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Vlastné čerstvé vajíčka!
Ak chováte nosnice, môžete rýchlo využiť výhody vlastného malého 
chovného programu s malými obmedzeniami.

Plemená hydiny.
Všetky plemená sliepok znášajú vajcia. Chovatelia sa však už 
takmer 200 rokov zameriavajú na plemená špeciálne 
prispôsobené na znášanie vajec, zatiaľ čo iné sa používajú na 
produkciu mäsa. V ideálnom prípade by ste si mali so skúseným 
chovateľom ujasniť, ktoré plemená sú pre vaše účely 
najvhodnejšie.

Spojky. 
Nosnica znesie až 300 vajec ročne, pričom cykly závisia od 
určitých okolností:
• Vek zvieraťa: Sliepky znášajú prvé vajcia vo veku 5 až 7

mesiacov a potom pravidelne až do veku 2 až 3 rokov
• Sezóna: Krátke zimné dni spomaľujú rytmus znášky, ktorý

potom vrcholí na jar
• Vlastný rytmus: Sliepky znášajú v cykle 5 alebo 7 dní (4 dni

znášky a 1 deň odpočinku alebo 5 dní znášky a 2 dni
odpočinku)

• Potrava a voda: Pestrá strava pozostávajúca z obilnín (pšenica,
kukurica, ovos, jačmeň) a rastlín (tráva, organický odpad),
otrubovej kaše alebo navlhčeného chleba podporuje pravidelnú
znášku aj v zime. Je potrebné zabezpečiť dostatok čistej pitnej
vody

Rytmus života
Sliepky začínajú byť aktívne pri východe slnka a potom majú fázy 
kŕmenia, hrabania, odpočinku a samozrejme znášky. Pri západe 
slnka sa vracajú do kurína, kde sedia na hniezde a spia. Ak si 
chcete vziať krátku dovolenku, kŕmidlá a napájačky so zásobami

vám umožnia nechať ich niekoľko dní osamote. V 
opačnom prípade sú dobrým riešením spoločné kurníky 
so susedmi alebo priateľmi.

Vajíčka
Vajíčka, ktoré sliepky znášajú, sú odrazom stravy a života 
vašich zvierat. Ich chuť a farba sa môže líšiť v závislosti od 
ročného obdobia a zloženia krmiva. Vajcia od vašich 
vlastných nosníc neboli prepravované ani skladované. Sú 
to jednoducho čerstvé vajcia, ktoré môžete konzumovať 
až 28 dní po znáške. Vajíčka sú výnimočne zdravou 
potravinou. Jeho bielkoviny pozostávajú z 23 
aminokyselín, z ktorých 9 je esenciálnych, pretože naše 
telo si ich samo nevyrába.

Chov hydiny
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Tráviaci proces hydiny
Sliepky, kačice a iná hydina môžu vyzerať veľmi odlišne, ale pokiaľ ide o trávenie, sú dosť podobné.
Ich zobáky sú prispôsobené ich strave: krátke a tvrdé u kurčiat a veľmi dlhé u kačíc a husí.
Hydina je veľmi zvláštna, aspoň keď pozorujeme jej tráviaci systém. Začína sa, ako u väčšiny živých 
organizmov, prežúvaním. Hydina nemá zuby, takže mechanická časť trávenia potravy nezačína v zobáku. 
Matka príroda túto anatomickú "chybu" napravila tým, že im dala žľaznatý a svalnatý žalúdok.
Pre dobré trávenie je veľmi dôležitá čistá voda a kvalitné krmivo.

Výživa
Kurčatá sa živia najmä obilím (pšenicou a kukuricou). Vo svojom výbehu nachádzajú aj čerstvé rastliny a 
hmyz. Sliepky si obľúbia organický odpad z vašej kuchyne - šupky, stonky ovocia a zeleniny, listy šalátov - 
a tým sa zníži aj množstvo odpadu z vašej domácnosti.

Denné menu

250 ml čistej vody, najmä v lete

100 až 150 g obilnín (pšenica, kukurica) a 
bielkovinových plodín (hrach, fazuľa), celé alebo 
mleté

Minerály pre silné vajíčka

Chov hydiny



7



8

Recyklovaný plast

Plastový odpad z predchádzajúcej výroby

Nové granule

šetrné k životnému prostrediu, pretože sa 
znižuje spotreba fosílnych zdrojov.
nízka produkcia odpadu, pretože sa recykluje

100 % 
recycled
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Recyklovaná plastová napájačka
• pôv. Stükerjürgen
• šetrné k životnému prostrediu, pretože sa znižuje spotreba

fosílnych zdrojov
• s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• vhodná aj k zaveseniu, čím sa menej znečisťuje
• ľahko čistiteľná a mimoriadne stabilná
• bezpečné pre potraviny
• materiál: plast

Každá miska na vodu má individuálne sfarbenie 
vďaka udržateľnému procesu recyklácie

Kat.číslo Kapacita €
70157 1,5 L
70158 3,5 L
70159 5,5 L

Kat.číslo Popis Materiál Výška Vhodné pre €
70163 Podstavec Bioplast 7 cm 70157, 70160
70164 Nohy súprava 4 ks Bioplast 8 cm 70158, 70159

Vyrobené v Nemecku

Nový produkt

Recyklované krmítko
• pôv. Stükerjürgen
• šetrné k životnému prostrediu, pretože sa znižuje spotreba

fosílnych zdrojov
• s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• vhodná aj k zaveseniu, čím sa menej znečisťuje
• ľahko čistiteľná a mimoriadne stabilná
• bezpečné pre potraviny
• materiál: plast

Každá miska na vodu má individuálne sfarbenie
vďaka udržateľnému procesu recyklácie

Kat.číslo Kapacita €
70160 1 kg
70161 2,5 kg
70162 4 kg

Vyrobené v Nemecku

Nový produkt

Kat.číslo Popis Materiál Výška Vhodné pre €
70163 Podstavec Bioplast 7 cm 70157, 70160
70165 Nohy súprava 4 ks Bioplast 8 cm 70161, 70162

NOVÝ

NOVÝ
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Trstinový cukor

Granule

min. 94 % surovín vypestovaných 
udržateľným spôsobom
100 % recyklovateľnosť

šetrné k životnému prostrediu, pretože sa 
znižuje spotreba fosílnych zdrojov.
cukrová trstina pri svojom raste zachytáva 
CO2 zo vzduchu

 1 tona materiálu zachytí až 3,09 tony CO2

Organický plast
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Plastová napájačka - organický plast
• pre hydinu v klietkach
• s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• vhodná aj na zavesenie, tým pádom menej zašpinená
• ľahko sa čistí a je obzvlášť odolná
• bezpečné pre potraviny
• materiál: organický plast

Kat.číslo Farba Kapacita €
70140 bielo / zelená 1,5 L
70141 bielo / zelená 3,5 L
70142 bielo / zelená 5,5 L

Vyrobené v Nemecku

Zásobníkové krmítko - organický plast
• pôv. organické krmítko Stükerjürgen
• pre hydinu v klietkach
• s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• vhodný aj na zavesenie, tým pádom menej zašpinený
• upínacia mriežka zabráni plytvaniu krmivom
• ľahko sa čistí a je obzvlášť odolný
• bezpečné pre potraviny
• materiál: organický plast

Kat.číslo Farba Kapacita €
70144 bielo / zelená 1 kg
70145 bielo / zelená 2,5 kg
70146 bielo / zelená 4 kg

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo Popis Materiál Výška Vhodné pre €
70143 Sada 4 nôh Bioplast 8 cm 70141, 70142
70147 Podnož Bioplast 7 cm 70140, 70144
70148 Sada 4 nôh Bioplast 8 cm 70145, 70146

Nohy a podnože pre ekologické napájačky
a ekologické kŕmidlá
Materiál: bioplast
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Napájadlo pre hydinu Kubic
• veľký objem
• pre hydinu chovanú na zemi
• jednoduché čistenie vďaka vyklápateľnému, resp. úplne vyberateľnému krytu
• opätovne uzatvárateľný otvor v kryte uľahčuje plnenie
• vrát. plavákového ventilu na reguláciu vodného stavu
• široké stojanové nohy
• tanier na pitie cca 20 cm nad zemou
• vrát. sifónového filtra
• z nerozbitného plastu
• jednoduchá montáž bez náradia
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Kapacita €
70244 červená/biela 40 L
70245 červená/biela 50 L

Vyrobené v Taliansku

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 roztočov
• nástenný držiak na úspornú a bezpečnú montáž
• odkvapkávacia miska na zachytávanie prebytočnej vody
• otočná odkvapkávacia miska na použitie ako schodík pre mláďatá
• robustná nádoba vhodná na použitie v potravinách 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 hladiny.

Kat.číslo Kapacita €
70651 10 L

Nový produkt NOVÝ
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Napájadlo pre hydinu automatická
• pre nízkotlakové potrubie
• prestaviteľné závesné zariadenie
• na odchov kureniec a výkrm kohútikov,
nosníc a moriek
• prípojka hadice 1/2”
• s automatickým prívodom vody
• Materiál: umelá hmota

pre nízkotlakové potrubie

Kat.číslo Farba Výška Ø €
70301 bielo / červený 38 cm 38 cm

Kat.číslo Popis €
70303 Ventil na napájadlá pre hydinu

Napájadlo pre hydinu
• z nerozbitného plastu
• možnosť plnenia zhora
• pre hydinu chovanú na zemi
• široké stojanové nohy
• vrát. rukoväte pre ľahšie premiestnenie
• tanier na pitie cca 20 cm nad zemou
• bezpečný pre potraviny

regulovateľný prítok vody

Kat.číslo Farba Kapacita Výška €
70233  bielo / červený 30 L 70 cm

Vyrobené v TallianskuVyrobené v Talliansku

Vedro na napájanie pre hydinu
• s automatickým prívodom vody
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny
• s nosným oblúkom

71120

71117

72265

Kat.číslo Popis Farba Kapacita €

71120 s nohami  bielo / červený 12 L
71117 bez nožičiek  bielo / červený 18 L
72265 s nohami  bielo / červený 24 L

Kat.číslo Popis vhodný pre €
71144 Podstavec 71117, 72248

Vyrobené v Talliansku
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Napájadlo pre hydinu Rapid Clean
• na zavesenie
• ľahká montáž a čistenie
• ľahké plnenie vody cez otvor na kryte
• s automatickým prívodom vody
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Kapacita €

72248 bielo / červený 6 L

Kat.číslo Popis vhodný pre €
71144 Podstavec 71117, 72248

Plastové napájadlo
• pre kurence a sliepky
• vhodný pre všetky kvapaliny
• jednoduché čistenie
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Kapacita €

70202 bielo / červený 1,5 L
70203 bielo / červený 3,5 L
70205 bielo / červený 5 L
70210 bielo / červený 10 L

Vyrobené v NemeckuPlastové napájadlo
• orig. Stükerjürgen
• pre hydinu chovanú na zemi
• s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• vhodné tiež na zavesenie, tým menšie znečistenie
• jednoduché čistenie a zvlášť robustné
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Kapacita €
70259 bielo / červený 1,5 L
70260 bielo / červený 3,5 L
70261 bielo / červený 5,5 L
70291 biela/petrolejová 1,5 L
70292 biela/petrolejová 3,5 L
70293 biela/petrolejová 5,5 L

Kat.číslo Popis Výška vhodný pre €
70248 Nohy Súprava 4 kusov 70260, 70261, 70292, 70293
70247 Podstavec 7 cm 70258, 70259, 70291, 70263, 70264

Vyrobené v Talliansku

Vyrobené v Talliansku
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Dvojvalcová napájačka
• orig. Stükerjürgen
• pre hydinu chovanú na zemi
• s bajonetovým uzáverom
• vhodný aj na zavesenie
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny
• s rúčkou na nosenie

70297: s vnútorným bajonetovým uzáverom na jednoduché čistenie

Kat.číslo Farba Kapacita €
70297 bielo / červená 3 L
70216 bielo / červená 6 L
70215 bielo / červená 12 L

Kat.číslo Popis Výška vhodný pre €
70243 Nohy Súprava 4 kusov 8 cm 70215, 70216

Vyrobené v Nemecku

Plastové napájadlo so zátkou
• ľahké plnenie cez uzáver na základni
• s rúčkou na nosenie
• s bajonetovým uzáverom
• ľahko sa čistí
• bezpečný pre potraviny
• materiál: Plast

Kat.číslo Farba Kapacita €
70133 zelená 8 L
70134 zelená 10 L

Plastové napájadlo s nohami
• pre hydinu chovanú na zemi
• s rukoväťou a osvedčeným bajonetovým uzáverom
• vrát. nôh, tým malé znečistenie
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Kapacita €
70121 svetlozelená 1,5 L
70122 svetlozelená 3 L
70123 svetlozelená 5 L
70124 svetlozelená 8 L
70125 svetlozelená 10 L
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Vedro na napájanie pre hydinu
• pre hydinu chovanú na zemi
• horný diel snímateľný, ľahké čistenie
• z vysoko kvalitného plastu
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny
• 2-dielny
• s nosným oblúkom

Kat.číslo Farba Kapacita €
73135 zelená 6 L

Pohár na pitie a miska na kŕmenie
• pre hydinu chovanú na zemi
• pre výstavné klietky atď.
• leštená vnútri a vonku
• materiál: umelá hmota
• nerozbitný, nárazuvzdorný
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Kapacita €
71410 modrá 0,3 L

Napájacia miska pre plastovú fľašu
• vhodná pre fľaše až do 1,5 litra
• dodávka bez platovej fľaše
• materiál: umelá
• hmota
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Ø €
71115 červený 23 cm
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Kvapátkové napájadlá
• s kolíkom z ušľachtilej ocele
• vrát. O-krúžku na utesnenie
• vhodné pre rozličné nádoby na vodu s hrúbkou steny max. 1 cm
• je potrebný iba malý otvor s Ø 10 mm
• pre každý druh hydiny
• vhodné pre 4 – 5 sliepok na
• napájadlo
• materiál: umelá hmota

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška MOQ Kus/OJ €
74181 33 mm 30 mm 34 mm 1 vrece 4 / vrece

Univerzálne napájadlo pre hydinu
Premení vedro alebo každú ľubovoľnú nádobu na vodu na napájadlo pre hydinu!

• samoplniaca nádoba s konštantnou hladinou vody
• jednoduchá montáž (je potrebný iba malý otvor v nádobe na vodu)
• pre každý druh hydiny
• materiál: umelá hmota

Kat.číslo Šírka Výška €
70296 15 cm 7 cm

silvertex® Good Water Anti-Germ Mat
Silvertex® Good Water Anti-Germ Mat je textilná rohož so striebornou vrstvou na šetrenie vody v 
napájačkách pre hydinu. Samodávkovací systém zabezpečuje trvalú ochranu pred znečistením a biofilmami 
až na 12 mesiacov. Vďaka antimikrobiálnemu pôsobeniu iónov striebra systém silvertex® chráni pitnú vodu 
v napájačkách pre hydinu. V prvom rade sa tým zlepšuje čistota vody, čo prospieva dobrým životným 
podmienkam zvierat, a zabezpečujú sa nižšie náklady na údržbu.

• spoľahlivá ochrana proti baktériám a biofilmom
• univerzálne použiteľný vo všetkých napájačkách pre hydinu s objemom do 20 litrov
• samodávkovanie až 12 mesiacov
• šetrí až 3 600 litrov vody
• bez tvorby toxických vedľajších produktov
• jednoduchá manipulácia

Pri používaní biocídov buďte opatrní. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

Účinná látka
Strieborná

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

Vyrobené v Nemecku

Nový produkt NOVÝ
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Napájadlo pre malé zvieratá NoFrost Superior 2.0
vyhrievaný
• z robustného plastu • fľaša s dvojplášťovou izoláciou • udržiava vodu pri 

mínus 20 stupňoch bez zamrznutia • prispôsobené rozdelenie výkonu 
ohrevu v napájačkách a v oblasti fliaš • izolovaná podlaha na optimálne 
rozdelenie tepla • 8 W vyhrievací prvok integrovaný v miske • so sieťovou 
jednotkou pre pripojenie k zdroju elektrickej energie 230 V • bezpečná 24 V 
prevádzka • ľahká manipulácia, pretože pripojovací kábel so zástrčkou sa dá 
odpojiť od napájačky • vrátane držiaka drôtu na ľahkú inštaláciu a 
demontáž napájačky • vhodná pre všetky bežné drôtené pletivá • dĺžka 
kábla: 1,5 m • materiál: umelá hmota • vrát. návodu na obsluhu

Možnosť jednoduchého plnenia fľaše cez 
skrutkovací uzáver, bez vylievania vody

Kat.číslo Farba Kapacita €
82738 zelená 330 ml

Gumová výhrevná doska pre malé zvieratá a hydinu
• so sieťovou jednotkou 24 V na pripojenie k zdroju elektrickej energie 230 V • protišmykové státie pre mnohé napájadlá • extra robustné
vyhotovenie • na ochranu proti mrazu napájadiel a udržanie tepla hniezda • dĺžka kábla: 2 m • odolná proti poveternostným vplyvom

Technické údaje
Napätie 24 V
Pripojovací kábel 2 m
Krytie IPX7
Trieda ochrany III

Kat.číslo Farba Výhrevný výkon Dľžka Šírka Výška €
70239 čierna 18 W 24 cm 24 cm 0,7 cm

Výhrevná doska
• so sieťovou jednotkou 24 V na pripojenie k zdroju elektrickej energie 230 V • PU-izolácia na cielené odvádzanie tepla smerom hore • s
protišmykovými nohami na bezpečné státie výhrevnej dosky • s protišmykovými pásikmi na hornej strane pre bezpečné státie napájadiel
• dĺžka kábla: 2 m

Technické údaje
Napätie 24 V
Pripojovací kábel 2 m
Krytie IPX4

Kat.číslo Farba Výhrevný výkon Ø €
70236 zelená 15 W 25 cm
70237 zelená 22 W 30 cm
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Napájadlo pre prepelice
• orig. Stükerjürgen
• s automatickým prívodom vody
• s bajonetovým uzáverom
• jednoduché čistenie
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny
• 2-dielny

Kat.číslo Farba Kapacita €
70255 biela / modrá 1,5 L
70256 biela / modrá 3,5 L

Vyrobené v Nemecku

Automat na kŕmenie prepelíc
• pre prepelice, kurence a sliepky
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny
• 2-dielny

Kat.číslo Farba Kapacita €
73137 vetlozelená / biela 1.000 ml

Napájadlo pre prepelice
• pre prepelice, kurence a sliepky
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny
• 2-dielny

Kat.číslo Farba Kapacita €
73136 svetlozelená / biela 1.000 ml

Prepelice
Chov prepelíc je skvelý, tieto pekné vtáky so zlatohnedým perím sú 
skutočné miniatúrne kurčatá. Na malý chovný program potrebujete 3 - 5 
samíc na 1 samca.

Požiadavky na prepelice:
• 20 až 30 gramov krmiva bohatého na

bielkoviny denne
• 30 až 50 ml vody
• rastliny, hmyz, ovocie

Kladenie vajíčok:
• 200 až 300 vajec ročne
• začínajú znášať vajíčka vo veku približne

45 - 60 dní
• obdobie znášky približne 17 - 19 dní
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Kŕmny automat
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny
• nezmontovaná

Kat.číslo Kat.číslo Kapacita €

71125 žltá 2,5 L
71126 žltá 5,25 L
71118 žltá 10,5 L
71116 žltá 20 L

Kŕmny automat s nohami
• pre hydinu chovanú na zemi • vrát. nôh, tým malé znečistenie • vhodný
aj na zavesenie • Materiál: umelá hmota • bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Kat.číslo Kapacita €

70126 svetlozelená 2,4 L
70127 svetlozelená 4,8 L
70128 svetlozelená 9,6 L
70129 svetlozelená 14,4 L

Vyrobené v Taliansku

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 
stupienka – ale  malé a veľké kurčatá vedia  dobre stúpnuť na tento stupienok, zatiaľ čo hlodavce, ako sú myši 
alebo potkany, sa ku krmivu dostávajú oveľa ťažšie. Kompatibilita so systémom SmartCoop robí z tohto 
kŕmidla jedinečný univerzálne krmítko, ktoré zabezpečuje vynikajúci prísun krmiva pre zvieratá. 

