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IP Cam 360 FHD 1080p
so 4-násobným optickým zoomom

Táto kamera s veľkou otočnou rýchlosťou sa rýchlo otáča takmer o 360° horizontálne a 90° vertikálne. Tak máte celé 
miestnosti alebo veľké otvorené priestory pod kontrolou - a to vo Full HD rozlíšení! Perfektné zosnímanie a vynikajúca 
kvalita obrazu vďaka vysokokvalitnému obrazovému snímaču vo dne i v noci.
Vďaka infračerveným LED kamera zaznamenáva aj v tme - až do vzdialenosti 30 metrov.

• rýchlootočná vonkajšia IP kamera
• jasná optika so 4-násobným Zoomom
• vynikajúca kvalita obrazu (2 megapixely)
• obrovské zorné pole (Pan / Tilt / Zoom): horizontálne sa otáča o 355° a vertikálne o 90°, nastaviteľná

rýchlosť otáčania
• optika pre nočné videnie až do 30 metrov cez 6 infračervených LED
• WDR (Wide Dynamic Range) podpora pre plynulé zobrazovanie svetlých a tmavých častí obrazu
• diaľkové ovládanie a prístup hocikde na svete prostredníctvom aplikácie alebo prehliadača, okamžité

spojenie s aplikáciou prostredníctvom kódu QR
• kompatibilita s WiFi a kompatibilita s ONVIF: podľa medzinárodných štandardov
• bezplatná aplikácia (eyecloud) pre iOS a Android, dostupná na App Store a Google Play
• detekcia pohybu: automatický štart nahrávania, alarm prostredníctvom e-mailu, nahranie obrazu na

FTP server
• nahrávanie na microSD (HC/XC) kartu do 16 GB
• kryt z hliníka odolného voči poveternostným vplyvom  s triedou ochrany IP66
• napájanie: 230 V sieť, pripojená záťaž max. 10 wattov
•

Podporuje ONVIF

V ponuke od marca 2019!

Technické údaje
Optický Zoom: 4-násobný

Podporované videorozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 1280 x 720 (HD 720p), 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Obrazový senzor: 2,7 CMOS
Miera obrazu: 25 fps (VGA) / 15 fps (FHD/HD)
Ohnisková vzdialenosť: 2,8 - 12 mm
Clona: f/1,6
Dosah viditeľnosti: 40 - 120° (diagonal)
Nočné videnie: až do 30 m
Druh orenosu: LAN / WLAN
Krytie: IP66
Hmotnosť: 1,8 kg
Rozmery: 23 x 14 x 20 cm

Výr. č. €

10809 1/12 299,00
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HK - zvlhčujúci gél 
• optimálne pokrýva pokožku klznou vrstvou • pre všetky typy
veterinárnych lekárskych vyšetrení • vhodný na ruky, ramená,
rukavice a veterinárne nástroje • optimálna hodnota pH pre
uchovanie kvality spermií

Výr. č.      Objem €

10266 1000 ml 1/10 600 4,99
10267 5000 ml 1/4 192 20,99

Výr. č. Popis MO €

1406 Závesný plech Bucket Guard, dodatočne namontovateľný 3 - 3/60 9,99
1408 Závesný plech na vedro s poistkou 1 - 1/50 8,99
1410 Závesný plech, jednoduchý 10 - 1/10/150 1,59

1410/2 Závesný plech, jednoduchý 1 2 1 3,79

Závesný plech pre vedro na napájanie 
• vhodný pre všetky vedrá na napájanie

Veko na vedro na napájanie 
• vhodné pre všetky vedrá na napájanie značky Kerbl

Veko, jednoduché
Chráni vnútornú časť vedra pred znečistením. Vedro na napájanie 
s nasadeným vekom možno pripevniť na ohradu pre teľatá 
pomocou dokúpiteľného závesného plechu. K dispozícii vo 
viacerých farbách.

Veko MilkGuard
Vďaka úplne uzavretému veku sa mušky, špina a dažďová voda 
nedostanú do vnútra vedra, čo zaručuje vysoký  hygienický 
štandard. Vedro na napájanie s nasadeným vekom možno 
jednoduchým spôsobom pripevniť na dokúpiteľný závesný plech.

Výr. č. Popis Farba €

1441 Veko, jednoduché sivá 1/50 2,49
14211 Veko, jednoduché zelená 1/50 2,39
14253 modrá 1/50 2,39
14272 Veko MilkGuard biela priehľadná 1/50 2,79

Závesný plech Bucket Guard, dodatočne 
namontovateľný (kat. č. 1406) Možno pridať na už 
namontovaný závesný plech (kat. č. 1408, 1410). 
Zabraňuje prevrhnutiu vedra teľcami

Závesný plech na vedro s poistkou (kat. č. 1408) 
Vďaka poistke zostáva vedro na napájanie stále v 
naklonenej polohe a nedá sa posunúť dozadu.Vhodný 
pre montáž na ohrady pre teľatá.

Výr. č. 1406 v ponuke od marca 2019!

NOVINKA

NOVINKA

14272

1406

Top kvalita

1408

Veko, jednoduché

ntb1
Lístok s poznámkou
Závesný plech Bucket Guard, dodatočne namontovateľný (kat. č. 1406)  Možno pridať na už namontovaný závesný plech (kat. č. 1408, 1410). Zabraňuje prevrhnutiu vedra teľcami.
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Fľaša pre teľatá MilkyFeeder 

• s 3-stupňovým ventilom na nastavenie rýchlosti pitia • jednoduché
čistenie vďaka veľkému otvoru fľaše • cumeľ s integrovaným klapkou
pre pohodlné pitie • so skrutkovacím uzáverom • so stupnicou plnenia
( l, qt.) • náhradné veko s cumľom vhodné aj pre kat. č. 1422 a 1487

S trojstupňovým ventilom na 
nastavenie rýchlosti napájania!

Výr. č. Popis Objem €

14676 Fľaša pre teľatá MilkyFeeder 4 l 1/12 144 29,99
14677 Náhradné veko s cumľom - 1/250 - 8,99

Drenčovacie zariadenie pre teľatá MilkyDrencher 
• s 3-stupňovým ventilom na nastavenie rýchlosti pitia • jednoduché
čistenie vďaka veľkému otvoru fľaše • dĺžka sondy 52 cm • s pohyblivým
• upevnením sondy • so skrutkovacím uzáverom • so stupnicou plnenia
(l, qt) • náhradné veko so sondou vhodné aj pre kat. č. 1479 a 1488

Výr. č. Popis Objem €

14674 Drenčovacie zariadenie pre teľatá MilkyDrencher 4 l 1/12 96 29,99
14675 Náhradné veko so sondou - 1/80 - 15,99

Drenčovací vak 
• priehľadný vak na podávanie tekutín a elektrolytické ošetrovanie teliat • so zipsom
pre jednoduché plnenie a čistenie • s flexibilnou sondou vrátane hadice (152 cm)
• so sponou na hadicu slúžiacou na reguláciu rýchlosti napájania a uzatvorenie hadice
• so stupnicou plnenia

Výr. č. Objem €

14678 2,5 l 1/30 15,99

S trojstupňovým ventilom na 
nastavenie rýchlosti napájania!

14676

14674

14675

14677
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Výr. č. Popis €

14170 EasyHeat 23A s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 20 139,00
14170-CH EasyHeat 23A s čiernym konektorom 1 24 139,00

14172 EasyHeat 30A s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 20 149,00

Technické údaje: 23A 30A

Napätie: 230 V 230 V
Výkon: 2300 W 3000 W
Krytie: IPX7 IPX7
Hmotnosť: 4,7 kg 4,7 kg
Celková výška: 86 cm 86 cm
Priemer výhrevného telesa: 16 cm 16 cm

13 cm 13 cm
Max. ponorná hĺbka: 75 cm 75 cm
Max. teplota: 80 °C 80 °C

Výr. č. 14172 v ponuke od marca 2019!

Ohrievač mlieka pre teľatá EasyHeat
• s rukoväťou pre ovládanie jednou rukou • plynule nastaviteľný termostat •
jednoduché čistenie vďaka leštenému výhrevnému telesu  z liateho hliníka •
mimoriadne stabilný • silný výhrevný výkon • na použitie pripravený už pri cca 13 cm
výšky naplnenia • so závesom pre spojovací kábel • 3 m pripojovací kábel

Kŕmny box malý
• vhodný pre všetky jednotlivé búdy pre teľatá • môže byť zavesený na
vnútornej strane oplotenia • pohodlné plnenie zvonku • kryt chráni obsah
pred dažďom • stabilná nádoba z plastu
• vonkajšie rozmery (Š x V x H): 330 x 512 x 270 mm • dostupný ako kombi
box (pre jadrové krmivo a suché krmivo) alebo ako samostatný box na
jadrové krmivo

Kombinovaný kŕmny box (kat. č. 144352) S pozinkovanou krmelcovou 
vložkou na kombinované kŕmenie jadrovým krmivom a senom. Ideálny 
pre teľatá pri prestavovaní z mliečneho na suché kŕmenie.

Kŕmny box na jadrové krmivo (Kat. č. 144353)
S plechovou vložkou na kŕmenie jadrovým krmivom

V ponuke od apríla 2019!

Výr. č. Popis Objem €

144352 Kombinovaný kŕmny box, malý 11,5 l 1 40 52,99
144353 Kŕmny box na jadrové krmivo, malý 13,0 l 1 40 52,99

NOVINKA

144352

144353

Min. ponorná hĺbka:
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Deka pre teľatá EasyWear 
• super ľahká a funkčná prikrývka pre teľatá na celý rok • špeciálne polstrovanie zaisťuje teplotnú kompenzáciu a vynikajúcu tepelnú
izoláciu • odpudzuje vietor a vodu pomocou zváraného prešívania • žiadne vyčnievajúce popruhy, čo znižuje riziko poranenia • stabilné
plastové uzávery • možno prať v práčke pri 30° C

Výr. č. Dĺžka chrbta €

14194 70 cm 1/25 22,99
14195 80 cm 1/25 22,99

Surlac® Plus Liquid
Tekutý koncentrát na okysľovanie mlieka a mliečnych náhrad 

• Surlac Plus zjednodušuje manažment napájania • Tekutina je „predtrávená“
prostredníctvom bezpečného okyslenia. Preto je nápoj dobre tolerovaný mladými
zvieratami aj pod 39° C. To je dôležité pre ad libitum, zásobovanie a studené nápoje. •
Okyslenie pod pH 5,5 inhibuje rast určitých baktérií (napr. E. coli), čo je účinnou
profylaxiou proti hnačke. • Sirup Surlac Plus obsahuje dôležité železo, ktoré podporuje
tvorbu krvi a chráni pred infekciou. Zvyšuje vitalitu teliat.

Výr. č. Objem €

15977 5000 ml 1 49,99

Bronchogol Liquid 
Tekutý bylinný koncentrát na podporu dýchania 

• Bronchogol podporuje fyziologickú obrannú funkciu v dýchacích cestách • obsahuje
vysokú koncentráciu eukalyptového a mätového oleja • ideálny pre klimaticky kritické
prechodné obdobia: zima/jar a jeseň/zima • ekonomická spotreba vďaka veľmi nízkym
dávkovacím množstvám a úplnej rozpustnosti • prax ukazuje u teliat veľmi dobrú
znášanlivosť  • prax ukazuje veľmi dobré prijatie teľatami. Odporúčanie dávky v krmive: v
kritických fázach počasia (napr. prechodné obdobia: jeseň - zima, zima - jar) a pri
stresových situáciách (napr. opätovné ustajnenie, suboptimálna klíma v stajni) 1 až 2 x
denne 10 ml primiešať do mliečneho nápoja.

Výr. č. Objem €

15976 1000 ml 1/12 42,99
Kvalita pre krmivá 

Kvalita pre krmivá 
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Taška na papier na vemeno UdderoClean 
• praktické riešenie skladovania rezaného papiera na vemeno • jednoduché a rýchle vyberanie
jednotlivých listov papiera • šetrí zbytočné presúvania sa v dojacej miestnosti • so zberným
vreckom na použitý papier • ideálne pre veľké hospodárske zvieratá • dĺžka remeňa ľahko
nastaviteľná • materiál odpudzujúci vodu • s plastovým uzáverom • vrátane dvoch úchytiek na
pripevnenie ponorných nádobiek • ideálna na vlhčený i suchý papier • vhodná pre rezaný
papier na vemeno Kerbl 15851

Výr. č. Popis D x Š x V €

15860 Taška s opaskom a zberným vreckom 26 x 12 x 16 cm 1/50 17,99
15861 Zberné vrecko 12 x 20 x 28 cm 1/50 6,99

Papier na vemeno rezaný UdderoClean 
• pripravený na použitie, a preto šetrí čas • jednoduché a rýchle
vyberanie jednotlivých listov papiera • výnimočne pevný aj vo
vlhkom stave • bez chĺpkov • stimulujúci účinok vďaka krepovej
štruktúre • 100% biologicky odbúrateľný • 100% buničina • vhodný
pre tašku s opaskom Kerbl 15860

Výr. č. Popis Obsah Veľkosť listov MO €

15851 Papier na vemeno vlhčený 3 x 250 26 x 21 cm 3 1/3 168 17,99

Pohárik na kontrolu prvých odstrekov mlieka Ambic
• so sitkovou vložkou • na kontrolu prvých tryskov

mlieka každého struku • vyrobené z odolného plastu • 
vložka proti striekaniu

Výr. č. €

15658 1/60 9,59

15861
15860
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Umývacia sprcha Anka 
• variabilne nastaviteľný rozprašovací
alebo bodový prúd
• vrátane hadicovej spojky
• nylonový materiál vystužený
sklenenými vláknami
• vysoký prietok vody
• použiteľná do max. 7 bar

Výr. č. Popis €

151874 Umývacia sprcha s hadicovou spojkou, 3/4" 1/80 24,99
151873 Umývacia sprcha s hadicovou spojkou, 1" 1/80 29,99
151876 Hadicová spojka 3/4" 1/10/500 2,99
151875 Hadicová spojka 1" 1/10/320 3,49

Zástera na dojenie a umývanie MaxiMove 
• vysoká voľnosť pohybu vďaka delenej a prekrývajúcej sa oblasti nôh • ideálna
pre všetky typy prác v poľnohospodárstve, domácnosti a na dvore • pomocou
plastového klikacieho uzáveru jednoducho nastaviteľná na požadovanú dĺžku •
tepelne odolná • vodonepriepustná

V ponuke od marca 2019!

