
STRIHACIE STROJČEKY Aesculap
Kompletná kolekcia 2020/2021



Rok 1912 sa vynájdením elektricky poháňaných strojčekov na strihanie vlasov stal 
ďalším míľnikom v úspešných dejinách Aesculap. V priebehu desaťročí sa dnes 
kontinuálne rozširovaný program produktov strihacích strojčekov a strihacích hláv 
vrátane príslušenstva vyrába prostredníctvom spoločnosti Aesculap GmbH.

Strihacie strojčeky Aesculap sa vyrábajú na najmodernejších strojoch, podporovaných 
počítačom! Ako prémiová značka v oblasti strihacích strojčekov a ošetrovania srsti si je 
vedomá zodpovednosti voči profesionálnym a súkromným používateľom a potreby 
konštantne vysokej kvality. Aktuálne sa v Nemecku nachádzajú strihacie strojčeky firmy 
Aesculap približne v 80 % profesionálnych salónov na strihanie psov a vo viac ako 90 % 
všetkých praxí zverolekárov. 

Profesionalita je doménou aj v oblasti dizajnu, čo sa ukazuje na oceneniach, ktoré boli 
spoločnosti Aesculap prepožičané nezávislými inštitútmi ako „German Design Award“ 
alebo „Plus X Award“.

Dlhoročný predaj storjčekov na našom trhu vytyčuje cestu k rastu pre značku Aesculap. 
Budeme spolupracovať na vývoji nových produktov pre všetky druhy užívateľských 
skupín, ako sú poľnohospodári, veterinárni lekári, majitelia psov, majitelia koní atď., a 
tak zabezpečíme, že rozsah nášho sortimentu zostane aktuálny i v budúcnosti.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

VÁŠ TEAM VETIS
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Econom CL a Fitter
Econom II na hovädzí dobytok
Econom strihacie nože
Príslušenstvo
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Ekonom II pre ovce
Príslušenstvo
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Durati
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Ľudské strihacie hlavy 
Ehmann s turbom

Príslušenstvo

Vysvetlenie našich obalov a predajných jednotiek.

Jednotky v balení
Počet položiek na 
jednotku objednávky / 
jednotku balenia

OJ
Objednávková jednotka 
pre maloobchod 
Vždy objednávajte 
násobok uvedeného počtu 
(napr. OU = 12 položiek, 
objednávajte v sériách 12).

Cena/
Cena za OU
Ak je stĺpec OU prázdny 
alebo chýba, cena je za 
položku. Všetky uvedené 
ceny sú odporúčané 
maloobchodné ceny 
výrobcu a vrátane DPH.

OJ Jednotky v balení

12 položiek Balenie po 12 Cena za položku
1 balenie Balenie po 30 Cena za balenie

Jednotky balenia
Možné jednotky balenia pre 1 
organizačnú jednotku.

Paleta
Počet objednávkových jednotiek 
(OU) na palete.

Preprava
Všetky položky označené touto 
ikonou musia byť z dôvodu ich 
mierky / veľkosti alebo hmotnosti 
prepravené nákladným autom. To 
znamená, že sú potrebné ďalšie, 
samostatné náklady na prepravu! 
Optimalizujte náklady na prepravu 
objednávaním celých paletových 
jednotiek.

1/10/100
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Lepšia prezentácia produktu s videami, 360 ° prehrávačom fotografií a sťahovaním

Videá o výrobkoch
Teraz sa môžete dozvedieť ešte 
viac o našich výrobkoch v 
atraktívnych, informatívnych 
videách.
Všetky funkcie sa zobrazujú naživo v akcii. 
Uvádzame tiež oblasti použitia, o ktorých 
niektorí ľudia možno predtým nevedeli. 
Vysvetľujúce a inštalačné videá uľahčujú 
obsluhu a objasňujú funkcie. Týmto 
spôsobom sa snažíme odpovedať na otázky 
týkajúce sa výrobkov vopred a tiež vám 
poskytnúť skutočnú pridanú hodnotu.

360 ° foto prehrávač

Ponúkame tiež kompletné 360 ° pohľady na 
vybrané produkty okrem nášho vysokého 
rozlíšenia profesionálne fotografie 
produktov.

Máte tak možnosť sledovať produkt vopred 
zo všetkých strán a v extrémnom detailnom 
zobrazení, vo vysokom rozlíšení a s ostrým 
zaostrením. Aj keď sa ho stále nemôžete 
dotknúť, môžete získať oveľa lepší a 
realistickejší dojem z produktu.

Obrázky produktov
Aj keď vám v našej ukážeme iba 
základné ilustrácie produktu
katalóg, môžeme vám tiež poskytnúť
s digitálnymi kópiami ďalších fotografií, 
napríklad s podrobným zobrazením a 
použitím.
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Systém Favorita
Jedinečný systém strihacej hlavy
• nastavenie tlaku platne pomocou skrutky, v závislosti od typu srsti
• optimálny výsledok strihu v závislosti od typu srsti, aj pri veľmi

jemných vlasoch
• obnovenie strihacieho výkonu zvýšením tlaku doštičky, len čo sa

zníži kvalita strihania, čím sa zvyšuje životnosť strihacích hláv
• rovnomerné ohnutie listovej pružiny zaisťuje optimálne rozloženie

tlaku na vrchnej platni, a tým rovnomerný rez

Strojček
• telo vyrobené z nerozbitného špeciálneho plastu
• kovová hybná páka odolná voči opotrebeniu
• dobre vyladený systém vetrania chráni pred prehriatím
• dlhá životnosť
• bezkáblové strojčeky s lítium-iónovými akumulátormi
• káblové strojčeky s motormi vlastnej výroby
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Zvláštnu pozornosť venujte starostlivému vyčisteniu medzier medzi jednotlivými zubami. Pri používaní dezinfekčných 
prostriedkov strihacie hlavy dôkladne osušte, aby sa zabránilo korózii. Po vyčistení strihacie hlavy naolejujte.

Počas práce nanášajte olej 
každých 5-10 minút. 
Používajte špeciálny olej na 
strihacie strojčeky, 3 kvapky na 
zuby a 2 kvapky medzi zuby.

Na olejovanie medzi strihacími 
nožmi sa veľmi dobre hodí aj 
olejový sprej s nástavcom v 
tvare rúrky. Tak sa vyvinie ešte 
väčší tlak a olej lepšie prenikne 
medzi nože.

Strihacie nože strihacej hlavy 
je potrebné naolejovať pred 
každým použitím!

Po naolejovaní nechajte 
strojček niekoľko sekúnd bežať 
na voľnobežných otáčkach, aby 
sa dobre premastil a olej sa 
neprenášal na chlpy zvieraťa. 
Pri správnej údržbe a 
starostlivosti môže byť 
životnosť strihacích hláv 
predĺžená až  až o 20%, zároveň 
predĺžite dobu medzi 
potrebným prebrúsením.
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Strihací strojček Aesculap Favorita II
Silný a s pokojným chodom, spoľahlivý a robustný, vyvinutý na každodenné trvalé nasadenie - strojček pre profesionálov.
• prevádzka takmer bez vibrácií - silný motor uložený na guľôčkových ložiskách
• konštantné dobré výsledky strihania - kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu
• vhodný na trvalú prevádzku - dobre zosúladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný

vzduchový filter chránia pred prehriatím a zaručujú dlhú životnosť
• práca bez pocitu únavy - štíhle, ergonomicky tvarované teleso z nerozbitného špeciálneho

plastu
• pohodlný pri používaní - spínač v prednej časti stroja pre komfortnú jednoručnú prevádzku
• dodávka bez strihacej hlavy

Rozsah dodávky: 1 x strojček Favorita, 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na obsluhu, 1 x odolné plastové puzdro

Technické dáta GT104 GT114
Napätie 230 V 230 V
Pohon 35 W 35 W
Systém strihacej hlavy Aesculap Favorita Aesculap Favorita
Prevodovka univerzálny univerzálny
Prevodovka Šnekové koleso Šnekové koleso
Strihací výkon cca. 2 300 zdvihov / min cca. 3 000 zdvihov / min
Hladina akustického tlaku 70 dB 70 dB
Dĺžka kábla 5 m 5 m
Hmotnosť 650 g bez kábla 650 g bez kábla
Trieda ochrany II II

Kat.číslo Popis Farba
GT104 Strihací strojček Favorita II červený 1/8
GT114 Strihací strojček Favorita SPEED červený 1/8

Kat.číslo Popis
GT142 Presná nastavovacia pomôcka pre systém Torqui, Favorita 1/100

Systém Favorita
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Strihací strojček Aesculap Favorita CL a Hybrid 
Akumulátorové pre voľný pohyb! Výkonná batéria poskytuje stroju dostatok energie až na 60 minút používania!

• dobre zosúladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia pred prehriatím a
zaručujú dlhú životnosť

• práca bez pocitu únavy - štíhle, ergonomicky tvarované teleso z nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlný pri používaní - spínač v zadnej časti strojčeka pre komfortnú jednoručnú prevádzku
• konštantne dobré výsledky strihania - kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu
• neprerušená prevádzka vďaka druhému akumulátoru
• dodávka bez strihacej hlavy

Váš strojček na batérie napájaný pomocou adaptéra GT207 sa dá ľahko zmeniť na 
káblové použitie. Jednoducho pripojte adaptér na miesto batérie a môžete si vychutnať 
nerušenú prevádzku.

