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Nové produkty 2019
Váš expert na elektrické ohradníky
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Propagačné ceny

ref. č. €

MO650 1

AKO propagačný displej
Promo displej AKO špeciálne navrhnutý pre vašu propagačnú oblasť 
obsahuje položky, ktoré sú opísané na nasledujúcich stranách. 

Obsahuje:
2 x 372920 
2 x 372800 
3 x 441974 
4 x 449582 
4 x 449583 

Solárny zdroj S250
Zdroj Profi NDI 2500
TopLine Ultra Polywire, 300 m, 6 x 0,30 mm TriCond
TopLine Plus páska, 200 m, 12 mm neon žltá / modrá 4 x 0,30 mm TriCond 
TopLine Plus páska, 200 m, 30 mm neon žltá / modrá 8 x 0,30 mm TriCond

4 x 44314/3003E Prstencový izolátor kompaktný v jumbo balení 300 ks, skrutkovač zdarma!
4 x 350528 Alkalické 9-voltové suché batérie, 170 Ah
6 x 442001/051 AKO páskový konektor Litzclip 20 mm, Inox
6 x 442002/051 AKO páskový konektor Litzclip 40 mm, Inox
6 x 442004/051 AKO lankový konektor Litzclip 6 mm, Inox
6 x 442003/101 AKO drôtový konektor Litzclip, 3 mm, Inox
5 x 44669 
3 x 442368 

Plotový tester bez uzemňovacej tyče 
Jednoručný odvíjač

PROMO
2019
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Propagačné ceny

Prsteň izolátor kompaktný v jumbo balení
s nekonečným závitom
• pozinkovaný 5,3 mm závit
• so širokou podporou drôtu
• 300 ks. v balení

40 pieces FREE!

ZADARMO skrutkovač!

ref. č. €

44314/3003E 300 15,000

Alkalická 9 voltová suchá batéria
170 Ah alkalické batérie za propagačnú cenu
  AKO 9 V alkalické batérie produkujú konštantný vysokonapäťový výstup po 
celú dobu životnosti. To tiež znamená, že plotové zariadenie vždy vydáva 
konštantný výstup do plota počas tejto doby.

15% lacnejšie

ref. č. €

350528 1/4

BUDGET PRICES
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

Propagačné ceny
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

PROMO
2019

29,99

39,99
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Propagačné ceny

Solárny zdroj  S 250 
• vysoko účinné kompaktné solárne zariadenie
• ideálny pre vývody pre ohrady a menšie ploty bez vegetácie
• kontrolka LED funkcie (bliká nazeleno)
• LED kontrolka batérie (bliká tiež červeno, keď napätie batérie <11,6 V)
• ochrana pred hlbokým vybitím pre napätie batérie <11,2 Volt - (ak je aktivovaná => iba
červená)
• Vypínač ON / OFF
• vr. 12 V, 4 Ah batéria a 3 W solárny modul
• vr. napájací adaptér 230 Volt
• integrovaná regulácia nabitia batérie
• vr. uzemňovacieho a plotového spojovacieho kábla a uzemňovača
• riadený mikroradič
• integrovaná ochrana pred bleskom
• inteligentná správa batérií - zariadenie funguje aj počas dlhých období zlého počasia
• vynikajúca účinnosť - teda dlhšia životnosť batérie
• veľmi robustné, odolné voči poveternostným vplyvom

ref. č. €

372920 1

Propagačné ceny
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

typ ref. č.

Solárny zdroj
 S250 

372920 0.40 J 0.25 J 10,500 V 10,500 V 2,800 V 6.0 km 3.0 km 0.7 km - - 1 10 - 22 mA 

PROMO
2019

0,40 J
179,-
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Propagačné ceny

Propagačné ceny
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

Propagačné ceny
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

Zdroj Profi NDi 4500 
• extrémne výkonný 230 voltový zdroj
• môže byť použitý so strednou až ťažkou vegetáciou
• naše všestranné zariadenie pre náročné potreby
• ideálny pre veľmi robustné zvieratá, ako je hovädzí
dobytok, ovce a na odradenie voľne žijúcich zvierat -
aj pre dlhé ohrady pre kone

ref. č. €

372802 1

Zdroj Profi NDi 2500 
• výkonný 230 V napájací zdroj
• môže byť použitý s ľahkým až stredným
vegetatívnym porastom
• univerzálny pre všetky štandardné ploty
• ideálny pre kone, hovädzí dobytok, ovce, kozy
a kurčatá

ref. č. €

372800 1

type ref. č.

