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Duo Power Xi 8000

Rozsah dodávky: 1 x 12/230 V elektrický ohradník DUO Xi 8000, 
1 x 230 V napájací zdroj (371030), 1 x 12 voltový prepojovací kábel (AKO268739), 
1 x kábel na pripojenie plotu/uzemnenia, 1 * Výstražná tabuľka

Zodpovedajúce príslušenstvo (nie je súčasťou):
• odporúčaný solárny modul: 375999 (100 wattov) alebo 375459 (45 wattov),   voliteľne so zemnou 

kotvou 442382 alebo upevňovacou sadou pre kovovú skrinku 442386
• odporúčaná 12 V batéria: Premium AGM 12 V, 110 Ah (441204)
• kovový box na batérie (44656)
• 1 m uzemňovacia tyč (44615), aspoň 3 x
• 3 m uzemňovací kábel na pripojenie uzemňovacích tyčí (44635)
• výstražná tabuľka (446513)
• digitálny tester plotov (442328)

Ref. č. modelu

Xi 8000 372878 11.7 J 7.8 J 11,300 V 10,400 V 8,700 V 200 km 50 km 17 km 7 km 30 3 180 - 600 mA

Kat.číslo €
372878 1 72

Nový produkt

viacfarebný stĺpcový LED displej 
pre výstupné napätie a ovládanie 
batérie

• extrémne výkonný elektrický ohradník DUO pre náročné mobilné alebo stacionárne použitie
• možno použiť aj s hustou vegetáciou
• naše všestranné zariadenie – ideálne pre kone, býky, ovce a na odpudzovanie diviakov a vlkov
• s prepínačom High/Low/OFF pre 2 rôzne výstupné výkony

• 12/230 V jednotka DUO - maximálna flexibilita v kombinácii s výkonnou výstupnou energiou!
• viacfarebný LED stĺpcový displej (9 LED) na monitorovanie výstupného napätia
• samostatná LED dióda pre upozornenie na batériu (červená)
• optimalizovaná spotreba vďaka režimu úspory energie - šetrí energiu batérie v plotoch v dobrom

stave. Taktiež inteligentná správa batérie pri poklese napätia batérie
• ochrana proti hlbokému vybitiu 12 V batérie
• riadené mikroprocesorom
• vysoká bezpečnosť v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami

11,7
Joule In

NOVÝ



3

PR
O

M
O

PR
O

M
O

PR
O

M
OCompact Power B260 multi

vysoko účinné plotové zariadenie 9/12/230 V na mobilné použitie pre ploty s nízkou vegetáciou

PROMO: obsahuje vysokoenergetický 9 V akumulátor, 75 Ah (44220)

Rozsah dodávky:  1 x plotová jednotka, 1 x 12 V adaptérový kábel (44641/011), 1 x 230 V 
napájací akumulátor (371016), 1 x plotový/zemný spojovací kábel, 1 x inštalačná zemniaca tyč, 
1 x výstražná tabuľka, 1 x 9 V batéria 75 Ah (44220).

Model Ref. no.

B260 multi 372026-A 0.38 J 0.26 J 9,800 V 9,100 V 3,100 V 8 km 4 km 1 km 1 34 mA

Kat.číslo €
372026-A 1 54

Veľký otočný (magnetický) vypínač

LED stĺpcový graf na kontrolu plota a batérie

Batéria alkalická 9 V suchá AKO
AKO 9 V alkalické batérie produkujú konštantný vysokonapäťový 
výstup po celú dobu životnosti. To tiež znamená, že plotové zariadenie  
vždy vydáva konštantný výstup do plota počas tejto doby .

Všetky ceny zahŕňajú poplatok za likvidáciu!

Kat.číslo Napätie Kapacita D x Š x V €
350528 9 V 170 Ah 190 x 125 x 160 mm 1/4 216

Najpredávanejší

0,38
Joule In

• ideálne pre kone, dobytok, ošípané, hydinu, psy, mačky a volavky
• vrátane pripojovacieho kábla na 12 V (č. položky 44641/011) a sieťového adaptéra na 230 V (č. položky 371016)
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+ 75 cm

+ 90 cm

+ 60 cm

+ 45 cm

+ 30 cm

+ 15 cm

+ / - 0 cm

- 15 cm

Izolátor kruhový BIG
• dokonalá izolácia s 3 dištančnými krúžkami
• materiál: nárazuvzdorný plast
• so závitom do dreva
• pozinkovaná podpera 6 mm
• vhodný pre: polyetylénové drôty, laná, pásky do 10 mm

NOVINKA: náš osvedčený kruhový izolátor s priebežnou podporou teraz aj v ekologickej lepenke

Kat.číslo Farba MOQ Kusy / jednotka €
44326/502 čierna 1 krabica 50 / krabica 1/9 162

Kat.číslo Celková
výška  

Hrot:  Materiál Oká MOQ
Kusy /

jednotka €

443422      biela      105 cm 18 cm
Pozinkovaný 

kov  1 bal.   5 / bal.     1/5  485

Kôl  z umelej hmoty
 s 1 stupadlom
• pre všetky bežné pásky, laná a drôty
• zosilnené pre zvýšenie stability
• s pozinkovaným hrotom
• s 1 stupadlom

NOVINKA: všetky klasické plastové koly teraz s ešte robustnejšou základňou!

Kat.číslo
Celková

výška Hrot: Materiál Oká MOQ Kusy
jednotka

€

443421       biela      105 cm 18 cm Pozinkovaný
kov 

2 x lano
3 x 20 mm páska
2 x 40 mm páska 

1 bal.     5 / bal.   1/5   630

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV

Kôl  z umelej hmoty
s 2 stupadlami 
• pre všetky bežné pásky, laná a drôty
• zosilnené pre zvýšenie stability
• s pozinkovaným hrotom
• s 2 stupadlami

NOVINKA: všetky klasické plastové koly teraz s ešte robustnejšou základňou!

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV

Robustné izolátory s 
kovovým jadrom

Farba 

Farba 

2 x lano
3 x 20 mm páska
2 x 40 mm páska 
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Vodivé lanko Premium Light
Prémiová kvalita v TOP pomere cena/výkon: 
Najvyššia vodivosť a odolnosť vďaka našej osvedčenej kombinácii 
hrubých pocínovaných medených vodičov a robustných drôtov z 
nehrdzavejúcej ocele za dostupnú propagačnú cenu.
• zvýšené lomové zaťaženie vďaka silným monofilovým drôtom
• ideálne pre dlhé až veľmi dlhé ploty

Všeobecne odporúčame použitie nerezového príslušenstva  (spojky, 
kovania, rukoväte brány).