• chráni potraviny pred škodcami, hlodavcami a vtákmi
• kŕmidlo sa otvára stlačením klapky
• automaticky sa zatvorí, keď sa už nezapína kroková klapka. Funguje aj pre ľahké kurčatá. úzky 

schodík chráni mechanizmus pred myšami, potkanmi a inými hlodavcami
• materiál: robustný, nárazuvzdorný a odolný plast
• veľmi hygienický 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 SmartCoop

Kat.číslo Kapacita €
70660 7,5 kg

Kat.číslo Popis Materiál Kapacita €
70661 Predlžovací nástavec Plast 7,5 kg

Nový produkt

7066170660

70660 + 70661

71125
71118

NOVÝ
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Kŕmny automat s nohami
• veľký objem
• pre hydinu chovanú na zemi
• jednoduché čistenie vďaka vyklápateľnému, resp. úplne vyberateľnému krytu
• široké stojanové nohy
• z nerozbitného plastu
• jednoduchá montáž bez náradia
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Farba €

70276 žltá / zelená 30 L
70277 žltá / zelená 50 L

Kŕmny automat so odklopným vekom
• orig. Stükerjürgen
• s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• prisvorkovateľná mriežka zabraňuje rozhadzovaniu krmiva
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Kapacita €
70278 biela / zelená 4 kg

Vyrobené v Nemecku

Kŕmny automat
• orig. Stükerjürgen
• pre prepelice, okrasnú hydinu, trpaslíčie kurence a i.
• s bajonetovým uzáverom
• prisvorkovateľná mriežka zabraňuje rozhadzovaniu krmiva
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Kapacita Výška Ø €

70258 biela / zelená 1 kg 20 cm 20 cm
70263 biela / zelená 2,5 kg 24 cm 30 cm
70264 biela / zelená 4 kg 33 cm 30 cm

Kat.číslo Popis Výška vhodný pre €
70249 Nohy Súprava 4 kusov 70263, 70264
70247 Podstavec 7 cm 70258, 70259, 70291, 70263, 70264

Vyrobené v Nemecku
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Kŕmny automat
• vrát. krytu
• výškovo prestaviteľný valec
• na inštaláciu
• prívod krmiva regulovateľný vďaka predstaveniu výšky
• materiál: umelá hmota
• nerozbitný

Kat.číslo Popis Farba Kapacita vhodné pre €
70220 nezmontovaný červený / čierny 27 L Kurčatá
70221 nezmontovaný červený / čierny 15 L Kurčatá

Vyrobené v Taliansku

Kŕmny automat
• na inštaláciu
• prívod krmiva regulovateľný vďaka predstaveniu výšky
• materiál: Plech pozinkovaný

Cena na vyžiadanie.

Kat.číslo Popis Kapacita vhodné pre €
71101 nezmontovaný 5 L Kurčatá
71102 nezmontovaný 18 L Kurčatá / Mladé sliepky
71103 nezmontovaný 40 L Kurčatá / Morka

Vyrobené v Taliansku

Kôš na krmivo
• s držiakom
• priemer: hore 38 cm
• materiál: Železo pozinkovaný

Kat.číslo Výška €
70280 50 cm

Top Seller
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Kŕmny žľab
• orig. Stükerjürgen
• materiál: umelá hmota

Kat.číslo Farba vhodné pre Dĺžka Šírka €
71310 zelená / čierna Kurčatá 50 cm 7 cm
71312 zelená / čierna Mladé sliepky 50 cm 10 cm
71313 zelená / čierna Mladé sliepky 75 cm 10 cm
71318 zelená / čierna Sliepky 50 cm 20 cm
71314 zelená / čierna Sliepky 75 cm 20 cm
71315 zelená / čierna Sliepky 100 cm 20 cm

Vyrobené v Nemecku

Kŕmny žľab
• materiál: Železo pozinkovaný

71301

Kat.číslo vhodné pre Dĺžka Šírka €
71202 Kurčatá 50 cm 7 cm
71301 Sliepky 50 cm 10 cm
71302 Sliepky 75 cm 10 cm
71303 Sliepky 100 cm 10 cm

Kŕmny žľab
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny

71330

71331

Kat.číslo Farba vhodné pre Dĺžka Šírka €
71330 žltý Kurčatá 50 cm 7 cm
71331 oranžový Mladé sliepky 50 cm 12 cm
71332 červený Kurčatá 75 cm 12 cm

Vyrobené v Taliansku

71332

71312
71314
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Obilný mlyn
• použiteľný pre všetky druhy obilia
• s prachotesným vedrom:
Plniace množstvo 18 litrov, s prenášacou rukoväťou a krytom, ktorý sa uzatvorí automaticky,
hneď ako sa odoberie vedro z prístroja
• stabilný na troch nohách • rezací mechanizmus s čepeľami
• napätie: 230 V

Obilný mlyn 750 Watt o cca 40 % vyšší  
priechodný výkon ako obilný mlyn 550 Watt

1 x obilný mlyn, 4 x sitá, Ø otvorov: 2,5 
mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

70320

70321

pribl. výkon/h

550 Watt

Ø 2,5 mm

80 kg

Ø 8 mm

250 kg
750 Watt 130 kg 260 kg

Kat.číslo Farba Kapacita Výkon €
70320 orange / blue 18 L 550 W
70321 blue / yellow 18 L 750 W

Kat.číslo Popis Kapacita €
70322 Vedro na obilný mlyn 18 L

Vyrobené v Taliansku

Mlyn Sprint
• mlyn na múku
• použiteľný pre všetky druhy obilia
• veľmi odolný a súčasne ľahší ako jeho predchodcovia
• vrát. upevňovacieho oblúka

Kat.číslo Farba €
73007 béžový

Vyrobené v Taliansku
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Vosk na odstraňovanie peria a štetín
• mletý
• pre ľahké odstraňovanie peria a štetín
• čistý prírodný produkt
• bez cudzej prímesi

Kat.číslo Obsah €
29370 500 g / Kartón

Šklbací stroj
• robustný šklbací stroj z plastu vhodný pre všetky druhy hydiny
• valec s 24 prstami • otáčaním prstov sa hydina ošklbe rýchlo a
účinne • vrát. prestaviteľnej bezpečnostnej mreže • s bezpečnostným
spínačom • šklbací výkon: cca 80 sliepok za hodinu • Napätie: 230 V
• Sieťová frekvencia: 50 Hz

Kat.číslo Pracovná výška €
70506 79 

Vyrobené v Taliansku

Vyrobené v TalianskuOdzrňovací prístroj
• na odzrňovanie kukurice • so stabilnou
rukoväťou, ktorá ešte zjednodušuje
používanie • vrát. upevňovacieho oblúka

Kat.číslo Farba €
73006 čierna / žltá

Vyrobené v Taliansku

Box na transport hydiny
• z nerozbitného plastu
• s posuvnými dverami na hornej strane boxu a bočnou klapkou

Kat.číslo Farba Rozmery €

73100 červený / biely 95 x 57 x 27,5 cm

Vyrobené v Taliansku

Box na transport hydiny
• s bočnou klapkou • z nerozbitného 
plastu • vhodné pre kurence a malé 
druhy hydiny (ako napr. prepelice 
poľné, zakrslé  sliepky atď.)

Kat.číslo Farba Rozmery €
70279 hnedý 60 x 29 x 22 cm

Poultry Farming
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Zásobník na uschovanie vajec
• kapacita 30 vajec
• bezpečné uloženie vajec
• bezpečný pre potraviny

Kat.číslo Farba Materiál €
70294 žltá Plast

Kat.číslo Popis Farba Materiál vhodné pre €
70295 Držiak na stohovanie a uschovanie vajec biely umelá hmota 70294

70294

70295

Prepravný box na vajcia
• na bezpečnú prepravu a skladovanie vajec
• kapacita 12 vajec
• na vajcia do veľkosti L
• bezpečné pre potraviny

Vyrobené v Taliansku

Kat.číslo Farba Materiál €
73145 zelená priehľadná umelá hmota

Maškrtová lopta
• z robustného plastu
• na zmysluplné zamestnanie sliepok v kuríne alebo výbehoch bez potravy
• jednoducho naplniť krmivom pre sliepky, pšenicou, kukuricou alebo 

múčnymi červami
• veľkosť otvoru je individuálne nastaviteľná v 3 krokoch

Kat.číslo Farba Materiál Ø €
73158 žltá umelá hmota 7,5 cm NOVÝ
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Hojdačka pre sliepky
• na zamestnanie v stajni alebo vo výbehu • prídavná príležitosť na sedenie
• s dvoma tenkými lanami po 300 cm na individuálne upevnenie podľa
želanej výšky • vrát. dvoch hákov na upevnenie na drevenom strope

Kat.číslo Dĺžka Ø €
73141 39 cm 5 cm

Plastová svorka
• miešané = červené, zelené, modré.

biele a žlté (po 20 kusov)
• vhodné pre: Kurčatá / Morka / Bažanty

Kat.číslo Ø BE Kus/OJ €
72350 8 mm

Farba
1 blister 100 / blister 

72351 12 mm 1 blister 100 / blister 
72352 16 mm 1 blister 100 / blister 

Špirálový krúžok
• 3 x otočený
• extra silný
• miešané = červené, zelené, modré a žlté (po 25 kusov)
• vhodné pre: Kurčatá / Morka / Bažanty

Kat.číslo Ø BE Kus/OJ €
72315 12 mm

Farba 
1 blister 100 / blister 

72316 16 mm miešané 1 blister 100 / blister
72317 20 mm 1 blister 100 / blister
72101 16 mm červený 1 blister 20 / blister
72102 16 mm zelený 1 blister 20 / blister 
72103 16 mm modrý 1 blister 20 / blister 
72106 16 mm žltý 1 blister 20 / blister

miešané

miešané

miešané
miešané
miešané
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Rebrík pre kurčatá
• ideálny na dodatočné vybavenie vyvýšených kurínov
• priečne priečky umožňujú bezpečné chodenie
• vzdialenosť priečok: 8 cm
• veľmi robustná konštrukcia
• vrátane skrutiek na montáž

Kat.číslo Materiál Dĺžka Šírka €
73008 Drevo 75 cm 18 cm
73009 Drevo 115 cm 18 cm

New product

Špaldové brikety
Podstielka a pracovný materiál pre hydinu
• podporuje prirodzenú túžbu zvierat hrať sa
• zostáva atraktívny a pestrý pre všetky druhy hydiny
• môže zabrániť agresívnemu správaniu a vzájomnému klovaniu
• môže sa zvieratám ponúkať na zemi alebo v závesnom kŕmnom koši
• brikety sa pri hre kurčiat rozpadajú a potom slúžia ako absorpčná podstielka

Kat.číslo BE Kus/OJ €
73152 1 balenie 24 / balenie

Kat.číslo Popis Materiál Výška €
70280 Kôš na krmivo pozinkované železo 50 cm

Nový produkt

Hák na odchyt hydiny
• nástroj na odchyt hydiny
• jednoduchý odchyt zvierat bez zranení
• na uchopenie nohy
• s praktickou rukoväťou
• nízka hmotnosť
• materiál: pozinkovaný kov

Kat.číslo Dĺžka €
73153 111 cm

k dispozícii od: marec 2022

Nový produkt

73008

73009

NOVÝ

NOVÝ
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EggBooster
Doplnkové krmivo pre hydinu
Používajte prípravok EggBooster na podporu výživy zvierat s dodatočným vápnikom a 
vitamínmi. EggBooster sa odporúča používať v prípade znášky vajec s mäkkou alebo prasknutou 
škrupinou počas rastu, vo fáze znášky a počas liahnutia.

• môže podporiť stabilitu kostí a vývoj kostry
• môže podporovať kvalitu vaječnej škrupiny
• ideálny doplnok počas hniezdenia a liahnutia
• vysoko koncentrované vitamíny
• prírodný vitamín E
• esenciálny olej (rozmarínový) ako antioxidant na pomoc v stresových situáciách
• ekonomická spotreba vďaka malému množstvu
• jednoduché použitie prostredníctvom pitnej vody

Odporúčanie pre kŕmenie:
• Pre vajcia s mäkkou  alebo  prasknutou škrupinou: Na prevenciu prasknutej 
škrupiny a počas fázy rastu: 10 ml (2 uzávery) na liter pitnej vody po dobu najmenej 
14 dní: 5 ml (1 uzáver) na liter pitnej vody 2 až 3-krát týždenne

Kat.číslo Obsah €
73160 1000 ml / fľaša

Nový produkt

PowerBreath+
Doplnkové krmivo pre hydinu
Obsiahnuté éterické oleje majú blahodarný a uvoľňujúci účinok na dýchací systém a 
prirodzeným spôsobom posilňujú imunitný systém. To môže prispieť k dobrému stavu vašich 
zvierat.
• vysoko koncentrované éterické oleje
• podpora dýchania
• stimuluje príjem potravy
• podpora vylučovania tráviacich enzýmov
• preventívne použitie v čase stresu, ako je ustajnenie, prichádzajúce zmeny počasia a zvýšené

riziko ochorenia
• ideálne sa hodí ako doplnok pre zvieratá postihnuté ektoparazitmi (napr. roztočmi vtákov)
• ekonomická spotreba vďaka malým množstvám
• jednoduché použitie prostredníctvom pitnej vody
• vhodný dávkovač (221054) k dispozícii ako príslušenstvo

Odporúčanie pre kŕmenie:
• - dávkovanie: 2 ml/l pitnej vody (2 uzávery na 5 litrov vody) počas 5 dní. - V
prípade potreby pokračujte v užívaní ďalších 10 dní

Kat.číslo Obsah €
73161 500 ml / fľaša

Ref. no. Popis €
221054 Dávkovač

Nový produkt

NOVÝ

NOVÝ
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cit Práškový sprej proti roztočom Mite-ExSil

• jednoduchá aplikácia
• Oxid kremičitý pôsobí na voskovú vrstvu roztočov, čím ich vysuší a tieto uhynú
• aerosolový sprej zanechá účinnú látku presne v bode a umiestni sa predovšetkým vo všetkých

rohoch a škárach
• rozprašovaný prúd zanechá na postriekaných miestach bielu práškovú vrstvu. Tým sa dá

ľahko kontrolovať, kedy a ako sa má uskutočniť opakovaná aplikácia
• zvlášť efektívny na likvidáciu červených vtáčích roztočov, iných druhov vtáčích roztočov, bĺch

a kliešťov

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

Účinná látka
Oxid kremičitý, Pyretrín + pyretroid

Kat.číslo Obsah €
15448 500 ml / rozprašovač

cit Rozprašovací automat na roztoče
Na likvidáciu roztočov v malých maštaliach
• Cit rozprašovač na roztoče na likvidáciu vtáčích roztočov v malých chlievoch
• prírodný pyrethrum usmrtí roztoče bezprostredne, S-Methopren sa postará o zodpovedajúci dlhodobý
účinok
• jednoduchá manipulácia vďaka samočinnému vyprázdneniu obsahu
• príp. stelivo atď. by sa nemalo vymieňať, pretože predmety a plochy ošetrené s pyrethrom pôsobia na
hmyz odstrašujúco a budú sa im vyvarovať
• okamžitý a dlhodobý účinok

Tip: Odporúča sa rozprašovanie zopakovať za 4 až 5 dní,
aby sa zničil aj vyliahnutý hmyz.
až do 50 m²/dóza

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

Účinná látka
Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid, S-Methopren

Kat.číslo Obsah €
15438 400 ml / rozprašovač

na zozname FiBL – odporúča
sa pre bio prevádzky

Vitamínový koncentrát AD3EC
Vitamínový koncentrát pre sliepky
• tekutý vitamínový koncentrát pre nosnice a mladé sliepky na podporu prípravy

na estrus a reprodukciu
• vysoký obsah vitamínu A a D

Kat.číslo Obsah €
15784 500 ml / fľaša
15777 1000 ml / fľaša

Odporúčanie pre kŕmenie:
V náročnejších situáciách, ako je umiestnenie v kotercoch, zmena krmiva a 
stresové situácie, je maximálna denná dávka krmiva: 100 mladých nosníc: 
15 ml v 15 litroch vody; 100 nosníc: 25 ml v 20 litroch vody.

Najnovší vývoj na likvidáciu červených vtáčích roztočov a iných parazitov v maštaliach!
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Univerzálny plastový zásobník

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita €

16536 modrý 63 cm 39 cm 17 cm 29,5 L

cit Vermin Powder
Cit vermin powder sa používa na kontrolu lezúceho hmyzu, ako sú vši, chrobáky, drôtovce, 
mravce atď. Pravidelná aplikácia zabezpečuje obmedzenie výskytu škodcov.

• ničí všetky druhy škodcov a má vynikajúci účinok na problémy s rezistenciou • účinný aj 
proti červeným roztočom hydiny • v praktickej rozptylovej plechovke • na použitie v ohradách 
pre dobytok a ošípané • ničí všetkých škodcov vrátane vývinových foriem a vajíčok

Pri používaní biocídov buďte opatrní. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

Účinná látka
Cypermetrín

Kat.číslo Obsah €
15439 500 ml / Šejker

cit DiaCarid
proti červeným vtáčím roztočom a plazivému hmyzu
• účinný likvidačný prostriedok proti červeným vtáčím roztočom a lezúcemu hmyzu • vynikajúci proti 
lezúcemu škodlivému hmyzu ako roztoče, mravce, švehly striebristé a stonožky • jemný prášok z 
fosílneho planktónu pôsobí spoľahlivo tiež pri vysokej vlhkosti vzduchu • vďaka bezprostrednému 
kontaktu s DiaCarid sa zničí ochranná vosková vrstva roztočov. Tým sa škodcovia ihneď demobilizujú 
a vysušia • vďaka zvláštnej štruktúre nie je možné vytvorenie rezistencie • DiaCarid rozprášiť do 
úkrytov roztočov a iného lezúcemu škodlivého hmyzu • aplikačné množstvo 4 g/m²  • (kladenie 
vajíčok)

na 25 m²/100 g ošetrovanej plochy 

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

Účinná látka
Oxid kremičitý, Pyretrín + pyretroid

Kat.číslo Obsah €
299799 100 g / Šejker
299694 2000 g / Vedro

Na zozname FiBL – odporúča
sa pre bio prevádzky

• hladká základňa umožňuje jednoduché čistenie
• integrované bočné rukoväte
• materiál: Plast
Použitie ako pieskový kúpeľ pre kurčatá:
• škrabanie a kúpanie v prachu patria medzi prirodzené správanie kurčiat a inej 
hydiny
• pieskový kúpeľ je druhovo vhodnou možnosťou zamestnania a pomáha 
zvyšovať úroveň welfare zvierat
• sliepky si udržiavajú svoje operenie okrem iného aj kúpaním v piesku alebo v 
hline, čím sa zbavujú parazitov, ako sú vši a roztoče proti červeným vtáčím 
roztočom a lezúcemu hmyzu
• na naplnenie pieskového kúpeľa pre kurčatá je ideálny napríklad jemný piesok
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Sprej proti agresívnosti No Fight
• pre chovy ošípaných a hydiny • prekrýva vlastný zápach zvierat a
stará sa o kľud v stajni

NoFight nastriekajte vo vzdialenosti 20 cm na priečky a do vzduchu, 
2 krát denne, kým nenastane kľud

Kat.číslo Obsah €
22152 400 ml / rozprašovač

cit Tekutý koncentrát MilbaStop Ultra
Na likvidáciu červených vtáčích roztočov v kurínoch a iných maštaliach

• pôsobí aktívne špeciálne proti červeným vtáčím roztočom v klietkach pre malé zvieratá,
kurínoch a holubníkoch, ako aj maštaliach pre hovädzí dobytok, kone a ošípané • pri kontakte
škodlivého hmyzu s Milba Stop Ultra dochádza k okamžitému usmrcujúcemu účinku

do plochy maštale 300 m² (rozprašovanie)

Nevhodné na priamu aplikáciu na zviera!
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy
prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Účinná látka
Cypermetrín

Kat.číslo Obsah €
299738 250 ml / Fľaša

Ako používať: 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litrov roztoku = 300 m² stabilnej podlahovej plochy. 
Roztokom postriekajte plochy napadnuté roztočmi (stajne, stavebné trhliny, hnojisko atď.). Ošetrenie 
opakujte po 5 až 6 dňoch. Účinkuje až 6 týždňov!
Používajte so zariadením na zahmlievanie, napr. so studeným zahmlievačom: Zmiešajte s vodou v 
pomere 1:20. 5 litrov aplikačného roztoku na plochu stajne do 2 500 m².

Dezinfekčný prostriedok INTERKOKASK® Spray
Širokopásmový prostriedok na dezinfekciu stajne proti kokcídiám-
oocystám, vajíčkam škrkavky, baktériám, hubám, vírusom
• roztok pripravený na použitie • odskúšaná účinnosť • hodí sa vynikajúco na plochy v praxi
zverolekárov a inštitúcií, ako aj v oblasti malých zvierat, napr. pre holubníky a voliéry, kuríny,
pre klietky pre králiky, škrečky a morské prasiatka, ako aj psie búdy • nie je možné nastriekať na
obytný nábytok • čas pôsobenia: 2 hodiny (potom utrieť vlhko alebo dôkladne opláchnuť)

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

Účinná látka
Chlórkresol

Kat.číslo Obsah €
299698 500 ml / rozprašovač
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Chov a výživa holubov
Chov holubov je často vášňou. Holuby potrebujú 
starostlivosť a pozornosť.

