














รูปสินค้า ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา

เคร่ืองมือพันลวด
พีพีเฟ้นซ์

FTRFTW0020 180

คีมตัดลวด
พีพเีฟ้นซ์

FTHSF12.5 150

เคร่ืองมือต่อลวด
CRIMP TOOL

FTHWD-FT008A 960

ฝาครอบตอกเสา
T POST

FTPCTP 350

ฝาครอบตอกเสา
PPFENCE

FTPCPP 420

ฝาครอบตอก
เสาหลัก 2.5”

FTPC25 550

เคร่ืองมือตอกเสา FTS0001 1,300

เคร่ืองมือตอกเสา
ยี่ห้อ Gallagher

ETG52501 1,800

เคร่ืองมือตดิตัง้รัว้ (1)



รูปสินค้า ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา

เหล็กประกับ
ยี่ห้อ Strainrite

FTRFNB0034
หมดชั่วคราว

8,500

เหล็กประกับ FT872032 1,800

เคร่ืองมือดึงรัว้ตาข่าย
ยี่ห้อ Strainrite

FTBY00030 7,900

เคร่ืองมือดึงลวด
ยี่ห้อ Strainrite

FTCS00040 6,600

เคร่ืองมือดึงลวด
(แบบประหยดั)

FTHWD-FT0041 1,700

เคร่ืองมือดึงรัว้ตาข่าย
6 เมตร

FTHWD-FT0042 2,600

เคร่ืองมือตดิตัง้รัว้ (2)



รูปสินค้า ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา

เคร่ืองมือดึงลวดเดี่ยว
(แบบเล็บเหยี่ยว)

FTHWD-FT0012 690

เคร่ืองมือขันตัวดึงลวดถาวร
ยี่ห้อ Strainrite

ETG69530 990

แกนหมุน
ม้วนลวด (เล็ก)

FTHWD-FT072 1,600

เคร่ืองมือดึงต่อรัว้
ยี่ห้อ GRIPPLE

FTCGRPM 7,500

เคร่ืองมือตดิตัง้รัว้ (3)



รูปสินค้า ชื่อรุ่น ค าอธิบาย
ระยะรัว้ที่แนะน า (กม.)

รหัสสินค้า ราคา
ไม่มีไฟร่ัว โดนหญ้า

EL101

เคร่ืองควบคุมรัว้ไฟฟ้า
ยี่ห้อ XSTOP 

แบบเสียบปล๊ักไฟบ้าน

ขนาดเคร่ือง 1 จูล

< 10 กม. < 3 กม. SCEEEL101 1,350

M120

เคร่ืองควบคุมรัว้ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Gallagher

แบบเสียบปล๊ักไฟบ้าน

ขนาดเคร่ือง 1.2 จูล

< 8 กม. < 1.2 กม. EEG33333 7,200

MBS200

เคร่ืองควบคุมรัว้ไฟฟ้า
ใช้ได้ 3 ระบบ

ไฟบ้าน / แบตเตอร์รี /
โซล่าเซลล์

ยี่ห้อ Gallagher
ขนาดเคร่ือง 2 จูล

< 20 กม. < 5 กม. EEG38931 13,500

MBS400

เคร่ืองควบคุมรัว้ไฟฟ้า
ใช้ได้ 3 ระบบ

ไฟบ้าน / แบตเตอร์รี /
โซล่าเซลล์

ยี่ห้อ Gallagher
ขนาดเคร่ือง 4 จูล

< 30 กม. < 7 กม. EEG39030 13,900

MBS800

เคร่ืองควบคุมรัว้ไฟฟ้า
ใช้ได้ 3 ระบบ

ไฟบ้าน / แบตเตอร์รี /
โซล่าเซลล์

ยี่ห้อ Gallagher
ขนาดเคร่ือง 8 จูล

< 40 กม. < 10 กม. EEG39031 17,600

เคร่ืองควบคุมรัว้ไฟฟ้า แบบเสียบปล๊ักไฟบ้านและแบบหลายระบบ



รูปสินค้า ชื่อรุ่น ค าอธิบาย
ระยะรัว้ที่แนะน า

รหัสสินค้า ราคา
ไม่มีไฟร่ัว โดนหญ้า

XS4

เคร่ืองควบคมุรัว้ไฟฟา้ 
พลงังานแสงอาทิตย์ 

XSTOP

ขนาดเคร่ือง 0.04 จลู

< 500เมตร ไมแ่นะน า SCEES0040 2,200

S6

เคร่ืองควบคมุรัว้ไฟฟา้ 
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ยี่ห้อ Gallagher