Rozsah dodávky: 1 x bezdrôtové nožnice na klip, 1 x nabíjacia stanica (GT203), 2 x 
lítium-iónové batérie (GT201), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na obsluhu, 1 x 
odolné plastové puzdro

Technické dáta
Systém strihacej hlavy Aesculap Favorita
Prevodovka DC motor
Prevodovka planétová prevodovka
Strihací výkon: cca 2300 zdvihov/min.
Akku - technológia Li-Ion
Kapacita batérie 1.200 mAh
Výdrž batérie 60 min
Čas nabíjania batérie 50 min
Hladina akustického tlaku 65 dB
Váha 475 g vr. batérie a orezávacej hlavy
Trieda ochrany

Kat.číslo Popis Farba
GT206 Favorita CL, bez strihacej hlavy červený 1/6

Kat.číslo Popis
GT207 Adaptér vrát. sieťovej jednotky pre hybridný stroj 1/8
GT201 Náhradný akumulátor 1/35
GT142 Presná nastavovacia pomôcka pre systém Torqui, Favorita 1/100

Systém Favorita
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GT710   1,8 mmGT746   1,5 mmGT736   1 mmGH712   1 mm

GT772   0,7 mmGT730   0,5 mmGH703   0,1 mmGH700   0,05 mm

GT784   16 mmGT782   12 mm

GT779   9 mmGT758   5 mm GT770   7 mmGT754   3 mm

GT748   3 mmGT749   2,8 mmGT742   2 mmGH715   2 mm

Strihacie hlavy Aesculap -systém Favorita
Veľmi dlhá strihacia schopnosť vďaka kvalitnej uhlíkovej oceli 

• vysoká kvalita spracovania vďaka Aesculap CNC-výrobným centrám, všetky diely sa frézujú alebo profilovo brúsia
• stála odolnosť ostria vďaka nastaviteľnému tlaku platne
• High-End zušľachtenie povrchu zabezpečuje vysokú antikoróznu ochranu

Vaše strihacie hlavy a strihacie strojčeky nechajte nabrúsiť, resp. 
opraviť iba v servisných centrách uvedených v návode na 
obsluhu alebo u autorizovaných predajcov!

Kat.číslo Dĺžka strihu Šírka nožníc

GH700 0,05 mm 40 mm 1/10/100
GH703 0,1 mm 40 mm 1/10/100
GT730 0,5 mm 40 mm 1/10/100
GT772 0,7 mm 20 mm 1/10/100
GH712 1 mm 40 mm 1/10/100
GT736 1 mm 40 mm 1/10/100
GT746 1,5 mm 40 mm 1/10/100
GT710 1,8 mm 40 mm 1/10/100
GH715 2 mm 40 mm 1/10/100
GT742 2 mm 40 mm 1/10/100
GT749 2,8 mm 60 mm 1/10/100
GT748 3 mm 40 mm 1/10/100
GT754 3 mm 40 mm 1/10/100
GT758 5 mm 40 mm 1/10/100
GT770 7 mm 40 mm 1/10/100
GT779 9 mm 40 mm 1/10/100
GT782 12 mm 40 mm 1/10/100
GT784 16 mm 40 mm 1/10/100

Systém Favorita
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Strihacie hlavy Aesculap Favorita s DLC vrstvou
Veľmi dlhá strihacia schopnosť vďaka kvalitnej uhlíkovej oceli a DLC vrstve

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

Kat.číslo Dĺžka strihu Šírka nožníc
GT754D 3 mm 40 mm 1/10/100
GT758D 5 mm 40 mm 1/10/100
GT770D 7 mm 40 mm 1/10/100
GT779D 9 mm 40 mm 1/10/100

Systém Favorita

GT754D GT758D

GT770D GT779D
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Aesculap násuvné hrebene Favorita
• pre strihacie hlavy Favorita GH700, GT736, GT746 a GT710
• rovnomerný a optimálny vzhľad strihania
• jednoducho nastaviteľné rôzne dĺžky strihu
• ľahko kĺžu cez srsť
• jednoducho a rýchlo sa nasúvajú
• súprava GT170 pozostáva z 5 násuvných hrebeňov
Sada GT170 sa skladá z 5 pripínacích hrebeňov

Kat.číslo Popis Dĺžka strihu
GT170 Suprava násuvných hrebeňov Favorita 1/20
GT173 Násuvný hrebeň Favorita 13 mm 1
GT174 Násuvný hrebeň Favorita 16 mm 1
GT175 Násuvný hrebeň Favorita 19 mm 1
GT176 Násuvný hrebeň Favorita 22 mm 1
GT177 Násuvný hrebeň Favorita 25 mm 1

Aesculap presná nastavovacia pomôcka pre Torqui Favorita
Pomocou tohto "momentového kľúča" sa dá každá strihacia hlava Favorita jednoduchým spôsobom nastaviť.

• presné základné nastavenie tlaku platne
• zvýšenie životnosti strihacej hlavy vďaka dlhším intervalom dobrusovania
• stála odolnosť ostria
• jednoduchá manipulácia
• nie sú potrebné žiadne predbežné znalosti
• malý, ľahko ovládateľný, nevyžaduje údržbu
• presný nástroj skonštruovaný v Nemecku
• použiteľný pre všetky strihacie hlavy Favorita
• všetky strihacie hlavy je možné dovybaviť zodpovedajúcou skruktou s ryhovanou hlavou

Kat.číslo
GT142 1/100

Kat.číslo Popis MOQ Kusy / jednotka
GT143 Skrutky s ryh. hlavou pre Torqui, systém Favorita 5 ks/bal. 1 pack 5 / bal 1

Sytém Favorita

GT173GT177 GT176 GT175 GT174

GT170
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• kompatibliným systémom strihacej hlavy
• strihacia hlava GT330 je súčasťou dodávky
• káblové strojčeky s motormi vlastnej výroby
• bezkáblové strojčeky s lítium - iónovými akumulátormi

SnapOn Systém
SnapOn systém od Aesculapu sa vyznačuje:
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Durati
Nový akumulátorový strihací strojček na malé zvieratá presvedčí najlepším pomerom cena/výkon v 
osvedčenej kvalite Aesculap. Nízka vyvážená hmotnosť spolu so zdokonaleným výkonom, a zároveň 
dlhšia životnosť batérie radí tento strojček k špičkovým produktom v segmente SnapOn.

• silný akumulátor s lítium-iónovou technológiou umožňuje veľmi dlhú výdrž batérie viac ako 3 hodiny
• vysoká rýchlosť strihacích nožov vďaka vysokému strihaciemu výkonu 3 000 dvojitých zdvihov za

minútu pre optimálne strihanie
• enormná ťažná sila aj pri hustej a špinavej srsti
• ergonomicky tvarovaná rukoväť
• práca bez únavy vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• nabíjacia stanica pre strojček a akumulátor
• dodávka vrátane strihacej hlavy GT330

Nová Li-Ion generácia akumulátorov, 
ktorá bola vyvinutá pre Durati, je 
kompatibilná aj s Favorita CL a Fav5 CL 
a s ich nabíjacími stanicami.

Obsah dodávky: 1 x akumulátorové strojček Durati, 1 x stríhacia 
hlava (GT330), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na použitie

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn a kompatibilný
Pohon EC motor
Pohon Vahadlo / výstredník
Strihací výkon cca 3000 zdvihov/min.
Akku - technológia Li-iónová
Akku - technológia 2.850 mAh
Čas strihania 240 min
Čas strihania 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g (so strih. hlavou a akumulátorom)

Kat.číslo Popis Farba
XT434-SR Akumul. strihací strojček Durati, jasnočervený, 1 akumulátor červený 1/9
XT436-SR Akumul. strihací strojček Durati, jasnočervený, 1 akumulátor červený 1/9
XT434-WP ProWhite vč. 1 batéria a stríhacia hlava GT330 (1,5 mm) bielý 1/9
XT436-WP ProWhite vč. 2 batérie a stríhacia hlava GT330 (1,5 mm) bielý 1/9

Kat.číslo Popis
XT431 Náhradný akumulátor 1/20

Systém SnapOn

NOVÝ

NOVÝ
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Aesculap strihací strojček
• robustná technológia Favorita II, ale so systémom strihacej hlavy SnapOn, hodiaca sa tiež pre značky Oster,

Andis,
• Wahl a Moser
• prevádzka takmer bez vibrácií - silný motor uložený na guľôčkových ložiskách
• konštantné dobré výsledky strihania - kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu
• vhodný na nepretržitú prevádzku - dobre zosúladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter

chránia
• pre prehriatím a zaručujú dlhú životnosť
• práca bez pocitu únavy - štíhle, ergonomicky tvarované teleso z nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlný pri používaní - spínač v prednej časti strojčeka pre komfortnú jednoručnú prevádzku

Moser 

Rozsah dodávky: 1 x bezdrôtové strihací strojček, 1 x strihacie hlava (GT330), 
1 x nabíjacia stanica (GT203), 2 x lítium-iónové batérie (GT201), 1 x olej 
Aesculap (GT604), 1 x návod na obsluhu, 1 x odolné plastové puzdro

Technické údaje
Napätie 8,4 V
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn a kompatibilný
Pohon DC motor
Pohon Planétová prevodovka
Strihací výkon cca 2300 zdvihov/min.
Akku - technológia Li-Ion
Akku - technológia 1.200 mAh
Výdrž batérie 60 min
Čas nabíjania batérie 50 min
Hladina akust. tlaku 65 dB
Hmotnosť cca 450 g vrát. strihacej hlavy a akumulátora

Kat.číslo Popis
GT306 Akumulátorový strihací strojček FAV5 CL) 1/6

Kat.číslo Popis
GT207 Adaptér vrát. sieťovej jednotky pre hybridný stroj 1/8
GT201 Náhradný akumulátor 1/35

S adaptérom GT207 sa váš strihací strojček prevádzkovaný na batériu
premení na zariadenie napojené na kábel. Namiesto akumulátora
jednoducho vsuňte adaptér a vychutnávajte si 
nepretržitú prevádzku.