Pre každý holubí pár by ste mali zabezpečiť holubník 
s 2 oddeleniami a 2 hniezdami. To znamená, že 
holubí pár začne novú znášku skôr, ako dokončí 
predchádzajúcu. Predná časť vtáčieho domčeka by 
mala byť orientovaná tak, aby zachytávala čo najviac 
slnka.

Tradičné krmivo pre holuby pozostáva z obilnín 
(pšenica, jačmeň, kukurica) a hrachu. 

Holuby hniezdia všade a výrazne znečisťujú svoje 
prostredie výkalmi. Preto je potrebné používať 
špeciálne žľaby a vane na udržiavanie čistoty krmiva 
a vody.
Kladenie vajec:

- 1-2 vajíčka (3-5-krát ročne)
- začínajú znášať vajíčka približne od 6 mesiacov
- doba znášky 17 dní (odchov približne 10 dní)

Napájadlo pre holuby
• materiál: umelá hmota

Kat.číslo Farba Kapacita €
70253 červená / biela 5 L

Kŕmny domček pre holuby
• materiál: umelá hmota

Kat.číslo Farba Kapacita €
70252 žltá / biela 5 L

Vyrobené v Taliansku

Vyrobené v Taliansku

Kŕmny žľab pre holuby
• orig. Stükerjürgen • výklopná kŕmna zábrana zabraňuje
rýchlemu znečisteniu žľabovej misky • Materiál: umelá hmota

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
70218 25 cm 11,5 cm 14 cm

Vyrobené v Nemecku
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Teplota v inkubátore na vajcia 37,8 °C alebo 100 °F 
Vlhkosť 55 až 75 %

Inkubácia

Najlepší čas na zber vajec na inkubáciu je od februára do októbra. 
Vajíčka musia mať normálnu veľkosť a neporušenú škrupinu. Pred 
vložením do inkubátora vyberte vajcia z hniezd a uskladnite ich pri 
teplote 15 až 18 °C.

Na mieste, kde inkubátor postavíte, musí byť udržiavaná stála 
teplota medzi 17 a 25 °C a vlhkosť medzi 55 a 75 %. Inkubátor by 
nemal byť vystavený prievanu. Inkubátor zapnite 24 hodín pred 
vložením prvých vajec, aby sa teplota a vlhkosť vyrovnali.

Vajíčka vložte 
do inkubátora 
najskôr o 24 
hodín, a 
najneskôr do 
5 dní po ich 
po znesení. 

Základňu inkubátora 
môžete prispôsobiť 
veľkosti vajec pomocou 
priečok. Medzi 
vajíčkami nechajte 
trochu miesta, aby sa 
mohli dvakrát denne 
otáčať a aby mohol 
cirkulovať vzduch.

Vlhkosť potrebnú na 
správne fungovanie 
inkubátora zabezpečuje 
nádrž(ky) na vodu, 
ktorá je súčasťou 
dodávky. Hladina vody 
v nádržkách sa musí 
kontrolovať každé dva 
dni a v prípade potreby 
sa musí doplniť.

Liahnutie

Inkubačná doba
• kurča 21 dní - prepelica 17 dní
• kačica pižmová 28 dní - morka 30 dní

Tri dni pred liahnutím 
prestaňte vajíčka otáčať 
(alebo vypnite motor, ak je 
inkubátor vybavený 
automatickým otáčaním).

Odstráňte priehradky a 
pomocou základne inkubátora 
vyrovnajte prázdne miesta. 
Zabránite tak tomu, aby práve 
vyliahnuté mláďatá spadli pod 
základnú dosku alebo do nádrží 
s vodou.

Prvé dni

Čerstvo vyliahnuté mláďatá by 
mali zostať v inkubátore 24 
hodín, aby sa ich perie mohlo 
vysušiť. Inkubátor potom slúži 
ako škôlka. Počas prvých 
mesiacov života musia byť 
mláďatá chované v teplom 
prostredí s teplotou 18 až 25 °C. 
Tepelné lampy sú ideálnym 
riešením na udržanie správnej 
teploty mláďat. Vždy musia mať 
k dispozícii dostatok čistej vody 
a vhodného počiatočného 
krmiva.

Tepelná 
kontrola kurčiat

Vajíčka sa musia znášať do hniezda a 
nie na zem.

Vajíčko musí byť oplodnené

príliš chladnépríliš teplé správna teplota

17-25 °C

55-75 % 
Február 

- 
Október

°C °C°C °C
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Liaheň Covatutto 162 digital

• vybavená 3 vrstvami a pohyblivými dištančnými držiakmi pre 
rozličné veľkosti vajec • každá vrstva sa môže prevádzkovať so 
samostatným motorom • vrát. priehľadného okienka, vnútorného 
osvetlenia a digitálneho teplomera • odolný a s dlhou životnosťou
• na priehradku je potrebný jeden servomotor (nie je súčasťou 
dodávky) • na prepeličie vajcia je potrebný dištančný držiak, 
dodávaný na zvláštnu objednávku
• 230 V prevádzka

Kat.číslo Farba €
73040 oranžová

Kat.číslo Popis €
73041 Servomotor na automat na liahnutie

Liaheň Covatutto 108 digital

• vybavená 2 vrstvami a pohyblivými dištančnými držiakmi pre 
rozličné veľkosti vajec • každá vrstva sa môže prevádzkovať so 
samostatným motorom • vrát. priehľadného okienka, vnútorného 
osvetlenia a digitálneho teplomera • z odolného a izolujúceho 
materiálu • na priehradku je potrebný jeden servomotor (nie je 
súčasťou dodávky) • 230 V prevádzka

Kat.číslo Farba €
72241 červená

Kat.číslo Popis €
73041 Servomotor na automat na liahn

Liaheň Covatutto 24 digital

• odolná a s dlhou životnosťou • jednoduché čistenie • vhodný pre 
všetky druhy vajec • až do 24 slepačích vajec • digitálny teplomer • 
vrát. manuálneho otáčača vajec, s ktorým sa majú otáčať vajcia v 
cykle 1 hodina o 180° • voliteľný motor na automatické otáčanie 
vajec nie je súčasťou dodávky • 230 V prevádzka

Kat.číslo Farba €
73083 červený

Kat.číslo Popis €
73053 Servomotor na automat na liahnutie

Liaheň Big
• z odolného a izolujúceho materiálu • jednoduché čistenie
• zabudovaná zvlhčovacia nádržka • vhodný pre všetky druhy vajec
• až do 54 slepačích vajec • elektronický termostat • zvonku
odčítateľný indikátor teploty • vrát.manuálneho otáčača vajec, s
ktorým sa majú otáčať vajcia v cykle 1 hodina  o 180° • voliteľný
motor na automatické otáčanie vajec nie je súčasťou dodávky
• 230 V prevádzka

Kat.číslo Farba €
73059 žltá

Kat.číslo Popis €
73053 Servomotor na automat na liahnutie 1

73041

73053

Vyrobené v Taliansku Vyrobené v Taliansku

Max. množstvo vajec 162 digitálne 108 digitálne 24 digitálne Veľký Maximálne 16 L 16 L digitalne 7

Kurča 162 108 24 54 24 16 16 7
Hus 45 30 6 15 6 4 4 2
Kačica 120 80 20 40 20 11 11 5
Morika 96 64 16 32 16 10 10 5
Perlička 180 120 30 60 30 18 18 8
Bažant 180 120 30 60 30 19 19 8
Jarabica 252 168 42 84 42 26 26 15
Prepelica 420 280 70 140 70 42 42 22

Vyrobené v TalianskuVyrobené v Taliansku
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Vyrobené v Taliansku

Liaheň Maxi
• z odolného a izolujúceho materiálu • jednoduché čistenie
• zabudovaná zvlhčovacia ná držka • vhodný pre všetky druhy
vajec • až do 24 slepačích vajec • elektronický termostat • zvonku
odčítateľný indikátor teploty • vrát.manuálneho otáčača vajec, s
ktorým sa majú otáčať vajcia v cykle 1 hodina o 180° • voliteľný
motor na automatické otáčanie vajec nie je súčasťou dodávky
• 230 V prevádzka

Kat.číslo Farba €
73051 oranžová

Kat.číslo Popis €
73053 Servomotor na automat na liahnutie
73073 Teplomer na automat na liahnutie

Liaheň Covatutto 16L digital
• displej s indikátorom a nastavením teploty, ako aj funkciami
pripomienky • integrovaný motor na automatické otáčanie vajec •
tri žiarovky sa starajú o rovnomerné ohrievanie • vonkajší otvor
na doplnenie vody • vhodný pre všetky druhy vajec • až do 16
slepačích vajec • odolný a s dlhou životnosťou • jednoduché
čistenie • 230 V prevádzka

Ideálny pre začiatočníkov

Kat.číslo Farba Výška Ø €
73099 červený 33 cm 31 cm

Liaheň Covatutto 16 L
• vhodný pre všetky druhy vajec
• až do 16 slepačích vajec
• s elektronickým termostatom
• zvonku odčítateľný indikátor teploty
• tri žiarovky sa starajú o rovnomerné ohrievanie
• vrát. manuálneho otáča vajec
• vonkajší otvor na doplnenie vody
• odolný a s dlhou životnosťou
• jednoduché čistenie
• 230 V prevádzka

Kat.číslo Farba Výška Ø €
73032 oranžová 33 cm 31 cm

Kat.číslo Popis €
73099-1 Žiarovka

Vyrobené v Taliansku

Liaheň Covatutto 7
• vhodné pre všetky druhy vajec
• až 7 slepačích vajec
• elektronický termostat
• ukazovateľ teploty čitateľný zvonka
• tri žiarovky zaisťujú rovnomerné zahrievanie
• ľahké čistenie
• prevádzka na 230 voltov

Kat.číslo Farba €
73122 žltý

Vyrobené v Taliansku

Vyrobené v Taliansku
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Lampa na kontrolné presvecovanie vajec
• pomocou lampy na kontrolné presvecovanie vajec je možné sledovať vývoj embryí obsiahnutých
vo vajciach • dve gumové krytky pre rôzne veľkosti vajíčok od 18 mm • praktické a flexibilné
použitie • žiarovka nie je súčasťou dodávky

Technické údaje 73126
Napätie 1 x 1.5 V - AA (Mignon)

Kat.číslo Farba Výkon Dľžka Ø Svetelný tok €
73126 čierna 3 W 12 cm 3,5 cm 150 lm

Výhrevná doska 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 tanier a odpočívajú v útulnom teple pod nim. Doska 
navyše vyžaruje teplo smerom dole a tvorí sa " tepelný vankúš". Pomocou otočného ovládača na tanieri 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 parametre 70420 70421
Napätie 24 V 24 V
Počet zvierat 25 50

Kat.číslo Vykurovací výkon Dľžka Šírka €
70420 25 W 30 cm 30 cm
70421 50 W 40 cm 50 cm

Kat.číslo Popis Farba Materiál Dľžka Šírka vhodné pre €

70422 Vrchnák 30x30 cm k výhrevnej doske čierna Polypropylén 30 cm 30 cm 70420

70423 Vrchnák 30x30 cm k výhrevnej doske čierna Polypropylén 40 cm 50 cm 70421

Nový produkt

Nový produkt

70423

NOVÝ

NOVÝ
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Kerbl Infračervený tepelný žiarič
• Hliníková clona ø 35 cm
• s 8 vetracími štrbinami
• upevňovacia reťaz (nosnosť max. 20 kg)

Keramický žiarič
• Infračervená žiarovka 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 NOVÝ
225285 100 W
225286 150 W
225287 250 W NOVÝ

Kerbl Infračervená  žiarovka z 
tvrdého skla

Kat.číslo Farba Výkon €
22244 červená 150 W
22245 červená 250 W
22243 priesvitné 150 W
22252 priesvitné 250 W

Kerbl Infračervená úsporná žiarovka
• robustné vyhotovenie • vynikajúci prenos tepla

Ušetrite až do 30 % nákladov na energie!

Kat.číslo Farba Výkon €
22246 červená      100 W
22247 červená      175 W

Infračervený tepelný žiarič
• Hliníková clona ø 21 cm • so 6 vetracími štrbinami pre lepšiu cirkuláciu vzduchu, tým dlhšia životnosť 
infračervenej lampy • upevňovacia reťaz (nosnosť max. 20 kg)• max 175W výkon pri žiaričoch s 
úsporným prepínačom • E27
22318: v kartónovom jednotlivom obale

Dĺžka kábla Druh spínača Druh zásuvky BE €
2228 2,5 m s plochou zástrčkou Euro    2 kusy 2 / krabica

22281 2,5 m s úsporným spínačom s plochou zástrčkou Euro    2 kusy 2 / krabica
2229 5 m s plochou zástrčkou Euro    2 kusy 2 / krabica

22318 5 m s plochou zástrčkou Euro
22291 5 m s úsporným spínačom s plochou zástrčkou Euro    2 kusy 2 / krabica NOVÝ

Kat.číslo Popis €
22296 Porcelánová objímka na ochranný kôš

Kat.číslo Dĺžka 
kábla 

Druh 
zásuvky BE Kus/OJ €

22729       250 W 5 m
s 

tvarovanou 
zástrčkou

5 kusov    5 / krabica

Top Seller

Vyrobené v Nemecku

Výkon

Kat.číslo Kus/OJ 

• cca 5 000 prevádzkových hodín pri 240 Volt • odolné proti
striekajúcej vode
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Siete na hydinu

Sieť pre hydinu PoultryNet zelená
Elektrifikovateľný
• pre kurčatá, husi, morky
• zvárané uzly
• vystužený horný vodič
• menšia veľkosť ôk v dolnej časti siete
• robustné plastové stĺpiky s pozinkovaným spodným koncom vhodné aj pre jahňatá
• na všetky plastové poly drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV žiarením

27249-5
Náhradný izolátor 
hlavy

27250-5 
Náhradná 
podlahová zátka

mimoriadne stabilné zvárané uzly

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp €
292274 Dvojitý hrot 15 m 106 cm zelená 6 292281-5
292273 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 9 292281-5
292272 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292281-5
292270 Jednotlivý hrot 50 m 106 cm oranžová 15 292282-7 NOVÝ
292271 Dvojitý hrot 50 m 106 cm oranžová 15 292281-7

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu €
292281-7 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot oranžová Plast 106 cm
292281-5 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot black Plast 106 cm
27249-5 Hlavový izolátor na sieť black Plast
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť black Plast
292282-7 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot oranžová Plast 106 cm

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV 

Všetky vodiče = dobrá vodivosť 
prostredníctvom 3 x 0,20 mm vodiča z 
nehrdzavejúcej ocele

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 
Standard
Post

50 m

10
6 

cm

0,77 Ω/m
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Siete na hydinu

Sieť pre hydinu PoultryNet zelená
neelektrifikovateľný
• zvárané uzly
• vystužený horný vodič
• menšia veľkosť ôk v dolnej časti siete
• stabilné, dobre viditeľné plastové stĺpy
• na všetky plastové polypropylénové drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti

poškodeniu UV žiarením
• vhodné aj pre jahňatá

odporúčame používať elektrifikovateľné siete na 
morky a husi

mimoriadne stabilné zvárané uzly Spojovacia spona z nehrdzavejúcej ocele 
č. položky 27299

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp €
292279 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 8 292281-5
292276 Jednotlivý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292282-5
292278 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292281-5

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu €
292282-5 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot čierna Plast 106 cm
292281-5 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot čierna Plast 106 cm
27249-5 Hlavový izolátor na sieť čierna Plast
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť čierna Plast

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV  

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 
Standard
Post

50 m

10
6 

cm
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Siete na hydinu

Sieť pre hydinu Premium Poultry Net
Prémiové siete pre hydinu - najvyššia kvalita a optimalizovaná stabilita vďaka 
novému patentovaných stĺpikov PREMIUM
Siete na hydinu s výškou 106 cm 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 aj jahňatá.
• výška 106 cm (11 vodorovných drôtov), nemožno elektrifikovať
• mimoriadne robustné a stabilné stĺpiky PREMIUM s pozinkovaným uzemňovacím hrotom

(dvojitý hrot)
• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• obzvlášť malá šírka ôk v spodnej časti siete
• používanie neelektrifikovaných sietí sa odporúča najmä na miestach, kde sa nachádzajú deti

alebo kde nie je potrebná elektrifikácia z dôvodu bezpečnosti stráženia
• jemná farebná kombinácia dobre zapadá do krajiny alebo súkromných záhrad
• 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 €
292419 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 8 292401
292418 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292401

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Material Post height €

27250-5          Zemné zarážadlo na sieť čierna Plast

292401 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot sivá termoplast + sklolaminát 106 cm

Nový produkt

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV  

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
NOVÝ
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Siete na hydinu

Dvere pre siete elektrického plota
Elektrifikovateľný
Umožňujú jednoducho a rýchlo prechod do siete plota pastviny. Praktické dvere pre vašu elektrickú sieť. Rýchlo a jednoducho namontované. 
Môže sa namontovať na každom mieste siete – aj dodatočne v už nainštalovanom plote. Zelená sieť dverí je elektrifikovateľná, stabilný rám je 
izolovaný. Pri otvorení dverí sa prúd nemusí vypnúť.

• ľahké a bezpečné otváranie a zatváranie
• malá hmotnosť, napriek tomu stabilné a robustné
• Šírka otvoru: 86 cm (dostatočne pre všetky záhradné prístroje)
• vrát. 2 Jumbo opretých pilót, dvojitý hrot
• elektrifikovateľný, vrát. káblov a prípojok
• jednoduchá a rýchla montáž
• dodávka vrát. prípojky a spojovacieho príslušenstva

446517: vhodné pre všetky siete až do výšky 90 cm
446518: extra vysoké vyhotovenie, vhodné pre výšku siete viac ako 95 cm až 125 cm.

vrát. pripojovacieho 
príslušenstva na voliteľnú 
elektrifikáciu zelenej siete
(rám je izolovaný a možno sa 
ho ako vždy dotknúť)

vrát. podzemného kábla

Kat.číslo Popis Šírka Výška €
446517 pre siete do 90 cm 86 cm 106 cm
446518 pre siete od 95 – 125 cm 86 cm 125 cm

86 cm / 34“

5,9 cm / 2,5“

5,9 cm / 2,5“

5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

88
 cm

 / 
36

“
10

6 
cm

 / 
42

“

Top Seller

86 cm / 34“

5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

23,5 cm / 9“

5,9 cm / 2,5“

12
5 

cm
 / 

50
“

10
6 

cm
 / 

42
“
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Podporný stĺp pre siete
• vhodné na podporu začiatočných a koncových stĺpikov alebo stabilizáciu

rohov pasienkov
• stĺpik sa jednoducho zasunie do rohov a sieť sa tak napne
• pevný stĺpik vyrobený z pozinkovanej kruhovej ocele s priemerom 14 mm
• stĺpik sa v spodnej časti zužuje, aby sa ľahšie zapichol do zeme
• opláštenie pomocou robustnej plastovej trubice s priemerom 20 mm,

zabraňuje úniku energie (ak sa používajú elektrifikované
siete)elektrifikovateľné siete)

Prihláška úžitkového vzoru zaregistrovaná!

Ref. no. Description Total height post ø Length ground nail MOQ Pieces / unit €
27340 up to a height of 90 cm 120 cm 14 mm 25 cm 4 pieces 4 / pack
27350 from a height of 90 cm 145 cm 14 mm 25 cm 4 pieces 4 / pack

Siete na hydinu

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

K dispozícii od: máj 2022

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

Nový produkt NOVÝ
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Automatické dvierka pre hydinu
S automatickými dvierkami pre kurence sa môžu automaticky otvárať a zatvárať klapky, dvere alebo 
posúvače na kurínoch. Automatické dvierka pre hydinu disponujú viacerými funkciami na otváranie a 
zatváranie posúvača:

• riadenie so svetelným senzorom, nezávislé od denného svetla • časovo závislé riadenie, môže sa
rozlišovať medzi pracovnými dňami a víkendom • manuálne ovládanie, na prístroji alebo cez pripojené
tlačidlo • min. hmotnosť posúvača: 0,5 kg • max. hmotnosť posúvača: 2,5 kg • max. výška zdvihu: 60 cm

Položky 70545 a 70580 sú vhodné na komerčný chov zvierat v súlade s TierschNutztV (nariadenie o 
ochrane zvierat pri chove produkčných zvierat) (prístupové otvory min. 40 x 35 cm)

Možnosť prevádzky na batérie aj zo siete.
Súprava solárnej batérie (č. položky 70556) a konektorové káble pre autobatériu/
elektrickú ohradovú batériu (č. položky 70557) sú k dispozícii samostatne ako 
príslušenstvo

Bezpečnostné prvky:
• časové oneskorenie svetelného signálu zabraňuje nechcenému otvoreniu počas blesku alebo
krátkodobého jasu. • ak jazdec pri zatváraní narazí na odpor zvieraťa, proces sa zastaví a potom sa
pokračuje. • zariadenie sa automaticky vypne, ak dôjde k preťaženiu motora.