Kat.číslo Dĺžka Ø Odpor Počet 
vodičov: 

Nerezové 
vodiče: 

Medené 
vodiče: zaťaženie €

441565 400 m 6 mm

Farba 

13 km 0.155 Ω/m 6 4 x 0,2 mm    2 x 0,25 mm 350 kg   1/2    48

Záruka 5 roky na
odolnosť voči UV

Náhradný izolátor/prídavný izolátor
pre oválny sklolaminátový stĺpik Premium BLUE
• Izolátor na stĺpiku je možné variabilne posúvať
• absolútne bezpečne drží
• ideálne pre dodatočnú montáž oválneho sklolaminátového stĺpika 444299

Kat.číslo MOQ Kus/Jednotka €
444289 1 balenie 25 / balenie 25/1.000

Oválny sklolaminátový stĺpik Premium BLUE
• vrátane hlavového izolátora s plastovým očkom (vhodné pre drôt, lanko, lano a pásku do 20 mm)
• veľmi jednoduché vkladanie a vyberanie materiálu vodiča otáčaním
• výškovo nastaviteľný náhradný izolátor je k dispozícii samostatne (444289)
• s jedným stupadlom

s polyesterovým flísovým poťahom

Kat.číslo Farba Celková výška ø stĺpika €
444299 blue 110 cm 10 x 8 mm 18 cm kov 1 balenie 10 / balenie   1/10  1,200

Záruka 5 roky na
odolnosť voči UV

k dispozícii od: marec 2022

k dispozícii od: marec 2022

biela / modrá

Doporučená 
max. dĺžka:

Dĺžka hrotu Materiál hrotu MOQ Kus/Jednotka
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viacfarebný LED stĺpcový displej 
na monitorovanie výstupného 
napätia

samostatná LED dióda pre informáciu 
o stave batérie (červená)

Vysoké/nízke napätie/vypínač

Pripojenie Duo na 230 V alebo 12 V 
prevádzku z batérie

Výstup na ohradu (možnosť silného/
slabého pripojenia)

Uzemnenie

Súčasťou dodávky je: 1 x 12/ 230 V 
DUO plotové zariadenie Xi 8000, 1 x 
230 V napájací blok (371030), 1 x 12 V 
pripojovací kábel (AKO268739), 1 x 
plotový/zemný pripojovací kábel, 1 x 
výstražná tabuľka

• 12/230 V jednotka DUO - maximálna flexibilita v kombinácii s výkonnou výstupnou energiou!
• viacfarebný LED stĺpcový displej (9 LED) na monitorovanie výstupného napätia
• samostatná LED dióda pre upozornenie na batériu (červená)
• optimalizovaná spotreba vďaka režimu úspory energie - šetrí energiu batérie v plotoch v dobrom

stave. Taktiež inteligentná správa batérie pri poklese napätia batérie.
• ochrana proti hlbokému vybitiu 12 V batérie
• riadené mikroprocesorom
• vysoká bezpečnosť v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami

Duo Power Xi

360°
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PROMO

Duo Power Xi 8000
• mimoriadne výkonné plotové zariadenie DUO na mobilné alebo stacionárne použitie
• možno ho použiť aj pri silnom poraste
• naše univerzálne zariadenie - ideálne pre kone, býky, ovce a na odstrašenie diviakov a vlkov
• s prepínačom High/Low/OFF pre 2 rôzne výkony
• možnosť solárneho zálohovania

Odporúčaný solárny modul: 375999 (100 Wattov) alebo 375459 (45 W), voliteľne so 
zemnou kotvou 442382 alebo upevňovacou sadou pre kovovú skrinku 442386.

viacfarebný LED stĺpcový displej pre 
výstupné napätie a kontrolu batérie

Model   Kat.číslo

Xi 8000 372878 11.7 J 7.8 J 11,300 V 10,400 V 8,700 V 200 km 50 km 17 km 7 km 30 3 180 - 600 mA

Kat.číslo €
372878 1 72

DUO jednotky Expert

11,7
Joule In
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• extrémne výkonné plotové zariadenie na 12 V batériu
• univerzálne zariadenia pre náročné mobilné aplikácie
• viacfarebný LED stĺpcový displej (9 LED) na monitorovanie výstupného napätia
• samostatná LED dióda pre informáciu o stave batérie (červená)
• optimalizovaná spotreba vďaka režimu úspory energie - šetrí energiu batérie v plotoch v dobrom stave. Tiež 

inteligentná správa batérie pri poklese napätia batérie
• ochrana proti hlbokému vybitiu 12 V batérie
• riadené mikroprocesorom
• vysoká bezpečnosť v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami
• možnosť prevádzky cez sieťový adaptér 230 V (371023)

viacfarebný LED stĺpcový displej na 
monitorovanie výstupného napätia

samostatná LED dióda pre upozornenie na 
batériu (červená)

Zásuvka 230 V pre voliteľnú prevádzku na 230 V

Vysoké/nízke napätie/vypínač

Výstup na ohradu (možnosť silného/slabého 
pripojenia)

Uzemnenie

Súčasťou dodávky je: 
Súčasťou dodávky je 1 x 
plotová jednotka,  
1 x kábel na pripojenie plotu/uzemnenia, 
1 x výstražná tabuľka

Mobil Power AN

360°
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Mobil Power AN 6000
• Extrémne výkonné 12 V plotové zariadenie na náročné mobilné 

použitie
• možno použiť pri stredne silnom až silnom vegetačnom poraste
• naše univerzálne zariadenie na náročnejšie použitie - ideálne pre 

kone, dobytok, ovce a na odplašenie diviakov a vlkov
• s prepínačom High/Low/OFF pre 2 rôzne výstupné výkony
• možnosť solárneho napájania

Odporúčaný solárny modul: 375456 (45 W), 
voliteľne so zemnou kotvou 442382 alebo 
upevňovacou sadou pre kovovú skrinku 442386.

viacfarebný LED stĺpcový displej pre 
výstupné napätie a kontrolu batérie

viacfarebný LED stĺpcový displej pre 
výstupné napätie a kontrolu batérie

Kat.číslo €
372555 1 72

Mobil Power AN 4000
• veľmi výkonné plotové zariadenie na 12 V batériu
• možno použiť pri ľahkom až strednom vegetačnom poraste
• naše univerzálne zariadenie pre náročné aplikácie - ideálne pre 

kone, dobytok, ovce a kozy
• s prepínačom High/Low/OFF pre 2 rôzne výkony
• možnosť solárneho zálohovania

odporúčaný solárny modul: 375256 (25 W)

Passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
• empfohlenes Solarmodul: 375256 (25 Watt)
• empfohlener 12 Volt Akku: Premium AGM 12 V, 88 Ah (441203)
• Metall-Akkukasten (44656)
• 1 m Erdstab (44615), mind. 3 x
• 3 m Erdanschlusskabel zum Verbinden der Erdstäbe (44635)
• Warnschild (446513)
• Zaunprüfer Digital (442328)

Kat.číslo €
372554 1 72

Model   Kat.číslo

AN 4000 372554 6 J 3.8 J    11,000 V   10,000 V   8,500 V   100 km    35 km 9 km 4 km 16 3 60 - 300 mA
AN 6000 372555 7.5 J 5 J 12,400 V  10,400 V  9,000 V   130 km    40 km 11 km 6 km 20 3 65 - 400 mA

7,5
Joule In

 6,0
Joule In

12 V batériové jednotky Expert
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Hobby energizéry sú ideálne pre krátke ohrady s nízkym porastom. Tieto zariadenia sú 
obľúbené najmä pri mobilných oploteniach v záhradách, mobilných výbehoch a pri jazde na 
koni. Na nasledujúcich stránkach nájdete aj súpravy špeciálne vyvinuté na tieto účely, ktoré 
obsahujú všetko potrebné na jednoduché nastavenie elektrického ohradníka.