ขนาดเคร่ือง 0.06จลู

< 700เมตร ไมแ่นะน า EEG34900 6,900

S12

เคร่ืองควบคมุรัว้ไฟฟา้ 
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ยี่ห้อ Gallagher

ขนาดเคร่ือง 0.12 จลู

< 1 กม. < 0.2 กม. EEG34910 8,900

S20

เคร่ืองควบคมุรัว้ไฟฟา้ 
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ยี่ห้อ Gallagher

ขนาดเคร่ือง 0.2 จลู

< 3 กม. < 0.7 กม. EEG34132 9,900

S40

เคร่ืองควบคมุรัว้ไฟฟ้า 
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ยี่ห้อ Gallagher

ขนาดเคร่ือง 0.4 จลู

< 5 กม. < 1.5 กม. EEG34530 13,900

S100

เคร่ืองควบคมุรัว้ไฟฟา้ 
พลงังานแสงอาทิตย์
ยี่ห้อ Gallagher

ขนาดเคร่ือง 1 จลู

< 10 กม. < 3 กม. EEG34630 21,000

S400

เคร่ืองควบคมุรัว้ไฟฟา้ 
พลงังานแสงอาทิตย์
ยี่ห้อ Gallagher

ขนาดเคร่ือง 4 จลู

< 30 กม. < 7 กม. EEG36130 39,900

เคร่ืองควบคุมรัว้ไฟฟ้า โซล่าเซลล์ + แบตเตอร์ร่ีในตัว 



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า รหัสสินค้า ราคา / ม้วน

ลวดรัว้ไฟฟา้สีฟา้
ยี่ห้อ Warratah

เคลือบอลซูิิง้ค์ คลาส 40
ม้วนละ 50 กก.

ลวดสปริงไมผ่สมเหล็กรีไซิเคิล
เคลือบอลซูิิง้ค์ คลาส 40

และพอลิเมอร์สีฟา้ น าไฟฟา้ 120%
แข็งแรงมากและทนสนิมกวา่ 12 เทา่

FWHB250
/1500/50

12,000 / 1,500ม.
ขนาด 2.5มม.

FWHB157
/3500/50

13,000 / 3,500ม.
ขนาด 1.57มม.

ลวดรัว้ไฟฟา้
เคลือบกลัวาไนซ์ิ คลาส 3

ขนาด 2.5มม.

ลวดคาร์บอนสงู
รับแรงปะทะได้ดี ไมห่ยอ่นงา่ย
เคลือบกลัป์วาไนซ์ิ คลาส 3

ทนสนิมกวา่ลวดทัว่ไป 6เทา่ตวั

FWHG250
2,800 / 650ม.
ม้วนละ 25กก.

สายรัว้ไฟฟา้หุ้มฉนวน
ยี่ห้อ Gallagher

อยา่งแข็ง

ลวดน าไฟฟา้ หุ้มด้วยฉนวนความต้านทานไฟฟา้
สงู 2 ขัน้ เหมาะส าหรับใช้ตอ่เช่ือมจากเคร่ืองรัว้
ไฟฟา้ไปยงัรัว้ไฟฟา้ และใช้ลอดใต้ประตรัูว้
(แนะน าให้สวมในทอ่ PE ในกรณีฝังใต้ดิน)

ECG62702 3,000 / 50ม.

ECG62703 5,900 / 100ม.

สายรัว้ไฟฟา้หุ้มฉนวน
ยี่ห้อ Gallagher

อยา่งออ่น

ลวดน าไฟฟา้ หุ้มด้วยฉนวนความต้านทานไฟฟา้
สงู 2 ขัน้

ดดังอได้งา่ย เหมาะส าหรับใช้ตอ่เช่ือมจากเคร่ือง
รัว้ไฟฟา้มายงัรัว้ไฟฟา้ 

ECG62712 3,900 / 50ม.