Kat.číslo Popis Veľkosť €
70547 Automatické dvierka pre hydinu vrát. posuvných dverí 220 x 330 mm S
70546 Automatické dvierka pre hydinu vrát. posuvných dverí 300 x 400 mm M
70545 Automatické dvierka pre hydinu vrát. posuvných dverí 430 x 400 mm L

3-year warranty

70550: Ovládanie pre automatické dvierka pre hydinu - Rozsah dodávky: Ovládanie s integrovaným 
motorom a ťahom lanka, sieťový zdroj, batérie, svetelný snímač, súprava vodiacich kladiek, návod na 
obsluhu

V kompletnej súprave (č. položky 70545, 70546, 70547): ako č. položky 70550, plus posuvné dvere 
s vodiacimi lištami

Kat.číslo Popis Veľkosť Materiál Dĺžka Šírka Výška BE Kus/OJ €
70560 Posuvné dvere vrát. vodiacich líšt S Hliník 220 mm 330 mm
70570 Posuvné dvere vrát. vodiacich líšt M Hliník 300 mm 400 mm
70580 Posuvné dvere vrát. vodiacich líšt L Hliník 430 mm 400 mm

70550 Ovládanie pre automatické 
dvierka pre hydinu umelá hmota

70551 Vratné kladky umelá hmota 1 vrecko 4 / vrecko
70554 Svetelný senzor
70553 Sieťový zdroj

70558 Predlžovací kábel na svetelný senzor 4 m

70552 Šnúra
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Pripojovací kábel pre autobatériu/batériu oplotenia pastviny
• kompatibilný so všetkými batériovými prístrojmi Kerbl/AKO/Corral, resp.

štandardnými autobatériami
• s 2 A poistkou na ochranu proti prepätiu
• kapacita batérie 1 Ah = 1 000 mAh zodpovedá dobe chodu cca 1 rok (bez

zohľadnenia typických samonabíjacích efektov pri batériových akumulátoroch)
• dutý konektor 5,5 x 2,1 mm

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

Kat.číslo Dĺžka €
70557 3 m

Samozablokovanie pre automatické dvierka pre hydinu
Žiadna šanca pre líšku, mývala a pod.
• súprava dodatočného vybavenia pre veľké (výr. č. 70570) a malé (výr. č. 70560) posuvné dvere
• po dosiahnutí spodného dorazu vytlačia špirálové pružiny kolíky smerom von a zablokujú dvere tak, aby sa

nedali viac zdvihnúť
• jednoduchá montáž vďaka plánu dier
• kompletná súprava so všetkými potrebnými skrutkami
• dvierka pre hydinu nie sú súčasťou dodávky

Kat.číslo €
70559
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Súprava solárnych akumulátorov pre automatické dvierka pre hydinu
Prúd. Na celú životnosť.
Urobia vaše automatické dvierka pre hydinu úplne energeticky sebestačné – nikdy žiadna opätovná výmena batérií

• už 7 slnečných dní za rok postačuje pre neobmedzenú trvalú prevádzku
• vrátane montážnej súpravy na variabilné upevnenie solárneho modulu
• celkom 5 m kábel na flexibilnú inštaláciu
• LED dióda signalizuje, keď je slnečné žiarenie pre proces nabíjania dostatočné
• vhodné pre vonkajšiu oblasť
• možnosť použitia od verzie 1.3 automatických dvierok pre hydinu

Technické údaje 70556
Napätie solárneho modulu 8,5 V
Kapacita prístroja 800 mAh
Výkon solárneho modulu 10 W
Napätie akumulátora 3,7 V
Kapacita 2.200 mAh
Technológia akumulátora LiPo
Hmotnosť 1,18 kg
Krytie IP65

Kat.číslo Napájací solárny modul Dĺžka Šírka Výška €
70556 10 W 34,7 cm 23,5 cm 1,7 cm

Ultrazvukový odpudzovač škodcov SonicFlash
s integrovaným solárnym panelom
Špičkový odpudzovač škodcov s inteligentnou ultrazvukovou technológiou, PIR infračerveným senzorom, solárnym modulom a bleskom!

• ochrana zvierat a efektívne odstrašenie pomocou ultrazvuku a baterky • prevádzka Solar: je možné flexibilné a nezávislé od elektrickej
siete • PIR detektor pohybu: reaguje iba na telesné teplo, preto nedochádza k nežiaducej aktivácii listami, konármi a podobne
• veľká efektívna plocha až 70 m², s dosahom 8 m a detekčným rozsahom 110 ° • prepínateľné LED blikajúce svetlá tiež vytvárajú
odstrašujúci potenciál, najmä na odpudzovanie vtákov • pomocou otočných ovládačov je možné nastaviť 5 rôznych
ultrazvukových frekvencií na odpudzovanie rôznych druhov zvierat • vrátane hrotu do zeme pre ľahkú inštaláciu vonku
• vrátane batérie

Balenie: 1 x ultrazvukový prístroj, 1 x Nabíjací kábel, 1 x zemný hrot,
3 x 1,2 Vol AA, 1 x návod na obsluhu

Nastavenia frekvencie

0 Von
1 13.5 kHz - 19.5 kHz odháňa myši, potkany, psy, líšky, kuny atď.
2 19.5 kHz - 24.5 kHz odháňa mačky, mývaly, jazvece, atď.
3 24.5 kHz - 45.5 kHz odháňa netopiere, vtáky, hlodavce atď.
4 Zvuk alarmu a LED blikanie vydesí divé zvieratá

5 13,5 kHz - 45,5 kHz a LED blesk Univerzálne nastavenie na zahnanie všetkých
možných neželaných zvierat

Technické parametre 299906
Počet batérií 3 x
Batériová technológia NiMh
Kapacita batérie 800 mAh
Hlučnosť 120 dB
Vysoká frekvencia 14.000 - 26.000 Hz
Efektívny rozsah 70 m²
Dosah detektora pohybu 8 m
Uhol detekcie 110 °
Materiál puzdra Plast

Kat.číslo €
299906
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ECO-plastový kurín Barney
• vrát. dvoch znáškových hniezd a dvoch bidiel
• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu
• predĺžené nohy pre lepšie prevetrávanie podlahy
• vyklápateľná strecha s fixovaním
• 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne
• jednoduchá montáž vďaka predvŕtaným otvorom a závitom
• vrát. návodu na montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Vlastnosti materiálu:
• z ekologického recyklovaného materiálu, 60 % plast/40 % drevo
• vodotesný
• pachovo neutrálny
• bezúdržbový
• dobrá izolácia
• odolný voči UV a poveternostným vplyvom (4 sezóny)
• ťažko horľavý
• jednoduché a rýchle čistenie
• hladké a pevné povrchy, chrániace pokožku
• ekologický vo výrobe
• nie je možné žiadne hnitie

Kat.číslo Rozmery €
81731 137 x 73 x 83 cm

Termokurník No Frost
vyhrievaný
• regulácia teploty prostredníctvom integrovanému termostatu

(spínanie medzi cca 6 a 13 stupňami teploty v miestnosti)
• vykurovacie hadice zabudované v podlahe udržiavajú vnútorný

priestor bez mrazu
• s transformátorom pre pripojenie k zdroju elektrickej energie 230 V
• bezpečná 24 V prevádzka
• konštrukcia s dvojitými stenami s izoláciou (hrúbka steny 3,5 cm)
• povrch podlahy pozinkovaný pre trvanlivosť a ľahké čistenie
• veľmi dobre vhodné aj na chov
• vrát. miesta na znášanie a troch bidiel
• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu
• kvalitné spracovanie s lazúrou pomocou farby na ochranu dreva na

vodnej báze
• výklopná bitúmenová strecha s fixovaním strechy
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutoční v demontovanom stave v 2 kartónoch

Prierez podlahového vykurovania

Kat.číslo Farba Rozmery €
82844 hnedá / prírodná 146 x 74 x 82 cm

Chlievy
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Kurín
• exkluzívny kurín v stabilnom vyhotovení
• vysoko kvalitná mreža
• 6 dvier je možné jednotlivo otvoriť a zablokovať
• rozmery produktu bez strechy: 203 x 102,50 cm
• podlahy povrstvené plastom
• 2 poschodia spojené so schodmi
• 2 posuvné dvere k ohrade
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia
• príslušenstvo: 3 znáškové miesta na poschodie, s

možnosťou prístupu zvonka, vychádzacia rampa, 2
drevené bydlá v ohrade s doskou na výkaly povrstvenou
plastom

• materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. návodu na montáž a DVD, jednoduchá montáž

pomocou zásuvného systému
• dodávka sa uskutoční v demontovanom stave v 3

kartónoch

Kat.číslo Rozmery €
82806 222 x 115 x 200 cm

Kurník Bonny
s kovovým rámom na podlahe

• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu
• kovový rám na podlahe chráni pred vlhkosťou a rozpadávaním

dreva
• zvýšená bezpečnosť vďaka prídavným uzáverom pre každé

dvierka
• možnosť uzavretia medzi voľným výbehom a odpočinkovým

miestom
• rozmery odpočinkového miesta: 67 x 56 cm
• vrát. 2 znáškových hniezd a 2 bidiel
• stabilné vyhotovenie
• 5 cm vysoká plastová vanička na vyťahovanie; uľahčuje čistenie
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia
• materiál: Ostrolistec čínsky lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery €
81713 181 x 65 x 118 cm

Kat.číslo Rozmery €
81732 set of wheels

81732



50

Koterec FLORENTINA
• vysoko kvalitný domček pre hydinu robustná konštrukcia
• presklené s ochranným náterom dreva
• vyrobená z vysoko kvalitného dreva
• dlhšie nohy pre lepšie vetranie podlahy
• sklápacia asfaltová strecha
• vrátane hniezda hydiny a tyče na oddych
• je rozobraný do kartónovej krabice
• vrátane montážneho návodu, jednoduchá montáž
• rozmery: 146x74x80cm

Kat.číslo Rozmery €
82827 146 x 74 x 80 cm

Kurník Emma
• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu  • vrát.
zvýšenej prístavby s 2 znáškovými miestami a bidlami  • bočné dvere
hodiace sa pre ohradu 82825  • stabilné vyhotovenie  • výklopná
bitúmenová strecha s fixovaním strechy • materiál: Ostrolistec čínsky
lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrát. montážneho návodu,
jednoduchá montáž  • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom
stave v kartóne

Kat.číslo Farba Rozmery €
81702 prírodná 146 x 74 x 85 cm

Chliev pre malé zvieratá Fortuna
• vrát. spodného voľného výbehu a primontovanej ohrady
• z kvalitného ostrolistca čínskeho
• bitúmenová strecha odolná voči počasiu s fixovaním strechy
• s vysoko kvalitnou mriežkou
• vysoká plastová vanička na vyťahovanie uľahčuje čistenie
• 4 dvere, ktoré sa dajú otvoriť oddelene od seba
• jednoduchá montáž pomocou zásuvného systému
• materiál: Ostrolistec čínsky lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. návodu na montáž
• dodávka sa uskutoční v demontovanom stave v 2 kartónoch

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška Vnútorná výška štítu €
82813 160 x 80 x 117 cm 54 cm 60 cm

Miesto na znášanie Fortuna
• pozostávajúci z prístavby a bidiel • hodiaci sa k chlievu pre
malé zvieratá 82813 • materiál: Drevo • vrát. montážneho
návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v
demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery €
82814 41 x 63 x 41 cm
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Chliev pre malé zvieratá pre králiky 
alebo kurčatá
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia • strecha na
otváranie s medzipodlahou na uloženie malých dielov • predĺžené
nohy pre lepšie prevetrávanie podlahy • pozinkovaná vaňa uľahčuje
čistenie • ohrada s voľným výbehom (70345) namontovateľná
• súprava na prestavenie na používanie ako kurín voliteľne dostupná
(82808) • materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa
uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška €
82807 105 x 100 x 108 cm 61 cm

Miesto na znášanie
• pozostávajúci z prístavby a bidiel • hodiaci sa k chlievu
pre malé zvieratá 82807 • vrát. montážneho návodu,
jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v
demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery €
82808 85 x 37 x 48 cm

Koterec Duck town
• uzatvárateľná, bitúmenová strecha
• ochranný náter dreva
• na nožičkách pre lepšiu ventiláciu
• pozinkované dno pre ľahšiu údržbu
• dodávané v demonte s návodom
• jednoduchá montáž

Kat.číslo Rozmery €
82809 93 x 73 x 67 cm
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Hniezdo na znášanie
• poskytuje sliepkam čisté prostredie na znášanie vajec
• ideálny na roznášanie
• k dispozícii je aj voliteľná hniezdna miska na použitie bez podstielky 

(73147)
• vnútorná deliaca stena rozdeľuje hniezdo na dve hniezdne časti
• s uzatvárateľnou kontrolnou klapkou
• dno zabezpečuje jednoduché vyberanie vajec
• nádobka na vajcia s veľkou kapacitou pre 10 vajec na hniezdny oddiel
• hniezdo uľahčuje zvieratám vstup do hniezda
• vstupné dvierka sa dajú zatvoriť pomocou sklopného bidielka
• šikmá strecha zabraňuje sedeniu sliepok na nej
• vnútorné rozmery hniezdneho priestoru (d x š x v): 35 x 25 x 48 cm
• vhodné aj pre veľké a ťažké plemená sliepok
• bez zadnej steny
• vhodné aj na zavesenie
• materiál: Plast

pre komerčný chov zvierat v súlade s TierschNutztV (nariadenie 
o ochrane zvierat pri chove produkčných zvierat)
(Minimálne rozmery znáškového hniezda: 35 x 25 cm)

k dispozícii od: jeseň 2022

Kat.číslo 73147
• prehĺbená hniezdna miska poskytuje maximálny komfort počas
znášania vajec
• vajcia sú jemne vedené smerom ku kontrolnej klapke

Kat.číslo Popis Farba Rozmery €
73146 nebalené hnedá 52 x 59 x 53 cm

73146/1 v samostatnom kartónovom obale hnedá 52 x 59 x 53 cm

Kat.číslo Popis Farba Materiál €
73147 Misa na hniezdo hnedá umelá hmota

Nový produkt

Hniezdo na znášanie

73147

NOVÝ
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 Drevené hniezdo na znášanie vajec
• poskytuje sliepkam čisté prostredie na znášanie vajec
• ideálny na roznášanie
• vstupné dvierka sa dajú zatvoriť pomocou sklopného bidielka
• vetracie otvory umožňujú cirkuláciu vzduchu a zabraňujú 

kondenzácii vo vnútri
• strecha sa otvára na jednoduché čistenie
• šikmá strecha zabraňuje sedeniu sliepok na nej
• vhodné aj na zavesenie
• vhodné aj pre ťažšie plemená  sliepok do 2 kg živej hmotnosti
• vnútorné rozmery hniezda: 30 x 29 cm
• materiál: Drevo
• dodáva sa v rozloženom stave v

kartónovej krabici

k dispozícii od: marec 2022

Kat.číslo Popis Rozmery €
73149 1 priehradka 51 x 34 x 53 cm

Nový produkt

Hniezdo na znášanie
• vhodné pre 10 sliepok • ideálne na podstieľanie • podstielacie podlahy sú

vyberateľné na čistenie • jednoduchá montáž bez náradia je hračka, prvky sa len
pospájajú zasunutím • vhodný aj pre ťažké plemená sliepok do 2 kg živej
hmotnosti • v zhode so smernicami EÚ o biovýrobkoch • materiál: topoľové
drevo prírodné • vrát. návodu na montáž • dodávka sa uskutočňujte v
demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery €
73005 30 x 35 x 83 cm

Hniezdové vajíčka pre sliepky z dreva
• pre sliepky
• dokonale napodobňuje prírodné vajce

Kat.číslo Popis Farba BE Kus/OJ €
73002/2 Drevo biele 1 blistrové balenie   2 / blistrové balenie
73004 Hlina biele

73004/2 Hlina biele 1 blistrové balenie    2 / blistrové balenie

NOVÝ
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Miesto na znášanie
• poskytuje sliepkam čisté prostredie na znášanie vajec
• s kontrolnou klapkou
• dno zabezpečuje jednoduché vyberanie vajec
• vhodné aj na zavesenie
• materiál: plast
• nezmontované

Kat.číslo Popis Farba Rozmery €
72288 1 priehradka tmavozelená 37 x 44 x 49,5 cm

Hniezdo na znášanie vajec do exteriéru
• ponúka nosniciam čisté prostredie na znášanie vajec
• pripevnenie na vonkajšiu stranu kurína
• umožňuje vyberanie vajec bez nutnosti vstupu do kurína
• šikmá podlaha pre ľahké vybratie vajec
• s inšpekčným poklopom
• na zavesenie
• materiál: plast

Kat.číslo Popis Farba Rozmery €
73144 1 priehradka tmavozelená 37 x 44 x 49,5 cm

Miesto na znášanie
• pozinkované bočné diely a plastová podlaha
• poskytuje sliepkam čisté prostredie na kladenie vajec
• s inšpekčnou klapkou
• šikmá podlaha na ľahké vyberanie vajec
• ľahké čistenie vďaka vyberateľnej podlahe
• vhodný aj na zavesenie
• nezmontovaná

Kat.číslo Popis Farba Rozmery €
73142 1 priehradka tmavozelená 26 x 52 x 43,5 cm
73134 2 priehradka tmavozelená 53 x 52 x 43,5 cm
73143 3 priehradka tmavozelená 79 x 52 x 43,5 cm



56

Chov králikov
Všetko, čo potrebujete vedieť o králikoch

Králiky majú niekoľko špecifických 
potrieb, o ktorých by ste určite 
mali vedieť, aby vaše zvieratá 
zostali zdravé a šťastné a cítili sa s 
vami dobre..

Žiadne individuálne písanie!
Keďže králiky sú veľmi spoločenské zvieratá, ktoré vo voľnej 
prírode žijú v skupinách, je absolútne nevyhnutné mať dve 
(alebo ešte lepšie viac) zvieratá. Samostatné zviera sa cíti 
osamelo a ochorie. Ani morča nedokáže nahradiť sociálny 
kontakt so zvieratami svojho druhu! Samičky z toho istého 
vrhu si zvyčajne najlepšie rozumejú. Keďže sa ešte môžu 
vyskytnúť nezhody, mali by ste spočiatku zvieratá veľmi 
pozorne pozorovať. Samce treba bezpodmienečne 
vykastrovať, aby sa na jednej strane predišlo hierarchickým 
bojom a na druhej strane sa zabránilo nechcenému 
potomstvu.
Dôležité: Pohlavná dospelosť môže u malých plemien nastať 
už v desiatom týždni života!

Umiestnenie klietky:
Králiky majú rady ľahké a vzdušné, ale nie príliš horúce. 
Klietka by preto nemala byť umiestnená na priamom 
slnečnom svetle alebo v tesnej blízkosti ohrievača. Ich ideálna 
teplota je 15 až 22 stupňov. Stúpajúci chlad a prievan sú 
škodlivé a môžu spôsobiť, že váš králik ochorie. Králiky sú 
typické dravé zvieratá, a preto sú plaché a majú tendenciu 
panikáriť, ak sa niekto nakloní nad klietku zhora. Klietka by 
preto mala byť umiestnená v minimálnej výške 60 cm. Hoci sú 
králiky spoločenské zvieratá a môžu sa veľmi skrotiť, 
vyrušovanie a hluk v blízkosti klietky (napr. okoloidúci ľudia) 
môžu byť pre zvieratá stresujúce. Klietka by preto mala byť na 
tichom mieste; v blízkosti klietky by nemali byť žiadne zdroje 
hluku (napr. hi-fi systémy, televízory alebo hlučné domáce 
zvieratá).

Zariadenie klietky:
Priestor nie je všetko! Králiky potrebujú zábavné prostredie v 
klietke s miestami, kam sa môžu utiahnuť (boxy), a s 
vyvýšenými plochami na ležanie, na ktorých sa zvieratá rady 
natiahnu a odpočívajú. Mali by sa ponúknuť aj iné úkryty 
(napríklad mostíky), ktoré môžu zvieratá skúmať a ohlodávať. 
Vaše králiky majú rady veľa podstielky v kotercoch, aby sa do 
nej mohli aspoň čiastočne zahrabať. Ako podstielka sú ideálne 
slamené granule, kukuričné klasy alebo drevené hobliny. 
Nikdy nepoužívajte podstielku pre mačky! Stojan na seno 
chráni kŕmne seno pred znečistením. Pre králiky by sa mali 
používať len stojany na seno s krytom, pretože inak by 
zvieratá mohli do stojana skočiť a zraniť sa.

