เครื่องมือติดตัง้ รั้ว (1)
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

เครื่องมือพันลวด
พีพีเฟ้ นซ์

FTRFTW0020

180

คีมตัดลวด
พีพีเฟ้ นซ์

FTHSF12.5

150

เครื่องมือต่อลวด
CRIMP TOOL

FTHWD-FT008A

960

ฝาครอบตอกเสา
T POST

FTPCTP

350

ฝาครอบตอกเสา
PPFENCE

FTPCPP

420

ฝาครอบตอก
เสาหลัก 2.5”

FTPC25

550

เครื่องมือตอกเสา

FTS0001

1,300

เครื่องมือตอกเสา
ยีห่ ้อ Gallagher

ETG52501

1,800

เครื่องมือติดตัง้ รั้ว (2)
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

เหล็กประกับ
ยีห่ ้อ Strainrite

FTRFNB0034

หมดชั่วคราว
8,500

เหล็กประกับ

FT872032

1,800

เครื่องมือดึงรั้วตาข่าย
ยีห่ ้อ Strainrite

FTBY00030

7,900

เครื่องมือดึงลวด
ยีห่ ้อ Strainrite

FTCS00040

6,600

เครื่องมือดึงลวด
(แบบประหยัด)

FTHWD-FT0041

1,700

เครื่องมือดึงรั้วตาข่าย
6 เมตร

FTHWD-FT0042

2,600

เครื่องมือติดตัง้ รั้ว (3)
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

เครื่องมือดึงลวดเดี่ยว
(แบบเล็บเหยีย่ ว)

FTHWD-FT0012

690

เครื่องมือขันตัวดึงลวดถาวร
ยีห่ ้อ Strainrite

ETG69530

990

แกนหมุน
ม้วนลวด (เล็ก)

FTHWD-FT072

1,600

เครื่องมือดึงต่อรั้ว
ยีห่ ้อ GRIPPLE

FTCGRPM

7,500

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้ า แบบเสียบปลั๊กไฟบ้านและแบบหลายระบบ
รูปสินค้า

ชื่อรุ ่น

คาอธิบาย

EL101

เครื่องควบคุมรัว้ ไฟฟ้ า
ยี่หอ้ XSTOP
แบบเสียบปลั๊กไฟบ้าน

ระยะรั้วที่แนะนา (กม.)

รหัสสินค้า

ราคา

< 3 กม.

SCEEEL101

1,350

< 8 กม.

< 1.2 กม.

EEG33333

7,200

MBS200

เครื่องควบคุมรัว้ ไฟฟ้ า
ใช้ได้ 3 ระบบ
ไฟบ้าน / แบตเตอร์รี /
โซล่าเซลล์
ยี่หอ้ Gallagher
ขนาดเครื่อง 2 จูล

< 20 กม.

< 5 กม.

EEG38931

13,500

MBS400

เครื่องควบคุมรัว้ ไฟฟ้ า
ใช้ได้ 3 ระบบ
ไฟบ้าน / แบตเตอร์รี /
โซล่าเซลล์
่ยีหอ้ Gallagher
ขนาดเครื่อง 4 จูล

< 30 กม.

< 7 กม.

EEG39030

13,900

MBS800

เครื่องควบคุมรัว้ ไฟฟ้ า
ใช้ได้ 3 ระบบ
ไฟบ้าน / แบตเตอร์รี /
โซล่าเซลล์
ยี่หอ้ Gallagher
ขนาดเครื่อง 8 จูล

< 40 กม.

< 10 กม.

EEG39001

ไม่มีไฟรั่ว

โดนหญ้า

< 10 กม.

ขนาดเครื่อง 1 จูล

M120

เครื่องควบคุมรัว้ ไฟฟ้ า
ยี่หอ้ Gallagher
แบบเสียบปลั๊กไฟบ้าน
ขนาดเครื่อง 1.2 จูล

หมดชั่วคราว

17,600

เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้ า โซล่าเซลล์ + แบตเตอร์รี่ในตัว
รูปสินค้า

ชื่อรุ ่น

คาอธิบาย

XS4

เครือ่ งควบคุมรัว้ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
XSTOP

ระยะรั้วที่แนะนา

รหัสสินค้า

ราคา

ไม่แนะนา

SCEES0040

2,200

< 700เมตร

ไม่แนะนา

EEG34900

6,900

< 1 กม.