เชือกรัว้ไฟฟา้ 2 มม.
ยี่ห้อ Gallagher

เชือกทน UV สานกบัลวดสแตนเลส 6 เส้น 
เหมาะส าหรับระยะรัว้ < 200 ม.

ECG62004
890 / 200ม.
ขนาด 2มม.

เชือกรัว้ไฟฟา้
เทอร์โบ 2.5มม.
ยี่ห้อ Gallagher

เชือกเหนียวพิเศษ ทน UV สานกบัลวดสแตนเลส
6 เส้นและทองแดง 3 เส้น น าไฟฟา้ได้ดี 

46 เทา่ของเชือกรัว้ไฟฟา้ 2 มม. เหมาะส าหรับ
ระยะรัว้ < 3 กม.)

ECG62056
3,500 / 400ม.
ขนาด 2.5มม.

เชือกรัว้ไฟฟา้
เทอร์โบ 5 มม.
ยี่ห้อ Gallagher

เชือกเหนียวพิเศษ ทน UV สานกบัลวดสแตนเลส
6 เส้นและทองแดง 3 เส้น น าไฟฟา้ได้ดี 19 เทา่
ของเชือกรัว้ไฟฟา้ 2 มม. ขนาดใหญ่ 5 มม. จงึ

เห็นได้ชดัเจนและปลอดภยัมาก
เหมาะส าหรับระยะรัว้ < 3 กม.

ECG62254
4,800 / 200ม.
ขนาด 5มม.

ลวดและเชือกน าไฟฟ้า



รูป ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า ความสูงเสา / รัว้ รหัสสินค้า ราคา

เสารัว้ไฟฟา้
Gallagher

ผลติจากไฟเบอร์กลาสหุ้มพลาสตกิคณุภาพสงู ทน UV
สปริงตวัได้ดี ทนตอ่แรงปะทะสงู

ตวัเสาเป็นฉนวนในตวั
จงึหมดหว่งเร่ืองไฟร่ัวได้ 100%

แผ่นลอนคลื่นยดึใต้ดนิอย่างแน่นหนา
ตดิตัง้ง่ายโดยการตอก ไมต้่องขดุหลมุ เทปนู

เสายาว 145
ส าหรับ รัว้สงู 95 ซิม.

EPG74203 440

เสายาว 164
ส าหรับรัว้สงู 114 ซิม.

EPG74213 540

เสายาว 210
ส าหรับรัว้สงู 150 ซิม.

EPG74223 570

เสา T POST

เสาเหลก็รูปตวั T สีทโูทน
แข็งแรงทนทาน 

ไม่แตกหกัง่ายเหมือนเสาปนู
มีแผ่นยดึดนิใต้ดนิปอ้งกนัการเอนล้ม

ใช้ร่วมกบัฉนวนเสา T Post 
ตดิตัง้ง่ายโดยการตอก ไมต้่องขดุหลมุ เทปนู

เสายาว 155 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 90 ซิม.

FPTP155
290
180

เสายาว 190 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 120 ซิม.

FPTP190
360
230

เสายาว 230 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 155 ซิม.

FPTP230
420
270

เสายาว 270 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 190 ซิม.

FPTP270
480
320

เสา PP 
FENCE

ผลติจากเหลก็กล้าคาร์บอนสงู เคลือบ ZAM
ทนสนิม 10 เทา่ของแป็บน า้

เสารูปตวั W โอบดนิได้ดี ไม่เอนล้มง่าย
แข็งแรงทนทาน สปริงตวัได้ดี 
ไม่แตกหกัเหมือนเสาปนู

ใช้ร่วมกบัฉนวนเสา PP FENCE
ตดิตัง้ง่ายโดยการตอก ไมต้่องขดุหลมุ เทปนู

เสายาว 155 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 90 ซิม.

FPPP155 420

เสายาว 190 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 120 ซิม.

FPPP190 480

เสายาว 230 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 150 ซิม.

FPPP230 550

เสายาว 270 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 190 ซิม.

FPPP270 650

เสาไม้กลม 
ขนาด 14-16 

ซิม.