NDi 4500 372802 6.00 J 4.50 J 10,000 V 9,500 V 6,100 V 120.0 km 40.0 km 10.0 km 4.0 km 12 3 1 7 W 
NDi 2500 372800 3.50 J 2.50 J 9,300 V 9,300 V 6,000 V 70.0 km 25.0 km 5.0 km 2.0 km 7 3 1 6 W 

PROMO
2019

6,00 J

3,50 J

279,-

199,-
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Propagačné ceny

TopLine Plus odhradníková páska 
• vysoká vodivosť a dlhodobá životnosť pre stredne veľké až dlhé ploty
• obzvlášť dobrá viditeľnosť pre kône vďaka svetelným neónovým farbám (fluorescenčný efekt)

Šírka 30 mm ako ideálny kompromis 
medzi viditeľnosťou a citlivosťou

ref. č. dĺžka šírka farba doporučená 
max dĺžka ohrady odpor Ω/m číslo

vodiča
TriCOND pevnosť €

449582 200 m 12 mm        neon žltá / modrá 4,000 m 0.467 4 0,30 mm 90 kg 12 -
449583 200 m 30 mm        neon žltá / modrá 4,000 m 0.467 8 0,30 mm 90 kg 6 -

Propagačné ceny
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

TopLine Ultra Polywire 
AKO TopLine ULTRA kombinuje výhody nášho nového materiálu vodiča 
TriCOND s robustnosťou priečne tkaných PE monofilných vlákien.
• pramene krížovo opletených PE monofilných vlákien zabezpečujú veľmi vysoké
zaťaženie pri pretrhnutí so zlepšenou elasticitou
• vysoká vodivosť a trvanlivosť vďaka použitiu vodičov TriCOND 6 x 0,30 mm

ref. č. dľžka farba doporučená 
max dĺžka ohrady

odpor
Ω/m

číslo
vodiča TriCOND  pevnosť €

441974 300 m biela / čierna 6,000 m 0.311 6 0.30 mm 110 kg 1/6 180

10 % lacnejšie

Záruka stability 
na 4 roky

Trvalá opätovná elektrifikácia prostredníctvom zväzku vodičov 
a kríženia vodičov

Vodivé vodiče, ktoré sú na vonkajšej strane nepretržite pripevnené, 
zabezpečujú optimálny kontakt v mieste kontaktu so zvieraťom

TriCOND Conductor = vynikajúca vodivosť a dlhá životnosť

Propagačné ceny
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

PROMO
2019

29,99

15,99
29,99
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Propagačné ceny

Jednoručný odvíjač 
• odvíjanie vodičového materiálu jednou rukou - umožňuje,
aby bol materiál vodiča pripojený k izolátorom súčasne
• pre cievky do výšky 250 mm a / alebo do hmotnosti 3 kg

ref. č. €

442368 1/50

Propagačné ceny
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

Prémiový prevodový navijak 3:1
• Prevodový naviják s prevodovým pomerom 3: 1 pre ľahké natáčanie
• Kompletný s rukoväťou z PVC, vodidlom drôtu a háčikom držadla
• Ľahký a silný
• Plastový drôt do 500 m alebo páska 200 m
• Možno pripevniť na stojan na cievku
• Pozinkovaná kľuková rukoväť namontovaná na nylonových puzdrách
pre zníženie opotrebovania

ref. č. €

441374 1/4

30 % lacnejšie 

Propagačné ceny
Navštívte svojho predajcu 
AKO!

PROMO
2019

59,99

6,99
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FenceCONTROL 

... mobilné monitorovanie a kontrola!
Nový AKO FenceCONTROL umožňuje jednoduché 
diaľkové monitorovanie a kontrolu systémov ohradníka 
oplotenia. 
V prípade, že klesne pod minimálnu hodnotu výstupného 
napätia (prah môže byť nastavený individuálne) alebo v 
prípade úplného zlyhania, budete o tom okamžite 
informovaný prostredníctvom správy o stlačení tlačidla.
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AKO FenceCONTROL pracuje so 
všetkými komerčne dostupnými 
ohradníkovými zariadeniami. 