< 0.2 กม.

EEG34910

8,900

< 3 กม.

< 0.7 กม.

EEG34132

9,900

< 5 กม.

< 1.5 กม.

EEG34530

13,900

< 10 กม.

< 3 กม.

EEG34630

21,000

< 30 กม.

< 7 กม.

EEG36130

39,900

ไม่มีไฟรั่ว

โดนหญ้า

< 500เมตร

ขนาดเครือ่ ง 0.04 จูล

S6

เครือ่ งควบคุมรัว้ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ยี่หอ้ Gallagher
ขนาดเครือ่ ง 0.06จูล

S12

เครือ่ งควบคุมรัว้ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ยี่หอ้ Gallagher
ขนาดเครือ่ ง 0.12 จูล

S20

เครือ่ งควบคุมรัว้ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ยี่หอ้ Gallagher
ขนาดเครือ่ ง 0.2 จูล

S40

เครือ่ งควบคุมรัว้ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ยี่หอ้ Gallagher
ขนาดเครือ่ ง 0.4 จูล

S100

เครือ่ งควบคุมรัว้ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ยี่หอ้ Gallagher
ขนาดเครือ่ ง 1 จูล

S400

เครือ่ งควบคุมรัว้ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ยี่หอ้ Gallagher
ขนาดเครือ่ ง 4 จูล

ลวดและเชือกนาไฟฟ้ า
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา / ม้วน

FWHB250
/1500/50

12,000 / 1,500ม.
ขนาด 2.5มม.

FWHB157
/3500/50

13,000 / 3,500ม.
ขนาด 1.57มม.

FWHB250

2,800 / 650ม.
ม้วนละ 25กก.

ECG62702

3,000 / 50ม.

ECG62703

5,900 / 100ม.

ลวดรัว้ ไฟฟ้าสีฟา้
ยี่หอ้ Warratah
เคลือบอลูซิงิ ้ ค์ คลาส 40
ม้วนละ 50 กก.

ลวดสปริงไม่ผสมเหล็กรีไซิเคิล
เคลือบอลูซิงิ ้ ค์ คลาส 40
และพอลิเมอร์สีฟา้ นาไฟฟ้า 120%
แข็งแรงมากและทนสนิมกว่า 12 เท่า

ลวดรัว้ ไฟฟ้า
เคลือบกัลวาไนซิ์ คลาส 3
ขนาด 2.5มม.

ลวดคาร์บอนสูง
รับแรงปะทะได้ดี ไม่หย่อนง่าย
เคลือบกัลป์ วาไนซิ์ คลาส 3
ทนสนิมกว่าลวดทั่วไป 6เท่าตัว

สายรัว้ ไฟฟ้าหุม้ ฉนวน
ยี่หอ้ Gallagher
อย่างแข็ง

ลวดนาไฟฟ้า หุม้ ด้วยฉนวนความต้านทานไฟฟ้า
สูง 2 ขัน้ เหมาะสาหรับใช้ตอ่ เชื่อมจากเครือ่ งรัว้
ไฟฟ้าไปยังรัว้ ไฟฟ้า และใช้ลอดใต้ประตูรวั้
(แนะนาให้สวมในท่อ PE ในกรณีฝังใต้ดิน)

สายรัว้ ไฟฟ้าหุม้ ฉนวน
ยี่หอ้ Gallagher
อย่างอ่อน

ลวดนาไฟฟ้า หุม้ ด้วยฉนวนความต้านทานไฟฟ้า
สูง 2 ขัน้
ดัดงอได้งา่ ย เหมาะสาหรับใช้ตอ่ เชื่อมจากเครือ่ ง
รัว้ ไฟฟ้ามายังรัว้ ไฟฟ้า

ECG62712

3,900 / 50ม.

เชือกรัว้ ไฟฟ้า 2 มม.
ยี่หอ้ Gallagher

เชือกทน UV สานกับลวดสแตนเลส 6 เส้น
เหมาะสาหรับระยะรัว้ < 200 ม.