Model Kat.číslo

Compact Power AN 550 372055 0.85 J  0.55 J      8,400 V   7,500 V    1,460 V   23 km 6 km 1 km - - 1 57 mA

Kontrolka LED funkcie a vizuálny 
indikátor batérie

Compact Power AN 550
Lacný, efektívny 12 voltový  impulzný prístroj na mobilné použitie

• ideálne pre ohrady pre kone a dobytok - aj pre malé zvieratá, ako sú psy, mačky, hydina, králiky a volavky
• pre bežné plotové systémy s nízkym porastom

s 12 V ochranou proti úplnému vybitiu
• krokodílie svorky z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele
• režim slabej batérie: pomocou predĺženého intervalu blikania (pri napätí od 12 V do 11,5 V sa pulzovanie a blikanie 

LED predĺži na 3,5 s, pri napätí pod 11,5 V bliká LED bez pulzu v intervale 8 s)
• batéria nie je súčasťou dodávky
• možnosť solárneho napájania

Kat.číslo €
372055 1 168

Indikátor funkcie LED a 
výstražný indikátor batérie

Súčasťou dodávky je: 1 x kompaktný napájací kábel AN 
550, 1 x kábel na pripojenie plotu / uzemnenia, 
1 x výstražná tabuľka

0,85
Joule In

Compact Power

360°
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Štartovací set Savannah 3000
• vstup joulov: 4,5 J

Súprava 441120 pozostáva z:  
1 x plotová jednotka Savanne 3000
1 x batéria AGM 12 V, 88 Ah
3 x mobilná zemniaca tyč
2 x uzemňovací kábel 3 m

Kat.číslo Popis €
441120 bez solárneho modulu 1
441121 vrátane 25 wattového solárneho modulu a solárneho regulátora nabíjania 1

Štartovacia sada Mobile Power AN 6000
• vstup joulov: 7,5 J

Súprava 441136 pozostáva z:  
1 x Mobil Power AN plotová jednotka
1 x AGM batéria 12 V, 88 Ah
1 x box na batérie ( 44656)
3 x mobilná uzemňovacia tyč
2 x uzemňovací kábel 3 m

Kat.číslo Popis €
441136 bez solárneho modulu 1

441137
vrátane 45-wattového solárneho modulu, 

solárneho regulátora nabíjania a montážnej sady kovovej skrinky (442386) 1
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12 V solárna technológia

Sada špirálových 
uzemňovacích/pridržiavacích kotiev

Kat.číslo Výška €

442382 120 cm 1 30

Montážna súprava kovového boxu
Sada obsahuje:  
2 x vertikálna lišta z nehrdzavejúcej ocele, 
1 x U-držiak z nehrdzavejúcej ocele,  
1 x sada skrutiek

• celková dĺžka kotiev do zeme (vrátane závitu) 120 cm 

Sada obsahuje:
1 x špirálová kotva do zeme,
2 x vertikálna lišta z nehrdzavejúcej ocele  
1 x sada skrutiek
1 x pomocná skrutka

Kat.číslo €
442386 1

Sada predlžovacích káblov
• voliteľný kábel na predĺženie - najmä ak je vzdialenosť od

solárneho modulu k 12 V batérii dlhšia ako 2 m
• 2 x 5 m kábel na predĺženie plusového a mínusového pripojenia
• ďalšie predĺženie je možné bez problémov až do 20 m

Sada pozostáva z: 2 x 5 m kábla na predĺženie plus/mínus

Kat.číslo Dĺžka MOQ Kus/Jednotka €
441600 5 m 1 balenie 2 / balenie         1

45 a 100 W solárny modul 375459 a 375999

A) Montáž na špirálovú zemnú kotvu:

Položky potrebné na tento typ montáže:
• 45 alebo 100 W solárny modul
• špirálová kotviaca súprava 442382
• voliteľne: Solárny predlžovací kábel 441600

B) Montáž na kovovú skrinku:

Položky potrebné na tento typ montáže:
• 45 alebo 100 W solárny modul
• montážna sada kovových boxov 442386
• kovová skrinka na batérie Standard 44656 alebo skrinka proti krádeži 

44650
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- 20 cm

+ 160 cm

+ 140 cm

+ 120 cm

+ 100 cm

+ 80 cm

+ 60 cm

+ 40 cm

+ 20 cm

+ / - 0 cm

- 20 cm

- 40 cm

- 60 cm

Náhradný izolátor/dodatočný izolátor
pre oválny sklolaminátový stĺpik Premium BLUE
• izolátor na stĺpiku je možné variabilne posúvať
• absolútne bezpečné upevnenie
• ideálne pre dodatočnú montáž oválneho sklolaminátového stĺpika 444299

Kat.číslo MOQ Kus/Jednotka €
444289 1 balenie 25 / balenie 25/1.000

Oválny sklolaminátový stĺpik Premium BLUE
• vrátane hlavového izolátora s plastovým očkom (vhodný pre drôt, splietaný 

drôt, lano a pásku do 20 mm)
• veľmi jednoduché vkladanie a vyberanie materiálu vodiča otáčaním
• výškovo nastaviteľný náhradný izolátor je k dispozícii samostatne (444289)

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV

Stĺpiky a príslušenstvo zo sklolaminátových  vlákien

s polyesterovým rúnom 

Výhody:
• absolútne hladký povrch
• výrazne zvýšená odolnosť voči UV žiareniu v porovnaní so štandardnými stĺpikmi zo 

sklolaminátových vlákien

Kat.číslo    Farba     Celková výška        ø stĺpika              Dĺžka hrotu                 Materiál hrotu                MOQ       Kus/Jednotka €
444299 modrá 110 cm 10 x 8 mm 18 cm kov 1 balenie 10 / balenie       1/10  1,200

available from: March 2022

k dispozícii od: marec 2022

k dispozícii od: marec 2022
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Nabíjačka batérie
pre 12 V mokré batérie a prémiové batérie AGM
• viacstupňová nabíjačka batérií umožňuje vďaka najmodernejšej technológii nabiť batérie na takmer 100 % ich pôvodnej kapacity
• automatická diagnostika, obnova, nabíjanie a údržba batérií v priebehu mesiacov vďaka plne automatickému prepínaniu medzi režimom

nabíjania a údržby
• k dispozícii sú tieto možnosti výstupu: 28,6 V, 29,2 V, 14,3 V, 14,6 V
• nabíjací prúd pri 12 V batérii: 2 A, 5 A a 10 A
• nabíjací prúd s 24 V batériou: 2 A a 5 A
• žiadne riziko nadmerného nabíjania
• elektronicky zabezpečené proti chybe používateľa
• odolnosť proti iskreniu
• ochrana proti prehriatiu s miniventilátorom vo vnútri
• plne chránené proti skratu a nesprávnemu zapojeniu

