
ElektrickéElektrické
oplotenieoplotenie

HobbyfarmingHobbyfarming

SpoločenskéSpoločenské
zvieratázvieratá

Boj protiBoj proti
hlodavcomhlodavcom
a škodcoma škodcom

KôňKôň
a jazdeca jazdec

OdhradenieOdhradenie
divej zveridivej zveri

Všetko okoloVšetko okolo
mäsa a mliekamäsa a mlieka

AesculapAesculap
strihacie strihacie 
strojčekystrojčeky

Led osvetlenieLed osvetlenie
pre maštalpre maštal

a dvora dvor

BucasBucas
dekydeky

TechnickéTechnické
textílie pretextílie pre
poľnohos-poľnohos-
podárstvopodárstvo

DojacieDojacie
zariadeniazariadenia

 Veterinárne Veterinárne
nástrojenástroje

a prístrojea prístroje

OchrannéOchranné
a refl exnéa refl exné
pracovnépracovné
pomôckypomôcky

Krmivá aKrmivá a
kŕmne doplnkykŕmne doplnky

pre zvieratápre zvieratá

Centrálny sklad a sídlo fi rmy
930 03 Kráľovičove Kračany 91

Tel.: 031/ 55 14 112
Mob.: 0918/ 514 112
E-mail: vetis@vetis.sk

facebook:
VETIS Kralovicove Kracany
instagram: vetis_vetis

Chovateľské a jazdecké potreby
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Naše online katalógy k stiahnutiu
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 VETIS je veľkoobchodná fi rma, ktorá sa zaoberá pre-
dajom  chovateľských a jazdeckých potrieb, elektrických oplote-
ní, veterinárnych nástrojov a prístrojov. Vznikla v roku 1993 ako 
rodinná fi rma, ktorá sa v súčasnosti zaradila medzi významných 
dodávateľov potrieb a pomôcok pre veterinárnych lekárov, far-
márov a chovateľov. VETIS má v súčasnosti viac pobočiek;a to 
vo Zvolene, Poprade, Košiciach. Centrálny sklad a sídlo je v Krá-
ľovičovych Kračanoch, neďaleko Dunajskej Stredy. Firma má k 
dispozícii vyše 2000 m2 skladovacieho priestoru a dve adminis-
tratívne budovy.

 Pravidelne zásobuje svojich stálych odberateľov a budu-
je sieť, ktorá má umožniť dostupnosť k moderným výrobkom 
každému farmárovi alebo chovateľovi na Slovensku. Filozofi ou 
fi rmy je poskytovať svojim zákazníkom vysoko kvalitný servis a 
ponúkať čo najširší sortiment výrobkov svetových ale aj domá-
cich výrobcov.

 VETIS sa počas celého roka aktívne zúčastňuje a prezen-
tuje na viacerých výstavách, ako sú: Celoslovenské dni poľa, 

Národná výstava hospodárskych zvierat-Agrokomplex, Celoštátna výstava zvierat a slovenské trhy, 
Burza exotov a farmárske trhy. Okrem toho dvakrát do roka fi rma VETIS usporiadava Dni otvorených 
dverí v centrále fi rmy, ktoré sa tešia veľkej obľube a návštevnosti. Okrem rôznych zľiav a akcií robí 
pohostenie pre svojich zákazníkov. 

 VETIS pravidelne na svojich internetových stránkach zverejňuje akcie na výrobky, ako aj 
špeciálne zľavy  na výrobky vybrané v úzkej spolupráci s dodávateľmi. Rovnako informuje o novin-
kách zaradených do ponuky a ich doporučeniach pre použitie v praxi.

 Z bohatého Katalógu najmä chovateľských potrieb si určíte vyberie každý.

Poznámky

onlineonline 24 hodín/7 dní v týždni 24 hodín/7 dní v týždni
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Monitorovanie kamerou
Pomoc pri pôrode
Doplnkové krmivo

Mliečne hospodárstvo
Starostlivosť o vemená a hygiena 
dojenia
Mliečny filter
Príslušenstvo na dojenie

Chov a držanie 
hovädzieho dobytku
Odrohovanie
Odstavenie od dojčenia
Krotenie a pripútanie
Ošetrovanie kopýt a paznechtov
Ošetrovanie srsti
Označovanie
Kŕmne žľaby a krmelce na seno
Nádoby na napájanie a ochrana proti mrazu

Potreby pre 
stajňu a dvor
Váhy a meracie prístroje
Lopaty a vidly
Prístroje na meranie vlhkosti
Osvetlenie maštale a dvora
Viazanie a zdvíhanie

Likvidácia škodcov
Elektrická likvidácia hmyzu
Chemická likvidácia hmyzu
Likvidácia potkanov a myší
Likvidácia slimákov a hrabošov poľných

Chov a držanie 
ošípaných
Odchov prasiatok a pomoc pri pôrode
Kastrovanie a kupírovanie
Ošetrovanie zubov
Zamestnanie a krotenie
Napájačky
Misky pre prasiatka a kŕmne automaty
Umelé oplodnenie
Označovanie a tetovanie

Potreby pre 
veterinárov
Dávkovacie a samoplniace striekačky
Drenčovacie zariadenie
Jednorazové striekačky a kanyly

Označovanie uší

Chov a držanie 
oviec
Odchov jahniat
Zdravie a hygiena
Starostlivosť o pazúry
Krotenie a pripútanie
Strihacie strojčeky
Napájadlá, žľaby a krmelce
Veľkopriestorová búda a panely
Siete na ovce

Chov hydiny
Automaty na liahnutie a príslušenstvo
Napájadlá a kŕmne žľaby
Príslušenstvo na chov
Kuríny a siete pre hydinu

Chov králikov
Maštale a ohrady
Napájadlá a kŕmne automaty

Ochrana pri práci
Ochranné odevy
Čižmy
Rukavice

Vysvetlenie našich baliacich a predajných jednotiek!

Kus/PJ
Počet kusov na objednanú/
baliacu jednotku

OJ
Objednaná jednotka pre 
predajňu
Vždy sa musí objednať násobok 
uvedeného počtu (napr. OJ = 12 
kusov, potom v krokoch po 12).

Cena/€
Cena za 1 objednanú 
jednotku OJ
Ak stĺpec Objednaná jednotka (OJ) 
nie je vyplnený alebo prítomný, 
vzťahuje sa cena na 1 kus.
Pri všetkých uvedených 
cenách ide o nezávislé cenové 
odporúčania výrobcu a rozumejú 
sa vrátane zákonnej dane z 
pridanej hodnoty.

Baliace jednotky BJ
Možné baliace jednotky BJ na 
1 objednanú jednotku OJ.

Špedícia
Všetky výrobky označené týmto 
symbolom sa musia v dôsledku 
druhu ich rozsahu/veľkosti alebo 
hmotnosti dodať cez špedíciu. 
Vznikajú tak okrem toho 
samostatné náklady na dopravu! 
Náklady na dopravu optimalizujte 
objednávkou celých paletových 
jednotiek!

Paleta
Počet objednaných jednotiek OJ 
na paletu.

1/10/100

12

OJ Kus/OJ €

1 blister 6 / blister Cena /1 blister
1 vrecko 10 / vrecko Cena /1 vrecko
12 kusov 12 / vrecko Cena /1 kus
1 balenie 30 / balenie Cena /1 balenie
40 kusov 40 / balenie Cena /1 kus
1 kartón 5 / kartón Cena / 1 kartón
8 kusov 8 / kartón Cena /1 kus
1 displej 10 / displej Cena / 1 displej
6 kusov 6 / displej Cena /1 kus

Záruka
Informácie týkajúce sa záruky v tomto katalógu spočívajú na Všeobecných záručných podmienkach spoločnosti Albert 
Kerbl GmbH. Práve aktuálne znenie Všeobecných záručných podmienok nájdete na adrese: https://www.kerbl.com/
guarantee. Tieto môžeme zaslať tiež elektronicky alebo poštovou cestou.
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Profesionálne 
poradenstvo zamerané 
na jednotlivé výrobky

Potrebujete k našim výrobkom 
špecifické poradenstvo?

Naši osobitne vyškolení 
produktoví špecialisti 
vám budú k dispozícii pri 
otázkach v nasledujúcich 
oblastiach a kedykoľvek 
vám radi telefonicky alebo 
prostredníctvom e-mailu 
poskytnú informácie.

Viac informácií o rôznych 
oblastiach týkajúcich sa 
výrobkov nájdete na našej 
webovej stránke.

Náš webový obchod pre predajcov: Objednajte online – zabezpečte si výhody!
Obchodníci, ktorí tovar objednávajú cez náš webshop majú špeciálne výhody!

Navyše dostanete e-mailom predbežný dodací list, informácie o spôsobe odoslania, ako aj 
dodatočné informácie o odoslaní na účely sledovania vášho objednaného tovaru.

Váš referent vám aktivuje prístup do online obchodu a vy budete môcť 
profitujte zo všetkých výhod!