ECG62004

890 / 200ม.
ขนาด 2มม.

เชือกรัว้ ไฟฟ้า
เทอร์โบ 2.5มม.
ยี่หอ้ Gallagher

เชือกเหนียวพิเศษ ทน UV สานกับลวดสแตนเลส
6 เส้นและทองแดง 3 เส้น นาไฟฟ้าได้ดี
46 เท่าของเชือกรัว้ ไฟฟ้า 2 มม. เหมาะสาหรับ
ระยะรัว้ < 3 กม.)

ECG62056

3,500 / 400ม.
ขนาด 2.5มม.

เชือกรัว้ ไฟฟ้า
เทอร์โบ 5 มม.
ยี่หอ้ Gallagher

เชือกเหนียวพิเศษ ทน UV สานกับลวดสแตนเลส
6 เส้นและทองแดง 3 เส้น นาไฟฟ้าได้ดี 19 เท่า
ของเชือกรัว้ ไฟฟ้า 2 มม. ขนาดใหญ่ 5 มม. จึง
เห็นได้ชดั เจนและปลอดภัยมาก
เหมาะสาหรับระยะรัว้ < 3 กม.

ECG62254

4,800 / 200ม.
ขนาด 5มม.

เสารั้วไฟฟ้ า แบบติดตัง้ ถาวร
รูป

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

ความสูงเสา / รั้ว

รหัสสินค้า

ราคา

เสายาว 145
สาหรับ รัว้ สูง 95 ซิม.

EPG74203

440

เสารัว้ ไฟฟ้า
Gallagher

ผลิตจากไฟเบอร์กลาสหุม้ พลาสติกคุณภาพสูง ทน UV
สปริงตัวได้ดี ทนต่อแรงปะทะสูง
ตัวเสาเป็ นฉนวนในตัว
จึงหมดห่วงเรื่องไฟรั่วได้ 100%
แผ่นลอนคลื่นยึดใต้ดนิ อย่างแน่นหนา
ติดตัง้ ง่ายโดยการตอก
ไม่ตอ้ งขุดหลุม เทปูน

เสายาว 164
สาหรับรัว้ สูง 114 ซิม.

EPG74213

540

เสายาว 210
สาหรับรัว้ สูง 150 ซิม.

EPG74223

570

เสายาว 155 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 90 ซิม.

FPTP155

290

เสายาว 190 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 120 ซิม.

FPTP190

360

เสายาว 230 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 155 ซิม.

FPTP230

420

เสายาว 270 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 190 ซิม.

FPTP270

480

เสายาว 155 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 90 ซิม.

FPPP155

420

เสายาว 190 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 120 ซิม.

FPPP190

480

เสายาว 230 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 150 ซิม.

FPPP230

550

เสายาว 270 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 190 ซิม.

FPPP270

650

เสายาว 180 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 90 ซิม.

FPWEH518

1,300
910

เสายาว 210 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 120 ซิม.

FPWEH521

1,500
1,050

เสายาว 240 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 150 ซิม.

FPWEH524

หมดชั่วคราว
1,800
1,260

เสายาว 270 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 190 ซิม.

FPWEH527

2,000
1,400

เสายาว 300 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 190 ซิม.

FPWEH530

2,300
1,610

เสายาว 150 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 90 ซิม.

FPWS101015

450

เสายาว 180 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 120 ซิม.

FPWS101018

หมดชั่วคราว
670

เสายาว 240 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 150 ซิม.

FPWS101024

หมดชั่วคราว
860

เสายาว 270 ซิม.
สาหรับรัว้ สูง 190 ซิม.

FPWS101027

หมดชั่วคราว
1,200

เสา T POST

เสา PP
FENCE

เสาไม้กลม
ขนาด 14-16
ซิม.

เสาไม้เหลี่ยม
ขนาด 10x10
ซิม.

