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Modulárne ohradové stajne
Ustajňovacie súpravy pre teľatá do 8. týždňa života
Na chov teliat v stajni alebo v zastrešenom priestore možno ustajňovacie súpravy jednoducho pripevniť na stenu pomocou konzoly.
• predvŕtané otvory na podbehoch na zachytávanie slamy a upevnenie na podlahe
• Vedro a dlhé zásobníky na krmivo nie sú súčasťou dodávky.

fence and catch grilles can be arranged as required

Ľahká preprava

14486 Obsahuje: 2 x 14495 (držiak na stenu), 1 x 14496 (plotová časť s bránou, dlhá), 1 x 14497 (mriežka na plotovú časť, dlhá), 1 x 14493 (5-dielna bezpečnostná mriežka)
14487 Obsahuje: 2 x 14495 (držiak na stenu), 1 x 14496 (plotová časť s bránou, dlhá), 1 x 14497 (mriežka na plotovú časť, dlhá), 1 x 14498 (7-dielna bezpečnostná mriežka)
14488 Obsahuje: 3 x 14495 (držiak na stenu), 2 x 14496 (plotová časť s bránou, dlhá), 1 x 14497 (mriežka na plot, dlhá), 2 x 14493 (5-dielna bezpečnostná mriežka)
14489 Obsahuje: 3 x 14495 (držiak na stenu), 2 x 14496 (plotová časť s bránou, dlhá), 1 x 14497 (mriežka na plot, dlhá), 2 x 14498 (7-dielna bezpečnostná mriežka)

14526 držiak žľabu pre dlhý kŕmny žľab: vhodný pre 14493, 14498, 14491, 14496
14527 držiak pre 5 kŕmnych vedier: vhodný pre 14493
14528 Oddeľovač kŕmnych miest: vhodný pre 14493, 14498, 14491, 14496

Spĺňa požadované predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat:
Naše búdy pre teľatá a boxy zodpovedajú predpisom o dobrých životných podmienkach zvierat a sú ideálne
navrhnuté pre požiadavky chovu teliat. Prečítajte si viac online na našich stránkach www.vetis.sk

Montáž na stenu

Musia byť dodržané miestne 
predpisy o dobrých životných 
podmienkach zvierat! Dbajte na 
osobitné prepravné náklady!

Kat.číslo Popis Materiál €
14486 Jedna sada pre 3 teľatá Pozinkovaný kov 1
14487 Jedna sada pre 5 teliat Pozinkovaný kov 1
14488 Dvojitá sada pre 2 x 3 teľatá Pozinkovaný kov 1
14489 Dvojitá sada pre 2 x 5 teliat Pozinkovaný kov 1

Kat.číslo Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška MOQ   Kus jednotka  €

14495 Montáž na stenu Pozinkovaný kov 1
14493 Záchytná mriežka 5 kŕmnych miest Pozinkovaný kov 213 cm 52 cm 120 cm
14498 Záchytná mriežka 7 kŕmnych miest Pozinkovaný kov 285 cm 52 cm 120 cm
14491  Pozinkovaný kov 215 cm 3 cm 120 cm
14496 Plotová časť s dvierkami so 6 kŕmnymi miestami 285 cm 3 cm 120 cm
14492 Časť plotu krátka mriežka Pozinkovaný kov 215 cm 3 cm 120 cm
14497 časť plotu dlhá mriežka Pozinkovaný kov 285 cm 3 cm 120 cm
14528 Oddeľovač kŕmneho miesta Pozinkovaný kov 37,5 cm 14 cm 55,2 cm     1 balík 2 / balík      1
14526 Držiak žľabu pre dlhý kŕmny žľab Pozinkovaný kov 82 cm 13,5 cm 18 cm 1
14527 Držiak pre 5 vedier na krmivo Pozinkovaný kov 184 cm 42 cm 20 cm 1

Plotová časť s dvierkami s 3 miestami na kŕmenie

 Pozinkovaný kov
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Nádoba na dojenie - polopriehľadná
• polopriehľadný materiál umožňuje ľahké odčítanie stavu naplnenia • veľmi robustný plast
• telo vedra na mlieko je vyrobené z jedného plastového dielu  • jednoduché čistenie vďaka
hladkému vnútornému povrchu
• zapustené držadlo na základni uľahčuje vyprázdňovanie •  s kovovou rukoväťou na
prenášanie
• s dvojitou, vyrazenou stupnicou plnenia (kg, lb) •  bezpečné pre potraviny

Digitálny teplomer na mlieko
• s funkciou minimum/maximum
• teplotný senzor vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
• uško na zavesenie
• s plastovým puzdrom a závesným uškom
• vodeodolný
• ovládané: 1 x 1,5 V – LR44

Hygienický chránič rukávov Premium
• vodotesné rukávy na dojenie
• nastaviteľné na hornom popruhu
• elastický popruh na oboch koncoch
• v pároch

Rukavice jednorazové Nitril Allround
• obojstranné
• nesterilné
• testované podľa: EN 374-1
• bez nitrozamínov, tiuramov a tiazolov vyvolávajúcich
alergie, bez latexu, bez prášku
• 1,5 AQL (norma kvality)
• hmotnosť M: 4,8 - 5 g
• bezpečné pre potraviny

Kat.číslo Farba Objem Výška rámu €
151030 modrá 30 L 143 mm 1/4
151031 zelená 30 L 143 mm 1/4

Kat.číslo Popis Materiál € 
151032 Kovový držiak nehrdzavejúca oceľ 1

Farba Materiál Dĺžka €

biela Plast 20 cm 1/200

Technické údaje
Rozsah merania teplôt -50 - 200 °C
Je možné zvoliť stupnicu Celzia °C / Fahrenheita °F

Zloženie
Textile 100 % Polyester
Povrch 100 % PVC

Kat.číslo Farba Dĺžka Kus/ jednotka €
15398 zelená 50 cm 2 / kusy 1/100

Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu MOQ Kus/jednotka €
153048 svetlomodrá 6.5-7 / S 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 balík 50 / balík 1/20 360
153049 svetlomodrá 7.5-8 / M 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 balík 50 / balík 201/ 360
153050 svetlomodrá 8.5-9 / L 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 balík 50 / balík 201/ 360
153051 svetlomodrá 9.5-10 / XL 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 balík 50 / balík 201/ 360

15172
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Zastrihávač kravského chvosta TailWell
Originálny výrobok od spoločnosti Shoof z Nového Zélandu na strihanie chlpov z kravského 
chvosta pre väčšiu hygienu v stajniach pre dobytok a dojnice! Jedinečné riešenie problémov 
bez potreby údržby, pretože je veľmi robustný a samomazný!

Kat.č. 18235 TailWell Titanium: 

• uľahčuje únavné strihanie kravských chlpov u dojníc
• dvakrát ročne odstraňovanie srsti kravského chvosta kontaminovaného výkalmi a močom 
umožňuje optimálnu hygienu dobytka, mlieka a dojičky
• nie je potrebné žiadne predstrihávanie vlasov, aj keď sú silne znečistené alebo s krustou
• funguje ticho a vytvorí hladký strih za maximálne 4 sekundy na chvost
• princíp: otáčanie vonkajšej čepele okolo vnútornej - žiadne riziko poranenia zvierat alebo ľudí
• s výkonnou batériou až 200 strihov chvostov na jedno nabitie
• špeciálne vyvinutá dodávaná brúsna pasta umožňuje jednoduché a bezproblémové 
prebrúsenie nožov aj neskúseným užívateľom (potrebné po 1000 až 2000  strihaniach)
• pasuje takmer na každý akumulátorový skrutkovač s minimálne 14 V, 1250 ot./min.
(akumulátorový skrutkovač nie je súčasťou dodávky)
• v praktickom plastovom kufríku pre bezpečné uloženie
• vrátane návodu na obsluhu

• extrémne odolné vďaka titán-nitridovému povlaku nožov
• vhodné najmä pre veľké stáda alebo zvieratá ustajnené vonku
• až pre 3000 kravských chvostov znečistených blatom alebo až 6000 ľahko znečistených 
kravských chvostov

Kat.číslo Popis €
18250 Standard 1/10
18235 Titanium 1/10 NOVÝ

Kat.číslo Popis Contents €
18251 Náhradný nôž pre TailTrimmer II 1
18236 Nôž pre TailWell Titanium 1/25 NOVÝ

1850488 Strihací olej 100 ml 1/50/200
18252 Brúsna pasta pre TailWell 1

Horúcovzdušný odrohovač AirBuddex
Inovatívny nový výrobok od spoločnosti Kerbl. Na rozdiel od bežných odrohovačov sú klaksónové systémy 
značne zničené horúcim vzduchom. Povrchová aplikácia je jednoduchá a obzvlášť šetrná k lýtku.
• špičkové výsledky odrohovania vďaka rozsiahlej deštrukcii a krátkemu času aplikácie
• 2 x 10 sekúnd na roh
• neinvazívna aplikácia, mimoriadne šetrná
• veľmi krátka doba zahrievania, rýchla príprava na prevádzku
• funkčný a ergonomický dizajn s ideálnym rozložením hmotnosti
• spoľahlivé, automatické piezoelektrické zapaľovanie
• materiál: nehrdzavejúca oceľ
• plyn je súčasťou dodávky
• záruka 2 roky

1756

18250

18235

18251 18236

k dispozícii od: marec 2022

rozsah dodávky: 1 x odrohovací prístroj,  2 x plynová 
kartuša (1756), náradie, 1 x návod na použitie, 1 x 
prepravný kufrík

Technické údaje 1766
max. teplota vypaľovacej špičky približne 450 °C
Trvanie práce 180 min

Kat.číslo Farba Dĺžka €
1766 červená 31 cm

Ø pálenie
Ø tip 22 mm 1

Kat.číslo Popis Contents €
1756 Plynová kartuša 110 ml 1/12/72
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Kopytný a paznechtový nôž ProfiCurv
Kopytný a paznechtový nôž pre profesionálne použitie so špeciálne zalomenou 
čepeľou zo špeciálnej nožiarskej ocele
• krátka, zalomená čepeľ aj pre malé pracovné polomery
• Vysokolegovaná špeciálna oceľ pre dlhú životnosť a brúsiteľnosť
• jednostranné profesionálne brúsenie pre mimoriadnu ostrosť a rezné správanie
• ergonomická rukoväť z tepelne upraveného bukového dreva
• perfektný prenos sily prostredníctvom optimalizovaných pákových pomerov
rukoväte a čepele

mimoriadne ostrá a obratná

Kat.číslo Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele        Dĺžka reznej hrany €
16823 195 mm jednookrajová pravá 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200
16824 195 mm ľavá 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200

Vyrobené v EÚ

Nôž na kopytá a paznechty ProfiLoop
Kopytný a paznechtový nôž pre profesionálne použitie so slučkovou čepeľou pre prácu na oboch stranách

• Slučková čepeľ pre pravákov a ľavákov alebo prácu na oboch stranách
• Vysokolegovaná špeciálna oceľ pre dlhú životnosť a brúsiteľnosť
• Špeciálne brúsenie pre výnimočnú ostrosť a rezné vlastnosti
• ergonomická rukoväť z tepelne upraveného bukového dreva
• perfektný prenos sily prostredníctvom optimalizovaných pákových pomerov rukoväte a čepele

obojručný

Kat.číslo Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka reznej hrany €
16825 195 mm obojstranné 55 mm 12 mm 40 mm 1/10/200

Vyrobené v EÚ

16824

16823
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Bandáž na paznechty Vetlastic
Samodržná bandáž vyvinutá špeciálne na ošetrovanie paznechtov a pre veterinárnu oblasť! VetLastic sa vyznačuje tesným tkanivom so 
zvýšeným nánosom latexu a tým zvýšenou lepivosťou! Napriek kompaktnej hustote materiálu sa dá Vetlastic ľahko roztrhnúť!
• stredne elastická, samodržiaca bandáž
• veľmi pevná pri pozdĺžnom roztrhnutí,
• ale priečne sa môže ľahko roztrhnúť
• nelepí na vlasy, iba na seba samú
• moderný
• syntetický materiál High-Tech, vystužený latexom
• možnosť ľahkého založenia,
• zvlášť na ťažkých miestach

Vďaka zvýšenému nánosu latexu odporúčaná zvlášť v zime!
Odporúčaná ošetrovateľmi paznechtov!

Tento produkt bol vyvinutý špeciálne na ošetrovanie veľkých zvierat a slúži výlučne na používanie vo 
veterinárnej medicíne/na ošetrovanie kopýt a paznechtov.

Obväz a podporný obväz TechnoCast
Rýchlotuhnúci syntetický podporný obväz pre jednoduchú aplikáciu v oblasti kopýt a paznechtov 
hovädzieho dobytka, koní a iných malých a veľkých zvierat.

• Jednoduché použitie: obväz ponorte do vody, nasaďte, pritlačte, nechajte stuhnúť, hotovo!
• vyrobené z polyesterovej tkaniny impregnovanej zmesou polyuretánovej živice reagujúcej s vodou
• vytvrdnutý za pár minút a plne odolný
• Extrémne vysoká stabilita pri nízkej hmotnosti zároveň
• jednotlivo vzduchotesne zabalené v hliníkovom vrecku
• pre zranené a zlé kopytá
• aj pri prechode z podkov na holé kopytá
• na paznechty, ktoré sa už nedajú liečiť blokmi
• vydrží až 4 týždne

Tento produkt bol špeciálne vyvinutý na liečbu veľkých 
zvierat a je určený výhradne na použitie vo veterinárnej 

medicíne/starostlivosť o kopytá a paznechty.

Široká škála aplikácií v oblasti kopýt a 
paznechtov!