Kat.číslo €
371037 1/10

Upevňovacie svorky pre T-stĺpiky
• na pripevnenie drôtu, ohrady pre divú zver alebo uzlového pletiva k T-stĺpiku (nemožno použiť pre elektrické drôty)
• možno použiť pre všetky komerčne dostupné T-stĺpiky
• robustný dizajn
• rýchla a jednoduchá inštalácia umiestnením svorky na stĺpik a následným ohnutím koncov pomocou klieští alebo skrutkovača
• ideálne aj pre záhradné ploty a ploty z drôteného pletiva
• materiál: pozinkovaný kov

Kat.číslo MOQ Kus/Jednotka €
441175 1 balenie     25 / balenie 1/50
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AKO tester plotov 8 úrovní
• na meranie napätia na plote
• 8 kontroliek indikuje napätie plotu od 1 000 do 10 000 voltov
• uľahčuje každodennú kontrolu napätia oplotenia
• nie sú potrebné batérie

Kat.číslo Farba Úrovne napätia €
442322 čierna 1,000 - 10,000 V 1/80

AKO digitálny voltmeter DUO
Novinka! Digitálny voltmeter AKO "všetko v jednom" DUO kontroluje napätie impulzných 
prístrojov elektrických ohradníkov a 9 V alebo 12 V batérií. Bežné ohradové voltmetre merajú 
iba ohradové (vysoké) napätie a nedokážu odčítať nižšie napätia batérií. Multimetre môžu 
testovať batérie, ale pri testovaní vysokých napätí elektrických ohradníkov sa poškodzujú. 
Voltmeter DUO od spoločnosti AKO meria vysoké aj nízke napätie pomocou jediného, lacného 
nástroja.

• funkcie "všetko v jednom":
• meria vysoké napätie na zariadení alebo plote v kilovoltoch (0,5 - 13,0-> 500 - 13 000 V) a

napätie batérie vo voltoch (od 3 - 18 V). Hodnoty nad touto hodnotou sú označené "Hi".
• digitálny displej umožňuje presné zobrazenie nameranej hodnoty
• ľahká a jednoduchá obsluha
• mimoriadne dlhá životnosť batérie vďaka technológii úspory energie -> Lo = Low Batt Info
• pracuje s: 1 x 9 V bloková batéria
• batéria je súčasťou dodávky

Kat.číslo Farba Úrovne napätia €
442328 čierna 0.5 - 13.0 kV / 3 - 18 V 1/25
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AKO uzemňovacia zmes Bentonit
• zabezpečuje dokonalé uzemnenie aj v náročných podmienkach uzemnenia (napr. v suchej

alebo piesočnatej pôde)
• špeciálna zmes ílu a soli priťahuje vlhkosť a viaže ju priamo v zemi okolo uzemňovacích tyčí
• vhodné pre všetky druhy uzemňovacích tyčí
• mota sa ľahko a rýchlo zamieša pomocou 5 litrov vody do vhodne veľkého otvoru

pripraveného pre uzemňovaciu tyč

Kat.číslo Obsah €
442375 6 kg / vedro 1

Železný kolík
• na prerazenie zeme pre veľké plotové stĺpiky (drevené koly atď.)
• vyrobené z okrúhlej, práškovo lakovanej silikónovej pružinovej ocele
• okrúhlym hrotom a zaoblenou oceľovou hlavicou do ruky

Kat.číslo Farba Dĺžka Približná hmotnosť. €
441425 čierna 130 cm 7 kg 1 100

5 l

7 cm

Bentonit

6 kg

10
0 

- 1
50

 cm
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Izolátor AKO Premium Ring Easy 
Drill SX        green
• izolátor vyrobený z udržateľného plastu na biologickej báze - zo 100 %

obnoviteľných surovín
• vzhľad dreva vďaka malým prírodným dreveným trieskam v bioplaste
• mimoriadne robustný a odolný voči nárazom
• najlepšie možné izolačné vlastnosti
• kvalitná skrutka do dreva (5 x 80 mm) je priložená samostatne a umožňuje

rýchlu a jednoduchú montáž izolátora pomocou akumulátorového
skrutkovača (nie je potrebný samostatný skrutkovač)

• 100 % recyklovateľnosť - po skončení životnosti výrobku možno izolátor z
bioplastu a skrutku oddeliť a recyklovať samostatne

• obal vyrobený zo 100 % recyklovanej lepenky
• vhodné pre: drôty, laná, polyetylénové drôty, pásky do 10 mm

Kat.číslo Farba MOQ Kus/Jednotka €
44377/502    hnedý 1 balenie   50 / balenie 1
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Izolátor AKO Premium TITAN
pre použitie na brány a súčasné napínanie materiálu vodiča
• flexibilne použiteľný izolátor s pripojovacou platničkou z nehrdzavejúcej ocele na montáž rukovätí brány
• ideálny počiatočný/koncový izolátor pre brány - rukoväť brány je zavesená a priamo elektricky 

kontaktovaná
• mimoriadne robustný vďaka polyamidu vystuženému sklolaminátovými vláknami
• materiál vodiča sa dá veľmi jednoducho a bezpečne ručne napnúť pomocou funkcie zacvaknutia
• skrutkové upevnenie
• vhodné pre: pásku do 40 mm

Sada obsahuje: 3 x prémiový izolátor TITAN, 3 x spojovacia platnička z nehrdzavejúcej ocele

Kat.číslo Farba MOQ Kus/Jednotka €
446578/031 čierna 1 balenie 3 / balenie 1

Kat.číslo Popis Materiál €
443459 

Spojovacia platnička z nehrdzavejúcej ocele

Spojovacia platnička z nehrdzavejúcej ocele

Kombinovaný izolátor Profi
pre brány v rohoch a T- stĺpiky
• s robustnou spojovacou platničkou z nehrdzavejúcej ocele na montáž rukovätí brány
• umožňuje jednoduché vytvorenie T-rozdelenia na stĺpe vedenia -> materiál vodiča môže ďalej viesť za 

platničkou z nehrdzavejúcej ocele a nemusí byť prerušený
• vynikajúci elektrický kontakt zaručuje maximálnu vodivosť medzi materiálom vodiča a rukoväťou brány
• ideálne sa dá použiť aj ako rohový izolátor s následnou bránou
• univerzálne použiteľný pre pásky, laná a drôty
• materiál vodiča sa dá veľmi ľahko napnúť
• naskrutkovať alebo pribiť

Sada obsahuje: 3 x kombinovaný izolátor Profi, 3 x spojovacia platnička z nehrdzavejúcej ocele