เสาเหล็กรู ปตัว T สีทโู ทน
แข็งแรงทนทาน
ไม่แตกหักง่ายเหมือนเสาปูน
มีแผ่นยึดดินใต้ดนิ ป้องกันการเอนล้ม
ใช้รว่ มกับฉนวนเสา T Post
ติดตัง้ ง่ายโดยการตอก
ไม่ตอ้ งขุดหลุม เทปูน

ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง เคลือบ ZAM
ทนสนิม 10 เท่าของแป็ บนา้
เสารู ปตัว W โอบดินได้ดี ไม่เอนล้มง่าย
แข็งแรงทนทาน สปริงตัวได้ดี
ไม่แตกหักเหมือนเสาปูน
ใช้รว่ มกับฉนวนเสา PP FENCE
ติดตัง้ ง่ายโดยการตอก
ไม่ตอ้ งขุดหลุม เทปูน

เสาไม้สนอบแห้งและอัดนา้ ยา CCA
ระดับ H5 นาเข้าจากประเทศนิวซิีแลนด์
ไร้ปลวกและไม่ผพุ งั แม้จะฝังอยู่ใต้ดนิ
เหมาะสาหรับใช้เป็ นเสารับแรงที่ปลายสุดหรือจุดมุมของ
รัว้ หรือเป็ นเสารับประตู
(แนะนาให้ใช้แผ่นไม้หนา 5 ซิม. ยาว > 1 เมตร วางพาด
ใต้ดนิ เพื่อช่วยรับแรงดึงของรัว้ ป้องกันเสาเอนถอน)

เสาไม้สนอบแห้งและอัดนา้ ยา CCA
ระดับ H5 นาเข้าจากประเทศนิวซิีแลนด์
ไร้ปลวกและไม่ผพุ งั แม้จะฝังอยู่ใต้ดนิ
เหมาะสาหรับใช้เป็ นเสารับแรงที่ปลายสุดหรือจุดมุมของ
รัว้ ไฟฟ้า
(แนะนาให้ใช้แผ่นไม้หนา 5 ซิม. ยาว > 1 เมตร วางพาด
ใต้ดนิ เพื่อช่วยรับแรงดึงของรัว้ ป้องกันเสาเอนถอน)

เสารั้วไฟฟ้ า แบบติดตัง้ ถาวรและเคลื่อนย้ายได้
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบาย

รหัสสินค้า

ราคา

เสารัว้ ไฟฟ้า
แบบวงแหวน
ยี่หอ้ Gallagher

ผลิตจากเหล็กสปริง แข็งแรงทนทานมาก
ด้านบนเป็ นฉนวนสาหรับร้อยเชือกรัว้ ไฟฟ้า
และจับถอนเสาได้งา่ ย
ติดตัง้ ง่ายด้วยการเหยียบและเคลือ่ นย้ายที่
ได้อย่างง่าย

EPG72313

230

เสาไฟเบอร์กลาส
1 x150 ซิม.

ไฟเบอร์กลาสทน UV
เป็ นฉนวนในตัว ใช้รว่ มกับคลิปเพื่อปรับ
ตาแหน่งของเส้นลวด
ติดตัง้ ง่ายด้วยการตอก

EPHPS10150

120

เสาไฟเบอร์กลาส
2.2 x 270 ซิม.

ไฟเบอร์กลาสทน UV ขนาดใหญ่
เป็ นฉนวนในตัว ใช้รว่ มกับคลิปเพื่อล็อค
ลวดไม่ให้หลุด เหมาะสาหรับการกัน้ สัตว์
ขนาดใหญ่ เช่น รัว้ ช้าง

EPHPS22270

490

แท่งสายดินและแคลมล็อค
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

แท่งสายดินรูปตัว W

แท่งเหล็กรูปตัว W หนา 2 มม.
ยาว 190 ซิม. พืน้ ที่ผิวสัมผัสดินมาก
เคลือบ ZAM ป้องกันสนิมได้ดีกว่า
กัลวาไนซิ์หรือสังกะสีกว่า 10 เท่าตัว

FPPP190

480

เคลมล็อคแท่งสายดิน
ยี่หอ้ Gallagher

ช่วยยึดล็อคแท่งสายดินและลวดนา
ไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนาเป็ นทีส่ ดุ ทาให้
การเชื่อมต่อของไฟฟ้าเป็ นไปได้อย่าง
สมบูรณ์แบบและถาวร

ECG87601

280

แท่งสายดินแบบเคลื่อนย้ายได้

แท่งสายดินสาหรับงานติดตัง้ รัว้ ไฟฟ้า
ชั่วคราว นา้ หนักเบา ติดตัง้ และรือ้ ถอน
เพื่อนามาใช้ซิา้ ได้

ECT00001

95

ฉนวนรั้วไฟฟ้ าและคลิปเสา
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบาย

รหัสสินค้า

ราคา

คลิปเสา Gallagher

คลิปเสาคุณภาพสูง ทน UV ใช้รว่ มกับเสา
Gallagher ล็อคได้อย่างแน่นหนาด้วยแรงยึด
สูงถึง 160 กก.