Systém SnapOn
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Aesculap strihací strojček FAV5
Silný a s pokojným chodom, spoľahlivý a robustný, vyvinutý pre každodenné nasadenie - strojček pre profesionálov s
nožovým systémom SnapOn

• robustná technológia Favorita II, ale so systémom strihacej hlavy SnapOn, hodiaca sa tiež pre značky Oster, Andis,
• Wahl a Moser
• prevádzka takmer bez vibrácií - silný motor uložený na guľôčkových ložiskách
• konštantné dobré výsledky strihania - kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu
• vhodný na nepretržitú prevádzku - dobre zosúladená ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia
• pred prehriatím a zaručujú dlhú životnosť
• práca bez pocitu únavy - štíhle, ergonomicky tvarované teleso z nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlný pri používaní - spínač v prednej časti strojčeka pre komfortnú jednoručnú prevádzku
• dodávka vrátane strihacej hlavy GT330

Rozsah dodávky: 1 FAV5 strihací strojček (GT105),  1 strihacia 
hlava (GT330) (1,5 mm),  1 Aesculap olej (GT604), 1 návod na 
používanie, 1 kufor s tvrdou škrupinou

Technické údaje:
Napätie 230 V
Frekvencia siete 50 - 60 Hz
Výkon 35 W
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn a kompatibilný
Pohon Univerzálny
Pohon Šnekové koleso
Strihací výkon: cca 2300 zdvihov/min.
Hladina akustického tlaku 70 dB
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť cca 650 g (bez kábla)
Trieda ochrany II

Kat.číslo Popis Farba
GT105 vč. zastrihovacia hlava GT330 (1,5 mm) červený 1/8

Systém SnapOn



13

Aesculap strihacie hlavy SnapOn
Osvedčená kvalita pre profesionálne použitie

• Výhody v skratke:
• veľmi dlhá odolnosť ostria vďaka vysoko kvalitnej oceli
• vysoká kvalita spracovania vďaka Aesculap CNC-výrobným centrám, všetky diely sa frézujú alebo profilovo brúsia
• High-End zušľachtenie povrchu zabezpečuje vysokú antikoróznu ochranu

Kat.číslo Strihacia hlava Dĺžka strihu Šírka nožníc
GT305 50 0,2 mm 40 mm 1/10/50
GT310 40 0,25 mm 40 mm 1/10/50
GT317 30 0,5 mm 40 mm 1/10/50
GT320 5/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50
GT323 7/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50
GT326 15 1,2 mm 40 mm 1/10/50
GT330 10 1,5 mm 40 mm 1/10/50
GT333 9 2 mm 40 mm 1/10/50
GT339 10 široká 2,4 mm 60 mm 1/10/50
GT341 8 1/2 2,8 mm 40 mm 1/10/50
GT343 7 3,2 mm 40 mm 1/10/50
GT345 7 F 3,2 mm 40 mm 1/10/50
GT357 5 6,3 mm 40 mm 1/10/50
GT360 5 F 6,3 mm 40 mm 1/10/50
GT366 4 9,5 mm 40 mm 1/10/50
GT364 4 F 9,5 mm 40 mm 1/10/50

Systém SnapOn

Vaše strihacie hlavy a strihacie strojčeky nechajte nabrúsiť, resp. opraviť iba v servisných centrách
uvedených v návode na obsluhu alebo u autorizovaných predajcov!

GT305   0,2 mm GT310  0,25 mm GT317   0,5 mm GT320   0,8 mm

GT323   0,8 mm GT326   1,2 mm GT330   1,5 mm GT333   2,0 mm

GT339   2,4 mm GT341   2,8 mm GT343   3,2 mm GT345   3,2 mm

GT357   6,3 mm GT360   6,3 mm GT366   9,5 mm GT364   9,5 mm
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Aesculap súprava násuvných hrebeňov SnapOn
• pre strihacie hlavy SnapOn GT317, GT326, GT330 a GT333
• rovnomerný a optimálny vzhľad strihania
• ľahko sa dajú nastaviť rozličné dĺžky strihu
• ľahko kĺžu cez srsť
• jednoducho a rýchlo nasúvateľné

Súprava GT130 pozostáva z 5 SnapOn násuvných hrebeňov

Kat.číslo Popis Dĺžka strihu
GT130 Súprava 1/20
GT133 Násuvný hrebeň SnapOn 13 mm 1
GT134 Násuvný hrebeň SnapOn 16 mm 1
GT135 Násuvný hrebeň SnapOn 19 mm 1
GT136 Násuvný hrebeň SnapOn 22 mm 1
GT137 Násuvný hrebeň SnapOn 25 mm 1

Aesculap držiak na strihací strojček
• držiak na elektrické strihacie strojčeky na naskrutkovanie na zvislé plochy

Kat.číslo Materiál
GH574C kov 1/100

Aesculap stojan na strihacie hlavy
• plast
• na uloženie 5 strihacích hláv v dosahu ruky

Kat.číslo Farba Materiál
GH575 červený Plast 1/50 1.000

Aesculap olej na strihacie strojčeky
Špeciálny olej na všetky strihacie strojčeky Aesculap na všetky pohyblivé diely na strihacehj 
hlave a vo vnútri strihacej hlavy.

Kat.číslo Obsah
GT604 90 ml / Bottle 1/100

Aesculap BladeCool
• vysoko účinný, technický sprej, ktorý okamžite ochladí a vyčistí súpravu nožov
• ľahké použitie: jednoducho nastriekajte pred, počas a po použití sady nožov
• zlepšuje výsledok rezania a udržiava strižné čepele a reznú hlavu dlhšie ostré
• odstraňuje zvyšky vlasov a kožušiny, ako aj nečistoty

Po použití spreja by mala byť 
hlava frézy naolejovaná.Kat.číslo Obsah

GTA100 500 ml / Rozprašovač 1/12 1.008

Príslušenstvo

GT133 (13 mm) GT134 (16 mm) GT135 (19 mm)

GT136 (22 mm) GT137 (25 mm)
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Akkurata
Bezkáblový strihací strojček, ktorý je ideálnym produktom pre partie s malou plochou pri strihaní 
psov, ako napr. chrbát, hrdlo, brucho, hlava a tvár.

• veľmi dobrý strihací výkon vďaka strihacej hlave zo špeciálnej oceľovej zliatiny
(karbónová oceľ)

• perfektne sadne do ruky vďaka štíhlemu tavru
• nízka hmotnosť iba 250 g vrátane akumulátora a strihacej hlavy
• pracuje veľmi ticho a bez vibrácií
• 5 násuvných hrebeňov (4, 8, 12, 16, 20 mm)
• je možné ich prevádzkovať aj s pripojeným nabíjacím káblom
• nastavenie výšky orezania: 3-stupňové

Rozsah dodávky:  1 Akkurata akumulátorový strihací strojček (GT 405), 
1 strihacia hlava (GT606), 5 násuvných hrebeňov (4, 8, 12, 16, 20 mm), 1 
kefa, 1 nabíjacia stanica, 1 Aesculap olej (GT604), 1 návod na používanie

Technické údaje
Napätie 4,8 V
Systém strihacej hlavy Aesculap Special
Pohon DC motor
Strihací výkon cca 4800 zdvihov/min.
Aku technológia Li-Ion
Aku technológia 800 mAh
Doba chodu 100 min
Čas nabíjania: 60 min
Výška strihu 0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Hladina akust. tlaku 60 dB
Rozmery 17 x 4,6 x 4,6 cm
Hmotnosť 250 g incl. battery and clipping head

Kat.číslo Popis Farba Šírka strihu
GT405 Akumulátorový strihací strojček Akkurata bielý 40 mm 1/10

Kat.číslo Popis
GT606 Strihacia hlava pre GT405 a GT410 1/160

Zastrihávacie strojčeky
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Exacta
Zastrihávač pre špeciálne partie, ako napr. labky a tvár.

• veľmi dobrý strihací výkon vďaka strihacej hlave zo špeciálnej oceľovej zliatiny
(karbónová oceľ)

• leží perfektne v ruke vďaka štíhlemu tvaru
• nízka hmotnosť iba 120 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy
• pracuje veľmi ticho a bez vibrácií

IRozsah dodávky: 1 Exacta akumulátorový strihací strojček, 1 strihacia hlava 
0,5 mm (GT608), 1 nabíjacia stanica, 1 násuvný hrebeň - nastaviteľný na 4 
rôzne dĺžky strihu (3-6 mm), 1 kefa, 1 Aesculap olej (GT604), 1 návod na 
používanie

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Aesculap Special
Pohon DC motor
Strihací výkon cca 5700 zdvihov/min.
Aku technológia Li-Ion
Aku technológia 3,7 V
Kapacita batérie 600 mAh
Výdrž batérie 90 - 120 min
Čas nabíjania 90 min
Šírka strihu 24 mm
Hladina akust. tlaku 60 dB
Rozmery 140 x 30 x 36 mm
Hmotnosť cca 115 g (vrát. akumulátora a strih.hlavy)

Kat.číslo Popis Farba Šírka strihu
GT416 Exacta bielý 24 mm 1/9

Kat.číslo Popis
GT608 Strihacia hlava pre GT415, GT416, GT420 a GT421 1/210

Zastrihávacie strojčeky
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Aesculap s rukoväťou z nehrdzavejúcej ocele
• zaoblené hroty
• stredne veľké a hrubé zuby pre rôzne typy a dĺžky srsti

