162-80507-10

4 HOEKROLISOLATOR € 8.25/4st
 Zeer stev ig ui tgevoerde isolator voor het geleiden van  
 draad en koord door de hoeken. De steun is 7 mm dik en  
 voorzien van M6 draad. Voor metalen palen, incl. moeren.
 Goed te combineren met de RVS-beugel voor ronde palen  
 met Art.nr.  162-80097 (Niet inbegrepen).
 Art.nr. 162-80012-4

5 HOEKISOLATORSET € 22.50/4st
 Ei-isolator met RVS/INOX haak en RVS/INOX schroef
 oog met M8 en twee moeren. Goed te combineren met de  
 RVS- beuge l  voor ronde pa len met Ar t .nr.   162-80097  
 (Niet inbegrepen). Art.nr. 162-70510-4

1

2

3

4

5

VOOR GAAS- EN HEKWERKEN

ISOLATOREN
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1 GROENE KUNSTSTOF PAALTJE € 2.45/st
 Donkergroen paal t je , met ingebouwde ophangogen voor  
 spanningsdraad. Art.nr. 162-80317

2 GROENE KRULSTAARTPAAL € 3.75/st
 8 mm dikke ijzeren, groen gepoedercoate paal voor
 een stev ige, onopval lende plaatsing van een afraster ing.  
 Art.nr. 162-80106
 
 Extra klikisolatoren: Art.nr. 162-80062-25 € 9.25/25st

3 GLASFIBER TUINPAAL € 59.95/10 st
 Een degelijke, niet opvallende glasfiberpaal met een 
 speciale kunststof voet voor een stabie le opstel l ing.  
 De voet zorgt er tevens voor dat er direct naast de paal  
 geen onkruid groeit. Dit vergemakkelijkt het onderhoud van  
 de tuin. De zwarte kleur zorgt voor een onopvallende plaat-  
 sing van een afrastering. Verpakt per 10 stuks.
 Wordt geleverd met één klikisolator / paal. 
 Art.nr. 162-80310-10

 Extra klikisolatoren: Art.nr. 162-80063-25 € 9.25/25st

4 GROENE TUINPAAL € 27,50/10st
 7 mm dikke ijzeren, groen gepoedercoate paal. 
 Ideaal voor een onopvallende plaatsing van een afrastering. 
 Wordt geleverd met twee groene klikisolatoren. 
 Art.nr. 162-80103-10

 Extra klikisolatoren: Art.nr. 162-80064-25 € 9.25/25st

1

3 4

2

VOOR TUINEN EN V IJVERS

PALEN
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1
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3

5
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7
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1 POORTGREEP € 5,50/st
 De KOLTEC-poortgreep is gemaakt van speciaal kunststof   
 dat ook na jaren gebruik nog soepel blijft. Bij deze poort-   
        greep hoeft u niet bang te zijn dat u bij mistig weer een    
        schok van uw poortgreep krijgt bij het openen vande poort.   
        De sterke veer zorgt voor een bedrijfszekere afsluiting en   
 een zeer lange functionaliteit. Is in RVS leverbaar in de kleuren   
         Zwart Art.nr. 162-80019      Rood Art.nr. 162-79031
 Bruin Art.nr. 162-79037      Wit Art.nr. 162-79039

2 POORTGREEPANKER vanaf € 10.25/4st
 KOLTEC heeft twee typen RVS poortgreepankers ontwikkeld
 die gemakkelijk te monteren zijn. Zeer sterk, zonder 
 draaiende delen. Het poortgreepanker is zodanig gemaakt 
 dat dieren zich er niet aan kunnen verwonden. De twee-weg 
 is ideaal bij poorten. De drie-weg is speciaal gemaakt 
 om toe te passen op splitsingen en tussenafscheidingen. 
 2-weg:  Art.nr. 162-79080-4 € 10.25 
 3-weg:  Art.nr. 162-79082-4 € 12.25
 3-weg+M6: Art.nr. 162-79084-4 € 16.95