EIG74430

15

คลิปเสาไฟเบอร์กลาส
10 มม.

ลวดเหล็กกล้า ทนสนิม
ใช้รว่ มกับเสาไฟเบอร์กลาส
ขนาด 10 มม. สามารถปรับระดับสูงต่า ขึน้
ลงได้อย่างอิสระ

EIHWC001

8

คลิปเสาไฟเบอร์กลาส
22 มม.

ลวดสปริงทนสนิม
ใช้รว่ มกับเสาไฟเบอร์กลาส
ขนาด 22 มม. ด้วยการตอกผ่านรูและถ่าง
ออกเพื่อยึด

EIG704004

8

ฉนวนชุดป้องกันเสารับแรง
(รัว้ ช้าง)

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
ใช้รว่ มกับแท่งไฟฟ้าป้องกันชุดเสารับแรง
สาหรับรัว้ ป้องกันช้าง

FSETEI0001

65

ฉนวนเสา T POST
ยี่หอ้ Gallagher

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
ใช้รว่ มกับเสา T POST

EIG681034

30

ฉนวนเสา PP FENCE
ยี่หอ้ Gallagher

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
ใช้รว่ มกับเสา PP FENCE

SG27706

30

ฉนวนเสา Y POST
ยี่หอ้ Gallagher

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
ใช้รว่ มกับเสา Y POST

EIG68607

25

ฉนวนเสาไม้ ปูน เหล็ก
ยี่หอ้ Gallagher

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
ใช้รว่ มกับเสาไม้ / ปูน / เหล็ก โดยการตอก
คลิปเสาไม้หรือยิงสกรู

EIG67304

25

ฉนวนเสาไม้
แบบเกลียวขัน
ยี่หอ้ Gallagher

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
และเกลียวเหล็กทนสนิม
สาหรับขันติดตัง้ บนเสาไม้

EIG66604

30

ฉนวนเสริมเสาวงแหวน

ฉนวนคุณภาพสูง ติดตัง้ ง่าย เพียงล็อคเข้ากับ
เสารัว้ ไฟฟ้าวงแหวนและใช้งานได้ทนั ที

EIRFIN00065

25

คลิปเสาไม้ ยาว 1 นิว้

คลิปเสาทาจากเหล็ก สาหรับติดตัง้ กับ
เสาไม้ ล็อคเส้นลวดไว้กบั เสาไม้อย่างแน่น
หนา เหมาะสาหรับงานติดตัง้ รัว้ ไฟฟ้าถาวร

FESLST002

5

ฉนวนรั้วไฟฟ้ าแบบแขนยืน่
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบาย

รหัสสินค้า

ราคา

ฉนวนแขนยื่น
เสา T POST
ยี่หอ้ Gallagher

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
ใช้รว่ มกับเสา T POST
ยื่นออกมา 12.5 ซิม.

EIG650034

35

ฉนวนแขนยื่น (แขนเหล็ก)
เสาไม้
ยี่หอ้ Gallagher

แขนเหล็ก + ฉนวน
ใช้รว่ มกับเสาไม้
ยื่นออกมา 26 ซิม.

EISG211

หมดชั่งคราว
195

ฉนวนแขนยื่น (แขนเหล็ก)
เสา Y Post
ยี่หอ้ Gallagher

แขนเหล็ก + ฉนวน
ใช้รว่ มกับเสา Y POST
ยื่นออกมา 26 ซิม.