เสาไม้สนอบแห้งและอดัน า้ยา CCA
ระดบั H5 น าเข้าจากประเทศนิวซิีแลนด์ 
ไร้ปลวกและไม่ผพุงัแม้จะฝังอยู่ใต้ดนิ

เหมาะส าหรับใช้เป็นเสารับแรงท่ีปลายสดุหรือจุดมมุของ
รัว้ หรือเป็นเสารับประตู

(แนะน าให้ใช้แผ่นไม้หนา 5 ซิม. ยาว > 1 เมตร วางพาด
ใต้ดนิเพ่ือช่วยรับแรงดงึของรัว้ ปอ้งกนัเสาเอนถอน)

เสายาว 180 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 90 ซิม.

FPWEH518
1,300
910

เสายาว 210 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 120 ซิม.

FPWEH521
1,500
1,050

เสายาว 240 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 150 ซิม.

FPWEH524
หมดชัว่คราว

1,800
1,260

เสายาว  270 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 190 ซิม.

FPWEH527
2,000
1,400

เสายาว  300 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 190 ซิม.

FPWEH530
2,300
1,610

เสาไม้เหลี่ยม
ขนาด 10x10 

ซิม.

เสาไม้สนอบแห้งและอดัน า้ยา CCA
ระดบั H5 น าเข้าจากประเทศนิวซิีแลนด์ 
ไร้ปลวกและไม่ผพุงัแม้จะฝังอยู่ใต้ดนิ

เหมาะส าหรับใช้เป็นเสารับแรงที่ปลายสดุหรือจุดมมุของ
รัว้ไฟฟ้า

(แนะน าให้ใช้แผ่นไม้หนา 5 ซิม. ยาว > 1 เมตร วางพาด
ใต้ดนิเพ่ือช่วยรับแรงดงึของรัว้ ปอ้งกนัเสาเอนถอน)

เสายาว 150 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 90 ซิม.

FPWS101015 450

เสายาว 180 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 120 ซิม.

FPWS101018
หมดชัว่คราว

670

เสายาว  240 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 150 ซิม.

FPWS101024
หมดชัว่คราว

860

เสายาว 270 ซิม.
ส าหรับรัว้สงู 190 ซิม.

FPWS101027
หมดชัว่คราว

1,200

เสารัว้ไฟฟ้า แบบตดิตัง้ถาวร



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบาย รหัสสินค้า ราคา

เสารัว้ไฟฟา้
แบบวงแหวน
ยี่ห้อ Gallagher

ผลิตจากเหล็กสปริง แข็งแรงทนทานมาก 
ด้านบนเป็นฉนวนส าหรับร้อยเชือกรัว้ไฟฟา้

และจบัถอนเสาได้งา่ย
ติดตัง้งา่ยด้วยการเหยยีบและเคลือ่นย้ายที่

ได้อยา่งงา่ย 

EPG72313 230

เสาไฟเบอร์กลาส
1 x150 ซิม.

ไฟเบอร์กลาสทน UV 
เป็นฉนวนในตวั ใช้ร่วมกบัคลิปเพ่ือปรับ

ต าแหน่งของเส้นลวด
ติดตัง้งา่ยด้วยการตอก

EPHPS10150 120

เสาไฟเบอร์กลาส
2.2 x 270 ซิม.

ไฟเบอร์กลาสทน UV ขนาดใหญ่
เป็นฉนวนในตวั ใช้ร่วมกบัคลิปเพ่ือล็อค
ลวดไมใ่ห้หลดุ เหมาะส าหรับการกัน้สตัว์

ขนาดใหญ่ เชน่ รัว้ช้าง

EPHPS22270 490

รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า รหัสสินค้า ราคา

แทง่สายดินรูปตวั W

แทง่เหล็กรูปตวั W หนา 2 มม. 
ยาว 190 ซิม. พืน้ที่ผิวสมัผสัดินมาก
เคลือบ ZAM ป้องกนัสนิมได้ดีกวา่
กลัวาไนซ์ิหรือสงักะสีกวา่ 10 เทา่ตวั

FPPP190 480

เคลมล็อคแทง่สายดิน
ยี่ห้อ Gallagher

ชว่ยยดึล็อคแทง่สายดนิและลวดน า
ไฟฟา้ได้อยา่งแน่นหนาเป็นทีส่ดุ ท าให้
การเชื่อมตอ่ของไฟฟา้เป็นไปได้อย่าง

สมบรูณ์แบบและถาวร

ECG87601 280

แทง่สายดินแบบเคลื่อนย้ายได้
แทง่สายดินส าหรับงานติดตัง้รัว้ไฟฟา้
ชัว่คราว น า้หนกัเบา ติดตัง้และรือ้ถอน