Požiadavky na priestor!
Králiky sú veľmi aktívne zvieratá, ktoré sa rady pohybujú a 
potrebujú dostatok priestoru, aby sa cítili spokojne. Klietka/
chlievik musí byť preto čo najväčšia. Pre dva zakrslé králiky 
(zvieratá, ktoré v dospelosti nevážia viac ako približne 2 kg) 
by sa mala vybrať čo najväčšia klietka/chlievik, ktorá je v 
obchode k dispozícii. Ako alternatívu je možné použiť aj 
dvojposchodovú klietku, v ktorej sú poschodia spojené 
rampou. V obchodoch sa predávajú aj vonkajšie ohrádky do 
interiéru a exteriéru, ktoré možno pripevniť na otvorené 
dvere klietky alebo búdy. Väčším zvieratám treba poskytnúť 
viac priestoru primeraného ich veľkosti. Klietka/priestor musí 
byť v každom prípade dostatočne veľký, aby sa zvieratá mohli 
postaviť (na zadné nohy) a používať vyvýšené plochy na 
ležanie.
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Domček pre králiky Lucky
s kovovou podlahou
• kovový rám na podlahe chráni pred vlhkosťou a znehodnotením dreva
• s vysoko kvalitnou mriežkou • 6 cm vysoká výsuvná plastová zásuvka uľahčuje
čistenie • 4 dvere, ktoré sa dajú otvárať samostatne • vonkajšie perá je možné
umiestniť na obe bočné časti • tunel do odpočívadla • ľahká inštalácia • materiál:
lakované drevo s ochrannou farbou • dodávka v demonte v krabici • vnútorná
výška: 50 cm

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška €
81722 115 x 65 x 100 cm 50 cm

Domček pre hlodavce Freetime Luke
s kovovou podlahou
• útulný domček pre hlodavce • kovový rám v spodnej časti chráni drevo pred
vlhkosťou a hnilobou • mriežka s úzkymi okami, vhodná najmä pre mladé
zvieratá • bariéra medzi voľným výbehom a odpočívadlom • voľný výbeh je
prístupný cez rampu • hrany mriežky pokryté drevenými lamelami • 6 cm
vysoký plastový podnos sa dá vytiahnuť na jednoduché čistenie • voľný výbeh so
samostatnými dverami • pohľadové okno s plastovým sklom • strecha odolná
voči poveternostným vplyvom • materiál: drevo lakované ochranným
prostriedkom na drevo (na báze vody) • vrátane návodu na montáž,
jednoduchá montáž • dodáva sa v rozloženom stave v kartónovej krabici

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška Vnútorná výška štítu €
81726 127 x 62 x 98 cm 50 cm 62 cm

Nový produkt

Domček pre hlodavce Villa
s kovovou podlahou
• kovový rám v spodnej časti chráni drevo pred vlhkosťou a hnilobou
• s modernou valbovou strechou • s vysokokvalitnou mriežkou • bariéra medzi
výbehom a odpočívadlom • voľný výbeh je prístupný cez rampu • 6 cm vysoký
plastový podnos sa dá vytiahnuť na jednoduché čistenie • 4 predné dvere sa dajú
otvárať samostatne • strecha odolná voči poveternostným vplyvom • materiál:
drevo lakované ochranným prostriedkom na drevo (na báze vody) • vrátane
návodu na montáž, jednoduchá montáž • dodáva sa v rozloženom stave v
kartónovej krabici

Kat.číslo Rozmery vnútorná výška €
81727 118 x 68 x 118 cm 52 cm

Nový produkt

Nový produkt NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ
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Koterec ECO pre zajace, plastový
• 2 dvere, ktoré je možné otvoriť samostatne • vnútorná výška: 50 cm
• tunel do pokojnej oblasti • skladacia strecha s upevnením
• 5 cm vysoká zasúvateľná plastová nádrž; uľahčuje čistenie • je
rozložený v kartónovej krabici • vr. návodu na montáž • jednoduchá
montáž vďaka vopred vyvŕtaným otvorom a závitom

Domček pre hlodavce Tyrol Alpin
• v štýlovom dizajne chatky
• na horné poschodie sa dá dostať cez zabudovanú lezeckú pomôcku
• balkón slúži ako senník
• 5 dverí, ktoré sa dajú otvárať samostatne
• výsuvná plastová tácka uľahčuje čistenie
• výškovo nastaviteľné plastové nožičky
• predná časť s vysokokvalitnou sieťovinou
• bitúmenová strecha odolná proti poveternostným vplyvom so
zaisťovacím mechanizmom
• materiál: vrátane návodu na montáž, jednoduchá montáž vďaka
drážkovému systému
• dodáva sa v demonte v 2 škatuliach

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška    Vnútorná výška štítu €
82836    119 x 100 x 119 cm 40 cm 60 cm

Vlastnosti materiálu:
• vyrobené z ekologického recyklovaného materiálu, 60% plast / 40%
dreva • vodeodolný • pachovo neutrálny • bezúdržbový • dobrá
izolácia • odolné voči UV a poveternostným vplyvom (4 ročné
obdobia) • nízka horľavosť • jednoduché a rýchle čistenie • hladké,
priateľské k pokožke a pevné povrchy • ekologická výroba • nehnije

Kat.číslo Farba Rozmery Vnútorná výška €
81730          biela / sivá 116 x 57 x 82 cm 50 cm

Koterec ECO Samy XL, plastový
• 2 dvere na samostatné otváranie • prechod na odpočívadlo • odklápacia
strecha s upevnením • 5 cm vysoký plastový podnos na vysúvanie
uľahčuje čistenie • jednoduchá montáž vďaka predvŕtaným otvorom a
závitom

Vlastnosti materiálu:
• vyrobený z recyklovaného materiálu ECO, 60 % plast / 40 % drevo
• vodotesný • bez zápachu • bezúdržbový • dobrá izolácia • odolnosť voči
UV žiareniu a poveternostným vplyvom (4 ročné obdobia)  • jednoduché
a rýchle čistenie • hladké a pevné povrchy  • dodáva sa v rozmontovanom
stave v kartónovej krabici

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška €
81729 116 x 73 x 92 cm 50 cm

Nový produkt NOVÝ
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Domček pre hlodavce Südtirol
• domček pre hlodavce • predná časť s kvalitnou mriežkou • mimoriadne
vysoká plocha štítu • balkón slúži ako stojan na seno • horné poschodie je
prístupné po rampe • horné poschodie je uprostred oddelené, do druhej
časti sa dostanete chodbou • 4 predné dvere sa dajú otvárať samostatne,
prídavné bočné dvierka (vľavo) na voľný chod alebo na pridanie vonkajšej
skrine (zodpovedajúce vonkajšie skrine: 82825, 82823, 70345, 81712,
81708) • dve plastové misky vysoké 6 cm sa dajú vytiahnuť na jednoduché
čistenie • pohľadové okno s plastovým sklom • bitúmenová strecha odolná
voči poveternostným vplyvom • vrátane výškovo nastaviteľných plastových
nožičiek na ochranu proti vlhkosti  • materiál: drevo • lakované ochrannou
farbou na drevo (na vodnej báze) • vrátane návodu na montáž
• jednoduchá montáž • dodávka je rozložená v 2 kartónových škatuliach

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška Vnútorná výška štítu €
81725 125 x 87 x 142 cm 50 cm 76 cm

Nový produkt

Domček pre hlodavce 4-season Superior
s voliteľnou vyhrievanou oddychovou zónou
• tepelne izolovaný domček pre hlodavce
• dvojstenná konštrukcia s izoláciou (hrúbka steny 3,5 cm)
• robustné mriežky - plexisklo so vzduchovými otvormi možno zasunúť

do dvierok mriežky na ochranu pred chladom
• 5 cm vysoký plastový podnos sa dá vytiahnuť na jednoduché čistenie
• 3 dvere sa dajú otvárať samostatne
• odpočívadlo prístupné cez rampu
• vrátane držiaka na fľaše
• pre bežné fľaše na pitie (400 - 600 ml)
• výškovo nastaviteľné plastové nožičky
• strecha odolná voči poveternostným vplyvom
• vhodný pre všetky ročné obdobia (4-sezónne)
• možné dokúpiť zvlášť vykurovaciu dosku pod kat.č. 70239 pre

oddychovú zónu
• materiál: drevo lakované ochrannou farbou na drevo (na vodnej báze)
• vrátane návodu na montáž
• jednoduchá montáž
• domček sa dodáva v rozmontovanom stave v kartónovej krabici

70239
Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška Výška vnútorného štítu: €
81724 130 x 66 x 110 cm 47 cm 67 cm

Kat.číslo Popis Farba Dĺžka Šírka Výška €

70239 Výhrevná doska 
24x24xcm 18W čierna 24 cm 24 cm 0,7 cm

Nový produkt

NOVÝ

NOVÝ
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Králikárne

Domček pre hlodavcov Appartement Flat
• možnosť uzamknutia medzi poschodiami • bitúmenová strecha odolná
voči vplyvom počasia • výškovo prestaviteľné plastové nožičky • s vysoko
kvalitnou mriežkou • plastová vanička na vyťahovanie uľahčuje čistenie
• 4 dvere, ktoré sa dajú otvoriť oddelene od seba • otvor na prelezenie do
oblasti na oddychovanie • s bočnými dvierkami pre voľný výbeh
• Vnútorná výška: 50 cm, navyše zvýšené plochy • možnosť montáže na
ohradu 81720 a 82845 • materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu
dreva • vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa 
uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Domček pre hlodavcov Freetime
• s veľkorysým výbehom • možnosť uzavretia medzi voľným
výbehom a odpočinkovým miestom • s bezfarebnou ochrannou
lazúrou dreva • bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia
• okraje mreže zakryté drevenou lištou • plastová vanička na
vyťahovanie uľahčuje čistenie • materiál: drevo lazúrovaná farbou na
ochranu dreva • vrát.montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška  Výška vnútorného štítu: €
82826 140 x 65 x 100 cm 45 cm 58 cm

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška €
82835 115 x 61 x 118 cm 50 cm

Ak chcete predĺžiť životnosť pera, mali by ste drevo ošetriť 
vhodným typom farby alebo laku. Najlepšie miesto na 
umiestnenie je pod verandou na strane odvrátenej od 
poveternostných vplyvov. Pri výbere správnej veľkosti 
ohrádky si overte normy na ochranu zvierat platné v 
jednotlivých krajinách!

Čistiace klietky a príslušenstvo

Králiky sú veľmi čistotné zvieratá, a preto sa 
cítia dobre len v dobre udržiavanom dome!

Zapáchajúca, vlhká podstielka a špinavé 
kŕmidlá s vodou môžu tiež viesť k ochoreniam.

Silné čistiace prostriedky nielenže narúšajú 
jemný čuch králikov, ale môžu byť aj korozívne 
pre kožu a sliznice zvierat.

Preto by sa na čistenie klietok mala používať 
len voda alebo vhodné čistiace prostriedky.

82835
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Ohrada Appartement Pro
s kovovým rámom na podlahe
• vhodná pre chlieviky pre hlodavcov 81717, 81718, 82835 a 81719 • kovový rám na
podlahe chráni pred vlhkosťou a rozpadávaním dreva • prídavné, veľké dvierka
uľahčujú prístup zvonka • vysoko kvalitná mreža sa stará o stabilitu • plastová strecha
odolná proti vplyvom počasia • zvýšená bezpečnosť vďaka druhému uzáveru na
dvierka • materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrát. montážneho
návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v
kartóne

Kat.číslo Rozmery €
81720 115 x 85 x 90 cm

Chlievik pre hlodavcov Appartement Pro
• plastová strecha odolná proti vplyvom počasia • otvor na prelezenie do
oblasti na oddychovanie • s bočnými dvierkami pre voľný výbeh
• zvýšená bezpečnosť vďaka druhému uzáveru na dvierka • 5 cm vysoká
plastová vanička s možnosťou vytiahnutia • možnosť uzamknutia medzi
poschodiami • prídavné poschodia povrstvené plastom, pre väčšiu
možnosť pohybu • vzhľadovo vhodná ohrada 81720 ako nadstavba • vrát.
výškovo prestaviteľných plastových nôh na ochranu pred vlhkosťou
• čelná strana s kvalitnou mriežkou • samostatne otvárané dvere
• materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrát. montážneho
návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v
demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška   Výška vnútorného štítu: €
81719 118 x 61 x 130 cm 50 cm 59 cm

Chlievik pre hlodavcov Buddy
• 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne • čelná strana s kvalitnou
mriežkou • otvor na prelezenie do priestoru na oddychovanie • výklopná
bitúmenová strechas fixovaním strechy • vrát. plastových nôh na ochranu
pred vlhkosťou • plastová vanička na vyťahovanie uľahčuje čistenie
• materiál: drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrát. montážneho
návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom
stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška €
82726 116 x 52 x 82 cm 50 cm

Chliev pre králiky XXL Vario
• s integrovaným uzatvárateľným kŕmidlom na seno • 6 cm vysoká
plastová vanička na vyťahovanie, uľahčuje čistenie • s vysoko kvalitnou
mriežkou • 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne • zvýšená bezpečnosť
vďaka druhému uzáveru na dvierka • s bočnými dvierkami pre voľný
výbeh • otvor na prelezenie do oblasti na oddychovanie • s prídavným
odkladacím priestorom • vyklopiteľná, plastová strecha s upevnením na
hlavnú strechu odolná voči poveternostným vplyvom • výškovo
prestaviteľné plastové nožičky • materiál: drevo lazúrovaná farbou na
ochranu dreva • vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery Vnútorná výška €
81709 155 x 76 x 80 cm 60 cm
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Ohrada s voľným výbehom s
uzáverom proti úniku
• z kvalitného ostrolistca čínskeho • s vysoko kvalitnou pozinkovanou
mriežkou • kryt výklopný • s bočnými dvierkami • materiál: Ostrolistec
čínsky lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrát. montážneho návodu,
jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v
kartóne

Kat.číslo Rozmery €
81716 116 x 116 x 58 cm

Ohrada s voľným výbehom
s uzáverom proti úniku
• robustná plastová strecha • z kvalitného ostrolistca čínskeho
• s vysoko kvalitnou pozinkovanou mriežkou • sklopný mriežkový

kryt  • s 2 bočnými dverami, priestorom na odpočinok a
výhľadovou plošinou • so schodmi k výhľadovej plošine • materiál:
Ostrolistec čínsky lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrát.
montážneho návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa
uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Ak chcete predĺžiť životnosť drevenej skrine, mali by ste drevo ošetriť vhodným typom farby alebo laku.

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
81708 220 x 115 x 75 cm 2,5 cm

Chlievy

Ohrada s voľným výbehom Vario
• s drôteným pletivom • pozostávajúca zo
6 prvkov a 6 zemných hrotov• dodávka sa
uskutočňujte v demontovanom stave v
kartóne

Kat.číslo Rozmery €
84399 120 x 120 x 59 cm

Pred použitím skontrolujte vzdialenosť mreží pre príslušné malé zviera!

Top Seller
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Ohrada s voľným výbehom s uzáverom 
proti úniku
• bidlo • s 2 dvierkami • jednoduchá montáž pomocou zemných
kolíkov • materiál: kov pozinkovaný • so slnečnou clonou

Ohrada s voľným výbehom pre mladé
zvieratá s uzáverom proti úniku
• pre veľké a malé • extra úzke oká v spodnej oblasti (35 x 18 mm)
• mriežkový kryt zabraňuje vyskočeniu a ponúka optimálnu ochranu
pred neželanými hosťami, ako napr. jastraby, mačky alebo kuny
• naboku s dverami a prídavným, malým otvorom • zhora na otvorenie
• jednoduchá montáž pomocou zemných kolíkov • materiál: kov
pozinkovaný • so slnečnou clonou

Kat.číslo Rozmery €
81701 144 x 112 x 60 cm

Ohrada s voľným výbehom s
uzáverom proti úniku
• s bočnými dvierkami • jednoduchá montáž pomocou zemných
kolíkov • Materiál: kov pozinkovaný • Krycia sieť so slnečnou
clonou

Ohrada s voľným výbehom Easy
• pre veľké králiky a zajace • s dvoma dverami a ochranou proti
slnku • sklopný mriežkový kryt • inštalácia a premiestnenie bez
námahy • vrátane držadla a dodatočného fixovania dverových
uzáverov • Materiál: kov pozinkovaný • so slnečnou clonou • vrát.
montážneho návodu, jednoduchá montáž

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
82845 115 x 115 x 60 cm 3,5 cm

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
81712 180 x 90 x 75 cm 3 cm

Kat.číslo Popis Farba vhodné pre €

81714 Ochrana proti 
slnku zelená 81712

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
82823 115 x 115 x 65 cm 3 cm

Kat.číslo Popis Farba vhodné pre €

83075
Ochranná sieť proti slnku na 
ohrady s voľným výbehom

zelená / 
čierna 82823

Pred použitím skontrolujte vzdialenosť
mreží pre príslušné malé zviera!
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Pred použitím skontrolujte vzdialenosť mreží pre príslušné malé zviera!

Rozširovací prvok
• hodiaci sa k 70345 • bidlo • napojenie bez námahy na

ohradu s voľným výbehom pomocou zemného hrotu 
• materiál: kov pozinkovaný

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
70358 110 x 103 x 103 cm 3,6 cm

Uzáver proti úniku
70341: pozostávajúca zo 6 prvkov s 24 spojkami a 6 U-hákmi
70381: pozostávajúca zo 2 prvkov s 8 spojkami a 2 U-hákmi

Kat.číslo Popis €
70341 Súprava na prístavbu pre 70345 1
70381 Súprava na prístavbu pre 70358

Ohrada s voľným výbehom
• pre veľké králiky, zajace a sliepky • bidlo • jednoduchá montáž
pomocou kotviaceho hrotu • namontovateľná na chliev pre malé
zvieratá 82807 • s 3 dvierkami • Materiál: kov pozinkovaný
• so slnečnou clonou
Pred použitím skontrolujte vzdialenosť mreží pre príslušné malé zviera!

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
70345 220 x 103 x 103 cm 3,6 cm

Kat.číslo Popis Farba vhodné pre €

70342 Ochrana proti 
slnku zelená 70345, 82825, 

83172, 82845, 81701
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Rozširovací prvok
• hodiaci sa k 83172 • napojenie bez námahy na
ohradu s voľným výbehom pomocou zemného hrotu
• materiál: kov pozinkovaný

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €

83173 72 x 112 x 60 cm 3,5 cm

Ohrada s voľným 
výbehom s uzáverom 
proti úniku
• so 4 bočnými dvierkami • sklopný
mriežkový kryt • jednoduchá montáž
• pomocou zemných kolíkov • materiál:
kov pozinkovaný • so slnečnou clonou
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá
montáž • dodávka sa uskutočňujte v
demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
82825 230 x 115 x 70 cm 3 cm

Rozširovací prvok s uzáverom proti úniku
• možnosť upevniť zboku na 82825 • s prídavnými dvierkami
• so spojovacou tyčou pre prídavnú stabilitu • materiál: kov

pozinkovaný

Pred použitím skontrolujte vzdialenosť mreží pre príslušné malé zviera!

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
81711 230 x 76 x 70 cm 3 cm

Ohrada s voľným výbehom
• pre veľké králiky a zajace • mriežkový kryt zabraňuje
vyskočeniu a ponúka optimálnu ochranu pred neželanými
hosťami, ako napr. jastraby, mačky alebo kuny • naboku s
dverami a prídavným, malým otvorom • zhora na otvorenie
• jednoduchá montáž pomocou zemných kolíkov
• materiál: kov pozinkovaný • so slnečnou clonou

Kat.číslo Rozmery Vzdialenosť mreží €
83172 144 x 112 x 60 cm 3,5 cm
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Ohrada s voľným výbehom 8-uhlová
• 8 plotových prvkov po 57 x 56 cm • s dverami • jednoduchá
montáž pomocou kotviaceho hrotu • materiál: kov pozinkovaný
• krycia sieť so slnečnou clonou • vrát. montážneho návodu,
• jednoduchá montáž

Pred použitím skontrolujte vzdialenosť mreží pre príslušné malé zviera!

Kat.číslo Ø Vzdialenosť mreží €
82708 143 cm 2,8 cm

Kat.číslo Popis €
82708-3 Náhradný prvok s dverami
82708-4 Náhradný prvok bez dverí

Ohrada s voľným výbehom 6-uhlová
• 6 prvkov plotu • s dverami • jednoduchá montáž pomocou
kotviaceho hrotu • materiál: kov pozinkovaný • Krycia sieť so
slnečnou clonou

Kat.číslo Ø Vzdialenosť mreží €
82704 110 cm 2,8 cm

Kat.číslo Popis €
82704-2 Náhradný prvok s dverami
82704-3 Náhradný prvok bez dverí

Sieť na králiky
Elektrifikovateľný
• Elektrické vedenie vodorovne s 3 x
0,20 mm antikorovým vodičom na
lanko • na napájanie prúdom je
okrem iného vhodný batériový
prístroj Compact Power B 40
• stabilné plastové stĺpy s
pozinkovaným zemným hrotom
• na plastové lanká poskytujeme
záruku 3 roky voči škodám
spôsobeným UV

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

292209 Jednotlivý hrot 12 m 65 cm zelená 9 292210-5
292216 Jednotlivý hrot 25 m 65 cm zelená 9 292210-5
292221 Jednotlivý hrot 50 m 65 cm zelená 15 292210-5
292222 Dvojitý hrot 50 m 65 cm zelená 15 292211-5

Extra malá veľkosť ôk 5,9 cm zaručuje
maximálnu bezpečnosť stráženia!

