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IPCam 360 FHD mini
• rýchlo otočná outdoorová IP kamera • vynikajúca kvalita obrazu (2 megapixely) • s obrovským
zorným poľom (Pan/Tilt/Zoom): horizontálne sa otáča o 355° a vertikálne o 90°, rýchlosť
nastaviteľná • diaľkové ovládanie a prístup hocikde na svete prostredníctvom aplikácie alebo
prehliadača, okamžité spojenie s aplikáciou prostredníctvom QR kódu • 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
na SD(HC/XC) kartu, alarm prostredníctvom e-mailu • nahrávanie na mikro SD(HC/XC) kartu
do 128 GB •  kryt z hliníka odolného voči poveternostným vplyvom • vrátane návodu na obsluhu

Obsah dodávky: 1 x IPCam 360 FHD mini, 1 x 230 Volt napájací zdroj, 1 x patch kábel, 
1 x WLAN anténa

Technické údaje 10825
Obrazový senzor 2,7 CMOS
Podporované videorozlíšenie Full HD 1080 (1920 x 1080)
Miera obrazu 15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Nočné videnie 30 m
Hmotnosť 1 kg
Napätie 12 V
Výkon 10 W
Krytie IP66

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška €
10825 21 cm 21 cm 12,5 cm 1/10 249,00 V ponuke od marca 2020!

IPCam 360 FHD
so 4-násobným optickým zoomom
• nový otočný kĺb sa dá otočiť o 90° a plynulo fixovať: ideálne na umiestnenie na stenách,

zošikmených plochách a stropoch pre  viditeľnosť všetkými smermi • rýchlo otočná outdoorová IP
kamera s obrovským zorným poľom (Pan / Tilt / Zoom): horizontálne sa otáča o355° a vertikáne
o 90° • vynikajúca kvalita obrazu (2 megapixely) • kryt z hliníka odolného voči poveternostným
vplyvom • jasná optika so 4-násobným zoomom • 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 na SD(HC/XC) kartu, alarm prostredníctvom e-mailu • vrátane návodu na obsluhu

podporuje 
ONVIF

Obsah dodávky: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x napájací zdroj, 1 x WLAN anténa, 1 x patch kábel

Technické údaje 10809
Zoom 4-násobný optický zoom
Obrazový senzor 2,7 CMOS

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

Miera obrazu 15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Clona f/1,6
Dosah viditeľnosti horizontálny 355 °
Dosah viditeľnosti vertikálny 90 °
Uhol pohľadu 40 - 120 °
Počet LED 6
Nočné videnie 30 m
Druh prenosu LAN / WLAN
Hmotnosť 1,9 kg
Napätie 12 V
Výkon 10 W
Krytie IP66

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška €
10809 33 cm 25 cm 14 cm 1/12 319,00
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Moocall Senzor telenia kráv
Hodina pred pôrodom!
Už nikdy nepremeškajte pôrod! Mnohonásobne vyskúšaný a testovaný 
Moocall senzor telenia kráv vás spoľahlivo upozorní na blížiaci sa pôrod. 
Získate tak dostatok času na všetky potrebné prípravy, a v prípade potreby i 
na kontaktovanie veterinárneho lekára. Novonarodené teľa bude optimálne 
ošetrené a mledzivo mu bude podané okamžite v životne dôležitých prvých 
hodinách po pôrode. Pomôžte včas a a zabránite riziku straty kravy či teľaťa!
• Zariadenie pripojte 3 dni pred vypočítaným dátumom telenia.
• Upozornenie prostredníctvom alarmu cca 1 hodinu pred otelením pomocou
SMS a e-mailu, alebo aplikácia zasiela avízo až na dve telefónne čísla a tri

e-mailové adresy, ktoré je možné podľa potreby prispôsobiť.
• Bezplatná aplilkácia „Breed Manager by Moocall“ pre iOS a Android
• Zariadenie sa môže použiť postupne na všetky zvieratá.
• Senzor je vhodný pre všetky plemená hovädzieho dobytka (Limousine,
Angus, s trakatý dobytok, Holstein, Jersey atď.).
• 30-dňová životnosť batérie a upozornenie na nízku úroveň nabitia
• Jednoduché nabíjanie cez USB rozhranie
• Dátové tarify atď. zahrnuté v servisnom poplatku - v prvom roku od
aktivácie vrátane
• Vďaka zabudovanej SIM karte pripravený na okamžité použitie.
• Funguje po celom svete prostredníctvom GSM, a to aj pri slabom pokrytí
siete a s použitím akéhokoľvek mobilného telefónu / smartfónu.
• Materiál: plast
• s USB nabíjacím káblom

Výr. č. Farba Dĺžka €
10500 zelená/červená 19 cm 1/10 220 329,00

Krok za krokom:
1. Registrujte zariadenie online alebo telefonicky.
2. Nabite zariadenie.
3. Zapnite a odošlite testovaciu správu.
4. Otvorte západku uzáveru.
5. Nastavte gumenú podložku.
6. Pripevnite vo výške vulvy.
7. Hotovo!

Moocall zasiela nasledovné hlásenia:
• Senzor spadol z chvosta
• Vysoká aktivita v poslednej hodine (výstraha)
• Vysoká aktivita v poslených 2 hodinách (pôrodný alarm)
• Zloženie senzora po 4 dňoch na 4 hodiny
• Nízky stav nabitia batérie (20%)
• Testovacia správa
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CalfHouse Premium XL s oplotením (výr. č. 14520)
Búda pre viacero zvierat vyrobená z plastu vystuženého sklenenými vláknami ponúka priestor až pre 5 teliat (je potrebné 
dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat). Na zadnej strane je pripevnené posuvné okno, ktoré okrem iného 
umožňuje kontrolu zvierat a jednoduchšie plnenie prídavných jasieľ na seno. Doplnkový zosilňovací rám okolo búdy                
pre teľatá zaručuje maximálnu stabilitu. Búda pre teľatá s oplotením ponúka optimálny prehľad a uľahčuje kontrolu zvierat.
• Kŕmne miesta možno jednotlivo uzamknúť
• Bočné mreže sa dajú jednoducho otočiť dozadu k stenám búdy
• Bezproblémový prístup cez veľké vstupné dvere aj s transportným vozíkom na teľatá
• Predvŕtané otvory pre ukotvenie v zemi a na držiaky sena
• Jednoduchá preprava búdy a oplotenia pomocou traktora
• Vedrá na napájanie a dlhé kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky

Obsah dodávky: Búda pre teľatá vrátane výstužného rámu a oplotenia, zdvíhacích ôk, 
dreveného prahu, držiaka na napájacie vedrá a dvoch držiakov na dlhé kŕmne žľaby 
(výr. č. 3268).

Všestranná a robustná

• Možnosť jednotlivého i
kompletného uzamykania

• Držiak na vedrá na vodu
výklopný a zablokovateľný, tak
nastaviteľný na výšku a šírku

• Nastaviteľná šírka priestoru
na kŕmenie

Zosilňovací rám 
dodáva búde vyššiu 
stabilitu

Bočné a záchytné mreže možno 
usporiadať podľa potreby

Záchytnú mrežu je možné zavesiť 
na búdu
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Je potrebné dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na prepravu!

Doplnkový prístrešok ponúka ochranu
 pred nepriaznivým počasím a slnkom

Technické údaje 14520 14518 14539 14530
Vonkajšie rozmery búdy: 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm
Rozmery oplotenia: 209 x 221 x 120 cm 209 x 447 x 120 cm

Výr. č. Popis €
14520 CalfHouse Premium XL s oplotením 1 2.195,00
14518 CalfHouse Premium XL bez oplotenia 1 4 1.295,00
14539 CalfHouse Premium XL so záchytnou mrežou 1 1.695,00
14530 CalfHouse Premium XL s oplotením; dvojitá súprava 1 3.295,00

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška      MO ks/balenie €

14522 Oplotenie pre 
CalfHouse Premium XL Pozinkovaný kov 1 899,00

14466 Prístrešok Polyester 

potiahnutý PVC 300 cm 270 cm 1 599,00

14524 Zosilňovací rám Pozinkovaný kov 1 79,99

14526 Držiak žľabu 
pre dlhý kŕmny žľab Pozinkovaný kov 1 100 19,99

14527 Držiak na 5 vedier 
na jadrové krmivo

Pozinkovaný kov 1 36 69,99

14529 Zábrana vstupu 1 29,99
14528 Oddeľovač miest na kŕmenie Pozinkovaný kov 1 balenie 2 /balenie 1 150 25,99
14458 Prah Smrekovec 203 cm 3,5 cm 19 cm 1 52 39,99
14454 Jasličky na seno Pozinkovaný kov 113 cm 41 cm 38 cm 1 50 74,99

V súlade s predpismi týkajúcich sa životných podmienok zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá zodpovedajú predpisom týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat a sú optimálne navrhnuté 
pre potreby chovu teliat.

CalfHouse Premium XL  
 so záchytnou mrežou (výr. č. 14539)
• Vhodná pre 2 - 3 teľatá (je potrebné dodržiavať miestne nariadenia

o ochrane zvierat). Záchytná mreža sa dá otvoriť z oboch strán a vyklopiť.
Aby sa predišlo tomu, aby teľatá počas  pitia vošli do medzery medzi
búdou a záchytnou mrežou, je možné doobjednať a namontovať zábranu
vstupu, položka č. 14529.

CalfHouse Premium XL s oplotením, 
dvojitá súprava (výr. č. 14530)
• dostupné aj ako dvojitá súprava až pre 10 teliat
• Tip: Vďaka doplnkovému plotovému dielcu  je možné

dvojitú súpravu rýchlo a ľahko rozdeliť na dve časti

Rozmery búd

Doplnkové mrežové predely pri kŕmeníJednoduchá preprava búdy a oplotenia 
pomocou traktora

14539

14530
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CalfHouse Premium XXL s oplotením (výr. č. 14540)
Rozľahlá búda vyrobená z plastu vystuženého sklenenými vláknami ponúka priestor až pre 7 teliat (je 
potrebné dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat). Doplnkový zosilňovací rám okolo búdy                
pre teľatá zaručuje maximálnu stabilitu aj pri väčších zvieratách. Otočný ventilačný disk reguluje 
cirkuláciu vzduchu v zadnej časti búdy.  K hornej časti búdy je pripevnený zdvíhací úchop, ktorý 
uľahčuje zdvíhanie a prepravu búdy. Búda pre teľatá s oplotením ponúka optimálny prehľad a 
zjednodušuje kontrolu zvierat.
• Kŕmne miesta možno jednotlivo uzamknúť
• Bočné mriežky sa dajú jednoducho otočiť dozadu k stenám búdy
• Bezproblémový prístup cez veľké vstupné dvere aj s transportným vozíkom na teľatá
• Predvŕtané otvory pre ukotvenie v zemi a na držiaky sena
• Jednoduchá preprava búdy a oplotenia pomocou traktora
• Vedrá na napájanie a dlhé kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky

14540: Obsah dodávky: Búda vrátane výstužného rámu a oplotenia, zdvíhacieho 
úchopu, dreveného prahu, držiaka na napájacie vedrá a štyroch držiakov na dlhé kŕmne 
žľaby (výr. č. 3268).

Všestranná a robustná

• Možnosť jednotlivého i
kompletného uzamykania

• Držiak na vedrá na vodu je
výklopný a zablokovateľný, a tak
nastaviteľný na výšku a šírku

• Nastaviteľná šírka priestoru
na kŕmenie

Záchytnú mrežu je možné zavesiť 
na búdu

Bočné a záchytné mreže možno 
usporiadať podľa potreby

Zosilňovací rám 
dodáva búde vyššiu 
stabilitu

V ponuke od marca 2020!
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Technické údaje 14540 14519
Búda vonkajšie rozmery 340 x 296 x 204 cm 340 x 296 x 204 cm
Rozmery oplotenia 280 x 299 x 120 cm

Výr. č. Popis €
14540 CalfHouse Premium XXL s oplotením 1 3.295,00
14519 CalfHouse Premium XXL bez oplotenia 1 2.295,00

Výr. č. Popis Materiál MO      ks/Balenie €
14546 Oplotenie pre CalfHouse Premium XXL liPoz nkovaný kov 1 1.050,00
14526 Držiak žľabu pre dlhý kŕmny žľab Pozinkovaný kov 1 100 19,99
14549 Zábrana vstupu 1 49,99
14528 Oddeľovač miest na kŕmenie Pozinkovaný kov 1 balenie 2 / balenie 1 150 25,99

V súlade s predpismi týkajúcich sa životných podmienok zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá zodpovedajú predpisom týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat a sú optimálne navrhnuté 
pre potreby chovu teliat. 

Doplnkové mrežové predely pri kŕmeníJednoduchá preprava búdy a oplotenia 
pomocou traktora

Modulárna zostava oplotenia
Na udržanie teliat v hale alebo na krytom mieste je 
možné oplotenie jednoducho pripevniť na stenu 
pomocou nástennej konzoly. Plot je možné ukotviť 
i o podlahu. Zostavte si oplotenie individuálne 
podľa vašich požiadaviek.

Záchytná mreža:
• Možnosť jednotlivého i kompletného uzamykania
• Držiak na vedrá na vodu je výklopný a

zablokovateľný, a tak nastaviteľný na výšku a šírku
• Nastaviteľná šírka priestoru na kŕmenie
• Vrátane držiaka na žľab
• S držiakom na napájacie vedrá, v max. šírke mriežky

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška €
14495 Nástenná konzola Pozinkovaný kov 1 - 12,99
14493 Záchytná mriežka, 5 miest Pozinkovaný kov 213 cm 52 cm 120 cm - 1 459,00
14498 Záchytná mriežka, 7 miest Pozinkovaný kov 285 cm 52 cm 120 cm - 1 519,00
14491 Plotový diel s dverami a miestami na kŕmenie, krátky Pozinkovaný kov 215 cm 3 cm 120 cm - 1 239,00
14496 Plotový diel s dverami a miestami na kŕmenie, dlhý Pozinkovaný kov 285 cm 3 cm 120 cm - 1 299,00
14492 Plotový diel mreža, krátky Pozinkovaný kov 215 cm 3 cm 120 cm - 1 179,00
14497 Plotový diel mreža, dlhý Pozinkovaný kov 285 cm 3 cm 120 cm - 1 209,00

Výr. č. Popis Materiál €
14526 Držiak žľabu pre dlhý kŕmny žľab Pozinkovaný kov 1 19,99

14498, 14496, 14497: V ponuke od marca 2020

Je potrebné dodržiavať miestne nariadenia o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na prepravu!
Na vykládku je potrebný čelný nakladač s vidlicovým vysokozdvižným vozíkom!
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Držiak na vedro
• robustný • na zavesenie vedier a misiek na kŕmenie

321216: 
• kruh na vedro sa môže pri nepoužívaní sklopiť k stene
• k montáži na stenu
• v ponuke od marca 2020

Výr. č. Popis Materiál Ø €
321216 sklápací, montáž na stenu pozinkovaný kov 28 cm 1/10 16,99

1444 štandard pozinkovaný kov 29,5 cm 1 310 9,99
1445 holandský model pozinkovaný kov 28 cm 1 340 10,49

Držiak na 5 vedier na jadrové krmivo
• vhodný napr. pre vedrá pre stajne a vedrá na stavbu (29881) ako aj pre misky na krmivo

(324811-324816)
• pre CalfHouse Premium XL (14520)
• vhodný aj k montáži na stenu

Výr. č. Materiál €
14527 pozinkovaný kov 1 36 69,99

321216

Kombi - kŕmny box
na kombinované kŕmenie senom a 
jadrovým krmivom
• jednoduché plnenie • krmivo je

chránené pred dažďom • výpust
do misky na kŕmenie pre  ľahké
čistenie • montuje sa zvonka k otvoru
na kŕmenie  • vhodné pre búdy a
boxy pre teľatá • vrátane konzoly na
zavesenie • objem sena: 20 l • objem
kŕmnej misky: 5,5 l

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška €
144355 300 mm 380 mm 730 mm 1 21 109,00

V ponuke od marca 2020!

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

Dostupné v úprave pre zákazníka.