Riadiaca jednotka môže byť ovládaná buď priamo cez 9, 12 alebo 230 voltov (najmä 
keď riadiaca jednotka nie je umiestnená v priamej blízkosti s riadiacou jednotkou 
plota) alebo cez rovnaký napájací zdroj (9 alebo 12 voltov) ako elektrický ohradník 
Napájač batérie (objednajte si aj príslušný spojovací kábel). Použitie riadiacej 
jednotky pre ohradník vyžaduje internetové pripojenie cez mobilnú telefónnu sieť v 
mieste.

ref. č. popis €

441122  AKO FenceCONTROL 1
371018 230 V sieťový Adapter 1/60
371019  12 V Adapter 1/60
371020 9 V Adapter 1/60

kontrolná
 jednotka

Funkcie:

• bezplatná aplikácia pre váš mobilný telefón
• automatické alarmové hlásenia týkajúce sa oplotenia a stavu batérie
• zobrazenie napäťového napätia a napájacieho napätia
• ZAP / VYP spínanie monitorovaného 9 alebo 12 V plotového
zariadenia
(ak je zariadenie na plot a riadiaca jednotka napájané cez rovnaký zdroj
napájania)
• v prípade zlyhania hlavného zdroja napájania zabezpečuje 24-hodinová
záložná batéria napájanie
• možnosť neobmedzeného príjmu alarmov
• grafické znázornenie histórie napäťového napätia
• možnosť kedykoľvek aktualizovaťstav

Dostupné od marca 2019!

371018

371019

371020

279,-
19,99
14,99
14,99
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Napájacie zdroje 230 Volt Premium

Nový, lacný, inteligentný, 230 V napájací zdroj od AKO s digitálnym 
displejom - veľmi silný, pre robustné zvieratá, ako je dobytok a kone a na 
odradenie voľne žijúcich zvierat - naše ideálne všestranné zariadenie - aj s 
vegetáciou! Zariadenia AKO NDi sa automaticky prispôsobia stavu 
ohradníku, čím sa zabezpečí najvyššia bezpečnosť a uľahčí vám prácu tým, 
že do určitej miery poškodí rast vegetácie.Premium
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ref. č. €

372802 1

ref. č. €

372800 1

230 Volt napájací Zdroj Premium

Zdroj Profi NDi 4500 
• extrémne výkonný 230 voltový zdroj
• môže byť použitý so strednou až ťažkou vegetáciou
• naše všestranné zariadenie pre náročné potreby
• ideálny pre veľmi robustné zvieratá, ako je hovädzí
dobytok, ovce a na odradenie voľne žijúcich zvierat - aj
pre dlhé ohradníky pre kone!

Zdroj Profi NDi 2500 
• výkonný 230 V napájací zdroj
• môže byť použitý s ľahkou až strednou vegetáciou
• univerzálny pre všetky štandardné ohradníky
• ideálny pre kone, hovädzí dobytok, ovce, kozy a
kurčatá

typ ref. č.

NDi 4500 372802 6.00 J 4.50 J 10,000 V 9,500 V 6,100 V 120.0 km 40.0 km 10.0 km 4.0 km 12 3 1 7 W 
NDi 2500 372800 3.50 J 2.50 J 9,300 V 9,300 V 6,000 V 70.0 km 25.0 km 5.0 km 2.0 km 7 3 1 6 W 

6,00 J
3,50 J

279,- 199,-
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Jednotky Duo Premium

• extrémne vysoké výstupné napätie aj pri vysokom zaťažení
• mimoriadne veľký, prehľadný, trvalo osvetlený digitálny displej
• LED stĺpcový graf pre rýchle rozpoznanie aktuálneho stavu plotu
a na monitorovanie zariadenia z väčších vzdialeností
• plotový impulz optimálne prispôsobený zaťaženiu plotom, najvyššia 
bezpečnosť s minimálnou spotrebou energie vďaka AKO Powertronic
• riadený mikroradič
• vysoká bezpečnosť zodpovedajúca najmodernejším bezpečnostným 
štandardom
• možnosť solárnej podpory
• režim High / Low (Vysoký / Nízky) - tak, aby mohol byť zapnutý / vypnutý
• vr. pripájacieho a uzemňovacieho kábla, sieťového adaptéra 230 V a 12 V 
pripájacieho  kábla

Premium
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Zdrojová Stanica XDi 15000 digitálna 
• ultra výkonná 12/230 Voltová jednotka DUO
• pre dlhé ploty s ťažkou vegetáciou
• pre veľmi robustné zvieratá, ako sú býky, ovce, kone a na
odradenie voľne žijúcich zvierat

Odporúčaný solárny modul: 375999 (100 W) Odporúčaný solárny modul: 375999 (100 W)

ref. č. €

372935 1

Zdrojová Stanica XDi 10000 digitálna 
• mimoriadne výkonná jednotka DUO 12/230 V
• pre dlhé ploty s ťažkou vegetáciou
• pre robustné zvieratá, ako sú býky, hovädzí
dobytok, ovce, kone a pre držanie voľne žijúcich
zvierat na uzde

ref. č. €

372930 1

typ ref. č.