Objednávky cez web spracúvame prednostne a zaručujeme čo najrýchlejšie dodanie. Okrem toho si 
na našom webshope môžete objednávať nonstop.

Oblasť služieb Telefón E-mail

IP kamera   

Nemecko: +49 8086 933-545 support_ipcam@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-645 kamera@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-545 support_ipcam@kerbl.com

LED osvetlenie   

Nemecko: +49 8086 933-551 led@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-646 led@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-551 led@kerbl.com

Technológia napájania   

Nemecko: +49 8086 933-520 traenketechnik@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-647 traenketechnik@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-520 drinkingbowls@kerbl.com

Strihacie strojčeky   

Nemecko: +49 8086 933-552 schermaschinen@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-648 schermaschinen@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-552 clippers@kerbl.com

Likvidácia škodcov   

Nemecko: +49 8086 933-554 schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-649 schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-554 pestcontrol@kerbl.com

Oplotenie pastvín   

Nemecko: +49 8086 933-577 weidezaun@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-651 weidezaun@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-577 fencing@kerbl.com

Starostlivosť o pazúry   

Nemecko: +49 8086 933-541 klauenpflege@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-653 klauenpflege@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-541 clawcare@kerbl.com

Krmivá   

Nemecko: +49 8086 933-321 futter@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-652 futter@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-321 supplementfeed@kerbl.com

Hobby farmárčenie   

Nemecko: +49 8086 933-323 hobbyfarming@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-655 hobbyfarming@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 933-323 hobbyfarming@kerbl.com

Smart farmárčenie   

Nemecko: +49 8086 993-301 smartfarming@kerbl.com
Rakúsko: +43 4224 81555-654 smartfarming@kerbl-austria.at
Medzinárodne: +49 8086 993-301 smartfarming@kerbl.com

Búdy pre teľatá   

Nemecko: +49 8086 933-305 kaelberhuetten@kerbl.com

Stroje na čistenie kráv   

Nemecko: +49 8086 933-322 kuhputzmaschine@kerbl.com

www.kerbl.com
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Objavte našu novú online ponuku servisných služieb!

Presne tak, ako sa usilujeme neustále vylepšovať svoje výrobky a vyvíjať 
ich nanovo, myslíme taktiež na svoj servis a služby zamerané na 
sortiment svojich výrobkov.

S naším bezplatným bulletinom a novinkami na webovej stránke 
vyzdvihujeme pre vás exkluzívne sezónne zaujímavé produkty a témy a 
poskytujeme informácie o obzvlášť výhodných ponukách. Okrem toho sa 
pokúšame stále rozsiahlejšie a informatívnejšie vytvárať zážitky 
pomocou videí, prospektov a ďalších informácií.

Na tomto mieste by sme vám chceli predstaviť niekoľko svojich 
najlepších ponúk.

Lepšia prezentácia výrobku pomocou videí, 360° prehrávača fotografií a možnosti stiahnutia

Videá k výrobkom
V oslovujúcom, informatívnom a pôsobivom produktovom videu sa 
môžete odteraz dozvedieť ešte viac o našich výrobkoch.

Všetky vlastnosti a funkcie sa ukážu naživo a zobrazia sa oblasti použitia, 
ktoré vzhľadom na okolnosti ešte vôbec neboli známe. Vysvetľujúce videá a 
videá týkajúce sa montáže uľahčujú obsluhu a vysvetľujú funkcie. Otvorené 
otázky zamerané na výrobky sa pokúsime zodpovedať vopred a vytvoríme vám 
navyše skutočnú pridanú hodnotu.

360° prehrávač fotografií
Popri svojich profesionálne vypracovaných produktových 
fotografiách so zvýšeným rozlíšením ponúkame okrem toho 
kompletné 360° pohľady na zvolené výrobky.

Môžete tak posúdiť výrobok vopred zo všetkých strán a z extrémnej 
blízkosti, s vysokým rozlíšením a môžete si ho zväčšiť pri plnej ostrosti. 
Napriek chýbajúcej haptike bude takto vnímanie výrobku hmatateľnejšie 
a reálnejšie.

Obrázky k výrobkom
Zatiaľ čo vám vo svojich katalógoch môžeme ukázať iba 
najdôležitejšie obrázky výrobku, v digitálnej verzii vám môžeme 
poskytnúť viac fotografií, ako sú detailné obrázky a obrázky na 
používanie.

Na stiahnutie
Ikonku Na stiahnutie nájdete pod opisom produktu. Tu dostanete ďalšie 
informácie ako napríklad návody na obsluhu.

Kerbl goes Social Media
Navštívte aj naše kanály na sociálnych médiách na Facebooku, Instagrame a YouToube a nepremeškajte žiadne novinky o našej 
spoločnosti, ako aj o výrobkoch a aktivitách spoločnosti Kerbl.

Prehľad všetkých kanálov nájdete na stránke:
https://www.kerbl.de/socialmedia

Katalóg na listovanie a servisné miesta
Ak nemáte naše katalógy priamo poruke alebo chcete jednoducho listovať 
naším sortimentom s pocitom „skutočného“ katalógu, potom je náš online 
katalóg na listovanie to pravé pre vás!

Na servisných stránkach našej webovej stránky nájdete okrem toho 
všeobecne užitočné formuláre, ako je lístok na opravu, objednávku na 
vyzdvihnutie pre suché batérie alebo návratný lístok.

3D-Showroom
Radi sa s našimi zákazníkmi porozprávame v osobných rozhovoroch 
a ukážeme im naše výrobky. To však žiaľ nie je vždy možné. S naším 
digitálnym showroomom by sme vám chceli poskytnúť príležitosť urobiť 
rozsiahly dojem zo sortimentu produktov. V našom 3D showroome sa 
môžete ponoriť do sveta produktov Kerbl.

@kerbl.de @kerbl.deAlbert Kerbl GmbH
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Monitorovanie kamerou
IPCams – podstatne jednoduchšia inštalácia vďaka „plug & view“: Pripojte do site kameru a aktivujte si smartfón, tablet alebo počítač. Takto 
môžu viacerí používatelia pozerať prostredníctvom smartfónu, počítača alebo tabletu obraz naživo. Vhodná na používanie v sieti alebo cez 
internet. Predpokladom je prístup na internet cez kábel alebo rádio! Takto si vychutnáte obrázky naživo za menej ako jednu minútu.

IPCam 360 FHD
so 4-násobnou optickou transfokáciou

• nový otočný kĺb natáčateľný o 90° a plynule nastaviteľný: Ideálne umiestnenie na stenách, 
priečkach a stropoch pre skutočnú viditeľnosť do všetkých strán • rýchla otočná vonkajšia 
IP kamera s veľkým zorným poľom (otočenie/naklonenie/zväčšenie): otočenie horizontálne 
o 355° a vertikálne o 90° • vynikajúca kvalita obrazu s 2 megapixlami • hliníkové puzdro 
odolné voči poveternostným vplyvom • optika so 4-násobným transfokátorom a vysokou 
svetelnosťou • Nočné videnie do 30 metrov vďaka 6 infračerveným LED diódam • Podpora 
WDR (Wide Dynamic Range) pre súčasné zobrazovanie svetlých aj tmavých častí obrazu 
• Diaľkové ovládanie a prístup z celého sveta cez aplikáciu alebo prehliadač, okamžité 
spojenie s aplikáciou kódom QR • Kompatibilné s WiFi a spĺňajúce požiadavky ONVIF: Kom-
patibilita s medzinárodnými normami • bezplatná aplikácia (eyecloud) pre iOS a Android, 
dostupná v predajni App-Store a Google Play • Detekcia pohybu: automatický záznam na 
kartu SD (HC/XC), alarm cez e-mail • vrát. návodu na obsluhu

podporuje ONVIF

 

 

rozsah dodávky: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x Sieťový zdroj, 1 x Anténa Wi-Fi, 1 x Prepojovací kábel

Technické údaje 10809

Zoom 4-násobná optická transfokácia
Obrazový senzor 2,7 CMOS

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

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

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška  €

10809 33 cm 25 cm 14 cm 1/8  



Monitorovanie kamerou
IPCam 360 FHD Compact
• rýchlo otočná vonkajšia IP kamera • vynikajúca kvalita obrazu s 2 megapixlami • veľké zorné pole (otočenie/naklonenie/zväčšenie): 
otočenie horizontálne o 355° a vertikálne o 90°; nastaviteľná rýchlosť • Diaľkové ovládanie a prístup z celého sveta cez aplikáciu alebo 
prehliadač, okamžité spojenie s aplikáciou kódom QR • Kompatibilné s WiFi a spĺňajúce požiadavky ONVIF: Kompatibilita s medzinárodnými 
normami • bezplatná aplikácia (eyecloud) pre iOS a Android, dostupná v predajni App-Store a Google Play • Detekcia pohybu: automatický 
záznam na kartu SD (HC/XC), alarm cez e-mail • hliníkové puzdro odolné voči poveternostným vplyvom • vrát. návodu na obsluhu

podporuje ONVIF

 

 

rozsah dodávky: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 x Sieťový zdroj 230 V, 1 x Prepojovací kábel, 1 x Anténa Wi-Fi

Technické údaje 10825

Zoom Digitálne priblíženie
Obrazový senzor 2,7 CMOS

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

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

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška  €

10825 21 cm 21 cm 12,5 cm 1/10  

IPCam 2.0 HD
Internetová kamera pre každého!