3 HASPEL € 16.75/st
 Kleine veelzijdige haspel. Robuust en weerbestendig 
 voor kunststofdraad. Er kan tot max. 500 mtr dun draad 
 op gespoeld worden. Art.nr. 162-39031

4 WAARSCHUWINGSBORDJES € 9.95/4st
 Deze bordjes zijn wettelijk verplicht langs openbare wegen   
 en doorgangen. Art.nr. 162-39501-4

5 VERBODEN TOEGANGBORDJES € 4.45/st
 Art.nr. 162-39505

6 TESTER € 9.95/st
 Indicatietester Art.nr. 162-85450-1

7 TESTER € 19.95/st
 8-niveaus tester Art.nr. 162-85455

8 TESTER € 29.95/st
 Draadloze indicatietester Art.nr. 162-85460

9 TESTER € 32.95/st
 4-traps referentieloze Indicatietester Art.nr. 162-85449

HULPMIDDELEN

DIVERSEN
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1 CANIFUGUE COMPLETE SMALL € 174,95
 Basis set speciaal voor kleine honden en katten.
  De antennedraad kan ingegraven worden, maar ook   
 net boven de grond gemonteerd worden. 
 Geluid- en impulssterktes zijn op verschillende sterktes in  
 te stellen. De zender werkt op netstroom en de 
 ontvanger in de halsband op batterijen. 
 Bij normaal gebruik gaat de batterij ongeveer 6 maanden  
 mee. Het aantal halsbanden is onbeperkt. 
 Art.nr. 165-50003 

2 CANIFUGUE MIX SET € 174,95
 Deze set is voorzien van een moderne zender met een  
 LED display. Via dit display wordt de zender eenvoudig  
 ingesteld. Deze set is geschikt voor langere afstanden  
 en geeft melding bij draadbreuk. De zender werkt op net 
 stroom en de ontvanger in de halsband op batterijen. Bij  
 normaal gebruik gaat de batterij ongeveer 6 maanden  
 mee. Het aantal halsbanden is onbeperkt. 
 Art.nr. 165-50011

LOSSE ONDERDELEN

3 DRAAD 100M € 37,00
    Art.nr. 165-50015 

4 HALSBAND, AANVULLEND OF VERVANGING
    Art.nr. 165-50018 (Normaal) € 74,95
 Art.nr. 165-50016 (Small) € 79,95

5 MARKERINGSVLAGGETJES (10 st)  € 9,95
    Art.nr. 165-50017

6 DRAADCONNECTOREN (3 st)  € 5,45
    Art.nr. 165-50005

7 BATTERIJEN 3 VOLT CR2 LITHIUMION (1 st)  € 5,95
 Art.nr. 163-45543

1

2

3 4 5

6 7

ONZICHTBARE AFRASTER SYSTEMEN

CANIFUGUE
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ONZICHTBARE AFRASTER SYSTEMEN

CANIFUGUE

Antenne draad

Instelbare waarschuwings zone.

Instelbare stimulatie zone.

Door de antennedraad om elkaar te twijnen, wordt het
Signaal geneutraliseerd en kan de hond zich vrij bewegen 
over deze overgang.

AANSLUITSCHEMA
De draad kan ondergronds of bovengronds gemonteerd worden.
Om het systeem te laten functioneren, moet de draad rondlopen.
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Alle apparaten en een deel van de accessoires die KOLTEC 
verkoopt worden in Breda geproduceerd, geassembleerd en 
verpakt. U koopt een echt Nederlands product.

KOLTEC heeft een eigen technische staf die zowel de reparaties 
verzorgt van defecte apparatuur, maar tevens de ontwikkeling 
van nieuwe apparatuur voor haar rekening neemt. 

Doordat deze twee activiteiten in een hand zijn, wordt met de ervaring 
uit de reparatiewerkzaamheden nog betrouwbaardere apparatuur ont-
wikkeld en/of worden ontwerpen aangepast aan de opgedane ervaring. 