เพ่ือน ามาใช้ซิ า้ได้
ECT00001 95

เสารัว้ไฟฟ้า แบบตดิตัง้ถาวรและเคล่ือนย้ายได้

แท่งสายดนิและแคลมล็อค



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบาย รหัสสินค้า ราคา

คลิปเสา Gallagher
คลิปเสาคณุภาพสงู ทน UV ใช้ร่วมกบัเสา 

Gallagher ล็อคได้อยา่งแน่นหนาด้วยแรงยดึ
สงูถึง 160 กก.

EIG74430 15

คลิปเสาไฟเบอร์กลาส
10 มม.

ลวดเหล็กกล้า ทนสนิม
ใช้ร่วมกบัเสาไฟเบอร์กลาส

ขนาด 10 มม. สามารถปรับระดบัสงูต ่า ขึน้
ลงได้อยา่งอิสระ

EIHWC001 8

คลิปเสาไฟเบอร์กลาส
22 มม.

ลวดสปริงทนสนิม
ใช้ร่วมกบัเสาไฟเบอร์กลาส

ขนาด 22 มม. ด้วยการตอกผ่านรูและถา่ง
ออกเพ่ือยดึ

EIG704004 8

ฉนวนชดุป้องกนัเสารับแรง
(รัว้ช้าง)

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV
ใช้ร่วมกบัแทง่ไฟฟา้ป้องกนัชดุเสารับแรง

ส าหรับรัว้ป้องกนัช้าง
FSETEI0001 65

ฉนวนเสา T POST
ยี่ห้อ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 
ใช้ร่วมกบัเสา T POST

EIG681034 30

ฉนวนเสา PP FENCE
ยี่ห้อ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 
ใช้ร่วมกบัเสา PP FENCE

SG27706 30

ฉนวนเสา Y POST
ยี่ห้อ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 
ใช้ร่วมกบัเสา Y POST

EIG68607 25

ฉนวนเสาไม้  ปนู เหล็ก
ยี่ห้อ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 
ใช้ร่วมกบัเสาไม้ / ปนู / เหล็ก โดยการตอก

คลิปเสาไม้หรือยิงสกรู
EIG67304 25

ฉนวนเสาไม้
แบบเกลียวขนั
ยี่ห้อ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 
และเกลียวเหล็กทนสนิม
ส าหรับขนัติดตัง้บนเสาไม้

EIG66604 30

ฉนวนเสริมเสาวงแหวน
ฉนวนคณุภาพสงู ติดตัง้งา่ย เพียงล็อคเข้ากบั
เสารัว้ไฟฟา้วงแหวนและใช้งานได้ทนัที

EIRFIN00065 25

คลิปเสาไม้ ยาว 1 นิว้
คลิปเสาท าจากเหล็ก ส าหรับติดตัง้กับ

เสาไม้ ล็อคเส้นลวดไว้กบัเสาไม้อยา่งแนน่
หนา เหมาะส าหรับงานติดตัง้รัว้ไฟฟ้าถาวร

FESLST002 5

ฉนวนรัว้ไฟฟ้าและคลิปเสา



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบาย รหัสสินค้า ราคา

ตวัดงึรัว้ไฟฟา้ถาวร
3 in 1

ยี่ห้อ Gallagher

ติดตัง้ที่ปลายสดุของรัว้ ส าหรับดงึลวด
ให้ตงึ / เป็นฉนวน / และเป็นตวัเชื่อม

ไฟฟา้
(แนะน าระยะดงึไมเ่กิน 500 เมตร)

EIG74313 290

ตวัดงึลวดถาวร
พีพีเฟน้ซ์ิ

ใช้ส าหรับขนัดงึลวดให้ตงึ
(แนะน าระยะดงึไมเ่กิน 500 เมตร)

ETRFST00200 210

ตวัดงึลวดถาวร
แรด2นอ

ใช้ส าหรับขนัดงึลวดให้ตงึ
(แนะน าระยะดงึไมเ่กิน 200 เมตร)