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu €
292210-5 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot čierna Plast 65 cm
292211-5 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot čierna Plast 65 cm
372005 3 V batériový prístroj Compact Power B 40 zelená / čierna
27249-5 Hlavový izolátor na sieť čierna Plast
27250-5   Zemné zarážadlo na sieť čierna Plast
44657 Uzemňovacia/nosná tyč

Top Seller

27249-5
OviNet 
náhradný 
izolátor
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Napájacie a kŕmne automaty
Kŕmny automat pre králiky
• s dierovanou, zaoblenou podlahou, ako aj krytom

pre krmivo bez prachu
• upevniť zvonka a naplniť
• materiál: kov pozinkovaný

74101

74102

Kat.číslo Kapacita Krmoviská €
74101 2200 ml 1
74102 3000 ml 2

Kŕmny automat pre králiky
• ochrana proti hlodavcom z

pozinkovaného kovu
• s uzatváracím mechanizmom
• na zavesenie v klietkach
• vrát. krytu
• materiál: umelá hmota

74104

74105

Vyrobené Taliasnku

Krmelec pre králiky
• na seno, trávu alebo šalát
• materiál: kov pozinkovaný
• na naskrutkovanie

Kat.číslo Šírka Výška BE Kus/OJ €
74109       20 cm 10 cm 15 cm 5 kusov 5 / balenie
74110       25 cm 10 cm 15 cm 5 kusov 5 / balenie
74111       30 cm 10 cm 15 cm 5 kusov 5 / balenie

Krmelec na zatvorené dvere
• na naskrutkovanie na dvere chlieva
• materiál: kov pozinkovaný
• na naskrutkovanie

Kat.číslo Dĺžka Šírka BE Kus/OJ €
74112 32 cm 19 cm 5 kusov 5 / balenie

Kovový krmelec na seno s krytom
• kryt chráni pred znečistením a poranením
• materiál: pozinkovaný kov
• na zavesenie

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
82857 17 cm 7 cm 13 cm
82858 25 cm 9 cm 17 cm

Kat.číslo Farba Kapacita Krmoviská €
74104 červený 2500 ml 1
74105 červený 3500 ml 2

Dĺžka
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Napájacie a kŕmne automaty

Kameň na olizovanie z horskej 
kryštalickej soli
• 100 % prírodná soľ z horského kryštálu 
• s dôležitými minerálmi a stopovými prvkami
• podporuje imunitný systém 
• s držiakom

*Horská kryštalická soľ pochádza z 
reťazca vrchov v severnom Pakistane

Kat.číslo Hmotnosť Ø €
82879 80 g 5 cm

Soľný kameň na olizovanie s držiakom
• s cennými minerálmi 
• s držiakom 
• vhodný pre každú klietku

Kat.číslo Hmotnosť €
83189 50 g
83190 80 g

Kameň pre hlodavce
• s minerálnymi látkami a soľami pre zdravú srsť a silnú stavbu kostí 
• stará sa o prirodzené obrúsenie zubov 
• pre všetky hlodavce 
• vrátane drôteného držiaka

Keramická miska dvojitá
• materiál: Keramika glazovaná 
• vhodná pre umývačky riadu

Kat.číslo Kapacita BE Kus/OJ €
82785 350 ml / 450 ml 4 kusov 4 / krabica

Kamenná kaďa
• ťažké vyhotovenie
• s dutým okrajom
• glazovaný soľou
• vhodná pre umývačky riadu

Kat.číslo Kapacita BE Kus/OJ €
74114 250 ml 6 kusov 6 / krabica
74115 500 ml 6 kusov 6 / krabica
74117 750 ml 6 kusov 6 / krabica
74116 1000 ml 6 kusov 6 / krabica

Kat.číslo Popis Hmotnosť BE Kus/OJ €
83140 so zeleninou 210 g 6 kusov 6 / displej
83170 bez zeleniny 210 g 6 kusov 6 / displej
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Fľaša na pitie Classic de Luxe
• s dvojitou guľôčkovou technikou 
• vrát. upevňovacieho drôtu 
• dostupná iba v nádobe!

Kat.číslo Kapacita BE Kus/OJ €
83186 320 ml 12 kusov 12 / displej
83187 600 ml 12 kusov 12 / displej
84075 1100 ml 6 kusov 6 / displej

Napájadlo pre malé zvieratá NoFrost Superior 2.0
vyhrievaný
• z robustného plastu 
• fľaša s dvojplášťovou izoláciou 
• udržiava vodu pri mínus 20 stupňoch bez zamrznutia 
• prispôsobené rozdelenie výkonu ohrevu v napájačkách a v oblasti fliaš 
• izolovaná podlaha na optimálne rozdelenie tepla 
• 8 W vyhrievací prvok integrovaný v miske 
• so sieťovou jednotkou pre pripojenie k zdroju elektrickej energie 230 V 
• bezpečná 24 V prevádzka 
• ľahká manipulácia, pretože
• pripojovací kábel so zástrčkou sa dá odpojiť od napájačky 
• vrátane držiaka drôtu na ľahkú inštaláciu a demontáž napájačky 
• vhodná pre všetky bežné drôtené pletivá 
• dĺžka kábla: 1,5 m 
• materiál: umelá hmota 
• vrát. návodu na obsluhu

Možnosť jednoduchého plnenia fľaše cez skrutkovací
uzáver, bez vylievania vody

Kat.číslo Farba Kapacita €
82738 zelená 330 ml

Fľaša na pitie pre králiky
• hliníková skrutkovacia krytka 
• plastový záves 
• kompletne s hliníkovou rúrkou 
• dostupná iba v nádobe!

Kat.číslo Popis Kapacita BE Kus/OJ €
74120 umelá hmota 500 ml 8 kusov 8 / displej
74125 sklo 500 ml 8 kusov 8 / displej

Kat.číslo Popis €
74131 Hliníkové rúrky pre fľašu na pitie zahnutá
74132 Držiak pre fľašu na pitie
74133 Uzatváracia zátka pre fľašu na pitie
74134 hliníková skrutkovacia krytka pre fľašu na pitie

Top Seller
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Termoobal pre fľašu na pitie
• so sťahovaním šnúrkou pre optimálnu izoláciu • chráni pred slnečným žiarením a zabraňuje tak 
rastu rias • poskytuje chladnejšiu vodu aj v horúcom počasí • znižuje riziko zamrznutia v zime

82736: pre 320 ml fľaše na pitie
82737: pre 500 ml fľaše na pitie

Kat.číslo Farba Dĺžka Ø €
82736 tmavozelená 18 cm 5,5 cm
82737 tmavozelená 22 cm 6,5 cm

Napájadlo pre králiky
• s táckou na pitie z ušľachtilej ocele 
• na zavesenie medzi dve mriežkové tyče 
• transparentná plastová nádoba na odčítanie stavu 
vody zvonka
• materiál: umelá hmota

Kat.číslo Farba Kapacita €
74302 biela transparentná 2000 ml

Napájadlo pre malé zvieratá
• vhodné pre všetky drôtené pletivá 
• zvlášť stabilné držanie vďaka závesnému zariadeniu hore a dvom bočným pružinovým upevneniam 
• voda sa doplní zhora
• materiál: umelá hmota

Kat.číslo Kapacita BE Kus / OJ €
74206 zelená 500 ml 12 kusov 12 / displej
74205 zelená 1000 ml 8 kusov 8 / displej

Vyrobené v Taliansku

Vyrobené v Taliansku

Držiak na fľaše
• pozinkovaný s plastovou miskou 
• vrát. držiaka

Kat.číslo Výška BE Kus / OJ €
74306 25,5 cm 1 vrecko 2 / vrecko

Špeciálna fľaša na pitie
• žiadne odoberanie, jednoducho doplniť • na zavesenie na mreži (min. šírka 14 mm)
• aktuálny stav vody viditeľný zvonka • materiál: umelá hmota

Kat.číslo Farba Kapacita €
74163 hnedá 500 ml
74160 hnedá 1.000 ml

Kat.číslo Popis Farba €
74161 Ventil samotný bez bieleho plastového kolena
74164 Plastové koleno biela

Farba
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Držiak na fľaše Niagara
• vhodný pre všetky fľaše 
• s bezpečnostnou hranou 
• materiál: umelá hmota

Kat.číslo €
74145

Vyrobené v Taliansku

Cage Accessories

Domček pre hlodavcov
• z kvalitného ostrolistca so strechou z bitúmenu odolného voči 

počasiu 
• s dvoma vchodmi pre držanie tela zodpovedajúce druhu 
• vhodné ako útočisko pri príliš vysokom slnečnom žiarení alebo 

vetre 
• lazúrovaná farbou na ochranu dreva 
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Kat.číslo Rozmery €
81773 59 x 39 x 30 cm
82852 45 x 32 x 27 cm

Domček pre malé zvieratá Outdoor
• na doplnenie na ohradu s voľným výbehom 
• ako útočisko pred silným slnečným žiarením alebo vetrom 
• výklopná bitúmenová strecha s fixovaním strechy 
• uzamykateľný vchod/východ na transportovanie hlodavcov 
• ochrana nôh pred zemnou vlhkosťou 
• podlaha povrstvená plastom pre jednoduché čistenie 
• montáž bez námahy 
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne 
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž

Kat.číslo Rozmery €
82740 36 x 36 x 40 cm

Kôš na seno XL Nature
• sedacia doska zabraňuje znečisteniu a zraneniam 
• materiál: Drevo prírodné

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
82895 28 cm 20,5 cm 22 cm
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Chov lám a alpak

"Každý, kto hovorí, že sa nemôžeš dotknúť šťastia, nikdy nepohladil alpaku."
Lamy a alpaky sú veľmi spoločenské zvieratá, ktoré sú zvyknuté žiť v stáde. Je potrebné si všimnúť 
niekoľko bodov, aby sme uspokojili ich potreby.

Pastviny Stajňa

Starostlivosť Krmivo

Popri pasienku je potrebný vhodný prístrešok so senom. Lamy 
a alpaky nie sú citlivé na chlad, preto im stačí stajňa, ktorá 
chráni pred vetrom, dažďom a slnkom. Je dôležité, aby mali 
všetky zvieratá dostatok priestoru.

Starostlivosť o tieto zvieratá je pomerne jednoduchá. 
Zahŕňa pravidelné strihanie paznechtov na nohách a raz 
ročne strihanie srsti.  Pazechty by sa mali vždy strihať tak, 
aby boli v jednej rovine s chodidlom.

Lamy a alpaky sú zvyknuté žiť v riedko zarastenom teréne, 
takže si vystačia s trávou a senom. Radi okusujú aj konáre a 
kmene stromov.
Chladné zimné mesiace zvieratám nevadia, pretože ich chráni 
hustá srsť. Na stranách 83 až 84 nájdete výber vhodných misiek 
na vodu, aby mali aj v zime k dispozícii dostatok vody bez 
zamrznutia.

Pre lamy a alpaky potrebujete predovšetkým dostatok 
priestoru, najlepšie na veľkej pastve, pretože ťavy potrebujú 
obzvlášť veľa pohybu. Vaša ohrada by mala byť vysoká 1,40 - 
1,60 m. Oplotenie by ste mali dobre zabezpečiť aj pri základni, 
aby sa pod ním žiadne z vašich zvierat nemohlo prešmyknúť.

Vhodné produkty nájdete v našom katalógu oplotenia 
Kerbl.
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Ohlávka pre alpaku
• so sponou prestaviteľnou vo veľkosti a tým vhodná pre všetky typy 
peruánskych oviec od prvého roku života • špeciálny typ prevedenia 
zabraňuje aj pri vedení nadmernému tlaku na citlivý pysk peruánskej ovce
• s praktickým klipsovým uzáverom na otvorenie a zatvorenie • 
umývateľná

Kat.číslo Farba Materiál použiteľné pre €
2799 čierna Polypropylén Alpaka

27196 modrá Polypropylén Alpaka
27197 červená Polypropylén Alpaka

Ohlávka pre lamy
• nastaviteľný obojok • krížové prevedenie zabraňuje aj pri vedení nadmernému tlaku 
na citlivý pysk lamy • veľmi robustné vyhotovenie • prestaviteľná • umývateľná

Kat.číslo Farba Výška ohlávky Materiál použiteľné pre €

27198 modrá 50 Polypropylén pre lamy so stredne veľkou hlavou a alpaky
s veľkou hlavou

27199 modrá 60 Polypropylén pre lamy s veľkou hlavou

Vodiaci povraz Dexter
• farebne hodiaci sa k ohlávke Dexter
• dobre uchopiteľný vodiaci povraz zo spletaného polypropylénu,
odolného proti pretrhnutiu
• hrubé vyhotovenie

Kat.číslo Druh uzáveru Farba Dĺžka Ø €
323575 Karabínka modrá 2 m 20 mm
323579 Panikový hák modrá 2 m 20 mm
323577 Karabínka čierna 2 m 20 mm
323581 Panikový hák čierna 2 m 20 mm

Westernové vodítko Ranger
• s dvojitým koženým remienkom a sponou Bull Snap
• stabilné vodítko s vynikajúcou priľnavosťou z tkaného PP

Kat.číslo Farba Dĺžka €
322694 čierna / biela 4 m

 Lonžka Softlonge
• mäkká zmiešaná tkanina pre príjemné uchopenie
• s veľkým popruhom na ruku a otočnou karabínou

Kat.číslo Farba Dĺžka €
3222119 hnedá / svetlomodrá 8 m
321490 modrá / fialová 8 m
321491 čierna / červená 8 m

Americké vodiace lano
• odolný úplet so sofistikovaným vzhľadom
• vyrobený z nylonu odolného proti roztrhnutiu s veľkou karabínou

Kat.číslo Farba Dĺžka €
3222147 čierna / sivá 250 cm
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Chov oviec

Radosť z počúvania spokojného bečania v 
záhrade, príjemný pocit, keď si prstami 
prechádzate po hustej vlne, túžba po domácom 
syre alebo ručne pletených svetroch, praktické 
výhody živej a ekologickej kosačky - existuje 
mnoho dôvodov, prečo sa venovať chovu oviec 
ako koníčku.

Milí a inteligentní štvornohí priatelia vždy 
ponúkajú relaxačný protipól každodennému 
stresu a prinášajú do našich domovov dotyk 
prírody!

Obojok pre ovce
• materiál: Nylon zosilnená kožou
• s D-krúžkom

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka €
2718 žltá 60 cm 2,5 cm

27188 červený 60 cm 2,5 cm

Obojok s oválnym článkom
• s valčekovou prackou
• s oválnym článkom

12467: pre ovce a kozy
12463: pre veľké ovce a capov

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka €
12467 zelená / biela 65 cm 4 cm
12463 zelená / biela 85 cm 4 cm

Ohlávka
• veľmi stabilné vyhotovenie
• prestaviteľný

Kat.číslo Farba Materiál použiteľné pre €
2713 žltá Polyamid Ovce / Capy

Sprej na označovanie
oviec TopMarker
• na krátkodobé označovanie oviec
• farebne intenzívne a rýchlo schnúce
označovanie v najlepšej kvalite • farbu
je možné po strihaní bez problémov z
vlny vybrať • jednoduché a efektívne
označovanie

Kat.číslo Farba Obsah €
27455 červený 500 ml / Rozprašovacia nádoba
27457 modrá 500 ml / Rozprašovacia nádoba
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Chov oviec
Vedro pre jahňatá
• na kŕmenie až do 6 jahniat
• kompletne s prídržným plechom, cumľami a ventilmi
• obojstranne sploštené
• zosilnené vyhotovenie
• dodávka bez veka
• materiál: umelá hmota
• bezpečný pre potraviny
• s kovovým nosným držadlom

271

276

Kat.číslo Popis Farba Kapacita Cumle €
271 so 6 cumlíkmi z prírodného kaučuku (položka č. 274) zelená 8 L 6
276 s 5 červenými cumľami (výr. č. 277) sivá 8 L 5

Kat.číslo Popis Farba Materiál BE Kus / OJ €
149 Skrutkový ventil kompletný sivá umelá hmota 10 kusov 10 / balenie
277 Cumeľ červený Prírodný kaučuk 20 kusov 20 / balenie

277/5 Cumeľ červený Prírodný kaučuk 1 blistrové balenie   5 / blistrové balenie
2784 Cumeľ biela Prírodný kaučuk 20 kusov 20 / balenie

27111 Cumeľ béžová Prírodný kaučuk 20 kusov 20 / balenie
274 Cumeľ žltá Prírodný kaučuk 6 kusov 6 / balenie

274/6 Cumeľ žltá Prírodný kaučuk 1 blistrové balenie   6 / blistrové balenie
275 Ventil kov 6 kusov 6 / vrecko

275/6 Ventil kov
1 blistrové balenie    6 / blistrové balenie1441 Kryt na napájacie vedro jednoduchý sivá umelá hmota

14211 Kryt na napájacie vedro jednoduchý zelená umelá hmota
14272 Kryt na napájacie vedro MilkGuard biela transparentná umelá hmota
1410 Závesný plech jednoduchá kov pozinkovaný 10 kusov 10 / balenie

Závesná poistka pre vedrá Bucket Guard
Vďaka poistke Bucket Guard, zabrání telám vyhodiť napájacie vedro z 
držiaka .Vhodné aj na montáž oplotenia búd pre teľatá

• vhodné pre všetky vedrá na napájanie

1406: Možno dodatočne namontovať na existujúce montážne konzoly (položky č. 1408, 1410). 
1407: kŕmne vedro sa môže zavesiť priamo do neho

Kat.číslo Popis Materiál BE Kus / OJ €
1406 dodatočne montovateľné umelá hmota 1 balenie 3 / balenie
1407 náhradný záves umelá hmota 1 balenie 3 / balenie

Top Seller
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Chov oviec
Fľaša pre jahňatá Anti-Vac
• kompletne s cumľom
• špeciálna regulácia prietokového množstva
• široký otvor fľaše pre ľahké plnenie
• materiál: umelá hmota
• s natlačenou plniacou stupnicou

Kat.číslo Farba Kapacita €
278 transparentná 450 ml

Kat.číslo Popis BE Kus / JE €
279 Cumeľ na 278

279/2 Cumeľ na 278 1 blistrové balenie 2 / blistrové balenie

Paste Probicol®-L
Črevná pasta s prírodnými imunoglobulínmi a 
vitamínmi pre jahňatá
• Pasta na zvýšenie vitality a stabilizáciu črevnej flóry. • zvyšuje
vitalitu jahniat troma účinnými cestami: • Posilnenie imunitného
systému • Stabilizácia prirodzenej črevnej flóry • rýchlo dostupná
energia • obsahuje cenné prírodné imunoglobíny z kolostra
• bezpečné dávkovanie vďaka podávaniu pomocou injektora
• umožňuje jednoduché a ekonomické napájanie jednotlivých
zvierat (predovšetkým jahňatá napájané fľašou a viacplodové
jahňatá) • jahňatá sú stabilnejšie a rýchlejšie sa zotavia

Doplnkové krmivo na 
krátkodobé dodatočné 
zásobovanie vitamínmi

Kat.číslo Obsah €
15758 6 x 20 ml

Globigen Lamb Doser
Štartovacia pomôcka pre jahňatá a kozľatá
• pre úspešný štart do života • zásobovanie prirodzenými vaječnými
imunoglobulínmi počas prvých dní života • podporuje imunitný
systém • podporuje črevné zdravie • Dávkovač na jednoduchú a
rýchlu aplikáciu v prvých dňoch života

Doplnkové krmivo pre jahňatá a kozľatá

Kat.číslo Obsah €
15991 250 ml / Fľaša

Adopčný sprej pre jahňatá 
adOPT
• neutralizuje prirodzený pach jahňaťa a ovce
• zabraňuje inštinktívnemu odmietaniu
adoptívnych jahniat ovcou
• vedecky vybraná zmes aromatických olejov

Venujte pozornosť pokynom na používanie 
a bezpečnostným pokynom.

Kat.číslo Obsah €
27450 200 ml / Rozprašovač

Blue Spray
Sprej na ošetrovanie paznechtov pre zvieratá, 
sfarbujúci do modra
• Ochrana a ošetrovanie silno namáhaných a citlivých oblastí
pokožky, napr. miesta ležania na priehlavkovom kĺbe a oblasť medzi 
paznechtmi • Regenerácia pokožky je stimulovaná podporou tvorby 
nových buniek pokožky • zlepší sa schopnosť retencie vlhkosti 
pokožky. Koža (aj zjazvené tkanivo) sa stáva pružnou a elastickou 
• bez antibiotík • žiadny čas čakania • žiadna povinnosť
dokumentácie • obsahuje, okrem iného, dexpanthenol
účinný pri starostlivosti o kožu a prírodný
oreganový olej (karvakrol)

Venujte pozornosť pokynom na 
používanie a bezpečnostným pokynom.