Kat.číslo Dĺžka Šírka Dĺžka hrotov
VH400 202 mm 40 mm 34 mm 1/24/72
VH401 190 mm 40 mm 34 mm 1/24/72
VH402 190 mm 30 mm 24 mm 1/24/72

Aesculap Fur Comb s hliníkovou rukoväťou
• obzvlášť ľahké vďaka hliníkovej rukoväti
• zaoblené hroty
• stredne veľké a hrubé zuby pre rôzne typy a dĺžky srsti

Kat.číslo Farba Dľžka Šírka Dĺžka hrotov
VH403 blue 247 mm 44 mm 34 mm 1/24/72
VH404 blue 192 mm 44 mm 34 mm 1/24/72
VH405 blue 148 mm 37 mm 27 mm 1/24/72

Príslušenstvo

Nový produkt

Nový produkt NOVÝ
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Aesculap nožnice na labky a tvár zahnuté
• zahnuté vyhotovenie aj pre ťažko prístupné oblasti, napr. priestory

medzi labkami
• bezpečná práca bez rizika poranenia vďaka zaokrúhleným hrotom,

napr. na tvár a labky
• vysoko kvalitná oceľ pre optimálny výbrus a dlhú životnosť

Kat.č Dľžka
VG043R 13 cm 1/50
VG044R 16 cm 1/50

Aesculap špeciálne nožnice rovné
• dlhý model
• s rukoväťami zahnutými v tvare bajonetu
• vysoko kvalitná oceľ pre optimálny výbrus a dlhú životnosť

Kat.číslo Dľžka
VG041R 17 cm 1/50

Aesculap Grooming nožnice
• perfektný strih pre každú srsť
• vyrobené z vysoko kvalitnej ušľachtilej japonskej ocele, ktorá sa
• vyznačuje optimálnou ostrosťou a životnosťou
• nehrdzavejúce
• žiadna predčasná únava rúk, pretože majú veľmi ľahký chod
• ergonomický dizajn
VH016C: pre akúkoľvek srsť, zvlášť na jemný vlas, ako napr. pri plemenách yorkshire, teriér, havanský psík atď.
VH017C: zahnutie čepele 300, zvlášť vhodné pre zaokrúhenia (napr. hlavy strihané do okrúhla)
VH018C: ideálne na vyrovnanie tvrdých strihaných hrán, finišovanie alebo modelovanie prechodov

Kat.číslo Popis Dľžka
VH015C Súprava nožníc (VH016C, VH017C, VH018C) 1/16
VH016C Nožnice rovné 190 mm 19 cm 1/16
VH017C Nožnice zahnuté 200 mm 20 cm 1/16
VH018C Modelovacie nožnice 17 cm 1/16

Príslušenstvo

VG043R

VG044R

VH016C

VH018C

VH017C



20

Aesculap trimovací nôž
• čepeľ s dlhou životnosťou s nehrdzavejúcej ocele
• štrukturovaná rukoväť pre jednoduchý úchop
• rukoväť zo syntetického, ľahko čistiteľného materiálu

Kat.číslo Farba Dľžka Dĺžka čepele Ozubenie Použiť na

VH320R červený 160 mm 43 mm krátka čepeľ, jemne 
ozubený, 160 mm

na uši, prechody, jemné práce, hlavu, 
partie okolo čeľuste, krku a chvosta 1/50

VH321R červený 195 mm 80 mm veľmi jemne ozubený, 195 mm možnosť použitia na španiela a setra 1/50

VH325R červený 180 mm 58 mm anglický model,
180 mm

westhighlandské biele teriéry, 
jazvečíky alebo ostatné teriéry s 

normálnou alebo malou krátkou 
srsťou

1/50

VH326R červený 180 mm 58 mm veľmi jemne ozubený
180 mm

na finišovacie trimovacie práce, 
trimovanie ešte jednotlivo stojacich 
krycích chlpov, vhodný aj pre uši,
krk a oblasť hlavy, tam, kde sa vlas 

drží veľmi krátko

1/50

VH327R červený 190 mm 70 mm jemne ozubený
190 mm

pre jemný vlas, normálna až 
menej jemná krátka srsť, na partie 
tela, ktoré sa musia trimovať veľmi
presne a krátko, pre krátku srsť

1/50

VH329R červený 190 mm 70 mm hrubo ozubený
190 mm

pre silné alebo veľké množstvo krycej 
srsti s podielom krátkej srsti 

(airdalský teriér, foxteriér, škótsky
teriér, welšský teriér), vhodný pre 

všetky teriéry a bradáče, pre kryciu 
srsť, „Jack“ teriéry s trupom

1/50

VH333R červený 145 mm 38 mm
podľa McClellana,

jemne ozubený,
145 mm

pre kastrované psy (kastrátová srsť), 
pri veľkom množstve krátkej srsti, pre 
kokre a settery, s veľkým množstvom 
krátkej srsti, resp. plyšovou srsťou, pri 

psoch so stupňovitou srsťou, na 
vyťahovanie voľnej srsti pri 

ovčiarskych psoch, labradoroch...

1/50

VH334R žltý 145 mm 38 mm

podľa McClellana,
hrubo ozubený,

145 mm

trimovanie psov s tvrdou srsťou, 
ktoré majú málo, resp. žiadne 
vlny alebo víry s normálnym, 

malým množstvom krátkej srsti 
(napr. jazvečíky, border teriéry, 

Parson Jack russel teriéry...)

1/50

Príslušenstvo

VH320R VH321R VH325R VH326R VH327R VH329R VH333R VH333R
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Strihacie strojčeky na kone

Aesculap akumulátorový strihací strojček Bonum na kone
Bonum je vybavený inteligentným systémom lítium-iónových batérií. Na jednej strane technológia akumulátora chráni prístroj pred 
prehrievaním a pri teplote batérie viac ako 500 C vypne prevádzku kvôli jej opätovnému vychladnutiu. Na druhej strane nabíjačka informuje o 
stave batérie prostredníctvom dvoch LED - indikátorov. 

• extrémne ľahký, iba 900 g vrát. akumulátora a strihacieho noža
• priemer iba 40 mm, resp. 12,5 cm obvod v oblasti úchopu, preto je optimálny i pre malé ruky
• veľmi príjemná hlasitosť
• veľmi krátky iba s dĺžkou 295 mm a ľahko ovládateľný
• veľmi dobre vyvážený
• silný a húževnatý
• lítiová technológia, preto žiadny pamäťový efekt
• akumulátor ako pri profesionálnych nástrojoch
• už žiadne neúmyselné zapnutie/vypnutie pri prechytávaní, vďaka elektronickému tlačidlu zapustenému v telese
• Aesculap strihací nôž ekonomickej série „Made in Germany“
Rozsah dodávky:  Bonum strihací strojček, 1 akumulátor (GT641), 1 nabíjacia stanica 
((GT643), 1 sada nožov (GTGT505/GT502), 1 návod na používanie, 1 Aesculap olej 
(GT604), 1 pevný kufor s tvrdou škrupinou

Kat.číslo Popis Farba Zuby dolná / horná čepeľ Vhodné na

GT654-BL 1 sada batérií a nožov (GT502, GT505) modrý 31 / 23 Strihanie koní 1/8
GT654-RO 1 sada batérií a nožov (GT502, GT505) ružový 31 / 23 Strihanie koní 1/8
GT656-BL 2 batérie a sada nožov na strihanie (GT502, GT505) modrý 31 / 23 Strihanie koní 1/8
GT656-RO 2 batérie a sada nožov na strihanie (GT502, GT505) ružový 31 / 23 Strihanie koní 1/8

Kat.číslo Popis Hmotnosť
GT641 Náhradný akumulátor 190 g 1/14
GT146 Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone 1/20/200

Technické dáta
Napätie 10,8 V
Systém strihacej hlavy Shearing Blade Set
Pohon DC motor
Prevodovka Čelné ozubené koleso
Strihací výkon cca. 2.500 zdvihov/min
Aku technológia Li-Ion
Napätie batérie 10,8 V
Kapacita batérie 2.000 mAh
Výdrž batérie 80 min
Čas nabíjania batérie 55 min
Hladina akustického tlaku 65 dB (A)
Rozmery 29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Hmotnosť 900 g 
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Strihacie strojčeky na kone

Aesculap strihací strojček Econom CL Equipe
Bezkáblový variant Econom Equipe presviedča neobmedzeným strihaním, perfektnou vyváženosťou a 
mimoriadnym strihacím výkonom!

• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov
• vysoká priechodová sila pri zníženej hlučnosti
• malé ohrievanie vďaka veľkému prietoku vzduchu
• ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu telesu a vyváženému hmotnostnému rozloženiu
• výmena filtra bez náradia
• rovnomerná a dlhotrvajúca kvalita rezu vďaka strihacím nožom s veľkou odolnosťou voči opotrebeniu
• strihacie nože z oteruvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu viackrát dodatočne brúsiť

Súprava GT816 obsahuje 2 lítium-iónové akumulátory (GT801).)