EISG201

195

ชื่อสินค้า

คาอธิบาย

รหัสสินค้า

ราคา

ตัวดึงรัว้ ไฟฟ้าถาวร
3 in 1
ยี่หอ้ Gallagher

ติดตัง้ ที่ปลายสุดของรัว้ สาหรับดึงลวด
ให้ตงึ / เป็ นฉนวน / และเป็ นตัวเชื่อม
ไฟฟ้า
(แนะนาระยะดึงไม่เกิน 500 เมตร)

EIG74313

290

ตัวดึงลวดถาวร
พีพีเฟ้นซิ์

ใช้สาหรับขันดึงลวดให้ตงึ
(แนะนาระยะดึงไม่เกิน 500 เมตร)

ETRFST00200

210

ตัวดึงลวดถาวร
แรด2นอ

ใช้สาหรับขันดึงลวดให้ตงึ
(แนะนาระยะดึงไม่เกิน 200 เมตร)

ETHLJQ003

130

ฉนวนรับแรงดึง
(ฉนวนมะเฟื อง)
ยี่หอ้ Gallagher

ติดตัง้ ที่ปลายสุดของรัว้ สาหรับเป็ น
ฉนวนไฟฟ้า ต้านทานไฟฟ้าสูง ทน UV
แข็งแรงและรับแรงดึงได้ดี

EIG74514

65

สปริงรับแรง
ควบคุมความตึงลวด

สปริงทนสนิม รับแรงดึงได้สงู
ช่วยควบคุมความตึงของรัว้ และ
ลดแรงปะทะจากสัตว์ใหญ่
เช่น รัว้ ช้าง เป็ นต้น

EZHSPW002-2

250

อุปกรณ์ดงึ และรับแรงดึงลวดรั้วไฟฟ้ า
รูปสินค้า

อุปกรณ์เชือ่ มต่อรั้วไฟฟ้ า
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

ตัวเชื่อม ยึดลวด L SHAPE
ยี่หอ้ Gallagher

ผลิตจากเหล็กทนสนิม
ใช้ลอ็ คเชื่อมลวดรัว้ ไฟฟ้า
หลายเส้น ได้อย่างแน่นหนา

EJG60304

25

FESLST003

หมดชั่วคราว
65

ต่อลวดได้อย่างง่ายดาย
แข็งแรง คงทน
โดยใช้รว่ มกับคีมหนีบ
ตัวต่อลวด Crimp

FZWNR005

5

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

แกนหมุนเก็บเชือกรัว้ ไฟฟ้า
ขนาดเล็ก
ยี่หอ้ Gallagher

ใช้สาหรับหมุนเก็บและเคลือ่ นย้ายเชือก
รัว้ ไฟฟ้าขนาด 2.5 มม. ได้ 200 ม. หรือ
เชือกรัว้ ไฟฟ้า ขนาด 5 มม. ได้ 100 ม.

EZG63030

780

แกนหมุนเก็บเชือกรัว้ ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่
ยี่หอ้ Gallagher

ใช้สาหรับหมุนเก็บและเคลือ่ นย้ายเชือก
รัว้ ไฟฟ้าขนาด 2.5 มม. ได้ 500 ม. หรือ
เชือกรัว้ ไฟฟ้า ขนาด 5 มม. ได้ 250 ม.

EZG61600

1,900

มือจับเชือกรัว้ ไฟฟ้า
ยี่หอ้ Gallagher

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV จับถือได้งา่ ย
ใช้ในการเกี่ยวเชือกรัว้ ไฟฟ้าไว้กบั รัว้
ไฟฟ้าถาวรหรือรัว้ อื่นๆ

EIG60630

85

ตัวต่อลวด Gripple

ตัวต่อลวด Crimp
ลวด 2.5 มม.