• Diaľkové ovládanie a prístup z celého sveta cez aplikáciu alebo prehliadač, okamžité spojenie s aplikáciou kódom QR • Kompatibilné 
s WiFi a spĺňajúce požiadavky ONVIF: Kompatibilita s medzinárodnými normami • bezplatná aplikácia (eyecloud) pre iOS a Android, 
dostupná v predajni App-Store a Google Play • Detekcia pohybu: automatický štart záznamu, alarm cez e-mail, nahrávanie obrazu na 
server FTP • záznam na kartu microSD(HC/XC) • hliníkové puzdro odolné voči poveternostným vplyvom • vrát. návodu na obsluhu

podporuje ONVIF 

 

rozsah dodávky: 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x Sieťový zdroj, 1 x Anténa Wi-Fi, 1 x Prepojovací kábel

Technické údaje 10810

Zoom Digitálne priblíženie
Obrazový senzor 1/4“ CMOS

Videorozlíšenie podporované
HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA 
(320 x 240)

Miera obrazu 15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Uhol pohľadu 60 °
Počet LED 30
Nočná viditeľnosť 15 m
Dosah antény 50 m
Hmotnosť 620 g
Napätie 12 V
Výkon 10 W
Krytie IP65

Výr. č.  €

10810 1/10  
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Kamerová súprava do stajne a prívesu 2,4 GHz
Funkcia 2v1 ako kamera do stajne a prívesu s dosahom až do 1200 m!

Kamera v stajni a 2,5“ LCD-monitor v dome umožňujú optimálne monitorovanie vášho zvieraťa, napr. 
pred, počas a po pôrode. Pohodlne pre vás, bez stresu pre vaše rodiace zvieratá.
• vysoko kvalitná kamera IP54, optika pre nočné videnie až do 15 m, zvukový záznam, širokouhlý 
objektív 90° • vynikajúci dosah 1200 m pri voľnom pohľade • jednoduchá inštalácia • možnosť 
pripojenia na TV-prístroj • použiteľná tiež ako kamera do prívesu

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x videokamera odolná proti vplyvom počasia 
(IP54) so širokouhlým objektívom 90°, 2 x smerové antény pre 
dosah 1200 m medzi maštaľou a bytom, 1 x AVLink pre väčší dosah 
v dome, 1 x bezšnúrový 2,5” LCD monitor s reproduktorom na 
mobilné monitorovanie + rozsiahle príslušenstvo, 1 x 5 m kábel 
antény (pre dom), 1 x 25 m kábel antény (pre maštaľ)

Výr. č.  €

1085 1/5  

SmartCam HD
Kamera pre mnohé možnosti! Pri použití ako prístupový bod siete WiFi sa kamera môže 
ovládať priamo cez smartfón (bez pripojenia na internet). Pri použití ako kamera prívesu je 
možné svoje zvieratá kontrolovať cez aplikáciu (UCCAM) na iPhone alebo mobilnom telefóne 
s Android. Kamera disponuje silným magnetickým držiakom, tým sa môže fixovať bez vŕtania 
a skrutkovania. Výkonné lítium-iónové batérie sa starajú až o 6 h pôžitok z videa!
• rozsiahle možnosti na kontrolu počas transportu zvieraťa • prístup na viaceré koncové 
zariadenia (smartfón, počítač alebo tablet) • robustné teleso s triedou ochrany IP66 • bez-
platná aplikácia pre iOS alebo android na smartfóne alebo tablete • funkcia nočného videnia 
(svetelný senzor, obrazový senzor, ako aj infračervené LED) • s magnetickým držiakom • vrát. 
návodu na obsluhu

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x SmartCam HD, 1 x Sieťový zdroj, 
1 x Anténa Wi-Fi

Technické údaje 10812

Obrazový senzor 1/4“ CMOS
Videorozlíšenie podporované HD 720 (1280 x 720)
Uhol pohľadu 100 °
Počet LED 14
Nočná viditeľnosť 5 m
Napätie 5 V
Čas nabíjania akumulátora (s infračervenou LED) 5 timmar
Čas nabíjania akumulátora (bez infračervenej LED) 8 timmar
Typ akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 3.000 mAh
Krytie IP66

Výr. č.  €

10812 1/20  

Výr. č. Popis vhodný pre  €  

1083 Anténa s magnetickou nohou 10812 1/30   
10827 Pripojovací kábel 12 Volt 10812 1  NEW

Monitorovanie kamerou

Výr. č. Popis  €

1086 Kamera 2,4 GHz, vrát. vonkajšej antény a videokábla 1/5  

1083



Pomoc pri pôrode
Moocall Detektor telenia kráv
Hodina (pred) pôrodom!

Nezmeškajte už žiadny pôrod! Tisíckrát osvedčený detektor telenia Moocall vás spoľahlivo 
upozorní na blížiaci sa pôrod. Zostane vám dostatok času na všetku potrebnú prípravu 
a v prípade potreby aj na informovanie zverolekára. Novonarodené teľa je optimálne 
ošetrované a ihneď po pôrode dostáva životne dôležitú dávku mledziva. Pomôžte včas a 
zachráňte kravu i teľa!
• 3 dni pred vypočítaným dátumom pôrodu • Alarmové hlásenia pribl. jednu hodinu pred 
pôrodom cez SMS, e-mail alebo aplikáciu • posiela na dve telefónne čísla a tri e-mailové 
adresy (nastaviteľné) • bezplatná aplikácia „Breed Manager by Moocall“ pre iOS a Android 
• Zariadenie sa môže použiť postupne pre všetky zvieratá • vhodný pre všetky plemená 
hovädzieho dobytka s pružne nastaviteľným rohatkovým uzáverom (Limousin, Angus, 
Fleckvieh, Holstein, Jersey atď.) • 30 dní výdrž akumulátora • jednoduché nabíjanie cez 
rozhranie USB • zabudovaná karta SIM – okamžite pripravený na nasadenie • Dátová 
tarifa atď. je súčasťou poplatku za služby – v 1. roku od aktivácie vrátane • funguje 
celosvetovo cez GSM, a to aj pri slabom pokrytí siete a s akýmkoľvek mobilným telefónom/
smartfónom • umelá hmota

s nabíjacím káblom USB

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka   €

10500 zelená / červený 19 cm 1/10 220  

Krok za krokom:
1. Registrácia prístroja online alebo telefonicky
2. Naloženie prístroja
3. Zapnutie a odoslanie hlásenie o teste
4. Otvorenie rohatkového uzáveru
5. Prispôsobenie gumovej podložky
6. Umiestnenie na výšku prirodzenia
7. Hotovo!

Moocall pošle nasledovné hlásenia:
• Senzor sa uvoľnil z chvosta
• Vysoká aktivita v poslednej hodine (predbežné 

varovanie)
• Vysoká aktivita v posledných dvoch hodinách 

(alarm pôrodu)
• Odobratie senzora po 4 dňoch na 4 hodiny
• nízky stav batérie (20 %)
• Hlásenie o teste
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HK Pôrodná pomôcka

Vďaka čomu sú pôrodné pomôcky HK výnimočné?
Ťažná tyč
• Stabilná hrubostenná oceľová rúra – dĺžka 180 cm
• Jedinečné patentované drážkovanie poskytuje bezpečnú oporu mechanike
• Geometria ťažnej tyče vedie k plošnému namiesto bodovému nasadeniu blokovacích kolies. Zlepšil sa tak prenos sily a 

opotrebúvanie je nižšie
• Zaoblené hrany drážok minimalizujú opotrebovanie
• Vďaka jedinečnému spôsobu obrábania je minimálna hrúbka steny rúry väčšia a jej stabilita je preto väčšia
• Rúru možno rozložiť na tri časti, jej skladovanie je preto veľmi úsporné: Pôrodné pomôcky HK Rheintechnik sú optimálne 

na prepravu osobnými vozidlami (napr. u veterinárov)

HK Flexioblúk
Najlepšia ochrana proti pošmyknutiu. Oblúk obopína panvu matky a spoľahlivo zabraňuje skĺznutiu nadol 
alebo na stranu.
• sklopný, možnosť ťahového pohybu smerom ku chvostu i k vemenu • Oblúk z pozinkovanej oceľovej 
rúry s hladkým povrchom, vďaka tomu hygienický a s ľahkým čistením • záruka 3 roky

 

 

 

Výr. č. Šírka čeľustí Priemer rúry vhodné pre   €

106820 52 cm 26 mm Mliečne plemená 1 26  
106821 58 cm 30 mm Plemená na mäso, Kravy so širokou panvou 1 26  

Výr. č. Popis Dĺžka vhodný pre  €

106908 Predĺženie pre HK pôrodnú pomôcku 30 cm  1  
106907 Závitový kus na upevnenie predĺženia  106908 1  

Príslušenstvo pre HK pôrodnú pomôcku

Kravy a jalovice sa zvyčajne otelia bez pomoci. Ak sa však 
počas fázy vypudzovania teľaťa vyskytnú komplikácie, môžu im 
mechanické pôrodné pomôcky zachrániť život! Okrem starost-
livosti a odborných znalostí je vtedy obzvlášť potrebné použitie 
vhodných pôrodných pomôcok. V opačnom prípade môžu byť 
dôsledkom ťažké poranenia a mŕtvonarodené teľatá. Výberom 
pôrodnej pomôcky HK sa rozhodnete pre správny nástroj. Od 
čias, keď viac než pred 50 rokmi navrhol Hermann Kaspar 
pôrodnú pomôcku HK sa predalo viac ako 1,5 mil. kusov.