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

Rozsah dodávky: 1 Econom CL Equipe akumulátorový strihací strojček, 1 nabíjacia stanica (GT803), 
1 lítium-iónový akumulátor (GT801), 1 horný nôž (GT505), 1 spodný nôž (GT502) (3 mm), 1 
Aesculap olej (GT604), + 1 návod na používanie, + 1 stabilný kufor s tvrdou škrupinou

Kat.číslo Popis Farba Zuby dolná / horná čepeľ Rýchlosť zdvihu Vhodné na

GT854 1 sada batérií a nožov (GT502,
GT505) modrý 31 / 23 cca. 2 750 

zdvihov / min Strihanie koní   1/6

GT856 2 batérie a sada nožov na 
strihanie (GT502, GT505) modrý 31 / 23 cca. 2 750 

zdvihov / min Strihanie koní   1/6

Kat.číslo Popis
GT801 Náhradný akumulátor pre Econom CL 1/14
GT146 Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone 1/20/200

Technické údaje
Napätie 21,6 V
Systém strihacej hlavy Súprava strihacích nožov
Pohon EC motor
Prevodovka čelné koleso
Aku technológia Li-Ion
Kapacita batérie 2.600 mAh
Výdrž batérie 70 min
Čas nabíjania batérie 70 min
Hladina akustického tlaku 70 dB
Hmotnosť 1.250 g 
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Aesculap Clipper Econom II
• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zubov
• nízka hlučnosť pre perfektné využitie v oblasti strihania koní
• malé ohrievanie vďaka veľkému prietoku vzduchu
• ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu telesu a vyváženému hmotnostnému rozloženiu
• konštrukcia s jednoduchým servisom
• výmena filtra bez náradia - jednoduchá výmena uhlíkov - zasúvateľna doska plošných spojov
• integrované elektronické riadenie spúšťania a poistka proti preťaženiu
• rovnomerná a dlhotrvajúca kvalita rezu vďaka strihacím nožom s veľkou odolnosťou voči opotrebeniu
• strihacie nože z oteruvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu viackrát dodatočne brúsiť

Systém permanentných magnetov: 200 W DC = 400 W AC

Obsah dodávky: 1 x strojček Econom II, 1 x horná čepeľ, 1 x spodná čepeľ, 1 
x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na použitie, 1 x plastové puzdro

Technické dáta
Napätia 230 V AC
Frekvencia siete 50 - 60 Hz
Výkon 200 W DC
Systém strihacej hlavy Sada nožov na strihanie
Pohon DC motor
Prevodovka Čelné koleso
Stríhací výkon cca 2750 zdvihov/min.
Úroveň rýchlosti 3
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť 1 200 g bez kábla
Trieda ochrany II

Kat.číslo Popis Farba Zuby dolná / horná čepeľ

GT677 sada nožov na strihanie (GT502, GT505) modrá 31 / 23 Strihanie koní 1/6

Ref. no. Description
GT146 Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone 1/20/200

Horse Clipping Equipment

GT502

GT505

Vhodné na
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Bonum na hovädzí dobytok
Bonum je vybavený inteligentným systémom lítium-iónových batérií. Na jednej strane technológia akumulátora chráni prístroj pred 
prehrievaním a pri teplote batérie viac ako 500 C vypne prevádzku kvôli jej opätovnému vychladnutiu. Na druhej strane nabíjačka informuje o 
stave batérie prostredníctvomndvoch LED - indikátorov.

• extrémne ľahký iba 900 g vrát. akumulátora a strihacieho noža
• priemer iba 40 mm, resp. 12,5 cm obvod v oblasti úchopu, preto je optimálny i pre malé ruky
• veľmi príjemná hlasitosť
• veľmi krátky iba s dĺžkou 295 mm a ľahko ovládateľný
• veľmi dobre vyvážený
• silný a húževnatý
• lítiová technológia, preto žiadny pamäťový efekt
• akumulátor ako pri profesionálnych nástrojoch
• už žiadne neúmyselné zapnutie/vypnutie pri prechytávaní, vďaka elektronickému tlačidku zapustenému v telese
• Aesculap strihací nôž ekonomickej série „Made in Germany“

Rozsah dodávky: Bonum Strihací strojček, 1 akumulátor (GT641), 
1  nabíjacia stanica (GT643), 1 sada nožov (GTGT505/GT502), 1 návod na 
používanie, 1 Aesculap olej (GT604), 1 stabilný kufor 

Kat.číslo Popis Farba Zuby dolná / horná čepeľ Vhodné na

GT644-BL 1 sada batérií a nožov (GT502, GT501) modrý 31 / 15 Strihanie dobytka  1/8
GT646-BL     2 batérie a sada nožov na strihanie (GT502, GT501) modrý 31 / 15 Strihanie dobytka   1/8

Kat.číslo Popis Hmotnosť

GT641 Náhradný akumulátor 190 g 1/14
GT146 Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone 1/20/200

Technické dáta
Napätie 10,8 V
Systém strihacej hlavy Shearing Blade Set
Pohon DC motor
Strihací výkon cca 2500 zdvihov/min.
Aku technológia Li-Ion
Napätie batérie 10,8 V
Kapacita batérie 2.000 mAh
Výdrž batérie 80 min
Úroveň rýchlosti 3
Rozmery 29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Hmotnosť 900 g 

Cattle Clipping Equipment
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Econom CL
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 oteruvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu dodatočne brúsiť

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 bezdrôtové nožnice Econom CL, 1 x nabíjacia stanica (GT803), lítium-iónová 
batéria (GT801), 1 x horná čepeľ, 1 x spodná čepeľ, 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na 
použitie, 1 x Odolné plastové puzdro

Kat.číslo Popis Farba Zuby dolná / horná čepeľ Strihací výkon Vhodné na

GT804 1 sada batérií a nožov (GT502, 
GT501) modrý 31 / 15 cca. 2,750 stro-kes / 

min Cattle Shearing 1/6

GT806 2 batérie a sada nožov na 
strihanie (GT502, GT501) modrý 31 / 15 cca. 2,750 stro-kes / 

min Cattle Shearing 1/6

GT844 1 sada batérií a nožov (GT507, 
GT505) modrý 21 / 23 cca. 2,750 stro-kes / 

min All-round cut 1/6

GT846 2 batérie a sada nožov na 
strihanie (GT507, GT505) modrý 21 / 23 cca. 2,750 stro-kes / 

min All-round cut 1/6

GT834
Akumulátorový strihací strojček 

Econom CL Fitter vrát. 1 
akumulátora

modrý 31 / 15 cca. 3000 stro-kes / 
min Cattle Shearing 1/6

Kat.číslo Popis
GT801 Náhradný akumulátor pre Econom CL 1/14
GT146 Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strihacie strojčeky na dobytok/kone 1/20/200

Technické dáta
Voltage 21,6 V
Systém strihacej hlavy Súprava strihacích nožov
Pohon EC motor
Prevodovka Čelné koleso
Aku technológia Li-Ion
Kapacita batérie 2.600 mAh
Výdrž batérie 70 min
Čas nabíjania batérie 70 min
Hladina akustického tlaku 70 dB
Hmotnosť 1.250 g 

Strihacie strojčeky na hovädzí dobytok

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

NOVÝ

NOVÝ
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Aesculap strihací strojček Econom II
• 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 oteruvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu viackrát dodatočne brúsiť

Systém permanentných magnetov: 200 W DC = 400 W AC

Rozsah dodávky: 1 Econom II strihací strojček, 1 vrchný nôž, 1 spodný nôž,
1 Aesculap olej (GT604), 1 návod na používanie, 1 stabilný kufor s tvrdou škrupinou

Technické dáta
Napätie 230 V AC
Frekvencia siete 50 - 60 Hz
Výkon 200 W DC
Systém strihacej hlavy Súprava strihacích nožov
Pohon DC motor
Prevodovka Čelné koleso
Strihací výkon cca 2750 zdvihov/min.
Úroveň rýchlosti 3
Dľžka kábla 5 m
Hmotnosť 1 200 g bez kábla
Trieda ochrany II

Kat.číslo Popis Farba Zuby dolná / horná čepeľ Vhodné na
GT474 sada nožov na strihanie (GT502, GT501) modrý 31 / 15 Strihanie dobytka a  koní              1/6
GT475 sada nožov na strihanie (GT504, GT503) modrý 18 / 17 Strihanie dobytka 1/6
GT478 sada nožov na strihanie (GT507, GT505) modrý 21 / 23 Všestranný strih 1/6

Kat.číslo Popis
GT146 Presná nastavovacia pomôcka Torqui pre strih. strojčeky na hov. dobytok/kone 1/20/200

Strihacie strojčeky pre hovädzí dobytok

NEW

GT474

GT502

GT501

GT475

GT478

GT504

GT507

GT505

GT503
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Aesculap strihací nôž Econom
• veľmi vysoká životnosť vďka uhlíkovej oceli odolnej proti oderu
• strihacie plochy možno veľmi často dobrusovať
• odolná povrchová úprava
• 100 % Made in Germany
• optimálna tvrdosť vďaka metóde tvrdenia
• vyrobený na CNC strojoch, tým konštantne vysoká úroveň kvality

GT501
15 zubov

GT502   3,0 mm
31 zubov

GT503
17 zubov

GT504   3,0 mm
18 zubov

GT505
23 zubov

GT506   3,0 mm
23 zubov

GT507   3,0 mm
21 zubov

GT508   0,1 mm
51 zubov

GT510   5,0 mm
24 zubov

GT511   1,0 mm
31 zubov

Kat.číslo Popis    Výška strihu            Horné čepele          Dolné čepele Použitie pre

GT501 Vrchný nôž 15 Hovädzí dobytok a kone, 
štandardné strihanie 1/10/100

GT502 Spodný nôž 3 mm 31 Hovädzí dobytok a kone, 
štandardné strihanie 1/10/100

GT503 Vrchný nôž 17 Hovädzí dobytok, ovce, 
jemnovlnné ovce 1/10/100

GT504 Spodný nôž 3 mm 18 Hovädzí dobytok, ovce, 
jemnovlnné ovce 1/10/100

GT505 Spodný nôž 23       Kone a hovädzí dobytok    1/10/100

GT507 Spodný nôž 3 mm 21            Hovädzí dobytok        1/10/100

GT506 Spodný nôž 3 mm 23 Hovädzí dobytok, kone, psi 1/10/100

GT508 Spodný nôž 0,1 mm 51 Kone, hov. dobytok (strihanie 
vemien) a priemysel. strih. 1/10/100