Op de eigen afdeling onderzoek & ontwikkeling 
worden nieuwe producten ontwikkeld. Naast het 
maken en testen van elektronische concepten, 
wordt er ook veldonderzoek gedaan naar bijvoor-
beeld de kwaliteit van geleiders.

Op alle elektronische producten geeft KOLTEC 5 
jaar garantie. Ingaand vanaf de aankoopdatum.

KWAL ITE IT U IT NEDERL AND

KOLTEC

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

5 JAAR GARANTIE !
KOLTEC verbetert ieder jaar haar interne organisatie. Daarmee verbetert ze 

ook constant de kwaliteit van haar producten. 
In 2017 resulteerde dit  in het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat. 

Jaarlijks wordt de KOLTEC organisatie doorgelicht door een extern bureau 
om te controleren of KOLTEC nog steeds voldoet aan de gestelde 

ISO 9001 normen.
Om ook de superieure kwaliteit van onze apparaten te onderstrepen geeft 

KOLTEC 5 JAAR GARANTIE bij aankoop van een KOLTEC 
schrikdraadapparaat. 

Als hulpmiddel kunt u de aankoop van uw KOLTEC schrikdraadapparaat 
registreren op de KOLTEC website.  Maar bij een garantieaanvraag is het 

tonen van uw (kopie) aankoopbewijs ook voldoende.
De garantie voorwaarden kunt u terug vinden op de website 

www.koltec.nl/service/garantie

KOLTEC= meer dan 75 jaar uw garantie voor 
superieure NEDERLANDSE kwaliteit.
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Koltec B.V. 
Breda 

 

The quality management system of Koltec B.V. and the application thereof complies with the requirements 

as stipulated in the standard: 

NENENISO 9001:2015 

 

Evaluation of the quality management system took place in accordance with TÜV Nederland’s  

certification regulations for the field of application: 

The designing, production and sales of electric fencers, electrostimulation 

equipment and fencing accessories. 
 

This certification is subject to annual evaluation by TÜV Nederland. 

Registration number: 

Start date certificate: 

Certificate valid until: 

Date of first certificate: 

 

268952.2 
15062020 
15062023 
15062017 
 

Managing Director 
Mr. E.W.A.C. Franken 

 
 

TÜV Nederland 
Ekkersrijt 4401 
5692 DL  Son en Breugel 

The Netherlands 
T:   +31 (0) 499 – 339 500 

E:   info@tuv.nl 
W:  www.tuv.nl 
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BESTELLEN

Art.Nr. Omschrijving Aantal Prijs Sub-totaal

DRAAD / LINT / KOORD

TUSSEN ISOLATOREN

HOEKISOLATOREN

APPARAAT

AARDING/BLIKSEMAFLEIDING

AANSLUITING/VERBINDERS

POORTMATERIAAL

PALEN

DIVERSEN

PERCEELOMTREK PALEN: 
HOUT/METAAL/BETON

PAALAFSTAND DIERSOORT AANTAL DRAAD/LINT/
KOORD BOVEN ELKAAR

AFSTAND TUSSEN 
APPARAAT & AFRASTERING

 AANTAL POORTEN

UW AFRASTERING

ONTWERP



MINIGARD

KOLTEC BV
Spinveld 39 4815 HV Breda (Holland)

Tel: +31 (0)76 5297575  Fax: +31 (0)76 5297525

E-mail: info@koltec.nl

KvK nr. 20132042 BTW.nr. NL818259528.B01

Met het verschijnen van deze catalogus verliezen alle voorgaande catalogussen en 

prijslijsten hun geldigheid. Alle uitgaven zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. 

KOLTEC houdt zich het recht voor te allen tijde producten en prijzen te mogen wijzigen. 

De vermelde verkoopprijzen zijn inclusief BTW.

Uw KOLTEC dealer:

KOLTEC BELGIË
Schoolstraat 57 B-9700 Oudenaarde (BE)

Tel:  +32 (0)494943986  

Email: kristof@koltec.be

Kijk voor het complete productaanbod op www.koltec.nl of 
www.minigard.eu