Made in Germany

záruka 3 roky

HK plastová nasadzovacia podpera – Klasik
robustný podperný nadstavec z plastu s bočnými uhlovými podperami
• malý, šikovný, ľahký • optimálny pri pôrodoch poležiačky, pri ktorých sa pod ležiacu kravu môžu 
umiestniť väčšie podperné nadstavce • záruka 3 roky

 

 

 

HK plastová nasadzovacia podpera s prestaviteľným bočným 
oblúkom
Oceľový oblúk je prispôsobený tvaru vane, čím sa predíde skĺznutiu sedacích kostí a dlhého svalstva sedacej kosti.
• 3-násobná možnosť nastavenie dovoľuje prispôsobenie pre dané zviera, t. j. oblúk je vhodný ako pre mliečne 
plemená s úzkou panvou, tak aj pre plemená na mäso so širokou panvou • široký, robustný podperný nadstavec 
pre ešte nekĺzavejšie obopnutie • záruka 3 roky

 

 

 



HK Pôrodná pomôcka
HK pôrodná pomôcka s mechanikou 2020
Výhody Mechanik 2020
• nízka hmotnosť, pretože je vyrobený výlučne z hliníka • s 3 háčikmi na zavesenie pôrodných 
povrazcov, takže je možný striedavý i rovnomerný ťah • superľahko použiteľné rýchle uvoľnenie 
aj pod zaťažením • mechanizmus je u všetkých modelov otočný okolo rúry o 360°, preto ponúka 
neobmedzenú flexibilitu • záruka 3 roky

 

 

 

Výr. č. Popis Šírka čeľustí   €

1012 s plastovým podperným nadstavcom  1 50  
10121 s plastovým podperným nadstavcom a bočnými uhlovými podperami  1 50  
10126 s veľkým plastovým podperným nadstavcom a prestaviteľným bočným oblúkom 49 - 63 cm 1 30  
10130 s HK flexioblúkom 52 cm 1 50  
10131 s HK flexioblúkom 58 cm 1 16  

HK pôrodná pomôcka s mechanikou 2060
Obmedzenie ťažnej sily zabraňuje ťahaniu teľaťa príliš veľkou silou. Bez regulácie sa 
môžu dosahovať ťahové sily až 600 kg, hrozí značné riziko poranenia kravy a teľaťa. Pri 
normálnych pôrodoch sú úplne dostatočné sily do 160 kg. Mechanizmus 2060 spoločnosti 
HK Rheintechnik je vybavený spojite nastaviteľnou reguláciou ťahovej sily. Pri dosiahnutí 
prednastavenej sily sa páka zablokuje. V núdzových prípadoch sa regulácia ťahovej sily dá 
vyradiť z činnosti.
• nízka hmotnosť, pretože je vyrobený výlučne z hliníka • s 2 háčikmi na zavesenie 
pôrodných povrazcov (rovnomerný ťah) • superľahko použiteľné rýchle uvoľnenie aj pod 
zaťažením • mechanizmus je u všetkých modelov otočný okolo rúry o 360°, preto ponúka 
neobmedzenú flexibilitu • záruka 3 roky

 

 

 

Nastaviteľné obmedzenie ťahovej sily

Výr. č. Popis Šírka čeľustí   €

102060 s veľkým plastovým podperným nadstavcom a oceľovým oblúkom 49 - 63 cm 1 30  
10140 s HK flexioblúkom 52 cm 1 48  
10141 s HK flexioblúkom 58 cm 1 16  

1012 10121 10126

102060 10140,10141

10130
10131
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Pôrodné lano
• 2 oká • Materiál: PPMF 
• plocho pletené • po kusoch

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka OJ Kus/OJ  €

1036 biela 125 cm   1/10/420  
1036/1 biela 125 cm 1 blister 1 / blister 1  
1025 biela 190 cm   1/100  

Pôrodné lano
• 2 oká • plocho pletené pre šetrný pôrod • mäkká kvalita • po kusoch

 

 
Výr. č. Farba Dĺžka  €

10259 žltá / červený 130 cm 1/25/350  

 

Vink Pôrodná pomôcka
• ťahový pohyb možný smerom dole, hore a smerom dozadu • robustná a trvalá 
konštrukcia • v prípade komplikácií sa môže ťahové napätie ihneď uvoľniť • Druh vlaku: 
súčasný ťah • Ušľachtilá oceľ

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

1045 160 cm 1  
1046 180 cm 1  

Výr. č. Popis zabalené vhodný pre  €

10451 Pôrodný povraz pre pôrodnú pomôcku v pároch v pároch 1045, 1046 1/200  

Vink Pôrodná pomôcka Modell A 800 Bayern
Pomocou tejto pôrodnej pomôcky môže jedna osoby vykonávať ťažšie pôrody, aj pri polohe zozadu. 
Nasadzovací oblúk obkolesuje zadnú časť laby zvieraťa a zabraňuje skĺznutiu a hodí sa pri každom 
plemene. Ťahové pohyby sú možné do všetkých strán (dole, hore, vzadu) a ťahové napätie sa môže v 
prípade komplikácií ihneď uvoľniť. Používateľ má v prípade potreby obidve ruky voľné.
• Vhodný pre pôrody v ľahu a v stoji • s pákovým mechanizmom pre striedavý ťah • bez opotrebenia 
a z nehrdzavejúcej ocele • Druh vlaku: Striedavý ťah

 

 

 

Výr. č. Dĺžka vhodné pre   €

1047 180 cm Plemená na mäso 1 13  

Výr. č. Popis zabalené vhodný pre  €

10488 Pôrodný povraz pre pôrodnú pomôcku v pároch v pároch 1047 1/200  

Náhradný povraz pre HK pôrodnú pomôcku
• neabsorbuje krv a netuhne • Materiál: PPMF • 3-pramenný • pootočený • v pároch

PPMF, na rozdiel od predtým používaného polyamidu, absorbuje maximálne 0,1 % namiesto 10 % vlhkosti. 
Vďaka tomu sa pri vysychaní nezmršťuje, pomalšie stuhne a má dlhšiu životnosť. Šnúra neabsorbuje takmer 
žiadnu krv a zostáva tak hygienicky biela. 

Výr. č. Farba Dĺžka  €

103 biela 80 cm 1/100  
103/1 biela 80 cm 1  

 

Pomoc pri pôrode

1025
1036



Detektor ruje pre hovädzí dobytok
• na určenie optimálneho časového okamihu krytia, resp. oplodnenia • Prístroj kontroluje charakteristické zmeny 
vaginálneho hlienu počas ovulačného cyklu prostredníctvom merania jeho elektrického odporu. Tým sú chovy schopné 
presne určiť čas ovulácie. • Okrem toho sa môže použiť na potvrdenie včasnej brezivosti od 19. až do 23. Dňa po 
pokrytí. • Úspora cenných spermií vďaka oplodneniu, resp. pokrytiu v optimálnom časovom okamihu ruje • skrátenie 
časového intervalu medzi pôrodom a nasledujúcou brezivosťou • na prevádzkovanie s: 1 x 9 V Blok PP3 Alkalický

Odporúčame vykonať merania raz alebo dvakrát za deň v rámci 
niekoľkých za sebou nasledujúcich dní.

 

 

Výr. č.  €

10250 1/10  

HK-prístroj na diagnostikovanie brezivosti pre kravy
• žiadne nepríjemné prekvapenia ako zdanlivá brezivosť alebo nespozorovaná strata plodu vďaka rýchlemu, jednoduchému 
a bezpečnému stanoveniu brezivosti od 90 dní po oplodnení pomocou ozvenového hĺbkomera • nie sú potrebné žiadne 
predbežné znalosti alebo väčšie zapracovanie • doba vyšetrenia činí väčšinou menej ako 30 sekúnd • nie je potrebné 
žiadne nepríjemné transrektálne vyšetrenie pre zviera a pritom je bez akéhokoľvek rizika • prístroj sa nosí pohodlne na 
opasku, tým obidve ruky zostanú voľné na meranie • Dodávka v pevnom plastovom kufri

 

 

 

Výr. č.  €

1060 1/10  

HK Respiračná pumpa
podľa Dr. Brona

Respiračná pumpa výrobcu HK Rheintechnik sa podobá veľkej vzduchovej pumpe. Sací zvon 
sa priloží k nosu a papuli teľaťa. 1. Silným zdvihom sa odsaje hlien z dýchacích ciest. 2. 
Potom sa odstaví a do dýchacích ciest sa načerpá vzduch. Môžu sa vyvinúť pľúcne alveoly a 
pľúcne laloky. Postup možno viackrát zopakovať, kým teľa nezačne dýchať samo.