GT511 Spodný nôž 1 mm 31 Kone a hov. dobytok - pre 
veľmi jemné, hladké strihanie 1/10/100

GT510 Spodný nôž 5 mm 24 Psy, kozy a kone s 
Cushingovým syndrómom

1/10/100

Vrchný nôž

Spodný nôž

Kombinácia Vrchný nôž Spodný nôž Zuby Vhodné pre

s úzkym ozubením GT501 GT502 15 / 31 Hovädzí dobytok a kone, štandardné strihanie 3 mm
s úzkym ozubením GT501 GT511 15 / 31 Priemyselné strihanie (napr. strihanie kožušiny)
s úzkym ozubením GT505 GT502 23 / 31 Hovädzí dobytok a kone pre hladké štandardné strihanie 3 mm
s úzkym ozubením GT505 GT508 23 / 51 Hov. dobytok (str.vemien) a kone a priem. strihanie (napr. strihanie kožušiny)
s úzkym ozubením GT505 GT511 23 / 31 Hovädzí dobytok a kone - pre veľmi jemné, hladké strihanie 1 mm
s úzkym ozubením GT505 GT506 23 / 23 Hovädzí dobytok, psi a kozy 3 mm
stredné ozubenie GT505 GT507 23 / 21 Hovädzí dobytok, 3 mm
stredné ozubenie GT505 GT510 23 / 24 Psi a kozy, 5 mm
široké ozubenie GT503 GT504 17 / 18 Hovädzí dobytok, ovce s jemnou vlnou a ušľachtilé plemená oviec 3 mm

Vyrobené v Nemecku
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Príslušenstvo

Aesculap presná nastavovacia pomôcka Torqui GT146 pre strihacie 
strojčeky na hovädzí dobytok/kone
Pomocou tohto „momentového kľúča“ je každá orezávacia hlava hračkou.

• presné základné nastavenie tlaku platne
• zvýšenie životnosti strihacej hlavy vďaka dlhším intervalom dobrúsovania
• stála odolnosť ostria
• jednoduchá manipulácia
• nie sú potrebné žiadne predbežné znalosti
• malý, ľahko ovládateľný, nevyžaduje údržbu
• presný nástroj skonštruovaný v Nemecku
• použiteľný pre všetky Bonum a Econom strihacie hlavy na hovädzí dobytok a kone
• všetky strihacie hlavy na hovädzí dobytok a kone je možné dodatočne vybaviť
skrutkou s ryhovanou hlavou GT147

Ak je to potrebné, skrutku možno nastaviť 
až o pol otáčky.

GT146

Kat.číslo
GT146 1/20/200

Kat.číslo Popis Kus / jednotka
GT147  Skrutka s ryhovanou hlavou pre Torqui GT146 1/500

Pre vynikajúci tlak platne!
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Econom CL na ovce
Aesculap prináša na trh ako prvá spoločnosť na celom svete bezkáblový strihací strojček na ovce. Špeciálne požadavky na
akumulátory pri strihaní oviec boli spoločnosťou Aesculap optimálne splnené vďaka know-how a inžinierskemu kumštu. Samozrejme sa nový 
strihací strojček na ovce vyznačuje oceňovanou kvalitou Aesculap v každom detaile! Elektronické riadenie kontroluje výstupný výkon 
akumulátora na strojčeku. Pri zvýšenej potrebe sily riadenie automaticky zvýši výkon a tento v prípade potreby opäť poklesne. Tým sa čas 
nabíjania akumulátora optimalizuje a výsledok strihania zostane vždy rovnako dobrý. Použitie bezkefového jednosmerného motora (EC 
motor) prináša výhody malého vývoja tepla a dlhšieho času nasadenia akumulátora, ako aj predĺženie životnosti strihacieho strojčeka. Absencia 
uhlíkových kief tým predstavuje takmer neopotrebiteľný pohon! 

• optimálny na strihanie chvosta u ovcí a na strihanie hovädzieho dobytka so srsťou podobnou vlne
• enormná hnacia sila, ako pri káblom poháňanom strihacom strojčeku na ovce
• vysoká rýchlosť strihania, keďže strojček optimálne kĺže cez srsť
• nízka hmotnosť a tým manipulácia bez pocitu únavy
• žiadne neúmyselné zapnutie/vypnutie pri prechytávaní vďaka elektronickému tlačidlu zapustenému v telese
• výkonný EC motor
• veľmi dobre vyvážený
• silný a húževnatý
• lítiová technológia, tým žiadny pamäťový efekt
• zvládne až 2 700 otáčok za minútu
• Aesculap strihacie platne ekonomickej série „Made in Germany“

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

Rozsah dodávky: 1 Econom CL strihací strojček, 1 nabíjacia stanica,  
lítium-ionový akumulátor (GT821), 1 vrchný nôž (GT578), 1 spodný nôž 
(GT588) (3,5 mm), 1 Aesculap olej (GT604), 1 stabilný kufor

Technické dáta GT824
Napätie 21,6 V
Systém strihacej hlavy Súprava strihacích nožov
Pohon EC motor
Prevodovka Čelné koleso
Strihací výkon cca 2700 zdvihov/min.
Aku technológia Li-Ion
Kapacita batérie 3.500 mAh
Výdrž batérie 70 min
Čas nabíjania batérie 80 min
Hladina akustického tlaku 72 dB
Hmotnosť 1.470 g 

Kat.číslo Popis Farba Dolné čepele / Horné čepele
GT824 Akumulá. strhací strojček Econom CL, vrát. 1 akumulátora modrý 13 / 4 1/6

Kat.číslo Popis
GT369 Stríihacia hlava vč. sada nožov na strihanie (GT588, GT578) 1/12
GT821 Náhradný akumulátor pre strihací strojček Econom CL 1/14

Sheep Shearing Equipment
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Aesculap strihací strojček Econom II na ovce
Strihací strojček na ovce extra triedy so známymi kvalitnými detailami prémiového výrobcu:

• 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

200 W DC = 400 W AC

Rozsah dodávky: 1 Econom II strihací strojček, 1 Vrchný nôž (GT578),
1 Spodný nôž (GT588) (3,5 mm), 1 Aesculap olej (GT604), 1 stabilný kufor 

Technické dáta GT494
Napätie 230 V
Výkon 200 W DC
Pohon DC motor
Prevodovka Čelné koleso
Strihací výkon cca 2750 zdvihov/min.
Hladina akust. tlaku 76 dB
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť 1.200 g
Trieda ochrany II

Kat.číslo Popis Farba Dolné čepele / Horné čepele
GT494 Strihací strojček Econom II modrý 13 / 4 1/6

Strihacie strojčeky na ovce

Kat.číslo Popis
GT369 Strihacia hlava so súpravou strihacích nožov (GT578, GT588) 1/12
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Púzdro na strihací strojček na opasok
• praktická a časovo nenáročná pracovná pomôcka pre strihanie oviec akumulátorovým strihacím strojčekom priamo na pastvine
• už žiadne nepríjemné odkladanie strojčeka počas strihania oviec (napr. pri chytaní a polohovaní ďalšej ovce)
• strojček je chránený pred vypadnutím pomocou uzáveru
• veľmi robustný a ľahko udržiavateľný kožený dizajn
• vhodný pre opasky so šírkou max. 40 mm

Kat.číslo Farba
GTA101 čierny 1/24

Aesculap strihacie nože Econom II na ovce

GT578 GT588   3,5 mm GT594   3,5 mm

Kat.číslo Popis Výška strihu Horné čepele Dolné čepele
GT578 Horná čepeľ 4 1/10/100
GT588 Spodná čepeľ 3,5 mm 13 1/10/100
GT594 Spodná čepeľ 3,5 mm 13 1/10/100

Strihacie strojčeky na ovce
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Aesculap Clipper
Výkonný a tichý, spoľahlivý a odolný, vyvinutý pre každodenné použitie - stroj pre profesionálov.

• prevádzka prakticky bez vibrácií - výkonný motor s guľkovými ložiskami
• trvale dobré výsledky rezania - kovové vahadlo odolné proti opotrebovaniu
• vhodné pre nepretržitú prevádzku - dobre vyladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia pred

prehriatím a zaisťujú dlhú životnosť
• práca bez únavy - štíhle, ergonomicky tvarované puzdro z nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlné používanie - prepínač v prednej časti stroja umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou
• dodávané bez orezávacej hlavy

Súčasťou dodávky: 1 x strojček Favorita, 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na obsluhu, 1 x odolné plastové puzdro

nastaviteľný prítlak dosky Comfort Switch

Kat.číslo Popis Farba
GT104 Favorita II červený 1/8

Kat.číslo Popis
GT142 Aesculap Presná nastavovacia pomôcka Torqui Favorita 1/100

optimálne vetranie

Technické dáta
Napätie 230 V
Výkon 35 W
Systém strihacej hlavy Aesculap Favorita
Pohon univerzálny
Prevodovka Čelné koleso
Strihací výkon cca. 2.300 zdvihov/min
Hladina akust. tlaku 70 dB
Dľžka kábla 5 m
Hmotnosť 650 g bez kábla
Trieda ochrany II

Veterinárne vybavenie
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Libra
Bezkáblový pre väčšiu slobodu pohybu! Výkonný akumulátor dodáva strojčeku dostatok sily na dobu 
používania až do 60 minút!