Kat.číslo Dĺžka Šírka €
16580 360 cm 7,5 cm 1/18
16581 550 cm 10 cm 1/12

Obväz a bandáž na paznechty CottoPad
Vysoko savá a veľmi odolná embosovaná vypchávka zo 100% bavlny

• na výplň do bandáží kopýt a paznechtov
• veľmi odolná proti roztrhnutiu a ľahko sa odvíja vďaka vysokej priľnavosti
• embosovaná vata s drsným povrchom – ľahko sa s ňou pracuje aj mokrými rukami
• čistý prírodný produkt vyrobený zo 100% bavlny

100% bavlna - bez spojiva

Kat.číslo Dĺžka Šírka MOQ Kus/Jednotka €
16840 600 cm 9 cm 12 kusov 12 / balenie 1/12

Tento produkt bol špeciálne vyvinutý na liečbu 
veľkých zvierat a je určený výhradne na použitie 

vo veterinárnej medicíne/starostlivo

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka MOQ Kus/Jednotka € 
1663 svetlozelená 450 cm 7,5 cm 1/24/144

16572 svetlozelená 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25 / balenie 1/8 NOVÝ
1664 svetlozelená 450 cm 10 cm 1/18/108

16575 svetlozelená 450 cm 10 cm 1 balenie 25 / balenie 1/6 NOVÝ
1675 červená 450 cm 7,5 cm 1/24/144

16570 červená 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25 / balenie 1/8 NOVÝ
1676 červená 450 cm 10 cm 1/18/108

16573 červená 450 cm 10 cm 1 balenie 25 / balenie 1/6 NOVÝ
1667 modrá 450 cm 7,5 cm 1/24/144

16571 modrá 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25 / balenie 1/8 NOVÝ
1668 modrá 450 cm 10 cm 1/18/108

16574 modrá 450 cm 10 cm 1 balenie 25 / balenie 1/6 NOVÝ
1672 čierna 450 cm 7,5 cm 1/24/144
1673 čierna 450 cm 10 cm 1/18/108
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TAR PASTE decht z bukového dreva
• hustá kvapalina vysokej kvality
• osvedčený prostriedok pre ošetrenie kopýt

Kat.číslo Obsah €
1635 1 kg 1/12

16350 5 kg 1
16361 10 kg 1

Dezinfekčná rohož
• na použitie na vstupoch do maštalí citlivých na chorobu
• robustným priepustný vrchný materiál umožňuje vniknutiu tekutiny do jadra
• nepriepustný materiál na dne a na strane zabraňuje strate tekutiny

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka Height Objem €
16490 modrá 55 cm 45 cm 3 cm 6 L 1 100 NOVÝ
16413 modrá 85 cm 60 cm 3 cm 8 L 1 100

NOVÝ 163516350

Technobase 2CB SuperFast
Dvojzložkové lepidlo s obzvlášť rýchlym vytvrdzovaním na profesionálne použitie
Dvojzložkové lepidlo s bleskurýchlym vytvrdzovaním pri teplote okolia 20 °C pre skúsených profesionálnych používateľov
• receptúra   vyvinutá pomocou paznechtárov pre najrýchlejšiu rýchlosť vytvrdzovania
• pri aplikácii pod uhlom 45° a 90°
• paznecht  je možné opäť plne zaťažiť po cca 2 minútach (pri správnom skladovaní nad 15 °C)
• pevne a trvalo priľne k dreveným a gumeným blokom
• kartuša sa dá otvoriť a znova zatvoriť v niekoľkých krokoch a bez náradia

Super rýchle dvojzložkové lepidlo pre profesionálov!

16273
až do 10 °C

16283
od 10 °C

Kat.číslo Popis Obsah €
16293 Kartuša 210 ml / Kartuša 1/12

Kat.číslo Popis MOQ

Kusy / jednotka €

16273 Miešacia kanyla k Technobase 2CB New Formula 1 balenie 12 / balenie 1/10
16283 Miešacia kanyla pre Technobase 2CB , modrá, 200ml, 12ks 1 balenie 12 / balenie 1/10
16299 Dávkovacia pištoľ pre 200 ml kartušu 1/5

16299
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čaká na patent

Kat.číslo Farba Šírka Hĺbka Výška €
18860 červená/modrá 49 cm 134 cm 190 cm

Ø kefa
Ø 35 - 49

cm
1

Kat.číslo Popis €
18881 Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a Swing (predchádzajúca verzia) 1

Vyrobené v nemecku

Škrabacia kefa HAPPYCOW MaxiSwing
Špeciálne usporiadanie kefy vo vertikálnom, oscilačnom tvare uľahčuje čistenie srsti od 
hlavy až po trup. Kefa je prístupná zo všetkých strán a otáča sa v každom smere a takmer v 
každom uhle, čím dosiahne každú časť tela zvieraťa. Ďalej nehrozí vyskočenie štetín ako pri 
horizontálnych kefách!

• HAPPYCOW MaxiSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychýlením kefy
• kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie
• optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje použitie šetrné k zvieratám
• trvalé mazanie prevodovky po celú dobu životnosti stroja
• inteligentná elektronika pre bezproblémovú a nenáročnú prevádzku
• ovládanie s dobre viditeľným displejom pre zobrazenie prevádzkového stavu
• variabilné nastavenie doby chodu kefy (10 - 300 s)
• meniaci sa smer chodu kefy po každej aktivácii zaisťuje rovnomerné opotrebovanie kief
• vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na krútiacom momente sa kefa pri príliš veľkom odpore zastaví, čím je zaistená 
bezpečnosť v stajni
• pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zásuvky
• všetky oceľové diely žiarovo zinkované

Nový Happycow MaxiSwing - vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Kerbl
• Kompletne prepracovaná kyvadlová kefa, ktorá bude patentovaná, má robustnú a na údržbu nenáročnú konštrukciu, ako aj 
novo navrhnutú riadiacu elektroniku.
• Špeciálne usporiadanie kefy, pohonu a kĺbovej jednotky vytvára optimalizovaný prítlak kefy na zviera a tým zaisťuje efektívny a 
pohodlný proces škrabania.

Technické údaje 18860

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 550 W
Výkon 27 v/min
Hmotnosť 105 kg
Krytie IP56
Materiál štetín Polypropylén
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Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW MiniSwing
pre teľatá, kozy a ošípané
S vertikálne oscilujúcou kefou sa dostanete takmer na každú časť tela, najmä hlava a trup sú dôkladne vyčistené. 
Škrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing je vhodná pre teľatá od 3 mesiacov a dospelé kozy a chovné prasnice.

• HAPPYCOW MiniSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychýlením kefy
• kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie
• optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje použitie šetrné k zvieratám
• trvalé mazanie prevodovky po celú dobu životnosti stroja
• inteligentná elektronika pre bezproblémovú a nenáročnú prevádzku
• meniaci sa smer chodu kefy po každej aktivácii zaisťuje rovnomerné opotrebovanie kief
• vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na krútiacom momente sa kefa pri príliš veľkom odpore

zastaví a zaistí tak bezpečnosť v stajni
• pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zásuvky
• všetky oceľové diely žiarovo zinkované

Škrabacia kefa  HAPPYCOW MidiSwing
S vertikálne oscilujúcou kefou sa dostanete takmer na každú časť tela, najmä hlava a trup sú dôkladne vyčistené. Škrabacia kefa 
HAPPYCOW MidiSwing je vhodná pre hovädzí dobytok vo veku od 1 roka.

• HAPPYCOW MidiSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychýlením kefy • kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie
• optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje použitie šetrné k zvieratám • trvalé mazanie prevodovky po celú dobu životnosti stroja
• inteligentná elektronika pre bezproblémovú a nenáročnú prevádzku • meniaci sa smer chodu kefy po každej aktivácii zaisťuje rovnomerné
opotrebovanie kief • vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na krútiacom momente sa kefa pri príliš veľkom odpore zastaví a zaistí tak
bezpečnosť v stajni • Pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zásuvky • všetky oceľové diely žiarovo zinkované

Kvalitný produkt - vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Kerbl

18850

230 V
50 - 60 Hz
250 W
27 v/min
65 g
IP56
Polypropylén

Kat.číslo Farba Šírka Hĺbka Výška €
18850 červená/modrá 43,5 cm 100 cm 140 cm

Ø kefa
43,5 cm 1

Kat.číslo Popis €
18851 Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing 1

Vyrobené v Nemecku
K dispozícii od: apríl 2022

Kvalitný produkt - vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Kerbl

18840

230 V
50 - 60 Hz
180 W
27 v/min
40 kg
IP56
Polyamid

Kat.číslo Farba Šírka Hĺbka Výška €
18840 červená/modrá 30 cm 77 cm 110 cm

Ø kefa
25 cm 1

Kat.číslo Popis €
18841 Kefa pre HAPPYCOW MiniSwing 1

Vyrobené v Nemecku

K dispozícii od: apríl 2022

Technické údaje

Napätie
Sieťová frekvencia
Výkon
Výkon
Hmotnosť
Krytie
Materiál štetín

Technické údaje

Naptie
Sieťová frekvencia
Výkon
Výkon
Hmotnosť
Krytie
Materiál štetín
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Kefa na dobytok HAPPYCOW voľná
HAPPYCOW Free umožňuje zvieratám, aby si sami určili intenzitu čistenia a masáže.

• vertikálne oscilujúca kefa bez napájacieho pripojenia
• ideálne aj ako materiál na hranie
• vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie
• kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie
• robustná
• jednoduché a nenáročné na údržbu
• všetky oceľové diely žiarovo zinkované

18855: 
• závesné oceľové lanko 1,8 m • nosné rameno na montáž na stenu je k dispozícii
ako príslušenstvo 18865:
• žiarovo pozinkované kĺbové zavesenie s klznými ložiskovými puzdrami

Kvalitný produkt - vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Kerbl

Technické údaje 18855 18865

Hmotnosť 23 kg 49 kg
Materiál štetín Polypropylén Polypropylén

Kat.číslo Popis Farba možno použiť na Šírka Hĺbka Výška Ø kefa €

18855 Midi červená/modrá
menšie plemená 
a mladé zvieratá 43,5 cm 1

18865 Maxi červená/modrá veľké zvieratá 49 cm 120 cm 150 cm     35 - 49 cm 1

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo Popis Materiál Hĺbka vhodné pre €
18851 Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing 18850, 18855 1

18881 Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a Swing 
(predchádzajúca verzia) 18860, 18865 1

18856 Prídavná hmotnosť 2,9 kg 18855 1

18846 podperné rameno 
na montáž na stenu

žiarovo pozinkovaný kov 71 cm 18855 1

18865

18855
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Veľmi jednoduchá montáž pomocou skrutiek alebo klincov

Škrabacia a čistiaca podložka KratzPad
Flexibilná podložka pre prirodzenú starostlivosť - bez akéhokoľvek náradia
Jednoduchá, flexibilná a bezpečná: podložka na škrabanie a čistenie pre kone a iné zvieratá so štruktúrou 
šetrnou k pokožke. Vďaka flexibilnej konštrukcii sa dá ľahko namontovať na rovné povrchy, okolo rohov 
alebo na stromy či stĺpy.
• špeciálna štruktúra podložky zabraňuje ranám a škrabancom na zvierati - aj pri neustálom trení
• jednoduchá montáž v stajni, na ploty, na kmene stromov, na stĺpy, na steny atď.
• chráni vašu infraštruktúru: ohryzené dvere stánkov, poškodené stĺpiky oplotenia alebo ohlodanej 
kôre stromov sa dá ľahko vyhnúť pomocou rohože
• vyrobené z odolného polyetylénu

Možno použiť aj ako čistiacu podložku:
• vďaka odolnosti voči chemikáliám je možné podložku použiť aj
v dezinfekčných vanách na topánky na kombinované čistenie a
dezinfekciu

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka €
3282838 zelená 40 cm 60 cm 1/10 400
3282839 zelená 55 cm 90 cm 1/10 120

Vyrobené v EU

Sada akumulátorových zastrihávačov GrumoX
Kompletná strihacia súprava vrátane rozsiahleho príslušenstva na starostlivosť o srsť a pazúry psov!

• 4-stupňové nastavenie výšky stríhania pomocou posuvného spínača (1,0
- 1,9 mm) • 3-úrovňová šmyková rýchlosť • vynikajúce strihacie vlastnosti
vďaka keramickej strihacej hlave • digitálne zobrazenie stavu nabitia a
zostávajúcej kapacity batérie • výkonná Li-Ion batéria s 2 500 mAh
• možno prevádzkovať aj so zasunutým napájacím zdrojom • len pre 
malé zvieratá

Technické údaje 184602
Napätie 5 V DC
Systém strihacej hlavy SnapOn

Stríhací výkon cca 5 500 zdvihov/min / cca 6 000 
zdvihov/min / cca 6 500 zdvihov/min

Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.500 mAh
Čas nabíjania batérie 240 min
Výdrž batérie 240 min
Šírka strihu 38 mm
Výška strihu 1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Hmotnosť 219 g bez kábla

Kat.číslo Farba Typ strihu Šírka strihu €
184602 čierna Detailné strihanie 38 mm 1/12

Kat.číslo Popis €
184604 Keramická strihacia hlava pre GrumoX 1

Súčasťou dodávky je: 1 x strihací 
strojček vrátane keramickej strihacej 
hlavy, 4 x pripínací hrebeň, 1 x nabíjací 
zásobník vrátane nabíjacieho kábla a 
adaptéra do zásuvky pre EÚ/UK, 1 x 
čistiaca kefka, 1 x malá fľaštička s 
olejom, 2 x hrebeň na srsť, 1 x nožnice 
na nechty, 1 x návod na použitie 
(viacjazyčný)
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Akumulátorový zastrihávač Aesculap Favorita CLi
Najnovšia generácia bezdrôtovej Favority
Inovatívny a výkonný akumulátorový strihací strojček pre profesionálne použitie! Integrovaný 
„InfoLED displej“ kedykoľvek zobrazuje stav nabitia batérie, ako aj pokyny pre olej a čistenie.

• vrátane Favorita InfoLED: neustále informovaný o prevádzkovom stave batérie a zariadenia!
• najnovšia technológia Li-ion batérie zaručuje extrémne dlhé prevádzkové časy v porovnaní s 

predchádzajúcim modelom
• ergonomické a dokonale vyvážené
• hmotnosť len 390 g pre prácu bez námahy
• nabíjacia stanica s LED displejom a nabíjacími slotmi pre strojček a náhradnú batériu
• dodávka bez strihacej hlavy

Favorita: jediný strihač malých zvierat s nastaviteľným 
prítlakom čepele a digitálnym displejom InfoLED!

Sada obsahuje: 1 x akumulátorový zastrihávač Favorita CLi, 1 x Aesculap olej 
(GT604), 1 x návod na použitie, 1 x nabíjacia stanica, v závislosti od modelu: 
1 alebo 2 x Li-ion batérie

Favorita InfoLED:
• v prípade potreby zobrazuje stav nabitia batérie

na kontakte - aj keď je vypnutá
• situačné upozornenie v podobe olejovej nádoby

pri prekročení časového intervalu pre olejovanie
• situačné upozornenie, ak kontrola zaznamená

problém, napr. v dôsledku prehriatia

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Aesculap Favorita
Pohon bezkartáčový EC motor
Prevodovka Vahadlo/excentrické rameno
Stríhací výkon približne 3 300 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.850 Ah
Výdrž batérie 180 min
Čas nabíjania batérie 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 390 g vrátane batérie a strihacej hlavy

Kat.číslo Popis Farba €
GT234-NB vrátane 1 batérie modrá 1/9
GT234-SR vrátane 1 batérie červená 1/9
GT236-NB vrátane 2 batérií modrá 1/9
GT236-SR vrátane 2 batérií červená 1/9

Kat.číslo Popis kapacita batérie €
XT431 Náhradná batéria do strojčeka 2.850 mAh 1/20

Vyrobené v Nemecku

Li-Ion
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Akumulátorový zastrihávač Durati Horse
Durati so širokou strihacou hlavou #10W na (čiastočné) strihanie koní v osvedčenej kvalite Aesculap. 
Ľahký, optimálne vyvážený a vhodný aj pre ženské ruky, Durati má tichý chod a dlhú výdrž batérie.