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka €

15620 blau 120 cm 80 cm 1/20 17,99
15621 blau 125 cm 100 cm 1/20 17,99

151874

151873

151876151875
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ENZBORN relaxačný balzam s koreňom kostihoja lekárskeho 
Podporuje regeneráciu namáhaných častí tela

• intenzívna starostlivosť o pokožku, vhodný na upokojujúcu masáž
namáhanej pleti
• svojím zložením obohateným o koreň kostihoja lekárskeho a alantoín
upokojuje citlivú pokožku a udržuje ju vláčnu
• veľmi vhodný aj na krehkú a popraskanú pokožku
• dermatologicky potvrdená ynášanlivosť s pokožkou

Výr. č. Obsah €

15714 100 ml 1/8 7,99

Sana Premium mliečny filter 120g 
• šitý • vysoko kvalitná netkaná textília • najjemnejšia filtrácia

• veľmi vysoká pevnosť v ťahu za mokra • zvlášť vhodný pre
veľké množstvá mlieka a najvyššie požiadavky • odporúčaný
pre roboty na dojenie

Výr. č. Šírka Dĺžka Použitie pre €

46783 44 mm 570 mm DeLaval (roboty na dojenie) 100 1/10 25,99
46784 44 mm 1044 mm DeLaval (roboty na dojenie) 100 1/8 38,99
46786 78 mm 620 mm Lely (roboty na dojenie), GEA, Boumatic, SAC 100 1/8 29,99
46787 78 mm 1125 mm Lely (roboty na dojenie) 100 1/5 69,99

Zaslepovacia zátka na dojenie kužeľová 
• vyrobená z plastu • na použitie pre zvieratá s
"tromi čiarkami"• kónický tvar s trojprstovou
rukoväťou pre jednoduché vloženie a demontáž • je
vhodná pre všetky bežné poháriky na struky

V ponuke od marca 2019!

Výr. č. Farba €

151040 modrá 10 1/10/200 2,99

Vyrobené v EÚ
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Odstavovač od dojčenia pre dobytok  SuckStop Müller
Inovatívny a novátorský odstavovač od dojčenia SuckStop Müller presvedčí svojou veľmi 
jednoduchou manipuláciou, dosiahnutým odvykacím efektom u zvieraťa, ako aj zlepšením 
celkovej pohody zvierat.

Veľmi jednoduchá manipulácia
Odstavovač od dojčenia pre dobytok možno vložiť i vybrať s výnimočnou ľahkosťou. Prsteň 
disponuje pružnosťou, vďaka ktorej sa dá pripevniť bez použitia nástrojov. Odstavovač od 
dojčenia sa upevní v jednej z nozdier a natiahnutím krúžku sa  ukotví v druhej nozdre. 
Rozšírenia majú smerovať nahor.

Dlhodobý efekt odučenia
Bežné prstence odstavovačov od dojčenia majú vonkajšie výstupky, ktoré dojčiace zviera 
(kravu) dráždia a dochádza k obrannej reakcii. Táto situácia nemá učiaci efekt na dojčené zviera 
(teľa) so silnou potrebou sať. Inak je to u nového a inovatívneho odstavovača od dojčenia 
SuckStop Müller, ktorý koriguje správanie teľaťa. Vnútorne nasmerované, zaoblené výstupky 
tlačia dojčené zviera pri saní v nose. Tento impulz proces sania narúša a predchádza mu. Efekt 
odučenia sa od sania je dlhodobý a dochádza k nemu už po niekoľkých týždňoch.

Zlepšenie pohody zvierat
Inovatívny odstavovač od dojčenia dobytka sa dá pripevniť a zaviesť bez akýchkoľvek 
pomocných nástrojov. Nehrozí príliš tesné upevnenie a poškodenie nosovej priehradky.
Zvieratá s novo zavedenými krúžkami po krátkom čase opäť prijímajú potravu a vodu, pretože 
necítia žiadnu bolesť.  Zvieratá so zavedeným odstavovačom od dojčenia SuckStop Müller ľahko 
dokážu používať aj kvapkátkové a jazýčkové napájačky, takže nedochádza k žiadnym stratám 
výkonu v systéme napájania.

Výr. č. Popis MO €

13140
Pre teľatá a mladý dobytok

- 6 1/6/210 7,49
13140/2

Pre teľatá a mladý dobytok
2 1 1/105 14,99

13141 Pre mladý a dospelý dobytok - 6 1/6/210 7,49
13141/2 Pre mladý a dospelý dobytok 2 1 1/105 14,99
13142 Pre dospelý dobytok - 6 1/6/210 7,49

13142/2 Pre dospelý dobytok 2 1 1/105 14,99

13140

13141

13142

Vyrobené v Nemecku
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Zábrana proti vykopávaniu FlexCow
Zábrana proti vykopávaniu bola navrhnutá a vyvinutá v spolupráci 
s farmármi a vďaka pružinovému mechanizmu sa automaticky a 
bez nastavovania prispôsobí hovädziemu dobytku rôznych 
rozmerov. Spôsobuje konštantný mierny tlak na slabiny zvieraťa. 
Prispôsobená tak, aby nehrozilo príliš voľné alebo príliš tesné 
nastavenie a tým možný únik zvieraťa alebo naopak jeho 
nadmerné zaťaženie. Zábrana proti vykopávaniu zvyšuje komfort 
zvierat, a tiež bezpečnosť práce pri dojení.

• patentovaná
• vyrobená z nehrdzavejúcej ocele
• robustné prevedenie

Rýchle a bezpečné nasadenie a uvoľnenie: 
1) Zábrana sa dá zaistiť uzamknutím v najširšej polohe a jednoducho a rýchlo sa dá nasadiť na
vykopávajúce zviera.
2) Po uvoľnení zámku pomocou ťahu lanka sa zábrana automaticky prispôsobí veľkosti zvieraťa.
3) Pri odstraňovaní zábrany sa lanko potiahne späť k zámku a zábrana sa jednoducho odstráni z
bokov a chrbta zvieraťa.

Výr. č. €

110 1/10 65,99

Kotúč na brúsenie paznechtov ProTrim
Náš nový brúsny kotúč ProTrim vám ponúka inovatívny nástroj pre profesionálnu 
starostlivosť o kopyto. Tento brúsny kotúč špeciálne vyvinutý pre starostlivosť o 
kopyto si vás získa vynikajúcou brúsnou schopnosťou, čistými reznými povrchmi a 
vynikajúcimi manipulačnými vlastnosťami.

• vynikajúca manipulácia so spodnou časťou kopyta a štrbinami medzi paznechtami •
veľmi čistá oblasť brúsenia nevyžaduje žiadne ďalšie ošetrenie • nízka hmotnosť a
symetrické usporiadanie čepele zaisťujú ešte nižšiu prevádzkovú hlučnosť • jeho uzavretá
hrana obmedzuje vyletúvanie hoblín a znižuje riziko zranenia zvierat a užívateľov •
vrátane 6 vymeniteľných nožov z tvrdého kovu • 4-stranné,  obojstranne použiteľné
čepele zaisťujú optimálny pomer ceny a výkonu • jednoduchá manipulácia vďaka
rýchlemu uvoľneniu skrutkových spojov • výška rezu: 2 mm

Maximálne 5 000 paznechtov 

Výr. č. Popis Ø €

16366 Brúsny kotúč ProTrim, hliníkový 114 mm 1/30 199,00
16367 Sada nožov, 10 kusov/balenie - 1/10 59,99

16366

16367

Vyrobené v EÚ
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Topánka na kopyto TubbeaseTM
TubbeaseTM bola vyvinutá na Novom Zélande so zámerom vyvinúť priedušnú ošetrujúcu topánku pre 
problémové kopytá (napr. abces na päte) koní. Vďaka prídavným páskam Velcro sa dá TubbeaseTM 
jednoducho upevniť na konské kopyto.

Výhody TubbeaseTM:
• vo vnútri topánky nevzniká dusná horúca klíma, pretože vzduch môže unikať nahor • spodná pogumovaná 
časť zabraňuje vnikaniu vlhkosti a stará sa súčasne o to, aby ošetrovacia tekutina zostala na kopyte • vďaka 
optimálnej klíme v topánke si kopyto zachováva svoju prirodzenú pevnosť 
• hrubá EVA vkladacia vložka znižuje tlakovú bolesť u koňa (napr. pri abscese na päte) a predlžuje životnosť 
TubbeaseTM •  na ošetrenie abscesov, lúčovej hniloby, poranení kopyta, vylomení kopyta atď. sa môžu do 
TubbeaseTM aplikovať rôzne liečebné prípravky • dizajn TubbeaseTM je chránený patentom (NZ 417646)

Výr. č. Popis Veľkosť Farba €

3210563 Náhradný uzáver so suchým zipsom - - 1/24 3,49
3210595 EVA vložka Tubbease S ružová 1/40 14,99
3210564 EVA vložka Tubbease M červená 1/30 14,99
3210565 EVA vložka Tubbease L modrá 1/25 14,99
3210566 EVA vložka Tubbease XL oranžová 1/25 14,99

Výr. č. Veľkosť Farba Ø €

3210559 S ružová 11,0 cm 1/20/80 24,99
3210560 M červená 14,5 cm 1/14/60 24,99
3210561 L modrá 15,5 cm 1/12/40 24,99
3210562 XL oranžová 16,5 cm 1/10/40 24,99

Výr. č. Dĺžka €

16134 112 mm 1/50 0,99
16135 130 mm 1/80 1,19

Drevený klátik, ploché vyhotovenie 
• extra ploché vyhotovenie (o 50% menšia výška ako štandardný klátik) pre použitie
na skoršie zaťaženie poraneného paznechtu • na prevenciu problémov so šľachami,
ktoré môžu vzniknúť z dôvodu pridlhého nosenia klátika • na použitie
predovšetkým na gumených podlahách v dôsledku nízkeho oderu namiesto
štandardných blokov • podľa najnovšej náuky o ošetrovaní paznechtov, vyvinutý   v
spolupráci s ošetrovateľmi paznechtov

Klátik na paznechty HoloBlock 
• vyrobený z drevných vlákien • biologicky odbúrateľný
materiál• patentovaný tvar • výstupky na povrchu
zabezpečujú optimálnu vzdialenosť medzi kopytami a
klátikmi • vďaka integrovaným otvorom a plástu
podobným dutým priestorom na povrchu lepidlo
vytvára stabilnú štruktúru • veľmi silná priľnavosť a
• žiadna zbytočná spotreba lepidla; ľahké a efektívne
zahrievanie lepidla • ideálne pre liečbu s rýchlym
hojením

Výr. č. Popis Dĺžka €

16136 Drevený klátik HoloBlock, jednotlivý 114 mm - 1/250 1,29
16137 Drevený klátik HoloBlock, 10 kusov/balenie 114 mm 10 1/30 11,99

V ponuke od marca 2019!

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Vyrobené v EÚ
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Nôž na bandáže 
• pre ľahké a bezpečné odstránenie obväzov z paznechtov • zakrivený a zaoblený • čepeľ
z nehrdzavejúcej ocele pre prácu bez zranení • rukoväť s dĺžkou 100 cm na odstránenie
bandáží z bezpečnej vzdialenosti

Výr. č. Dĺžka €

16821 100 cm 1/10/40 49,99

Brúska na nôž na bandáže 
•  • vhodná na nože na kopytá, nože na bandáže a podobné nástroje

Výr. č. €

16822 1/10/100 9,99

Rukavice Cutter 

• Rukavice proti porezaniu (15 Gauge) zo sklených vlákien odolných proti prerezaniu
• s prídavkom spandexu a polyesteru pre zlepšenie elasticity • sivá PU-povrchová úprava •
veľmi dobrý tvar, tenká vysokoodolná tkanina, ktorá ruky neunavuje • oblasti použitia: práca
s ostrými hranami, kovospracujúce podniky, sklo

s SB-príveskom

Hodnotenie
Trvanlivosť •••••
Pocit jemnosti ••••
Ochrana proti vlhku •

•
Protišmykovosť •••
Priedušnsosť ••••

Strih •••••

Výr. č. Veľkosť €

297705 7 1/6/60 4,99
297706 8 1/6/60 4,99
297707 9 1/6/60 4,99
297708 10 1/6/60 4,99
297709 11 1/6/60 4,99

Polstrované ovínadlo CottinoStar 
• rolovaná obväzová vata pre individuálne vypchávanie obväzov • 100%
bavlna stlačená pre ľahké použitie • dobrá pozdĺžna pevnosť v ťahu, a zároveň
jednoduché odtrhávanie

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka €

16478 6 kusov v klinickom balení 3 m 10 cm 6 1/24 13,99

Vinutá vata VisCotto 
• veľmi jemná, objemná vata vo vinutej forme • zloženie: 30%
bavlna a 70% viskóza pre maximálnu savosť • mnohoraké
použitie na polstrovanie a starostlivosť o paznechty

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka €

16479 5 kusov vo fóliovom vrecku 6 m 10 cm 5 1/4 27,99

4X31 C

EN 388:2016

Odolnosť voťi tuku/oleju

ntb1
Lístok s poznámkou
HodnotenieTrvanlivosťPocit jemnostiOchrana proti vlhkuOdolnosť voči tuku/olejuProtišmykovosťPriedušnosťStrih
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Technobase 2CB New Formula
Technobase 2CB New Formula je ultimatívne dvojzložkové lepidlo na profesionálne použitie 
pri modernom ošetrovaní paznechtov. Modré sfrabenie signalizuje ihneď pri vytlačení správne 
namiešanie.
Nová receptúra bola optimalizovaná vzhľadom na parametre rýchlosť vytvrdnutia, viskozita a 
stupeň tvrdosti podľa polymerizácie v porovnaní s na trhu bežne dostupnými dvojzložkovými 
lepidlami.

