
Tijdens de verzorging van het paard is het prettig als deze aangebonden staat. Een paard is van 
nature een vluchtdier, d.w.z. dat u problemen kunt krijgen als een paard in paniek raakt. 
Twee oplossingen;  Zorgen voor een zeer sterke bevestiging of een méér 
diervriendelijke oplossing de ‘rubber rope’. Door de rekbaarheid van de 
rubber rope heeft het paard het gevoel dat het weg kan als het in paniek raakt.

Het is niet verstandig om paarden direct 
na het afspoelen of na gedane arbeid nat 
op stal te zetten.

Een solarium biedt uitkomst.
De energie, die geproduceerd wordt door de 
infrarood-lampen, wordt -zodra de straling 
het paardenlichaam raakt- omgezet in een 
zeer comfortabele warmte.

Sol 30 ECO
Art.nr. 4013010/400V

30 x 150 W lampen
4,6 kW  / 25 Amp

190 x 170 x 28 cm
3 ventilatoren

gewicht 48 kg.
incl 5 mtr. aansluit-
kabel met 5 polige 

stekker
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Sol 15 ECO 
Art.nr. 4011500/ 230V
Art.nr. 4011502/ 400V

15 x 150 W lampen
2,3 kW / 16Amp.

190 x 90 x 28 cm
1 ventilator

gewicht 25 kg

Sol 20 ECO
Art.nr. 4012000/ 230V
Art.nr. 4012002 /400V

20 x 150 W lampen
3,0 kW / 16Amp

190 x 116 x 28 cm
1 ventilator

gewicht 30 kg
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Waarom een solarium?

•  Goede opwarming van de spieren

•  Snel droog na het afspoelen

•  Sneller herstel na zware inspanning

•  Minder kans op hoesten

•  Bevordert de bloedcirculatie

•   Nadien direct te poetsen 
en schoon op stal

•   Bevordert oplossen van 
melkzuur in de spieren

•  Geeft mooie haarglans

Technische gegevens:

•  150 Watt infrarood lampen

•   De lampen zijn in het 
solarium ingebouwd

•   Opbouw sterke aluminium 
kooiconstructie

•  Aardlekschakelaar 
 16 Amp./25Amp traag

•  Incl. 4 bevestigings-ophangogen

•  Conform CE

•  Geeft  veel warmte af.

  HORSEFRIEND  PAARDENSOLARIUM ECO

2 

1.  Niveauregelaar 
manueel 
Art.nr. 4012005

•  Handmatige bediening
•  Uiterst geruisarm
•   Max. 250 cm in 
    hoogte verstelbaar
•  Doe het zelf-pakket
 1.   staalkabel  25 str. meter

 2.   staaldraad klemmen  9 st.

 3.  katrollen  6 st.

 4.  harpsluiting  1 st.

 5.  geremde lier  1 st.

Opties
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2.2.b

Tijdens de verzorging van het paard is het prettig als deze aangebonden staat. Een paard is van 
nature een vluchtdier, d.w.z. dat u problemen kunt krijgen als een paard in paniek raakt. 
Twee oplossingen;  Zorgen voor een zeer sterke bevestiging of een méér 
diervriendelijke oplossing de ‘rubber rope’. Door de rekbaarheid van de 
rubber rope heeft het paard het gevoel dat het weg kan als het in paniek raakt.

2.   Niveauregelaar electrisch 
      (0 - 150 cm.)
      Art.nr. 4012527 voor Sol 20
       Art.nr. 4012528 voor Sol 30; 

conform CE
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3.   Muntautomaat 
 Art.nr. 4011312 
 (penningen), voor solarium
       
 Art.nr. 4011314 
 (euro), voor solarium

4.   Muntautomaat met 
display 
Art.nr. 4011303 
Geschikt voor 5 soorten 
munten.  

5.   Timer incl. kast 
(draaischijf);           
Art.nr. 4012602                          
1 - 60 min.

 
6.   Munten (profiel) 

Art.nr. 4011310 per 100 
stuks

7.   Set wandbeugels, 
 montage aan zijkant 
 Art.nr. 4012003