• pracuje takmer bez vibrácií
• konštantne dobré výsledky strihania - kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu
• trvalá prevádzka vďaka druhému akumulátoru
• neunavujúca práca - štíhle, ergonomicky tvarované teleso z nerozbitného špeciálneho plastu
• komfortný pri používaní - spínač v prednej časti stroja pre pohodlnú prevádzku jednou rukou
• dodávka bez strihacej hlavy

S adaptérom GT207 sa váš strihací strojček prevádzkovaný na batériu premení na 
zariadenie napojené na kábel. Namiesto akumulátora njednoducho 
vsuňte adaptér a vychutnávajte si nepretržitú prevádzku.

Rozsah dodávky: Libra akumulátorový strihací strojček (GT210), 1 nabíjacia 
stanca (GT203), 2 lítium-iónové akumulátory (GT201), 1 Aesculap olej (GT604)
+ 1 návod na používanie, 1 pevný kufor

Technical data
Systém strihacej hlavy Aesculap Favorita
Pohon DC motor
Prevodovka Planetové prevody
Strihací výkon cca. 2.300 zdvihov/min
Aku technológia Li-Ion
Kapacita batérie 1.200 mAh
Výdrž batérie 60 min
Čas nabíjania batérie 50 min
Hladina akustického tlaku 65 dB
Hmotnosť 475 g 

Kat.číslo Popis
GT216 Akumulátorový strihací strojček Libra 1/6

Kat.číslo Popis
GT207 Adaptér vrát. sieťovej jednotky pre hybridný stroj 1/8
GT201 Náhradný akumulátor 1/35
GT142 Aesculap Presná nastavovacia pomôcka Torqui Favorita 1/100

Veterinárne vybavenie
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Potreby pre veterinárov

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

• jemný štart zaisťuje dlhú životnosť systému motor/pohon a lítium-iónovej batérie
• vysoká rýchlosť strihacích nožov vďaka vysokému strihaciemu výkonu 3 000 dvojitých

zdvihov za minútu
• pre optimálne strihanie
• enormná ťažná sila
• ergonomicky tvarovaná rukoväť
• práca bez únavy vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• nabíjacia stanica pre strojček a akumulátor
• dodávka vrátane strihacej hlavy GT330

Nová generácia lítium-iónových batérií 
vyvinutá pre Durati je vhodná aj pre 
modely Favorita CL a Fav5 CL a je 
prirodzene kompatibilná s ich 
nabíjačkami.

Rozsah dodávky: 1 Durati strihací strojček, 1 strihacia hlava 
GT330 (1,5 mm), 1 akumulátor (XT431), 1 nabíjacia stanica 
(XT433), 1 Aesculap olej (GT604), 1 návod na používanie

Technické dáta
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn Compatible
Pohon EC motor
Prevodovka Vahadlo / výstredník
Strihací výkon cca. 3.300 zdvihov/min
Aku technológia Li-Ion
Kapacita batérie 2.850 mAh
Výdrž batérie 240 min
Čas nabíjania batérie 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g 

Kat.číslo Popis Farba
XT434-SR Akum. strihací strojček Durati, jasnočervený, 1 akumulátor červený 1/9
XT436-SR Akum. strihací strojček Durati, jasnočervený, 2 akumulátory červený 1/9
XT434-WP ProWhite vč. 1 batéria a zastrihovacia hlava GT330 (1,5 mm) bielý 1/9
XT436-WP ProWhite vč. 2 batérie a zastrihávacia hlava GT330 (1,5 mm) bielý 1/9

Kat.číslo Popis
XT431 Náhradný akumulátor 1/20

NOVÝ

NOVÝ
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Fortis
• pracuje takmer bez vibrácií
• konštantne dobré výsledky strihania - kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu trvalá prevádzka vďaka druhému

akumulátoru
• neunavujúca práca - štíhle, ergonomicky tvarované teleso z nerozbitného špeciálneho plastu
• komfortný pri používaní - spínač v prednej časti stroja pre pohodlnú prevádzku jednou rukou
• dodávka vrátane strihacej hlavy GT305

Rozsah dodávky: Fortis akumulátorový strihací strojček (GT386), 
1 strihacia hlava (GT305) (0,2 mm), 1 nabíjacia stanica (GT203)
2 lítium-iónové akumulátory (GT201), 1 Aesculap olej (GT604), 
1 návod na používanie, 1 stabilný kufor 

Technické dáta
Napätie 8,4 V
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn kompatibilný
Pohon DC motor
Prevodovka Vahadlo / výstredník
Strihací výkon cca. 2.300 zdvihov/min
Aku technológia Li-Ion
Kapacita batérie 1.200 mAh
Výdrž batérie 60 min
Čas nabíjania batérie 50 min
Hladina akustického tlaku 65 dB
Hmotnosť 450 g 

Kat.číslo Popis
GT386 Akumulátorový strihací strojček Fortis 1/6

S adaptérom GT207 sa váš strihací strojček prevádzkovaný na batériu premení na 
zariadenie napojené na kábel. Namiesto akumulátora jednoducho 
vsuňte adaptér a vychutnávajte si 
nepretržitú prevádzku.

Potreby pre veterinárov
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GT772   0,7 mmGT730   0,5 mmGH703   0,1 mmGH700   0,05 mm

Aesculap strihacie hlavy SnapOn pre veterinárov
Osvedčená kvalita pre profesionálne použitie

• Výhody v skratke:
• veľmi dlhá odolnosť ostria vďaka vysoko kvalitnej uhlíkovej oceli
• vysoká kvalita spracovania vďaka Aesculap CNC-výrobnym centrám, všetky diely sa frézujú alebo profilovo
• brúsia
• High-End zušľachtenie povrchu sa stará o vysokú antikoróznu ochranu

Kat.číslo Veľkosť strižnej hlavy Výška strihu Šírka strihu
GT317 30 0,5 mm 40 mm 1/10/50
GT320 5/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50
GT323 7/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50

Aesculap strihacie hlavy Favorita pre veterinárov
Veľmi dlhá odolnosť ostria vďaka vysoko kvalitnej uhlíkovej oceli

• vysoká kvalita spracovania vďaka Aesculap CNC-výrobnym centrám, všetky diely sa frézujú alebo profilovo brúsia
• stála odolnosť ostria vďaka nastaviteľnému tlaku platne
• High-End zušľachtenie povrchu sa stará o vysokú antikoróznu ochranu

Nechajte si opravovať strihacie hlavy a strojčeky iba v servisných strediskách uvedených 
v príručke alebo u autorizovaného predajcu!

Nechajte si opravovať strihacie hlavy a strojčeky iba v servisných strediskách uvedených 
v príručke alebo u autorizovaného predajcu!

Kat.číslo Výška strihu Šírka strihu
GH700 0,05 mm 40 mm 1/10/100
GH703 0,1 mm 40 mm 1/10/100
GT730 0,5 mm 40 mm 1/10/100
GT772 0,7 mm 20 mm 1/10/100

Potreby pre veterinárov

GT317   0,5 mm GT320   0,8 mmGT323   0,8 mm
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Vega
Bezkáblový strihací strojček ako ideálny produkt pre partie s malou plochou pri veterinárnom strihaní: ako 
napr. chrbát, hrdlo, brucho, hlava a tvár.

• veľmi dobrý strihací výkon vďaka strihacej hlave zo špeciálnej oceľovej zliatny
(karbónová ceľ)

• leži perfektne v ruke vďaka štíhlemu tvaru
• nízka hmotnosť iba 250 g vrátane akumulátora a strihacej hlavy
• pracuje veľmi ticho a bez vibrácií
• môže pracovať aj pri súčasnom napojení nabíjacieho kábla
• 5 násuvných hrebeňov (4, 8, 12, 16, 20 mm)

Rozsah dodávky: 1 Vega akumulátorový strihací strojček (GT410),
1 strihacia hlava (GT606), 5 násuvných hrebeňov (4, 8, 12, 16, 20 mm), 1 
kefa, 1 nabíjacia stanica, 1 Aesculap olej (GT604), 1 návod na používanie, 

Technické dáta
Napätie 4,8 V
Systém strihacej hlavy Aesculap Special
Pohon DC motor
Strihací výkon cca. 4.800 zdvihov/min
Aku technológia Li-Ion
Kapacita batérie 800 mAh
Výdrž batérie 100 min
Čas nabíjania batérie 60 min
Výška strihu 0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Hladina akustického tlaku 60 dB
Rozmery 17 x 4,6 x 4,6 cm
Hmotnosť 250 g 

Kat.číslo Popis Farba
GT410 Akumulátorový strihací strojček Vega bielý 1/10

Kat.číslo Popis
GT606 Strihacia hlava pre GT405 a GT410 1/160

Potreby pre veterinárov
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Aesculap akumulátorový strihací strojček Isis
Trimer pre špeciálne partie, ako napr. labky a tvár a pre precízne zastrihávanie kontúr

• lítium-iónová technológia batérie: až do 120 min strihania pri max. 90 min času nabíjania
• fascinujúci dizajn: zoštíhlený tvar, obzvlášť praktická forma, leží dokonale v ruke
• práca bez námahy: extrémne ľahký (cca 115 g), veľmi tichý a takmer bez vibrácií
• vynikajúci strihací výkon vďaka strihacej hlave hlave z uhlíkovej ocele: dĺžka strihu: 0,5 

mm, šírka strihu: 24 mm
• na rôznu dĺžku srsti: hrebeňový nástavec je možné nastaviť na 4 dĺžky strihu cca 3 - 6 mm
• rozsah dodávky: akumulátorová nabíjacia stanica, nastaviteľný hrebeňový nástavec, 

čistiaca kefa, fľaštička s
• olejom, návod na používanie
• indikátor nabíjania: na nabíjacej stanici