• lepidlo bude tvrdé ako sklo a drží tak optimálne na paznechte a bloku
• tekutosť zmesi lepidla bola nastavená tak, aby sa mohlo pracovať v uhle 45o, ako aj v uhle 90o

• paznecht je už po cca 2 minútach znovu plne zaťažiteľný (pri správnom uložení nad 15o)
• vysoko kvalitná 200 ml kartuša, ktorá sa môže otvoriť a znova zatvoriť niekoľkými pohybmi 

ruky bez použitia nástrojov, zaručuje vysokú spoľahlivosť pri ošetrovaní paznechtov
• správne nasadzovanie špeciálnych zmiešavacích kanýl bude vďaka štandardným upínacím 

čapom detskou hračkou a postará sa o správny zmiešavací pomer a minimálny odpad
• drží silno a trvácne pri drevených a gumových klátikoch
• ešte jednoduchšie použitie vďaka bezpečnej a opätovne uzatvárateľnej kartuši

Pre všetkých. ktorí neradi pracujú s veľkými kartušami, keď potrebujú použiť malé 
množstvo, sú jednorazové 25 ml kartuše ideálnou alternatívou. 
Obsah 25 ml je koncipovaný presne pre jednorazové použitie, zodpovedajúca zmiešavacia 
kanyla je už priamo integrovaná vo vzduchotesnom obale!

Reakčný čas pri teplote okolia:
> 25 °C cca 15 sekúnd
15 – 25 °C 20 sekúnd
5 – 15 °C 25 sekúnd
< 5 °C cca 35 sekúnd

Výr. č. Popis Obsah €

16282 Kartuša 200 ml 1/12 27,99
16283 Zmiešavacie kanyly, 12 kusov, pre výr. č. 16282 - 1/10 15,99
16273 Zmiešavacie kanyly, 12 kusov, pre výr. č. 16282 - 1/10 15,99
16285 Farmárska súprava 4 x 25 ml 1 39,99
16286 Kartuša 25 ml 1/15 10,99
16284 Dávkovacia pištoľ pre 200 ml kartušu - 1/12 39,99

Modrý sprej 
Modro sfarbený Sprej určený na starostlivosť o kožu a paznechty zvierat 
• Ochrana a starostlivosť pre silno namáhané a citlivé oblasti kože, napr. kĺby členkov, oblasť medzi
paznechtami  • Regenerácia kože prebieha stimuláciou tvorby nových kožných buniek • zlepšuje
schopnosť pokožky zadržiavať vlhkosť. Koža (a tiež jazvové tkanivo) nadobúdajú pružnosť a elastickosť •
bez antibiotík • žiadny čas čakania • žiadna povinnosť dokumentácie • obsahuje okrem iného látky
efektívne pri starostlivosti o kožu Dexpanthenol a prírodný oreganový olej (karvacrol)

Výr. č. Obsah €

15890 200 ml 1/12 8,99
158900 400 ml 1/12 11,99

Púdrový sprej
Mikrojemný púdrový sprej na ochranu a starostlivosť o citlivé a stresované 
časti kože u zvierat
• ochrana a starostlivosť o citlivú kožu, napr. oblasť medzi stehnami• Podporuje prirodzenú
regeneráciu kože a srsti • obsiahnutý púder vysušuje povrch kože, kde bol aplikovaný • bez
antibiotík • žiadny čas čakania • žiadna povinnosť dokumentácie

Výr. č. Obsah €

15891 200 ml 1/12 9,49
15876 400 ml 1/12 13,99

16282

16283
> 10 °C

16273
< 10 °C

NOVINKA
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Podoseptan sprej na paznechty
Ošetruje, chráni a regeneruje mäkké tkanivá paznechtov a kopýt (bruško, okraj korunky, 
štrbina medzi paznechtami, lúč). Nové zloženie ošetruje a chráni predovšetkým vďaka 
vysoko účinným rastlinným extraktom, ako tymián a rozmarín. Zelené sfarbenie umožňuje 
okamžitú kontrolu, či sú všetky oblasti dostatočne pokryté sprejom.

• na ošetrovanie defektov rohoviny na kopytách/paznechtoch • podporuje zdravý rast
rohoviny • prevedenie v spreji umožňuje jednoduché a rýchle nanesenie  • inovatívne zloženie
zabezpečuje ochranný film s dlhou trvácnosťou  • podporuje zdravý rast rohoviny • udržiava
rohovinu kopýt a paznechtov elastickou • podporuje prirodzenú odporovú silu rohovinovej
substancie • obsahuje zinok ako jeden z dôležitých stavebných kameňov regenerácie kože

Použitie: 

• plochy kože dôkladne vyčistite a osušte • zlepenú srsť odstrihnite • pastu na
ošetrovanie paznechtov naneste v hrubej vrstve • pravidelná aplikácia zvyšuje efekt
ošetrenia kože

Výr. č. Obsah €

16364 500 ml 1/6 22,99

Podoseptan pasta na paznechty
Ošetruje, chráni a regeneruje mäkké tkanivá paznechtov a kopýt (bruško, okraj 
korunky, štrbina medzi paznechtami, lúč). Nové zloženie ošetruje a chráni 
predovšetkým vďaka vysoko účinným rastlinným extraktom, ako tymián a 
rozmarín. Zelené sfarbenie umožňuje okamžitú kontrolu, či sú všetky oblasti 
dostatočne pokryté pastou.
• na ošetrovanie defektov rohoviny na kopytách/paznechtoch • podporuje
zdravý rast rohoviny • udržiava rohovinu kopýt a paznechtov elastickou •
podporuje prirodzenú odporovú silu rohovinovej substancie • obsahuje
zinok ako jeden z dôležitých stavebných kameńov regenerácie kože

Použitie: 
• plochy kože dôkladne vyčistite a osušte  • zlepenú srsť odstrihnite • pastu na
ošetrovanie paznechtov naneste v hrubej vrstve • pravidelná aplikácia zvyšuje
efekt ošetrenia kože

Výr. č.        Obsah €

16363 450 ml 1/6 19,99

Bandáž na paznechty ClawTape 
• látková páska na starostlivosť o paznechty • na bandážovanie a
tvorbu ochranných obväzov • s vysoko kvalitným lepidlom z
prírodného kaučuku • vysoká priľnavosť • lepidlo na oboch stranách •
nenáročná manipulácia vďaka jednoduchému odtrhnutiu rukou

Výr. č. Dĺžka Šírka €

16378 25 m 45 mm 1/5/60 7,99

V ponuke od marca 2019!
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Rohož na škrabanie 
• rohož na škrabanie z prírodného kaučuku • pohyblivé a mäkké hroty
zaručujú najlepšiu starostlivosť o srsť bez rizika podráždenia kože •
obdĺžnikový tvar s viacerými otvormi na upevnenie pre stabilnú montáž •
multifunkčné použitie, napr. priamo na stenu alebo okolo stĺpov, kolov či
rohov

Výr. č. Dĺžka Šírka €

32678 40 cm 30 cm 1/12 19,99
32689 60 cm 40 cm 1/6 35,99

Výr. č. Šírka Dĺžka Farba €

291335 19 mm 50 m čierna 1/60 4,49
291336 50 mm 50 m čierna 1/24 9,99

Technické údaje:
Pevnosť v ťahu: 180 N / 25 mm
Sila pripepenia na kov: 15 N / 25 mm

Ochranná lepiaca páska 

• vysoko kvalitná priemyselná lepiaca páska potiahnutá PE a lepidlom z
prírodného kaučuku • vyznačuje sa vysokou počiatočnou lepivosťou - dokonca
aj pri nízkych teplotách • veľmi dobre lepí na rôznych povrchoch • vynikajúco
sa odvíja

Aplikácia: 

• starostlivosť o paznechty • opravy, vodotesné obaľovanie • ochrana,
označovanie, krytie, upevňovanie • značkovanie, balenie, zväzovanie

32689

32678
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Premium súprava strihacích nožov 
• optimalizovaná geometria noža • zlepšená kĺzavosť a zvýšená životnosť materiálu pre
dlhodobú dobu nasadenia • vybraná nástrojová oceľ so špeciálnym tvrdením • vhodné pre
Constanta, FarmClipper a všetky bežné značky ako Heiniger, Aesculap, Liscop

Od firmy Aesculap 

Výr. č. Popis Zuby €

18955 Premium súprava strihacích nožov, hovädzí dobytok, 21/23 zubov 21 / 23 1/100 39,99
18959 Premium súprava strihacích nožov, hovädzí dobytok, 18/17 zubov 18 / 17 1/50 39,99
18956 Premium súprava strihacích nožov, hovädzí dobytok/kone 31/15 zubov 31 / 15 1/100 39,99
18957 Premium súprava strihacích nožov, hovädzí dobytok/kone 31 / 23 1/100 39,99
18958 Premium súprava strihacích nožov, kone, strihanie blízko kože 31 / 15 1/100 39,99

18955 Premium súprava 
strihacích nožov 21/23 
viacúčelový nôž pre náročnú 
srsť (znečistená, zauzlená) 
hovädzieho dobytka a dojníc, 
dĺžka zvyšnej srsti 2 - 4 mm

18959 Premium sada strihacích 
nožov 18/17  na strihanie 
dobytku s hustou srsťou a oviec 
s jemnou vlnou, dĺžka zvyšnej 
srsti cca 2 - 4 mm

18956 Premium súprava 
strihacích nožov 31/15 na 
strihanie čistej až mierne 
znečistenej srsti koní a 
hovädzieho dobytka, dĺžka 
zvyšnej srsti 2 - 4 mm

18957 Premium súprava 
strihacích nožov 31/23 na 
strihanie srsti vemien alebo na 
špeciálne jemné strihanie 
hovädzieho dobytka, dojníc i 
koní, dĺžka zvyšnej srsti 2 - 4 
mm

18958 Premium súprava 
strihacích nožov 31F/15 na 
jemné strihanie blízko kože a 
veterinárne strihanie, dĺžka 
zvyšnej srsti 1 - 2 mm

18978 Vrchný nôž

18534 Spodný nôž 20 zubov na 
hovädzí dobytok a špeciálne 
strihanie strojčekom na 
strihanie oviec Constanta 4 
(18993) pre silne zašpinenú a 
splstnatenú srsť

Strihací strojček pre zvieratá Constanta 4 
na špeciálne strihanie hovädzieho dobytka
• špeciálny strihací strojček na hovädzí dobytok s náročnou

srsťou • technicky odvodený od strihacieho strojčeka
Constanta 4 na ovce • vrátane súpravy strihacích nožov
4/20 zubov • výborne sa hodí aj na strihanie lám a alpák
• technické údaje viď kat. č. 18993

Výr. č. Popis €

18989 Strihací strojček na špeciálne strihanie hovädzeho dobytka Constanta 4, 20/4 zubov 1/8 48 359,00
18978 Vrchný nôž, 4 zuby 1/50 - 13,99
18534 Spodný nôž, 20 zubov 1/50 - 35,99

18955 18959 18956 18957 18958

4

20

Vyrobené v Nemecku

Vyrobené v Nemecku



18

FarmClipper Akku2
Nový strihací strojček, prevádzkovaný na batérie, vo vyhotovení na strihanie koní a hovädzieho dobytka presviedča 
vďaka vyváženému pomeru cena/výkon! Už v rozsahu dodávky sú obsiahnuté dve 14,4 Volt lítium-iónové blokové 
batérie, ktoré umožňujú strihanie bez prestávky vďaka optimalizovaným časom práce a nabíjania. Nemožno 
opomenúť ergonomické prednosti strojčeka FarmClipper Akku2: špeciálne povrchové vlastnosti škrupín telesa a 
vyvážené ťažisko zabraňujú rýchlej únave. Obvod plastových škrupín umožňuje aj menším rukám bezpečný úchop 
strihacieho strojčeka. FarmClipper Akku2 je strihací strojček s všestrannými viacúčelovými vlastnosťami a 
manipulačnými danosťami.

• dostupný ako variant pre kone alebo hovädzí dobytok
• vrát. dvoch 14,4 Volt lítium-iónových blokových batérií
• optimalizované časy práce a nabíjania (cca 1,5 h) pre strihanie

bez prestávky
• špeciálna priľnavá škrupina telesa pre prácu, ktorá neunaví
• vyvážené ťažisko šetrí sily pri strihaní

Vrát. náhradného akumulátora 

V ponuke od apríla 2019!

Technické údaje
Príkon: 14,4 Volt
Strihací výkon: cca 2 300 dvojitých zdvihov/min.
Čas nabíjania: cca 90 min.
Čas strihania: cca 90 min.
Hmotnosť: cca 1,2 kg (vrát. akumulátora)

Obsah:
Strihací strojček vrát. strihacieho noža a akumulátora, 
náhradný akumulátor, nabíjacia stanica, skrutkovač, 
špeciálny olej, návod na obsluhu, stabilný kufor

Výr. č. Popis €

181881 FarmClipper Akku2 akumulátor pre kone, vrátane 2 akumulátorov, 31/15 zubov 1/3 72 259,00
181891 FarmClipper Akku2 pre hovädzí dobytok, vrátane 2 akumulátorov, 21/23 zubov 1/3 72 259,00
181911 Akumulátor 14,4 V pre FarmClipper Akku2 1 - 65,99
18955 Súprava strihacích nožov Premium, pre hovädzí dobytok, 21/23 zubov 1/100 - 39,99
18956 Súprava strihacích nožov Premium, pre hovädzí dobytok/kone, 31/15 zubov 1/100 - 39,99
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Púzdro na opasok 
pre Econom CL Akku strihací strojček na ovce
• Praktická a časovo nenáročná pracovná pomôcka pre strihanie oviec akumulátorovým

strihacím strojčekom priamo na pastvine
• už žiadne nepríjemné odkladanie strojčeka počas strihania oviec (napr. pri chytaní a

polohovaní ďalšej ovce)
• strojček je chránený pred vypadnutím pomocou uzáveru
• veľmi robustný a ľahko udržiavateľný kožený dizajn
• vhodné pre opasky so šírkou max. 40 mm

Výr. č. €

GTA101 1/24 19,99

FarmClipper Akku2 strihací strojček na ovce
Perfektný doplnok k radu FarmClipper - strojček na strihanie oviec na batérie so silou 
14,4 voltov

• využiteľný všade tam, kde nie je možná káblová prevádzka, na špeciálne použitie u
oviec alebo strihanie hovädzieho dobytka v extrémnych podmienkach • vzhľadom na
silné 14,4 V batérie s 2000 mAh sa dá FarmClipper Akku2 používať až 90 minút • druhý
akumulátor, ktorý je súčasťou dodávky, zaručuje nepretržité nabíjanie  • lítium-iónové
batérie najnovšej generácie poskytujú spoľahlivý výkon bez strát a pamäťového efektu •
tenký tvar a vyvážená hmotnosť zabezpečujú menšiu únavu pri používaní

vrátane náhradného akumulátora 

V ponuke od apríla 2019!