Výr. č. Farba Ø Objem €
324811 sivá 31,5 cm 6 l 1/5 3,99
324812 zelená 31,5 cm 6 l 1/5 3,99
324815 akvamarínová 31,5 cm 6 l 1/5 3,99
324816 ružová 31,5 cm 6 l 1/5 3,99
324813 olivovozelená 31,5 cm 6 l 1 3,99

Výr. č. Popis Farba €
324820 Kryt pre misku na krmivo, 6 l biela 1/5/50 1,99

Miska na krmivo nerezová
• univerzálne použiteľná miska na krmivo
• zvlášť robustná a hygienická
• výnimočne sa hodí na použitie v stajni
• materiál: nehrdzavejúca oceľ

Výr. č. Ø Objem €
324828 30 cm 5,5 l 1/50 11,99

Vyrobené v EÚ

Jasličky na seno
• zvlášť stabilné vyhotovenie
• materiál: pozinkovaný kov
• na upevnenie na stenu

3230

3231

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Rozostup tyčiek Hrúbka tyčiek €
3230 malý model 56 cm 29,5 cm 23 cm 80 mm 10 mm 1 78 19,99
3231 veľký model 75,3 cm 47,5 cm 46,5 cm 85 mm 10 mm 1 44 49,99

NOVÉ



10

Vedro na napájanie FixClip New Generation
Ventil FixClip je úplne nový typ patentovaného svorkového uzáveru a viac než 
kedykoľvek predtým uľahčuje a zrýchľuje demontáž a inštaláciu, ako aj čistenie 
ventilu a cumľa.
• jednoduché čistenie • bezpečné pre potraviny • kyselinovzdorné
• s vytlačenou stupnicou na zadnej strane a navyše vyrazenou

stupnicou na vnútornej strane • s kovovým úchytom

Výr. č. Popis Farba Objem MO     ks / Balenie €
14235 s cumľom z prírodného kaučuku biela priehľadná 8 l 5 kusov 5 / balenie 1/5 10,99

• Minimálne ohrozenie choroboplodnými zárodkami, a teda
zdravšie teľatá

• Minimálny čas potrebný na výmenu a čistenie ventilov

New Generation: prepracovaný tvar zaisťuje bezpečné uchytenie 
svorky a tela ventilu. Predovšetkým dodatočné rozšírenie na zadnej 
strane svorky zlepšuje jej použitie, pretože zaisťuje svorku na vedre a 
jeho bezpečné upevnenie počas napájania.

Prednosti v skratke:

Výr. č. Popis Farba Balenie ks / balenie €
14236 samostatný modrá 5 kusov 5 / vrecko 1 3,99
14237 s cumľom z prírodného kaučuku modrá 1/25 5,49

14237/2 s cumľom z prírodného kaučuku 1 balenie 2 / balenie 1 10,99
14238/2 so Super-cumľom 1 balenie 2 / balenie 1 11,99
14239/2 s Vital-cumľom 1 balenie 2 / balenie 1 12,49

Výr. č. Popis Balenie ks/ balenie €
142363/5 Klapka pre FixClip-Ventil 1 vrecko 5 / vrecko 1 1,79

Napájací ventil FixClip New Generation
Hygienický ventil na vedrá na napájanie s patentovaným svorkovým uzáverom!

New Generation: prepracovaný tvar zaisťuje bezpečné uchytenie svorky a tela ventilu. 
Predovšetkým dodatočné rozšírenie na zadnej strane svorky zlepšuje jej použitie, pretože 
zaisťuje svorku na vedre a jeho bezpečné upevnenie počas napájania.

Zmontovanie a demontáž sa dá zrealizovať za niekoľko sekúnd a  ventil na  vedro na  
napájanie sa dá dôkladne vyčistiť kefkou. To zaručuje vysoký štandard hygieny pri kŕmení.

FixClip-Ventil sa skladá iba z troch častí:
• telo ventilu (a) s priamym vstupným otvorom, ktorý je ľahko prístupný na čistenie
• odnímateľná klapka ventilu (b)
• svorka (c) na pripevnenie cumľa a telesa ventilu k vedru na napájanie

Ventil FixClip je vhodný pre všetky bežné vedrá na napájanie s otvorom 36 - 38 mm, ale 
iba so špeciálne vyvinutými cumľami Vital (výr. č. 14248/5), cumľami Super (14249/5) a 
cumľami z prírodného kaučuku (14251/5).

V ponuke od marca 2020!

V ponuke od marca 2020!

a

c

b
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14266 14267 14285 14269 14284

Vedro na napájanie priehľadné
• dobre viditeľná úroveň naplnenia už z diaľky • ľahko čistiteľné
• bezpečné pre potraviny • odolné voči kyselinám • s vytlačenou
stupnicou na zadnej strane, s ďalšou stupnicou na vnútornej strane
• s kovovou rukoväťou

Výr. č. Farba Objem €
14266 biela priehľadná 8 l 1/10 240 5,99
14267 žltá priehľadná 8 l 1/10 240 5,99
14285 fialová priehľadná 8 l 1/10 240 5,99
14269 modrá priehľadná 8 l 1/10 240 5,99
14284 biela priehľadná 13 l 1 260 11,99

Výr. č. Popis Farba €
14276 Skrutkovací ventil149 a Super-cumeľ 147 sivá 1/50 2,99
14277 Skrutkovací ventil 149 a latexový cumeľ 1454 sivá 1/50 2,99
14278 Hygienický ventil s latexovým cumľom 1454 žltá 1/25 6,99
14237 Napájací ventil FixClip New Generation s cumľom z prírodného kaučuku modrá 1/25 5,49

14276

14277

14278

Vyberte si!
Zostavte si svoje vlastné vedro na 
napájanie. Všetky naše ventily je 
možné navzájom kombinovať 
s vedrami na napájanie.

14284: Optimálne pre Ad libitum-napájanie

Ďalšie vlastnosti:
• extra veľký objem
• šikmé dno pre úplné vyprázdnenie
• závesné štrbiny na podlahe pre hygienické odkvapkávanie a vysychanie
• vyrobené v Nemecku

14237

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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Veko na vedro na napájanie
• 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.

• Veko na 13 l vedro: nečistoty, dažďová voda a muchy sa
nedostanú do vnútra vedra. Vedro na napájanie s nasadeným
vekom možno jednoduchým spôsobom pripevniť na 
dokúpiteľný závesný plech.

Výr. č. Popis Farba Použiteľné pre €
1441 jednoduché sivá všetky napájacie vedrá 1/50 2,49

14211 jednoduché zelená všetky napájacie vedrá 1/50 2,39
14272 MilkGuard biela priehľadná všetky napájacie vedrá 1/50 2,79
14273 13 l biela priehľadná 14284 napájacie vedro 13 l 1/40 3,59

Poistka proti vysunutiu vedra Bucket Guard
Vďaka poistke proti vysunutiu vedra nemôže teľa zhodiť vedro na napájanie 
z držiaka. Hodí sa aj na montáž na oplotenia búd pre teľatá.
• vhodné pre všetky vedrá na napájanie

1406: Možno dodatočne namontovať na existujúce závesné plechy (výr. č. 1408, 1410). 
1407: Vedro na napájanie pre teľatá  je možné priamo zavesiť.

Výr. č. Popis Materiál Balenie ks / balenie €
1406 dodatočne namontovateľná plast 1 Balenie 3 / Balenie 1/3/60 1.800 9,99
1407 s držiakom na vedro plast 1 Balenie 3 / Balenie 1/3/60 1.800 11,99

1407

1406

14273

Cumeľ pre teľatá MilkyTeat
• s integrovaným klapkovým ventilom pre ľahšie pitie • náhradný cumeľ
na aplikáciu na napájacie fľaše pre teľatá • kompatibilný so SpeedyFeeder 
a MilkyFeeder

Výr. č. Farba MO ks / balenie €
14672 sivá 1 vrecko 10 / vrecko 1/30 29,99

NOVÉ

NOVÉ
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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 upevňovacími otvormi 
pre stabilnú montáž • multifunkčné 
použitie, napr. priamo na stenu alebo okolo 
stĺpov, kolov či rohov

32678

32689

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka €
32678 čierna 40 cm 30 cm 1/12 21,49
32689 čierna 60 cm 40 cm 1/6 37,99

Škrabacia kefa
• postará sa o dôkladné čistenie a ošetrovanie srsti
• obzvlášť vhodná pre oblasť hlavy a krku
• vhodná pre hovädzí dobytok a teľce, kone a kozy, atď.
• rôzne spôsoby montáže (steny, rohy, ustajnenia, stĺpiky, koly)
• dĺžka štetín: 5 cm
• materiál štetín: polyamid (PA)

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška €
293100 červená / modrá 22 cm 9 cm 50 cm 1 47,99

Lopta hracia na kŕmenie HeuBoy

Výr. č. Farba Ø €
3210385 modrá 40 cm 1 49,99
3210386 červená 40 cm 1 49,99

Výr. č. Popis €
3210385-1 Kryt pre Heuboy 1/80 3,99

Vyrobené v EÚ

Pomôcky na zamestnanie a zabavenie teliat
Pomôcky na zamestnanie a zabavenie teliat by mali utlmiť ich neuspokojenú potrebu cicať a tiež by mali zodpovedať 
túžbe teliat po aktivite. Mali by tiež pomôcť predchádzať napr. vzájomnému cicaniu či inému nevhodnému správaniu. 
Akceptácia týchto výrobkov a záujem teliat o ne sú veľmi vysoké a trvalé. Teľatá sa radi zaujímajú o rôzne hračky a hrajú 
sa s nimi. 

„Hračky pre zvieratá“ okamžite vytvárajú zo stajne pre teľatá pozitívny a priateľský priestor.

• lopta je ideálna na použitie v stajni, na pastvine alebo vo výbehu
• 19 otvorov na kŕmenie s priemerom 70 mm •stabilný plast odolný voči
UV žiareniu • na 3 kg sena• plnenie možné pomocou 116 mm plniaceho
otvoru so skrutkovacím uzáverom • je možné zavesiť aj na lano alebo reťaz

• teľce sa hrajú s kývajúcou sa loptou alebo sa z nej kŕmia senom
• vhodné pre skupinový chov

Vyrobené v Nemecku
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HayBag vak na seno
HayBag spája viacero výhod v jednom produkte.
• až o 15% menšie straty krmiva • hladký, mäkký povrch materiálu
zabraňuje zraneniam • ľahko sa plní a čistí • optimálne pre kŕmenie
senom podľa druhu • univerzálne použiteľný s jednoduchou inštaláciou
do stajne alebo na pastviny
•
326102: 12 bočných otvorov v rozostupe 20 cm 
326103: 15 bočných otvorov v rozostupe 20 cm

323506

Cumeľ na zaujatie zvierat - sada
• napĺňa u teliat potrebu cicať
• jednoduchá montáž
• pre jednotlivý i skupinový chov

Výr. č. Popis €
14129 Cumeľ na zaujatie - sada 1 4,29

Výr. č. Popis Farba €
14128 Cumeľ pre teľatá bez perforácie modrá 1/50 1,19

Povraz na hranie

€
1/2 79,99

Krúžok na hryzenie

Farba Ø €
so závesnou reťazou 75 cm prírodná 18 cm 1/50 9,59

22646 bez závesnej reťaze prírodná 18 cm 1/50 7,99

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka hrúbka ôk €
22607 závesná reťaz s krúžkom pozinkovaný kov 75 cm 4 mm 1/25/100 1,99
22608 závesná reťaz s krúžkom pozinkovaný kov 75 cm 6 mm 1/50 2,99

• teľce si musia krmivo vytiahnuť a zabavia sa pri tom
• vhodné pre skupinový chov

Výr. č. Popis Farba Hmotnosť náplne Objem €
326102 malý čierna 8 kg 85 l 1/10 59,99
326103 veľký čierna 16 kg 195 l 1/10 79,99

Výr. č. Popis Materiál Vhodné pre €
323506 Upevnenie na stenu pozinkovaný kov 323500, 326102, 326103 1/10 19,99
326104 Upevnenie na zem pozinkovaný kov 323520, 326102, 326103 1 54,99

• z organického prírodného materiálu (100% bavlna)
• na cievke • zapletaný • teľce sa s ním radi zahrajú a

ohrýzajú ho

• pre jednotlivý i skupinový chov

Výr. č.                     Dĺžka       Hrúbka 

22681                        250 m       8 mm

• z prírodných obnoviteľných materiálov • vyrobené z kyseliny polymliečnej z cukrovej
trstiny, vystuženej drevnými vláknami • organický, rozložiteľný, zdraviu neškodiaci materiál
na zaujatie zvierat • dlhá životnosť • biokompatibilný•  • bez genetických modifikácií
• starostlivo vybrané tvrdé drevo kompatibilné s HACCP normami z trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva

• teľce sa zahrajú s krúžkom

• pre jednotlivý  i skupinový chov

22645
PopisVýr. č.
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Poľnohospodárske podniky, ktoré sa zúčastňujú na programe „Offene Stalltür“, môžu používať 
krmivo iba s touto pečaťou. Týmto majú podniky zaistenú komplexnú bezpečnosť krmív! 
Kvalitné výrobky Agrochemica majú navyše certifikáty GMP + a QS.

Odporúčané dávkovanie:
 V čase telenia podajte tabletu pomocou aplikátora podľa pokynov. Ak je to 
potrebné, podajte druhú tabletu približne 12 hodín po otelení.

Phosphogol tableta
Tableta fosforu pre dojnice
Kravy s optimálnym prísunom fosforu majú kvalitnejšiu laktáciu, sú zdravšie a dávajú 
viac mlieka. Kravy majú po otelení čoraz častejšie nedostatok fosforu. Phosphogol 
zabezpečuje cielené dopĺňanie fosforu v dobe telenia.

• veľmi vysoký obsah rýchlo dostupného fosforu (37 g) v jednej tablete • dodatočný prísun
vápnika (15 g) • jednoduché a hospodárne užívanie - stačí jedna tableta / dávka! • podávanie
v kombinácii s tabletou Calzogolu zaisťuje postačujúci prísun vápnika a fosforu súčasne

Výživový doplnok pre dojnice
Výr. č. Hmotnosť MO ks / balenie €
15987 185 g 1 balenie 4 / balenie 1/8 32,99

Kvalita 
pre potraviny

Kvalita
pre krmivá

Opierka hlavy pre hovädzí dobytok
• jednoduchá a bezpečná fixácia hlavy • uľahčuje ošetrenie a

podávanie liekov alebo krmiva • pripevnenie na kŕmnu zábranu
• vhodné pre rúry s priemerom do max. 7,5 cm • znižuje stres a
riziko zranenia zvierat a chovateľa

Výr. č. €
2164 1 159,00

Salyt® Liquid
Elektrolytový a pufrovací roztok pre mliečny nápoj
• v prípade nebezpečenstva hnačky, počas hnačky a po jej prekonaní
• obsiahnutá pufrovacia látka reguluje pH krvi a pufrovaciu kapacitu
• straty elektrolytov v dôsledku hnačky, stresu z transportu a horúčavy

budú efektívne nahradené, to chráni pred dehydratáciou
• obsiahnutý inulín (probiotikum) sa stará o dobré zdravie čriev

Doplnkové krmivo (pre teľatá) na 
stabilizáciu rovnováhy vody a 
elektrolytov na podporu 
fyziologického trávenia. Obsahuje 
predovšetkým elektrolyty, ľahko 
dostupné uhľohydráty a má 
vysokú pufrovaciu kapacitu.

Výr. č. Objem €
15730 1000 ml / Fľaša 1/12 22,99

Kvalita 
pre krmivá

Odporúčanie dávkovania: dvakrát denne zamiešajte 50 ml 
do mliečneho nápoja

Pečať kvality pre krmivo od Bavorského združenia poľnohospodárov
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Diétny výživový doplnok pre teľatá

Imunoglobulíny sú prírodné proteíny, ktorých zásadným cieľom je ochrana stavovcov pred patogénmi. 
Početné univerzitné výskumy a pokusy z praxe ukázali, že prírodné imunoglobulíny (IgY) z vajec môžu slúžiť 
ako potenciálne doplnkové krmivo na podporu ešte nezrelého imunitného systému mladých zvierat. IgY 
majú kľúčovú úlohu pri „vyplňovaní medzery v imunite“, pretože v čreve na seba viažu patogény 
spôsobujúce hnačky.

Globigen Colostrum
Vysoko kvalitný doplnok k mledzivu pre posilnenie zásobovania prírodnými imunoglobulínmi v prvých dňoch života

• používajte pri nedostatočnej kvalite alebo kvantite mledziva • dopĺňa prírodné imunoglobulíny z vajec • podporuje imunitný systém a
vplýva na črevné zdravie • znižuje frekvenciu hnačiek • zlepšuje prírastky na váhe • rýchla a jednoduchá aplikácia • môže sa primiešať
priamo do kolostra (mledziva)

Výživový doplnok
 pre teľatá, jahňatá a kozľatá

Výr. č. Obsah €
15993 1 kg / dóza 1 55,99
15994 2,5 kg / vedro 1 119,00

Odporúčané dávkovanie:
Kŕmenie prostredníctvom kolostrálneho mlieka (mledziva)
Teľatá: 50 - 100 g / zviera a deň
Jahňatá a kozľatá: 5 - 10g / zviera a deň
Doba užívania: 3 - 4 dni
Prášok rozmiešať v teplom (cca 39 °C) kolostrálnom mlieku a podať        
v priebehu prvých 6 hodín života.
Aby sa zabezpečila dobrá rozpustnosť, zmiešajte maximálne 100 g 
prášku / liter mlieka alebo maximálne 10 g prášku / 100 ml mlieka. 
Kŕmenie, ak nie je k dispozícii kolostrálne mlieko
Teľatá: 200 g rozmiešajte v 2 litroch normálneho mlieka, náhrady mlieka 
alebo vody.
Jahňatá a kozľatá: 20 g  rozmiešajte v 0,2 litra normálneho mlieka, 
náhrady mlieka alebo vody.
Doba užívania: 3 - 4 dni

Globigen Calf Paste
Pasta pre teľatá na stabilizáciu fyziologického trávenia
• pre úspešný štart do života • dopĺňa prírodné imunoglobulíny z vajec
• podporuje imunitný systém • pozitívne vplýva na zdravie čriev
• zdravé črevo zvyšuje výkonnosť zvierat • možno užívať preventívne
• vo forme pasty pre jednoduché podávanie

Diétny výživový doplnok pre teľatáVýr. č. Objem MO ks / Balenie €
15992 30 ml / injekcia 1 balenie 6 / balenie 1/10 44,99

Odporúčané dávkovanie:
ako počiatočná pomoc od 1. do 3. dňa po narodení: 10 ml na 
zviera a deň, v situáciách akútnych problémov (napr. 
zvýšené množstvo choroboplodných zárodkov): 10 ml na 
zviera a deň počas 3 dní

Globigen Dia Stop
Stabilizácia rovnováhy vody a elektrolytov na podporu fyziologického trávenia
pomáha teľaťu v prípade hnačky • prísun prírodných imunoglobulínov z vajec • môže znížiť používanie antibiotík 
• podporuje zdravie čriev • zlepšuje prírastky na váhe • môže sa používať preventívne

Výr. č. Obsah €
15995 2 kg 1 29,99
15996 7,5 kg 1 95,99

Odporúčané dávkovanie:
Počas ohrozenia hnačkou, v priebehu hnačky či po hnačke 2 x denne vmiešať 1 mierne 
navýšenú odmerku (25 g) do 1 litra teplého mlieka, náhrady mlieka alebo teplej vody 
(39 ° C). V prípade silnej hnačky 2 x denne vmiešajte  50 g prípravku Dia Stop do 2 
litrov teplej vody.