Sada obsahuje: 1 x akumulátorové strojček Durati 
Horse, 1 x batéria, 1 x strihacia hlava GT339 #10W 
(2,4 mm), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x návod na 
použitie, 1 x odolný plastový kufrík

• vysoká rýchlosť strihu vďaka vysokému počtu zdvihov 3500 zdvihov za minútu pre optimálny rezný vzor
• výkonná nabíjateľná batéria s lítium-iónovou technológiou umožňuje veľmi dlhú dobu chodu cez 3 
hodiny
• kompaktný dizajn umožňuje strihanie aj na ťažko dostupných miestach
• ergonomicky tvarovaná oblasť úchopu vhodná aj pre jemné ruky
• práca s nízkou únavou vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• nabíjacia stanica s LED displejom a nabíjacími slotmi pre strojček a náhradnú batériu
• vrátane strihacej hlavy GT339 #10W (2,4 mm)

so širokou strihacou hlavou #10W (2,4 mm)

Technické údaje

Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn, Kompatibilné
Pohon bezkartáčový EC motor
Prevodovka Vahadlo/excentrické rameno
Stríhací výkon približne. 3.500 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.850 mAh
Výdrž batérie 240 min
Čas nabíjania batérie 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g vrátane batérie a strihacej hlavy

Kat.číslo Farba €
GT444-NB modrá 1/9

Kat.číslo Popis kapacita batérie Veľkosť strihacej hlavy Výška strihu €
GT339 Strihacia hlava Aesculap SnapOn 10 široký 2,4 mm 1/10/50
XT431 Náhradná batéria do strojčeka 2.850 mAh 1/20

Vyrobené v Nemecku

Strihací strojček Durati VET
Durati pre špeciálne použitie vo veterinárnej oblasti so zastrihovacou hlavicou pre strihanie tesne pri pokožke 
v osvedčenej kvalite Aesculap. Ľahký, optimálne vyvážený a veľmi praktický Durati s dlhou výdržou batérie 
odvádza perfektnú pomoc!
• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov 3500 zdvihov za minútu pre presné voľné 

strihanie • výkonná nabíjateľná batéria s lítium-iónovou technológiou umožňuje veľmi dlhú dobu chodu 
cez 3 hodiny • s enormnou ťažnou silou aj pre lepkavé a zanesené miesta • ergonomicky tvarovaná oblasť 
rukoväte pre presné vedenie • práca s nízkou únavou vďaka veľmi nízkej hmotnosti •  nabíjacia stanica s 
nabíjacími otvormi pre strojček a akumulátor • vrátane strihacej hlavy GT310 #40 (0,25 mm)

Sada obsahuje: 1 x akumulátorový strojček Durati VET, 1 x batéria, 1 x strihacia 
hlava GT310 #40 (0,25 mm), 1 x Aesculap olej (GT604), 1 x návod na použitie

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn, Kompatibilné
Pohon bezkartáčový EC motor
Prevodovka Rocker arm/eccentric
Stríhací výkon približne 3.500 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.850 mAh
Výdrž batérie 240 min
Čas nabíjania batérie 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g vrátane batérie a strihacej hlavy

Kat.číslo Farba €
GT454-NB modrá 1/9

Kat.číslo Popis kapacita batérie Veľkosť strihacej hlavy Výška strihu €
GT310 Strihací strojček Aesculap SnapOn 40 0,25 mm 1/10/50
XT431 Náhradná batéria do strojčeka 2.850 mAh 1/20

Vyrobené v Nemecku

Li-Ion
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Strihač pre profesionálov!
Viac ako 3 hodiny používania 
na jedno nabitie batérie!

Akumulátorový strihací strojček FAV5 CL
Vylepšený akumulátorový strihací strojček FAV5 kombinuje robustnosť a sofistikovanú 
technológiu produktovej série Favorita so systémom strihacích hláv Aesculap SnapOn a 
extrémne dlhou výdržou batérie.
• prevádzka prakticky bez vibrácií vďaka motoru s hladkým chodom, s guľôčkovým ložiskom
• trvalo dobré výsledky v strihu vďaka kovovému vahadlu odolnému voči opotrebovaniu
• dobre zladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia pred prehriatím 
a zaisťujú dlhú životnosť • práca bez námahy vďaka štíhlemu, ergonomicky tvarovanému 
krytu z nerozbitného špeciálneho plastu • výkonná nabíjateľná batéria s lítium-iónovou 
technológiou umožňuje veľmi dlhú dobu chodu cez 3 hodiny • vrátane strihacej hlavy GT330 
#10 (1,5 mm)

Súčasťou dodávky je: 1 x akumulátorový strihací strojček, 1 x 
strihacia hlava GT330 #10 (1,5 mm), 1 x akumulátor, 
1 x nabíjacia stanica, 1 x sieťový kábel so zástrčkou EÚ a UK, 1 x 
malá fľaštička s olejom, 1 x čistiaca kefka, 1 x návod na použitie

Váš zastrihávač napájaný z batérie možno ľahko 
prestavať na káblové použitie pomocou adaptéra 
GT207. Jednoducho pripojte adaptér namiesto 
batérie a môžete si užívať nepretržitú prevádzku.

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Aesculap SnapOn, Kompatibilné
Pohon DC motor
Prevodovka Planétové prevody
Stríhací výkon približne 2.300 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.850 mAh
Výdrž batérie 240 min
Čas nabíjania batérie 240 min
Hladina akustického tlaku 65 dB
Hmotnosť 450 g vrátane batérie a strihacej hlavy

Kat.číslo Farba €
GT304-PR červená 1/9

Kat.číslo Popis kapacita batérie €
GT207 Adaptér vrátane napájacieho zdroja 1/8
XT431 Náhradná batéria do strojčeka 2.850 mAh 1/20

Aesculap BladeCool 2.0
• vysoko účinný technický sprej, ktorý okamžite chladí, jemne premazáva a čistí súpravu čepelí
• jednoduché použitie: jednoducho nastriekajte na súpravu čepelí pred, počas a po použití
• zlepšuje výsledok strihania udržuje strihacie čepele a strihacie hlavy dlhšie ostré • spoľahlivo 
odstraňuje zvyšky vlasov a srsti, ako aj nečistoty

Vylepšená receptúra s efektom 3 v 1!

Kat.číslo Obsah €
GTA103 400 ml 1/12 1.176

Vyrobené v Nemecku
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Akumulátorový strihací strojček Turbo A5
Akumulátorový strihací strojček pre najtvrdšie použitie na zvieratách so systémom strihacej 
hlavy SnapOn

• bezkomutátorový motor s vysokou rýchlosťou kĺže bez problémov aj cez hustú srsť
• automaticky adaptívne riadenie otáčok motora pre konštantný prenos výkonu bez 
ohľadu na typ pokožky • Li-Ion batéria pre až 80 minút prevádzky s 2900 mAh
• Ergonomická, textúrovaná oblasť rukoväte pre pohodlné a bezpečné uchopenie
• posuvný vypínač s protišmykovým povrchom pre prácu jednou rukou
• možnosť sieťovej aj batériovej prevádzky• otáčky 3-stupňového motora:
2800/3200/3600 ot./min • strihacia hlava nie je súčasťou dodávky

K dispozícii od: apríl 2022 

Súčasťou dodávky je: 1 x strihač na batérie bez strihacej hlavy, 
1 x nabíjacia stanica, 1 x sieťový kábel so zástrčkou EÚ a UK, 1 x olej, 
1 x čistiaca kefka, 1 x puzdro strihacej hlavy, 1 x návod na použitie

Technické údaje 18598
Napätie 3,6 V
Pohon DC motor

Stríhací výkon cca 2.800 zdvihov/min / cca 3.200 
zdvihov/min / cca 3.600 zdvihov/min

Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.900 mAh
Výdrž batérie 80 min
Čas nabíjania batérie 150 min
Hmotnosť 417 g vrátane batérie

Kat.číslo Farba €
18598 modrá 1/4

Sieťový/akumulátorový strihací strojček Pro 700i
• na strihanie detailov až 90 minút na jedno nabitie batérie
• Automaticky adaptívne riadenie otáčok motora pre konštantný prenos výkonu bez ohľadu na typ srsti
• Plynule nastaviteľná strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele umožňuje rôzne dĺžky strihu (0,5 - 2,5 mm)
• Ergonomický dizajn s protišmykovým povrchom a nízka hmotnosť zaisťujú prácu bez únavy
• 3600 otáčok za minútu pre najlepší výsledok strihania
• použiteľné s káblom alebo bez neho

Súčasťou dodávky je: 1 x sieťový a batériový strihač, 1 x 
nastaviteľná strihacia hlava, 1 x chránič strihacej hlavy, 1 x 
nabíjacia stanica, 1 x sieťový kábel so zástrčkou EÚ a UK, 1 x 
olej, 1 x čistiaca kefka, 4 x pripínací hrebeň, 1 x návod na 
použitie

Technické údaje 18599
Napätie 3,6 V
Pohon DC motor
Stríhací výkon približne 3.600 zdvihov/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 2.600 mAh
Výdrž batérie 90 min
Čas nabíjania batérie 60 min
Hmotnosť 324 g vrátane batérie

Kat.číslo Farba €
18599 modrá 1 K dispozícií od: apríl 2022
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Clipper A6
Nový rad produktov A6™ zaujme mnohými inováciami: Nová koncepcia motora automaticky kompenzuje kolísanie napätia. 
Výsledkom je, že motor beží rovnomernejšie a s menšou spotrebou energie! Záver: dlhšia životnosť motora!
Patentovaný antivibračný systém znižuje únavu kĺbov.

• kompaktný, 3-stupňový vysokovýkonný strojček na strihanie zvierat
• s novým vysokovýkonným motorom s nízkou hlučnosťou a menšou tvorbou tepla
• kompatibilné so všetkými zaklapávacími strihacími hlavami
• ergonomický, kompaktný dizajn
• strihacia hlava nie je súčasťou dodávky
• vrátane návodu na obsluhu

Vysoko výkonný 
motor s 3 rýchlosťami

3 stupne výkonu Určenie
Úroveň rýchlosti 1 na strihanie až na kožu alebo jemnú srsť
Úroveň rýchlosti 2 pre stredne hrubú srsť
Úroveň rýchlosti 3 pre hustú srsť

Technické údaje
Napätie 230 V
Systém strihacích hlavíc SnapOn
Úrovne rýchlostí 3 úrovne rýchlosti
Úroveň rýchlosti 1 3.100 zdvihov/min
Úroveň rýchlosti 2 3.600 zdvihov/min
Úroveň rýchlosti 3 4.100 zdvihov/min
Dĺžka kábla 3,66 m
Hmotnosť 370 g bez kábla

Kat.číslo Popis Farba €
18566 Comfort čierna 1/6
18567 Slim čierna 1/6
18545 Slim tyrkisová 1/6 NOVÝ
18546 Slim fialová 1/6 NOVÝ
18547 Slim Odtlačok labky 1/6 NOVÝ

18547185461856718466 18545



17

Delizia® bylinná lízna soľ Equisal DarmoFin
Bylinný kameň so špeciálnymi bylinkami na prirodzené posilnenie črevného prostredia. Okrem 
soli a stopových prvkov priaznivo na metabolizmus a celkovú pohodu vplývajú bylinky s vysokým 
obsahom horkosti a trieslovín.
• podporuje zdravú výživu pomocou špeciálnej bylinnej zmesi
• môže pomôcť znížiť potrebu chemických odčervovačov
• podporuje metabolizmus a celkovú pohodu
• môže pomôcť predchádzať chorobám 
• v súlade s ADMR a bez dopingu

s hodnotnou morskou soľou a špeciálnymi bylinkami

Zloženie

Listy vlašského orecha, Aspidium, Južné drevo, 
Koriander, medvedí cesnak, Koreň púpavy

Kat.číslo Hmotnosť MOQ Kus/Jednotka €
3224540 3 kg 4 kusy 4 / krabica 1/4

Nástenný stojan SlowFeed Plus
Stabilný nástenný stojan na pomalé a druhovo vhodné jedenie! 
Vďaka rozostupu mriežky 5 cm sa kone kŕmia pomaly, ale stabilne a môžu tak prispieť k pohode 
zvierat.
• menej problémov so správaním a trávením z pomalého jedenia
• naklonená základná doska zaisťuje, že zvyšky sena skĺznu nadol
• so sklopným vekom pre rýchle a jednoduché plnenie
• horizontálny otvor v spodnej časti zabraňuje hromadeniu zvyškov krmiva na

dne a uľahčuje úplné vyprázdnenie a čistenie koša na seno
• veľmi stabilná konštrukcia
• veľmi ľahká montáž
• Vrátane držiaka na stenu
• na cca 14 kg sena (v závislosti od štruktúry a lisovania)
• ochrana proti podšľapu vďaka tyčiam siahajúcim až po zem

Kat.číslo Šírka Hĺbka Výška Vzdialenosť tyče Hmotnosť €
3225 81 cm 41 cm 114 cm 5 cm 32 kg 1
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Stojan na krmivo HayBox
Senný box pre druhovo vhodné kŕmenie koní. 
Príjem krmiva je pomalý, ale stabilný a môže tak prispieť k pohode koňa.