 

 

Výr. č.  €

1032 1  

 

Pomoc pri pôrode
Prvé minúty rozhodujú! Teľa sa dostane so zadnými nohami dopredu alebo leží príliš dlho v pôrodnom kanále. Nenasadzujte dýchanie, pôrodný hlien uzat-
vára dýchacie cesty. Teraz ide o to, rýchlo jednať! Často sa teľa ťahá nahor za zadné nohy alebo sa zavesí cez najbližšiu mrežu, aby vytiekol hlien z dýchacích 
ciest. Predsa však nastane opak: Dýchanie pripadá teľaťu ešte ťažšie, pretože vnútorné orgány tlačia na pľúca a priedušky. Zreteľne šetrnejšie pre chrbát 
poľnohospodára a zároveň efektívnejšie je použitie respiračných púmp, hovorovo nazývaných tiež „záchranca teliat“.

záruka 3 roky

Výhody:
• mimoriadne robustná: Valec z kovu je necitlivý na nárazy, 

sací zvon z tvrdého plastu a gumová manžeta sú takisto 
takmer nezničiteľné. Respiračná pumpa podľa Dr. Brona sa 
vďaka tomu ideálne hodí na hektické použitie v núdzových 
situáciách.

• jednoduchá manipulácia
• fá sa ovládať aj jediným používateľom



12

Klzný hlien VetGel
• na namazanie rúk a ramien, aby boli klzké, ako aj výborná ochrana rúk pri 
pôrodných zásahoch, rektálnych a vaginálnych prehliadkach • receptúra priaznivá 
na spermu (testované výlučne na spermu kancov)

Odporúčaný veterinármi!

 

 

Výr. č. Obsah   €

1027 1000 ml / Fľaša 1/6 378  
10272 5000 ml / Kanister 1 96  

Veterinárna jednorazová rukavica s ochranou pleca
• ideálna pre veterinárov • samodržiaca • super citlivé • iba na jednorazové použitie
• bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

15376 zelená priehľadná jednotková veľkosť 120 cm 25 micron = 0,025 mm 1 pack 50 / pack 1/10 360  

Veterinárna jednorazová rukavica VETtop
• ideálna pre veterinárov • zvlášť odolné proti roztrhnutiu • super citlivé 
• iba na jednorazové použitie • bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

1536 transparentná jednotková veľkosť 90 cm 28 micron = 0,028 mm 1 pack 100 / pack 1/15 360  

Veterinárna jednorazová rukavica VETbasic
• rôznorodá oblasť použitia pre poľnohospodárov, veterinárov, ale tiež ako rukavica na 
tankovanie • iba na jednorazové použitie • bezpečný pre potraviny

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

15364 oranžová jednotková veľkosť 90 cm 25 micron = 0,025 mm 1 pack 100 / pack 1/15 360  

 

Pomoc pri pôrode

Top Seller



Putá na nohy s polstrovaním
• zvlášť šetrné k zvieraťu vďaka polstrovaniu • otočné obrtlíky zabraňujú 
pretočeniu reťaze • chránia pred poraneniami • uľahčujú vstávanie kráv po 
otelení • Materiál: Polyester

 

 

 

Výr. č. Vzdialenosť nôh  €

10284 40 cm 1/10/30  

Putá na nohy Top Quality
• Zvýšená odolnosť proti ťahu a roztrhnutiu vďaka špeciálnemu 
systému tkania • extra hrubý materiál pásu pre maximálne 
namáhanie • uľahčujú vstávanie kráv po otelení

odporúčané profesijnými združeniami!

 

 

Výr. č. Vzdialenosť nôh  €

10291 40 cm 1/10  
10292 22 - 42 cm 1/10  

Putá na nohy Standard
• uľahčujú vstávanie kráv po otelení • chránia pred 
poraneniami • Materiál: Nylon

odporúčané profesijnými združeniami!

 

 

Výr. č. Vzdialenosť nôh  €

10281 40 cm 1/10  
10282 20 - 42 cm 1/10  

Deka na kravu
• hrejivá, dobre sediaca deka pre choré a nehybné kravy • použiteľná aj na 
ochranu pri výstavách • vrchný materiál z neroztrhnuteľného 600 Denier ribstop 
polyesteru • s mäkkými, flexibilne prestaviteľnými nožnými popruhmi vpredu 
a vzadu • silne vodoodpudivý do vodného stĺpca 3000 mm • 3000 g/m²/24 h 
(priepustnosť vzduchu) • možnosť prania v práčke pri 30 °C

 

 

 

Výr. č. Farba Šírka Celková dĺžka  €

1546 sivá 140 cm 155 cm 1/6  
1548 sivá 140 cm 175 cm 1/6  

Prolapsová bandáž
• zabraňuje rozširovaniu a chronickosti 
prolapsu • Materiál: Nylon

 

 

 
Výr. č.  €

1031 1/20  

Pomoc pri pôrode

Made in Germany

Made in Germany

10281

10291

10292
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Zdvíhacie zariadenie pre kravy Profi
• zvlášť robustné a stabilné vyhotovenie – osvedčené už desaťročia 
• nepostrádateľné zariadenie pre kravy, ktoré už vlastnou silou nedokážu 
vstať (napr. ťažký pôrod) • zmysluplná investícia, ktorá sa rýchlo zaplatí a 
pre každého majiteľa hovädzieho dobytku chovaného na mlieko by mala byť 
»povinnosťou« • pogumované úchopné svorky sa dajú nastaviť na veľkosť 
kravy • pomocou kladkostroja alebo iného zariadenia sa môže každé zviera 
vzpriamiť • Materiál: kov

Osvedčený profesionálny prístroj!

 

 

Výr. č. Farba vhodné pre dov. hmotnosť zvieraťa   €

1067 zelená malé a stredné plemená hovädzieho dobytka 900 kg 1 24  
1068 zelená veľké plemená hovädzieho dobytka, Hovädzí dobytok chovaný na mäso 1.500 kg 1 8  

Zdvíhacie zariadenie pre kravy Standard
• cenovo výhodné zdvíhacie zariadenie pre kravy v štandardnom vyhotovení • na vzpriamenie 
nehybných kráv • svorky sa dajú plynulo nastaviť na špecifickú šírku panvy • pomocou kladkostroja 
alebo iného zariadenia sa môže každé zviera vzpriamiť • Materiál: kov

 

 

 

Výr. č. Farba vhodné pre dov. hmotnosť zvieraťa   €

1057 zelená malé a stredné plemená hovädzieho dobytka 800 kg 1 42  

Zariadenie na dvíhanie kráv
• vyvinuté na krátkodobú až strednodobú podporu slabých kráv • pomáha krave 
znova k plnej mobilite • podporuje cirkuláciu krvi • náprsenka zväčšuje nosnú 
plochu a podporuje zviera pri zdvíhaní • vďaka širokej dosadacej ploche existuje 
zreteľne menej tlakových bodov • robustný materiál PVC, odolný proti roztrhnutiu 
• polstrovanie popruhov v oblasti vemena predchádza ranám z odierania • odolné 
popruhy s prestaviteľnými rohatkovými mechanizmami umožňujú prispôsobenie 
dĺžky popruhu aj pod zaťažením • všetky kovové diely sú galvanicky pozinkované 
• nastaviteľné na rozličné veľkosti • dodávané ako kompletná súprava v taške na 
nosenie

Nové: Optimalizovaná kvalita! – ešte robustnejší 

 

Výr. č. Farba dov. hmotnosť zvieraťa   €

1066 zelená 1.000 kg 1/2 42  

Pomoc pri pôrode

Polstrovanie pásov v 
oblasti vemena

Extra zosilnená 
náprsenka

spracovanie hrubších pop-
ruhov pre vyššiu odolnosť

1067

Top Seller
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Manažment kolostra
ColostroStart
Manažment kolostra