ETHLJQ003 130

ฉนวนรับแรงดงึ
(ฉนวนมะเฟือง)
ยี่ห้อ Gallagher

ติดตัง้ที่ปลายสดุของรัว้ส าหรับเป็น
ฉนวนไฟฟา้ ต้านทานไฟฟา้สงู ทน UV

แข็งแรงและรับแรงดงึได้ดี
EIG74514 65

สปริงรับแรง 
ควบคมุความตงึลวด

สปริงทนสนิม รับแรงดงึได้สงู
ชว่ยควบคมุความตงึของรัว้และ
ลดแรงปะทะจากสตัว์ใหญ่ 

เชน่ รัว้ช้าง เป็นต้น

EZHSPW002-2 250

รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบาย รหัสสินค้า ราคา

ฉนวนแขนยื่น
เสา T POST

ยี่ห้อ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV 
ใช้ร่วมกบัเสา T POST
ยื่นออกมา 12.5 ซิม.

EIG650034 35

ฉนวนแขนยื่น (แขนเหล็ก)
เสาไม้

ยี่ห้อ Gallagher

แขนเหล็ก + ฉนวน
ใช้ร่วมกบัเสาไม้
ยื่นออกมา 26 ซิม.  

EISG211 
หมดชัง่คราว

195

ฉนวนแขนยื่น (แขนเหล็ก)
เสา Y Post

ยี่ห้อ Gallagher

แขนเหล็ก + ฉนวน
ใช้ร่วมกบัเสา Y POST
ยื่นออกมา 26 ซิม.  

EISG201 195

ฉนวนรัว้ไฟฟ้าแบบแขนยื่น

อุปกรณ์ดงึและรับแรงดงึลวดรัว้ไฟฟ้า



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า รหัสสินค้า ราคา

ตวัเชื่อม ยดึลวด L SHAPE
ยี่ห้อ Gallagher

ผลติจากเหลก็ทนสนิม 
ใช้ลอ็คเช่ือมลวดรัว้ไฟฟา้ 
หลายเส้น ได้อยา่งแนน่หนา

EJG60304 25

ตวัตอ่ลวด Gripple

ตอ่ลวดได้อยา่งง่ายดาย
แข็งแรง คงทน

โดยไมต้่องใช้เคร่ืองมือใดๆ
FESLST003

หมดชัว่คราว
65

ตวัตอ่ลวด Crimp
ลวด 2.5 มม.

ตอ่ลวดได้อยา่งง่ายดาย
แข็งแรง คงทน

โดยใช้ร่วมกบัคีมหนีบ
ตวัตอ่ลวด Crimp

FZWNR005 5

รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า รหัสสินค้า ราคา

แกนหมนุเก็บเชือกรัว้ไฟฟา้
ขนาดเล็ก

ยี่ห้อ Gallagher

ใช้ส าหรับหมนุเก็บและเคลือ่นย้ายเชือก
รัว้ไฟฟา้ขนาด 2.5 มม. ได้ 200 ม. หรือ 
เชือกรัว้ไฟฟา้ ขนาด 5 มม. ได้ 100 ม.

EZG63030 780

แกนหมนุเก็บเชือกรัว้ไฟฟา้ 
ขนาดใหญ่

ยี่ห้อ Gallagher

ใช้ส าหรับหมนุเก็บและเคลือ่นย้ายเชือก
รัว้ไฟฟา้ขนาด 2.5 มม. ได้ 500 ม. หรือ 
เชือกรัว้ไฟฟา้ ขนาด 5 มม. ได้ 250 ม.

EZG61600 1,900

มือจบัเชือกรัว้ไฟฟา้
ยี่ห้อ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV จบัถือได้งา่ย 
ใช้ในการเก่ียวเชือกรัว้ไฟฟา้ไว้กบัรัว้

ไฟฟา้ถาวรหรือรัว้อ่ืนๆ
EIG60630 85

อุปกรณ์เช่ือมต่อรัว้ไฟฟ้า

แกนหมุนเก็บเชือกรัว้ไฟฟ้า + แขนจับ



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบาย รหัสสินค้า ราคา

ชดุประตรัูว้ไฟฟา้สปริง
(3 ม. – 5 ม.)
ยี่ห้อ Gallagher

ชดุประตสูปริงส าเร็จรูป ติดตัง้
ง่าย เหมาะส าหรับประตกูว้าง

3 - 5 เมตร ออกแบบให้สปริงไม่
สมัผสัพืน้ มือจบัประตผูลติจาก
ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV ใช้งาน