Technické údaje
Príkon: 14,4 Volt
Akku - technológia: 2000 mAh
Čas nabíjania: cca 90 min.
Čas strihania: cca 90 min.
Strihací výkon: cca 2 300 dvojitých zdvihov/min.
Hmotnosť: cca 1,2 kg (vrát. akumulátora)
Obsah dodávky: strihací strojček vrát. strihacej hlavy (4/13)

+ 2 akumulátory 14,4 Volt
+ nabíjacia stanica
+ skrutkovač
+ špeciálny olej
+ návod na obsluhu
+ stabilný kufor

Výr. č. Popis €

18262 FarmClipper Akku strihací strojček na ovce vrát. 2 akumulátorov 1/3 72 299,00
18142 Súprava strihacích nožov Wellington 13/4 zubov 1/100 - 35,99

Aesculap BladeCool 
• vysoko efektívny technický sprej, ktorý okamžite chladí a čistí strihaciu súpravu • jednoduché
použitie: jednoducho nastriekať rad nožov pred, počas a po použití • zlepšuje výsledok strihu
• a udržiava nožnice a holiace hlavy dlhšie ostré • spoľahlivo odstraňuje zvyšky vlasov, srsti a
nečistôt

Výr. č. Obsah €

GTA100 500 ml 1/12 9,99
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Durati
Nový akumulátorový strihací  strojček na malé zvieratá presvedčí najlepším pomerom cena/ výkon v 
osvedčenej kvalite Aesculap.
Nízka vyvážená hmotnosť spolu so zdokonaleným výkonom, a zároveň dlhšia životnosť batérie radí tento 
strojček k špičkovým produktom v segmente SnapOn.

• silný akumulátor s lítium-iónovou technológiou umožňuje veľmi dlhú výdrž batérie viac ako 3
hodiny
• vysoká rýchlosť strihacích nožov vďaka vysokému strihaciemu výkonu 3 000 dvojitých zdvihov
za minútu pre optimálne strihanie
• enormná ťažná sila aj pri hustej a špinavej srsti
• ergonomicky tvarovaná rukoväť
• práca bez únavy vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• nabíjacia stanica pre strojček a akumulátor
• dodávka vrátane strihacej hlavy GT330

Nová generácia Li-Ion akumulátorov vyvinutých pre Durati je vhodná aj 
pre strihacie strojčeky Favorita CL a Fav5 CL a je samozrejme kompatibilná 
s ich nabíjacími stanicami.

Technické údaje:
Systém strihacej hlavy: Aesculap SnapOn a Kompatible
Pohon: EC Motor
Akumulátorová technológia: Li-Ionen; 2850 mAh
Strihací výkon:
Doba chodu:
Doba nabíjania: cca 240 min.
Prevodovka: Kyvná páka/excenter
Hladina akustického tlaku: 63 dB
Hmotnosť: 380 g (so strihacou hlavou a akumulátorom)

Obsah dodávky:   1 strihací strojček Durati
+ 1 strihacia hlava GT 330 (1,5 mm)
+ 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 návod na použitie
+ 1 kufor z odolného materiálu

Výr. č. Popis €

XT434-SR Akumulátorový strihací strojček Durati, jasnočervený, 1 akumulátor 1 259,00
XT436-SR Akumulátorový strihací strojček Durati, jasnočervený, 2 akumulátory 1 289,00

XT431 Náhradný akumulátor 1 34,99

Strihacia hlava Aesculap Favorita s DLC vrstvou
Veľmi dlhá strihacia schopnosť vďaka kvalitnej uhlíkovej oceli a DLC vrstve 

Výhody DLC vrstvy:
• vysoká ochrana proti opotrebeniu a dlhšie intervaly
prebrúsenia
• menšia tvorba tepla
• vyššia ochrana proti korózii
• lepšia kĺzavosť

Výr. č. Dĺžka strihu MO €

GT754D 3 mm 1 1/10/100 65,99
GT758D 5 mm 1 1/10/100 69,99
GT770D 7 mm 1 1/10/100 79,99
GT779D 9 mm 1 1/10/100 79,99

GT754D GT758D

GT770D GT779D

cca 240 min.
cca 3000 dvojitých zdvihov/min.
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Akumulátorový strihací strojček DeloX 
• 3-stupňová rýchlosť nožov
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka strihacej hlave z nehrdzavejúcej

ocele
• vysoko kvalitný a odolný motor
• silný Li-Ion akumulátor s 2200 mAh
• digitálne zobrazenie stavu nabitia, oleja, čistej a zostávajúcej kapacity

akumulátora
• môže byť prevádzkovaný aj so zapojeným zdrojom energie
• 5-stupňové nastavenie výšky rezu s nastavovacím kolieskom (0,8 - 2,0

mm)
• vrátane rozsiahleho príslušenstva so 4 upevňovacími hrebeňmi

(3, 6, 9, 12 mm), čistiacou kefou, napájacím zdrojom a nabíjačkou,
užívateľskou príručkou, olejom

• • iba pre detailné strihanie

Technické údaje:
Strihací výkon: 4000/5000/6000 dvojitých zdvihov/min.
Čas nabíjania: 300 min.
Čas strihania: 300 min.
Hmotnosť bez kábla: 242 g

Výr. č. Popis: €

18463 Akumulátorový strihací strojček DeloX 1/6/24 49,99
18477 Náhradná strihacia hlava pre DeloX 1/500 9,99

Akumulátorový strihací strojček DropiX 
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka strihacej hlave z

nehrdzavejúcej ocele
• silný Li-Ion akumulátor s 2000 mAh
• Druh ochrany IPX7
• môže byť prevádzkovaný aj so zapojeným zdrojom energie
• 4-stupňové nastavenie výšky strihania pákou (1,0 - 1,9 mm)
• vrátane rozsiahleho príslušenstva so 4 upevňovacími hrebeňmi

(3, 6, 9, 12 mm), čistiacou kefou, napájacím zdrojom, návodom
na obsluhu, olejom

• iba pre detailné strihanie

Technické údaje:
Strihací výkon: 6 000 dvojitých zdvihov/min.
Čas nabíjania: 60 min.
Čas strihania: 60 min.
Hmotnosť bez kábla: 197 g

Výr. č. Popis €

18461 Akumulátorový strihací strojček DropiX 1/6/24 29,99
18465 Náhradná strihacia hlava pre DropiX 1/500 9,99

38 mm

Rýchlosť

LED

2200 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

0,8 -
2,0 mm

38 mm

1,0 mm
1,3 mm
1,6 mm
1,9 mm

600 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x
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Technické údaje:
Strihací výkon: 6000 dvojitých zdvihov/min.
Čas nabíjania: 120 min.
Čas strihania: 120 min.
Hmotnosť bez kábla: 126 g

Výr. č. Popis €

18462 Akumulátorový strihací strojček TrimoX 1/6/24 25,99
18466 Náhradná strihacia hlava pre TrimoX 1/300 9,99

Akumulátorový strihací strojček TaproX 
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka strihacej hlave z

nehrdzavejúcej ocele
• silný Li-Ion akumulátor s 2000 mAh
• môže byť prevádzkovaný aj so zapojeným zdrojom energie
• 3-stupňové nastavenie výšky strihania pákou (0,5 - 1,0 mm)
• vrátane rozsiahleho príslušenstva so 4 upevňovacími hrebeňmi

(3, 6, 9, 12 mm), čistiacou kefou, napájacím zdrojom, návodom
na obsluhu, olejom

• iba pre detailné strihanie

Technické údaje:
Strihací výkon: 6000 dvojitých zdvihov/min.
Čas nabíjania: 300 min.
Čas strihania: 200 min.
Hmotnosť bez kábla: 270 g

Výr. č. Popis €

18460 Akumulátorový strihací strojček TaproX 1/6/24 34,99
18464 Náhradná strihacia hlava pre TaproX 1/300 9,99

Akumulátorový strihací strojček TrimoX 
• praktický strihací strojček pre detailnú prácu
• strihacia hlava na detailný strih
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka strihacej hlave z nehrdzavejúcej ocele
• silný Li-Ion akumulátor
• môže byť prevádzkovaný aj so zapojeným zdrojom energie
• vrátane rozsiahleho príslušenstva s 3 upevňovacími hrebeňmi (1, 2, 3 mm),

ochranným uzáverom, čistiacou kefou, napájacím zdrojom, návodom na
obsluhu, olejom

• iba pre detailné strihanie

40 mm

0,5 -
1,0 mm

2000 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

36 mm

0,3 mm

600 mAh
Li-Ion

1 mm
2 mm
3 mm
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Čísla na náramky na končatiny 
1-miestne
• na zaslučkovanie • optimálna viditeľnosť vďaka praktickému farebnému kódu • uľahčuje identifikáciu zvierat počas dojenia • vyrobené z
pružného materiálu, ktorý zviera netlačí • vhodné pre členkové náramky so šírkou do 30 mm • vhodné pre členkový náramok výr. č. 20103
• 10 ks/balenie

Popis Dĺžka Šírka €

Čísla na náramky na končatiny 0 - 9 36 mm 36 mm 10 1/45 11,99

Výr. č. Popis Farba
208420 číslica 0 čierna
208421 číslica 1 žltá
208422 číslica 2 oranžová
208423 číslica 3 červená
208424 fialová
208425 číslica 5 modrá
208426 číslica 6 zelená
208427 číslica 7 sivá
208428 číslica 8 hnedá
208429 číslica 9 biela

Členkový náramok pre čísla 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka €

20103 modrá 30 cm 30 mm 1/10 2,99

Soľný kameň na olizovanie lisovaný 
• lisovaný kameň z horskej kryštalickej soli
• obsahuje minerály a stopové prvky
• rozmery kameňa cca 20 x 10 x 5 cm (D x Š x V)

Výr. č. Popis €

324804 4 kusy á cca 2 kg v balení 1/12 108 12,99

Držiak kameňa na olizovanie plastový 
• praktický držiak na hranatý kameň olizovanie • zo stabilného plastu • vrát.
zosilnených montážnych otvorov • vhodný pre soľný kameň na olizovanie 2 kg
(324804) a hranaté soľné a minerálne kamene s rozmermi max. 10 x 5 cm

Výr. č. €

324803 1/60 3,49

Kŕmny žľab na zavesenie HangOn 13L 
• transportovateľný kŕmny žľab na zavesenie v zariadeniach s max.
hrúbkou 40 mm • z robustného, húževnatého plastu •  so stabilnými
plastovými strmeňmi na zavesenie • rozmery: Š 28 cm, H 37 cm (bez
strmeňa 31 cm), V 32 cm (bez strmeňa 28 cm)

Výr. č. Objem Farba €

323480 13 l zelená 1 136 13,99
3211641 13 l akvamarínová 1 136 14,49
3211642 13 l ružová 1 136 14,49

NOVINKA
NOVINKA

číslica 4
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Kŕmny žľab na zavesenie HangOn 8L 
• transportovateľný kŕmny žľab na zavesenie v zariadeniach s max. hrúbkou
40 mm • z robustného, húževnatého plastu • praktický tvar s výlevkou a
rukoväťou •  so stabilnými plastovými strmeňmi na zavesenie • rozmery:
V 25 cm (bez strmeňa 22 cm), H 35 cm (bez strmeňa 27 cm) Š 27 cm

Výr. č. Objem Farba €

323481 8 l zelená 1 180 9,49
3211643 8 l akvamarínová 1 180 9,99
3211644 8 l ružová 1 180 9,99

Flexibilný žľab FlexBag 
žľab z robustného,   ale mimoriadne flexibilného plastu • univerzálne použiteľný, 
na pastvine i v stajni, ako vedro na krmivo, prepravné alebo čistiace náradie, 
doma i v záhrade • s dvoma úchytmi pre ľahkú prepravu

Výr. č. Objem Farba €

323530 12 l zelená 1/10 480 5,59
323531 12 l fialová 1/10 480 5,59
323532 12 l červená 1/10 480 5,59
3210247 15 l červená 1/10 480 5,99
3210248 15 l modrá 1/10 480 5,99
323533 28 l modrá 1/10 240 7,99
323534 28 l žltá 1/10 240 7,99
323535 28 l červená 1/10 240 7,99
323536 42 l modrá 1/10 200 9,99
323537 42 l žltá 1/10 200 9,99
323538 42 l červená 1/10 200 9,99
326197 60 l červená 1/10 400 12,99
326198 60 l modrá 1/10 400 12,99

Miska na krmivo 
• univerzálne použiteľná miska na krmivo • húževnatý plast
odolný voči teplote • bezpečná pre potraviny • miska a kryt s
možnosťou potlače na vyžiadane

Dostupné v úprave špecifickej pre zákazníka.
Dodržiavajte pokyny na konci katalógu.