Kŕmenie teľaťa v prvých dňoch života alebo dokonca priamo po narodení je rozhodujúce pre 
ďalší vývoj. Mledzivo, nazývané tiež kolostrum, má vyšší podiel imunoglobínu a výživných 
látok v porovnaní s normálnym kravským mliekom. 
Preto musí novorodené teľa ihneď dostať vysoko kvalitné kolostrum vo väčšom množstve. 
Odporúča sa založiť sklad na kolostrum so zmrazeným kolostrom. 
Takto je vždy k dispozícii zásoba vysoko kvalitného mledziva. V prípade, že je po narodení 
kvalita kolostra nedostatočná (napr. u jalovíc) alebo je množstvo kolostra príliš malé, môže sa 
siahnuť po zmrazenom kolostre. 
Výrobky nášho systému manažmentu kolostra ColostroStart vám optimálne pomáhajú napájať 
novonarodené teľatá kolostrom. 
Hliníkové vrecká (4 litre) sa jednoducho plnia a dajú sa bez problémov pasterizovať (voliteľne), 
zmraziť alebo znova ohrievať. 
Na kŕmenie kolostrom naskrutkujte jednoducho napájacie cumle alebo drenčovaciu sondu. 
Zostavili sme tiež prispôsobené predajné súpravy:

14640 ColostroStartSET 10: 10 vreciek na kolostrum, 1 cumeľ a 1 drenčovacia sonda
14641 ColostroStartSET 50: 50 vreciek na kolostrum, 3 cumle a 3 drenčovacie sondy

 

 

 

Ref. no. Description  €

14640 ColostroStart Set 10 1  
14641 Súprava ColostroStart Set 50 1  

Ref. no. Description MOQ Pieces / unit  €

14642 ColostroStartBAG 1 pack 5 / pack 1/20  
14644 Cumeľ s prevlečnou maticou   1  
14648 Sonda so skrutkovacím uzáverom   1  
14646 Napájacie vrecko ColostroCASE   1/50  
14647 Plniaca pomôcka ColostroFILLER   1  

Zostavili sme tiež prispôsobené predajné súpravy:
14640: ColostroStartSET 10
• 10 vreciek na kolostrum • 1 cumeľ • 1 drenčovacia sonda

14641: ColostroStartSET 50
• 50 vreciek na kolostrum • 3 cumeľ • 3 drenčovacie sondy

Na komfortné plnenie vreciek vám ponúkame plniacu pomôcku ColostroFILLER. Voliteľné 
napájacie vrecko ColostroCASE udržiava mledzivo dlhšie teplé a uľahčuje kŕmenie.

A takto to funguje:

14647

14648

14644

14646
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Refraktometer
Prístroj na meranie kolostra

• na presnejšie a rýchle určenie kvality mlieka kolostra • s presvedčivou presnosťou 
sa môže stupeň kvality kolostra odčítať pohľadom cez šošovku • vhodné pre kravské 
alebo konské kolostrum • zabalené vo vysoko kvalitnom puzdre

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x Refraktometer, 1 x Pipeta, 
1 x Skrutkovač, 1 x Látková šatka, 1 x Taška

Ref. no.  €

1464 1/40  

Kolostrometer
Prístroj na meranie kolostra

• na jednoduché a rýchle určenie kvality mlieka kolostra • meria 
sa obsah gamaglobulínu pomocou špecifickej hustoty • Kvalita 
kolostra sa dá odčítať na farebnej stupnici vretena

 

 

 

Ref. no.  €

1459 1/100  

Manažment kolostra
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Cumeľ pre FixClip ventil

Vital cumeľ
• podporuje prirodzené správanie pri saní
• vďaka pomalému a v porovnaní s namáhavým saním sa sací inštinkt lepšie uspokojí
• zvyšuje produkciu slín a podporuje tým trávenie
Super cumeľ
• osvedčený štandardný cumeľ
Cumeľ z prírodného kaučuku
• zvlášť vhodný pre mladé teľatá

 

 

 

Ref. no. Description Colour MOQ Pieces / unit  €

14248/5 Vital cumeľ čierna 1 pack 5 / pack 1/10/100  
14249/5 Super cumeľ červený 1 pack 5 / pack 1/10/100  
14251/5 Cumeľ z prírodného kaučuku béžová 1 pack 5 / pack 1/10/100  

Vedro na napájanie s ventilom FixClip New Generation
FixClip ventil ide s patentovaným upínacím uzáverom úplne novou cestou a demontovanie a namontovanie, 
ako aj čistenie ventilu a cumľa robí ešte ľahšie a rýchlejšie ako predtým.
• minimálne zaťaženie zárodkami a tým zdravšie teľatá • minimálne nároky na čas pri výmene a čistení 
ventilu • Ľahké čistenie • s tlačenou plniacou stupnicou na zadnej strane, s prídavnou vyrazenou plniacou 
stupnicou na vnútornej strane • bezpečný pre potraviny • s kovovým nosným držadlom

 
 

 

Ref. no. Description Colour Capacity MOQ Pieces / unit   €

14235 s cumľom z prírodného kaučuku biela transparentná 8 l 5 styck 5 / pack 1/5 180  

Ventil napájačky FixClip New Generation
Hygienický ventil vedra na napájanie s patentovaným upínacím uzáverom!

Ventil FixClip je vhodný pre všetky bežné vedrá na napájanie s dierou 36 – 38 mm, avšak je ho možné používať výlučne so špeciálne na tento účel 
vyvinutými cumľami Vital (14248/5), cumľami Super (14249/5) a cumľami z prírodného kaučuku (14251/5).

 

 

Ref. no. Description Colour MOQ Pieces / unit  €

14236 samotný modrá 5 styck 5 / påse 1  
14237 s cumľom z prírodného kaučuku modrá   1/25  

14237/2 s cumľom z prírodného kaučuku modrá 1 blister 2 / blister 1  
14238/2 s cumľom Super modrá 1 blister 2 / blister 1  
14239/2 s cumľom Vital modrá 1 blister 2 / blister 1  

Ref. no. Description MOQ Pieces / unit  €

142363/5 Ventilová klapka pre ventil FixClip 1 påse 5 / påse 1  

 

Nová generácia –Kompletne prepracovaný tvar zaručuje bezpečné osadenie svorky a ventilového telesa. 
Predovšetkým prídavný výbežok na zadnej strane svorky zlepšuje aplikáciu, pretože zaisťuje svorku na 
vedre a stará sa tým o bezpečné státie počas napájania.Poskladanie a rozloženie sa uskutočňuje za 
niekoľko sekúnd a ventil vedra na napájanie je možné kompletne vyčistiť kefou. To sa stará o vysoký 
hygienický štandard pri kŕmení.
• FixClip ventil pozostáva z troch častí:
• Ventilové teleso (a) s priamym a tým na čistenie ľahko prístupným nasávacím hrdlom
• vyberateľná ventilová klapka (b)
• Svorka (c) na upevnenie cumľov a ventilového telesa na vedre na napájanie

Vedro na napájanie a cumeľ

a

c

b

14249/5 14251/514248/5
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Vedro na napájanie s hygienickým ventilom
... to s klapkou!

Novo vyvinutý hygienický ventil s klapkovým mechanizmom umožňuje prostredie so zníženým množstvom zárodkov a 
zdravým rastom pre teľatá. Spoločne s praktikmi vyvinutý klapkový hygienický ventil používa namiesto guľôčkového 
spätného ventilu klapku a môže sa ľahko vyčistiť pomocou ľubovoľnej okrúhlej kefy. Vďaka snímateľnému saciemu 
hrdlu už neexistujú žiadne neprekonateľné kúty. Ventil oddelí cumeľ jedným pohybom. Vďaka bajonetovému uzáveru 
je cumeľ v okamihu uvoľnený a znova upevnený. Vysušovacia pomôcka sa upevní na boku na uchytení oblúka vedra a 
poskytne miesto na uloženie vyčisteného cumľa, vrát. bajonetového uzáveru.
• Ľahké čistenie • vprípade potreby závesný plech výr. č. 1410 • s priloženou plniacou stupnicou • bezpečný pre 
potraviny • s kovovým nosným držadlom • kyselinovzdorná

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 

Ref. no. Colour Capacity MOQ Pieces / unit   €

14210 zelená 8 l 5 styck 5 / pack 1/5 180  

Hygienický ventil
Hygienická revolúcia v odchove teliat!