15993

15994

15995
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Namáčací rozprašovač Ambic
• vysokokvalitná striekacia hlava s kovovou dýzou • špeciálne zošikmená
striekacia dýza pre optimálne čistenie strukov a presné namáčanie
• používajte iba rozprašovateľné namáčacie prostriedky • s reliéfnou
stupnicou

Výr. č. Objem €
15640 600 ml 1/100 400 13,99

Čistič rúk s trecími telieskami
Tekutý čistič rúk pri stredných až silných znečisteniach olejmi, 
tukmi, mazacími prostriedkami v priemysle, dielni a 
poľnohospodárstve 

• obsahuje jemne čistiace a ošetrujúce substancie chrániace
pokožku, s vysoko kvalitnými odmasťovačmi • so špeciálnymi
trecími telieskami šetrnými ku koži • bez silikónu, rozpúšťadiel a
mydla • nespôsobuje upchávanie odtokov • pH hodnota je
prispôsobená na ľudskú kožu • dermatologicky testovaný

 

Výr. č. Objem €
151193 500 ml / fľaša 1/10 900 3,99
151194 2500 ml / fľaša 1/6 216 12,99
151195 2500 ml / fľaša s dávkovacou pumpou 1/6 216 21,99

Výr. č. Popis €
151187 Nástenný držiak pre 2500 ml fľašu 1/6/24 11,99
151188 Dávkovacia pumpa pre 2500 ml fľašu 1/96 8,99

Bez dráždenia 
podľa testu kože

151195 + 
151187

Zariadenie pre dojenie z jednotlivých štvrtiek
• týmto zariadením môžete oddojiť oddelene

z jednej štvrťky mlieko so zvýšeným počtom 
somatických buniek alebo mlieko  znečistené 
cudzorodými látkami • mimoriadne robustné
• ľahko čistiteľné • pre dojačky do 57 kPa

• s rukoväťou

15903: V ponuke od marca 2020!

Výr. č. Farba Objem €
15902 biela / modrá 8 l 1/12 35,99
15903 biela / modrá 12 l 1/12 39,99

Top kvalita

NOVÉ
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Nôž na obväzy
Vyvinutý profesionálnymi ošetrovateľmi paznechtov
• pre jednoduché a bezpečné odstránenie obväzov z paznechtov • zakrivený tvar pre prácu
bez zranení • veľmi ostrý a vymeniteľný nôž • je vhodný aj na odstránenie členkových pások,
pások na označovanie krku atď. alebo na otváranie balíkov slamy

Výr. č. Dĺžka €
16830 80 cm 1/10 27,99

Výr. č. Popis MO ks / balenie €
16831 Náhradný nôž pre nôž na obväzy 1 balenie 10 / balenie 1/10 8,99

V ponuke od apríla 2020!

Zásobník tepla HeatBox 
Riešenie problému v zime pre použitie dvojzložkových 
lepidiel na ošetrovanie paznechtov! V dôsledku tepelne 
kritickej vlastnosti chémie poskytuje HeatBox perfektnú 
možnosť, dve kartuše počas aplikácie v stajni udržiavať na 
optimálnej teplote. 

• vždy jednotná teplotná komora pre kartuše v pištoli a pre
náhradné kartuše •  vhodný pre všetky bežné 200 ml kartuše
ako Technobase 2CB • konštantná teplota v komore 20 °C 
vďaka  integrovanému termostatu •  kontrolná žiarovka na 
kontrolu napájania elektrickým prúdom •  vrát. kovového 
oblúka na upevnenie na mieste uloženia paznechta alebo tráme/
rúre  • vrát. automobilovej zástrčky a sieťovej jednotky na
pripojenie na 230 Volt napájanie •  vhodné dávkovacie pištole:
výr. č. 16299, 16284, 16242, 16292

Technické údaje
Napätie 12 V DC
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Krytie IPX4
Trieda ochrany III (SELV)

Výr. č. Farba Výkon výhrevu Dĺžka Šírka Výška €
16279 sivá 30 W 17 cm 12 cm 17,5 cm 1/12 109,00
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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  sa dá TubbeaseTM jednoducho upevniť na konské kopyto.

• 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. Farba Veľkosť Ø €
3210559 ružová S 11 cm 1/8/48 25,49
3210560 červená M 14 cm 1/8/48 25,49
3210561 modrá L 15,5 cm 1/8/48 25,49
3210562 oranžová XL 16,5 cm 1/8/48 25,49
3210596 žltá XXL 17,5 cm 1/8/48 25,49

Výr. č. Popis Farba Veľkosť €
3210595 EVA vložka Tubbease™ ružová S 1/2/40 14,99
3210564 EVA vložka Tubbease™ červená M 1/2/24 14,99
3210565 EVA vložka Tubbease™ modrá L 1/2/24 14,99
3210566 EVA vložka Tubbease™ oranžová XL 1/2/20 14,99
3210597 EVA vložka Tubbease™ žltá XXL 1/2/20 14,99
3222300 Uzáver so suchým zipsom, pár ružová 1/40 7,49
3222301 Uzáver so suchým zipsom, pár červená 1/40 7,49
3222302 Uzáver so suchým zipsom, pár modrá 1/40 7,49
3222303 Uzáver so suchým zipsom, pár oranžová 1/40 7,49
3222304 Uzáver so suchým zipsom, pár žltá 1/40 7,49

Technovit®-2-Bond
Rýchle 2-zložkové PU lepidlo na ošetrovanie paznechtov!
• Prednosti v skratke: • zasychá v priebehu 30 sekúnd • možno nanášať pod
uhlom 45 ° a 90 ° • paznecht je znova zaťažiteľný po cca 3 minútach
(pri správnom skladovaní pri teplote nad 15 ° C)• pevne a trvalo priľne
na drevené a gumené klátiky• jednoduché použitie - bez miešania, bez odpadu

Sada obsahuje: 16239 16240

1 x kartuša 160 ml  
s 2-zložkovým lepidlom x x

10 x zmiešavacie kanyly x x
10 x drevený klátik XL x x
1 x dávkovacia pištoľ x -

Výr. č. Popis Aplikácia €
16239 Štartovacia sada s dávkovacou pištoľou 10 použití 1 72,99
16240 Sada bez dávkovacej pištole 10 použití 1 49,99

Výr. č. Popis Objem MO ks / balenie €
16241 Kartuša Technovit®-2-Bond 160 ml / kartuša 1/10 27,99
16292 Dávkovacia pištoľ pre Technovit-2-Bond pre 160 ml kartušu 1/10 39,99
16243 Zmiešavacie kanyly pre Technovit-2-Bond 1 balenie 10/balenie  1/10/240      9,99

16292

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
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Výr. č. Popis Objem €
16297 Kartuša 200 ml 1/36 29,99

Výr. č. Popis MO ks / balenie €
16273 Zmiešavacie kanyly 1 balenie 12 / balenie 1/10 15,99
16299 Dávkovacia pištoľ pre 200 ml kartušu 1/5 39,99

Block Bond Eco®
2-zložkové lepidlo na ošetrovanie paznechtov najnovšej generácie
Dvojzložkové polyuretánové lepidlo Block Bond Eco® bolo špeciálne vyvinuté pre starostlivosť o 
paznechty a pre bezpečné a rýchle spojenie drevených klátikov s paznechtami hovädzieho dobytka. Block 
Bond Eco® zaisťuje, že klátik pevne priľne k paznechtu - takže paznecht má dostatok času na úplné 
uzdravenie. Hlavnou výhodou je vysoká pevnosť a rýchlosť aplikácie. Patentovaná receptúra   Block Bond 
Eco® vôbec neobsahuje karcinogénne zložky. Vďaka tomu je Bond Eco® jedným z najprijateľnejších 
lepidiel na paznechty pre používateľov i dobytok na trhu.  Obzvlášť pozoruhodná na novej technológii 
lepenia je zvýšený výkon v starostlivosti o kopyto, rýchla a ľahká aplikácia a optimálna liečebná podpora 
dobytka.

Vyskúšajte prednosti nového 2-zložkového lepidla na ošetrovanie paznechtov!

Výnimočne rýchle
• Pracujte zvlášť efektívne.
• Doba lepenia: 15-25 sek./doba pridržania rukou: 10 sek./doba fixácie: 2-2,5 min

Výnimočne silné
• Výnimočne silné a priľnutie a neoddeliteľnosť.
• Vysoká spoľahlivosť prilepenia počas hojenia.

Výnimočne bezpečné
• Recept bez karcinogénnych nebezpečných látok.
• Vysoká úroveň ochrany zdravia používateľov a kráv.

Nová prémiová kvalita
• Nemecký výrobca. Najnovší vedecký výskum.
• Vysoká kvalita. Nový výrobok. Dlhá trvanlivosť.

Leto & Zima
• Môže sa používať v ktorejkoľvek sezóne od -10° C do +40° C.
• Nekryštalizuje pri mrazivých teplotách.

16297

16299

16273
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Econom CL
na hovädzí dobytok a kone
Bezkáblový variant  Econom presvedčí neobmedzeným strihaním, perfektnou vyváženosťou a 
mimoriadnym strihacím výkonom!

• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov
• veľká priechodová sila vďaka vysokému výkonu motora
• malé ohrievanie vďaka veľkému prietoku vzduchu
• ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu telesu a vyváženému hmotnostnému rozloženiu
• výmena filtra bez náradia
• rovnomerná a dlho pretrvávajúca kvalita rezu vďaka strihacím nožom s nízkym opotrebením
• strihacie nože z oderuvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu dodatočne brúsiť

Econom CL Fitter GT834 je vďaka vysokému strihaciemu výkonu ideálny nástroj 
pre strihačov kráv.

Inteligentná akumulátorová technológia: odovzdáva presne 
toľko výkonu, koľko potrebuje a prepne na režim "standby" 
po 1 hodine neaktivity (predlžuje životnosť akumulátora).

Rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček Econom CL, 
1 x nabíjacia stanica (GT803), lítium-iónový akumulátor (GT801), 
1 x vrchný nôž, 1 x spodný nôž, 1 x Aesculap olej (GT604), 1 x 
stabilný kufor s tvrdým obalom

Výr. č. Popis Farba Zuby spodný/vrchný nôž Počet zdvihov Druh srsti €

GT804 vrát. 1 akumulátora a sady
strihacích nožov (GT502, GT501) modrá 31 / 15 cca 2.750 zdvihov/min    hov. dobytok   1/6 599,00

GT806 vrát. 2 akumulátorov a sady
strihacích nožov (GT502, GT501) modrá 31 / 15 cca 2.750 zdvihov/min    hov. dobytok   1/6 749,00

GT844 vrát. 1 akumulátora a sady
strihacích nožov  (GT507, GT505) modrá 21 / 23 cca 2.750 zdvihov/min     akákoľvek    1/6 599,00

GT846 vrát. 2 akumulátorov a sady
strihacích nožov  (GT507, GT505) modrá 21 / 23 cca 2.750 zdvihov/min      akákoľvek   1/6 749,00

GT854 vrát. 1 akumulátora a sady
strihacích nožov  (GT502, GT505) modrá 31 / 23 cca 2.750 zdvihov/min      kone       1/6 599,00

GT856 vrát. 2 akumulátorov a sady
strihacích nožov (GT502, GT505) modrá 31 / 23 cca 2.750 zdvihov/min      kone  1/6 749,00

GT834 Fitter vrát. 1 akumulátora a sady
strihacích nožov  (GT502, GT501) modrá 31 / 15 cca 3.000 zdvihov/min    hov. dobytok  1/6 649,00

Výr. č. Popis €
GT801 Náhradný akumulátor pre strihací strojček 1/14 159,00
GT146 Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone 1/20/200 39,99

Technické údaje
Napätie 21,6 V
Systém strihacej hlavy Sada strihacích nožov
Pohon EC motor
Prevodovka Čelné koleso
Akutechnológia Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,6 Ah
Doba chodu 70 min
Doba nabíjania 70 min
Hladina akustického tlaku 70 dB
Hmotnosť 1 250 g vrát. akumulátora a strih. hlavy

Li-Ion

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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Aesculap strihací strojček Econom II
Profesionálny strihací strojček na zvieratá, špeciálne na strihanie hovädzieho dobytka, 
ale aj na špeciálne strihanie koní
• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov
• vysoká priechodová sila vďaka vysokému počtu zdvihov
• malé ohrievanie vďaka veľkému prietoku vzduchu
• ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu telesu a optimálnemu

hmotnostnému vyváženiu
• konštrukcia s jednoduchým servisom
• výmena filtra bez náradia - jednoduchá výmena uhlíkov -

zasúvateľná doska plošných spojov
• integrované elektronické riadenie spúšťania a poistka proti

preťaženiu
• rovnomerná a dlho pretrvávajúca kvalita strihu vďaka strihacím

nožom s malým opotrebením
• strihacie nože z oderuvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu viackrát

dodatočne brúsiť

Systém permanentného magnetu:
 200 Watt DC = 400 Watt AC

Rozsah dodávky: 
1 x strihací strojček Econom II, 1 x vrchný nôž, 
1 x spodný nôž, 1 x Aesculap olej (GT604), 
1 x stabilný kufor s tvrdým obalom

Technické údaje
Napätie 230 V AC
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 200 W DC
Systém strihacej hlavy Sada strihacích nožov
Pohon DC motor
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov cac 2 750 zdvihov/min
Hladina akustického tlaku 73 dB
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť 1 200 g bez kábla
Trieda ochrany II

Výr. č. Popis Farba Zuby spodný/vrchný nôž Druh srsti €

GT474 vrátane  sady strihacích 
nožov GT502, GT501) modrá 31 / 15 hov. dobytok, kone 1/6 429,00

GT475 vrátane  sady strihacích 
nožov   (GT504, GT503) modrá 18 / 17 hov. dobytok 1/6 429,00

GT677 vrátane  sady strihacích 
nožov   (GT502, GT505) modrá 31 / 23 kone 1/6 429,00

GT478 vrátane  sady strihacích 
nožov   (GT507, GT505) modrá 21 / 23 všetky 1/6 429,00

Výr. č. Popis €
GT146 Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone 1/20/200 39,99

NOVÉ

NOVÉ

GT474

GT677

GT502

GT502

GT505

GT501

GT475

GT478

GT504

GT507

GT505

GT503
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Aesculap akumulátorový strihací strojček  Durati
Nový akumulátorový strihací  strojček 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
• enormná ťažná sila aj pri hrubej a znečistenej srsti
• ergonomicky tvarovaná rukoväť
• práca bez únavy vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• nabíjacia stanica pre strojček a akumulátor

Nová generácia Li-Ion batérií, ktorá bola 
vyvinutá pre Durati, sa tiež hodí pre 
Favorita CL a Fav5 CL a je samozrejme 
kompatibilná s ich nabíjacími stanicami.

XT434-WP, XT436-WP: v ponuke od marca 2020!