• menej tráviacich problémov z pomalého jedenia
• veľmi rýchlo sa plní a ľahko sa čistí
• pevná, pozinkovaná kovová mriežka s rozostupom tyčí 6 cm
• kone jedia vo svojej prirodzenej polohe - pre stajňu, výbeh, výbeh atď.
• na cca 8 - 10 kg sena (v závislosti od štruktúry a lisovania)
• v prípade potreby pre lepšiu fixáciu je ako príslušenstvo k dispozícii pripevnenie na 

podlahu alebo na stenu
• prach zo sena padá na zem cez perforovanú základnú dosku - ideálne aj na mokré 

alebo zaparené seno (prebytočná voda môže odkvapkať)
• dodávka vrátane kovovej mriežky

ideálne pre alergikov na prach

Kat.číslo Šírka Hĺbka Výška €
3210373 80,8 cm 61 cm 56 cm 1 22

Kat.číslo Popis Materiál €
3210375 montážna sada na podlahu pozinkovaný kov 1/12
3210376 montážna súprava na stenu pozinkovaný kov 1
3210377 spodná doska polyethylén 1/25
3210378 Uzatváracia sada na otvorenie rámu siete pozinkovaný kov 1/250
3210379 Mriežka na seno pozinkovaný kov 1/10 NOVÝ

Spojka pre panely na pastviny
• ideálne na spojenie dvoch pastvinových panelov (ploché oválne rúry)
• na bezpečné spojenie dvoch pastvinových panelov odporúčame vždy použiť dve spojky
• umožňuje tiež spojenie pastvinových panelov cez rohy
• vhodné pre všetky pastvinové panely s bránou/bez brány
• materiál: kov žiarovo pozinkovaný

Kat.číslo €
442574 1

Držiak na stenu/podlahu pre pastvinové panely
• na upevnenie pastvinových panelov na stenu alebo zem
• vynechaním skrutky v blízkosti steny možno panely upevniť aj pod miernym uhlom, aby 

sa vyrovnali malé sklony alebo sklony terénu
• skrutkovacia časť kompletne žiarovo pozinkovaná

Kat.číslo €
442573 1

k dispozícii od: marec 2022

k dispozícii od: marec 2022



19

Obehové čerpadlo C10
Obehové čerpadlo s integrovaným vykurovacím telesom pre celoročnú prevádzku.
Ideálne riešenie pre zásobovanie zvierat temperovanou vodou. Neustály pohyb vody a zapínateľné vykurovanie 
ponúka dvojitú ochranu proti zamrznutiu.

• 3-stupňové spínanie: 0 = vypnuté, 1 = cirkulačný režim, 2 = cirkulačný a vykurovací režim
• automatické ovládanie nastavenej teploty vody
• automatické bezpečnostné vypnutie v prípade prehriatia
• LED na spínacej skrinke signalizuje, či je vykurovacie teleso zapnuté a vyhrieva sa
• rýchly odvzdušňovací ventil na radiátore
• obehové čerpadlo s tromi rôznymi stupňami rýchlosti
• jednoduchá inštalácia autorizovanými odborníkmi
• nízke nároky na priestor vďaka kompaktnému dizajnu
• veľmi jednoduché na údržbu
• komponenty sa dajú rýchlo odpojiť a rozobrať
• pre napájacie systémy s dĺžkou okruhu max. 250 m (s priemerom potrubia 3/4")
• puzdro z nehrdzavejúcej ocele
• indikátor prietoku a teplomer sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
• D/Š/V: 52 x 41,5 x 26,5cm

Súčasťou dodávky je: 1 x obehové čerpadlo, 1 x prietoková trubica s integrovaným 
vykurovacím telesom, 1 x spätný ventil, 1 x odvzdušňovací ventil, 1 x pretlakový 
ventil, 1 x skrutkový konektor čerpadla G 1 ½" - Rp. 1" pre obehové čerpadlo

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška výkon čerpadla Vykurovací výkon €
223130 52 cm 41,5 cm 26,5 cm 50 W 3.000 W 1

Kat.číslo Popis €
223131 Prietokomer s plavákom - pripojovací závit DN25 G1" 1
223132 pripojenie teplomera s teplomerom - veľkosť pripojenia DN25 1

Vyrobené v Nemecku

Ochranný oblúk
• vyrobený z pevných a pozinkovaných oceľových trubiek

Kat.číslo Popis Materiál Šírka Hĺbka Výška vrátane montážnej dosky €
221970 Veľkosť 1 žiarovo pozinkovaný kov 24 cm 30 cm 20 cm 1/4 60
221971 Veľkosť 2 žiarovo pozinkovaný kov 29 cm 34 cm 20 cm 1/4 48
221973 Veľkosť 3 žiarovo pozinkovaný kov 41 cm 36,3 cm 22 cm 1/4 32 NOVÝ
221974 pre model S60 žiarovo pozinkovaný kov 94 cm 44 cm 39 cm 1 NOVÝ

221973221971221970 221974
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Digitálny teplomer Min-Max
• obzvlášť ľahko čitateľné
• zobrazuje aktuálnu teplotu, ako aj najvyššie a najnižšie teploty dosiahnuté po poslednom resete
• prepínanie medzi °C a °F

Kat.číslo Farba Materiál Dĺžka Šírka Výška €
291392 biela Plast ABS 16 cm 7,8 cm 3 cm 1/72

Tlačná škrabka
• pružná oceľ, hrubá 1 mm • s rukoväťou • zodpovedajúca rukoväť: 
2959, 29263

Kat.číslo Rukoväť Materiál Šírka €
29264 bez rukoväte kov 15 cm

Ø držiak rukoväte
1/10 540

29260 bez rukoväte kov 30 cm 37 mm 1/10 320 NOVÝ
29261 bez rukoväte kov 30 cm 37 mm 1/10 320
29268 s rukoväťou kov 30 cm 37 mm 1 100
29262 bez rukoväte kov 50 cm 37 mm 1/10 240

Kat.číslo Popis Materál Dĺžka €
29265 Plech z pružnej ocele na škrabku kov 15 cm 1/100
29266 Plech z pružnej ocele na škrabku kov 30 cm 1/50
29267 Plech z pružnej ocele na škrabku kov 50 cm 1/50
29263 Rukoväť pre tlačné hrable popol 120 cm 1/25

Expandérová súprava
10 kusov
Vždy ten správny expandér po ruke!
• háčiky potiahnuté plastom zabraňujúce poškriabaniu
• material: Polypropylén

v praktickej plechovke
Kat.číslo MOQ  Kus / jednotka €
37989 1 balenie 10 / balenie  1/12/24

Expandérová súprava
• háčiky potiahnuté plastom proti poškriabaniu - schválené

TÜV-GS
• Materiál: Polypropylén
37981: 70 N trvalá ťahová sila (priama) zodpovedá
približne 7 kg
37982: 70 N trvalá ťahová sila (priama) zodpovedá
približne 7 kg
37980/2: 120 N trvalá ťahová sila (priama) zodpovedá
približne 12 kg

Nie je určený len na upevnenie nákladu na vozidlách!

Kat.číslo Popis Ø prípustná priama ťahová sila (LC) MOQ Kus/jednotka €
37981 2 x 60 cm + 2 x 80 cm 8 mm 70 N 1 blister           4 / blister 1/10/40 720
37982 2 x 80 cm + 2 x 100 cm 8 mm 70 N 1 blister           4 / blister 1/10/40 720

37980/2 2 x 100 cm 10 mm 120 N 1 blister          2 / blister 1/10/40 720 NOVÝ

37981

3798237980/2

29264

29262

29260

29268

Sada obsahuje: 2 x 25 cm, ø 4,0 mm, 2 x 45 cm, ø 8,0 mm, 2 x 50 
cm, ø 8,0 mm, 2 x 60 cm, ø 8,0 mm, 2 x 75 cm, ø 8,0 mm

Nie je určený len na upevnenie nákladu na vozidlá!

37 mm
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Univerzálny plot
neelektrifikovaný
• vymedzenie a ochrana jednotlivých majetkových oblastí, akými sú napr. B. 

kvetinové záhony, zeleninové záhrady, zelené plochy alebo jazierka
• vhodná aj ako krátkodobá, mechanická zábrana pre malé zvieratá
• dobre sa hodí ako lezecká pomôcka
• veľmi hustý
• jednoduchšia a rýchlejšia montáž a demontáž
• veľmi stabilný vďaka 11 votkaným polyamidovým stĺpikom vystuženým 

sklenenými vláknami
• tyčová hlava s očkom

• hmotnosť: cca 2,5 kg

Univerzálne použiteľné okolo domu, dvora a záhrady

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov €
291170 Jednotlivý hrot 20 m 80 cm zelená 11 1 50

Opravná páska
pre skleníky
• odolný voči UV žiareniu
• odolný voči poveternostným vplyvom
• veľmi vysoká priľnavosť
• trvanlivé
• ideálne na opravu poškodených fólií skleníkov
• možno použiť aj na opravu sklenených tabúľ a iných povrchov
• dá sa použiť vo vnútri aj vonku

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu €
291173 transparentné 10 m 10 cm 0,15 mm 1/50

Kôš proti hrabošom
• ochranný kôš pripravený na použitie proti poškodeniu koreňov• možno rozložiť v niekoľkých krokoch
a bez náradia
• vyrobené z extra tenkého šesťhranného drôteného pletiva: hrúbka drôtu 0,6 mm, veľkosť oka 16 mm
• uzavretý dvojitým záhybom na boku a na spodku • koreňový bal je chránený všade okolo • vyrobený z
pozinkovaného materiálu na ochranu v prvých rokoch, potom sa rozkladá bez zanechania zvyškov
• biologicky neškodné

291171: vhodné na ruže, kríky a cibuľovité rastliny 
291172: vhodné na stromy a kríky

Kat.číslo Výška Ø €
291171 40 cm 35 cm 1/25 750
291172 70 cm 60 cm 1/25 300

Vyrobené v Nemecku
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LED svetlomet Comfort Pro
LED svetlo na osvetlenie vonkajších priestorov a jazdeckého areálu.
• integrovaná optika šošovky zaisťuje extrémne široké a dopredu smerujúce žiarenie
• svetlo smeruje tam, kde je to potrebné – nízke svetelné znečistenie
• odlesky a kontrast svetla a tieňa sú znížené
• s integrovanou montážnou konzolou
• vysoká kvalita
• možno namontovať na stožiare svetlometov pomocou voliteľného adaptéra (č. položky 345693).

Extrémne široké a dopredu smerujúce žiarenie

5-ročná záruka

200 W 100 W 50 W

Technické údaje
Napätie 100 - 277 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výkon 120 - 130 lm/W
Uhol osvetlenia (uhol polovičného výkonu) 140 - 160 °
Životnosť čipu (L70) > 50.000

hFunkcia stmievania (len pre stmievateľné svetlá) 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ odpor
Materiál Hliníkový práškový lak
Prevádzková teplota okolia -30 - 50 °C
Zobrazenie farieb (CRI) Ra > 80
Trieda ochrany IP67

Top kvalita

80° – 100° 140° – 160°
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Optika objektívu minimalizuje oslnenie a kontrast svetla a tieňa

Kat.číslo Výkon Dĺžka Šírka Výška Funkcia stmievania €
345691 50 W 188 mm 266 mm 60 mm nemožno stlmiť 6.000 lm 5.700 K 1/8 80
345694 100 W 357 mm 270 mm 71 mm nemožno stlmiť 13.000 lm 5.700 K 1 36
345692 200 W 408 mm 309 mm 71 mm stmievateľný 26.000 lm 5.700 K 1 28

Kat.číslo Popis €
345693 Montážny adaptér pre svetelné stožiare (hrot Ø 76 mm) 1/16

Dokonalé svetlo pre koňa a jazdca s Comfort Pro 200 W
Kone ako stepné zvieratá majú vysokú potrebu svetla a ako korisť majú veľmi široké zorné pole (340°). Vidia najmä v odtieňoch zelenej a 
modrej farby a len pomaly sa prispôsobujú zmenám medzi svetlom a tmou. LED reflektor Comfort Pro 200 W je prispôsobený týmto 
potrebám a špeciálnym vlastnostiam, a preto sa dokonale hodí ako svetlo na jazdeckú arénu. Poskytuje vysokú intenzitu svetla v rámci 
svetelného spektra vhodného pre kone. Homogénne osvetlenie znižuje oslnenie a kontrast svetla a tieňa, pričom svetlo smeruje len tam, kde je 
potrebné. Dokonalé osvetlenie pre koňa a jazdca! Viac informácií nájdete v brožúre "LED osvetlenie pre kone".

Porovnanie osvetlenia jazdiarne Comfort Pro 200 W (ľavý obrázok) so štandardným svetlometom (pravý obrázok)

Svetelný tok Teplota farieb
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Žiarovka Philips CorePro LED E27
Lacná výmena žiarovky. Ideálne pre aplikácie všeobecného osvetlenia.
• matný povrch
• nízka spotreba energie
• nie stmievateľné
• k dispozícii v teplej bielej (2700 K) a neutrálnej bielej (4000 K)

Kat.číslo Výkon Dĺžka Šírka Výška Svetelný
tok 

Teplota 
farieb

zodpovedá výkonu 
žiarovky

Trieda energetickej 
účinnosti €

345960 5,5 W 110 mm  60 mm 60 mm 470 lm 2.700 K približne 40 W F 1/10 1.260
345961 8 W 110 mm  60 mm 60 mm 806 lm 2.700 K približne  60 W F 1/10 1.260
345962 13 W 110 mm  60 mm 60 mm 1.521 lm 2.700 K približne 100 W E 1/10 1.260
345963 5 W 110 mm  60 mm 60 mm 470 lm 4.000 K približne  40 W F 1/10 1.260
345964 7,5 W 110 mm  60 mm 60 mm 806 lm 4.000 K približne  60 W F 1/10 1.260
345965 12,5 W 110 mm 60 mm 60 mm 1.521 lm 4.000 K približne  100 W E 1/10 1.260

Technické údaje
Napätie 220 - 240 V
Frekvencia siete 50 - 60 Hz
Uhol osvetlenia (uhol polovičného výkonu)   200 °
Životnosť čipu (L70) > 15.000 h
Podanie farieb (CRI) Ra > 80
základňa 
lampy

E27

E A
G

F A
G

LED svetlo odolné proti vlhkosti FarmLINE
Perfektne sa hodí na drsné použitie vo vlhkom alebo prašnom prostredí!