Patentovo prihlásený výsledok vývoja na zvýšenie hygieny napájačiek pre teľatá umožňuje podstatne ľahšie čistenie vnútornej oblasti ventilu. Všetky diely 
prichádzajúce do kontaktu s mliekom sa môžu vyčistiť s ľahkým prístupom a vo vnútornej časti ventilu sa nenachádzajú žiadne bariéry zárodkov!
• znižuje tvorbu zárodkov vo ventile • uľahčuje čistenie a udržiavanie v čistote vedier na napájanie teliat a ventilov • čisté úplné vysušenie ventilu a vedra vďaka 
vysušovacej pomôcke • montáž na vedre na napájanie teliat bezpečné proti pretočeniu

 

 

 

Ref. no. Description Colour MOQ Pieces / unit  €

14220/2 s cumľom a montážnym kľúčom žltá 1 blister 2 / blister 1  
14230 bez montážneho kľúča žltá 10 styck 10 / pack 1/10/100  
14278 s latexovým cumľom 1454 žltá   1/25  

Vedro na napájanie teliat
• kompletne so super cumľom a skrutkovacím ventilom • Ľahké čistenie • vprípade potreby závesný 
plech výr. č. 1410 • s priloženou plniacou stupnicou • bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota 
• s kovovým nosným držadlom • kyselinovzdorná

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 

Ref. no. Colour Capacity MOQ Pieces / unit   €

144 sivá 8 l 5 styck 5 / pack 1/5 240  

Ref. no. Description MOQ Pieces / unit  €  

14221/5 Montážny kľúč pre hygienický ventil 1 påse 5 / påse 1   
14223/5 Vysušovacia pomôcka pre vedro na napájanie teliat 1 påse 5 / påse 1/20   
14224/5 Ventilová klapka pre hygienický ventil 1 påse 5 / påse 1   
14225/5 Bajonet pre hygienický ventil 1 påse 5 / påse 1/180   
14226/5 Kontramatica pre hygienický ventil 1 påse 5 / påse 1/30   

1454 Cumeľ pre teľatá Latex 50 styck 50 / pack 1/50/500   
14232/5 Sacie koleno pre hygienický ventil 1 påse 5 / påse 1  NEW
14233/5 Ventilové teleso pre hygienický ventil 1 påse 5 / påse 1  NEW
1454/5 Cumeľ pre teľatá Latex 1 blister 5 / blister 1/120  NEW

Hygienický ventil vyrieši tri problémy s 
klapkou!
1. Ľahké čistenie
2. Tým menej zárodkov – zdravšie teľatá
3. Tým menšie náklady na veterinára

Vedro na napájanie a cumeľ
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Vedro na napájanie a cumeľ
Vedro na napájanie transparentné
• stav naplnenia je možné ľahko rozpoznať z diaľky • Ľahké čistenie • s tlačenou plniacou stupnicou na zadnej strane, s prídavnou vyrazenou plniacou 
stupnicou na vnútornej strane • bezpečný pre potraviny • s kovovým nosným držadlom • kyselinovzdorná

 

 

 

Ref. no. Colour Capacity   €

14266 biela transparentná 8 l 1/10 240  
14267 žltá transparentná 8 l 1/10 240  
14268 ružová transparentná 8 l 1/10 240  
14269 modré transparentné 8 l 1/10 240  
14285 bobuľová transparentná 8 l 1/10 240  
14284 biela transparentná 13 l 1 260  

Ref. no. Description Colour  €

14276 Skrutkový ventil 149 a Super cumeľ 147 sivá 1/50  
14277 Skrutkový ventil 149 a latexový cumeľ 1454 sivá 1/50  
14278 Hygienický ventil s latexovým cumľom 1454 žltá 1/25  
14237 Ventil napájačky FixClip New Generation s cumľom z prírodného kaučuku modrá 1/25  

Máte na výber!
Zostavte si svoje individuálne vedro na napájanie. Všetky naše ventily sa môžu kombinovať s vedrami na napájanie.

14284: Optimálny pre napájanie 
Ad libitum 
• extra veľký objem • naklonené 
dno pre úplné odsanie • Závesné 
drážky na dne na odkvapkanie a 
vysušenie

14285

14266 14267

1426914268

14276

14277

14278

14237
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Metlička na sneh
• ideálna na miešanie mlieka pre teľatá vo vedre 
• so 6 drôtenými oblúkmi

 

Ref. no. Material Length   €

14135 Ušľachtilá oceľ 40 cm 1/40 480   

Kryt na napájacie vedro

Kryt jednoduchý: Zadržiava špinu z vnútra vedra. Vedro na napájanie s nasadeným 
krytom sa môže upevniť na oploteniach búd pre teľatá a dodatočne vybavených 
závesných plechoch. Dostupné vo viacerých farbách.

Kryt MilkGuard: Vďaka kompletne uzatvorenému krytu sa do vnútra vedra nemôžu 
dostať muchy, špina a dažďová voda, takže bude zaručený vyšší hygienický štandard. 
Vedro na napájanie s nasadeným krytom sa môže upevniť bez problémov na záves-
ných plechoch.
Kryt pre 13 l vedro: Do vedra sa nemôžu dostať nečistoty, dažďová voda a muchy. 
Vedro na napájanie s krytom sa dá jednoducho zavesiť na závesné plechy.

 

 

 

Ref. no. Description Colour Material can be used for  €

1441 jednoduchá sivá umelá hmota pre všetky vedrá na napájanie Kerbl 1/50  
14211 jednoduchá zelená umelá hmota pre všetky vedrá na napájanie Kerbl 1/50  
14272 MilkGuard biela transparentná umelá hmota pre všetky vedrá na napájanie Kerbl 1/50  
14273 13 l biela transparentná umelá hmota 14284 Vedro na napájanie 13 l 1/76  

Závesný plech
• vhodný pre všetky vedrá na napájanie

1408: Vďaka poistke vedra zostane vedro na napájanie pri cicaní v pozícii a nemôže 
sa odstrčiť smerom dozadu. 
• Vhodné aj na montáž oplotenia búd pre teľatá.

 

 

 

Ref. no. Description Material MOQ Pieces / unit   €

1408 s poistkou vedra kov pozinkovaný   1/50 900  
1410 jednoduchá kov pozinkovaný 10 styck 10 / pack 1/10/150 6.000  

1410/2 jednoduchá kov pozinkovaný 1 blister 2 / blister 1 1.800  

Poistka proti vyhodeniu 
Bucket Guard
Vďaka poistke proti vyhodeniu nemôže zviera vyhodiť napájacie 
vedro z držiaka napájacieho vedra. Vhodné aj na montáž oplotenia 
búd pre teľatá.
• vhodný pre všetky vedrá na napájanie

1406: Môže byť dodatočne osadené na 
závesné plechy (výr. č. 1408, 1410).
1407: Napájacie vedro sa môže zavesiť priamo

 

 

 

Ref. no. Description Material MOQ Pieces / unit   €

1406 s možnosťou dodatočného vybavenia umelá hmota 1 pack 3 / pack 1/3/60 1.800  
1407 s držiakom na vedro umelá hmota 1 pack 3 / pack 1/3/60 1.800  

Príslušenstvo
1407

1406

1441 14211

14272 14273

1410
1408
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Náhradné diely, vedro na napájanie
Skrutkový ventil
• Materiál: umelá hmota

 

 

 

Ref. no. Description Colour can be used for MOQ Pieces / unit  €

149 kompletný sivá pre všetky vedrá na napájanie Kerbl 10 styck 10 / pack 1/10  
149/2 kompletný sivá pre všetky vedrá na napájanie Kerbl 1 blister 2 / blister 1/100  
14276 149 a Super cumeľ 147 sivá pre všetky vedrá na napájanie Kerbl   1/50  
1490/2 149 a Super cumeľ 147 sivá pre všetky vedrá na napájanie Kerbl 1 blister 2 / blister 1/50  
14277 149 a latexový cumeľ 1454 sivá pre všetky vedrá na napájanie Kerbl   1/50  

Tesniaci krúžok pre napájacie 
vedro

 

 

 

Ref. no. Description Colour Thickness can be used for MOQ Pieces / unit  €

148 Štandard červený 3 mm Skrutkový ventil 149 50 styck 50 / påse 1/50/5.000  
148/5 Štandard červený 3 mm Skrutkový ventil 149 1 blister 5 / blister 1/100  
1480 Štandard modrá 4 mm Vedro na napájanie pozinkované 50 styck 50 / påse 1/50/2.500  

1480/5 Štandard modrá 4 mm Vedro na napájanie pozinkované 1 blister 5 / blister 1  
1489 HIKO červený 2,5 mm Skrutkový ventil 149 50 styck 50 / påse 1/50  

1489/5 HIKO červený 2,5 mm Skrutkový ventil 149 1 blister 5 / blister 1  

149

14277 14276

148 1480 1489



22

Hygienický cumeľ
s antibakteriálnym účinkom!