Výr. č. Popis Objem Farba €

324817 Miska na krmivo 2 l sivá 1/5 1.420 2,99
324818 Miska na krmivo 2 l zelená 1/5 1.420 2,99
324819 Miska na krmivo 2 l akvamarínová 1/5 1.420 2,99
324823 Miska na krmivo 2 l ružová 1/5 1.420 2,99
324811 Miska na krmivo 6 l sivá 1/5 500 3,99
324812 Miska na krmivo 6 l zelená 1/5 500 3,99
324815 Miska na krmivo 6 l akvamarínová 1/5 500 3,99
324816 Miska na krmivo 6 l ružová 1/5 500 3,99
324810 Kryt na misku na krmivo 2 l - biela 1/5/50 1.500 1,49
324820 Kryt na misku na krmivo 6 l - biela 1/5/50 600 1,99

Kat. č. 3210247, 3210248: v ponuke od marca 2019!

NOVINKA
NOVINKA

Top Seller

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA

Vyrobené v EÚ
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Pripojovací kohútik pre kontajner IBC 
• s hadicovým pripojením • 3/4“ guľový výstupný kohútik • Adaptér S60x6 (DN61)

pre kontajner IBC

Výr. č. €

221982 1/24/96 13,99

Digitálna závesná váha DigiScale 25 
• veľmi jednoduchá manipulácia • rýchle a spoľahlivé váženie • funkcia Hold • funkcia Tara
• automatická funkcia vypnutia • indikátor preťaženia • s indikátorom stavu nabitia batérií
• indikácia prepínateľná: kg / lb / oz • indikátor teploty (° C, ° F) • podsvietenie displeja
• s vyťahovateľným meracím pásmom (dĺžka: 100 cm) • kalibrovateľná • dodávka vrát. batérií
• pre váženia bez povinnosti kalibrácie

Do  25 kg

Technické údaje
Trieda presnosti: OIML IIII
Delenie (d): 10 g
Rozsah váženia: 0,04 do 25 kg
Teplota použitia: 0 °C do 40 °C
Napájanie: 2 x AAA-batérie
Displej: LCD displej
Funkcia Tara: 100 % rozsahu váhy

Výr. č. €

29913 1/10/60 19,99

Multifunkčný produkt WD - 40
1 produkt = 5 funkcií: rozpúšťač hrdze, mazací prostriedok, kontaktný sprej, čistič a antikorózna ochrana 

• pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, dielňu, prevádzku a domácnosť • uvoľňuje
pevne usadenú mechaniku a zadrené diely vozidla a stroja • vynikajúce vlastnosti tečenia
• preniká, uvoľňuje a odstraňuje každú zatvrdnutú špinu ako napr. zvyšky dechtu, oleja a
tuku • poťahuje všetky druhy nástrojov tenkkým ochranným filmom • zadržiava vlhkosť a
zabraňuje bludným prúdom • nezoživičnatie • bez silikónu a PTFE

291191 WD-40 Flexible 
• s flexibilnou kovovou striekacou trubicou
• tvarovateľný do požadovanej pozície a zachovávajúci si svoj tvar
• použiteľný jednou rukou

Výr. č. Popis Obsah €

291191 WD-40 Flexible 400 ml 1/6 13,99
291211 WD-40 rozprašovacia nádoba 400 ml 1/24 7,49
291283 WD-40 Smart-Straw™, so sklopnou rúrkou 500 ml 1/24 9,99
291224 WD-40 rozprašovacia nádoba 600 ml 1/12 9,49
291212 WD-40 kanister 5 l 1/4 45,99
291213 Rozprašovač (prázdny) - 1/4 6,59

NOVINKA
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Odmerka na krmivo 
• priehľadná • s predtlačenou stupnicou • z nerozbitného plastu

Výr. č. Objem €

29725 2 l 1/24 480 4,49

Stierka na fekálie a hnojovnicu 
• bez násady • vyrobená z polypropylénu • univerzálna • zelená

Výr. č. Šírka Otvor na násadu €

29243 35 cm Ø 28 mm 1/40 800 9,99

Stierka na fekálie a hnojovnicu 
• bez násady • vyrobená z polypropylénu • veľmi robustná
vďaka kovovej výstuži • použiteľná z oboch strán • veľmi
dôkladné odstránie tekutín vďaka integrovanému okraju z
kvalitnej gumy • univerzálna, napr. ako posuvná lopata na
krmivo, vodu alebo sneh• zelená

Výr. č. Šírka Otvor na násadu €

29287 46 cm Ø 27 mm 1/15 300 17,99

Hrable do boxu 
• bez násady
• nylon vystužený sklenými vláknami
• veľmi ľahké a robustné
• použiteľné z oboch strán
• hrable a škrabák súčasne
• všestranné, napr. na čistenie boxov
• čierne

Výr. č. Šírka Otvor na násadu €

29244 40 cm Ø 28 – 28,5 mm 1/4/24 19,99
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Posuvná lopata na krmivo 
• s násadou, v demonte
• stabilná násada zo skleného vlákna s D-rukoväťou
• vymeniteľná, nelepivá plastová lopata
• univerzálne použitie napr. ako posuvná lopata na krmivo alebo na sneh
• rozmer plastovej lopaty: 20 x 61 cm

Výr. č. Dĺžka €

29250 140 cm 1/6 72 62,99

Hliníková lopata so 4-dielnou násadou
Lopata: veľkosť 9 • s pozinkovaným okrajom • hrúbka materiálu cca 2,0 mm 
Rukoväť: • vystužená sklenými vláknami • 4-dielna násada • s D-rukoväťou     
• násada sa robustne zastrčí a zaskrutkuje • zabalená v kartónovom obale

Výr. č. €

296711 1 20 19,99

Násada 4 - dielna 
 vystužená sklenými vláknami • 4-dielna násada • s D-rukoväťou
• násada je pevne zostavená a zoskrutkovaná

Zásuvný systém pre dve dĺžky!Výr. č. Dĺžka €

29699 123 cm 1/10 280 10,95

296711

29250
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Vlhkomer na obilie TwistGrain pro 
• jedinečné elektrické 3-bodové meranie vlhkosti so stlačením vzorky • TwistGrain pro je
naprogramovaný pre mnohé druhy obilia: pšenica, raž, jačmeň, tritikale, ovos, repka, 
kukurica atď. • zvukový signál v skrutkovacom uzávere informuje, či bola vzorka dostatočne 
silno stlačená • presné meranie celých zŕn mnohých rastlinných druhov • vďaka grafickému 
zobrazeniu s osvetlením pozadia a vysokému kontrastu, ako aj širokému uhlu pohľadu sa 
môže meranie odčítať na prudkom slnku i v tme • USB - rozhranie • skrutkovací uzáver 
zosilnený sklenými vláknami a teleso vyrobené z materiálu odolného proti otrasom (ABS) 
zabezpečuje extrémnu pevnosť vášho prístroja • rýchly a ľahko ovládateľný - ideálny na prácu 
na poli • vlhkosť zrna môžete odmerať za niekoľko sekúnd s veľmi malým prístrojom,                
s hmotnosťou iba 0,5 kg • záruka 3 roky
• Súprava obsahuje:
• vlhkomer DRAMINSKI Twist Grain s uzáverom
• transportné púzdro
• nosný popruh pre púzdro, aby bolo možné prístroj zavesiť
• USB kábel
• vrátane 4 alkalických mangánových batérií, typ AA, 1,5 Volt
• vrátane 1 batérie typ CR2032, 3 Volt (v uzávere)
• vrátane návodu na obsluhu

Technické údaje
Hmotnosť vrát. batérií: 520 g
Rozmery: 16,5 x 7,0 x 7,5 cm
Obsah meracieho pohárika: 90 ml
Zásobovanie energiou: 4 x Typ AA - 1,5 Volt
Zobrazenie: LCD-dispej s LED podsvietením
Presnosť merania vlhkosti: +/- 0,5 % (štandardné osivo)
Presnosť merania teploty: +/- 0,5 v rozsahu od 0°C do 85°C

Výr. č. Popis €

29512 Prístroj na meranie vlhkosti TwistGrain pro 1/16 399,00
29513 Tepelná sonda preTwistGrain pro 1,5 m 1 179,00

Prístroj na meranie vlhkosti obilia GMM mini 
• prenosný prístroj použiteľný priamo na poli
• rýchle a presné meranie celých zŕn
• hodí sa na meranie vlhkosti poľnohospodárskych obilnín
• z výroby je už predprogramovaný na nasledovné druhy: kvalitná pšenica,

mäkká pšenica, raž, tritikale, jarný jačmeň, ovos, kukurica, cirok, proso,
pohánka, hnedá ryža, biela ryža, repka, slnečnica, ľanové semeno, modrý vlčí
bôb, žltý vlčí bôb, hrach, sója, fazuľa poľná, cícer, ďatelina biela, vytrvalá ryža,
zelená káva, horčica

• prístroj sa vyznačuje jednoduchou manipuláciou a rýchlym zobrazením
výsledkov merania, pracuje presne a spoľahlivo

• veľmi robustná meracia komora z kovu a kvalitné púzdro z ABS plastu
• grafické zobrazenie s LED podsvietením
• USB port na aktualizáciu softvéru
• automatická teplotná kompenzácia
• DLG testovaný
• záruka 3 roky

Technické údaje
Hmotnosť: 700 g
Rozmery: 19 x 12,5 x 8 cm
Zásobovanie energiou: 2 x 1,5 V batéria
Zobrazenie: LCD-dipslej s LED podsvietením
Presnosť merania vlhkosti: 1 % v rozsahu do vlhkosti až 10 %
Presnosť merania teploty: ± 0,5 °C

Výr. č. €

29429 1/16 349,00

29513

29512

Vyrobené v EÚ

Vyrobené v EÚ
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Raimo BigBag výpust 
• na jednoduché a kontrolované vyprázdnenie BigBagov
pomocou opätovne uzatvárateľného posuvného uzáveru
• vhodný pre všetky druhy voľne tečúcich materiálov ako
osivo, hnojivo, krmivo atď. • nepotrebný materiál zostane
v BigBagu, tým sa predchádza plytvanieu• v priebehu
sekundy sa dá namontovať na prázdne alebo už naplnené
vrecia • integrované ostria vyrežú otvor pri zatočení
samostatne do BigBagu • mimoriadne robustný a opätovne
použiteľný

Výr. č. Popis €

29389 BigBag výpust s predlžovačkou 1 76 115,00
29425  BigBag výpust bez predlžovačky 1 126 69,99

Súprava pre PVC-záves z pruhov proti muchám 
• vzdušný záves z pruhov určený na udržiavaine stajní bez hmyzu
• s dierovanými otvormi pre väčšiu cirkuláciu vzduchu v lete

Súprava pozostávajúca z:
5 x dierované PVC pruhy, 30 x 225 cm, hrúbka 3 mm
5 x výkyvné plechy 30 cm
2 x lišty s háčikmi (celková dĺžka 130 cm)
Výkyvné plechy sú už namontované na PVC
 pruhoch.

Výr. č. Popis €

291165 Súprava pre PVC-záves z pruhov proti muchám 1 129,00
291166 Náhradné pruhy dierované, namontované 1 23,99

LED funkčné koncové svetlá 
• smerové, brzdové a koncové svetlo • vhodné pre 12 V elektrický
systém vozidla • so schválením pre cestnú premávku • vodotesne
zvárané púzdro • rozmery svietidla (D x Š x V): 105 x 100 x 35 mm
• rozteč skrutiek pre montáž: 60 mm • priradenie káblov podľa ISO 1724

• pripravené na montáž s káblovým pripojením so 7-
pólovou zásuvkou

• pripojovací kábel: 2,50 m
• hlavný kábel: 7,50 m
• v pároch

Výr. č. Popis €

34637 LED funkčné koncové svetlo pravé, jednotlivé 1/50 17,99
34639 LED funkčné koncové svetlo ľavé, jednotlivé 1/50 17,99
34628 LED funkčné koncové svetlo, káblové s magnetickým držiakom 1/10 44,99

V ponuke od marca 2019!

NOVINKA

34628

29425

34639
LED funkčné koncové svetlo, s káblovým pripojením
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5MultiLED pro 
LED-svietidlo na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a 
skladových hál
• optimálne rozloženie svetla prostredníctvom individuálne nastaviteľných
modulov • vynikajúci odvod tepla prostredníctvom masívnych chladičov
• z vysoko kvalitného materiálu pre použitie v náročnom prostredí
• veľmi vysoká odolnosť proti amoniaku • vodotesné proti striekajúcej vode a
prachotesné (krytie IP65) • vhodné na vonkajšie použitie
• s označením D podľa DIN EN 60598-2-24, teda vhodné pre oblasti,
• ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (skladovanie
sena, krmiva, steliva, atď.) • priama alebo zavesená montáž na strop s
prestaviteľným závesným strmeňom alebo kruhovým okom • vrátane funkcie
stmievania (ovládanie pomocou 1 ... 10 V, PWM alebo odporového signálu)
• s energeticky účinnými čipmi SMD od spoločnosti Philips • Kompatibilné s
ovládaním osvetlenia (položka 345000), čo je ideálne pre minimalizáciu
nákladov na energiu, optimalizáciu produkcie mlieka a rastu zvierat a zvýšenie
pohodlia ľudí a zvierat

Technické údaje
Svetelný výťažok: 120 - 130 lm/W
Uhol vyžarovania 
na modul: 110°

Životnosť čipu (L70): > 100.000 h
Vstupné napätie: 100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Funkcia stmievania: 1 ... 10 V, 10 V PWM, odpor 0 - 100 kΩ
Pracovná teplota: - 40 °C do 50 °C
Teplota farby: 5.700 K
Krytie: IP 65
Reprodukcia farby (CRI): Ra > 80

Výr. č. Popis Svetelný tok svietidla D x Š x V €

345985 MultiLED pro 150 W cca 19 500 lumenov 430 x 298 x 350 mm 1 20 349,00
345990 MultiLED pro 300 W cca 36 000 lumenov       580 x 298 x 430 mm 1 12

Svetlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidlách nedajú vymieňať.