Rozsah dodávky:
 1 x akumulátorový strihací strojček  Durati, 
1 x strihacia hlava (GT330), 1 x Aesculap olej (GT604)

Technické údaje:
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn Kompatible
Pohon EC motor
Prevodovka kyvná páka / excenter
Počet zdvihov cca 3 500 zdvihov/min
Akutechnológia Li-Ion
Doba prevádzky akumulátora 240 min
Doba nabíjania akumulátora 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g

Výr. č. Popis Farba €
XT434-SR vrátane 1 akumulátora a strihacej hlavy jasnočervená 1/9 259,00
XT436-SR vrátane 2 akumulátorov a strihacej hlavy jasnočervená 1/9 289,00
XT434-WP vrátane 1 akumulátora a strihacej hlavy biela 1/9 259,00
XT436-WP vrátane 2 akumulátorov a strihacej hlavy biela 1/9 289,00

Výr. č. Popis €
XT431 Náhradný akumulátor pre strihací strojček Durati 1/20 34,99

Akumulátorový strihací strojček CuttoX
• praktický zastrihávač pre detailnú prácu• strihacia hlava pre detailný strih blízko
pokožky (výška strihu 0,3 mm) • vynikajúce strihové vlastnosti vďaka strihacej hlave
z nehrdzavejúcej ocele • môže sa prevádzkovať aj so zapojeným zdrojom napájania   •
vrátane rozsiahleho príslušenstva
Rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček, 1 x strihacia hlava, 3 x násuvný 
hrebeň (3, 6, 9 mm), 1 x čistiaca kefa, 1 x sieťová jednotka, 1 x nabíjacia kolíska, 1 x 
fľaša s olejom

Výr. č. Druh strihania Šírka nožníc €
18459 detailné strihanie 27 mm 1/6/24 27,99

Výr. č. Popis €
18458 Strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele Cuttox 1 7,99

Technické údaje 18459
Napätie 2,4 V DC
Počet zdvihov cca 6 000 zdvihov/min
Akutechnológia NiMh
Kapacita akumulátora 800 mAh
Doba prevádzky akumulátora 60 min
Doba nabíjania akumulátora 8 h
Šírka nožníc 27 mm
Výška strihu 0,3 mm
Hmotnosť 120 g bez kábla
Trieda ochrany III

NOVÉ
NOVÉ

Li-Ion

27 mm

0,3 mm

800 mAh
Ni-Mh

3 mm
6 mm
9 mm
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Kŕmny box HayBox
Box na seno na primerané kŕmenie koní. Príjem 
potravy prebieha pomaly a rovnomerne a prispieva 
tak celkovému komfortu koňa.
• cca dvojnásobný čas kŕmenia než pri bežnom spôsobe
kŕmenia senom • menšie problémy so správaním a
trávením v dôsledku pomalého kŕmenia • veľmi rýchle
plnenie a ľahké čistenie • stabilný sieťový rám s približne
4,5 cm širokými kŕmnymi otvormi • kone prijímajú
potravu vo svojej prirodzenej polohe - pre stajňu, výbeh,
atď. • na seno s hmotnosťou 8 - 10 kg (v závislosti od
štruktúry a lisovania) • v prípade potreby je pre lepšiu
fixáciu ako príslušenstvo k dispozícii montážna sada
na podlahu alebo stenu • cez podlahovú platňu
s otvormi prach zo sena vypadáva von
- ideálne aj pre mokré alebo vlhčené seno (prebytočná
voda môže odkvapkávať)

optimálne pri alergii na prach

V ponuke od apríla 2020!

Výr. č. Šírka Hĺbka Výška €
3210373 80,8 cm 61 cm 56 cm 1 22 219,00

Výr. č. Popis €
3210374 Sieť na seno vrátane rámu 1 29,99
3210375 Sada na upevnenie o podlahu 1/24 24,99
3210376 Sada na upevnenie na stenu 1 54,99

Číselné označovače
na označovanie na krku
Číselný označovač je umiestnený zvisle na krku zvieraťa, a preto sa dá veľmi ľahko rozoznať. Čísla umiestené horizontálne na obojku sú 
v stajni často nezreteľné a farmár ich dobre nevidí. Bloky čísiel umiestnené zvisle na krku uľahčujú identifikáciu zvierat, a to v boxe ako aj 
v priestore na kŕmenie - všade tam, kde číslo umiestnené horizontálne často nie je viditeľné.

• výnimočne stabilné • na zaslučkovanie • vhodné pre označovacie obojky s šírkou do 40 mm

Výr. č. Potlač Farba Číselný rad MO ks / balenie €
208430 bez potlače žltá 1 balenie 25 / balenie 1 39,99
208431 s potlačou žltá 1 - 25 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208432 s potlačou žltá 26 - 50 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208433 s potlačou žltá 51 - 75 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208434 s potlačou žltá 76 - 100 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208435 s potlačou žltá 101 - 125 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208436 s potlačou žltá 126 - 150 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208437 s potlačou žltá 151 - 175 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208438 s potlačou žltá 176 - 200 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208439 s potlačou žltá 201 - 225 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208440 s potlačou žltá 226 - 250 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208441 s potlačou žltá 251 - 275 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
208442 s potlačou žltá 276 - 300 1 balenie 25 / balenie 1 41,99
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Sieť na seno na okrúhle baly
• sieť na kŕmenie koní senom a silážou: výrazne šetrí krmivo
• seno už nie je potrebné denne dokladať
• bezpečné uchytenie pomocou elastického lana
• odolná voči roztrhnutiu a trvanlivá
• mäkký materiál, jemný pre koňa
• univerzálne použitie
• hrúbka lana: 6 mm
• neodporúča sa pre kone s podkovami kvôli riziku zachytenia

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť ôk €
321603 zelená 150 cm 150 cm 45 x 45 mm 1 129,00
321604 zelená 180 cm 180 cm 45 x 45 mm 1 179,00

Sieť na seno na okrúhle baly
Závesná sieť na kŕmenie koní senom a silážou: výrazne šetrí krmivo.
• seno už nie je potrebné denne dokladať
• upevnenie pomocou integrovaného ťažného lana
• odolná voči roztrhnutiu a trvanlivá
• mäkký materiál, jemný pre koňa
• univerzálne použiteľná
• hrúbka lana: 6 mm

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť ôk €
321605 zelená 125 cm 160 cm 4,5 x 4,5 cm 1 119,00
321606 zelená 150 cm 180 cm 4,5 x 4,5 cm 1 129,00

Delizia minerálny kameň na olizovanie Equisal NoFly
Minerálny kameň na olizovanie na základe morskej soli podporuje odpudzovanie hmyzu 
na prírodnej báze.  Okrem toho sa zvieraťu dodávajú minerály, stopové prvky a vitamíny podľa 
individuálnych potrieb.
• pozostáva z mimoriadne ľahko stráviteľnej a vysoko kvalitnej stredomorskej soli v kvalite 

stolovej soli • môže odpudzovať nepríjemný hmyz, ako sú muchy, komáre a blchy • podporuje 
krvný obeh a imunitný systém • podporuje udržiavanie neutrálnej hodnoty pH žalúdka
• antioxidačný účinok prostredníctvom minerálnych látok, železa, selénu, zinku, mangánu a
vitamínu E • zlepšuje trávenie a metabolizmus • znižuje stres spôsobovaný nepríjemným hmyzom

Výr. č. Hmotnosť / ks MO ks / balenie €
325670 3 kg 4 ks 4 / kartón 1/4 11,99
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Pastvinová pumpa
s funkciou dvojitého zdvihu
• pastvinové čerpadlo s extrémne ľahkým chodom vďaka hliníkovej páke
a klzne uloženým otočným bodom • napájacia miska zo stabilnej liatiny
• moderný dizajn • vždy čerstvá a čistá voda • minimálne náklady
na údržbu • čerpá vodu až do hĺbky 8 m • 0,6 litra na zdvih (v závislosti
od sacej hĺbky) • vhodná pre rúrovú a hadicovú prípojku • vhodná
pre hovädzí dobytok a kone • vzdialenosť dier pre montážne otvory:
425 x 260 mm
P100 Duo (221135): 
• dodatočne špeciálne upravená pitná miska pre teľa
• vynikajúca pre chov dojčiacich kráv
• krava a teľa môžu piť súčasne
• Krava čerpá vodu aj pre teľa. Voda tečie z hlavnej misky do malého

zavlažovacieho kontajnera pre teľa

Výr. č. Popis Prípojka €
221100 P100 3/4“ 1 12 259,00
221120 P100 1“ 1 12 259,00
221135 P100 Duo 1“ 1 12 299,00

Výr č. Popis €
221102 Membrána 1/50 12,99

221135

Sada so sacou hadicou pre pastvinovú pumpu
• kompatibilné s 3/4“ a 1“ pastvinovými pumpami

Sada obsahuje: 1 x 7 m sacia hadica 1“, 1 x nasávací kôš 1“,  2 x 
hadicové svorky, 2 x hadicové prípojky 1“(1“ AG - 1“sacia hadica), 
1 x objímka (3/4“ IG - 1“ IG), 1 x objímka (1“ IG - 1“ IG)

Výr. č. Dĺžka €
221123 7 m 1 65,99

Plaváková sada pre pastvinovú pumpu
• kompatibilné s 3/4“ a 1“ pastvinovými pumpami • plaváková lopta zabraňuje
tomu, aby sa nasávací kôš potápal na dno a tak nasával zakalenú vodu a blato
• nasávací kôš pláva cca 15 cm pod hladinou vody

Sada obsahauje: 1 x plaváková lopta (Ø 145 mm) s nosnou 
osou, 1 x nasávací kôš 1“ vrátane hadicovej prípojky 1“Výr. č. €

221121 1 21,99

Pripojovacia sada pre pastvinovú pumpu
• kompatibilné s 3/4“ a 1“ pastvinovými pumpami

Sada obsahuje: 1 x hadicová svorka, 1 x hadicová prípojka 1“ (1“ AG - 1“ hadicový nadstavec), 
1 x objímka (3/4“ IG - 1“ IG), 1 x objímka (1“ IG - 1“ IG)

Výr. č. Popis €
221124 Pripojovacia sada pre pastvinovú pumpu 1 29,99

Výr. č. Popis Materiál       Dĺžka Ø Vnútorný priemer hadice €
221119 Sacia hadica so špirálou z tvrdého PVC PVC 25 m 30 mm 25 mm 1 109,00
221122 Nasávací kôš s hadicovou prípojkou 1/50 17,99

NOVÉ
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Pripojovací kohútik 
pre kontajner IBC
• s plastovým adaptérom S60x6
(DN61) pre IBC-kontajner

221982
221983

221984

Výr. č. Popis guľový kohútik €
221982 s hadicovým pripojením 3/4“ 1/24/96     13,99
221983 s dvoma rýchlospojkami, uzatváreteľné samostatne 1/2“ 1 19,99
221984 s 3/4 “spojkou GEKA a rýchlospojkou 3/4“ 1 21,99

Vedro univerzálne
• veľmi stabilné prevedenie • materiál: plast

• s kovovou rukoväťou • bezpečné pre potraviny

K dispozícii v prevedení podľa požiadaviek zákazníka. 

Výr. č. Farba Objem €
298840 červená 10 l 1 600 2,99

Odstraňovač buriny
• na odstraňovanie buriny v trávnych porastoch • sofistikovaný
dizajn na odstránenie celého koreňa • zvlášť vhodný pre
ekologické farmy • s rukoväťou T • materiál: kovaná oceľ

Výr. č. €
29099 1/5 49,99

Posuvná lopata na krmivo
• extrémne stabilná a trvanlivá • univerzálne použitie • vhodná na siláž, zrno,
hnojovku alebo sneh • so špicatými rohmi pre lepší prístup do rohov a hrán
• zodpovedajúca rukoväť: 29246

Výr. č. Rúčka Farba Materiál Šírka €
29245 bez rúčky tmavozelená plast 65 cm 1 180 21,99

Výr. č. Popis Dĺžka €
29246 Rúčka na posuvnú lopatu na krmivo s D-rukoväťou 112 cm 1 7,99

29245

29246

NOVÉ
NOVÉ
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LED halová lampa
LEd-svietidlo na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a skladových hál
• odolná proti amoniaku (odskúšaná DLG) • ideálna pre vysoké stropné konštrukcie • s energeticky
efektívnymi SMD čipmi od Philips • veľmi vysoká svetelná výťažnosť • vysoká teplota farby pre
pozeranie bez únavy  • so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú
ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) • priama alebo
závesná montáž na strop • špeciálny tvar chladiaceho telesa pre optimalizovaný odvod tepla • chránená
proti striekajúcej vode a prachotesná (krytie IP 65) •  vhodná do vonkajšieho prostredia • 5 rokov
záruka • TÜV-GS certifikát • teleso z hliníkovej tlakovej liatiny s antikoróznym náterom

V spojení s ovládaním pre LED osvetlenia (výr. č. 345000) ideálne vhodné na 
minimalizáciu nákladov na energiu, optimalizáciu produkcie mlieka a rastu zvierat a 
zvýšenie pohodlia pre ľudí i zvieratá

Halové lampy obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

345802

Technické údaje
Napätie 100 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný vyťažok 132 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol) 110 °
Životnosť čipu (L70) > 100.000 h
Funkcia stmievania (pri stmievateľných lampách) 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ  odpor
Materiál Teleso z hliníkovej tlakovej liatiny s antikoróznym náterom
Pracovná teplota -40 + 60 °C
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP65

Výr. č. Výkon Ø Lumen Teplota farby €
345805 100 W 280 mm

Funkcia stmievania 
nestmievateľná 13.200 lm 5.700 K 1 24 199,00

345815 150 W 320 mm nestmievateľná 19.800 lm 5.700 K 1 21 249,00
345825 200 W 365 mm nestmievateľná 26.400 lm 5.700 K 1 28 289,00
345835 240 W 400 mm nestmievateľná 31.680 lm 5.700 K 1 28 359,00
345810 150 W 320 mm stmievateľná 19.800 lm 5.700 K 1 24 299,00
345830 240 W 400 mm stmievateľná 31.680 lm 5.700 K 1 24 399,00

Výr. č.. Popis €
345802 Kovový strmeň na montáž na strop / stenu 1/20 14,99

345835

5 rokov záruka
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LED-trubica EcoTUBE
• trubica žiarovky vyrobená zo skla so špeciálnym plastovým povlakom zabraňuje prehýbaniu a súčasne zaisťuje optimálnu ochranu proti

rozdrveniu • veľmi vysoký svetelný uhol zaisťuje obzvlášť homogénne osvetlenie • bez blikania, preto vhodná aj pre hydinu s vysokou
schopnosťou vizuálneho rozlíšenia • veľmi vysoký svetelný výkon • mimoriadne efektívna vďaka vysokému svetelnému výkonu • vhodná iba
pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradníkom (KVG / VVG) • 5 ročná záruka • TÜV schválené
•

bez blikaniaTechnické údaje
Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný uhol (polovičný uhol) 210 °
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Závit G13
Piestový tvar T8
Trieda energetickej efektívnosti: A++

Výr. č.        Výkon         Dĺžka         Funkcia stmievania           Lumen MO ks / balenie €
345610 21 W 150 cm nestmievateľná 2.750 lm 6.500 K 10 kusov    10 / kartón 1/10 11,99
345611 17 W 120 cm nestmievateľná 2.200 lm 6.500 K 10 kusov    10 / kartón 1/10 9,99

LED-trubica EcoTUBE Plus
• trubica žiarovky vyrobená zo skla so špeciálnym plastovým povlakom zabraňuje prehýbaniu a súčasne zaisťuje optimálnu ochranu proti
rozdrveniu • veľmi vysoký svetelný uhol zaisťuje obzvlášť homogénne osvetlenie • bez blikania, preto vhodná aj pre hydinu s vysokou
schopnosťou vizuálneho rozlíšenia • veľmi vysoký svetelný výkon • mimoriadne efektívna vďaka vysokému svetelnému výkonu • vhodná iba
pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradníkom (KVG / VVG)  • 5 ročná záruka • TÜV schválené

•
bez blikaniaTechnické údaje

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný uhol (polovičný uhol) 210 °
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Závit G13
Piestový tvar T8
Trieda energetickej efektívnosti A++

Výr. č. Výkon Dĺžka Funkcia stmievania Lumen Teplota farby MO ks / balenie €
345614 24 W 150 cm nestmievateľná 3.600 lm 4.000 K 10 kusov 10 / kartón 1/10 15,99
345612 24 W 150 cm nestmievateľná 3.600 lm 6.500 K 10 kusov 10 / kartón 1/10 15,99
345615 18 W 120 cm nestmievateľná 2.700 lm 4.000 K 10 kusov 10 / kartón 1/10 12,99
345613 18 W 120 cm nestmievateľná 2.700 lm 6.500 K 10 kusov 10 / kartón 1/10 12,99

4.000 K (neutrálna biela)  6.500 K (biela, denné svetlo)

5 rokov záruka

5 rokov záruka

LED trubice EcoTUBE a EcoTUBE Plus zodpovedajú najmodernejším výdobytkom 
v technológii LED a zapôsobia na vás vysokým svetelným výkonom, vysokou účinnosťou a 
mimoriadne atraktívnym vzhľadom, ako aj vynikajúcim pomerom cena - výkon.

V porovnaní s bežnými žiarivkami môžete dosiahnuť vysoké úspory energie a využívať mnoho ďalších výhod:

• veľmi vysoká životnosť a odolnosť proti spínaniu
• plný svetelný výkon aj pri nízkych teplotách
• okamžite plná svietivosť, žiadne mihotanie a bzučanie
• homogénne osvetlenie bez oslnenia
• vysoká reprodukcia farieb (Ra > 80), podľa smernice

o pracoviskách vhodná takmer pre všetky
prevádzkárne

• robustné teleso
• bez ortuti
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Vaňové svietidlo pre vlhké priestory pre LED-trubicu
• výlučne vhodné pre T8 LED-trubice • nie je potrebný žiadny premosťovací
štartér  • vodotesné a prachotesné (krytie IP 67)  • kryt odolný voči rozbitiu
s vysokou odolnosťou proti amoniaku •  so značkou D podľa DIN EN
60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého
prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) • vrátane upevňovacích
svoriek z nehrdzavejúcej ocele

Svetelný zdroj nie je 
súčasťou dodávky!