ได้อยา่งปลอดภยั

EGG64000 880

ชดุประตรัูว้ไฟฟา้สปริง
สขีาว

(3 ม. – 5 ม.)
ยี่ห้อ Gallagher

ชดุประตสูปริงส าเร็จรูป สีขาวท า
ให้มองเห็นได้ชดัเจน จึงเหมาะ
กบัสตัว์ที่ต้องการความปลอดภยั
สงู เช่น ม้า หรือ ที่มีรถขบัผา่น 
ติดตัง้ง่าย เหมาะส าหรับประตู
กว้าง 3 - 5 เมตร ออกแบบให้
สปริงไมส่มัผสัพืน้ มือจบัประตู
ผลติจากฉนวนคณุภาพสงู ทน 
UV ใช้งานได้อยา่งปลอดภยั

EGG64010 980

มือจบัประตรัูว้ไฟฟา้
ยี่ห้อ Gallagher

มือจบัประตผูลติจากฉนวน
คณุภาพสงู ทน UV ใช้งานได้

อยา่งปลอดภยั มีความนิ่ม จบัได้
ง่ายและสบายมือ

EGG69703 190

ตะขอเก่ียวมือจบัประตรัูว้
ไฟฟา้ 3 ทิศทาง
ยี่ห้อ Gallagher

ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV
เหลก็ทนสนิม ลบมมุเพื่อความ
ปลอดภยัของสตัว์ สามารถเชื่อม
ไฟฟา้และเก่ียวมือจบัประตู

สงูสดุได้ 3 ทิศทาง

EIG64902 180

ประตูรัว้ไฟฟ้า



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า รหัสสินค้า ราคา

ตวัเบนฟา้ผ่า
ยี่ห้อ Gallagher

ใช้เพ่ือลดความเสียหายของเคร่ืองควบคมุรัว้
ไฟฟา้จากการเกิดฟา้ผ่าในบริเวณใกล้เคยีง โดย
การผลกัไฟฟา้ที่เกินลงดินแทนการวิ่งเข้าสู่

ตวัเคร่ือง

EZG64800 1,200

คดัเอ้าต์
ยี่ห้อ Gallagher

ใช้หยดุและปลอ่ยกระแสไฟ
ชว่ยในการแบง่โซินเพื่อจดัการที่สะดวกยิ่งขึน้

EJG60760 680

ป้ายเตือนรัว้ไฟฟา้
อลมิูเนียม

เหมาะส าหรับพืน้ที่ชมุชน
ติดกบัรัว้กนัขโมยหรือรัว้ล้อมสตัว์ ป้ายอลมิูเนียม
น าไฟฟา้ได้ดีจงึเหมาะส าหรับรัว้ลงิและรัว้ช้าง ที่
สตัว์อาจจะสมัผสัและทดสอบไฟฟา้ทีป่้ายด้วย

EZI00010 55

รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า รหัสสินค้า ราคา

เคร่ืองมือตรวจสอบรัว้
ไฟฟา้ไฟ LED

ใช้ส าหรับตรวจสอบรัว้ไฟฟา้
โดยวดัคา่โวลต์อยา่งคร่าวๆ

ETHFTR004 390

เคร่ืองมือตรวจสอบและหา
จดุบกพร่องของรัว้ไฟฟา้

หน้าจอ LCD
ยี่ห้อ HPS

ใช้ส าหรับตรวจสอบรัว้ไฟฟา้
โดยวดัคา่โวลต์ (สงูสดุ 10,000V) และคา่แอมป์
เป็นตวัเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกบัลกูศรเพื่อ

น าทางไปยงัจดุที่มีไฟฟา้ร่ัวเกิดขึน้

ETHFTR005 1,900

เคร่ืองตรวจสอบและหา
จดุบกพร่องของรัว้ไฟฟา้

หน้าจอ LCD
ยี่ห้อ Gallagher

ใช้ส าหรับตรวจสอบรัว้ไฟฟา้
โดยวดัคา่โวลต์ (สงูสดุ 15,000V) และคา่แอมป์
เป็นตวัเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกบัลกูศรเพื่อ