Rozsah dodávky: Isis akumulátorový strihací strojček (GT421), 1 strihacia 
hlava 0,5 mm (GT608), 1 nabíjacia stanica, 1 nasúvací hrebeň - nastaviteľný na
4 rôzne dĺžky strihu (3 - 6 mm), 1 čistiaca kefa, 1 Aesculap olej (GT604),
1 návod na používanie

Technické dáta
Systém strihacej hlavy Aesculap Special
Pohon DC motor
Strihací výkon cca. 4.800 zdvihov/min
Aku technológia Li-Ion
Výdrž batérie 90 - 120 min
Čas nabíjania batérie 90 min
Šírka strihu 24 mm
Výška strihu
Hladina akustického tlaku 60 dB
Rozmery 140 x 30 x 36 mm
Hmotnosť 115 g 

Kat.číslo Popis Farba Šírka strihu
GT421 Ak. strihací strojček Isis bielý 24 mm 1/9

Potreby pre veterinárov

Kat.číslo Popis
GT608 Strihacia hlava pre GT415, GT416, GT420 a GT421 1/210
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Potreby pre veterinárov

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
• jemný štart zaisťuje dlhú životnosť systému motor/pohon a lítium-iónovej batérie
• vysoká rýchlosť strihacích nožov vďaka vysokému strihaciemu výkonu 3 000 dvojitých zdvihov za

minútu
• pre optimálne strihanie
• enormná ťažná sila
• ergonomicky tvarovaná rukoväť
• práca bez únavy vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• nabíjacia stanica pre strojček a akumulátor
• dodávka vrátane strihacej hlavy GT330

Nová generácia lítium-iónových 
batérií vyvinutá pre Durati je 
vhodná aj pre modely Favorita 
CL a Fav5 CL a je prírodne 
kompatibilná s ich nabíjačkami.

Rozsah dodávky: 1 Durati strihací strojček, 1 strihacia hlava 
GT330 (1,5 mm), 1 akumulátor (XT431), 1 nabíjacia stanica 
(XT433), 1 Aesculap olej (GT604), 1 návod na používanie

Technické dáta
Systém strihacej hlavy: Aesculap SnapOn kompatibilný
Pohon EC motor
Prevodovka Vahadlo / výstredník
Rýchlosť zdvihu cca. 3 300 zdvihov / min
Aku technológia Li-Ion
Kapacita batérie 2.850 mAh
Výdrž batérie 240 min
Čas nabíjania batérie 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g

Kat.číslo Popis Farba
XT434-SR Akum. strihací strojček Durati, jasnočervený, 1 akumulátor červený 1/9
XT436-SR Akum. strihací strojček Durati, jasnočervený, 2 akumulátory červený 1/9
XT434-WP ProWhite vč. 1 batéria a zastrihovacia hlava GT330 (1,5 mm) bielý 1/9
XT436-WP ProWhite vč. 2 batérie a zastrihávacia hlava GT330 (1,5 mm) bielý 1/9

Kat.číslo Popis
XT431 Náhradný akumulátor 1/20

NOVÝ

NOVÝ
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Kadernícke vybavenie

Zastrihávač vlasov Aesculap Elektra II
Výkonný a tichý, spoľahlivý a odolný, vyvinutý pre každodenné použitie - stroj pre profesionálov.

• prevádzka prakticky bez vibrácií - výkonný motor s guľkovými ložiskami
• trvale dobré výsledky rezania - kovové vahadlo odolné proti opotrebovaniu
• vhodné pre nepretržitú prevádzku - dobre vyladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia pred

prehriatím a zaisťujú dlhú životnosť
• práca bez únavy - štíhle, ergonomicky tvarované puzdro z nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlné používanie - prepínač v prednej časti stroja umožňuje pohodlné ovládanie jednou rukou
• dodávané bez orezávacej hlavy

Rozsah dodávky: 1 x strojček na strihanie vlasov, 
1 x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na obsluhu, 
1 x odolné puzdro 

Technické dáta GH204
Napätie 230 V
Výkon 35 W
Systém strihacích hláv Aesculap Favorita
Pohon univerzálny
Prevodovka Šnekové koleso
Rýchlosť zdvihu cca. 2 000 zdvihov / min
Hladina akustického tlaku 70 dB
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť 650 g bez kábla

Kat.číslo Farba
GH204 červený 1/8

Kat.číslo Popis
GT142 Aesculap Presná nastavovacia pomôcka Torqui Favorita 1/100
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Kadernícke vybavenie

Aesculap strihací strojček na vlasy Ehmann turbo-line
Profesionálny strihací strojček so zvýšeným výkonom až 2300 dvojitých zdvihov/min.

• prevádzka takmer bez vibrácií - silný motor uložený na guľôčkových ložiskách
• konštantné dobré výsledky strihania - kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu
• vhodný na trvalú prevádzku - dobre zosúladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia pred prehriatím

a zaručujú dlhú životnosť
• práca bez pocitu únavy - štíhle, ergonomicky tvarované teleso z nerozbitného špeciálneho plastu
• pohodlný pri používaní - spínač v prednej časti stroja pre komfortnú jednoručnú prevádzku
• dodávka bez strihacej hlavy

Rozsah dodávky: 1 Ehmann turbo-line strihací strojček 
(GH214), 1 Aesculap olej (GT604), 1 návod na používanie
1 stabilný kufor 

Technické dáta GH214
Napätie 230 V
Výkon 35 W
Systém strihacích hláv Aesculap Favorita
Pohon univerzálny
Prevodovka závitovkové koleso
Rýchlosť zdvihu cca. 2.300 zdvihov / min
Hladina akustického tlaku 70 dB
Dľžka kábla 5 m
Hmotnosž 650 g bez kábla

Kat.číslo Farba

GH214 modrý 1/8

Kat.číslo Popis
GT142 Presná nastavovacia pomôcka Torqui, Favorita - Systém 1/100
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GH712   1 mmGH703   0,1 mmGH700   0,05 mm GH715   2 mm

Aesculap strihacie hlavy pre holičov pre SnapOn
Osvedčená kvalita pre profesionálne použitie

• stručný prehľad výhod:
• veľmi dlhé uchytenie hrán vďaka vysoko kvalitnej uhlíkovej oceli
• vysoká kvalita výroby vďaka CNC obrábacím centrám Aesculap, všetky diely sú opracované alebo profilované
• špičková povrchová úprava zaisťuje vysokú úroveň ochrany proti korózii

Kat.číslo Strihacia hlava    Dĺžka strihu      Šírka nožníc
GT317 30 0,5 mm 40 mm 1/10/50
GT320 5/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50
GT323 7/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50
GT326 15 1,2 mm 40 mm 1/10/50
GT330 10 1,5 mm 40 mm 1/10/50
GT333 9 2 mm 40 mm 1/10/50
GT341 8 1/2 2,8 mm 40 mm 1/10/50
GT343 7 3,2 mm 40 mm 1/10/50
GT345 7 F 3,2 mm 40 mm 1/10/50

Kadernícke vybavenie

Vaše strihacie hlavy a strihacie strojčeky nechajte 
nabrúsiť, resp.opraviť iba v servisných centrách
uvedených v návode na obsluhu alebo u 
autorizovaných predajcov!

Vaše strihacie hlavy a strihacie strojčeky nechajte
nabrúsiť, resp. opraviť iba v servisných centrách
uvedených v návode na obsluhu alebo u
autorizovaných predajcov!

Aesculap strihacie hlavy  pre Favorita
Veľmi dlhá odolnosť ostria vďaka vysoko kvalitnej uhlíkovej oceli.

• vysoká kvalita spracovania vďaka Aesculap CNC-výrobným centrám, všetky diely sa frézujú alebo profilovo brúsia
• stála odolnosť ostria vďaka nastaviteľnému tlaku platne
• High-End zušľachtenie povrchu sa stará o vysokú antikoróznu ochranu

Kat.číslo Dĺžka strihu Šírka nožníc
GH700 0,05 mm 40 mm 1/10/100
GH703 0,1 mm 40 mm 1/10/100
GH712 1 mm 40 mm 1/10/100
GH715 2 mm 40 mm 1/10/100

GT317   0,5 mm GT320   0,8 mm GT323   0,8 mm

GT326   1,2 mm GT330   1,5 mm GT333   2,0 mm

GT341   2,8 mm GT343   3,2 mm GT345   3,2 mm
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Aesculap držiak na strihací strojček
• držiak na elektrické strihacie strojčeky, namontovateľný na zvislé plochy

Kat.číslo Materiál
GH574C  kov 1/100

Aesculap stojan na strihacie hlavy
• na praktické uskladnenie 5 strihacích hláv na dosah ruky

Kat.číslo Farba Materiál
GH575 červený kov 1/50 1.000

Aesculap olej na strihacie strojčeky
Špeciálny olej pre všetky Aesculap strihacie strojčeky, na všetky pohyblivé diely 
na a v strihacej hlave.

Aesculap špeciálna masť

Kat.číslo Obsah
GT604 90 ml 1/100

Kat.číslo Obsah
GT605 20 ml 1/50

Aesculap BladeCool
• vysokoefektívny, technický sprej, ktorý okamžite ochladí a vyčistí strihaciu súpravu
• jednoduché použitie: stačí naniesť na strihaciu súpravu pred, počas a po použití
• zlepšuje výsledok strihania a udržuje strihacie nože a strihacie hlavy ostré po dlhšiu dobu
• spoľahlivo dostraňuje zvyšky vlasov, chlpov a iné nečistoty

Tip: po použití spreja by mala byť strihacia hlava naolejovaná.

Kat.číslo Obsah

GTA100 500 ml 1/12 1.008

Príslušenstvo
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