Technické údaje
Krytie IP65
Trieda ochrany I

Výr. č. Dĺžka €
345670 120 cm 12 23,99
34567 150 cm 1/9 26,99

LED-svietidlo pre vlhké priestory FarmPRO
Perfektne sa hodí do stajní pre zvieratá!
• vhodné pre nízke až stredne vysoké stropy • extrémne robustné hliníkové púzdro s bezpečnostným sklom - bez plastu • odolné voči
amoniaku (testované DLG) • bez blikania, preto vhodné aj pre hydinu s vysokou schopnosťou vizuálneho rozlíšenia • so značkou D podľa
DIN EN 60598-2-24, tým vhodné pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.)
• chránené proti striekajúcej vode a prachotesné (krytie IP 65) • s integrovanými vysokovýkonnými LED čipmi od spoločnosti Philips
• veľmi vysoká úspora nákladov a úspora energie • veľmi dlhá životnosť a stabilita pri vypínaní / zapínaní • vysoká reprodukcia farby
(Ra> 80), vhodné pre takmer všetky pracovné priestory podľa zodpovedajúcich smerníc •  vrátane montážnych svoriek z nehrdzavejúcej
ocele • vrátane spojovacieho kábla 1 m so skrutkovým spojom z nehrdzavejúcej ocele • záruka 5 rokov

Špeciálne vyvinutá pre použitie v stajniach pre zvieratá!

Svietidlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

Technické údaje
Napätie 100 - 277 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výťažok 130 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol) 112 °
Životnosť čipu (L70) > 100.000 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP65
Trieda ochrany I

Výr. č. Výkon Dĺžka Funkcia stmievania Lumen €
345616 40 W 90 cm nestmievateľná 5.200 lm 1/6 125,00
345617 60 W 120 cm nestmievateľná 7.800 lm 1/4 145,00

5 rokov záruka
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LED vonkajší žiarič
Vonkajšie bodové svietidlá LED odrážajú najnovší stav technológie LED a zapôsobia na vás 
efektívnosťou, kompaktným dizajnom a mimoriadne atraktívnym pomerom ceny a výkonu!
V porovnaní s konvenčnými bodovými svetlami môžete dosiahnuť vysoké úspory energie a využívať 
mnoho ďalších výhod LED osvetlenia.
• kompaktná konštrukcia • na osvetlenie stajní, stodôl, striech atď. • s energeticky účinnými LED
diódami SMD • až o 80% nižšia spotreba energie • homogénne osvetlenie bez oslnenia vďaka
saténovému krytu • robustné hliníkové teleso  s bezpečnostným sklom • s nastaviteľnou svorkou
• vrátane pripojovacieho kábla 1 m • vhodný na použitie vonku • 2 roky záruka • testované podľa GS

345689: V ponuke od marca 2020!

Lampy obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

345687

Technické údaje
Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Svetelný výkon 80 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol) 100 °
Životnosť čipu (L70) > 30.000 h
LED-Typ SMD
Materiál Hliníkový tlakový odliatok
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 65
Spínacie cykly > 15.000
Dĺžka kábla 100 cm
Krytie (bez hlásiča pohybu) IP65
Krytie (s hlásičom pohybu) IP44

Výr. č. Popis Výkon       Šírka Výška Hĺbka Funkcia stmievania Lumen     Teplota farby €

345680 bez hlásiča pohybu 10 W 106 mm 114 mm 38 mm nestmievateľný 800 lm 6.000 K 1/24 864 11,99
345681 bez hlásiča pohybu 20 W 136 mm 121 mm 47 mm nestmievateľný 1.600 lm 6.000 K 1/16 512 19,99
345682 bez hlásiča pohybu 30 W 180 mm 156 mm 62 mm nestmievateľný 2.400 lm 6.000 K 1/12 360 29,99
345683 bez hlásiča pohybu 50 W 230 mm 220 mm 67 mm nestmievateľný 4.000 lm 6.000 K 1/8 192 49,99
345684 bez hlásiča pohybu 100 W 285 mm 250 mm 64 mm nestmievateľný 8.000 lm 6.000 K 1/4 128 99,99
345685 s hlásičom pohybu 10 W 106 mm 150 mm 70 mm nestmievateľný 800 lm 6.000 K 1/24 576 22,99
345686 s hlásičom pohybu 20 W 136 mm 158 mm 70 mm nestmievateľný 1.600 lm 6.000 K 1/16 288 29,99
345687 s hlásičom pohybu 30 W 180 mm 191 mm 71 mm nestmievateľný 2.400 lm 6.000 K 1/12 324 39,99
345688 s hlásičom pohybu 50 W 230 mm 238 mm 71 mm nestmievateľný 4.000 lm 6.000 K 1/8 128 59,99
345689 s hlásičom pohybu 100 W 335 mm 330 mm 64 mm nestmievateľný 8.000 lm 6.000 K 1/4 96 119,00

345680
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Mobilný LED-akumulátorový žiarič WorkFire Pro 30
• robustný plastový kryt • plynulo nastaviteľný stojan • vrátane prídavnej rukoväte
alebo závesného držiaka • vrátane funkcie Power Bank • Li-ion batéria
s indikátorom stavu nabitia a integrovanou ochranou proti vybitiu a úplnému
vybitiu • zdroj LED: 30 W COB • vrátane kábla USB a napájacieho zdroja USB
• dvojitá prevádzka (batéria / kábel) • so spínačom zap / vyp • odolný voči prachu a
striekajúcej vode • vhodný na vonkajšie použitie

Technické údaje 345608
Svetelný výkon 83 lm/W
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Stupne svietenia 3 stupne

Svetelné modifikácie 100 % / 50 % /výstražné svetlo 
blikajúce na červeno

Materiál Plast
Napätie 5 V
Akutechnológia Li-Ion
Kapacita akumulátora 8.000 mAh
Doba nabíjania 8 h

Doba svietenia ~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, 
~ 6 h Blikanie

Reprodukcia farieb (CRI) Ra > 70
Krytie IP65

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Lumen Teplota farby €
345608 žltá / čierna 30 W 20,5 cm 18 cm 6,5 cm 2.500 lm 6.500 K 1/4/8 192 64,99

LED akumulátorové pracovné svietidlo WorkFire 
• robustné plastové púzdro • prídavná lampa na hlave žiarovky • vrátane 

závesného háčika a 2 upevňovacích magnetov • otočná rukoväť 360 ° a sklopný 
stojan 180 ° • vrátane kábla USB a napájacieho adaptéra USB • dvojitá prevádzka 
(batéria / kábel) • batéria nainštalovaná v zariadení

Svietidlá obsahujú zabudované LED žiarovky. Žiarovky sa v svietidle nemôžu vymieňať.

Technické údaje 345609
Svetelný výkon 60 lm/W
Materiál Plast
Napätie 5 V DC
Akutechnológia Li-Ion
Kapacita akumulátora 2.200 mAh
Doba nabíjania 5 h
Doba svietenia ~ 3 h, ~ 6 h
Krytie IP44

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Lumen €
345609 čierna / žltá 5 W 24 cm 5,5 cm 4 cm 300 lm 1/10/40 720 21,99
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LED- akumulátorové vreckové svietidlo MiniFire
• kompaktný a robustný hliníkový kryt • protišmykové rebrovanie v oblasti

uchopenia • funkcia zaostrenia • s remienkom na zápästie • so sponou na ľahké
pripevnenie • vrátane kábla USB • odolné voči striekajúcej vode

•

V ponuke od marca 2020!

Technické údaje 345620
Stupne svietenia 5 stupňov
Svetelné modifikácie 100 % / 50 % / 25 % / Blikanie / SOS
Napätie 3,7 V DC
Akutechnológia Li-Ion
Kapacita akumulátora 2.200 mAh
Doba nabíjania 5 - 6 h
Dosah osvetlenia 200 m
Krytie IP44

Výr. č. Dĺžka Ø €
345620 131 mm 28,5 mm

Lumen
300 lm 1/20/40 13,99

LED- akumulátorové vreckové svietidlo ProFire 
• kompaktný a robustný hliníkový kryt • protišmykové rebrovanie v oblasti

uchopenia • funkcia zaostrenia • s remienkom na zápästie • vrátane kábla USB
• odolné voči striekajúcej vode

V ponuke od marca 2020!

Technické údaje 345621
Stupne svietenia 5 stupňov
Svetelné modifikácie 100 % / 50 % / 25 % / Blikanie / SOS
Napätie 3,7 V DC
Akutechnológia Li-Ion
Kapacita akumulátora 2.200 mAh
Doba nabíjania 5 - 6 h
Doba svietenia ~ 4 h
Dosah osvetlenia 350 m
Krytie IP44

Výr. č. Dĺžka Ø €
345621 166 mm 48 mm

Lumen
 800 lm 1/20/40 19,99

LED akumulátorový ručný svetlomet
• robustný plastový kryt • hlavné svetlo s dvoma úrovňami osvetlenia: 100% (3 h) /
50% (6,5 h) obrysové svetlá: biele svetlo (100% - 50% (18 hodín)) a červené
blikajúce svetlo (24 hodín) • zobrazenie stavu nabitia • funkcia Power Bank
• otočná rukoväť 360 ° • 4-stupňový nastaviteľný stojan • dvojitá prevádzka

(batéria /kábel) • vrátane USB kábla • s tlačidlom

V ponuke od mája 2020!

Technické údaje 345622
Svetelný výkon 100 lm/W
Materiál Plast
Napätie 5 V DC
Akutechnológia Li-Ion
Kapacita akumulátora 2.400 mAh
Doba nabíjania 7 h
Krytie IP45

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Lumen €
345622 čierna / zelená 10 W 19 cm 10 cm 9 cm 1.000 lm 1/20 200 29,99
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Ohrievací kábel proti mrazu pre strešné žľaby a rúry
Zásuvný vykurovací kábel vyvinutý pre žľaby a potrubia spĺňa požiadavky na pevnostnú triedu M2 podľa IEC60800: 2009, 
aby boli žľaby a potrubia bezpečne chránené pred mrazom. Vďaka vysokému vykurovaciemu výkonu 20 W na meter udržuje 
vykurovací kábel žľaby, zvody a rúry nezamrznuté aj pri veľmi nízkych teplotách. Integrovaný teplotný spínač spoľahlivo 
zapína vykurovací kábel pri teplote +3 ° C a opäť vypína pri +12 ° C.
• vhodné pre strešné žľaby: trieda pevnosti M2
• pripojiteľný ohrievací kábel s jednoduchou

inštaláciou
• integrovaný termostat pre úsporu energie
• vysoká trieda ochrany: IPX7
• vhodné pre kovové vodovodné potrubia
• vrátane bezpečnostnej zástrčky pre vysokú

bezpečnosť
• dĺžka pripojovacieho kábla: 2 m
• IPX7
• trieda ochrany: I

V ponuke od marca 2020!
Výr. č. Výhrevný výkon Dĺžka Ø €
296087 100 W 5 m 6 mm 1/10 100 45,99
296088 200 W 10 m 6 mm 1/10 100 51,99
296089 300 W 15 m 6 mm 1/10 100 59,99
296090 400 W 20 m 6 mm 1/10 100 67,99
296091 500 W 25 m 6 mm 1/10 80 74,99
296092 800 W 40 m 6 mm 1/10 80 105,00
296093 1.000 W 50 m 6 mm 1/10 80 119,00

Výr. č. Popis MO ks / balenie €
296097 Dištančná spojka pre ohrievací kábel  vrát. káblových viazačov 1 balenie 5 / balenie 1 3,59
296098 Ochrana proti zalomeniu vykurovacích káblov vrátane káblových viazačov 1 5,99
296099 Spínač na ochranu osôb 1 39,99

Upozornenia:
• Nezabudnite, že každé pripojenie ohrievacieho kábla musí byť chránené samostatným

prerušovačom FI. (napr. č. 296099, zásuvný spínač na ochranu osôb)
• Vykurovací kábel chráňte pred ostrými hranami, napr. pri prechode strešnej rímsy do

odkvapu, pomocou ochrany hrán (výr. č. 296098).
• Vykurovací kábel sa nesmie dotýkať, prekrývať ani krížiť v žiadnom bode s iným

vyhrievacím káblom. Na trvalé vylúčenie kontaktu sa odporúča použitie vhodných rozpier
(výr. č. 296097).

• Z bezpečnostných dôvodov musia byť rúry, kovové strešné žľaby, ochranné rúry a kovové
plášte pred položením uzemnené. s bezpečnostnou zásuvkou

Integrovaný termostat 
pre úsporu energie

296097 296097 296098
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Bariérna páska fóliová
• nelepivá • v odvíjacej rolke v krabici • materiál: HDPE

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu €
291338 červená / biela 100 m 80 mm 28 µ 1/24 4,99
291339 červená / biela 250 m 80 mm 28 µ 1/24 9,99
291340 červená / biela 500 m 80 mm 28 µ 1/12 14,99

Výstražná páska
• samolepiaca
• materiál: PVC

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu €
291341 červená / biela 66 m 60 mm 32 µ 1/30 9,99
291342          žltá / čierna 66 m 60 mm 32 µ 1/30 9,99

291341

291342

Upínací pás s rohatkovým mechanizmom
• galvanizovaný tlakový rohatkový mechanizmus • pás z odolnej polyesterovej

tkaniny impregnovaný pre lepšiu UV ochranu • dilatácia max. 7%
• odskúšaný GS podľa DIN EN 12195-2 • materiál: polyesterová tkanina

Výr. č.           Popis Farba Dĺžka Šírka
 Prípustná priama  

ťažná sila
Prípustná ťažná sila 

pri prehodenom páse
Predpínacia 

sila
€

37110 1-dielny modrá 5 m 25 mm 400 kg 800 kg 72 daN 1/70 1.120 4,99
37317 1-dielny zelená 5 m 25 mm 750 kg 1.500 kg 150 daN 1/30 540 6,99
37136 1-dielny zelená 6 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 180 daN 1/20 360 8,99
37147 1-dielny oranžová 6 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180 13,99
37316 1-dielny oranžová 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180 15,99

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
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MASTA-KILL
• bezpečne účinný proti všetkému hmyzu a škodcom vďaka kombinácii špeciálnych synergetík
• rýchly účinok, t. j. vysoký »Knock-down« efekt • dlhodobý účinok počas viacerých týždňov
• žiadna prísada organických rozpúšťadiel • bez pohonného plynu, nehorľavý • príjemná vôňa
• aplikačné množstvo: 16 ml/m² • aplikácia pomocou rozprašovacích prístrojov, napr. studený

rozprašovací prístroj: 4 ml/m³

1 liter postačuje na 60 m² ošetrovanej plochy!

Účinné látky
Permetrín, Pyretrín + Pyretroid, Mastavit-Synergist

Výr. č. Objem €
29973 500 ml / fľaša 1/9 9,99
29975 2500 ml / kanistra 1/96 36,99
29974 5000 ml / kanistra 1/45 57,99
29948 10 l / kanistra 1 109,00

Výr. č. Popis €
299721 Rozprašovacia hlava pre Masta-Kill 1/250 3,39

Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

cit Pasca na osy
• vysoko účinný koncentrát na prírodnej báze • na riedenie v pomere 1: 4 vodou • zostáva
účinný až do 6 týždňov • zachytáva osy, ale aj muchy domáce , ovocné mušky a komáre
prostredníctvom koncentrátov prírodnej ovocnej šťavy cieleným a bezpečným spôsobom
• šetrný k životnému prostrediu a 100% netoxický • oblasť použitia: exteriér aj interiér

Špeciálne odporúčané pre pasce na osy VespaNo 299849

Výr. č. Objem €
299769 250 ml / fľaša 1/12 11,99

cit Prášok na mravce
• bezpečné riešenie bez zápachu proti mravcom, ale aj proti stonožkám, švehlám,  plošticiam  atď.
• rýchly a dlhotrvajúci účinok proti akémukoľvek zamoreniu mravcami • prášok sa dá ľahko 
nasypať do všetkých štrbín a prehĺbenín (podlahy, parkety, schody), ako aj na všetky miesta, kde sa 
zdržiavajú mravce • Mravce transportujú jemný prášok do svojho hniezda a na iné miesto 
zhromažďovania, a tak prenášajú účinnú látku, ktorá je pre mravce toxická, na ďalšie mravce.
Aplikácia: posypte mravce pozdĺž stien, ríms, štrbín a prehĺbenín, vytvorte kruhovú bariéru
v blízkosti hmyzieho hniezda.

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

Účinná látka
Cypermetrín

Výr. č. Obsah €
15450 600 g / dóza 1/6 9,99

cit Rolka na likvidáciu múch 3D
Lepiaca pasca vo forme rolky so špeciálnou 3D potlačou na boj 
proti muchám a lietajúcemu hmyzu
• 3D potlač simuluje hrany a okraje, a tým aj možné miesta na

pristátie múch - to zvyšuje atraktívnosť pre muchy
• s novým, vylepšeným lepiacim povlakom
• 100% netoxické

V ponuke od apríla 2020!