Kat.číslo Farba MOQ Kus/Jednotka €
446555/031 čierna 1 balenie 3 / balenie 1

Kat.číslo Popis Materiál BE Kus / VE €
443456 

K dispozícii od: apríl 2022

K dispozícii od: apríl 2022

Náhradná spojovacia platnička    nehrdzavejúca oceľ      1/10/400

nehrdzavejúca oceľ 10 kusov 10 ks / vrecko 1/10/400Náhradná spojovacia platnička 
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Súprava brán AKO Premium FLEXIGATE 
green

Inovatívna technológia, udržateľný materiál a nový vzhľad - náš nový systém 
flexibilných brán pre vstupy do výbehov so šírkou až 6 m
• kryt a rukoväť brány vyrobené z udržateľného plastu na biologickej báze - zo 100 % obnoviteľných surovín
• vzhľad dreva vďaka malým prírodným dreveným trieskam v bioplaste
• integrovaná brzda zasúvania zabezpečuje kontrolované zasúvanie materiálu vodiča a zabraňuje poraneniam a 

poškodeniu
• robustný kryt v kompaktnom a modernom dizajne
• pripojovací kábel, ktorý je súčasťou dodávky, umožňuje ideálne kontaktovanie a priebežné elektrifikovanie brány
• jednoduchá a rýchla montáž na stĺpik pomocou priložených skrutiek do dreva
• vysokokvalitný materiál vodičov s našimi osvedčenými drôtmi TriCond zabezpečuje maximálnu vodivosť v celom 

rozsahu - k dispozícii je 40 mm široká páska alebo 6 mm lano
• orientácia 40 mm širokej pásky sa dá v rukoväti brány otočiť o 90 stupňov, a tak sa dá individuálne prispôsobiť 

smeru zavesenia rukoväte brány -> široká páska je vždy vo zvislej polohe a dá sa tak lepšie vnímať
• možnosť predĺženia až do dĺžky 6 m
• možnosť montáže na obe strany (otváranie vľavo alebo vpravo)
• obal vyrobený zo 100 % recyklovaného kartónu

Súčasťou dodávky je: 1 x FLEXIGATE hnedý, 1 x pripojovací kábel (40 cm) s 
páskou alebo káblovým konektorom na voliteľnú elektrifikáciu, 2 x skrutky 
do dreva na montáž na stĺpik

Kat.číslo Popis Farba €
442398 so 40 mm popruhom hnedý 1
442399 so 6 mm lanom hnedý 1

Kat.číslo Farba MOQ Kus/Jednotka €
44977 hnedý 5 kusov     5 / balenie 1/5

Bránkový držiak AKO Premium
BIG green
• rukoväť brány vyrobená z udržateľného plastu na biologickej báze - zo 100 % obnoviteľných surovín
• vzhľad dreva vďaka malým prírodným dreveným trieskam v bioplaste
• zúžený povrch rukoväte pre príjemný pocit
• obal vyrobený zo 100 % recyklovanej lepenky
• pozinkovaný hák a pružina

max. 6,0 m
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Uzamykací hrot pre brány na pastviny
• umožňuje upevniť otvorené brány na pastvinách v ľubovoľnej 

polohe
• ideálne pri nastavovaní dvojkrídlových pasienkových brán na 

uzamknutie druhej polovice brány pri otvorení jedného krídla -
odporúčané príslušenstvo: Kryt na bránu na pastviny (442571)

• vhodný pre všetky pevné a výsuvné pastierske brány
• veľmi jednoduchá a rýchla montáž, všetky skrutky a držiaky sú 

súčasťou balenia
• výšku možno flexibilne nastaviť pomocou otvorov s drážkami, 

takže možno upevniť aj brány na pastviny s väčšími 
vzdialenosťami od zeme

• materiál: kov žiarovo pozinkovaný

Kat.číslo €
442572 1

Kryt na brány pasienkov
• umožňuje montáž alebo bezpečné pripojenie dvojkrídlových brán
• bezpečný uzamykací mechanizmus so západkou, voliteľne 

uzamykateľný visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky)
• vhodné pre všetky pevné a výsuvné pastvinové brány
• materiál: kov žiarovo pozinkovaný

Odporúčané príslušenstvo: Uzamykací hrot pre brány na 
pastviny (442572)

Kat.číslo €
442571 1

k dispozícii od: marec 2022 k dispozícii od: marec 2022
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Držiak na stenu/zem 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

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

k dispozícii od: marec 2022 k dispozícii od: marec 2022
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AKO OviNet Maxi
Naša nová, mimoriadne vysoká sieť OviNet špeciálne na obranu proti vlkom
• 14 integrovaných bielych plastových stĺpikov s pozinkovaným zemným hrotom
• 9 radov TriCond 3 x 0,30 mm ponúka maximálnu vodivosť
• extrémne stabilné zvárané uzly
• voliteľne pripojiteľný zosilnený uzemňovací polyetylénový drôt na uzemnenie po celej dĺžke 

siete v náročných pôdnych podmienkach (napr. veľmi piesočnatá alebo suchá pôda)
• na všetky plastové polypropylénové lanká poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV

žiarením

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov
vhodný náhradný

stĺp €

27388 Jednotlivý hrot 50 m 122 cm biela/modrá 14 27376 30
27394 Dvojitý hrot 50 m 122 cm biela/modrá 14 27375 30

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu Dĺžka Šírka €

27249-5 Hlavový izolátor na sieť čierna Plast 1/10/500

27250-5 Zemné zarážadlo na sieť čierna Plast 1/10/500

27239 Ochranná páska pre stáda modrá/biela Plast 100 m 80 mm 1/24

27375 Náhradný stĺp Dvojitý hrot biela Plast 122 cm 1/50

27376 Náhradný stĺp Jednotlivý hrot biela Plast 122 cm 1/50

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV

Vodiče TriCOND sú 5-krát vodivejšie ako štandardné vodiče z 
nehrdzavejúcej ocele rovnakého priemeru, a preto poskytujú maximálnu 
bezpečnosť - aj na dlhých úsekoch. Špeciálna povrchová úprava týchto 
drôtov zvyšuje odolnosť materiálu a zabezpečuje dlhú životnosť.