น าทางไปยงัจดุที่มีไฟฟา้ร่ัวเกิดขึน้

ETG50905 6,900

ระบบป้องกนัขโมย
ยี่ห้อ Gallagher

สญัญานแจ้งเตือนเม่ือรัว้ไฟฟา้เกิดไฟร่ัวหรือลวด
ถกูตดั

โดยใช้ร่วมกบัล าโพงไซิเรน
และไฟหมนุ

ETG57900 16,900

อุปกรณ์เสริมรัว้ไฟฟ้า

เคร่ืองมือตรวจสอบรัว้ไฟฟ้า



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า รหัสสินค้า ราคา

ตวัตอ่เช่ือมตอ่ลวด
Lanstar

ผลิตจากอลมิูเนียมอลัลอย 
ทนสนิม เช่ือมตอ่ลวดได้อยา่งงา่ย

SLJLX-X 20

ฉนวนดงึรัว้ไฟฟา้กนัขโมย
ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV

ติดตัง้ที่จดุปลายหรือมมุของแนวรัว้
ส าหรับใช้ดงึรัว้ให้ตงึ

SITH-ITB32 45

ฉนวนรัว้ไฟฟา้กนัขโมย ฉนวนคณุภาพสงู ทน UV SITH-IMG21 20

ป้ายรัว้ไฟฟา้กนัขโมย
พลาสติกคณุภาพสงู
ขนาด 22.8 x 17.5 ซิม.

SZTH-WSF 70

เคร่ืองรัว้ไฟฟา้
กนัขโมย Lanstar

ควบคมุการปลอ่ยกระแสไฟแบบ 2 ขัว้ 
มาพร้อมระบบแจ้งเตือนภยั

และระบบส ารองไฟ (ไมร่วมแบตเตอร์รี)
SLELX-2018C4C-E 15,500

ไฟหมนุและไซิเรน
ใช้ส าหรับแจ้งเตือนเม่ือมีผู้บุรุก
หรือเม่ือรัว้ไฟฟา้มีความผิดปกติ

SLZLX-SG12 490

ตวัเชื่อมรัว้ไฟฟา้
บนประตบูานเลื่อน (คู)่

ใช้ส าหรับเช่ือมรัว้ไฟฟา้กนัขโมย
บริเวณประตบูานเลื่อน

SGTH-CGC 2,400

อุปกรณ์รัว้ไฟฟ้าส าหรับตดิตัง้บนก าแพงปูน รัว้กันขโมย/รัว้ลิง



รูปสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบายสินค้า รหัสสินค้า ราคา

เสารับแรงอลมิูเนียม
ความยาว 85 ซิม.

เสาอลมิูเนียม หนา 2 มม.
ขนาด 32 x 28 มม.

ติดตัง้ที่จดุหวัท้ายและจดุมมุของแนวรัว้
SPTH-4DG 320

เสาอลมิูเนียม
ความยาว 85 ซิม.

เสาอลมิูเนียม หนา 1.5 มม.
ขนาด 21 x 18 มม.

SPTH-4CG 170

ฐานเสาสแตนเลส
ปรับมมุได้

+ พุ๊กสแตนเลส

ใช้ยดึและติดตัง้เสาอลมิูเนียมด้านบน
หรือด้านข้างก าแพงรัว้ได้อยา่งง่าย

และแข็งแรง
FSETSLP-BDZ 100

ลวดสลิงอลมิูเนียม
1.6 มม.

ยาว 1,000 ม.

ติดตัง้งา่ย ทนสนิม
และน าไฟฟา้ได้ดีเยีย่ม

SLWALX-A161000
หมดชัว่คราว

1,600

ลวดอลมิูเนียม
1.6 มม. หุ้มฉนวน
ขนาดรวม 2.5 มม.

ยาว 50 ม.

ใช้เช่ือมตอ่ระหวา่งเคร่ืองควบคมุ
ไปยงัรัว้ไฟฟา้ และแทง่สายดนิ

SLWLX-2050 980

หว่งกนัแหวก
ป้องกนัการแหวกหรือปีนข้ามรัว้

โดยใช้ร่วมกบัระบบสญัญาณเตอืนภยั
SLJLX-001 65

อุปกรณ์รัว้ไฟฟ้าส าหรับตดิตัง้บนก าแพงปูน รัว้กันขโมย/รัว้ลิง