Výr. č. Dĺžka Šírka €
299904 9 m 30 cm 1/15 540 14,99
299905 7 m 10 cm 1 6,99

NOVÉ
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Ultrazvukový prístroj DuoX2
Najnovšia generácia ultrazvukovej technológie: 
simultánna emisia ultrazvukových vĺn rôznych frekvencií
• používa ultrazvuk (20 000 - 65 000 Hz) na odháňanie myší,
potkanov, mačiek, kún, holubov, líšiek a iných "nepozvaných
hostí" z okruhu 230 m2 (exteriér) do 470 m² (interiér) • neškodný
pre ľudí • nízka spotreba energie • s LED displejom • 100%
netoxický • použitie: vhodné pre použitie v interiéri aj exteriéri

Technické údaje 299679
Napätie 100 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výška frekvencie 20.000 - 65.000 Hz
Oblasť účinnosti 470 m²
Materiál telesa Plast

Výr. č. €

299679 1/24 44,99
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Guľa na hryzenie z prírodného kaučuku
• organický, vymeniteľný, zdraviu neškodiaci materiál na zaujatie zvierat
• dlhá životnosť • s otvorom na závesnú retiazku • guľa na hryzenie  Ø 55 mm
je vhodná pre retiazky na zavesenie s hrúbkou ôk  max. 4 mm • guľa
na hryzenie Ø 75 mm je vhodná pre retiazky na zavesenie s hrúbkou ôk max.
6 mm

Výr. č. Popis Materiál Ø Použitie pre MO ks / balenie €
22652 bez závesnej reťaze prírodný kaučuk 55 mm prasiatka max. 25 kg 1/25 5,49

226520 so závesnou reťazou 22607 prírodný kaučuk 55 mm prasiatka max. 25 kg 1 balenie 25 / bal. 1 159,00
22653 bez závesnej reťaze prírodný kaučuk 75 mm kŕmne ošípané 1/25 5,99

226530 so závesnou reťazou 22608 prírodný kaučuk 75 mm kŕmne osípané 1 balenie 25 / bal. 1 195,00

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Veľkosť ôk €
22607 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 4 mm 1/25/100 1,99
22608 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 6 mm 1/25 2,99
22609 Závesná reťaz s krúžkom nerezová oceľ 75 cm 6 mm 1/25 5,19

22607: pre prasiatka
22608: pre kŕmne ošípané 
22609: pre kŕmne ošípané

Valec na hryzenie Natur

Výr. č. Farba €
22651 prírodná 1/25 11,99

Globigen Pig Doser
na stabilizáciu fyziologického trávenia
• pre úspešný štart do života • dopĺňa prírodné imunoglobulíny z vajec • podporuje imunitný
systém • pozitívne vplýva na zdravie čriev • zdravé črevo zvyšuje výkonnosť zvierat • môže
znížiť mieru úmrtnosti (viac odstavených prasiatok/prasnica/rok) • môže zlepšiť prírastok
na váhe • nízka pufrovacia kapacita, ľahko stráviteľné zloženie • dávkovač pre ľahkú a rýchlu
aplikáciu v prvých dňoch života

Diétny výživový doplnok pre prasiatka

Výr. č. Objem €
15990 250 ml / fľaša 1/12 25,99

Výr. č. Popis €
221054 Dávkovač 1 7,99

Odporúčané dávkovanie:
• prvá dávka: 2 - 4 ml (1 - 2 objemy vrchnáku)
• ak je to potrebné, 2. a 3. deň po prvej dávke, ďalšia dávka denne 2 ml
• pri odstavení a poruchách trávenia 1 - 2 x denne po 2 ml

• organický, vymeniteľný, zdraviu neškodiaci materiál na zaujatie zvierat
• biomateriál vyrobený z potravinárskych, prirodzene obnoviteľných surovín
• dvojplášťová konštrukcia pre ľahkú inštaláciu na 1 “rúrky, ideálna na dodatočné

vybavenie v kŕmnych a chovných priestoroch
• s otvorom na pripojenie k retiazke
• vysoká atraktívnosť vďaka schopnosti rotácie a posúvania
• špeciálny tvar s drážkami • hygienický • bez zápachu

• dodávka vrátane skrutkového spojenia, bez retiazky
• Dĺžka: 200 mm • ø 85 mm
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Vedro pre jahňatá priehľadné
• objem naplnenia ľahko rozoznateľný už z diaľky • kompletné
so závesným plechom, cumľami a ventilmi • obojstranne
sploštené • bezpečné pre potraviny • s  vytlačenou stupnicou
plnenia aj na vnútornej strane • s kovovou rukoväťou
na prenášanie

Výr. č. Popis Farba Objem Miest na cicanie €
27512 so 6 cumľami biela priehľadná 8 l 6 1 240 15,59
27513 s 5 krátkymi, červenými cumľami biela priehľadná 8 l 5 1 240 18,99
27514 s 5 Little Softy cumľami biela priehľadná 8 l 5 1 24,99

Výr. č. Popis Farba Materiál MO ks /balenie €
149 Skrutkovací ventil, kompletný sivá 10 kusov 10 / balenie 1/10 1,99
274 Cumeľ žltá 6 kusov 6 / balenie 1/6/600 0,79

274/6 Cumeľ žltá 1 balenie 6 / balenie 1 4,99
277 Cumeľ červená 20 kusov 20 / balenie1/20/1.000 0,89

277/5 Cumeľ červená 1 balenie 5 / balenie 1 4,99
1410 Závesný plech jednoduchý pozinkovaný kov 10 kusov 10 / balenie 1/10/150 1,69

27120 Cumeľ Little Softy biela 1/25/250 3,59
27120/5 Cumeľ Little Softy biela 1 vrecko 5 / vrecko 1 19,99

27512

27513
27514

Napájacia vaňa pre jahňatá 
Multi Feeder
delená
• s 5 oddelenými miestami na súčasné kŕmenie až 5 jahniat
• s 5 Little Softy cumľami (výr. č. 27120) • uľahčuje 
pozorovanie zvierat počas príjmu mlieka • objem na jednu 
porciu: 3 litre • so zaoblenými rohmi, čo umožňuje veľmi 
jednoduché čistenie • na zavesenie na steny stajne, kŕmne 
zábrany, ploty atď. • jednoduché upevnenie a zaistenie vane 
elastickými gumovými pásikmi • stohovateľná • jednoducho 
sa prepravuje
• bezpečná pre potraviny • odolná voči kyselinám

Výr. č. Objem Dĺžka Šírka Výška €
27700 30 l 81 cm 43 cm 38 cm 1 119,00

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka Výška              Objem MO ks / balenie €

14205 Napájacia vaňa
 Multi Feeder bez cumľa zelená 81 cm 43 cm 38 cm 30 l 1 112,00

14142
Uhlový spoj pre cumeľ 
Big Softy a Little Softy

 s ventilom
oranžová 1 balenie 10 /bal. 1 7,99

14144
Uhlový spoj pre cumeľ Big 

Softy a Little Softy bez 
ventilu

biela 1 balenie 10 /bal. 1 6,29

14214 Ochranný kryt 
pre Multi Feeder čierna 1/100 11,49

27120 Cumeľ Little Softy biela      25 ks   25 / bal.  1/25/250 3,59
27120/5 Cumeľ Little Softy biela 1 vrecko    5/vreckol 1 19,99

27120



40

Podávacia striekačka so sondou
• pre jahňatá • k podávaniu tekutej výživy • vrátane flexibilnej

sondy • dĺžka sondy: 40 cm • s vytlačenou stupnicou plnenia

27113

Výr. č. Objem €
27112 60 ml 1/75 4,99
27113 150 ml 1/75 6,49

Výr. č. Popis €
27541 Náhradná sonda 1/150 2,99

27112

Putá na nohy pre kozy
• zabraňujú vykopávaniu počas dojenia
• so suchým zipsom pre rýchle upevnenie a zloženie

Výr. č. Rozostup nôh €
27474 9 cm 1/100 7,99

Popruh na váženie pre jahňatá
• na prenášanie a váženie jahniat a alpák bez stresu • ľahké a rýchle
pripevnenie • hrudný pás s nastaviteľnou dĺžkou • ideálny na upevnenie
na závesnú váhu • rozmery brušného pásu: 18 cm x 43 cm • so sponou

Výr. č. €
27473 1/100 13,99

Globigen Lamb Doser
Pre úspešný štart do života pre jahnatá a kozľatá
• pre úspešný štart do života• dopĺňa prírodné imunoglobulíny z vajec • podporuje
imunitný systém • pozitívne vplýva na zdravie čriev • dávkovač pre ľahkú a rýchlu
aplikáciu v prvých dňoch života

Výživový doplnok pre jahňatá a kozľatá

Výr. č. Objem €
15991 250 ml / fľaša 1/40 32,99

Odporúčané dávkovanie:
• dávka: ihneď po narodení: 2 - 3 dávky z dávkovača / zviera a deň
• 2. a 3. dávka: v druhý a tretí deň po jednej dávke z dávkovača / zviera / deň
• v akútnych prípadoch/po užívaní antibiotík: 1 dávka z dávkovača / zviera / deň

po 3 dni (1 stlačenie dávkovača  = cca 2 ml)

Výr. č. Popis €
221054 Dávkovač 1 7,99

221054
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Dezinfekčná vaňa SuperKombi Mini
pre ovce
Dezinfekčnú vaňu SuperKombi Mini je možné pripojiť do série 
a je ideálna pre očistu kopýt. V závislosti od priestoru, ktorý je 
k dispozícii v stodole alebo na pasienkoch, sa pre zvieratá dajú 
vytvoriť optimálne podmienky. Po sebe idúce vane zvyšujú 
hygienu: prvá slúži ako oplach pre zbavenie nečistôt a zvyškov 
fekálií z kopýt, druhá (skutočná dezinfekčná vaňa) tak zostáva 
bez nečistôt a dezinfekčný roztok môže byť použitý po dlhšiu 
dobu. Novo vyvinutý základný profil zaisťuje optimálnu 
dezinfekciu. Zvieratá prechádzajú vaňou pokojnejšie, čo 
umožňuje dlhší kontakt s dezinfekčným prostriedkom a 
dosiahne sa lepší výsledok. Tvar a výška profilu vo vnútri vane 
zabezpečuje, aby sa kopyto dobytka mierne rozšírilo, čo 
umožňuje dezinfekčnému prostriedku dosiahnuť aj ťažko 
prístupné miesta.

• dá sa flexibilne pozdĺžne nadstaviť • vysoko odolný
polyetylén spĺňa  najvyššie požiadavky na odolnosť proti
oteru a chemickú odolnosť • vhodné pre všetky typy riešení
kúpeľov kopýt  • so stupnicou plnenia

V ponuke do mája 2020!

16601

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Objem €
16610 čierna 120 cm 40 cm 18 cm 50 l 1 40 105,00

Výr. č. Popis €
16601 Výpust pre vaňu / pastvinové napájadlo 1/100 19,99

Dno so špeciálnym 
nopkovým profilom

Vane je možné spojiť do 
série  za sebou pomocou 
kotevných bodov so stupnicou plnenia

Kŕmidlo
• pre ovce, kozy, divú zver alebo teľatá
• na malé baly a voľné seno
• so žľabom na jadrové krmivo
• materiál: žiarovo zinkovaný kov
• dodávané v demonte

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Rozostup tyčí €
291298 so strechou 300 cm 130 cm 195 cm 70 mm 1 7 619,00
291293 bez strechy 250 cm 88 cm 123 cm 70 mm 1 7 459,00
291345 bez strechy 112,5 cm 68,5 cm 11,6 cm 78 mm 1 16 229,00

291345

NOVÉ
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TitanPro Net
V tejto novej sieti kombinujeme overené silné stránky našich sietí pre ovce TitanNet so širokou škálou 
možností pripojenia pre profesionálne použitie v chove oviec. Vertikálne sú namiesto mäkkých laniek 
použité plastové výstuhy. Tieto  sú napevno spojené s horizontálnymi lankami vo vzdialenosti 30 cm, a 
tak zabezpečujú kompaktnosť aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

• výška 90 cm (7 horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo dvojitým hrotom
• 14 stabilných plastových stĺpikov s pozinkovaným zemným hrotom • extrémne silné zvárané uzlové
body • zosilnené vrchné lanko vedúce prúd - zvýšená vodivosť  vďaka použitu 5 vodičov z nerezovej ocele
a jedného pocínovaného medeného vodiča  • variabilne pripojiteľné zosilnené spodné lanko k uzemneniu
po celej dĺžke siete v náročných pôdnych podmienkach (napr. veľmi piesočnaté alebo suché pôdy)
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobenými UV žiarením • okrem toho je
druhé lanko nad zemou vybavené samostatnou spojovacou svorkou z nehrdzavejúcej ocele, a preto sa dá
flexibilne používať • zvlášť dobrá viditeľnosť vďaka jasným neónovým farbám (fluorescenčný efekt)

V ponuke od marca 2020!

* Vzťahuje sa na celkový prierez vodičov všetkých laniek vedúcich prúd v sieti

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov Vhodný náhradný stĺp €
27381 jednotlivý 50 m 90 cm neónová žltá/modrá 14 27202 1 24 84,99
27382 dvojitý 50 m 90 cm neónová žltá/modrá 14 27203 1 24 89,99

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Výška stĺpu €
27202 Náhradný stĺp jednotlivý biela 90 cm 1/100 3,39
27203 Náhradný stĺp dvojitý biela 90 cm 1/50 3,59

27249-5 Izolátor hlavy stlpika pre pastvinovú sieť čierna 1/10/500 0,39
27250-5 Náhradný izolátor pre pastvinovú sieť čierna 1/10/500 0,39
27322 Kotva do zeme plastová čierna 1/10/300 1,65

3 roky záruka 
na UV stabilitu

nerezová spojovacia 
svorka 27299

vertikálne: pevné 
plastové výstuhy 
= vylepšená 
kompaktnosť

farebný 
kontrastný 
izolátor hlavy 
na  začiatočnom 
stĺpe uľahčuje 
stavbu siete

Možnosti pripojenia: 
• spodné lanko (vodivé) môže byť voliteľne pripojené k uzemňovacej zásuvke

zariadenia, aby sa zabezpečilo ďalšie uzemnenie po celej dĺžke siete
• 2. lanko nad zemou voliteľne oddeliteľné od el. obvodu prekrývajúcich sa

laniek, aby sa zabránilo zvýšenému odvodu prúdu v prípade silného porastu

5 x 0.20 mm INOX
+ 1 x 0,25 CU

5 x 0.20 mm INOX
+ 1 x 0,25 CU

3 x 0.20 mm INOX

0.27 Ω/m*

90 cm

13 cm

18 cm

18 cm

13 cm

13 cm

15 cm

30 cm
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TitanLight Net
Naša sieť s nízkou hmotnosťou zo série TitanNet! Zväčšená vzdialenosť ôk umožňuje malým zvieratám 
(napr. zajacom a králikom, ježkom), bezpečne prechádzať a zaisťuje významné úspory hmotnosti. 
Vďaka tomu je táto sieť mimoriadne mobilná a obzvlášť vhodná na časté premiestňovanie. Vertikálne 
sú namiesto mäkkých laniek použité plastové výstuhy.  Tieto  sú napevno spojené s horizontálnymi 
lankami vo vzdialenosti 30 cm, a tak zabezpečujú kompaktnosť aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

• Výška 90 cm (5 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (6 horizontálnych laniek), dostupné vždy
s jednotlivým alebo dvojitým hrotom • extrémne silné zvárané uzlové body • 14 stabilných plastových
stĺpikov s pozinkovaným zemným hrotom • zosilnené vrchné lanko vedúce prúd - zvýšená vodivosť
vďaka použitu 5 vodičov z nerezovej ocele a jedného pocínovaného medeného vodiča • na plastové
lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobenými UV žiarením

* Vzťahuje sa na celkový prierez vodičov všetkých laniek vedúcich prúd v sieti

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov Vhodný náhradný stĺp €
27351 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová /čierna 14 27202 1 24 66,99
27352 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová /čierna 14 27203 1 24 69,99
27353 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová /čierna 14 27229 1 24 74,99
27354 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová /čierna 14 27230 1 24 79,99

3 roky záruka 
na UV stabilitu

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Výška stĺpov €
27202 Náhradný stĺp jednotlivý biela 90 cm 1/100 3,39
27203 Náhradný stĺp dvojitý biela 90 cm 1/50 3,59
27229 Náhradný stĺp jednotlivý biela 108 cm 1/50 3,59
27230 Náhradný stĺp dvojitý biela 108 cm 1/50 3,99
27293 Súprava na opravu siete na ovce oranžová 1/100 3,99

27249-5 Izolátor hlavy stĺpika pre pastvinovú sieť čierna 1/10/500 0,39
27250-5 Náhradný izolátor pre pastvinovú sieť čierna 1/10/500 0,39
27322 Kotva do zeme plastová čierna 1/10/300 1,65

farebný 
kontrastný 
hlavový izolátor 
na  začiatočnom 
stĺpe uľahčuje 
stavbu siete

vertikálne: pevné 
plastové výstuhy = 
vylepšená 
kompaktnosť

nerezová spojovacia 
svorka 27299

5 x 0.20 mm INOX
+ 1 x 0,25 CU

5 x 0.20 mm INOX
+ 1 x 0,25 CU

3 x 0.20 mm INOX

0.25 Ω/m*

3 x 0.20 mm INOX

0.27 Ω/m*

90 cm 108 cm

28 cm

22 cm

18 cm

22 cm

23 cm

23 cm

22 cm

18 cm

22 cm

30 cm30 cm
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Podporný stĺp pre pastvinové siete
• ideálne sa hodí ako oporný začiatočný a koncový stĺp alebo na stabilizáciu rohov
pastvinových sietí•  stĺp sa jednoducho zastrčí do rohov a sieť sa tak napne • masívny
stĺpik z pozinkovanej ocele (ø 14 mm) so stupienkom na nohu • stĺp je skosený
v spodnej časti pre ľahšie zasunutie do zeme • opláštenie robustnou plastovou rúrkou
(ø 20 mm) zabraňuje odvodu (pri použití elektrifikovateľných sietí)