Ochranný pás pre stádo na dodatočné 
vizuálne a akustické odstrašenie

Možnosti pripojenia:
• uzemňovací vodič (vodivý) môže byť pripojený k uzemňovaciemu výstupu

zariadenia pre dodatočné uzemnenie po celej dĺžke siete
11,0 cm

11,0 cm

15,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

50 m

12
2 

cm

14 x 
Standard
Post

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX

3 x 0.30 mm 
TriCOND

0,06 Ω/m

AKO OviNet Maxi
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Možnosti pripojenia:
• uzemňovací vodič (vodivý) môže byť pripojený k uzemňovaciemu výstupu

zariadenia pre dodatočné uzemnenie po celej dĺžke siete

AKO TitanNet 145
Maximálna výška pre maximálnu ochranu (proti divej zveri) - naša najvyššia sieť zo série 
TitanNet.
Pri vývoji tohto nového člena série TitanNet sa vychádzalo predovšetkým z toho, aby poskytoval čo najväčšiu 
ochranu pred vniknutím divej zveri zvonku. Preskočiť túto sieť je takmer nemožné. Pätnásť mimoriadne pevných 
stĺpikov z PVC s priemerom 19 mm a pozinkovaným dvojitým hrotom poskytuje bezpečné a pevné postavenie. 
Vďaka výške 145 cm nad zemou je táto sieť vhodná aj ako ochranná sieť pre kone, poníky, osly alebo alpaky. Zvislé 
vzpery, ktoré sú už dlhé roky osvedčené, zabezpečujú pevné postavenie aj v kopcovitom a nerovnom teréne. 
• výška 145 cm (11 vodorovných laniek)
• 15 mimoriadne silných stĺpikov s priemerom 19 mm a pozinkovaným spodným koncom

(dvojitý hrot)
• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 drôtov z

nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného drôtu

• izolátor hlavy a uzemňovacia zátka prakticky znemožňujú samovoľné uvoľnenie
polyetylénového drôtu

• voliteľne pripojiteľný zosilnený uzemňovací polypropylénový drôt na uzemnenie po celej
dĺžke siete v náročných zemných podmienkach (napr. veľmi piesočnatá alebo suchá pôda)

• lepšia stabilita a optimálne prispôsobenie terénu vďaka stabilným vertikálnym vzperám
každých 30 cm

• na všetky plastové polypropylénové drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV
žiarením

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov
vhodný 

náhradný stĺp €

27380 Dvojitý hrot 50 m 145 cm modrá/biela 15 27360 18

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál     Výška s tĺpika Šírka €

27360 Náhradný stĺp Dvojitý hrot biela Plast 145 cm 1

27239 Ochranná páska pre stáda modrá/biela Plast 100 m 80 mm 1/24

27322 Zemná kotva čierna Plast 1/10/300

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Jednoduché a rýchle opravy s našimi 
novými konektormi Litzclip.

k dispozícii od: marec 2022

AKO TitanNet 145

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

23,0 cm

14,0 cm

23,0 cm

23,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

15 x 
Standard
Post Ø 19 mm  

50 m

14
5 

cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

30,0 cm

Dĺžka
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Litzclip® Nový spôsob rýchlej opravy sietí.

• na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje
• nepretržitá elektrifikácia
• jednoduchá manipulácia
• bezpečné pripojenie

Litzclip® Zvislý spojovací prvok pre pastvinové siete
• jednoduché riešenie na opravu zlomených vertikálnych vzpier v pasienkových sieťach

Vhodné pre všetky štandardné systémy 
elektrických ohradníkov s pevnými 
vertikálnymi vzperami!

Kat.číslo Popis MOQ Kus/Jednotka €
442005/101 rovný   1 blister             10 / blister      1/100

Litzclip® Opravná súprava pre vertikálne vzpery v pastvinových sieťach

• jednoduché riešenie na opravu zlomených vertikálnych vzpier v pastvinových sieťach
• spojovacia platnička z nehrdzavejúcej ocele

Vhodné pre všetky štandardné systémy elektrických ohradníkov s pevnými vertikálnymi vzperami!

Sada obsahuje: 2 x priamy konektor, 2 x krížový konektor, 2 x T-konektor

Kat.číslo Materiál Kus/Jednotka €
442020/081 nehrdzavejúca oceľ 1 / blister      1/100

patentovaný

patentovaný
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Objavte novú generáciu stĺpikov pre pastvinové siete

Európsky patent v konaní

Pri navrhovaní nového izolátora hlavy sme využili dlhoročné 
skúsenosti odborníkov v tejto oblasti. Ten je už vo výrobnom procese 
neoddeliteľne nastriekaný so stĺpikom a zaručuje trvalé uchytenie. 
Nová zaoblená konštrukcia zabraňuje zachytávaniu drôtov pri 
vyhrňovaní a vyťahovaní sietí.

Chcete sa dozvedieť viac?
Presvedčte sa sami - všetky naše siete AKO PREMIUM sú už vybavené novými stĺpikmi, 
ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky profesionálneho chovu zvierat.

V porovnaní s bežnými stĺpikmi sú nové stĺpiky 
PREMIUM výrazne tuhšie a menej náchylné na ohýbanie 
pri ťahovom zaťažení (najmä na začiatku alebo na konci 
siete a v rohoch). Tým je zaručené spoľahlivé a vzpriamené 
postavenie siete - aj za nepriaznivých poveternostných 
podmienok.

Osobitná pozornosť sa venovala každodennej manipulácii 
so sieťami. Napriek zachovaniu osvedčeného priemeru bolo 
možné dosiahnuť mierne zníženie hmotnosti nového 
stĺpika, čo umožnilo ešte pohodlnejšiu prácu.

Nové stĺpiky PREMIUM sú najnovšou inováciou spoločnosti AKO. Pri vývoji týchto 
nových stĺpikov sa venovala osobitná pozornosť výberu správnych materiálov. 
Kombinácia vysokopevnostného termoplastu a dlhých sklolaminátových vlákien 
zabezpečuje vynikajúcu stabilitu a tuhosť. Materiál vystužený sklolaminátovými 
vláknami zaručuje maximálnu odolnosť voči UV žiareniu a trvácnosť.

• modrá farba pre siete na ovce/vlky pre lepšiu viditeľnosť pre ľudí a zvieratá
• antracitová pre siete na hydinu pre nenápadné sfarbenie v záhradách

Osobitná pozornosť sa venovala každodennej manipulácii so sieťami.

Napriek zachovaniu osvedčeného priemeru bolo možné dosiahnuť mierne zníženie 
hmotnosti nového stĺpika, čo umožnilo ešte pohodlnejšiu prácu.

Dvojité pozinkované hroty na stĺpiku boli tiež predĺžené a poskytujú ešte bezpečnejšie 
ukotvenie v pôde, a to aj vo vlhkej a mäkkej pôde.

Premium Post

Standard Post

NOVÝ
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AKO TitanNet Premium
Naša "klasika" zo série TitanNet v novom dizajne a s novými 
patentovanými stĺpikmi PREMIUM.
Aby sme splnili prémiové požiadavky profesionálnych chovateľov oviec, vybavili sme 
našu osvedčenú sieť TitanNet novými stĺpikmi PREMIUM a obnovili sme ich vo  
vysokokontrastnom farebnom prevedení. Sieť s úzkymi okami zaručuje maximálnu 
bezpečnosť stráženia aj na nerovnom teréne vďaka použitiu pevných plastových vzpier 
vo zvislom smere namiesto mäkkého drôteného materiálu. Tie sú v 30-centimetrových 
intervaloch trvalo spojené s vodorovnými drôtmi, čo zabezpečuje stabilitu aj v 
kopcovitom a nerovnom teréne.