ต่อลวดได้อย่างง่ายดาย
แข็งแรง คงทน
โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือใดๆ

แกนหมุนเก็บเชือกรั้วไฟฟ้ า + แขนจับ
รูปสินค้า

ประตูรั้วไฟฟ้ า
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบาย

รหัสสินค้า

ราคา

ชุดประตูรวั้ ไฟฟ้าสปริง
(3 ม. – 5 ม.)
ยี่หอ้ Gallagher

ชุดประตูสปริงสาเร็จรูป ติดตัง้
ง่าย เหมาะสาหรับประตูกว้าง
3 - 5 เมตร ออกแบบให้สปริงไม่
สัมผัสพืน้ มือจับประตูผลิตจาก
ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV ใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย

EGG64000

880

ชุดประตูรวั้ ไฟฟ้าสปริง
สีขาว
(3 ม. – 5 ม.)
ยี่หอ้ Gallagher

ชุดประตูสปริงสาเร็จรูป สีขาวทา
ให้มองเห็นได้ชดั เจน จึงเหมาะ
กับสัตว์ที่ตอ้ งการความปลอดภัย
สูง เช่น ม้า หรือ ที่มีรถขับผ่าน
ติดตัง้ ง่าย เหมาะสาหรับประตู
กว้าง 3 - 5 เมตร ออกแบบให้
สปริงไม่สมั ผัสพืน้ มือจับประตู
ผลิตจากฉนวนคุณภาพสูง ทน
UV ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

EGG64010

980

มือจับประตูรวั้ ไฟฟ้า
ยี่หอ้ Gallagher

มือจับประตูผลิตจากฉนวน
คุณภาพสูง ทน UV ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย มีความนิ่ม จับได้
ง่ายและสบายมือ

EGG69703

190

ตะขอเกี่ยวมือจับประตูรวั้
ไฟฟ้า 3 ทิศทาง
ยี่หอ้ Gallagher

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
เหล็กทนสนิม ลบมุมเพื่อความ
ปลอดภัยของสัตว์ สามารถเชื่อม
ไฟฟ้าและเกี่ยวมือจับประตู
สูงสุดได้ 3 ทิศทาง

EIG64902

หมดชั่วคราว
180

อุปกรณ์เสริมรั้วไฟฟ้ า
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

ตัวเบนฟ้าผ่า
ยี่หอ้ Gallagher

ใช้เพื่อลดความเสียหายของเครือ่ งควบคุมรัว้
ไฟฟ้าจากการเกิดฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง โดย
การผลักไฟฟ้าที่เกินลงดินแทนการวิ่งเข้าสู่
ตัวเครือ่ ง

EZG64800

1,200

คัดเอ้าต์
ยี่หอ้ Gallagher

ใช้หยุดและปล่อยกระแสไฟ
ช่วยในการแบ่งโซินเพื่อจัดการที่สะดวกยิ่งขึน้

EJG60760

680

ป้ายเตือนรัว้ ไฟฟ้า
อลูมิเนียม

เหมาะสาหรับพืน้ ที่ชมุ ชน
ติดกับรัว้ กันขโมยหรือรัว้ ล้อมสัตว์ ป้ายอลูมิเนียม
นาไฟฟ้าได้ดีจงึ เหมาะสาหรับรัว้ ลิงและรัว้ ช้าง ที่
สัตว์อาจจะสัมผัสและทดสอบไฟฟ้าทีป่ ้ายด้วย

EZI00010

55

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

เครือ่ งมือตรวจสอบรัว้
ไฟฟ้าไฟ LED

ใช้สาหรับตรวจสอบรัว้ ไฟฟ้า
โดยวัดค่าโวลต์อย่างคร่าวๆ

ETHFTR004

390

เครือ่ งมือตรวจสอบและหา
จุดบกพร่องของรัว้ ไฟฟ้า
หน้าจอ LCD
ยี่หอ้ HPS

ใช้สาหรับตรวจสอบรัว้ ไฟฟ้า
โดยวัดค่าโวลต์ (สูงสุด 10,000V) และค่าแอมป์
เป็ นตัวเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับลูกศรเพื่อ
นาทางไปยังจุดที่มีไฟฟ้ารั่วเกิดขึน้

ETHFTR005

1,900

เครือ่ งตรวจสอบและหา
จุดบกพร่องของรัว้ ไฟฟ้า
หน้าจอ LCD
ยี่หอ้ Gallagher

ใช้สาหรับตรวจสอบรัว้ ไฟฟ้า
โดยวัดค่าโวลต์ (สูงสุด 15,000V) และค่าแอมป์
เป็ นตัวเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับลูกศรเพื่อ
นาทางไปยังจุดที่มีไฟฟ้ารั่วเกิดขึน้