• pre osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných hál a skladov, stodôl, dielní a pod
• s integrovanými vysokovýkonnými LED čipmi (nie sú potrebné žiadne žiarivky)
• chránené proti vode a prachu (trieda ochrany IP 65)
• soznačením D podľa DIN EN 60598-2-24, preto je vhodný do priestorov, ktoré sú ohrozené požiarom v dôsledku
horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo pre zvieratá, podstielka atď.)
• stabilný kryt odolný voči nárazom vyrobený z PC
• homogénne a neoslňujúce osvetlenie vďaka saténovému krytu
• vrátane montážnych spôn vyrobených z nehrdzavejúcej ocele

Technické údaje
Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výkon 120 lm/W
Uhol osvetlenia (uhol polovičného výkonu) 140 °
Životnosť čipu (L70) > 30.000 h
Materiál Polycarbonát
Podanie farieb (CRI) Ra > 80
Stupeň ochrany IP65
Trieda ochrany I

Kat.číslo Výkon Dĺžka Šírka Výška Funkcia stmievania Svetelný tok Teplota farby €
345580 25 W 120 cm 8 cm 7,2 cm nie stmievateľné 3.300 lm 6.000 K 1/10
345581 50 W 150 cm 8 cm 7,2 cm nie stmievateľné 6.600 lm 6.000 K 1/10

3-ročná záruka
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Konštrukčný LED reflektor
• robustné puzdro z hliníkového odliatku
• stabilný rúrkový rám
• s plynule nastaviteľným stojanom
• svietidlo je možné otáčať o 360°
• s plastovou rukoväťou na prenášanie
• 230V pripojovací kábel s bezpečnostnou zástrčkou
• s energeticky účinnými SMD LED čipmi
• až o 80 % nižšia spotreba energie

Technické údaje 345623
Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Svetelný výkon 100 lm/W

Životnosť čipu (L70) približne 50.000 h
Typ LED SMD
Materiál Tlakovo liaty hliník
Podanie farieb (CRI) Ra > 80
Dĺžka kábla 4 m
Stupeň ochrany IP65

Kat.číslo Farba Moc Dĺžka Šírka Výška €
345623 žltá / čierna 70 W 29 cm 18 cm 32 cm nie stmievateľné 7.000 lm 5.000 K 1/5

Likvidátor múch EcoKill LED
• obsahuje LED lampu pre nízku spotrebu energie a veľmi dlhú životnosť
• extrémne ľahké vďaka hliníkovej konštrukcii
• vrátane závesnej reťaze a záchytnej misky
• výborný pomer cena/výkon
• odolné voči korózii a poškriabaniu
• špeciálna LED UVA lampa s vysokou atraktivitou pre hmyz

k dispozícii od: marec 2022

Technické údaje 299938
Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Oblasť účinnosti 150 m²
Vysoké napätie 2.200 V
Prevádzkový čas lampy approx. 15.000 h
Materiál krytu Hliník
Rozmery (Š x H x V) 48 x 7 x 26 cm

Kat.číslo €
299938 1/3

Kat.číslo Popis Výkon €
299988 Náhradná trubica 7 W 1/25

Funkcia stmievania Svetelný tok Teplota farby
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Sprej proti hmyzu FlyBooster
Praktický sprej na odpudzovanie hmyzu a múch, komárov a iných lietajúcich škodcov! Vhodné aj ako náplň 
do automatického postrekovača FlyBooster!

• účinná ochrana pre vás a vaše zvieratá pred muchami, komármi, čiernymi muchami a inými lietajúcimi 
škodcami.
• vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie, napr. terasa alebo stajňa
• aplikácia na miestach s vysokým výskytom hmyzu, napríklad na ochranu zvierat v stajni, ktoré často 
hmyzom obzvlášť trpia.
• okrem manuálneho použitia je možné sprej použiť aj ako náplň do automatického postrekovača 
FlyBooster (299958)

Okamžitý účinok vďaka prirodzenému pyretru!

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

Dôležitá poznámka:
• Nepoužívajte sprej v blízkosti jedla, nápojov, riadu alebo krmiva pre zvieratá.

Aktívna ingrediencia
Pyretríny + pyretroidy, piperonylbutoxid

Kat.číslo    Objem €
299959 250 ml 1/6 1.740

Automatický postrekovač FlyBooster
Praktický automatický postrekovač, ktorý oslobodí váš domov alebo stajňu od múch, komárov atď . Automatický postrekovač v 
kombinácii s účinným odpudzovačom hmyzu FlyBooster (299959) udrží požadované miesta bez múch, komárov, roztočov, čiernych 
mušiek a iného lietajúceho hmyzu!
• automatický postrekovač s nastaviteľnými intervalmi pre nepretržité dávkovanie súvisiaceho repelentu proti hmyzu
• jednoduché nastavenie požadovaných intervalov striekania pomocou prehľadného a užívateľsky príjemného 
diaľkového ovládača • 6 intervalov na 8 alebo 12 hodín prevádzky, voľne voliteľné či už cez deň, v noci alebo  počas 
24 hodín • pre optimálny účinok by mal byť automatický postrekovač inštalovaný 2 metre nad zemou

Automatický postrekovač proti muchám!

k dispozícii od: marec 2022

Odporúčané nastavenia intervalov:

• každých 5 minút až do 160 m³, 45 - 60 m²  • každých 10 minút až do 80 m³, 25 - 30 m²
• každých 15 minút až do 55 m³, 16 - 20 m²  • každých 20 minút až do 40 m³, 10 - 15 m²
• každých 25 minút až do 32 m³, 9 - 12 m²  • každých 30 minút až do 26 m³, 8 - 10 m²

Technické údaje 299958
Šírka 70 mm
Hĺbka 65 mm
Výška 200 mm
Materiál krytu Plast

Kat.číslo €
299958 1/6

Kat.číslo Popis Obsah €
299959 Sprej proti hmyzu FlyBooster 250 ml 1/6

ETISSO® Schnecken-Linsen®

Inovácia produktu založená na aktívnej látke fosforečnanu železitého, integrovanej do 
medzinárodne známej, overenej a patentovanej technológie snail-lenses®
• na úspešné ničenie slimákov pri pestovaní zeleniny, ovocia a okrasných rastlín, vonku a
v skleníkoch

Teraz s biologicky aktívnym zložením

Ochranné pásmo rastlín
Používajte pesticídy opatrne. Pred použitím si prečítajte etiketu a 
informácie o produkte. Dodržujte upozornenia.

Aktívna ingrediencia
Fosforečnan železitý, 25 g/kg

Kat.číslo Obsah €
299466 300 g / šejker 1/20
299467 2 x 300 g/kartón 1/18

299466
299467
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Jedovatá pšenica ArvaStop
• špeciálne upravená pšenica na kontrolu poľných myší • povolené v plodinách na ornej
pôde, zelenine a ovocí, v lesných a okrasných rastlinách, viniči, ako aj na lúkach a pasienkoch
• pšenica nemôže klíčiť kvôli tepelnej predúprave • rýchla a efektívna akcia a žiadne
odplyňovanie pred navnadením • dôležité: Kŕmna návnada musí byť vložená hlboko do
tunelov pre hlodavce a neprístupná pre vtáky. Na povrchu by nemala zostať žiadna návnada.
Nepoužívajte v budovách • použitie: na kontrolu poľných myší cca 5 g / 8 -10 m dĺžky
chodby

Aktívna zložka fosfid zinočnatý, s ktorou je návnada pripravená, 
rozvinie svoj rýchly a spoľahlivý účinok až po požití hlodavcami pri 
kontakte so žalúdočnou kyselinou

Používajte pesticídy bezpečne. Prečítajte si návod na použitie, aby ste sa vyhli rizikám pre ľudí a životné prostredie!

Aktívna ingrediencia
Fosfid zinočnatý

Kat.číslo Obsah €
299458 1 kg / Vedro    1/12 NOVÝ
299528 5 kg / Vedro 1

frunax® DS Contra potkany 25 ppm
• porciovaná viaczrnná návnada z ovsených vločiek pripravená na použitie na
úspešnú kontrolu potkanov a myší
• použiteľné v budovách a okolo nich, ako aj na otvorených priestranstvách
• pôsobí aj proti rezistentným kmeňom hlodavcov

Aktívna ingrediencia
Difenákum 0,025 g/kg

Kat.číslo Obsah €
299465 3 x 200 g / balenie 1/96

Ratron® granule Power Pack 25 ppm
• proti potkanom a myšiam v stajniach, domoch a na iných miestach
• porciované power packy po 40 g, naplnené vysoko atraktívnou a mikrodistribuovanou
účinnou látkou

Aktívna ingrediencia
Brodifakúm, 0,025 g/kg

Kat.číslo Obsah €
299459 10 x 40 g / Kartón 1/20

Ratron® pastové výkonné vankúšiky 29 ppm
• vysoko atraktívna, prakticky porciovaná pastová návnada
• na úspešnú kontrolu hnedých potkanov a domácich myší vo vnútri aj vonku

Aktívna ingrediencia
Brodifakúm, 0,025 g/kg

Kat.číslo Obsah €
299464 400 g / Kartón 1/20

Jedovatá pšenica Ratron
• rýchlo pôsobiaca pšeničná návnada pre cielené ovládanie poľnej myši
• špeciálna formulácia zabraňuje uvoľneniu aktívnej zložky pred požitím
• rozložte 5 zŕn na každú myšaciu dieru lícom nadol
• proti myšiam poľným v poľnohospodárstve na ornej pôde, pestovaní zeleniny, ovocia 
a okrasných rastlín a na pasienkoch

Aktívna ingrediencia
Fosfid zinočnatý

Kat.číslo Obsah €
299700 5 kg / Vedro 1/4
299888 1 kg / Vedro 1/10

299700



28

Harmonix® pasta na hlodavce 
Veľmi účinný rodenticíd na báze vysoko koncentrovaného vitamínu D3 pre optimálne riadenie odolnosti pri hubení škodlivých hlodavcov.
• pastová návnada pripravená na použitie v 20 g vrecúšku s vysokou atraktivitou • je mimoriadne vhodný na liečbu rezistencie, pretože
neobsahuje antikoagulant • nový stop-feeding efekt aktívnej zložky: kŕmenie sa zastaví po 3 dňoch - znižuje množstvo návnady! • cieľové
organizmy: domáce a hnedé potkany, domáce myši, mláďatá a dospelí • vynikajúca alternatíva ku konvenčným antikoagulanciám na báze
účinných látok prvej alebo druhej generácie

Odporúčaná návnada pre istý úspech:
• Potkany: 100 – 200 g návnady na jednu jedovú stanicu vo vzdialenosti 3 alebo 
maximálne 20 m (v závislosti od stupňa zamorenia)
• Myši: 20 g návnady na jednu jedovú stanicu vo vzdialenosti od 2 do maximálne 
20 m (v závislosti od úrovne zamorenia)

Žiadna klasifikácia nebezpečných látok! 
Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Aktívna ingrediencia
Cholekalciferol, 0,77 g/kg

Kat.číslo       Objem €
299460       125 x 20 g 1

Harmonix® Monitorovacia pena
S fluorescenčnou monitorovacou penou Harmonix® je k dispozícii nový prostriedok na dôkladné určenie 
napadnutia a priestorových aktivít škodlivých hlodavcov. Harmonix® Monitoring Foam pomáha pri včasnom a 
dočasnom použití rodenticídov, a preto je nevyhnutnou súčasťou modernej ochrany proti škodcom.
• jednoduchá aplikácia v stenových priechodoch, trhlinách a štrbinách na určenie aktivity hlodavcov • vďaka 
fluorescenčnému farbivu aj pri slabom svetle, napr. monitorovanie je  možné na skrytých, zle prístupných 
miestach • monitorovacia pena môže byť aplikovaná na steny a strop,  kde bezpečne priľne a nebude sa šíriť 
prievanom • prenášajú sa len veľmi malé množstvá, ale sú veľmi ľahko rozpoznateľné v UV svetle a pomáhajú 
získať konkrétny obraz o pohybových vzorcoch potkanov alebo myší • veľmi cielený a ľahko použiteľný nástroj 
na pasívne zisťovanie zamorenia hlodavcami

Kat.číslo Obsah €
299461 400 ml 1/12

žiadna efektívna kontrola bez monitorovania!

k dispozícii od: marec 2022

Hraboš samovystreľovacie zariadenie VoleShot
Jedinečné samovystreľovacie zariadenie na hraboša pre ešte bezpečnejšiu manipuláciu. 
Mimoriadne účinný aj pri hrubej vrstve pôdy pred spúšťou.
• s prídavným bezpečnostným kolíkom pre ešte bezpečnejšiu manipuláciu a ochranu pred
náhodným spustením • držiak nábojnice vhodný pre efektívny kaliber 9x17 mm • jednoduché
spustenie a zaostrenie pre rýchle a bezpečné chytanie • špeciálna oceľ, ktorá sa ľahko čistí,
trvácna a odolná voči poveternostným vplyvom • vrátane rozsiahleho návodu na obsluhu a
návodu na použitie s dôležitými bezpečnostnými pokynmi

Viac bezpečnosti: dodatočný poistný kolík!

Pozor: Produkt so zvýšeným rizikovým potenciálom! Môžu byť zakúpené alebo 
používané iba osobami, ktoré dosiahli vek 18 rokov!Kat.číslo €

299645

Kat.číslo Popis Farba Kaliber MOQ Kus/Jednotka €
21202 špeciálne kazety žltá 9x17 1 pack 50 / balenie    1/10/100

Vyrobené v EU
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Infračervený tepelný žiarič Aktion
• • Hliníková clona ø 21 cm • so 6 vetracími štrbinami pre lepšiu cirkuláciu
vzduchu, tým dlhšia životnosť • infračervenej lampy • upevňovacia reťaz
(nosnosť max. 20 kg)

Technické údaje
Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Základňa lampy E27
Stupeň ochrany IPX4
Trieda ochrany II

Kat.číslo Dĺžka kábla Typ konektora MOQ Kus/Jednotka €
22290 5 m  tvarovanou zástrčkou 2 kus 2 / kartón 1/2 192 NOVÝ
22280 2,5 m  tvarovanou zástrčkou 2 kus 2 / kartón 1/2 192

Keramický žiarič
• Infračervená lampa so špeciálnym keramickým povrchom
• emituje výlučne teplo
• v neviditeľnom infračervenom spektre (nesvieti)
• dlhá životnosť (cca 15 000 hodín)
• odolné proti striekajúcej vode

Kat.číslo Výkon €
225284 60 W 1/6 504 NOVÝ
225285 100 W 1/6 504
225286 150 W 1/6 504
225287 250 W 1/6 504 NOVÝ
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Hviezda na hrýzenie prírodná
• vyrobené z potravinovo vyhovujúcich, prirodzene obnoviteľných
surovín • kyselina polymliečna získaná z cukrovej trstiny, vystužená
drevenými vláknami • organický, premenlivý a zdravotne nezávadný
materiál • dlhá životnosť • biokompatibilný • biologicky odbúrateľný
• Bez GMO • vybrané tvrdé drevo v súlade s HACCP z certifikovaného,   trvalo
udržateľného lesného hospodárstva • vhodné pre výkrm ošípaných

Kat.číslo Popis Ø €
22654 bez retiazky na zavesenie 75 mm 1/25

Kat.číslo Popis Materiál Dĺžka Hrúbka článku €
22607          Závesná reťaz s krúžkom pozinkovaný kov 75 cm 4 mm 1/25/100
22608          Závesná reťaz s krúžkom pozinkovaný kov 75 cm 6 mm 1/25
22609          Závesná reťaz s krúžkom nehrdzavejúca oceľ 75 cm 6 mm 1/25