• Výška 90 cm (9 vodorovných lankov) alebo 108 cm (10 vodorovných lankov), každý je 
k dispozícii s jedným alebo dvoma hrotmi

• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným 
uzemňovacím hrotom

• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 

drôtov z nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného drôtu
• nová farebná kombinácia pre lepšiu viditeľnosť pre zvieratá a ľudí
• na všetky plastové poly drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV 

žiarením

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Jednoduché a rýchle opravy 
pomocou našich nových konektorov 
Litzclip.

AKO TitanNet Premium
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Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpikov vhodný náhradný 
stĺpik €

27810 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm modrá/oranžová 14 27804 24
27811 Dvojitý hrot 50 m 90 cm modrá/oranžová 14 27805 24
27812 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm modrá/oranžová 14 27806 24
27813 Dvojitý hrot 50 m 108 cm modrá/oranžová 14 27807 24

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

27250-5 Náhradná 
kovová špica čierna Plast 1/10/500

27322 Zemná kotva 
umelá hmota čierna Plast 1/10/300

27804 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá termoplast + 
sklolaminát 90 cm 1

27805 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá 90 cm 1

27806 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá 108 cm 1

27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá 108 cm 1

Siete na ovce

Vertikálne: tuhé plastové 
výstuhy = lepšia opora

mimoriadne stabilné 
zvárané uzly

Izolátor hlavy: pevne 
pripevnený k stĺpiku

Zemný hrot: predĺžený = 
ešte bezpečnejšie ukotvenie 
v zemi

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

15,0 cm

18,0 cm

3 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

30,0 cm

14 x 
Premium
Post

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

15,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

50 m

90
 c

m

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

14 x 
Premium
Post

30,0 cm

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post

termoplast + 
sklolaminát 

termoplast + 
sklolaminát 

termoplast + 
sklolaminát 
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AKO TitanNet Premium Plus
Náš "univerzálny" model zo série TitanNet s novými patentovanými stĺpikmi 
PREMIUM.
Táto nová sieť, vybavená novými stĺpikmi siete PREMIUM, spája osvedčené prednosti našich 
sietí pre ovce TitanNet s univerzálnymi možnosťami pripojenia na profesionálne použitie pri 
chove oviec. Vo vertikálnom smere sa namiesto mäkkého drôtu používajú pevné plastové 
vzpery. Tie sú v 30 cm odstupoch trvalo spojené s vodorovnými drôtmi, čo zabezpečuje 
kompaktnú konštrukciu aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

• výška 90 cm (7 vodorovných lankov) alebo 108 cm (8 vodorovných lankov)
• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným hrotom do zeme
• extrémne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 drôtov 

z nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného drôtu
• na všetky plastové poly drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV žiarením
• voliteľne pripojiteľný zosilnený uzemňovací polyetylénový drôt na uzemnenie po celej dĺžke 

siete v náročných zemných podmienkach (napr. veľmi piesočnatá alebo suchá pôda)
• polyetylénový vodič nad zemou je navyše vybavený samostatným pripojovacím termi- nalom 

z nehrdzavejúcej ocele, a preto ho možno flexibilne použiť
• mimoriadne dobrá viditeľnosť vďaka farebnej kombinácii modrá/biela - ideálne na použitie 

pri ochrane proti divej zveri a vlkom
• 16 vodičov z nehrdzavejúcej ocele v kombinácii s hrubými PE vláknami v uzemňovacom 

polyetylénovom drôte zabraňuje porezaniu zveri

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Jednoduché a rýchle opravy pomocou 
našich nových konektorov Litzclip.

AKO TitanNet Premium Plus
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Možnosti pripojenia:
• uzemňovací vodič

(vodivý) môže byť
pripojený k
uzemňovaciemu
výstupu zariadenia pre
dodatočné uzemnenie
po celej dĺžke siete

• 2. vodič nad zemou
môže byť voliteľne
odpojený od
napájacieho obvodu
vodičov umiestnených
nad ním, aby sa znížil
únik energie v hustej
vegetácii

16 vodičov z nehrdzavejúcej 
ocele v kombinácii s hrubými 
PE vláknami v uzemňovacom 
polyetylénovom drôte 

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Výška stĺpika vhodný náhradný  
stĺpik €

27821 Dvojitý hrot 50 m 90 cm modrá/biela 14 27805 24
27823 Dvojitý hrot 50 m 108 cm modrá/biela 14 27807 24

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

27250-5 Náhradná 
kovová špica čierna Plast 1/10/500

27322 Zemná kotva 
umelá hmota

čierna Plast 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

Siete na ovce

Vertikálne: tuhé plastové 
výstuhy = lepšia opora

Izolátor hlavy: pevne 
pripevnený k stĺpiku

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
 c

m

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

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post
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AKO TitanNet Premium Vario
Naša univerzálna obranná sieť proti vlkom zo série TitanNet s novými 
patentovanými stĺpikmi PREMIUM!
V spolupráci s odborníkmi v oblasti ochrany proti vlkom sme úplne prepracovali našu sieť proti 
vlkom a našli sme pre vás ideálny kompromis medzi pednoduchosťou použitia a účinnou 
ochranou stáda. Nové, inovatívne a vysoko robustné stĺpiky PREMIUM poskytujú sieti 
maximálnu stabilitu a pevnosť. Okrem čo najväčšej bezpečnosti stráženia bola pri tejto sieti 
venovaná osobitná pozornosť obrane proti narušiteľom zvonku. Vďaka špeciálnemu princípu +/- 
je sieť TitanNet Premium Vario našou najuniverzálnejšou sieťou a môžete si ju prispôsobiť podľa 
vlastnej individuálnej situácie. Zvislé vzpery, ktoré sú už dlhé roky osvedčené, zabezpečujú pevné 
uchytenie aj v kopcovitom a nerovnom teréne.

• výška 108 cm (8 vodorovných drôtov) alebo 122 cm (9 vodorovných drôtov), každý je k dispozícii s jedným
alebo dvoma hrotmi

• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným uzemňovacím hrotom
• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt
• vodorovné vedenie prúdu s 3 x 0,30 mm vodičmi TriCOND na polyetylénový drôt - veľmi dobrá vodivosť a

dlhá životnosť
• voliteľne pripojiteľný zosilnený uzemňovací polyvodič na uzemnenie po celej dĺžke siete v náročných zemných

podmienkach (napr. veľmi piesočnatá alebo suchá pôda)
• lepšia stabilita a optimálne prispôsobenie terénu vďaka stabilným vertikálnym vzperám každých 30 cm
• na všetky plastové polypropylénové drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV žiarením

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Jednoduché a rýchle opravy 
pomocou našich nových konektorov 
Litzclip.