519,00

Záruka 5 rokov

D
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Akčný upínací pás 
• z trvanlivého polyesteru
• so zvieracím zámkom

Výr. č. Dĺžka Šírka Prípustná ťažná sila 
pri prehodenom páse 

€

37997/6 30 cm 25 mm 250 kg 6 1/72 7,49
37998/6 60 cm 25 mm 250 kg 6 1/72 7,99

Vlečné lano 
• na vlečenie ťažkých vozidiel, ako napr. nákladné
automobily alebo stavebné stroje • robustné
vyhotovenie, so zosilnenými slučkami • vrátane
výstražných zástaviek • dodržte maximálne zaťaženie
t. j. WLL (bezpečnostný súčiniteľ 7:1)

Výr. č. Dĺžka Farba Medza pevnosti €

37704 4 m červená 35 000 kg 1/6 108 49,99
37706 6 m červená 35 000 kg 1/3 54 59,99
37707 10 m červená 35 000 kg 1/2 36 129,00
37708 6 m modrá 56 000 kg 1/2 36 129,00

Likvidátor múch HaftKill 2 x 15 W 
• model pre zariadenia ako obchody, hotely, reštaurácie, pekárne atď.,
kde sa nesmú používať produkty s vysokým napätím • so špeciálnym
lepiacim filmom bez jedov a chémie - jednoduchý, praktický, bezpečný •
namontovateľný na stenu • ultrafialové svetlo priťahuje lietajúci hmyz,
ktorý potom uviazne v lepivom filme • zvlášť vhodný pre potravinársky
sektor - žiarovka UVA odolná proti rozbitiu • žiarovka o 30%
efektívnejšia ako tradičné UV žiarovky vďaka špeciálnemu žiareniu UVA
• menej emisií, a teda menej nebezpečenstva pre ľudí v dôsledku
zníženého UVB a UVC žiarenia • lepivý film je jednoducho vymeniteľný
aj bez náradia, doporučená doba výmeny podľa potreby, najneskôr však
po jednom mesiaci • životnosť žiarovky min. 8000 hodín

Nerozbitné 
UVA lampy 

Technické údaje
Prípojka 230 V / 50 Hz
2 žiarovky každá15 Watt
Oblasť účinnosti max. 150 m²
Rozmery (D x Š x V) 49 x 10 x 34 cm

Výr. č. Popis €

299951 HaftKill s lepiacou fóliou - 1/4 48 89,99
299952 Náhradná fólia pre HaftKill 4 1/75 - 10,99
299953 Náhradná trubica (odolná voči rozbitiu) - 1/25/100 - 10,99

NOVINKA
NOVINKA

7708

37707
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Nádoba na návnadu proti muchám 
• praktická nádoba na návnadu pre úspešný boj proti muchám • jednoduché
plnenie napr. granulami AzametiFly alebo FlyGold • optimálny doplnok na
aplikáciu insekticídov • jednoduchá aplikácia s vysokým efektom pri
rozostavení cca 4 nádob/100 m² • najlepšie výsledky možno očakávať, keď je
nádoba namontovaná v blízkosti zdrojov svetla

Výr. č. €

299835 1/12/36 7,99

DiaCarid *
proti červeným vtáčím roztočom a lezúcemu škodlivému hmyzu 
• účinný likvidačný prostriedok proti červeným vtáčím roztočom a lezúcemu škodlivému
hmyzu • vynikajúci proti plazivému škodlivému hmyzu ako roztoče, švehly striebristé a
stonožky • jemný prášok z fosílneho planktónu pôsobí spoľahlivo aj pri vysokej vlhkosti
vzduchu • vďaka bezprostrednému kontaktu s prostriedkom DiaCarid sa zničí ochranný
voskový štít roztočov, tým sa škodcovia ihneď demobilizujú a vysušia • vďaka zvláštnej
štruktúre nie je možné vytvorenie rezistencie •  DiaCarid rozprášte do úkrytov roztočov a
iného plazivého škodlivého hmyzu • aplikačné množstvo 4 g/m² (hniezdo na kladenie
vajec)

Na 25 m2/100 g 
ošetrovanej plochy 

Účinná látka
Siliziumdioxid
Pyrethrine+Pyrethroide

Výr. č. Obsah €

299799 100 g 1/12 9,99
299694 2000 g 1 22,99

* Biocídne prípravky používajte opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte!

NOVINKA

Lepidlo na ovady TaonX 
• vysokokvalitné lepidlo na ovady, ktoré zostáva pevne priľnuté k
podkladu aj pri vysokých teplotách• na výrobu cenovo výhodného lapača
na báze lepidla v kombinácii s vedrom alebo loptou TaonX • jednoducho
pokryte povrch lepidlom TaonX a lapač je okamžite pripravený na
zachytenie nepríjemných ovadov • ak je už lapač plný ovadov, jednoducho
naneste novú vrstvu lepidla • lepidlo účinkuje bez insekticídov a je odolné
proti poveternostným vplyvom a dažďu • kompletná pasca v podobe vedra
so závesným lankom a pružinovým háčikom na pripevnenie
na stromy, odkvap, drevené stĺpy atď.

Výr. č. Popis Obsah €

3211637 Lepidlo na ovady TaonX 500 g 1/12 11,99
3211638 Lepidlo na ovady TaonX 1,5 kg 1 29,99
3211639 Vedro na lepidlo na ovady TaonX - 1 6,49

Vhodné 
pre bioprevádzky!

3211637

3211638

3211639
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Klietková pasca Alive Predator Super
Táto pasca na zvieratá s obojstrannými sklápacími dvierkami  je 
ideálna pre bezpečný a pre zvieratá šetrný odchyt napr. líšok, 
túlavých mačiek, mývalov, kún a iných zvierat. Kovová mriežka vám 
umožní priamy pohľad do pasce bez vlastného ohrozenia či 
ohrozenia uviaznutého zvieraťa. Chráňte svoj domov a záhradu - 
spôsobom šetrným k zvieratám!

• extrémne rýchlo sa zatvárajúce únikové dvierka so zosilneným
rámom • neškodné pre človeka • s dlhou životnosťou vďaka žiarovo
pozinkovanému pletivu zo  silného 3,3 mm drôtu • drevená rukoväť
pre bezpečnú prepravu • jednoduchá príprava a pripevnenie návnady
pomocou užitočného príslušenstva (kovové kliešte, držiak na vajíčka,
špíz na mäso) • extrémne stabilná a odolná • vopred zmontovaná a
pripravená na použitie • zvláštnosť pasce 299477: prostredníctvom
centrálne umiestnených dvierok  je možné návnadu jednoducho
umiestniť blízko podnožky

Technické údaje 299469 299476 299477

Hrúbka drôtu: 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Veľkosť ôk: 38 x 38 mm 38 x 38 mm 38 x 38 mm
Hmotnosť: 6,2 kg 7,7 kg 10,5 kg

Výr. č. Popis D x Š x V €

299469 Klietková pasca Alive Predator Super 105 x 26 x 26 cm 1 10 79,99
299476 Klietková pasca Alive Predator Super 105 x 26 x 30 cm 1 10 85,99
299477 Klietková pasca Alive Predator Super 118 x 33 x 42 cm 1 8 99,99
299478 Doplnkové príslušenstvo k Alive Predat Super - 1/4 - 3,99

Ratron jedovatá pšenica 
• rýchlo pôsobiaca návnada pšenice na cielenú likvidáciu poľných myší • špeciálna
receptúra zabraňuje úniku účinných látok pred rozložením návnad • 5 zŕn na
myšaciu dieru  • proti poľným myšiam v poľnohospodárstve, produkcii rastlinných,
ovocných a okrasných rastlín a na lúkach

Účinná látka
Zinkphosphid

Výr. č. Obsah €

299700 5 kg 1/4 48,99 Zóna ochrany rastlín

299469

299478

299476

299477

Vyrobené v EÚ
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Rodentizid < 30 ppm účinnej láty Rodentizid >= 30 ppm účinnej látky

Predaj voľnopredajný, aj v samoobsluhe
Skriňa na jedy: podľa § 11 nariadenia ChemVVO musí byť 
odovzdávajúci (koncovému spotrebiteľovi) odborne spôsobilý a 
musí predaj doložiť na úrade

Kúpa voľnopredajný Kupujúci musí mať najmenej 18 rokov a musí  sa legitimovať 
predávajúcemu prostredníctvom občianskeho preukazu.

Užívateľ
Vo všeobecnosti môžu používať rodenticídy iba vyškolení 
profesionálni používatelia (profesionálny užívateľ s odbornosťou, 
skúsený používateľ podľa GefStoffVo, Príloha I č. 3.4, vyškolený 
likvidátor škodcov)

* Biocídne prípravky používajte opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Nové právne predpisy týkajúce sa predaja/používania návnad na potkany!
Tieto informácie vychádzajú zo súčasného stavu zákonov v Nemecku (10/2018) a môžu sa zmeniť 
v priebehu doby platnosti katalógu, prípadne znamenať niečo iné v iných členských štátoch EÚ. 

BrodiPads 50*
Na použitie pripravená návnada na potkany a myši vo forme pasty 

• vysoká atraktívnosť pre škodlivé hlodavce vďaka vysokému podielu tuku v paste •
vo vrecku s porciou á 15 g - aj pre ťažko prístupné miesta • moderná, bezpečne
účinná látka aj proti rezistentným druhom • vynikajúco sa hodí na použitie vo
vlhkom prostredí

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami 
podľa ChemVerbotsV (potrebný znalec)

Účinná látka
Brodifacoum 0,04 g/kg

Výr. č. Obsah €

299546 2,5 kg 1/4 27,99
299526 5 kg 1 52,99 NOVINKA

BromaCereal 50*
Čerstvé návnady z ovsených vločiek, pripravené na vyloženie 
• na bezpečnú likvidáciu potkanov a myší v hygienických oblastiach, ako skládky
odpadov, a tiež pre všetky súkromné a komerčné oblasti, ktoré neslúžia na
zásobovanie potravinami alebo krmivami • Bromadiolon sa vyznačuje vysokou
účinnou efektivitou pri likvidácii potkanov • ovsené vločky sú pre škodlivých
hlodavcov vysoko atraktívne

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami 
podľa ChemVerbotsV (potrebný znalec)

Účinná látka
Bromadiolon 0,05 g/kg

Výr. č. Obsah €

299550 2,5 kg 1/4 23,99
299523 5 kg 1 44,99
299556 10 kg 1 79,99

NOVINKA

Uschovávať     
v skrini na jedy

Od 2. generácie účinnej látky: 
vyžaduje sa odborné vzdelanie 
užívateľa (ochrana rastlín, chov 
zvierat, deratizácia)

Uschovávať       
v skrini na jedy
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Ratstop DF blok 50*
Porciovaný blok návnady na likvidáciu potkanov a myší, 
pripravený na vyloženie
Bloky s návnadou sú odolné voči poveternostným vplyvom a odpudzujú 
vodu. Bloková forma vyhovuje potrebe hlodania potkanov/myší.
• na použitie v hygienických oblastiach a budovách • na silne frekventovaných
miestach (brlohy, dobehy, atď.) 20 g bloky vniesť a stanoviská s návnadou
(upevnenie cez otvory) • 100 g bloky sa vynikajúco hodia na priame
umiestnenie v kanalizácii (zavesiť prostredníctvom drôtu na kanálový kryt)

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami 
podľa ChemVerbotsV (potrebný znalec)

Účinná látka
Difenacoum 0,05 g/kg

Výr. č. Obsah €

299535 125 x 20 g 1/4 29,99
299525 50 x 100 g 1 55,99

RatStop DF Cereal 50*
Čerstvé návnady zo pšeničných vločiek, pripravené na vyloženie 

• na bezpečnú likvidáciu potkanov a myší v hygienických oblastiach,
ako skládky odpadov, a tiež pre všetky súkromné a komerčné oblasti,
ktoré neslúžia na zásobovanie potravinami alebo krmivami
• aktívna zmes priťahuje potkany a myši

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami 
podľa ChemVerbotsV (potrebný znalec)

* Biocídne prípravky používajte opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Wirkstoff

Difenacoum 0,05 g/kg

Výr. č. Obsah €

299538 2,5 kg 1/4 19,99
299527 5 kg 1 37,99
299539 10 kg 1 64,99

NOVINKA

NOVINKA

Uschovávať     
v skrini na jedy

Uschovávať     
v skrini na jedy
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BrodiPads 25* 
• na použitie pripravená návnada na potkany a myši vo forme pasty
• vysoká atraktívnosť pre škodlivé hlodavce vďaka vysokému

podielu tuku v paste • vo vrecku s porciou á 10 g - aj pre ťažko
prístupné miesta • moderná, bezpečne účinná látka aj proti
rezistentným druhom • vynikajúco sa hodí na použitie vo vlhkom
prostredí

Účinná látka
Brodifacoum 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah €

299485 3 kg 1/4 29,99

RatStop DF Cereal 25*
Čerstvé návnady zo pšeničných vločiek, pripravené na vyloženie
• vysoko atraktívna pšeničná návnada na bezpečnú likvidáciu potkanov a myší vo vonkajších i

vnútorných priestoroch
• vyrobené z vybraných druhov pšenice vysoko atraktívnych pre škodlivé hlodavce
• so známou účinnou látkou 2. generácie Difenacoum
• pôsobí spoľahlivo a dlhodobo

Účinná látka
Difenacoum 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah €

299481 3 kg 1/4 22,99

BromaCereal 25 * 
• čerstvá návnada pripravená na vyloženie z ovsených vločiek
• na bezpečnú likvidáciu potkanov a myší vo vnútri aj vonku
• Bromadiolon sa vyznačuje vysokou účinnosťou v boji proti potkanom
• ovsené vločky sa vyznačujú veľkou atraktívnosťou pre hlodavce

* Biocídne prípravky používajte opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Účinná látka
Bromadiolon 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah €

299483 3 kg 1/4 26,99

Voľnopredajné

Voľnopredajné

Voľnopredajné
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* Biocídne prípravky používajte opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Brumolin® Forte *
Čerstvá návnada z ovsených vločiek, pripravená na vyloženie 

• Účinná zložka tretej generácie • rezistencia nepreukázaná • veľmi
atraktívna pre domáce myši • účinná po prvom požití• na použitie vo vnútri
aj okolo budov • ovsené vločky sú pre hlodavce veľmi atraktívne • rokmi
osvedčený a neustále optimalizovaný značkový produkt od spoločnosti Bayer

Účinná látka
Difethialone 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah €

299479 3 kg 1 55,99

Rodilon® pasta *
Požerová návnada na okamžité použitie 

• atraktívna, mastna návnada • porciované pre ľahkú manipuláciu
• proti domácim potkanom, hnedým potkanom, domácim myšiam
• aktívna zložka 3. generácie • rezistencia nepreukázaná • Bitrex® •
účinná už pri prvom požití • v prípade zlyhania suchých návnad
môže pasta Rodilon viesť k úspechu v boji proti hlodavcom • rokmi
overený, neustále optimalizovaný  značkový produkt od spoločnosti
Bayer

Účinná látka
Difethialone 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah €

299741 300 x 10 g 1 75,99

Racumin® pena * 
• zaručené požitie hlodavcami pri čistení srsti, pretože pena priľne k srsti • dlhá
účinnosť, pretože pena vydrží až 12 dní • obsahuje látku Bitrex® • jednoduchá a
flexibilná manipulácia • eliminuje hnedé potkany v sanitárnych priestoroch, ako sú
skladovacie priestory, lešenárske konštrukcie, strešné nosníky, rozvody (dátové,
elektrina, voda, kúrenie atď.), pod podlahovými doskami, strešnými doskami

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami 
podľa ChemVerbotsV (potrebný znalec)

Účinná látka
Coumatetralyl 0,4 %

Výr. č. Obsah €

299742 500 ml 1/6 34,99

Voľnopredajné

Uschovávať v skrini 
na jedy

Voľnopredajné
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Kat. č. 3232 v ponuke od marca 2019! 