Výr. č. Popis Celková výška    Priemer Dĺžka  
zemného hrotu MO ks/balenie €

27340 Podporný stĺp pre pastvinové siete 
s výškou do 90 cm 120 cm 14 mm 25 cm 4 kusy 4 / bal. 1/4 500 9,99

27350 Podporný stĺp pre pastvinové siete
s výškou nad 90 cm 145 cm 14 mm 25 cm 4 kusy 4 / bal. 1/4 500 11,99

V ponuke od apríla 2020!
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WolfNet Maxi
Naša nová, extra vysoká sieť na ochranu pred vlkmi s osvedčeným +/- princípom
• 14 integrovaných bielych plastových stĺpov s pozinkovaným zemným hrotom • 9 x TriCond
rady  à 3 x 0,30 mm s +/- prípojkami poskytujú optimálnu vodivosť • variabilne pripojiteľné 
zosilnené spodné lanko k uzemneniu po celej dĺžke siete v náročných pôdnych podmienkach 
(napr. veľmi piesočnaté alebo suché pôdy) •  na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči 
škodám spôsobeným UV žiarením

* Vzťahuje sa na celkový prierez vodičov všetkých laniek vedúcich prúd v sieti

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Vhodný náhradný stĺp €
27377 jednotlivý hrot 50 m 108 cm biela/modrá 27376 1 30 114,00
27378 dvojitý hrot 50 m 108 cm biela/modrá 27375 1 30 119,00

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpu Dĺžka Šírka €

27376 Náhradný stĺp jednotlivý hrot biela 122 cm 1 3,99
27375 Náhradný stĺp dvojitý hrot biela 122 cm 1 4,29
27239 Ochranná páska pre stádo modrá/biela Plast 100 m 80 mm 1 11,99

27249-5 Izolátor hlavy stĺpika pre pastvinovú sieť čierna 1/10/500 0,39
27250-5 Náhradný izolátor čierna 1/10/500 0,39

+/- Princíp – maximálna ochrana vďaka intenzívnejším elektrickým impulzom. 

Pri plusových-mínusových sieťach oplôtkov pastviny sa vodiace pásy spájajú pomocou svoriek na viazanie vodičov striedavo s oplôtkovou 
prípojkou (+) a uzemňovacou oplôtkovou prípojkou (-) vášho zariadenia na oplôtky pastviny. Pritom vznikajúce uzemňovacie lanká 
zintenzívňujú zásah elektrickým prúdom na zvierati, zvlášť pri ťažších pôdnych pomeroch, ako suché, pieskové alebo snehom pokryté pôdy. 

Možnosti pripojenia:
1) PLUS sieť
- zlepšené uzemnenie pri suchých pôdach
- silný elektrický šok pri súčasnom dotyku spodného lanka
a lanka prenášajúceho el. prúd nad ním, pri pokuse o
podhrabanie
-2) PLUS sieť s uzemnením cez spodné vodiče
3) PLUS/MÍNUS sieť

Ochranná páska pre 
stáda na prídavné 
optické a akustické 
zastrašenie

3 ročná záruka 
na UV stabilitu

všetky vodiče: TriCond vodiče

27239

20 cm

15 cm
10 cm
10 cm

20 cm

15 cm
11 cm
11 cm
10 cm

3 x 0.30 mm TriCOND

0,06 Ω/m* 

1 x 0.25 mm CU
+ 5 x 0.20 mm INOX

122 cm

17,5 cm
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Automat na liahnutie Covatutto 16 L
• vhodný pre všetky druhy vajec • až na 16 slepačích vajec

• s elektronickým termostatom • zvonku odčítateľný indikátor
teploty • tri žiarovky sa starajú o rovnomerné ohrievanie vajec
• vrátane manuálneho otáčača vajec • vonkajší otvor na doplnenie
vody • odolný s dlhou životnosťou • ľahko sa čistí • 230 V
prevádzka

Maximálne množstvo vajec
sliepka 16
hus 4
kačica 11
moriak 10
perlička 18
bažant 18
jarabica 26
prepelica 42

Výr. č. Farba Výška Ø €
73032 oranžová 33 cm 31 cm 1 44 114,00

Napájadlo dvojvalcové
• orig. Stükerjürgen • pre hydinu chovanú na zemi
• s bajonetovým uzáverom • vhodné aj na zavesenie
• materiál: plast • bezpečné pre potraviny • s rukoväťou

70297:  s inteligentným bajonetovým uzáverom 
pre optimálne čistenie

Výr. č. Farba Objem €
70297 biela / červená 3 l 1 54 19,99
70216 biela / červená 6 l 1 42 23,99
70215 biela / červená 12 l 1 24 29,99

70297

Plastové napájadlo
• orig. Stükerjürgen
• pre hydinu chovanú na zemi
• s bajonetovým uzáverom, o to jednoduchšie čistenie
• výnimočne robustné
• vhodné aj na zavesenie, o to menej sa špiní
• materiál: plast
• bezpečné pre potraviny

Výr. č. Farba Objem €
70259 biela / červená 1,5 l 1/5 380 5,49
70260 biela / červená 3,5 l 1/5 135 8,99
70261 biela / červená 5,5 l 1/5 110 12,99
70291 biela / petrolejová 1,5 l 1/5 380 5,49
70292 biela / petrolejová 3,5 l 1/5 135 8,99
70293 biela / petrolejová 5,5 l 1/5 110 12,99

70291

Lampa keramická tmavá
• infračervená žiarovka so špeciálnym keramickým povlakom • vyžaruje iba tepelné žiarenie
v neviditeľnom infračervenom rozsahu (bez svetla) • dlhá životnosť (približne 15 000 hodín)
• odolná proti striekajúcej vode

V ponuke od marca 2020!

Technické údaje
Napätie 230 V
Závit žiarovky E27

Výr. č. Výkon Funkcia stmievateľnosti €
225285 100 W stmievateľná 1/6 11,99
225286 150 W stmievateľná 1/6 12,99

Vyrobené v Nemecku

Vyrobené v Nemecku

NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ
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Univerzálne napájadlo pre hydinu
Zmení vedrá alebo akékoľvek nádoby na vodu na napájadlá!

• samoplniaca nádoba s konštantnou hladinou vody • ľahká montáž (vyžaduje sa
iba malý otvor v nádobe na vodu) • pre všetky druhy hydiny • materiál: plast

V ponuke od apríla 2020!

Výr. č. €
70296 1 9,99

Kŕmny automat so sklopným vekom
• orig. Stükerjürgen • s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• výklopný systém zabraňuje plytvaniu krmivom • bezpečné pre 

potraviny

Výr. č. Obsah €
70278 4 kg 1 16,99

Kŕmny automat s nožičkami
• veľký objem
• pre hydinu chovanú na zemi
• ľahké čistenie vďaka sklopnému alebo úplne odnímateľnému viečku
• široké nohy
• vyrobené z nerozbitného plastu
• ľahké zostavenie bez náradia
• bezpečné pre potraviny

Výr. č. Farba Objem €
70276 zelená / žltá 30 l 1 30 44,99
70277 zelená / žltá 50 l 1 20 54,99

Guľa s maškrtami

Výr. č. Farba Materiál Ø €
81642 žltá Plast 7,5 cm 1/72 3,39

• vyrobené z odolného plastu • na zmysluplné využitie času kurčiat v kuríne alebo
vo voľnom výbehu • jednoducho naplňte granulovaným krmivom pre kurčatá,
pšenicou, kukuricou alebo múčnymi červami • veľkosť otvoru je možné individuálne
upraviť v 3 stupňoch

Napájadlo kvapkátkové
• s kolíkom z nehrdzavejúcej ocele • vrátane O-krúžku na

utesnenie • pre rôzne nádrže na vodu s max.  hrúbkou steny 1 cm
• vyžaduje sa iba malý otvor Ø 10 mm • pre všetky druhy hydiny
• vhodné pre 4 - 5 kurčiat na napájadlo • materiál: plast

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška MO Ks / balenie €
74181 33 mm 30 mm 34 mm 1 vrecko 4 / vrecko     1/100 8,99
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Box transportný na hydinu
• s bočnou klapkou
• vyrobené z nerozbitného plastu
• vhodný pre kurčatá a menšie druhy hydiny

(napr. prepelice, zakrslé sliepky atď.)

Výr. č. Materiál Dĺžka Šírka Výška €
70279 Plast 60 cm 29 cm 22 cm 1 100 39,99

Podložka na uskladnenie vajec
• na 30 vajec
• bezpečné skladovanie vajec
• bezpečné pre potraviny

Výr. č. Farba Materiál €
70294 žltá Plast 1 1,69

Stohovač na uskladnenie vajec
• vyrobené z odolného plastu
• až 6 vrstiev po 30 vajec (celkom 180 vajec)
• pre bezpečnú prepravu alebo bezpečné skladovanie
• vhodné pre výr. č. 70294

Výr. č. €
70295 1 72 26,99

Hojdačka pre hydinu
• ako zábava do kurína alebo do výbehu • s dvoma tenkými

lanami (300 cm) na individuálne upevnenie v závislosti
od požadovanej výšky •  vrátane dvoch háčikov na pripevnenie
k drevenému stropu

Výr. č. Dĺžka Ø €
73141 39 cm 5 cm 1/24 7,99
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Solárna akumulátorová sada pre automatické dvierka pre hydinu
Energia. Bez obmedzenia.
Aby boli vaše automatické dvierka pre hydinu úplne sebestačné - už nikdy žiadne vymieňanie batérií!
• na bezpečnú nepretržitú prevádzku stačí 7 dní slnečného svitu ročne
• vrátane montážnej sady pre variabilné pripevnenie solárneho modulu
• celkom 5 m kábla pre flexibilnú inštaláciu
• LED dióda indikuje, kedy slnečné lúče postačujú na nabíjanie
• vhodné pre vonkajšie použitie
• použiteľné od verzie 1.3 automatických dvierok pre hydinu

Technické údaje 70556
Napätie solárny modul 6 V DC
Výkon solárny modul 10 W
Napätie akumulátor 3,7 V
Kapacita 2.200 mAh
Akutechnológia LiPo
Hmotnosť 1,18 kg
Krytie IP65

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška €

70556 Solárny aku set pre automatické dvierka pre hydinu 34,7 cm 23,5 cm 1,7 cm 1/10 49,99

Pripojovací kábel pre autobatériu / batériu na elektrický ohradník 
• kompatibilné so všetkými batériami  AKO / Corral alebo štandardnými

automobilovými batériami
• s 2 A poistkou na ochranu pred prepätím
• kapacita batérie 1 Ah = 1 000 mAh zodpovedá dobe prevádzky približne 1 rok

(bez ohľadu na typické účinky samovybíjania v obchodoch s batériami)
• 5,5 x 2,1 mm konektor

Technické údaje 70557
Napätie 12 V DC
Poistka 2 A
Dĺžka kábla 3 m
Hmotnosť 180 g

Výr. č. Dĺžka €
70557 3 m 1 14,99

Samozatvárací blokovací systém
pre automatické dvierka pre hydinu
Žiadna šanca pre líšky, kuny atď.
• doplnková sada pre veľké posuvné dvere (výr. č. 70570) a malé posuvné

dvere (výr. č. 70560)
• po dosiahnutí spodného dorazu špirálové pružiny zatlačia skrutky

smerom von a zaistia dvierka tak, aby sa už nedali zdvíhať
• jednoduchá montáž vďaka predpripraveným otvorom
• kompletná sada so všetkými potrebnými skrutkami
• dvierka pre hydinu nie sú súčasťou dodávky

Výr. č. €
70559 1/100 14,99
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Kurín Bonny 
s kovovým rámom na zemi
• z kvalitného dreva (cunninghamia)
• s posuvným oknom pre variabilnú

cirkuláciu vzduchu
• kovový rám na podlahe chráni pred

vlhkosťou a rozpadávaním dreva
• zvýšená bezpečnosť vďaka prídavným

zámkom pre každé dvierka
• možnosť uzáveru medzi voľným výbehom

a odpočinkovou zónou
• rozmery odpočinkovej zóny: 67 x 56 cm
• vrátane 2 znáškových hniezd a 2 bidiel
• 5 cm vysoká plastová vanička na

vyťahovanie uľahčuje čistenie
• lazúrované farbou na ochranu dreva
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom

počasia
• dodávka v demontovanom stave v kartóne
• jednoduchá montáž, vrátane návodu na

montáž

Výr. č. Rozmery €
81713 181 x 65 x 118 cm 1 5 289,00

Výr. č. Popis €
81732 Sada koliesok 1/10 19,99

81732

Napájadlo NoFrost Superior 2.0 pre malé zvieratá
vyhrievateľné
• vyrobené z odolného plastu •   f ľaša s dvojitou izoláciou • udržuje vodu v kvapalnom skupenstve 
až do mínus 20 stupňov  • optimálne nastavené vyhrievanie v napájadle aj vo fľaši • izolovaná
spodná časť pre optimálne rozloženie tepla • ohrievací článok 8 W integrovaný v plášti
• s napájacím zdrojom pre pripojenie k 230 V napájaciemu zdroju • bezpečná prevádzka 24 voltov
• jednoduchá manipulácia, keďže  spojovací  kábel sa dá  odpojiť  od napájača • dĺžka  kábla: 1,5 m
• vrátane držiaka na pletivo pre ľahkú inštaláciu a demontáž napájadla  vhodné na všetky bežné 
typy pletiva • vrátane návodu na použitie

Jednoduché plnenie fľaše vďaka skrutkovaciemu uzáveru, 
bez rozliatia vody!

Výr. č. Farba Objem €
82738 zelená 330 ml 1/8 168 34,99

NOVÉ
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OOP kategória III

Chemický ochranný overal CoverBase
• chráni pred škodlivým prachom a postriekaním tekutými

chemikáliami • 3-dielna kapucňa • OOP kategória III, 
neprepúšťajúci častice, EN-13034-1 • obmedzená odolnosť proti 
postriekaniu • priedušný • s gumičkou  na optimálne prispôsobenie 
kapucne • s gumičkou v páse , aby optimálne sedel    • z 3-
vrstvového SMS materiálu (spunbond-meltblown-spunbond)

Výr. č. Farba Veľkosť Hmotnosť €
34361 modrá L 55 g/m² 1/50 4,99
34362 modrá XL 55 g/m² 1/50 4,99
34363 modrá XXL 55 g/m² 1/50 4,99
34364 modrá XXXL 55 g/m² 1/50 4,99

Bezpečnostná sada pri ochrane rastlín
gem. BVL-Richtlinie 2017
Osobné ochranné prostriedky pri manipulácii s pesticídmi, vhodné aj 
na ochranu pri preprave nebezpečného tovaru (podľa smernice ADR).

Sada obsahuje: 1 x priliehavé ochranné okuliare podľa EN 166 (výr. č.. 34520), 
1 pár nitrilových rukavíc veľkosť 10 / XL podľa  EN 374 (výr. č. 29825), 1 x fľaša 
s roztokom na vyplachovanie očí 250 ml s 4,9 % fosfátovým pufrom podľa        
EN 15154-4 (výr. č. 34534), 1 x ochranná dýchacia maska ETNA podľa EN 149 
(výr. č. 34535) s 1 párom viacúčelových kombinovaných filtrov ABEK1P3 podľa  
EN 14387 (výr. č. 34537), 1 x jednorazový overal proti postreku veľkosť XXL typ 
4B, 5, 6 (KAT III) podľa EN 14605 (výr. č. 34356),  v praktickom balení - 
kufríku odolnom proti prachu 39 x 29 x 10,5 cm

Výr. č. Popis €
34507 Bezpečnostná sada pri ochrane rastlín podľa  smernice BVL 2017 1/10 160 99,99

Výr. č. €
34508 1/16 29,99

Kufor pre prípady nebezpečenstva
Podľa smerníc GGVS & ADR
Osobné ochranné prostriedky na použitie pri preprave nebezpečného tovaru, ako aj 
v poľnohospodárstve a pri manipulácii s chemikáliami a čistiacimi prostriedkami.