XDi 10000 372930 15.00 J 10.00 J 10,000 V 9,000 V 7,200 V 300.0 km 80.0 km 18.0 km 10.0 km 25 6 240 - 700 mA 
20.00 J 15.00 J 10,000 V 9,000 V 7,200 V 350.0 km 100.0 km 22.0 km 14.0 km 30 8 240 - 1100 mA 

Jednotky Duo Premium

20,00 J
15,00 J

Solárny modul 100 Watt 
• vr. regulátora nabíjania
• vr. predlžovacieho kábla 7 m

ref. č. popis €

375999 Solárny modul 100 Watt 1
442382 Uzemňovač pre 100 W solárny modul 1

XDi 15000 372935 
Dostupné od marca 2019!

795,- 649,-

499,-
89,99
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105

Solarny Set 5 Watt 
• vhodné pre 9 voltové batérie
• vr. 12 V akumulátorovej batérie 15 Ah
• vr. konzola
• vr. napájacieho zdroja 230 Volt

ref. č. €

377056 1
Solarny Set

Solárne moduly
• samočinné nastavenie - pri správnom dimenzovaní
• vr. pozinkovaného držiaka pre kovové puzdro na batériu č.
44656 a / alebo zariadenie (Puzdro kovovej batérie a zariadenie,
ktoré nie je súčasťou dodávky)

5-ročná záruka

Solárne moduly teraz až o 21% lacnejšie!

ref. č. popis použitie pre šírka výška hĺbka €

375056 5 Watt solar modul 20,0 cm 23,5 cm 2,0 cm 1
375086 8 w solar panel 31,0 cm 43,0 cm 2,5 cm 1
375156 15 w solar panel AN 1300 37,5 cm 42,0 cm 2,5 cm 1
375151 15 w solar panel X 1000, Savanne 1000 37,5 cm 42,0 cm 2,5 cm 1
375251 25 w solar panel X 2000, X 3000, Savanne 2000 37,5 cm 65,0 cm 2,5 cm 1
375256 25 w solar panel AN 3100 37,5 cm 65,0 cm 2,5 cm 1

375401-ES 45 Watt Solar Modul vr. Regulátor nabíjania 37,5 cm 111,0 cm 3,0 cm 1
375401 45 W solárny panel s reguláciou nabíjania AN 3100, AN 5500 37,5 cm 111,0 cm 3,0 cm 1

59,99
79,99
149,-
149,-
219,-
219,-
319,-
319,-

149,-
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Batériový tester
• testovací rozsah 6 - 20 voltov
• nevyžaduje sa žiadna prevádzková batéria
• zobrazí sa napätie s otvoreným obvodom (na začiatku) a
napätie pod zaťažením (po znakoch „-“).

ref. č. €

442369 1

Spínač zapnutia / vypnutia pre vysoké 
zaťaženie
• extrémne robustný vypínač pre váš systém
oplotenia
• jednoduchá montáž na stĺpiky

ref. č. €

591226 1/25

Vario Classic prsteňcový izolátor
• pre kovové alebo plastové stĺpiky s priemerom 7 až 19 mm
• rýchla inštalácia bez použitia náradia
• jednoduché dotiahnutie / upevnenie na mieste
navinutím materiálu vodiča okolo izolátora
• robustný, nárazuvzdorný plast

ref. č. €

445595 10 - - 200
445595/141 - 14 - 350

Izolátor rohový / napínací
s kovovou vložkou
• veľmi robustný rohový izolátor
• vhodný aj ako štartovací / koncový izolátor
• integrovaná kovová vložka odoláva extrémnym
zaťaženiam v ťahu a zabraňuje „rezaniu“ do drôtu v
izolátore

ref. č. €

442370 10 200

Bránová rukoväť Soft Grip 
• s hákom
• veľmi odolný a pružný plast
• s obmedzovačom napätia

ref. č. farba MQ €

44973 black 5 1/5/100

Káblová rukoväť
• praktické pomôcky pre jednoduché a bezpečné
odvíjanie materiálu vodiča
• vhodné pre všetky veľkosti cievok

ref. č. €

442366 1/701,59 2,99

8,99
4,49
7,49

24,99 12,99