Kat.číslo Obsah €
15890 200 ml / Rozprašovač

158900 400 ml / Rozprašovač

Fľaša pre jahňatá
• kompletne s cumľom
• so závesným okom na dne fľaše
• materiál: umelá hmota
• s priloženou plniacou stupnicou

Kat.číslo Kapacita €
2780 biela 1000 ml

Kat.číslo     Popis Materiál BE        Kus / JE      €

277 Cumeľ červený
Prírodný 
kaučuk 20 kusov 20 / balenie

277/5 Cumeľ červený Prírodný
kaučuk  

1 blistrové 
balenie 

5 / blistrové 
balenie 

Top Seller

Farba

Farba
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Tinktúra na ošetrovanie 
paznechtov ClauFit
• čistiaci a ošetrovací roztok na kyslej
báze 
• ošetruje a chráni prirodzene kyslé
prostredie
• paznechtov a kopýt
• pre paznechty hovädzieho dobytka
a oviec, ako aj kopytá koní

Venujte pozornosť pokynom na 
používanie a bezpečnostným 
pokynom.

Kat.číslo Obsah €
2778 250 ml / Fľaša
2776 1000 ml / Fľaša

Nôž na paznechty Profi sklápací
• sklápací nôž na profesionálnu starostlivosť o pazúry oviec a kôz
• s krátkou čepeľou z vysoko kvalitnej nemeckej ušľachtilej ocele
• extrémne dlhá životnosť materiálu a vynikajúca dodatočná
brúsiteľnosť • jednofázový profesionálny výbrus • rúčka z
ušľachtilého dreva, odpudzujúca vodu a tuk v ergonomickej
konštrukcii

Kat.číslo BE Kus/OJ €
16818            1 blistrové balenie 1 / blistrové balenie

Nôž na paznechty Profi obojstranný
• na profesionálnu starostlivosť o pazúry oviec a kôz • s krátkou
čepeľou z vysoko kvalitnej nemeckej ušľachtilej ocele s dvoma
reznými hranami • extrémne dlhá životnosť materiálu a vynikajúca
dodatočná brúsiteľnosť • jednofázový profesionálny výbrus • rúčka z
ušľachtilého dreva, odpudzujúca vodu a tuk

Kat.číslo Strana ostria BE Kus/OJ €

16819
s dvoma reznými 

hranami 1 blistrové balenie 1 / blistrové balenieZelený sprej na ošetrovanie 
paznechtov pre hovädzí 
dobytok a ovce
• každodenná starostlivosť o ústa prispieva k
zdraviu hospodárskych zvierat • prvotriedny
čajovníkový olej najprv dobrý, vysoko kvalitné
prírodné esencie z aloe vera, oregana a
nechtíka lekárskeho, plus olej z treščej pečene,
ktorý preniká hlboko do pazúrov a chráni ich
pred škodlivými vplyvmi  • stačí nastriekať na
očistený a osušený pazúr zo vzdialenosti 5-10
cm

s prírodnými esenciami

Kat.číslo Obsah €
2779 400 ml / Rozprašovač

Nožnice na pazúry
• pre ovce
• robustné vyhotovenie
• vysoko kvalitné rezacie čeľuste
• materiál: kov lakovaný

Nožnice na ovce
• tvar srdca
• s kvalitným výbrusom

Kat.číslo Dĺžka Dĺžka čepele €
188 31 cm 16 cm

Nožnice na pazúry
• čepeľ a protičepeľ ľahko vymeniteľné • vynikajúci rez aj pri
hrubých a suchých kopytách • ľahké čistenie vďaka
povrchovej úprave Xylan • šetrné k svalstvu ruky vďaka
gumovým dorazom a tlmičom nárazov • neúnavná práca
vďaka ergonomicky tvarovaným rukovätiam • Materiál: kov

2757: jedinečná otáčavá rukoväť pri modeli 50 
zabraňuje zápalom šliach, mozoľom a stuhnutiu
článkom prstov

Kat.číslo Popis €
2757 Felco 50 s otáčavou rukoväťou
2758 Felco 51 štandard

Ovčie kopytá rastú približne 4-5 mm mesačne. 
Prirodzené obrusovanie zvyčajne nestačí a kopytá 
sa musia zastrihávať. Používajte kvalitné kliešte 
na kopytá a čepele. Práca je tak pre zvieratá a 
majiteľov jednoduchšia a šetrnejšia.

Kat.číslo Ozubenie BE Kus/OJ

1639        zelená
jednostranný 

zúbkovaná 
16391      zelená bez zúbkov

16391/1    zelená bez zúbkov 1 / blistrové
balenie 

Top Seller

Top Quality

Top Quality

Top Seller

Farba

1 / blistrové
balenie 

Dĺžka

26 cm

26 cm

26 cm
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Strihacie strojčeky a príslušenstvo

Vhodná starostlivosť

Vhodná starostlivosť je pre zdravie oviec nevyhnutná.

Okrem čistého a kvalitného krmiva, dostatočného množstva 
pitnej vody, dostatočného priestoru na pohyb, vhodnej 
starostlivosti a správnej teploty v kotercoch sem patrí aj 
pravidelná starostlivosť o telo. Ovce by sa mali strihať dvakrát 
ročne. Používajte výkonné strihacie strojčeky, ako napríklad 
constanta4 od firmy Kerbl.

Dbajte na to, aby ste používali len správne ostré strihacie 
nože. Strihanie je potom oveľa jednoduchšie a zvieratá sú 
menej stresované. Čerstvo ostrihané ovce citlivejšie reagujú 
na chlad a intenzívne slnečné svetlo. Pri takomto chove by ste 
mali v dňoch po strihaní venovať osobitnú pozornosť.

Strihací strojček na ovce constanta4
• vďaka osvedčenej technológii motorov profituje constanta4 z enormnej hnacej sily
• zvlášť pri splstených a špinou inkrustovaných zvieratách constanta4 nejde „do kolien“
• nože kĺžu cez najhrubšiu ovčiu vlnu bez straty výkonu
• špeciálny ventilačný systém s novo vyvinutým kolesom ventilátora a novým vedením

vzduchu vytvára podstatne zlepšenú dynamiku vetrania
• vzduchový filter vymeniteľný bez náradia
• ľahko udržiavateľné škrupinové teleso s ergonomicky tvarovanou úchopnou oblasťou pre

neúnavnú prácu
• strihací nôž z nástrojovej ocele so špeciálnym HRC-tvrdením má mimoriadnu životnosť pri

zlepšenej kĺzavosti a zvláštnej schopnosti strihania

Rozsah dodávky: 1 x strihací strojček na ovce 
constanta4, 1 x súprava strihacích nožov, 1 x fľaštička 
na olej, 1 x Skrutkovač, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo Farba Zuby spodného/horného noža Krytie €
18993 zelená 13 / 4 Strihanie oviec, silne znečistené zvieratá

Technické údaje
Napätie 230 V AC
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Počet zdvihov o 2.400 slag/min
Hladina akustického tlaku 87 dB
Dĺžka kábla 3 m
Rozmery 35,5 x 8 x 10,8 cm
Hmotnosť 1.468 g bez kábla
Trieda ochrany II
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Strihací strojček na ovce FarmClipper Profi
Výkonný, plynulo nastaviteľný strihací strojček vzhľadom na rýchlosť otáčania. V maximálnom výkonovom
stupni dosiahne FarmClipper 350 Watt pri 2400 otáčkach. Vďaka možnosti nastavenia na príslušné zviera a
stav jeho srsti dosiahnete optimálny výsledok strihania. Podmienene vybavením prémiovými nožmi dosiahnete
s FarmClipper extrémne čistý a rovnomerný vzhľad strihania. Nože kĺžu presne cez srsť, zvlášť silne znečistené
zvieratá sa strihajú profesionálne a bez zanechanej srsti. Z ergonomického hľadiska je FarmClipper taktiež
nepostrádateľný. Vyvážené ťažisko umožňuje priebežné strihanie viacerých zvierat bez únavy. Pogumovaná
vložka v hornej časti puzdra sa postará o bezpečný a protišmykový úchop. Tým FarmClipper leží optimálne v
ruke a so silným motorom umožňuje dlhé doby nasadenia pre profesionálne strihanie.

6-rýchlostný

Rozsah dodávky: 1 x strihací strojček 
na ovce FarmClipper Profi, 1 x súprava
strihacích nožov, 1 x fľaštička na olej, 1 
x Skrutkovač, 1 x kufor s tvrdou 
škrupinou

18141

Technické údaje
Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Výkon 350 W
Počet zdvihov o 2.400 slag/min
Hladina akustického tlaku 87 dB
Dĺžka kábla 5,5 m
Rozmery 33 x 7,8 x 9,7 cm
Hmotnosť 1.490 g bez kábla
Trieda ochrany II

Kat.číslo Farba Zuby spodného/
horného noža Krytie €

18261 červený / čierna 13 / 4
silne znečistené zvieratá, 

strihanie oviec

Kat.číslo Popis Zuby spodného
noža 

Zuby horného
noža BE Kus / OJ €

18140 Strihací nôž Wellington Vrchný nôž 4 1 blistr.balenie 1 / blistr.balenie
18141 Strihací nôž Wellington Spodný nôž 13 1 blistr.balenie 1 / blistr.balenie
18142 13 4 1 blistr.balenie 1 / blistr.balenie

18140

FarmClipper Akku2 Schaf
• Perfektný doplnok k sortimentu FarmClipper – výkonný batériový strihací strojček na ovce na napätie 14,4 V
• všade tam, kde nie je možná prevádzka s káblom a na špeciálne použitie pri strihaní oviec alebo hovädzieho dobytka v 
extrémnych podmienkach • vďaka vysokej rezerve energie akumulátora 14,4 V, 2000 mAh FarmClipper Akku2 strihá až 
90 minút • druhý akumulátor, ktorý je súčasťou dodávky, sa postará o strihanie bez prestávky  • najnovšia generácia 
lítium-iónových akumulátorov dodáva spoľahlivo výkon bez kompromisov a pamäťového efektu • štíhly tvar a vyvážené 
ťažisko zabezpečujú prácu s minimálnou únavou

vrát. náhradného akumulátora

Rozsah dodávky: 1 x strihací strojček 
FarmClipper Akku2, 1 x nabíjacia stanica,
2 x akumulátor 14,4 V, 1 x Skrutkovač, 1 x 
špeciálny olej, 1 x stabilný kuforTechnické údaje

Napätie 14,4 V
Počet zdvihov o 2.300 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ion
Kapacita akumulátora 2.500 mAh
Doba chodu akumulátora 90 min
Čas nabíjania akumulátora 90 min
Rozmery 28,5 x 8 x 8 cm

Hmotnosť 1.090 kg vrát. akumulátora a
strihacej hlavy

Kat.číslo Popis Farba Zuby spodného/horného noža €

18262 vrát. 2 akumulátorov a súpravy 
strihacích nožov

tmavomodrá 13 / 4

Kat.číslo Popis Zuby spodného
noža

Zuby horného
noža €

18142 13 4

Strihací nôž Wellington Súprava strihacích nožov (18140 + 18141)

Strihací nôž Wellington Súprava strihacích nožov
(18140 + 18141)
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Strihacie strojčeky a príslušenstvo

Škrabacia kefa
• stará sa o ideálne čistenie a ošetrovanie srsti
• zvlášť je možné kefovať hlavu a krk
• na montáž v maštaliach
• dĺžka štetín 5 cm
• materiál štetín: polyamid (PA)

Kat.číslo Farba Šírka Hĺbka Výška €
293100 červená / modrá 22 cm 9 cm 50 cm

Vyrobené v Nemecku

Rohož na škrabanie
• Rohož na škrabanie z prírodného kaučuku
• Pohyblivé a mäkké hroty zaručujú najlepšiu starostlivosť o 

srsť bez rizika podráždenia kože
• Obdĺžnikový tvar s viacerými otvormi na upevnenie pre 

stabilnú montáž
• Multifunkčné použitie, napr. priamo na stenu alebo okolo 

stĺpov, kolov či rohov

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka €
32678 čierna 40 cm 30 cm
32689 čierna 60 cm 40 cm

Olej na strihacie strojčeky
• zaručuje optimálne mazanie všetkých pohyblivých častí v strihacej hlave 
• hodí sa vynikajúco pre všetky bežné značkové strihacie strojčeky

Kat.číslo Obsah €
1850488 100 ml / Fľaša
1850489 500 ml / Fľaša
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Nádoba na napájanie
Dlhý kŕmny žľab s plavákovým ventilom
Jednoduché napájanie vašich zvierat vodou bez inštalačnej steny. 
Nasunutie hadice – hotovo!

• plavákový ventil použiteľný na obidvoch stranách žľabu • rúrový
prvok a kryt z ušľachtilej ocele • vrát. klikacej spojky pre záhradnú
hadicu • na zavesenie • Materiál: umelá hmota

Technické údaje
Možnosť pripojenia cez konzolu

Kat.číslo Farba Prípojka vody Kapacita €
223111 zelená 1/2“ 42 L

Kat.číslo Popis €
223113 Plavákový ventil

Nádoba na napájanie s plavákom S522
• cenovo výhodná nádoba na napájanie s plavákom z
polypropylénu
• vrát. výtokovej zátky na ľahšie čistenie

Technické údaje
Rozmery (Š x H x V) 25,5 x 29 x 14,5 cm
Možnosť pripojenia zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 6,5 L/min 3 bar

Kat.číslo Farba Prípojka vody Kapacita €

22522 zelená G 1/2“ 3 L

Kat.číslo Popis Materiál €
22523 Plavákový ventil
22524 Výtoková zátka

221971 Ochranný oblúk ,veľkosť 2 žiarovo pozinkovaný kov 

Pastvinové napájadlo
• stohovateľný
• stabilné a cenovo výhodné pastvinové napájadlo pre vonkajšiu oblasť
• s obrubou pre optimálnu stabilitu
• možné dodatočné vybavenie závesným plavákovým ventilom 222905
• možnosť ľahkej a jednoduchej inštalácie
• materiál: umelá hmota UV-stabilizovaná

Kat.číslo Popis Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita €
223518 bez výtokovej zátky tmavozelená 102 cm 72 cm 38 cm 150 L
223517 s výtokovou zátkou tmavozelená 130 cm 81 cm 63 cm 380 L

Kat.číslo Popis Materiál €
222905 Závesný plavákový ventil Ušľachtilá oceľ
16601 Výpust na dezinfekčnú vaňu/pastvinové napájadlo Umelá hmota

Nádoba na napájanie s plavákom S1090
• robustná nádoba na napájanie s plavákom, pozinkovaná v ohni
• s výkonným plavákovým ventilom
• sklopný, samozatvárací kryt ventilu
• plavákový ventil

Technické údaje
Rozmery (Š x H x V) 22 x 26 x 15,5 cm
Prietokové množstvo 5 L/min  3 bar

Kat.číslo     Farba Prípojka vody Kapacita €
22190        zelená G 1/2“ 2 L

Kat.číslo Popis Materiál €
22192 Plavákový ventil Vysokotlakový

221971 Ochranný oblúk ,veľkosť 2
žiarovo 

pozinkovaný kov 

223113
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Nádoba na napájanie s plavákom S30
• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu • s ventilom, výr. č. 22182 
vhodný tiež na pripojenie na nízky tlak • kryt ventilu s upínacím hákom pre 
rýchly prístup • na upevnenie na stenu a rúru • vhodné pre: Vysoký a nízky 
tlak • s výtokovou zátkou

Technické údaje
29,4 x 34 x 16,1 cmRozmery (Š x H x V)
zľava alebo sprava

Prietokové množstvo 6,5 L/min at 3 bar
Hmotnosť 2,3 kg

Kat.číslo Farba Prípojka vody Kapacita €

222070 zelená G 1/2“ 5 L

Kat.číslo Popis Material €
222019 Upevňovací strmeň rúrky v pároch kov popráškované
22192 Plavákový ventil Vysokotlakový
22182 Plavákový ventil Nízky tlak

221973 Ochranný oblúk pre napájačku veľkosť 3 pozinkovaný oceľ

Napájačka bez ohrevu potrubia SH230
• Napájačka z vysoko kvalitnej umelej hmoty s integrovaným vyhrievacím káblom • vyhrievací kábel 
(cca. 31W) na ohrievanie napájačky a ventilu • integrovaný nezmrznúci termostat (teplota zapnutia cca. 
+5°C a teplota vypnutia cca. +13°C) • vyhrievací káble je ľahko vymeniteľný • vhodná pre vykurovacie 
systémy (cirkulácia) • pre 24V verziu je potrebný transformátor (nie je súčasťou dodávky) • kryt ventilu 
s hákom  pre rýchly prístup • objem 5 L • prietok vody: cca. 6,5 L / min (2-3bar) • prípojka vody ½“ z 
ľava a prava možná • s ventilom Kat.č. 22182 , vhodná aj  pre nízky tlak • vrátane vypúšťacej zátky na 
ľahké čistenie • vhodná na pripevnenie na stenu a na potrubie

chránené proti mrazu do cca -15 °C

4 varianty s pomocným ohrevom potrubia, 73 W bez pomocného ohrevu potrubia, 31 W

24 V 222065 222063
230 V 222064 222062

Technické údaje
Možnosť pripojenia zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 6 L/min 3 bar
Hmotnosť 2,7 kg

Kat.číslo Farba Ohrev potrubia Vykurovací výkon Napätie Prípojka vody Kapacita €

222062 zelená bez ohrevu potrubia 31 W 230 V G 1/2“ 5 L
222063 zelená bez ohrevu potrubia 31 W 24 V G 1/2“ 5 L
222064 zelená s prídavným ohrevom potrubia 73 W 230 V G 1/2“ 5 L
222065 zelená s prídavným ohrevom potrubia 73 W 24 V G 1/2“ 5 L

Kat.číslo Popis Materiál €
222019 Upevňovací strmeň rúrky v pároch kov popráškované
22192 Plavákový ventil Vysokotlakový
22182 Plavákový ventil Nízky tlak

221973 Ochranný oblúk pre napájačku veľkosť 3 pozinkovaný oceľ NOVÝ

Top Quality

Možnosť pripojenia
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Dlhý kŕmny žľab s kŕmnou mriežkou
• s kŕmnou zábranou pre kontrolovaný príjem krmiva v celom
stáde • zvlášť stabilný a odolný plastový materiál • hodiaci sa k
zásuvným košiarom a takmer ku každému zariadeniu s hrúbkou až
do 50 mm• Rozmer: T 21 cm (bez závesného oblúka 14,5 cm)
• zvlášť vhodný pre kozy a ovce • na zavesenie

Kat.číslo Farba Dĺžka Hĺbka Výška Kapacita €
323492 čierna 95,5 cm 21 cm 12 cm 9 L

Dlhý kŕmny žľab
na zavesenie
• zvlášť stabilný s plastom zosilneným sklenenými vláknami • extra silné závesy
• hodiaci sa k zásuvným košiarom a takmer ku každému zariadeniu s hrúbkou až do
50 mm • rozmer: Hĺbka 35 cm (bez závesného oblúka 28 cm) • na zavesenie

Kat.číslo Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita €
3268 zelená 100 cm 35 cm 24 cm 42 L

Kat.číslo Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška €
14526 Držiak žľabu na dlhý kŕmny žľab kov pozinkovaný 82 cm 13,5 cm 18 cm

Žľab pre teľatá a ovce
• ideálny na prikrmovanie počas doby napájania

Kat.číslo Šírka Hĺbka Výška Kapacita €
3257 23 cm 22 cm 21 cm 6 L

Made in the EU

Vyrobené v EU

Žľab na pneumatiky
• vysokokvalitné robustné kŕmidlo z polyetylénu • ideálne na kŕmenie koní vo
veľkých a/alebo otvorených stajniach • na správne kŕmenie, pretože kone sa
môžu kŕmiť v prirodzenom postoji • vhodné pre pneumatiky 175/14 alebo
väčšie

Kat.číslo Farba Výška Ø Vnútorný priemer Kapacita €
324826 zelená 19,5 cm 51 cm 35 cm 15 L

Kôš na seno
• pre 5 teliat
• materiál:  žiarovo pozinkovaný kov
• na upevnenie na stenu

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče €
14376 185 cm 40 cm 48 cm 80 mm 8 mm
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Kôš na seno dvojitá
• na nasunutie na stenu boxu alebo bočnú stenu do šírky max. 43 mm 
• materiál: kov pozinkovaný 
• na nasadenie

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče €
32704 62,5 cm 51 cm 48 cm 40 mm 6 mm
3232 53 cm 44 cm 48 cm 20 mm 6 mm

32702 61,5 cm 50 cm 48 cm 80 mm 8 mm

Kŕmidlo
• pre ovce, kozy, divinu alebo teľatá
• na malé balíky alebo voľné seno
• so žľabom na jadrové krmivo
• materiál: kov pozinkované v ohni
• dodávka v rozmontovanom stave

Kat.číslo Popis Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče €
291298 so strechou 300 cm 130 cm 195 cm 70 mm
291293 bez strechy 250 cm 88 cm 123 cm 70 mm
291345 bez strechy 112,5 cm 68,5 cm 116 cm 78 mm

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

Kat.číslo Popis Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče €
3230 malý model 56 cm 29,5 cm 23 cm 80 mm 10 mm
3231 veľký model 75,3 cm 47,5 cm 46,5 cm 85 mm 10 mm

291298

291345

291293

Cena na vyžiadanie.
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Zvon na seno pre okrúhle baly
• pre okrúhle baly, max. ø 160, výška 125 cm alebo ø 130, výška 135 cm 
• nerozbitný plastový materiál, odolný proti mrazu s integrovanou UV-ochranou 
• stabilná konštrukcia
• s otvormi na žranie vhodnými pre zvieratá a bez možnosti poranenia 
• dažďové žľaby odvádzajúce vodu nad otvormi na žranie 
• s integrovaným transportným okom, vhodným pre vidlicu čelného nakladača 
• s integrovanými fixovacími okami na upevnenie podlahy na zvone na seno 
• podlaha (dostupná samostatne) na suché skladovanie balov; na transport sa môže 
zablokovať pomocou znova na seno

Please note separate freight costs.