Sada obsahuje: 1 x priliehavé ochranné okuliare podľa EN 166 (výr. č. 34520), 1 pár 
nitrilových rukavíc veľkosť 10 / XL podľa EN 374 (výr. č. 29825), 1 x fľaša
s roztokom na vyplachovanie očí 250 ml s 4,9 % fosfátovým pufrom podľa 
EN 15154-4 (výr. č. 34534), v praktickom balení - kufríku odolnom proti prachu 
24 x 21 x 7,5 cm
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Ochranné okuliare Light
• extrémne ľahké ochranné okuliare,

ktoré bezpečne a pohodlne sedia vďaka
špeciálnemu uchyteniu • bez rámu
• polykarbonátové sklá odolné voči

zahmlievaniu • dobrá bočná ochrana
• veľmi ľahké a  pohodlné
• zodpovedajú EN 166, trieda F

Výr. č. Popis MO ks / Balenie €
34524 priehľadné 1 balenie 1 / balenie 1/12 4,99
34525 tónované 1 balenie 1 / balenie 1/12 4,99

Ochranné okuliare Falcon 2
• moderné okuliare s veľkým zorným poľom
• bez rámu
• polykarbonátové sklá odolné voči zahmlievaniu
• vynikajúci komfort nosenia vďaka

dvojzložkovým bočným častiam - modrá,
mäkká ochrana proti tlaku na koncoch

• dobrá bočná ochrana, veľmi pohodlné
• zodpovedajú EN 166, trieda FT

Výr. č. Popis MO ks / Balenie €
34526 priehľadné 1 balenie 1 / balenie 1/12 7,99

Ochranné okuliare Perfektion
• moderné ochranné okuliare s individuálne
nastaviteľným sklonom (inklináciou) rámu -
prispôsobia sa každému tvaru hlavy a zvyšujú
tak pohodlie pri nosení  • polykarbonátové sklá
odolné voči zahmlievaniu • mäkký nosový
mostík pre väčšie pohodlie a zabránenie
zošmyknutiu • vynikajúci komfort nosenia
vďaka  dvojzložkovým bočným častiam -modrá,
mäkká ochrana proti tlaku na koncoch
• ochranné okuliare priliehajú veľmi blízko
k tvári - optimálne pokrytie najmä v bočnej
oblasti, vysoká ochrana • zodpovedajú EN 166,
trieda F

Výr. č. Popis MO ks / balenie €
34528 priehľadné 1 balenie 1 / balenie      1/12 9,99

Ochranné okuliare Evolution
• veľmi ľahké • polykarbonátové sklá odolné
voči zahmlievaniu • mäkký nosový mostík pre
väčšie pohodlie a zabránenie  zošmyknutiu
• špeciálne odvetrávanie skiel • vďaka
špeciálnej konštrukcii rámu sa ochranné
okuliare automaticky prispôsobia rôznym
šírkam hlavy • zodpovedajú EN 166, trieda F

Výr. č. Popis MO ks / Balenie €
34527 priehľadné 1 balenie 1 / balenie 1/12 8,99
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NORAMAX Safety S5
NORA PU-bezpečnostné čižmy s oceľovou špičkou a oceľovou medzipodošvou
• extrémne ľahké,  len 970 g • flexibilné pri nízkych teplotách a izolácia pred 
chladom až do -20° C • vynikajúci komfort pri nosení vďaka anatomickej stielke a 
ergonomicky tvarovanému zvršku • mimoriadne odolné vďaka novému systému
PU BASF - „ELASTOPAN“ • extrémne protišmyková profilová podrážka (SRC)
vďaka optimalizovanej geometrii profilu • samočistiaca  profilová  podrážka
• NORA PU stielka: extrémne absorbujúca nárazy, extrémne absorbujúca  vlhkosť
• veľmi dobrá odolnosť voči: živočíšnym tukom, hnojovke, krvi, organickým 

kyselinám, zásadám, uhľovodíku, alkoholu • nečistoty odpudzujúci, ľahko 
umývateľný povrch • pomôcka na vyzúvanie • priestranná, asymetrická pohodlná 
oceľová špička na šírku 11 • testované podľa:  EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

€
347580 olivovozelená 36 1/6 84 59,99
347581 olivovozelená 37 1/6 84 59,99
347582 olivovozelená 38 1/6 84 59,99
347583 olivovozelená 39 1/6 84 59,99
347584 olivovozelená 40 1/6 84 59,99
347585 olivovozelená 41 1/6 84 59,99
347586 olivovozelená 42 1/6 84 59,99
347587 olivovozelená 43 1/6 84 59,99
347588 olivovozelená 44 1/6 84 59,99
347589 olivovozelená 45 1/6 84 59,99
347590 olivovozelená 46 1/6 84 59,99
347591 olivovozelená 47 1/6 84 59,99
347592 olivovozelená 48 1/6 84 59,99
347593 olivovozelená 49 1/6 84 59,99

NORAMAX Non Safety
NORA PU-pracovné čižmy bez oceľovej špičky a oceľovej medzipodrážky

• extrémne ľahké, len 850 g • flexibilné pri nízkych teplotách a izolácia pred 
chladom až do -20° C • vynikajúci komfort pri nosení vďaka anatomickej
stielke a ergonomicky tvarovanému zvršku • mimoriadne odolné vďaka 
novému systému PU BASF - „ELASTOPAN“ • extrémne protišmyková 
profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu
• samočistiaca profilová podrážka • NORA PU stielka: extrémne absorbujúca 
nárazy, extrémne absorbujúca vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť voči: 
živočíšnym tukom, hnojovke, krvi, organickým kyselinám, zásadám, 
uhľovodíku, alkoholu • nečistoty odpudzujúci, ľahko umývateľný povrch
• pomôcka na vyzúvanie • testované podľa:  EN ISO 20345:2011 CI SRC

Výr. č. Farba Veľkosť €

347670 olivovozelená 36 1/6 84 49,99
347671 olivovozelená 37 1/6 84 49,99
347672 olivovozelená 38 1/6 84 49,99
347673 olivovozelená 39 1/6 84 49,99
347674 olivovozelená 40 1/6 84 49,99
347675 olivovozelená 41 1/6 84 49,99
347676 olivovozelená 42 1/6 84 49,99
347677 olivovozelená 43 1/6 84 49,99
347678 olivovozelená 44 1/6 84 49,99
347679 olivovozelená 45 1/6 84 49,99
347680 olivovozelená 46 1/6 84 49,99
347681 olivovozelená 47 1/6 84 49,99
347682 olivovozelená 48 1/6 84 49,99
347683 olivovozelená 49 1/6 84 49,99

Výr. č. Farba Veľkosť
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NORA bezpečnostné kanady UNIK LOW S5
• PU galoše, podrážka z gumy: mimoriadne odolné vďaka novému systému 
PU BASF - „ELASTOPAN“ • galoše sú úplne nepremokavé - vodeodolný 
zvršok - ideálna kombinácia vlastností topánok a čižiem • extrémne ľahké
• 100 % bez obsahu kovu – kombinovaná ochranná vrstva a medzipodošva 
Kevlar • vynikajúci komfort pri nosení vďaka anatomickej stielke a 
ergonomicky tvarovanému zvršku • flexibilné pri nízkych teplotách a 
izolácia pred chladom až do -20° C • extrémne protišmyková profilová 
podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu • samočistiaca 
podrážka profilu • stielka: extrémne absorbuje nárazy, extrémne absorbuje 
vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť voči: živočíšnym tukom, hnojovke, krvi,
organickým kyselinám, zásadám, uhľovodíku, alkoholu • nečistoty
odpudzujúci, ľahko umývateľný povrch • pomôcka na vyzúvanie
• testované podľa EN ISO 20345:2011 SH CI HI SRC

V ponuke od jesene 2020!

Výr. č. Farba Veľkosť €
347658 čierna / sivá 39 1/5 85,99
347659 čierna / sivá 40 1/5 85,99
347660 čierna / sivá 41 1/5 85,99
347661 čierna / sivá 42 1/5 85,99
347662 čierna / sivá 43 1/5 85,99
347663 čierna / sivá 44 1/5 85,99
347664 čierna / sivá 45 1/5 85,99
347665 čierna / sivá 46 1/5 85,99
347666 čierna / sivá 47 1/5 85,99

NORATHERM S5
NORA PU - termo - bezpečnostné čižmy
s oceľovou špičkou a oceľovou medzipodošvou
• extrémne ľahké, len 1300 g • flexibilné pri nízkych teplotách a izolácia 
pred chladom až do -50° C • vynikajúci komfort pri nosení vďaka 
anatomickej stielke a ergonomicky tvarovanému zvršku • veľmi dobrá
pohyblivosť vďaka pružnému zvršku v priehlavku • mimoriadne odolné
vďaka novému systému PU BASF - „ELASTOPAN“ • extrémne 
protišmyková profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii
profilu • samočistiaca profilová podrážka • NORA PU stielka: extrémne
absorbujúca nárazy, extrémne absorbujúca vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť
voči: živočíšnym tukom, hnojovke, krvi, organickým kyselinám, zásadám,
uhľovodíku, alkoholu • nečistoty odpudzujúci, ľahko umývateľný povrch • 
pomôcka na vyzúvanie • testované podľa EN ISO
20345:2011.S5.CI.HI.SRC

Výr. č. Farba Veľkosť €

347594 olivovozelená 39 1/6 84 99,99
347595 olivovozelená 40 1/6 84 99,99
347596 olivovozelená 41 1/6 84 99,99
347597 olivovozelená 42 1/5 70 99,99
347598 olivovozelená 43 1/5 70 99,99
347599 olivovozelená 44 1/5 70 99,99
347600 olivovozelená 45 1/5 70 99,99
347601 olivovozelená 46 1/5 70 99,99
347602 olivovozelená 47 1/5 70 99,99
347603 olivovozelená 48 1/5 70 99,99
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Obuv NORA PU-Clog COMFY
Obuv PU-CLOG, vhodná na každú príležitosť ... ideálna na voľný čas a do záhrady, ale aj do práce
• flexibilná pri nízkych teplotách • mimoriadne odolná vďaka novému PU systému BASF - „ELASTOPAN“• odnímateľná PU

vložka so stielkou z mikrovlákna: odpružená a antibakteriálna • umývateľná • pohodlná na nosenie •   extrémne ľahká •   vodeodolná
• veľmi dobrá odolnosť voči: živočíšnym tukom, hnojovke,  krvi , organickým kyselinám, zásadám, uhľovodíku, alkoholu

• profilovaná samočistiaca podrážka - veľmi odolná proti šmyku

Výr. č. Farba Veľkosť €

347632 olivovozelená 36 1/5 280 29,99
347633 olivovozelená 37 1/5 280 29,99
347634 olivovozelená 38 1/5 280 29,99
347635 olivovozelená 39 1/5 280 29,99
347636 olivovozelená 40 1/5 280 29,99
347637 olivovozelená 41 1/5 230 29,99
347638 olivovozelená 42 1/5 230 29,99
347639 olivovozelená 43 1/5 230 29,99
347640 olivovozelená 44 1/5 230 29,99
347641 olivovozelená 45 1/5 180 29,99
347642 olivovozelená 46 1/5 180 29,99
347643 olivovozelená 47 1/5 180 29,99
347644 olivovozelená 48 1/5 180 29,99

NORA PU-vložka do obuvi Clog
• odnímateľná PU vložka so stielkou z mikrovlákna: odpružená a

antibakteriálna • umývateľná • nedeformuje sa tlakom • vodeodolná

€

1/15 12,99

Veľkosť 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

tmavosivá 347645 347646 347647 347648 347649 347650 347651 347652 347653 347654 347655 347656 347657

€

1/10 7,99

Veľkosť 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
čierna 347604 347605 347606 347607 347608 347609 347610 347611 347612 347613 347614 347615 347616 347617

NORA PU-vložka do bezpečnostných čižiem
Dlhodobé odpruženie
• veľmi nízka kompresia (menej ako 5%)
• tvar držiace polstrovanie vo vnútri obuvi

Vysoká úroveň priedušnosti
• PU pena s otvorenými bunkami je 100% priedušná
• vo vnútri a okolo stielky môže cirkulovať vzduch a chodidlo sa v obuvi

neprehrieva
• antibakteriálny polyesterový vrch

• Systém riadenia vlkosti
Štruktúra  otvorených   buniek  vytvára  systém  riadenia  vlhkosti:  vlhkosť   sa
odvádza z chodidla a zaisťuje chladnejšie, suchšie a zdravšie prostredie v obuvi.
Ľahká
Vložky NORA sú ľahké a zlepšujú komfort obuvi svojou vzdušnosťou.
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Čižmy NeoLite
• ideálne pre prácu v stajni a na pastvinách • 100% vodotesné • podošva so
samočistiacim profilom pre vysokú odolnosť proti pošmyknutiu • vďaka
tepelnoizolačným vlastnostiam syntetického kaučuku udržujú čižmy vaše nohy
aj v zime príjemne v teple • mimoriadne pohodlné na nosenie vďaka nízkej
hmotnosti a hrubému zvršku zo syntetického kaučuku

Nové veľkosti v ponuke od apríla 2020!

Zloženie
Zvršok 100 % syntetický kaučuk
Výstelka 100 % PVC
Podošva 100 % PVC

Výr. č. Farba Veľkosť €
322071 čierna 36 1/10 39,99
322072 čierna 37 1/10 39,99
322073 čierna 38 1/10 39,99
322074 čierna 39 1/10 39,99
322075 čierna 40 1/10 39,99
322076 čierna 41 1/10 39,99

3222071 čierna 42 1/10 39,99
3222072 čierna 43 1/10 39,99
3222073 čierna 44 1/10 39,99
3222074 čierna 45 1/10 39,99

Čižmy NeoLite
polovysoké
• ideálne pre prácu v stajni a na pastvinách • 100% vodotesné • podošva so
samočistiacim profilom pre vysokú odolnosť proti pošmyknutiu • vďaka
tepelnoizolačným vlastnostiam syntetického kaučuku udržujú čižmy vaše
nohy aj v zime príjemne v teple • mimoriadne pohodlné na nosenie vďaka
nízkej hmotnosti a hrubému zvršku zo syntetického kaučuku

Nové veľkosti v ponuke od apríla 2020!

Zloženie
Zvršok 100 % syntetický kaučuk
Výstelka 100 % PVC
Podošva 100 % PVC

Výr. č. Farba Veľkosť €
3210190 čierna 36 1/10 35,99
3210191 čierna 37 1/10 35,99
3210192 čierna 38 1/10 35,99
3210193 čierna 39 1/10 35,99
3210194 čierna 40 1/10 35,99
3210195 čierna 41 1/10 35,99
3222098 čierna 42 1/10 35,99
3222099 čierna 43 1/10 35,99
3222100 čierna 44 1/10 35,99
3222101 čierna 45 1/10 35,99

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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Rukavice detské 
Mini Winter

• dlaňová časť vyrobená z mäkkého,
nepremokavého syntetického
materiálu (PU) • vrchná strana
zo softshellu • teplá podšívka
z moltónu, extra dlhá manžeta a
suchý zips zabraňujú vniknutiu
snehu a nečistôt • príťažlivé
signálne farby

s SB príveskom

Hodnotenie
Trvanlivosť • • •
Pocit jemnosti • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť voči tuku/oleju
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •
Vhodné na zimu • • • •

297737297738

297741

Výr. č. Farba Vek €
297736 ružová 4 - 6 1/6/120 5,99
297737 neónová oranžová 4 - 6 1/6/120 5,99
297738 žltá / čierna 6 - 8 1/6/120 5,99
297739 ružová / čierna 6 - 8 1/6/120 5,99
297740 žltá / čierna 8 - 11 1/6/120 5,99
297741 ružová / čierna 8 - 11 1/6/120 5,99

Rukavice EasyTouch
• elastická, bezšvová polyesterová tkanina

(15 gauge) perfektne sadnúca na akýkoľvek
tvar ruky, dobrá pohyblivosť • tenký nitrilový
penový povlak pre vynikajúcu ochranu proti
mechanickým rizikám, odpudzujúce olej a
vodu •  drobné  kovové ióny  v  ukončení
prstov umožňujú prevádzku dotykových
obrazoviek • rukavice nemusia byť
odstránené pri obsluhe dotykových
obrazoviek. • oblasti použitia: montážne
práce, práca s elektronikou, bežné práce

s SB príveskom

Hodnotenie
Trvanlivosť • • • •
Pocit jemnosti • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť voči tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť €
297951 svetlomodrá 7 / S 1/6/60 2,99
297952 svetlomodrá 8 / M 1/6/60 2,99
297953 svetlomodrá 9 / L 1/6/60 2,99
297954 svetlomodrá 10 / XL 1/6/60 2,99
297955 svetlomodrá 11 / XXL 1/6/60 2,99

Rukavice Premium Basic
• elastická, bezšvová polyesterová tkanina

(15 gauge) perfektne sadnúca na akýkoľvek
tvar ruky, dobrá pohyblivosť • tenký nitrilový
penový povlak pre vynikajúcu ochranu proti
mechanickým rizikám, odpudzujúce olej a
vodu • oblasti použitia: ideálne pre prácu
s vysokými nárokmi na citlivosť hmatu,
automobilový priemysel, montážne práce,
elektronika, triediace práce, maliarske práce

so štítkom s čiarovým kódom a plastovým háčikom

Hodnotenie
Trvanlivosť • • •
Pocit jemnosti • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť €
297961 antracit 7 / S 1/6/144 2,49
297962 antracit 8 / M 1/6/144 2,49
297963 antracit 9 / L 1/6/144 2,49
297964 antracit 10 / XL 1/6/144 2,49
297965 antracit 11 / XXL 1/6/144 2,49

3121X

3121X
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