Kôš na seno dvojitý 
• galvanizovaný • zvlášť vhodný na  seno v chlievoch pre
ošípané • na zavesenie v boxe alebo na bočnú stenu do
max. šírky 43 mm • hrúbka tyče: 6 mm

Výr. č. Popis D x Š x H €

32704 Kôš na seno, vzdialenosť tyčí 40 mm 62,5 x 51 x 48 cm 1 50 42,99
3232 Kôš na seno, vzdialenosť tyčí 20 mm 53 x 44 x 48 cm 1 - 44,99

Sprej na tetovanie TopMarker InkPro 
• vysoko kvalitný tetovací atrament vo forme spreja
• tekutina
• bez plynu

Výr. č. Obsah Farba €

19153 300 ml čierna 1/12 9,99

Guľa na hryzenie Natur 
• z prírodných obnoviteľných materiálov • vyrobené z kyseliny polymliečnej z
cukrovej trstiny, vystuženej drevnými vláknami • organický, meniteľný, zdraviu
neškodiaci materiál, slúži na zaujatie zvierat • dlhá životnosť • biokompatibilné
• biologicky odbúrateľné • bez genetických modifikácií • starostlivo vybrané
tvrdé drevo kompatibilné s HACCP normami • vhodné pre kŕmne ošípané
• bez závesnej retiazky

Výr. č. Popis €

22649 Guľa na hryzenie Natur, ø 75 mm, bez závesnej reťaze 1/25 7,59
22608 Závesná reťaz 75 cm, 6 mm, pozinkovaná, pre kŕmne ošípané 1/25 2,99
22609 1/50 4,99

Krúžok na hryzenie pre prasiatka Natur 
• z prírodných obnoviteľných materiálov
• vyrobené z kyseliny polymliečnej z cukrovej trstiny, vystuženej drevnými vláknami
• organický, meniteľný, zdraviu neškodiaci materiál na zaujatie zvierat
• dlhá životnosť
• biokompatibilný
• biologicky odbúrateľný
• bez genetických modifikácií
• starostlivo vybrané tvrdé drevo kompatibilné s HACCP normami

Výr. č. Popis Ø €

22645 Krúžok na hryzenie pre prasiatka Natur, so závesnou retiazkou 75 cm 180 mm 1/50 9,59
22646 Krúžok na hryzenie pre prasiatka Natur, bez závesnej retiazky 180 mm 1/50 7,99
22607 Závesná retiazka 75 cm, 4 mm, pozinkovaná, pre kŕmne ošípané - 1/25/100 1,99
22608 Závesná retiazka 75 cm, 6 mm, pozinkovaná, pre kŕmne ošípané - 1/25 2,99

3232

NOVINKA

22649

Závesná reťaz 75 cm, 6 mm, nerezová, pre kŕmne ošípané

Vyrobené v Nemecku

Vyrobené v  Nemecku
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Ohlávka na alpaku 
• nastaviteľná pomocou pracky je vhodná pre všetky typy alpák
od prvého roku života • špeciálny dizajn predchádza pri nosení
nadmernému tlaku na citlivý ňufák • s praktickým zapínaním na
klip pre rýchle otváranie a zatváranie • vyrobená z polypropylénu
• s možnosťou prania

Výr. č. Farba €

2799 čierna 1/10/100 11,99
27196 modrá 1/10/100 11,99
27197 červená 1/10/100 11,99

Ohlávka pre lamu 
• nastaviteľný remienok na krk
• krížový dizajn bráni pri nosení nadmernému tlaku na jemný ňufák
• vyrobená z polypropylénu
• veľmi odolná
• možnosť prania
• modrá

Výr. č. Popis €

27198
Veľkosť 50 - lamy so stredne veľkou hlavou 

a alpaky s veľkou hlavou 1/10/100 6,99

27199 Veľkosť 60 - lamy s veľkou hlavou 1/10/100 6,99

Šklbací stroj 
• robustný šklbací stroj vhodný na všetky druhy hydiny
• valec s 24 prstami
• otáčaním prstov hydinu rýchlo a účinne ošklbe
• vrátane bezpečnostnej mriežky
• s bezpečnostným spínačom

Technické údaje
Napätie: 230 V
Frekvencia: 50 Hz
Pracovná výška: 79 cm
Výkon šklbania: cca 80 kureniec za hodinu

Výr. č. €

70506 1 529,00

NOVINKA
NOVINKA
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Napájacie vedro pre hydinu 
• pre hydinu chovanú na zemi • odnímateľná horná
časť, preto sa ľahko čistí • vyrobené z vysoko
kvalitného plastu • s držadlom na prenášanie
• bezpečné pre potraviny

Výr. č. Objem €

73135 6 l 1/5 18,99

Kŕmny automat pre prepelice 
• vyrobený z plastu • pre prepelice

a kurčatá • dvojdielny • bezpečný
pre potraviny

Výr. č. Objem €

73137 1200 ml 1/10 4,99

Napájadlo pre prepelice
• vyrobené z plastu • pre prepelice
a kurčatá • dvojdielne • bezpečné
pre potraviny

Výr. č. Objem €

73136 1000 ml 1/10 3,99

Miesto na znášanie 
• pozinkované bočné panely a plastové dno • sliepkam poskytuje čisté
prostredie na kladenie vajec • s inšpekčnou klapkou • naklonená
podlaha pre jednoduché vyberanie vajíčok • ľahké čistenie vďaka
odnímateľnej podlahe • závesné • v demonte

Výr. č. D x Š x V €

73134 53 x 52 x 43,5 cm 1/2 59,99

Miesto na znášanie
• z plastu • poskytuje sliepkam čisté prostredie na kladenie vajec  • s inšpekčnou
klapkou • naklonená podlaha pre jednoduché vyberanie vajíčok • závesné
• v demonte

Výr. č. D x Š x V €

72288 37 x 44 x 49,5 cm 1/10 25,99

Vyrobené v Španielsku

Vyrobené v Španielsku Vyrobené v Španielsku

Vyrobené v Španielsku

Vyrobené v Španielsku
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3

Automatické dvierka pre hydinu 
Pomocou automatických dvierok pre hydinu sa môžu automaticky otvárať 
a zatvárať klapky, dvere alebo posúvače na kurínoch.

Automatické dvierka pre hydinu disponujú viacerými funkciami na 
otváranie/zatváranie posúvača:
• ovládanie so svetelným senzorom, závislé od denného svetla
• časovo závislé ovládanie, je možné rozlíšenie medzi pracovnými

nami a víkendom
• manuálne ovládanie, na prístroji alebo prostredníctvom pripojeného

tlačidla
Je možná prevádzka na batérie i cez elektrickú sieť. 

Automatické dvierka pre hydinu sú vybavené bezpečnostnými funkciami. 
Vďaka časovému oneskoreniu svetelného signálu sa dá zabrániť 
nechcenému otváraní pri zablysnutí alebo krátkodobom zatmení. Ak 
posúvač počas zatvárania narazí na odpor zvieraťa, proces sa zastaví a 
následne sa zopakuje. V prípade preťaženia sa motor automaticky vypne.

Rozsah dodávky automatických dvierok pre hydinu (kat. č. 70546):
Ovládanie s integrovaným motorom a ťažným lankom, posuvné dvere 
(300 x 400 mm) s vodiacimi koľajnicami, sieťový adaptér, batérie, 
svetelný senzor, súprava vodiacich kladiek, návod na obsluhu

Rozsah dodávky automatických dvierok pre hydinu (kat. č. 70547):
Ovládanie s integrovaným motorom a ťažným lankom, posuvné dvere 
(220 x 330 mm) s vodiacimi koľajnicami, sieťový adaptér, batérie, 
svetelný senzor, súprava vodiacich kladiek, návod na obsluhu

Rozsah dodávky automatických dvierok pre hydinu (kat. č. 70550):
Ovládanie s integrovaným motorom a ťažným lankom, sieťový adaptér, 
batérie, svetelný senzor, súprava vodiacich kladiek, návod na obsluhu

Technické údaje
Min. sila zdvihu: 0,5 kg
Max. sila zdvihu: 2,5 kg
Max. výška zdvihu: 60 cm

Napájanie: 230 V sieťová prevádzka (sieťová jednotka 
pre prevádzku s 12 V) alebo prevádzka na 
batérie (4 x AA)

3 roky záruka

Výr. č. Popis €

70570 Posuvné dvierka 300 x 400 mm, vrátane vodiacich koľajníc 1/20 25,99
70560 Posuvné dvierka 220 x 330 mm, vrátane vodiacich koľajníc 1/20 22,99
70551 Vodiace kladky, balenie 4 ks 1 2,99
70552 Náhradná šnúra s perlou 1 1,99
70553 Náhradný sieťový adaptér 1 15,99
70554 Náhradný svetelný senzor 1 5,95

Výr. č. Popis €

70546 Automatické dvierka pre hydinu, kompletná sada, vrátane posuvných dvierok 300 x 400 mm 1 174,00
70547 Automatické dvierka pre hydinu, kompletná sada, vrátane posuvných dvierok 220 x 330 mm 1 169,00
70550 Ovládanie pre automatické dvierka pre hydinu 1/10 149,00

Ľahké hliníkové posuvné dvere s vhodnými 
vodiacimi koľajnicami sú ideálne na otváranie a 
zatváranie automatických dvierok pre hydinu 
(kat. č. 70550). Posuvné dvere sú k dispozícii v 
dvoch veľkostiach.

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

Top Seller
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112 cm
106 cm

3 x 0.20 mm 
INOX

3 x 0.20 mm 
INOX

0.70 Ω/m* 0.77 Ω/m* 

všetky vodiče = dobrá vodivosť
vďaka 3 x 0,20 mm nirovodičom

• pre kurčatá, husi, morky
• zvárané uzly
• vystužený horný vodič
• menšia veľkosť ôk v dolnej časti siete
• stabilné, dobre viditeľné plastové stĺpy
• vhodné aj pre jahňatá
• dostupné ako elektrifikovateľná aj ako
neelektrifikovateľná verzia

• 3-ročná záruka stability UV

PoultryNet

PoultryNet oranžová, elektrifikovateľná 

Výr. č. Popis Dĺžka Výška Farba Počet        
stĺpov 

Vhodný 
náhradný stĺp 

€

292271 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 50 m 106 cm oranžová 15 292281-7 1 16 135,00
292203 Sieť na hydinu, jednotlivý hrot 50 m 112 cm oranžová 15 292212-7 1 30 127,00
292204 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 50 m 112 cm oranžová 15 292213-7 1 30 137,00

Výr. č. Popis Výška Farba €

292281-7 Náhradný stĺp, dvojitý hrot 106 cm oranžová 1/50 3,99
292212-7 Náhradný stĺp, jednotlivý hrot 112 cm oranžová 1/50 4,29
292213-7 Náhradný stĺp, dvojitý hrot 112 cm oranžová 1/50 4,49

3-ročná záruka
UV - stability

* Na základe celkového prierezu všetkých prúd prenášajúcich vodičov v sieti

PoultryNet

NOVINKA

NOVINKA
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PoultryNet zelená, elektrifikovateľná 

Výr. č. Popis Dĺžka Výška Farba Počet
stĺpov

Vhodný 
náhradný stĺp €

292273 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 9 292281-5 1 24 92,99
292272 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292281-5 1 16 135,00
292224 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 15 m 112 cm zelená 6 292213-5 1 50 59,99
292214 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 25 m 112 cm zelená 9 292213-5 1 50 95,99
292215 Sieť na hydinu, jednotlivý hrot 25 m 112 cm zelená 9 292212-5 1 50 89,99
292220 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 50 m 112 cm zelená 15 292213-5 1 30 137,00
27249-5 Náhradný hlavový izolátor - - čierna 1/10/500 - 0,39
27250-5 Náhradné zemné zarážadlo - - čierna 1/10/500 - 0,39

Výr. č. Popis Výška Farba €

292281-5 Náhradný stĺp, dvojitý hrot 106 cm čierna 1/50 3,99
292212-5 Náhradný stĺp, jednotlivý hrot 112 cm čierna 1/50 4,29
292213-5 Náhradný stĺp, dvojitý hrot 112 cm čierna 1/50 4,49