ETG50905

6,900

ระบบป้องกันขโมย
ยี่หอ้ Gallagher

สัญญานแจ้งเตือนเมื่อรัว้ ไฟฟ้าเกิดไฟรั่วหรือลวด
ถูกตัด
โดยใช้รว่ มกับลาโพงไซิเรน
และไฟหมุน

ETG57900

16,900

เครื่องมือตรวจสอบรั้วไฟฟ้ า
รูปสินค้า

อุปกรณ์รั้วไฟฟ้ าสาหรับติดตัง้ บนกาแพงปูน รั้วกันขโมย/รั้วลิง
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา / ม้วน

ตัวต่อเชื่อมต่อลวด
Lanstar

ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย
ทนสนิม เชื่อมต่อลวดได้อย่างง่าย

SLJLX-X

20

ฉนวนดึงรัว้ ไฟฟ้ากันขโมย

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV
ติดตัง้ ที่จดุ ปลายหรือมุมของแนวรัว้
สาหรับใช้ดงึ รัว้ ให้ตงึ

SITH-ITB32

45

ฉนวนรัว้ ไฟฟ้ากันขโมย

ฉนวนคุณภาพสูง ทน UV

SITH-IMG21

20

ป้ายรัว้ ไฟฟ้ากันขโมย

พลาสติกคุณภาพสูง
ขนาด 22.8 x 17.5 ซิม.

SZTH-WSF

70

เครือ่ งรัว้ ไฟฟ้า
กันขโมย Lanstar

ควบคุมการปล่อยกระแสไฟแบบ 2 ขัว้
มาพร้อมระบบแจ้งเตือนภัย
และระบบสารองไฟ (ไม่รวมแบตเตอร์ร)ี

SLELX-2018C4C-E

15,500

ไฟหมุนและไซิเรน

ใช้สาหรับแจ้งเตือนเมื่อมีผบู้ รุ ุก
หรือเมื่อรัว้ ไฟฟ้ามีความผิดปกติ

SLZLX-SG12

490

ตัวเชื่อมรัว้ ไฟฟ้า
บนประตูบานเลื่อน (คู)่

ใช้สาหรับเชื่อมรัว้ ไฟฟ้ากันขโมย
บริเวณประตูบานเลื่อน

SGTH-CGC

2,400

อุปกรณ์รั้วไฟฟ้ าสาหรับติดตัง้ บนกาแพงปูน รั้วกันขโมย/รั้วลิง
รูปสินค้า

ชื่อสินค้า

คาอธิบายสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา / ม้วน

เสารับแรงอลูมิเนียม
ความยาว 85 ซิม.

เสาอลูมิเนียม หนา 2 มม.
ขนาด 32 x 28 มม.
ติดตัง้ ที่จดุ หัวท้ายและจุดมุมของแนวรัว้

SPTH-4DG

320

เสาอลูมิเนียม
ความยาว 85 ซิม.

เสาอลูมิเนียม หนา 1.5 มม.
ขนาด 21 x 18 มม.

SPTH-4CG

170

ฐานเสาสแตนเลส
ปรับมุมได้
+ พุ๊กสแตนเลส

ใช้ยดึ และติดตัง้ เสาอลูมิเนียมด้านบน
หรือด้านข้างกาแพงรัว้ ได้อย่างง่าย
และแข็งแรง

FSETSLP-BDZ

100

ลวดสลิงอลูมิเนียม
1.6 มม.
ยาว 1,000 ม.

ติดตัง้ ง่าย ทนสนิม
และนาไฟฟ้าได้ดีเยีย่ ม

SLWALX-A161000

หมดชั่วคราว
1,600

ลวดอลูมิเนียม
1.6 มม. หุม้ ฉนวน
ขนาดรวม 2.5 มม.
ยาว 50 ม.

ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครือ่ งควบคุม
ไปยังรัว้ ไฟฟ้า และแท่งสายดิน

SLWLX-2050

980

ห่วงกันแหวก

ป้องกันการแหวกหรือปี นข้ามรัว้
โดยใช้รว่ มกับระบบสัญญาณเตือนภัย

SLJLX-001

65