Technické údaje 14558
Výška 164 cm
Vonkajší priemer 185 cm
Vnútorný priemer 160 cm
Krmoviská 10

Kat.číslo Farba vhodné pre €
14558 olivová zelená Ovce / Kozy / Teľatá / Poníky

Kat.číslo Popis Farba Materiál vhodný pre €
14559 Zem na zvon na seno olivová zelená umelá hmota UV-stabilizovaná 14557, 14558

14556 Ukotvenie v zemi na zvon na seno a zem 14557, 14558, 14559

14559

14558
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Veľkopriestorová búda
Veľkopriestorová búda s pripojovacou súpravou
so súpravou prípojok pre zásuvné košiare
• vhodná ako mobilný prístrešok pre ovce
• jednodielna búda z laminátu z rohože zo sklenených vlákien, to zaručuje rovnomerné hrúbky 

steny a maximálnu stabilitu zvlášť pri vysokých kolísaniach teploty
• integrovaná UV-ochrana zaručuje pri priamom slnečnom žiarení v búde príjemné teploty
• zdravá klíma vďaka optimalizovanej cirkulácii vzduchu cez stúpajúcu strešnú šikminu
• s posuvným oknom na zadnej strane búdy
• vrát. 2 zdvíhacích ôk na hrebeni búdy na zdvíhanie a transportovanie
• vrát. súpravy prípojok so súpravami skrutiek, závesmi a spojovacími tyčami na jednoduché 

pripojenie zásuvných košiarov (výr. č. 442600-442605)
• zásuvné košiare-oplotenie ľubovoľne rozšíriteľný
• zásuvné košiare nie sú súčasťou dodávky

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Technické údaje 27103
Materiál domu Plast vystužený sklenenými vláknami
Vonkajšie rozmery búdy 238 x 223 x 180 cm
Rozmery oplotenia 220 x 205 x 115 cm

Kat.číslo Popis €
27103 Veľkopriestorová búda s pripojovacou súpravou

Kat.číslo Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť €
14518 CalfHouse Premium XL samotný GFK 238 cm 223 cm 189 cm 104 kg

Príslušenstvo:
• 3268 dlhý kŕmny žľab 42 l
• 323492 dlhý kŕmny žľab s kŕmnou zábranou 8 l
• 14454 kôš na seno
• 32702 kôš na seno dvojitý
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Panely na pastviny
Zásuvný košiar
• praktický zásuvný systém na jednoduchú montáž 

košiarov bez náradia 
• vhodný na vytvorenie priestorov na predbežné 

zhromaždenie, košiarov, jednotlivých a skupinových 
boxov alebo delení maštalí 

• 7 priečnych rúrok s odstupom narastajúcim dola nahor, 
priemer rúrky: 25,0, resp. 21,3 mm

442603: Dvere s prehadzovacou závorou a vystuženým
rámom
442604: Dvere s prehadzovacou závorou a vystuženým
rámom
442611: s dvoma v strede umiestnenými sklzmi pre
jahňatá s prestaviteľnou šírkou sklzu (17,5 cm/24,5 cm)

Extra silné spojovacie dosky (5 mm)

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

442601 442603 442611

442612

442606

Kat.číslo Popis Materiál Šírka Height €
442600 Zásuvný košiar kov pozinkované v ohni 137 cm 92 cm
442601 Zásuvný košiar kov pozinkované v ohni 183 cm 92 cm
442602 Zásuvný košiar kov pozinkované v ohni 275 cm 92 cm
442603 Zásuvný košiar s dverami kov pozinkované v ohni 183 cm 92 cm
442604 Zásuvný košiar s dverami kov pozinkované v ohni 275 cm 92 cm
442611 Zásuvný košiar s 2 sklzmi pre jahňatá kov pozinkované v ohni 183 cm 92 cm

Kat.číslo Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška Ø €

442606 Doplnková tyč kov pozinkovaný 92 cm

442607 Držiak vedra na zavesenie kov pozinkovaný 30 cm
32702 Kôš na seno dvojitá kov pozinkovaný 61,5 cm 50 cm 48 cm
32704 Kôš na seno dvojitá kov pozinkovaný 62,5 cm 51 cm 48 cm

442612 Spojovacia tyč na zásuvné košiare kov pozinkovaný 95 cm

442606
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Siete na ovce

TopLine Net
• Výška 90 cm (7 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (8 

horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo 
dvojitým hrotom 

• 14 stabilných plastových stĺpov s pozinkovaným zemným hrotom 
• elektrické vedenie vodorovne s 3 x 0,20 mm antikorovým 

vodičom na lanko 
• zosilnené horné lanko vedúce prúd - zvýšená vodivosť vďaka 

používaniu 5 vodičov z ušľachtilej ocele a pocínovaného 
medeného vodiča 

• extrémne pevné zvarené uzlové body 
• s praktickou svorkou z ušľachtilej ocele na jednoduché spojenie 

viacerých sietí 
• hlavový izolátor a zemné zarážadlo takmer znemožňujú 

samočinné uvoľnenie lanka 
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky  voči škodám 

spôsobeným UV

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp €
27315 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová / biela 14 27245
27316 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová / biela 14 27246
27317 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová / biela 14 27247
27318 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová / biela 14 27248

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu €
27245 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot oranžová Plast 90 cm
27246 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot oranžová Plast 90 cm
27247 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot oranžová Plast 108 cm
27248 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot oranžová Plast 108 cm

27249-5 Hlavový izolátor na sieť čierna Plast
27322 Zemná kotva umelá hmota čierna Plast

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV 

15,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

13,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
Post

50 m

90
 c

m

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

15,0 cm

18,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

13,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
Post

50 m

10
8 

cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU
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Siete na ovce TitanLight Net
Naša „ľahká váha“ zo série TitanNet! Zväčšené vzdialenosti ôk umožňujú bezpečné prejdenie nízkej zveri 
(napr. zajace a králiky), ako aj ježkov a starajú sa tak o zreteľnú úsporu hmotnosti. Tým je táto sieť 
extrémne mobilná a zvlášť vhodná na časté premiestňovanie. Vo vertikále boli namiesto mäkkého 
materiálu lanka použité tuhé plastové výstuhy. Tieto sú vo vzdialenosti 30 cm trvalo spojené s 
horizontálnymi lankami a starajú sa o kompaktný stav aj v kopcovitom a nerovnom teréne. 
• Výška 90 cm (5 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (6 horizontálnych laniek), dostupné vždy s 
jednotlivým alebo dvojitým hrotom 
• extrémne pevné zvarené uzlové body • 14 stabilných plastových stĺpov s pozinkovaným zemným
hrotom 
• zosilnené horné lanko vedúce prúd – zvýšená vodivosť vďaka používaniu 5 vodičov z ušľachtilej ocele a
pocínovaného medeného vodiča 
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

• zväčšené rozstupy medzi okami - menší únik energie v 
hustej vegetácii

• ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
• stabilné plastové vzpery pre optimálnu stabilitu - aj v 

kopcovitom teréne
• pozemná zver a ježkovia sa môžu "prešmyknúť" bez 

rizika

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp €
27351 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová / čierna 14 27202
27352 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová / čierna 14 27203
27353 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová / čierna 14 27229
27354 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová / čierna 14 27230

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Post height €
27202 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot biela Plast 90 cm
27203 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot biela Plast 90 cm
27229 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot biela Plast 108 cm
27230 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot biela Plast 108 cm
27293 Súprava na opravu siete na ovce oranžová

27249-5 Hlavový izolátor na sieť čierna Plast
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť čierna Plast
27322 Zemná kotva umelá hmota čierna Plast

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV 

Easy and fast repairs with our new Litzclip 
connectors.

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
Post

50 m

10
8 

cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

18,0 cm

22,0 cm

23,0 cm

23,0 cm

22,0 cm

30,0 cm

22,0 cm

18,0 cm

22,0 cm

28,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
Post

50 m

90
 c

m

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

30,0 cm
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Podperné koly pre siete na pastviny
• ideálne vhodné ako podperný počiatočný a koncový kôl, resp. na stabilizáciu
rohov pri sieťach na pastviny • kôl sa zastrčí jednoducho do rohov a tým sa sieť
napne na ťah • masívny kôl z pozinkovanej kruhovej ocele (ø 14 mm) so
šľapadlom • kôl dole zošikmený na ľahšie upevnenie do zeme • opláštenie s
robustnou plastovou rúrou (ø 20 mm) zabraňuje oddeleniu (pri použití
elektrifikovateľných sietí)

Prihláška úžitkového vzoru zaregistrovaná!

Kat.číslo Popis Celková výška Priemer ø Dĺžka zemného klinca BE Kus / OJ €
27340 až do výšky 90 cm 120 cm 14 mm 25 cm 4 kusov 4 / balenie
27350 od výšky 90 cm 145 cm 14 mm 25 cm 4 kusov 4 / balenie

Brána pre elektrifikované siete
môžu byť elektrifikované
Umožňuje rýchly a jednoduchý prechod cez plotové pletivo. Praktické dvierka 
pre vaše elektrické pletivo. Rýchla a jednoduchá inštalácia. Možno inštalovať na 
ľubovoľné miesto na pletive - možno inštalovať aj dodatočne na už nastavený 
plot. Zelené pletivo dvierok je elektrifikovateľné, stabilný rám je izolovaný. Pri 
otváraní brány nie je potrebné vypínať napájanie.

• ľahko a rýchlo umožní Váš prechod cez sieť
• praktická bránka pre vašu sieť
• rýchla a jednoduchá inštalácia
• je možné nainštalovať v každom bode siete - aj dodatočne
• zelenú sieť dverí je možné elektrifikovať, stabilný robustný rám je izolovaný
• pri otvorení dverí netreba vypnúť prúd
• šírka otvoru 86 cm(dostačujúca pre väčšinu záhradných náradí)
• balenie obsahuje aj 2ks Jumbo kolov s dvojitou špicou
• bránka pre siete do 90cm výška 105cm

446517: vhodné pre všetky siete do výšky 106 cm
446518: extra vysoká verzia, vhodná pre siete s výškou nad 95 cm do 125 cm.

vrátane konektorového 
príslušenstva na voliteľnú 
elektrifikáciu zelenej siete 
(rám je izolovaný a možno 
sa ho dotýkať)

Kat.číslo Popis Šírka Výška €
446517 pre siete do 106 cm 86 cm 106 cm
446518 pre siete od 95 do 125 cm 86 cm 125 cm

86 cm / 34“

5,9 cm / 2,5“

5,9 cm / 2,5“

5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“
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5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

23,5 cm / 9“
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Opravná súprava Litzclip®
• zvlášť na opravu sietí pre ovce, hodiny a králiky

Kat.číslo Materiál BE  Kus / OJ  €
442018/086       Ušľachtilá  oceľ      blister bal.   8 / blister bal.

Litzclip® Nový druh, rýchle opravovanie sietí.

• Špeciálny vystrihnutý otvor v tvare kľúča na ľahké zavedenie a
bezpečné fixovanie lanka

• Mimoriadne odolné uzatváracie kryty z plastu na zablokovanie a
pritlačenie lanka na kovovú platňu, aby bola zaručená optimálna
vodivosť

• Plastové kryty z plastu PA s UV stabilizátorom – nejde o
regranulát! Má tak extrémnu životnosť a je húževnatá.

Litzclip®

Opravná sada pre Litzklip pre sieť
• jednoduché riešenie opravy zlomených zvislých stojok v

pasienkových sieťach
• spojovacia doska z nehrdzavejúcej ocele patentovaný
• vhodný pre všetky komerčne dostupné pletivové plotové siete s

tuhými zvislými vzperami

Vhodný pre všetky štandardné elektrické 
plotové systémy s tuhými vertikálnymi 
vzperami

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

Kat.číslo Materiál Kus / OJ €
442020/081 nehrdzavejúci oceľ    1 / blister bal.

Spojka vertikálna vzpery Litzclipp 
pre siete
• jednoduché riešenie opravy zlomených zvislých stojok v

pasienkových sieťach

Vhodný pre všetky štandardné elektrické 
plotové systémy s tuhými vertikálnymi 
vzperami

Kat.číslo Popis BE Kus / OJ €
442005/101 rovný 1 blister bal.   10 / blister bal.

Lanková spojka Litzclip®
• ideálna pomôcka na spojenie 2 koncov lanka s priemerom do 3
mm • nekomplikované riešenie tiež na opravu roztrhnutého lanka
• špeciálny vystrihnutý otvor v tvare kľúča na ľahké zavedenie a
bezpečné fixovanie lanka

patentované

Kat.číslo       Materiál     použiteľné pre BE          Kus / OJ €

442003/106 Ušľachtilá
 oceľ 

Lanko do 
Ø 3 mm

1 blister 10 / blister 

442003/101 Ušľachtilá
 oceľ  

Lanko do 
Ø 3 mm

1 blister 10 / blister 

T-spojka laniek Litzclip®
• použiteľná pre všetky druhy sietí

z drôtených laniek

Kat.číslo         Materiál       použiteľné pre BE          Kus / OJ €

442015/056 Ušľachtilá
 oceľ   

Lanko do 
Ø 3 mm

1 blister 
balenie

5 / blister 
balenie

Krížová spojka laniek Litzclip®
• použiteľná pre všetky druhy sietí z

drôtených laniek

Kat.číslo Materiál     použiteľné pre BE           Kus / OJ      €

442014/056 Ušľachtilá
 oceľ  

Lanko do 
Ø 3 mm

1 blister 
balenie

5 / blister 
balenie

Vyrobené v Nemecku

Súprava obsahuje: vrát. 4 x lankových spojok priamych 3 mm, vrát.
2 x krížových spojok laniek 3 mm, vrát. 2 x T-spojok laniek 3 mm
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Kat.číslo Výška Ø €
291171 40 cm 35 cm
291172 70 cm 60 cm

Kôš ochranný na korene
• ochranný kôš pripravený na použitie proti prezeraniu koreňov  • možno rozložiť v niekoľkých
jednoduchých krokoch a bez použitia náradia  • z veľmi tenkého šesťhranného pletiva: hrúbka drôtu
0,6 mm, veľkosť ôk 16 mm • po stranách a v spodnej časti uzavreté dvojitými záhybmi • je chránený po
celom obvode z pozinkovaného materiálu • slúži na ochranu v prvých rokoch, následne sa rozkladá
bez zanechania zvyškov  • biologicky neškodné

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

Hradenie univerzálne
nie je elektrifikovateľný
• hradenie slúži ako ochrana  napr. kvetinových záhonov, zeleninových

záhrad, zelených plôch alebo rybníkov
• vhodné aj ako krátkodobá mechanická zábrana pre malé zvieratá
• jednoduchá , rýchla montáž a demontáž
• veľmi stabilné vďaka 11 vpleteným polyamidovým kolíkom vystuženým

sklenenými vláknami , hlava kolíka s očkom
• hmotnosť: približne 2,5 kg
• univerzálne použiteľné : na dvore , v záhrade, na turnaji, na výstavách.....
• jednoduchá špica do zeme

univerzálne použitie v dome, na farme a v záhrade

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

Páska na opravu 
ideálna na opravu poškodených skleníkových fólií
• možno použiť aj na opravu sklenených tabúľ a iných povrchov • dá sa
používať v interiéri aj exteriéri • odolná voči UV žiareniu • odolná voči
poveternostným vplyvom • veľmi vysoká lepiaca sila

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu €
291173 priesvitná 10 m 10 cm 0,15 mm

Záhradná technika
Nový produkt

Nový produkt

Nový produkt

Vyrobené v Nemecku

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ
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SnailStop - elektrický ohradník proti slimákom

dobrá hodnota 
a trvanlivosť

spoľahlivé

neškodné pre ľudí 
a zvieratá

Princíp Plug-and-play: 
inštalácia a používanie 
sú hračkou

šetrné k životnému 
prostrediu

neovplyvňujú ho 
faktory prostredia 
(dážď, teplo atď.)

flexibilné použitie a 
možnosť rozšírenia 
podľa potreby

Záhradná technika
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Elektrický plot proti slimákom SnailStop
Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia jedu
Elektrický ohradník proti slimákom chráni zeleninu pred slimákmi bezpečne a bez použitia jedu. V porovnaní s 
inými metódami kontroly je elektrický ohradník proti slimákom neškodný pre ľudí a zvieratá! Princíp 
fungovania: Páska elektrického plotu tvorí neprekonateľnú bariéru pre všetky druhy slimákov v domácej 
záhrade. Ohradníková páska má dva paralelné, elektricky vodivé kontaktné pásy. Ak slimák pri pokuse 
prekročiť plotový pás vytvorí spojenie medzi oboma kontaktnými pásmi, na krátky čas ním prechádza malý 
prúd. Vzhľadom na nízke napätie ohradníka 9 V (bloková batéria) slimáky neutrpia žiadne škody, ale pocítia 
len nepríjemné brnenie a sú okamžite prinútené otočiť sa. Pre ostatné zvieratá a tiež pre ľudí nie je účinok 
badateľný a je úplne neškodný.  

Samolepiacu pásku na plot možno ľahko a trvalo pripevniť na takmer všetky typy povrchov  
(drevo, kov, plast, kameň, betón) a v prípade potreby sa dá skrátiť. Pásku na plot možno ľahko 
predĺžiť pomocou voliteľnej 10 m plotovej pásky (291128) alebo 20 m plotovej pásky 
(291129), ako aj pomocou spojok plotovej pásky (291127). Na pripojenie plotových pások k 
pohonnej jednotke nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti. Ohradovú pásku možno 
pripojiť a napájať pomocou kontaktnej svorky, ktorá je pripojená k napájacej jednotke. 

Dve kontrolné LED diódy umožňujú bezpečné monitorovanie stavu batérie a napájania. 
Pomocou konektorov pre lôžka (príslušenstvo: 291126) možno pomocou jednej napájacej 
jednotky prevádzkovať aj viac lôžok. To znamená, že ohradník možno predĺžiť na maximálnu 
dĺžku 30 m.

• spoľahlivý
• šetrné k životnému prostrediu
• bez jedov
• nie je smrteľný
• neškodné pre ľudí a zvieratá
• Jednoduchá inštalácia
• jednoduchá údržba vďaka kontrolným LED diódam
• možnosť predĺženia

spoľahlivé a bez jedu!

k dispozícii od: Leto 2022

Sada pozostáva z: 1 x napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a 
pridržiavacou doskou (291125), 1 x 10 m plotová páska (291128), 1 x 9 V batéria, 
1 x návod na obsluhu

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 9 V
Doba prevádzky batérie: približne 6 mesiacov

Kat.číslo €
291130

Kat.číslo Popis Dĺžka BE Kus / OJ €
291125 Napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou
291126 Konektor
291127 Pripojenie plotovej pásky 1 balenie 2 / balenie
291128 Páska na plot 10 m
291129 Páska na plot 20 m

Vyrobené v Nemekcu

Nový produkt

291126 Konektor
• konektory umožňujú prevádzku viacerých 

hriadok pomocou jednej napájacej jednotky
• to znamená, že plot je možné predĺžiť na 

maximálnu dĺžku 30 m

291127 konektor plotovej pásky:
• na predlžovanie a opravu

plotových pásov

291128, 291129 plotové pásky:
• umožňuje predĺženie alebo opravu plotu
• spojka plotovej pásky (č. tovaru 291127)

nie je súčasťou dodávky

Záhradná technika

NOVÝ



Objavte teraz elektrický plot proti slimákom
www.vetis.sk

Chráni zeleninu a slimáky!
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