Hryzací valec prírodný
• vyrobené z potravinovo vyhovujúcich, prirodzene obnoviteľných surovín
• kyselina polymliečna získaná z cukrovej trstiny, vystužená drevenými vláknami
• organický, premenlivý a zdravotne nezávadný materiál • Bez GMO • biologicky
odbúrateľný • dlhá životnosť  • biokompatibilný • vybrané tvrdé drevo v súlade s
HACCP z certifikovaného,   trvalo udržateľného lesného hospodárstva • dvojplášťová
konštrukcia pre jednoduchú inštaláciu na 1" rúrky, vďaka čomu je ideálna na
dodatočné vybavenie v pôrodných klietkach a kŕmnych kotercoch • vďaka otvoru
vhodného aj na pripevnenie na hracie retiazky• vysoká atraktivita vďaka možnosti
otáčania a posúvania  • hygienické • dodávka vrátane skrutkového spojenia, bez
reťaze

Kat.číslo Popis Farba Dĺžka Ø €

22695 16 cm 9,5 cm 1/50

Kŕmny automat Grow Feeder Maxi
• pre výkrmové ošípané • mechanizmus z ušľachtilej ocele príjmu krmiva simuluje prirodzené 
rýpanie zvierat • z vysoko • pevného polypropylénu • ochranná hrana proti prehryzeniu z ušľachtilej 
ocele • vlhko-suchý systém podporuje chuť • jednoduchá manipulácia a jednoduché čistenie

22784: inštalácia vodovodného potrubia možná na oboch stranách 
• napájačka s niplom je ľahko prístupná aj pre malé prasiatka
• systém vlhké-suché stimuluje chuť do jedla

O 30 % väčšia kapacita (60 l)
Presné dávkované množstvo vďaka 13 možnostiam nastavenia 
Inštalácia prívodu vody možná na oboch stranách

Technické údaje
Kapacita nadstavca 60 L
Hmotnosť zvieraťa 15 - 120 kg

Kat.číslo Popis Farba Výška Ø €
22784 s vodovodnou prípojkou čierna 107 cm 37 cm 1 18
22788           bez vodovodnej prípojky 107 cm 37 cm 1 18 NOVÝ

22784

bez retiazky 
na zavesenie

prírodná

čierna
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Imobilizačný oblúk GAMBREL
Imobilizačný oblúk GAMBREL je ideálnym 
nástrojom na ľahké a bezpečné znehybnenie oviec.

• pre ovce a kozy
• ideálne na strihanie paznechtov, jahňatá, prepravu 

alebo ošetrovanie vašich zvierat
• jednoduché pripevnenie
• obzvlášť stabilný

Kat.číslo Farba Šírka Výška €
27475 červená 19,5 cm 11 cm 1/75
27476 žltá 26 cm 16,5 cm 1/110

Strihací strojček na ovce Econom NOVA
S novo navrhnutou strihacou hlavou pre špeciálne vyvinutú kratšiu strihaciu čepeľ GT598, ako aj 
väčšinu  strihacích čepelí od iných výrobcov. Nová všestranná schopnosť strihania oviec a špeciálneho 
dobytka so všetkými výhodami strihačskej dielne Aesculap.

• vysokovýkonný motor Aesculap si poradí s akoukoľvek prekážkou srsti, bez ohľadu na jej veľkosť, a umožňuje 
stroju neustále kĺzať po srsti • nízke zahrievanie oblasti rukoväte a holiacej hlavy vďaka dokonalému konceptu 
prúdenia vzduchu • ergonomická a neunavujúca manipulácia aj pri dlhom používaní vďaka štíhlemu krytu a 
vyváženej hmotnosti • jednoduchá údržba vďaka výmene filtra a uhlíka bez použitia náradia • integrovaná 
elektronická kontrola rozbehu a ochrana proti preťaženiu znamenajú maximálnu prevádzkovú bezpečnosť
• rovnomerná a dlhotrvajúca kvalita strihu a brúsiteľnosť vďaka strihacím nožom zo špeciálnej ocele s nízkym 
opotrebovaním

200W DC = 400W AC

Rozsah doručenia: 
1 x Clipper Econom Nova, 1 x horný nôž (GT578), 1 x spodný nôž 3,5 mm 
(GT598), 1 x Aesculap Oil (GT604), 1 * Návod na použitie, 1 x pevné pevné puzdro

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Sada strihacích nožov
Pohon DC motor
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov približne2.750 otáčok/min
Hladina akustického tlaku 76 dB
Hmotnosť 1.200 g

Kat.číslo Farba €
GT694 modrá 1/6

Kat.číslo Popis Spodné zuby noža        Horné zuby noža      Výška strihu €
GT669 Hlava na strihanie oviec Econom NOVA 1/12
GT578                         Vrchný nôž Econom, BB-4,5 mm 4 1/10/100
GT598         Spodný nôž Econom NOVA 13 3,5 mm 1/10/100

Vyrobené v Nemecku
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Akumulátorový strihací strojček na ovce Econom NOVA CL
S novo navrhnutou strihacou hlavou pre špeciálne vyvinutú kratšiu strihaciu čepeľ GT598, ako aj väčšinu 
strihacích čepelí od iných výrobcov. Nová všestranná schopnosť strihania oviec a špeciálneho dobytka so 
všetkými výhodami strihačskej dielne Aesculap.
• elektronické ovládanie dokonale riadi výkon v závislosti od odporu na pohone a zaisťuje tak dlhú životnosť a

optimálny výsledok strihania.
• použitie bezkomutátorového jednosmerného motora (EC motor) zaisťuje, že sa vytvára menej tepla, batéria

vydrží dlhšie a strojček má dlhšiu životnosť
• obrovská ťažná sila ako stroj na strihanie oviec poháňaný káblom
• už žiadne náhodné zapnutie/vypnutie pri výmene rúk vďaka elektronickému tlačidlu zapustenému v kryte
• veľmi dobre vyvážené, silné a vytrvalé
• najnovšia generácia lítiovej technológie zaručuje dlhé doby používania aj napriek vysokému výkonu

Rozsah dodávky:
1 x akumulátorový strihací strojček Econom NOVA CL
1x nabíjacia stanica v závislosti od modelu: 1 alebo 2 x Li-Ion batéria 
1 x horný nôž (GT578)
1 x spodný nôž 3,5 mm (GT598)
1 x Aesculap Oil (GT604)
1 * Návod na použitie
1 x praktické a pevné plastové puzdro

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Sada strihacích nožov
Pohon bezkartáčový EC motor
Prevodovka Čelné ozubenie
Počet zvihov približne 3.500 otáčok/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 3.500 mAh
Životnosť batérie 70 min
Čas nabíjania batérie 80 min
Hladina akustického tlaku 72 dB

Hmotnosť 1470 g vrátane batérie a 
strihacej hlavy 

Kat.číslo Popis Farba €
GT684 vrátane batérie modrá 1/6

Kat.číslo Popis
Spodné zuby 

čepele €
GT669 Hlava na strihanie oviec Econom NOVA 1/12
GT578               Vrchný nôžEconom, BB-4,5 mm 4 1/10/100
GT598              Spodný nôž Econom NOVA 13 3,5 mm 1/10/100

Made in Germany

Horné zuby 
čepele Výška strihu
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AKO TitanNet Premium Plus
Náš "všestranný" zo série TitanNet s novými patentovanými stĺpikmi PREMIUM.
Vybavené novými stĺpikmi siete PREMIUM, v tejto novej sieti spájame overené prednosti našich sietí na ovce TitanNet so širokými 
možnosťami pripojenia pre profesionálne použitie pri chove oviec. Vo vertikále sú namiesto mäkkého lankového materiálu použité tuhé 
plastové vzpery. Tie sú trvalo spojené s vodorovnými prameňmi vo vzdialenosti 30 cm a zaisťujú tak kompaktnú oporu aj na kopcovitom 
a nerovnom teréne.
• výška 90 cm (7 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (8 horizontálnych laniek)
• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovanými spodnými hrotmi
• extrémne pevne zvarené uzly
• zosilnené vrchné vlákno vedúce prúd - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 nerezových vodičov a pocínovaného medeného vodiča
• na plastové pramene poskytujeme 3-ročnú záruku na poškodenie UV žiarením
• voliteľne pripojiteľný, zosilnený uzemňovací vodič na uzemnenie po celej dĺžke siete v ťažkých zemných podmienkach (napríklad veľmi 

piesčitá alebo suchá zem)
• okrem toho je 2. vetva nad zemou vybavená aj samostatnou pripojovacou svorkou z nehrdzavejúcej ocele a môže byť preto flexibilne použitá
• obzvlášť dobrá viditeľnosť vďaka farebnej kombinácii modrá/biela - ideálne na použitie pri obrane proti jeleňom a vlkom
• 16 nerezových vodičov v spojení s hrubými PE závitmi v uzemňovacom drôte bráni prehryznutiu zverou

Možnosti pripojenia:
• uzemňovací vodič (vodivý) môže byť voliteľne pripojený k uzemňovacej tyči zariadenia pre dodatočné uzemnenie po celej dĺžke siete
• 2. Drôt nad zemou môže byť voliteľne oddelený od okruhu vodičov nad ním, aby sa predišlo zvýšenému rozptylu v prípade hustej vegetácie

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp €
27821 Dvojitý hrot 50 m 90 cm modrá/biela 14 27805 1 24
27823 Dvojitý hrot 50 m 108 cm modrá/biela 14 27807 1 24

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu €
27250-5 Zemná zátka pre pasienky čierna Kov 1/10/500
27322 zemná kotva čierna Kov 1/10/300
27805 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá termoplast + sklolaminát 90 cm 1
27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá termoplast + sklolaminát 108 cm 1

3-ročná záruka na
UV stabilitu

Einfaches und schnelles reparieren mit 
unseren neuen Verbindern von Litzclip.

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post

15,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

16 x 0.20 mm  
INOX 50 m

10
8 

cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

14 x 
Premium
Post

30,0 cm
15,0 cm

30,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

13,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

50 m

90
 cm

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

14 x 
Premium
Post

16 x 0.20 mm  
INOX
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AKO OviNet Premium
Náš "topseller" teraz aj s novými patentovanými stĺpikmi PREMIUM.
Osvedčená kvalita s PREMIUM charakterom – to je náš nový OviNet Premium s novými PREMIUM stĺpikmi. Túto sieť je možné použiť 
veľmi univerzálne a vďaka úzkym okám v spodnej časti ponúka najlepšiu bezpečnosť pasenia okrem oviec a kôz aj pre jahňatá, psy a pod. Nové 
stĺpiky PREMIUM zaisťujú ešte  lepšiu a bezpečnejšiu stabilitu odolajú aj tým najnepriaznivejším poveternostným podmienkam. 
Vďaka optimalizovanému rozostupu ôk bola znížená hmotnosť, vďaka čomu je nastavenie a skladanie siete ešte pohodlnejšie.

• výška 90 cm (8 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (9 horizontálnych laniek), každý dostupný s jednoduchým alebo dvojitým hrotom
• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovanými spodnými hrotmi
• extrémne pevne zvarené uzly
• zosilnené vrchné vlákno vedúce prúd - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 nerezových vodičov a pocínovaného medeného vodiča
• na plastové lanká poskytujeme 3-ročnú záruku na poškodenie UV žiarením

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp €
27800 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová 14 27804 1 30
27801 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová 14 27805 1 30
27802 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová 14 27806 1 30
27803 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová 14 27807 1 30

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu €
27250-5           Zemná zátka pre pasienky čierna Plast 1/10/500
27322 zemná kotva čierna Plast 1/10/300
27804 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá termoplast + sklolaminát 90 cm 1
27805 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá termoplast + sklolaminát 90 cm 1
27806 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá termoplast + sklolaminát 108 cm 1
27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá termoplast + sklolaminát 108 cm 1

3-ročná záruka na
UV stabilitu

12,0 cm

12,0 cm

12,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

15,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Premium
Post

50 m

90
 cm

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Premium
Post

50 m

10
8 

cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

12,0 cm

12,0 cm

12,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

15,0 cm

18,0 cm

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post
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AKO TitanNet Premium Vario
Naša všestranná sieť proti vlkom zo série TitanNet s novými PREMIUM stĺpikmi!
Spolu s odborníkmi v oblasti ochrany proti vlkom sme kompletne prepracovali našu sieť proti vlkom, aby sme pre vás našli dokonalý 
kompromis medzi užívateľskou spokojnosťou a efektívnou ochranou stáda. Nové, inovatívne a vysoko robustné stĺpiky PREMIUM 
dodávajú sieti maximálnu stabilitu. Okrem najvyššej možnej úrovne zabezpečenia bola touto sieťou venovaná osobitná pozornosť ochrane 
pred narušiteľmi zvonku. Vďaka špeciálnemu princípu +/- je TitanNet Premium Vario našou najuniverzálnejšou sieťou a môže byť 
prispôsobená vašej individuálnej praxi. Vertikálne vzpery, ktoré sú overené rokmi, zaisťujú stabilitu aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

• výška 108 cm (8 horizontálnych laniek) alebo 122 cm (9 horizontálnych laniek), každý dostupný s jednoduchým alebo dvojitým hrotom
• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovanými spodnými hrotmi
• extrémne pevne zvarené uzly
• zosilnené vrchné lanko pod prúdom
• horizontálne vedenie prúdu s 3 x 0,30 mm materiálom vodiča TriCOND na vlákno - veľmi dobrá vodivosť a dlhá životnosť
• voliteľne pripojiteľný, zosilnený uzemňovací vodič na uzemnenie po celej dĺžke siete v ťažkých zemných podmienkach (napríklad veľmi piesčitá 

alebo suchá zem)
• vylepšená stabilita a optimálne prispôsobenie sa terénu vďaka stabilným vertikálnym vzperám každých 30 cm
• na plastové lanká poskytujeme 3-ročnú záruku na poškodenie UV žiarením

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp €
27830 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm biela/modrá 14 27806 24
27831 Dvojitý hrot 50 m 108 cm biela/modrá 14 27807 24
27832 Jednotlivý hrot 50 m 122 cm biela/modrá 14 27808 24
27833 Dvojitý hrot 50 m 122 cm biela/modrá 14 27809 24

Kat.čísl
o

Popis Zemný hrot Materiál Výška kolu Šírka €

27250-5 Zemná zátka pre 
pasienky čierna Kov 1/10/500

27239 páska na stráženie stáda modrá / biela Kov 100 m 80 mm 1/24
27806 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá termoplast + sklolaminát 108 cm 1
27807 Náhradný stĺpik Double prong modrá termoplast + sklolaminát 108 cm 1
27808 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá termoplast + sklolaminát 122 cm
27809 Náhradný stĺpik Double prong modrá termoplast + sklolaminát 122 cm

3-ročná záruka na
UV stabilitu

Einfaches und schnelles reparieren mit 
unseren neuen Verbindern von Litzclip.