Princíp +/- - intenzívnejšie impulzy 
pre maximálnu bezpečnosť.
V systémoch plus/mínus ohradníkov sa 
vodiče striedavo pripájajú na ter-minál 
ohradníka (+) a uzemňovaciu svorku (-) 
vášho elektrického ohradníka pomocou 
svoriek na zväzovanie vodičov. 
Výsledné uzemňovacie vodiče zosilňujú 
elektrický šok pre zviera aj v náročných 
terénnych podmienkach, ako je suchá, 
piesčitá alebo zasnežená pôda.

Vodiče TriCOND sú 5-krát vodivejšie ako štandardné vodiče z 
nehrdzavejúcej ocele rovnakého priemeru, a preto poskytujú maximálnu 
bezpečnosť - aj na dlhých úsekoch. Špeciálna povrchová úprava týchto 
drôtov zvyšuje odolnosť materiálu a zabezpečuje dlhú životnosť.

AKO TitanNet Premium Vario
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Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Výška stĺpika vhodný náhradný 
stĺpik €

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.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika Dĺžka Šírka €

Náhradná 
kovová špica27250-5 čierna Plast 1/10/500

27239 Ochranná páska 
pre stáda biela/modrá 100 m 80 mm 1/24

27806 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá termoplast + 
sklolaminát 108 cm 1

27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá 108 cm 1

27808 Náhradný  stĺpik Jednotlivý hrot modrá 122 cm

27809 Náhradný  stĺpik Dvojitý hrot modrá 122 cm

Siete na ovce

+/- systém: vzájomne 
izolované spojovacie 
svorky

Izolátor hlavy: pevne 
pripevnený k stĺpiku

Možnosti pripojenia:

• PLUS net
• Sieť PLUS s uzemnením cez uzemňovací vodič

- zdokonalené uzemnenie pre suché pôdy
- silný úder  elektrickým prúdom pri súčasnom kontakte

uzemňovacieho drôtu a vodivého drôtu nad ním pri pokuse 
o zahrabanie sa pod zem

• Sieť PLUS/MINUS

k dispozícii od: marec 2022

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

*

*

*

Plast

termoplast + 
sklolaminát 

termoplast + 
sklolaminát 

termoplast + 
sklolaminát 
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AKO OviNet Premium
Náš "bestseller" teraz aj s novými patentovanými stĺpikmi PREMIUM.
Osvedčená kvalita s charakterom PREMIUM - to je naša nová sieť OviNet Premium s 
s ďalšími inováciami PREMIUM. Túto sieť možno použiť univerzálne a vďaka úzkym 
okám v spodnej časti ponúka najlepšiu bezpečnosť pri strážení nielen oviec a kôz, ale aj 
jahniat, psov atď. Nové stĺpiky PREMIUM zabezpečujú ešte lepšie a bezpečnejšie státie 
a odolávajú aj tým najnepriaznivejším poveternostným podmienkam. Vďaka 
optimalizovaným rozostupom ôk sa znížila hmotnosť, čo umožňuje ešte pohodlnejšiu 
manipuláciu pri montáži a demontáži siete.

• výška 90 cm (8 vodorovných drôtov) alebo 108 cm (9 vodorovných drôtov), každý je k
dispozícii s jedným alebo dvoma hrotmi

• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným
uzemňovacím hrotom

• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5

drôtov z nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného drôtu
• na všetky plastové poly drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV

žiarením

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Jednoduché a rýchle opravy vďaka 
našej súprave na opravy Litzclip®

AKO OviNet Premium
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Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Výška stĺpika vhodný náhradný  
stĺpik €

27800 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová 14 27804 30
27801 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová 14 27805 30
27802 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová 14 27806 30
27803 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová 14 27807 30

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

27250-5 Náhradná 
kovová špica čierna Plast 1/10/500

27322 Kotva do zeme 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

Siete pre ovce

mimoriadne stabilné 
zvárané uzly

Izolátor hlavy: pevne 
pripevnený k stĺpiku

Zemný hrot: predĺžený = 
ešte bezpečnejšie ukotvenie 
v zemi

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

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
 c

m

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post
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AKO PoultryNet Premium
Siete pre hydinu AKO Premium - najvyššia kvalita a optimalizovaná 
stabilita vďaka novým patentovaným stĺpikom PREMIUM.

Siete na hydinu s výškou 106 cm a voliteľnou elektrifikáciou zaujmú osvedčenou kvalitou a 
novými inovatívnymi stĺpikmi. Extrémne robustné a stabilné stĺpiky PREMIUM poskytujú 
absolútnu stabilitu a zabraňujú prehýbaniu sietí. Vďaka úzkej veľkosti ôk v spodnej časti siete 
sú tieto siete ideálne pre kurčatá, husi a morky, ako aj pre jahňatá.

• výška 106 cm (11 vodorovných drôtov)
• mimoriadne robustné a stabilné stĺpiky PREMIUM s pozinkovaným uzemňovacím hrotom

(dvojitý hrot)
• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• obzvlášť malá šírka ôk v spodnej časti siete
• na všetky plastové polypropylénové drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu

UV žiarením

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Jednoduché a rýchle opravy vďaka 
našej súprave na opravy Litzclip®

AKO PoultryNet Premium
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pre husi a morky dôrazne odporúčame používať siete na hydinu v 
kombinácii s vhodným  impulzným prístrojom

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpikov vhodný náhradný 
stĺpik €

292414 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 9 292401 1 30
292420 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292401 1 16

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

27250-5 Náhradná 
kovová špica čierna Plast 1/10/500

292401 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot sivá termoplast +
sklolaminát 106 cm 1

Siete na hydinu

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet s stĺpikov vhodný náhradný  
stĺpikov €

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        Náhradná kovová špica čierna Plast 1/10/500

292401 Náhradný  stĺpikov Dvojitý hrot sivá termoplast +
sklolaminát   106 cm 1

AKO PoultryNet Premium
nie je elektrifikovateľná

AKO PoultryNet Premium
môžu byť elektrifikované

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

3 x 0.20 mm INOX15 x 
Premium
Post

50 m

10
6 

cm

0,77 Ω/m

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
Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post



VETIS Královičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy 
930 03 Královičové Kračany 91 
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk

Pobočky:

VETIS Košice
Cottbuská 11
040 23 Košice
Tel.: 055/ 79 99 017-19
mobil: 0918/ 514 118
e-mail: kosice@vetis.sk

VETIS Zvolen 
Jesenského 25
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 53 26 198
mobil: 0918/ 514 117
e-mail: zvolen@vetis.sk

VETIS Poprad
Areál PD Poprad
ul Na letisko č. 107
058 01 Poprad
Tel./fax: 052/ 77 67 559
mobil: 0918/ 514 116
e-mail: vetispp@proagro.sk

Regionálne zastúpenie VETIS AGROKONTAKT s.r.o.

Agrokontakt s.r.o.
Hlavná 170
Podturen
033 01 Liptovský Hrádok
Tel: 044/ 52 22 863
Fax: 044/52 21 710
mobil 0905/ 693 964, 0905/ 552499
e-mail: agrokontakt@stonline.sk