PoultryNet zelená, neelektrifikovateľná 

Výr. č. Popis Dĺžka Výška Farba Počet 
stĺpov

Vhodný 
náhradný stĺp €

292279 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 8 292281-5 1 24 82,99
292276 Sieť na hydinu, jednotlivý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292282-5 1 16 105,00
292277 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292281-5 1 16 119,00
292217 Sieť na hydinu, jednotlivý hrot 25 m 112 cm zelená 8 292212-5 1 50 81,99
292219 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 25 m 112 cm zelená 8 292213-5 1 50 85,99
292208 Sieť na hydinu, jednotlivý hrot 50 m 112 cm zelená 15 292212-5 1 30 107,00
292218 Sieť na hydinu, dvojitý hrot 50 m 112 cm zelená 15 292213-5 1 25 124,00
27249-5 Náhradný hlavový izolátor - - čierna 1/10/500 - 0,39
27250-5 Náhradné zemné zarážadlo - - čierna 1/10/500 - 0,39

Výr. č. Popis Výška Farba €

292282-5 Náhradný stĺp, jednotlivý hrot 106 cm čierna 1/50 3,59
292281-5 Náhradný stĺp, dvojitý hrot 106 cm čierna 1/50 3,99
292212-5 Náhradný stĺp, jednotlivý hrot 112 cm čierna 1/50 4,29
292213-5 Náhradný stĺp, dvojitý hrot 112 cm čierna 1/50 4,49

NOVINKA

NOVÉ
NOVÉ

NOVINKA
NOVINKA

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
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• 2 samostatne sa otvárajúce dvere • vrátane 2 hniezd a 2 bidiel
• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu • predĺžené nožičky
pre lepšie odvetrávanie podlahy • sklopná strecha s upevnením • ľahká
inštalácia pomocou predvŕtaných otvorov a závitov • vrátane montážneho
návodu • dodávka v demontovanom stave v kartóne
Vlastnosti materiálu: • vyrobený z ekologicky recyklovaného materiálu, 60%
plast/40% drevo • vodeodolný • bez zápachu • bezúdržbový • dobré izolačné
vlastnosti • odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom (4 ročné
obdobia) • ľahké a rýchle čistenie • hladký, pevný a k pokožke prijateľný
povrch • výroba šetrná k životnému prostrediu • rezistentný voči hnilobe

Výr. č. D x Š x V MO €

81731 137 x 73 x 83 cm 1 6 289,00

Domček pre hlodavcov 
Appartement Pro 
• plastová strecha odolná voči poveternostným vplyvom
• otvor na prelezenie do oblasti na oddych • s bočnými
dverami pre voľný výbeh • zvýšená bezpečnosť vďaka dvom
uzáverom na dverách • 5 cm výsuvná plastová vaňa
• vnútorná výška  spodného poschodia 50 cm • vnútorná
výška na hornom poschodí 59 cm • možnosť uzamknutia
medzi poschodiami • doplnkové, plastom potiahnuté
poschodia pre väčšiu slobodu pohybu • je možné
primontovať opticky prispôsobený vonkajší kryt 81720
• vrátane plastových nožičiek na ochranu pred vlhkosťou
• predná časť s kvalitnou mriežkou • lazúrovaná ochrannou
farbou na drevo • dvere sa dajú oddelene otvoriť
• jednoduchá inštalácia • vrátane montážneho návodu
• dodávka v demontovanom stave v kartóne

Výr. č. D x Š x V MO €

81719 118 x 61 x 130 cm 1 5 249,00

Ohrada s voľným výbehom 
Appartement Pro 
s kovovým rámom na podlahe
 vhodné pre klietky pre hlodavce 81717, 81718, 82835 a 81719
• kovový rám na podlahe chráni pred vlhkosťou a
poškodením • prídavné drevené veľké dvere uľahčujú prístup
zvonka • lazúrovaná ochrannou farbou na drevo • vysoko
kvalitná mriežka zabezpečuje stabilitu • plastová strecha
odolná voči poveternostným vplyvom • zvýšená bezpečnosť
vďaka dvom uzáverom dverí  • vrátane pokynov na montáž
• jednoduchá inštalácia • dodávka v demontovanom stave v
kartóne

Výr. č. D x Š x V MO €

81720 115 x 85 x 90 cm 1 8 134,00

Plastový domček ECO Barney
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Domček pre hlodavcov Multisuite Top 
• bitúmenová strecha odolná voči poveternostným vplyvom s fixáciou
strechy • rozšíriteľný podľa potreby pomocou podlahového prvku
Multisuite Addition (81718) • otvor na prelezenie do oddychovej časti
• s bočnými dverami do voľného výbehu • zvýšená bezpečnosť vďaka
dvojitému zatváraniu na dverách • 5 cm vysoká vytiahnuteľná plastová
vaňa • vnútorná výška 50 cm • Uzatváracie zariadenie medzi podlahami
• vrátane plastových nôh na ochranu proti vlhkosti • predná strana s
kvalitnou mriežkou • lazúrovaná ochrannou farbou na drevo
• 2 samostatne otvárateľné dvere • vrátane návodu na montáž
• jednoduchá montáž pomocou zásuvného systému • dodávka v
demontovanom stave v kartóne

Výr. č. D x Š x V MO €

81717 115 x 62 x 65 cm 1 8 144,00

Domček pre hlodavcov Multisuite Addition 
• na rozšírenie základného modelu Multisuite Top (81717)
• popis modelu pozri domček pre hlodavcov Multisuite

Addition (bez strechy)
• vnútorná výška 50 cm
• ľahká inštalácia so zásuvným systémom

Výr. č. D x Š x V MO €

81718 108 x 56 x 62 cm 1 8 124,00

ECO - domček z plastu Samy 
 2 samostate otvárateľné dvere • vnútorná výška 50 cm • otvor na prelezenie 
do oddychovej časti • sklopná strecha s fixáciou • plastová vyťahovateľná 
vanička s výškou 5 cm uľahčuje čistenie • jednoduchá inštalácia cez 
predvŕtané otvory a závity • vrátane montážneho návodu • dodávka v 
demontovanom stave v kartóne
Vlastnosti materiálu:
• vyrobený z ekologicky recyklovaného materiálu, 60% plast/40% dreva
• vodotesný • bez zápachu • bezúdržbový • dobrá izolácia • odolný proti UV
žiareniu a poveternostným vplyvom (4 ročné obdobia) • odolný voči ohňu
• ľahké a rýchle čistenie • hladký, prijateľný k pokožke a pevný povrch
• výroba šetrná k životnému prostrediu • rezistentný voči hnilobe

Výr. č. D x Š x V MO €

81730 116 x 57 x 82 cm 1 7 229,00
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Bezpečnostné čižmy Dunlop® Snugboot Pioneer  
Vyvinuté pre väčšie pohodlie pre ľudí, ktorí idú vlastnou cestou

• materiál PUROTEX vytvára prvú priedušnú a vodotesnú topánku • PUROFORT Flexzone uľahčuje obúvanie a vyzúvanie • protišmyková
vonkajšia podrážka certifikovaná SRC, umožňuje zvládnuť aj náročný terén • vonkajšia podrážka odolná voči oderu a ľahko čistiteľná •
stabilné uchytenie • precízne vyvinutý dokonalý strih • ľahký materiál Purofort® pre dlhodobý komfort • priedušnosť a absorpčná schopnosť
Purotexu zabraňuje poteniu nôh

Výr. č. Veľkosť €

347550 37 1/6 134,00
347551 38 1/6 134,00
347552 39 / 40 1/6 134,00
347553 41 1/6 134,00
347554 42 1/6 134,00
347555 43 1/5 134,00
347556 44 / 45 1/5 134,00
347557 46 1/5 134,00
347558 47 1/5 134,00
347559 48 1/5 134,00

Bezpečnostné čižmy Dunlop®Snugboot WorkPro Full Safety 
Navrhnuté pre väčšie pohodlie tých, ktorí vedia, ako robiť veci

• materiál PUROTEX vytvára prvú priedušnú a vodotesnú topánku • odľahčená, odolná proti opotrebeniu  pre pohodlnú prácu od úsvitu do
súmraku • vysokokvalitný materiál Purofort® pre maximálnu bezpečnosť • protišmyková vonkajšia podrážka certifikovaná SRC, vďaka ktorej
zvládnete akýkoľvek terén • vonkajšia podrážka odolná voči oderu a ľahko čistiteľná • stabilné uchytenie vašej nohy zaisťuje biomechanickú
podporu na každom kroku • ľahká kovová špička a medzipodrážka • ľahký materiál Purofort® pre dlhodobý komfort • certifikované v súlade
so všetkými kľúčovými globálnymi bezpečnostnými normami (EN ISO 20345: 2011 S5 CI CRSRC | CSA Z195-14 PR SD | ASTM F2413-17 M
I / 75 C / 75 PR SD 100)

Výr. č. Veľkosť €

347560 37 1/6 159,00
347561 38 1/6 159,00
347562 39 / 40 1/6 159,00
347563 41 1/6 159,00
347564 42 1/6 159,00
347565 43 1/5 159,00
347566 44 / 45 1/5 159,00
347567 46 1/5 159,00
347568 47 1/5 159,00
347569 48 1/5 159,00

Dunlop® bezpečnostné čižmy Wildlander
Navrhnuté pre väčšie pohodlie tých, ktorí sú doma vonku

• materiál PUROTEX vytvára prvú priedušnú a nepremokavú topánku • antimikrobiálna podšívka(bez zápachu) so vzorom Mossy Oak
Break-Up-Country-Muster  • odolné proti opotrebeniu pre všetky vonkajšie aktivity • protišmyková vonkajšia podrážka certifikovaná SRC,
takže môžete skutočne zvládnuť akýkoľvek terén • vonkajšia podrážka odolná voči oderu a ľahko čistiteľná • stabilné uchytenie vašej nohy
zaisťuje biomechanickú podporu na každom kroku • precízne vyvinutý dokonalý strih • ľahký materiál Purofort® pre dlhodobý komfort •
priedušnosť a absorpčná schopnosť Purotexu bráni poteniu nôh

Výr. č.. Veľkosť €

347570 37 1/6 195,00
347571 38 1/6 195,00
347572 39 / 40 1/6 195,00
347573 41 1/6 195,00
347574 42 1/6 195,00
347575 43 1/5 195,00
347576 44 / 45 1/5 195,00
347577 46 1/5 195,00
347578 47 1/5 195,00
347579 48 1/5 195,00
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Kombinéza na použitie pri ochrane rastlín Typ 4 
• kombinéza KAT III typu 4B, 5B a 6B odolná voči postreku, vhodné na použitie pri práci s pesticídmi
• ochrana pred infekciami proti krvi a vírusom • biela s červenými samolepiacimi krytmi na zips • vyrobené
z tkanej polyetylénovej laminátovej tkaniny, t.j. vnútorná textília spájaná pradením poskytuje pohodlie
pri nosení, z vonkajšej strany je polyetylén odolný voči striekaniu • priedušný a napriek tomu nepriepustný
materiál • 3-dielna kapucňa • s palcovou slučkou, ktorá zabraňuje vysunutiu rukávov • perfektne sedí vďaka
elastickým pásom na ramene, nohách a páse • vyhovuje EN 13034: 2005 + A1: 2009, EN ISO 13982-1: 2004 +
A1: 2010, EN 14605: 2005 + A1: 2009, EN 1073-2: 2002, EN 1149-5: 2008, EN 14126: 2003 + AC: 2004, EN 369,
ISO 14644 Triedy ISO-7, ISO-8, ISO-9 • Oblasti použitia: manipulácia s agrochemikáliami, kontrola chorôb,
ochrana proti škodcom, potravinársky priemysel, znečistené miesta, likvidácia azbestu, aplikácie v čistých
priestoroch atď.

PSA Kategória III 

Výr. č. Veľkosť €

34354 L 1/50 9,99
34355 XL 1/50 9,99
34356 XXL 1/50 9,99

Rukavice pre motorové píly Forester
Na ich výrobu bolo použitých 12 vrstiev nového ochranného materiálu proti 
porezaniu Engtex Avertic ProTM, pochádzajúceho Švédska. Na rozdiel od bežných 
ochranných vložiek Engtex Avertic ProTM ponúka lepšiu mobilitu, nízku hmotnosť 
a zvýšenú priedušnosť. Používatelia ocenia dokonalé prispôsobenie rukavíc a 
zachovanú vynikajúcu obratnosť prstov.
• ochrana exponovanej ľavej ruky až do rýchlosti reťaze 16 m/s.  • pružná, vodu
odpuzujúca, bezchrómovo vypracovaná kozia koža, na dlani dvojitá výstielka, pre lepšiu 
odolnosť proti oderu • elastická pletená manžeta zabraňuje znečisteniu zvnútra pilinami 
a inými nečistotami• chrbát rukavice vyrobený z elastického spandexu pre optimálnu 
mobilitu a elasticitu • signálne farby pre lepšiu identifikáciu v podrastoch • testované 
podľa EN 381-7, KAT III • oblasti použitia: lesníctvo, starostlivosť o krajinu

s SB príveskom

Hodnotenie
Trvanlivosť •••••
Jemný pocit •••••
Ochrana proti vlhku ••
Odolnosť proti tuku/oleju ••
Protišmykovosť ••
Priedušnosť ••••

Výr. č. Veľkosť €

297527 9 1/3/60 24,99
297528 10 1/3/60 24,99
297529 11 1/3/60 24,99

Rastlinné činenie

KAT III 

EN 14605:
2005+A1:2009

TYPE 4 (4B) 

T4 

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

TYPE 5  (5B) 

T5 

EN 13034:
2005+A1:2009

TYPE 6 (6B) 

T6 

EN 1073-2:
2002

EN 14126:
2003+AC:2004

EN 1149-5:
2008



    

  

Neustále sa snažíme vylepšovať náš program a udržiavať ho na najvyššej 
úrovni. Vyhradzujeme si preto právo na zmeny vo vydaniach.
Vydaním tohto katalógu strácajú všetky staré katalógy a cenníky svoju 
platnosť. Všetky uvedené ceny predstavujú odporúčané maloobchodné ceny
výrobcu a sú vrátane DPH.
Všetky informácie podliehajú typografickým a tlačovým chybám.
Zmeny cien a prípadné chyby sú vyhradené. Možné zmeny farby a dizajnu    
z dôvodov tlače! 
Dotlač - aj v skrátenej verzii - možno vykonať iba s predchádzajúcim 
súhlasom.