3 x 0.30 mm 
TriCOND

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX 50 m

12
2 

cm

0,06 Ω/m

14 x 
Premium
Post

30,0 cm

15,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

18,0 cm

14,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

15,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm 30,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

3 x 0.30 mm 
TriCOND

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX 50 m

10
8 

cm

0,08 Ω/m

14 x 
Premium
Post

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post

Dĺžka
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Výhrevná doska pre kurčatá CosyHeat
pre kurčatá
Mláďatá majú po vyliahnutí vysokú potrebu tepla a zahrievajú sa pod perím sliepky. Teplo sa hromadí pod perím a kurčatá majú príjemnú 
teplotu. Podľa tohto modelu funguje aj výhrevná platňa CosyHeat. Mláďatá vkĺznu pod platňu a odpočívajú v útulnom teple pod nim. 
Doska navyše vyžaruje teplo smerom dole a tvorí sa " tepelný vankúš". Pomocou otočného ovládača na platni možno teplotu ľahko a plynulo 
upravovať podľa tepelných požiadaviek kurčiat. Integrovaný termostat zaisťuje konštantnú teplotu pod doskou. Zahrieva sa, kým sa 
nedosiahne požadovaná teplota, a udržuje ju. Pretože sa platňa neohrieva trvalo, šetrí viac energie ako bežné sálavé kúrenie. S výškovo 
nastaviteľnými nožičkami sa ohrevná platňa dá ľahko prispôsobiť veľkosti mláďat.

• na chov kurčiat • vhodné pre rôzne plemená hydiny • vhodné aj pre začiatočníkov • výškovo nastaviteľné nohy • nastavenie teploty pomocou
integrovaného otočného • ovládača • izolácia pre cielený odvod tepla smerom dole • energeticky úsporné a efektívnejšie ako bežné sálavé
• ohrievače • bezpečná prevádzka 24 voltov • s napájacím zdrojom na pripojenie k zdroju napájania 230 voltov

Technické údaje 70420 70421
Napätie 24 V 24 V
Počet zvierat 25 50

Kat.číslo Výkon vykurovania Dĺžka Šírka €
70420 25 W 30 cm 30 cm 1/10 90
70421 50 W 40 cm 50 cm 1/5 40

Kat.číslo Popis Farba Materiál Dĺžka Šírka     Vhodná pre €
70422 Ochranný kryt na ohrievaciu platňu CosyHeat čierna Polypropylén 30 cm 30 cm 70420 1/10
70423 Ochranný kryt na ohrievaciu platňu CosyHeat čierna Polypropylén 40 cm 50 cm 70421 1/10

Presvecujúca LED lampa
• vývoj embryí obsiahnutých vo vajíčkach možno sledovať pomocou Schierlampe (skúšobnej lampy na vajíčka)
• dva gumené nástavce pre rôzne veľkosti vajec od 18 mm
• praktické a flexibilné na použitie

Technické údaje 73126
Napätie 1 x 1,5 V - AA (Mignon)

Kat.číslo Farba Moc Dĺžka Ø €
73126 čierna 3 W 12 cm 3,5 cm

Svetelný tok 
150 lm 1/200 3.000

70423
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Napájačka z recyklovaného plastu
• originálny Stükerjürgen
• šetrné k životnému prostrediu, keďže sa znižuje

využívanie fosílnych zdrojov
• s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• vhodné aj na zavesenie, čím sa menej špinia
• ľahko sa čistí a je obzvlášť robustný

Každá napájačka má individuálnu farebnú schému vďaka 
udržateľnému procesu recyklácie

Kat.číslo Objem €
70157 1,5 L 1/5 380
70158 3,5 L 1/5 135
70159 5,5 L 1/5 110

Kat.číslo Popis Materiál Výška vhodné pre €
70163 Podstavec recyklovaný plast 7 cm 70157, 70160 1
70164 Súprava nôh 4 ks recyklovaný plast 8 cm 70158, 70159 1

Vyrobené v Nemecku

Recyklované krmítko
• originálny Stükerjürgen  • šetrné k životnému prostrediu, keďže sa znižuje využívanie
fosílnych zdrojov • s osvedčeným bajonetovým uzáverom • vhodné aj na zavesenie, čím sa
menej špinia • pripínacia mriežka zabraňuje plytvaniu krmivom • ľahko sa čistí a je obzvlášť
robustný

Každý automatický podávač má individuálnu farebnú schému 
vďaka udržateľnému procesu recyklácie

Kat.číslo Objem €
70160 1 kg 1/5 290
70161 2,5 kg 1/5 110
70162 4 kg 1/5 100

Kat.číslo Popis Materál Výška vhodné pre €
70163 Podstavec recyklovaný plast 7 cm 70157, 70160 1
70164 Súprava nôh 4 ks recyklovaný plast 8 cm 70161, 70162 1

Vyrobené v Nemecku

Dezinfekčný filter napajacej vody silvertex®
Silvertex® Good Water Anti-Germ-Mat je postriebrená textilná podložka na ochranu vody pre konzumentov . Samodávkovací systém zaručuje 
trvalú ochranu proti choroboplodným zárodkom a biofilmom až na 12 mesiacov. Vďaka antimikrobiálnemu účinku iónov striebra zachováva 
systém silvertex® zdravotne nezávadnú pitnú vodu u vašich hydinových konzumentov. To na jednej strane zlepšuje čistotu vody, čo prospieva
dobrým životným podmienkam zvierat, a na druhej strane zaisťuje menšiu údržbu.

• spoľahlivá ochrana proti baktériám a biofilmom
• univerzálne použiteľné u všetkých napájačiek s objemom do 20 litrov
• samodávkovanie až 12 mesiacov
• upraví až 3 600 litrov vody
• nedochádza k tvorbe toxických vedľajších produktov
• jednoduché použitie
Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

K dispozícii od: apríl 2022

Aktívna ingrediencia
striebro

Kat.číslo     Dĺžka Šírka MOQ Kus/Jednotka €
73150 5 cm 5 cm 1/500 2.000
73157 5 cm 5 cm 1 displej     12 / displej 1

70159

70157

70163

70164
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Napájačka pre hydinu SmartCoop
Napájačka pre hydinu SmartCoop zabezpečí vašim kurčatám stály bezpečný prístup k čistej pitnej vode. Vysokokvalitné napájačky majú 
veľmi hladký chod a umožňujú kurčatám prirodzený pohyb pri pití. V kombinácii so systémom SmartCoop možno vodu udržiavať bez mrazu 
po celý rok a jej hladinu možno monitorovať v reálnom čase.

• zásuvné, bezzávitové a utesnené veko zabraňuje usadzovaniu špin
• nástenný držiak na úspornú a bezpečnú montáž
• odkvapkávacia miska na zachytávanie prebytočnej vody
• otočná odkvapkávacia miska na použitie ako schodík pre mláďatá
• robustná nádoba hygienicky nezávadná s rukoväťou na pohodlné prenášanie
• málo miesta, dá sa dobre umiestniť aj do malých stajní
• ľahko sa čistí

k dispozícii od: jún 2022 Kompatibilita so systémom SmartCoop: integrovaný, utesnený káblový 
vstup umožňuje dodatočné vybavenie misky na vodu ohrievačom vody 
SmartCoop a snímačom hladinyKat.číslo Objem €

70651 10 L 1

Podávač SmartCoop s výklopnou klapkou
Kŕmidlo SmartCoop zaistí vašim kurčatám stály prístup k hygienickému krmivu. Len keď kurča stlačí schodík, klapka sa otvorí a umožní 
kŕmenie, kým kurča opäť nepustí schodík. Obzvlášť úzky tvar schodíka dokážu malé a veľké kurčatá obzvlášť dobre uchopiť, zatiaľ čo 
hlodavce, ako sú myši alebo potkany, sa ku krmivu dostávajú oveľa ťažšie. Kompatibilita so systémom SmartCoop robí z tohto kŕmidla 
jedinečné univerzálne zariadenie, ktoré zabezpečuje vynikajúci prísun krmiva pre zvieratá. 
• chráni krmivo pred škodcami, hlodavcami a vtákmi
• kŕmidlo sa otvára stlačením klapky
• zatvára sa automaticky, keď sa klapka prestane aktivovať. Funguje aj pre ľahké kurčatá. úzky schodík chráni mechanizmus pred myšami,
potkanmi a inými hlodavcami
• materiál: robustný, nárazuvzdorný a odolný plast
• veľmi hygienické a ľahko sa čistí
• nástenný držiak na priestorovo úspornú a bezpečnú montáž a zároveň umožňuje demontáž bez
použitia náradia
• kapacitu možno ľahko rozšíriť pomocou nadstavca 70661. niekoľko nadstavcov
možno zapojiť na seba (nie sú súčasťou dodávky)

k dispozícii od: jún 2022

Kompatibilita so systémom SmartCoop: podávač je možné dodatočne vybaviť 
snímačom hladiny naplnenia SmartCoop a dávkovačom SmartCoopKat.číslo Objem €

70660 7,5 kg 1

Kat.číslo Popis Materiál Objem €
70661 Predlžovací nadstavec Plast 7,5 kg 1

70660

70661
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Brikety zo špaldových šupiek
podstielka a materiál na aktivity pre hydinu
• podporuje prirodzenú túžbu zvierat byť zaneprázdnený
• trvalo atraktívne a rozmanité pre všetky druhy hydiny
• môže zabrániť agresívnemu správaniu a vzájomnému ďobaniu
• možno ponúknuť zvieratám na zemi alebo v závesnom kŕmidle
• brikety sa pri hre kuriatok rozpadajú a potom slúžia ako savá podstielka

Kat.číslo MOQ Kus/jednotka €
73152 1 pack 24 / pack 1

Kat.číslo Popis Materiál Výška €
70280 Koš na krmivo Pozinkovaná liatina 50 cm 1

70280

EggBooster
Doplnkové krmivo pre hydinu
S EggBooster môžete podporiť vaše zvieratá extra vápnikom a vitamínmi. EggBooster sa odporúča pre 
vajcia s mäkkou škrupinou a rozbité vajcia počas rastu, znášky a preperovania.
• môže podporovať stabilitu kostí a vývoj kostry
• môže podporiť kvalitu vaječných škrupín
• ideálna podpora počas hniezdenia a liahnutia
• vysoko koncentrované vitamíny
• prírodný vitamín E
• esenciálny olej (rozmarín) ako antioxidant na podporu v stresových situáciách
• ekonomická spotreba vďaka malým množstvám
• jednoduchá aplikácia prostredníctvom pitnej vody

Bez GMO

Odporúčanie na kŕmenie:
• Pre mäkké a rozbité vajcia: 10 ml (2 vrchnáky) na liter pitnej vody po dobu najmenej 14 dní
• Na prevenciu rozbitia vajec a počas fázy rastu: 5 ml (1 uzáver) na liter pitnej vody 2-3 krát týždenne

Kat.číslo Obsah €
73160 1000 ml / fľaša 1/12

PowerBreath+
Doplnkové krmivo pre hydinu
Obsiahnuté silice majú blahodarný a oslobodzujúci účinok na dýchacie ústrojenstvo a prirodzene 
posilňujú imunitný systém. Môže tak prispieť k pohode vašich zvierat.
• vysoko koncentrované esenciálne oleje
• Podpora dýchacích ciest
• stimulácia príjmu krmiva
• Podporuje sekréciu tráviacich enzýmov
• preventívne použitie v prípade stresu, ako je ustajnenie, hroziace zmeny počasia a zvýšené riziko ochorenia
• je ideálny ako doplnok pre zvieratá postihnuté ektoparazitmi (napr. roztoče vtáčie).
• ekonomická spotreba vďaka malým množstvám
• jednoduchá aplikácia prostredníctvom pitnej vody
• Vhodný dávkovač (221054) dostupný ako príslušenstvo

Bez GMO

Odporúčanie na kŕmenie:
• dávkujte 2 ml / liter pitnej vody (2 dávky na 5 litrov vody) počas 5 dní
• v prípade potreby pokračujte v aplikácii ďalších 10 dní.

Kat.číslo Obsah €
73161 500 ml / fľaša 1/6

Kat.číslo Popis €
221054 Dávkovač 1/400
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Drevené znáškové hniezdo
• poskytuje kurčatám čisté prostredie na znášanie vajec
• ideálne s podstielkou
• vstup je možné uzatvoriť pomocou sklopného bidielka
• vetracie otvory umožňujú cirkuláciu vzduchu a zabraňujú kondenzácii 
vo vnútri
• otváracia strecha pre ľahké čistenie
• šikmá strecha bráni kurčatám posadiť sa
• vhodné aj na zavesenie
• vhodné aj pre ťažké plemená kurčiat do 2 kg živej hmotnosti
• vnútorné rozmery hniezda: 30 x 29 cm

k dispozícii od: marec 2022

Kat.číslo Popis Rozmery €
73149 1 hniezdo 51 x 34 x 53 cm 1/4 48

Ochranná sieť pre hydinu
• na zakrytie výbehov pre kurčatá, voliér, rybníkov atď.
• ideálna ochrana  proti dravým vtákom
• odolná voči poveternostným vplyvom flexibilná na použitie
• odolnosť voči UV žiareniu
• dobrá odolnosť proti oderu
• flexibilný na použitie
• s lemovaním
• materiál: polyetylén

k dispozícii od: marec 2022

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka Veľkosť oka Hrúbka materiálu €
73154 čierna 10 m 5 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1
73155 čierna 10 m 10 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1
73156 čierna 10 m 20 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1

Hák
pre hydinu
• nástroj na chytanie hydiny
• bezproblémový a bezúrazový odchyt zvierat
• na uchopenie nohy
• s praktickou rukoväťou
• nízka hmotnosť

k dispozícii od: marec 2022

Kat.číslo Dĺžka €
73153 111 cm 1/30
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Prémiová sieťka na hydinu 
Prémiové siete pre hydinu - najvyššia kvalita a optimalizovaná stabilita vďaka novým patentovaným stĺpikom PREMIUM
106 cm vysoké siete na hydinu presvedčia osvedčenou kvalitou a inovatívnymi novými stĺpikmi. Extrémne robustné a stabilné stĺpiky 
PREMIUM ponúkajú absolútnu stabilitu a zabraňujú prehýbaniu sietí. Vďaka úzkym okám v spodnej časti siete sú tieto siete ideálne pre 
kurčatá aj jahňatá.

• výška 106 cm (11 horizontálnych laniek), neelektrifikovateľné
• extrémne robustné a stabilné stĺpiky PREMIUM s pozinkovaným spodným hrotom (dvojitý hrot)
• extrémne pevne zvarené uzly
• obzvlášť malá veľkosť ôk v spodnej časti siete
• používanie beznapäťových sietí sa odporúča predovšetkým v miestach, kde sa nachádzajú deti alebo 

kde nie je potrebná elektrifikácia kvôli bezpečnosti
• jemná farebná kombinácia dobre zapadne do krajiny alebo súkromných záhrad
• na plastové lanká poskytujeme 3-ročnú záruku na poškodenie UV žiarením

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpikov vhodný náhradný stĺpik €
292419 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 8 292401 1 30
292418 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292401 1 16

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €
27250-5 Zemná zátka pre pasienky čierna Kov 1/10/500
292401 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot sivá termoplast + sklolaminát 106 cm 1

3-ročná záruka na
UV stabilitu

Overal jednorázový
• chráni pred prachom, špinou a postriekaním
• s kapucňou a zipsom
• elastické ruky, nohy a pás
• ľahký, mäkký a odolný proti roztrhnutiu
• materiál: polypropylén

k dispozícii od: marec 2022

Kat.číslo Farba Veľkosť Hmotnosť €
3408 biela M 45 g/m² 1/50
3409 biela L 45 g/m² 1/50
3430 biela XL 45 g/m² 1/50
3431 biela XXL 45 g/m² 1/50
3479 biela XXXL 45 g/m² 1/50
3432 modrá L 55 g/m² 1/50
3433 modrá XL 55 g/m² 1/50
3434 modrá XXL 55 g/m² 1/50
3482 modrá XXXL 55 g/m² 1/50

34382 zelená L 70 g/m² 1/50 NOVÝ
34383 zelená XL 70 g/m² 1/50 NOVÝ
34384 zelená XXL 70 g/m² 1/50 NOVÝ

extra odolné 
proti roztrhnutiu

343234382 3408

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

15 x 
Premium
Post

50 m

10
6 

cm
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Bekina Bezpečnostné čižmy S5 MidliteX SOLIDGRIP®
Polovičný tvar umožňuje jednoduché a rýchle nazúvanie a vyzúvanie. Vďaka nízkej výške je topánka ideálna 
aj pre ľudí so silnými lýtkami.
• vyrobené z ľahkého polyuretánu: o 40% ľahšie ako guma alebo PVC • odolné: vydrží 3-4x dlhšie ako čižmy z 
PVC • viac pohodlia: extra široký strih • väčšia bezpečnosť: vyššia oceľová tužinka a osvedčená oceľová 
podrážka • protišmyková a nečistoty odpudzujúca podrážka • odolná voči hnojovici, olejom, benzínu, 
mastnote, lúhom a kyselinám • dobrá tepelná izolácia a izolácia proti chladu - 30 °C • dodávka s 2-vrstvovou 
stielkou tlmiacou nárazy

podľa S5 EN 345     a EN ISO 20345:2011.S5.SRC

Kat.číslo Farba Veľkosť €
347721     olivová zelená 36 5
347722     olivová zelená 37 5
347723     olivová zelená 38 5
347724     olivová zelená 39 5
347725     olivová zelená 40 5
347726     olivová zelená 41 5
347727     olivová zelená 42 5
347728     olivová zelená 43 5
347729     olivová zelená 44 5
347730     olivová zelená 45 5
347731     olivová zelená 46 5
347732     olivová zelená 47 5
347733     olivová zelená 48 5
347734     olivová zelená 49 5

k dispozícii od: marec 2022

Kat.číslo Farba Veľkosť €
347735        olivová zelená 37 1/6 60
347736       olivová zelená 38 1/6 60
347737       olivová zelená 39 1/6 60
347738       olivová zelená 40 1/6 60
347739       olivová zelená 41 1/6 60
347740       olivová zelená 42 1/6 60
347741       olivová zelená 43 1/6 60
347742       olivová zelená 44 1/6 60
347743       olivová zelená 45 1/6 60
347744       olivová zelená 46 1/6 60
347745       olivová zelená 47 1/6 60
347746       olivová zelená 48 1/6 60

Dunlop® vkladacia stielka Comfort
vhodné pre Purofort® FieldPRO a Purofort® FieldPRO Thermo+
• ergonomická, mäkká a pohodlná EVA stielka pre jedinečný komfort, ktorý budete cítiť 
po celý deň • optimalizovaný tvar pre optimálne držanie • vlastnosti tlmenia nárazov 
vďaka podrážke • trvácne a odolné voči oderu • vylepšený odvod vlhkosti zaručuje suché 
nohy

€
1/10

Veľkosť 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
čierna 347747 347748 347749 347750 347751 347752 347753 347754 347755 347756 347757 347758

Dunlop® Bezpečnostné čižmy Purofort® FieldPRO Thermo+
• dokonalé prispôsobenie vďaka inovatívnemu riešeniu čižiem Dunlop, ktoré zabraňuje skĺznutiu päty • spoľahlivá voľba pre profesionálov v 
poľnohospodárstve a priemysle •  ideálna na prácu v chladnom počasí • ochrana prstov: Oceľová špička • Ochrana proti perforácii: Oceľová 
medzipodrážka • anatomicky tvarovaná komfortná vnútorná podrážka • Purofort odolný proti prerezaniu a oderu zaručuje dlhotrvajúcu 
bezpečnosť - antistatický • odolnosť voči olejom, benzínu a kyselinám • s izoláciou do - 50 °C ukáže FieldPRO Thermo+ svoje prednosti všade 
tam, kde je používateľ vystavený nepriaznivým poveternostným podmienkam • hrubá podrážka zabraňuje ochladzovaniu nohy, zatiaľ čo 
obzvlášť hlboký dezén je vhodný najmä do mokrých oblastí • s indikátorom opotrebovania dezénu na sledovanie výkonnosti podrážky • 
kanáliky podrážky odvádzajú blato a vodu v prostredí, pre bezpečnosť na každom kroku • testované podľa: EN ISO 20345:2011 S5 CI CR AN 
SRC ; ASTM F2413-11 M/I/C
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Detský stojan na rukavice 
Mini Winter
• 18 párov detských rukavíc Mini Winter

Súčasťou dodávky je: 
6 x 297737 deti 4-6 rokov oranžová
6 x 297738 deti 6-8 rokov žltá
6 x 297740 deti 8-11 rokov žltá

Kat.číslo €
297796 1

Detské rukavice Joy
• dlaň a chrbát ruky z pružného a priedušného materiálu, optimálne padnú  • PVC mini gombíky pre dokonalé uchopenie • vtipné 

motívy, skutočný pútač • oblasti použitia: Ideálne na hranie, ručné práce a záhradkárčenie - ochranné pomôcky, ktoré ľudia radi nosia!

Kat.číslo Popis Motív Vek €
297930 s pleteným pásom traktor 4 – 6 1/6/240
297931 s pleteným pásom motýľ 4 – 6 1/6/240
297932 s pleteným pásom traktor 6 – 8 1/6/240
297933 s pleteným pásom motýľ 6 – 8 1/6/240
297934 s manžetou čierno-neónové 8 – 11 1/6/240
297935 s manžetou motýľ 8 – 11 1/6/240

Detské rukavice Joy
• 36 párov atraktívnych detských záhradníckych rukavíc

pre všetky vekové kategórie

Súčasťou dodávky je: 
12 x 297930 (4-6 rokov, traktor)
12 x 297933 (6-8 rokov, motýľ)
12 x 297934 (8-11 rokov, čierno-neónové)

Kat.číslo €
297929 1/4

k dispozícii od: marec 2022
s prezentačnou visačkou k dispozícii od: marec 2022

297930 / 297932

297931 / 
297933

297934 297935

Zimné rukavice ThermoDry I
• rukavice z jemného úpletu z polyesteru/bavlny (13 Gauge) • s príjemnou akrylovou podšívkou ako 
ochranou proti chladu • dvojito máčané, preto odolnejšie voči oderu ako bežné latexové rukavice • 2. 
Namáčanie vyrobené z latexovej peny, preto obzvlášť ľahko uchopiteľné • vodeodolné • Oblasti použitia: 
záhradníctvo a terénne úpravy, mraziarenský priemysel, vonkajšie práce

Hodnotenie
Trvácnosť     . . . . 
Jemnosť  . . . 
Ochrana proti vlhku  . . . . . 
Odolnosť proti tuku/oleju            . . 
Protišmykovosť . . . . 
Priedušnosť   . . 
Teplo   . . . .

s prezentačnou visačkou

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
298001 modrá 7 / S 1/6/72
298002 modrá 8 / M 1/6/72
298003 modrá 9 / L 1/6/72
298004 modrá 10 / XL 1/6/72
298005 modrá 11 / XXL 1/6/72 01X 1131 X
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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 prezentačnou visačkou

• • • •
• • • •
• •
• • •
• • • •
• • • •

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
297951 Svetlo modrá 7 / S 1/6/60
297952 Svetlo modrá 8 / M 1/6/60
297953 Svetlo modrá 9 / L 1/6/60
297954 Svetlo modrá 10 / XL 1/6/60
297955 Svetlo modrá 11 / XXL 1/6/60
297957       Lososová 7 / S 1/6/60 NOVÝ
297958       Lososová 8 / M 1/6/60 NOVÝ
297959       Lososová 9 / L 1/6/60 NOVÝ

4131 X

Rukavice Comfort Plus
• elastická, bezšvová nylonová tkanina (15 gauge) pre perfektné 
prispôsobenie sa každému tvaru ruky, dobrá pohyblivosť
• tenký, priedušný nitrilový penový povlak pre vynikajúcu ochranu proti 
mechanickým rizikám, odpudzuje olej a vodu
• veľmi dobrá priľnavosť za sucha vďaka výstupkom na vnútornej strane ruky
• ponuka v rôznych farbách podľa veľkosti

s prezentačnou visačkou 

Hodnotenie
Trvácnosť • • • •
Pružnosť • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
297261     antracitová 7 / S 1/6/144
297262     antracitová 8 / M 1/6/144
297263     antracitová 9 / L 1/6/144
297264     antracitová 10 / XL 1/6/144
297265     antracitová 11 / XXL 1/6/144
297266     antracitová 12 / XXXL 1/6/144 4121 X

Top Seller

Hodnotenie
Trvácnosť
Pružnosť 
Ochrana proti vlhku
Odolnosť proti tuku/oleju
Protišmykovosť
Priedušnosť
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Kat.číslo €
298020 1

Displej s rukavicami THINKGREEN

Súčasťou dodávky je:
Po 12 pároch THINKGREEN Allround veľkosť 6, 7, 8, 9, 10, 11
Po 12 pároch THINKGREEN Univerzálna veľkosť 8, 10
Po 12 pároch THINKGREEN Expert veľkosť 8, 9, 10, 11

k dispozícii od: marec 2022
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THINKGREEN Jemne pletené rukavice Allround
• rukavice z jemného úpletu zo 100 % recyklovaného polyesteru (13 gauge).
• elastický poťah z latexovej peny
• optimálna citlivosť a dokonalé prispôsobenie
• obzvlášť dobrá priľnavosť vďaka poréznemu povrchu
• vhodný najmä pre ľahké práce v poľnohospodárstve, logistike alebo na

záhrade

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
298010 zelená / biela 6 / XS 1/6/60
298011 zelená / biela 7 / S 1/6/60
298012 zelená / biela 8 / M 1/6/60
298013 zelená / biela 9 / L 1/6/60
298014 zelená / biela 10 / XL 1/6/60
298015 zelená / biela 11 / XXL 1/6/60

THINKGREEN univerzálne jemné pletené rukavice
• rukavice z jemného úpletu zo 100 % recyklovaného polyesteru (13 gauge).
• elastický poťah z latexovej peny
• optimálna citlivosť a dokonalé prispôsobenie
• obzvlášť dobrá priľnavosť vďaka poréznemu povrchu
• vhodný najmä pre ľahké práce v poľnohospodárstve, logistike alebo na

záhrade

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
298016 zelená 7 / S 1/6/60
298017 zelená 8 / M 1/6/60
298018 zelená 9 / L 1/6/60
298019 zelená 10 / XL 1/6/60

k dispozícii od: marec 2022

s prezentačnou visačkou k dispozícii od: marec 2022

2131 X

2131 X

k dispozícii od: marec 2022

s prezentačnou visačkou k dispozícii od: marec 2022
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THINKGREEN rukavice z jemného úpletu Expert
• bezšvové jemné úpletové rukavice vyrobené zo 45 % recyklovaného polyesteru (15 

gauge)
• povlak vyrobený z oteruvzdornej a elastickej nitrilovej peny
• optimálna citlivosť a dokonalé prispôsobenie
• dobrá priľnavosť za sucha vďaka poréznemu povrchu
• extrémne odolné
• drobné kovové ióny v končekoch prstov umožňujú ovládanie dotykových 

obrazoviek
• odpudzujúce olej a vodu
• dobre sa hodia pre náročnú prácu s drevom alebo kameňom, brúsenie, 

automobilový priemysel alebo montáž

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
298022 melírovaná modrá 8 / M 1/6/60
298023 melírovaná modrá 9 / L 1/6/60
298024 melírovaná modrá 10 / XL 1/6/60
298025 melírovaná modrá 11 / XXL 1/6/60

k dispozícii od: marec 2022

s prezentačnou visačkou k dispozícii od: marec 2022

THINKGREEN jemné pletené rukavice Pro
• rukavice z jemného úpletu zo 100 % recyklovaného polyesteru (13 

gauge).
• povlak vyrobený z oteruvzdornej a elastickej nitrilovej peny
• optimálna citlivosť a dokonalé prispôsobenie
• dobrá priľnavosť za sucha vďaka poréznemu povrchu
• extrémne odolné
• drobné kovové ióny v končekoch prstov umožňujú ovládanie 

dotykových obrazoviek
• odpudzujúci olej a vodu
• dobre sa hodia pre náročnú prácu s drevom alebo kameňom, brúsenie, 

automobilový priemysel alebo montáž

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
298031 čierna 7 / S 1/6/60
298032 čierna 8 / M 1/6/60
298033 čierna 9 / L 1/6/60
298034 čierna 10 / XL 1/6/60
298035 čierna 11 / XXL 1/6/60

k dispozícii od: marec 2022 

s prezentačnou visačkou

4121 X

4121 X
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