V prvých týždňoch života teľaťa má jeho zdravie najväčšiu dôležitosť. Tým sa dá zabrániť nielen 
stratám počas fázy odchovu. Pri dobrom zdraví ako mladé zviera sa dá položiť základ pre neskoršie 
vysoké výkony, robustnosť a plodnosť. Základným kameňom pre úspech je udržiavanie v čistote, s 
nízkym tlakom zárodkov a malým množstvom choroboplodných zárodkov. Zvlášť pri ľubovoľnom 
kŕmení je hygienická čistota napájadla, resp. cumľa dôležitým faktorom. Hygienický cumeľ má 
preukázaný antibakteriálny účinok vďaka prídavku striebra do zmesi prírodného kaučuku. Toto 
pretrváva aj počas dlhého používania, nad rámec životnosti bežného cumľa.
• Štandardný tvar cumľa sa hodí pri väčšine druhov ventilov (napr. hygienický ventil) • zdravotne 
nezávadný • testovaný podľa DIN EN ISO • bezpečný pre potraviny • Materiál: Prírodný kaučuk 

 

Ref. no. Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14730 modrá 100 mm 1 påse 10 / påse 1/40  

Made in Germany

Novinka

Cumeľ
• pre napájacie automaty • s okrúhlym dierovaním

 

 

 

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €  

1472 Štandard biela 100 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   
1472/5 Štandard biela 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
1474 Super červený 100 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   

1474/5 Super červený 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
1478 Kaučuk medový 100 mm   1/50/500   

správna 
montáž

nesprávna 
montáž

okrúhle dierovanie

Cumeľ

Cumeľ pre teľatá
• pre vedrá na napájanie teliat • s krížovým dierovaním

 
 

 

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €  

145 Štandard žltá 100 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   
145/5 Štandard žltá 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW

145/10 Štandard žltá 100 mm   1/40  NEW
146 Štandard žltá 125 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   

146/4 Štandard žltá 125 mm 1 blister 4 / blister 1/120  NEW
147 Super červený 100 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   

147/5 Super červený 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
147/10 Super červený 100 mm   1/40  NEW
1471 Super červený 125 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   

1471/4 Super červený 125 mm 1 blister 4 / blister 1/120  NEW
1453 Teľatá biela 100 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   

1453/5 Teľatá biela 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
1453/10 Teľatá biela 100 mm   1/40  NEW

1454 Latex béžová 100 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   
1454/5 Latex béžová 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW

1454/10 Latex béžová 100 mm   1/40  NEW
1477 Kaučuk medový 100 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500   

1477/5 Kaučuk medový 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
1477/10 Kaučuk medový 100 mm   1/40  NEW

145 147 1453 1454 1477

1472

1474 1478
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Žľab na napájanie teliat Multi Feeder
bez porciovania

• na súčasné napájanie až do 5 teliat • uľahčuje pozorovanie 
zvieraťa počas príjmu mlieka • bez porcovania a so zaoblenými 
rohmi, tým sa dá veľmi ľahko čistiť • na zavesenie na steny maštale, 
kŕmna zábrana, ploty atď. (rúry do max. ø 61 mm (2“) • s jednodu-
cho ovládateľným otočným uzáverom na zacvaknutie na fixovanie a 
zaistenie vane • najlepšie vhodné pre veľkopriestorovú búdu pre teľatá 
(výr. č. 14440, 14520, 14540) • stohovateľný • ľahko sa prepravuje 
• nevhodná pre hygienické ventily (výr. č. 14220/2, výr. č. 14230) a 
FixClip ventily • bezpečný pre potraviny • odolný proti chemikáliám

 

 

 

Ref. no. Description Colour Capacity Length Width Height   €

14218 s 5 ventilmi (149) a 5 cumľami Super (147) zelená 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  
14201 s 5 ventilmi (149) a 5 latexovými cumľami (1454) zelená 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  
14202 s 5 cumľami Big Softy (14141) zelená 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  
14215 samotná, s veľkými otvormi pre cumle Super a latexové cumle zelená 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  
14203 samotná, s malými otvormi pre cumle Big Softy zelená 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14910/5 Skrutkový ventil 149 a Super cumeľ 147 sivá  1 pack 5 / pack 1  
14915/5 Skrutkový ventil 149 a latexový cumeľ 1454 sivá  1 påse 5 / påse 1  
14141/5 Cumeľ Big Softy čierna 100 mm 1 blister 5 / blister 1  
14890/5 Tesniaci krúžok biela  1 pack 5 / pack 1  
14142 Uhlový prvok pre cumeľ Big Softy a Little Softy s ventilom oranžová  1 pack 10 / pack 1  
14144 Uhlový prvok pre cumeľ Big Softy a Little Softy bez ventila biela  1 pack 10 / pack 1  
14214 Ochranný kryt pre Multi Feeder čierna    1/100  

Vaňa napájadla Multi Feeder
s porcovaním

• s 5 porcovacími priehradkami na súčasné napájanie až 5 teliat 
• uľahčuje pozorovanie zvieraťa počas príjmu mlieka • Objem na 
porcovaciu priehradku: 3 litre • so zaoblenými rohmi, tým sa dá 
veľmi ľahko čistiť • na zavesenie na stenu maštale, kŕmnu zábranu, 
ploty atď. • jednoduché zaistenie a zabezpečenie vane vďaka 
elastickým gumovým páskam • stohovateľný • ľahko sa prepravuje 
• kyselinovzdorná • vhodný len pre cumle Big Softy • najlepšie 
vhodné pre veľkopriestorovú búdu pre teľatá (výr. č. 14440, 14520, 
14540) • bezpečný pre potraviny

 

 

 

Ref. no. Description Colour Capacity Length Width Height   €

14204 s cumľami Big Softy zelená 30 l 81 cm 43 cm 38 cm 1 48  
14205 bez cumľa zelená 30 l 81 cm 43 cm 38 cm 1 48  

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14141/5 Cumeľ Big Softy čierna 100 mm 1 blister 5 / blister 1  
14142 Uhlový prvok pre cumeľ Big Softy a Little Softy s ventilom oranžová  1 pack 10 / pack 1  
14144 Uhlový prvok pre cumeľ Big Softy a Little Softy bez ventila biela  1 pack 10 / pack 1  
14214 Ochranný kryt pre Multi Feeder čierna    1/100  

Cumeľ Big Softy
• Náhradný cumeľ pre napájaciu vaňu pre teľatá Multi Feeder, dvojité 
napájadlo pre teľatá MILK TRAIN a napájadlá pre teľatá MILK BAR

 

 

Ref. no. Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14141 čierna 100 mm   1/25/450  
14141/5 čierna 100 mm 1 blister 5 / blister 1  

 

Multi Feeder

14201
14202

14214 + 14218
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Fľaša na mlieko
• vhodná na odchov jednotlivých zvierat a na podávanie liekov 
• kompletne s cumľom • so stupnicou plnenia

 

 

 

Ref. no. Description Capacity   €

1425 okrúhle 1 l 1/20 320  
1426 hranatá 2 l 1/20 160  
1461 hranatý, s rukoväťou 3 l 1/40 320  

Fľaša na mlieko
• s cumľom na mlieko 1432 • použiteľný aj s drenčovacou sondou (výr. č. 14682, 14683) • na podávanie mlieka, 
ako aj na kvapalinovú terapiu a elektrolytické ošetrovanie teliat • veľký plniaci otvor so skrutkovacím uzáverom 
• vonku ležiaci úchyt bez dutín, tým jednoduché čistenie a zabránenie usadeninám tvoriacim zárodky • so stupnicou 
plnenia • bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota 

 

 

Ref. no. Capacity   €

14255 2,5 l 1/10 260  
14257 4 l 1/10 160  

Ref. no. Description suitable for  €

1432 Cumeľ na mlieko pre fľašu na mlieko  1/25/300  
14256 Kovový držiak 14255 1/10  
14258 Kovový držiak 14257 1/10  

Fľaše & striekačky Drencher

1425

1426

1461

14257
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Cumeľ pre teľatá MilkyTeat
• s integrovaným klapkovým ventilom na ľahké napájanie • Náhradný naťahovací 
cumeľ na fľašu pre teľatá • vhodný pre SpeedyFeeder a MilkyFeeder

 

 

 Ref. no. Colour MOQ Pieces / unit  €

14672 sivá 1 påse 10 / påse 1/30  

Fľaša pre teľatá MilkyFeeder
• s 3-stupňovým ventilom na nastavenie rýchlosti napájania 
• veľký otvor fľaše pre ľahké čistenie • Cumeľ s integrovaným 
klapkovým ventilom na ľahké napájanie • so skrutkovacím 
uzáverom • 14677: Cumeľ s krytom vhodný aj pre 1422 a 
1487 • so stupnicou plnenia (v l, qt.)

s 3-stupňovým ventilom na nasta-
venie rýchlosti napájania

 

 

Ref. no. Capacity   €  

14671 2,5 l 1/20 120  NEW
14676 4 l 1/12 144   

Ref. no. Description Colour MOQ Pieces / unit  €

14677 Cumeľ s krytom    1/250  
14672 Cumeľ pre teľatá MilkyTeat sivá 1 påse 10 / påse 1/30  

14677

Calf drenčovacie zariadenie MilkyDrencher
• s 3-stupňovým ventilom na nastavenie rýchlosti napájania • veľký otvor fľaše pre ľahké 
čistenie • s pohyblivým nástavcom sondy • so skrutkovacím uzáverom • 14675: Sonda s 
krytom vhodná aj pre 1479 a 1488 • so stupnicou plnenia (v l, qt.)

s 3-stupňovým ventilom na nastavenie 
rýchlosti napájania

 

 

Ref. no. Capacity Probe length   €  

14673 2,5 l 52 cm 1/12 48  NEW
14674 4 l 52 cm 1/12 96   

Ref. no. Description Probe length  €

14675 Sonda pevné s vekom 52 cm 1/80  

Fľaše & striekačky Drencher

14675
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Fľaša pre teľatá Speedy Feeder
• fľaša na pitie s 3-stupňovým ventilom • ergonomická bidirekcionálna rukoväť • hrdlo fľaše s veľkým 
priemerom (70 mm) • skrutkovací uzáver s veľkým otvorom fľaše • revolučný cumeľ „Pump“ • veľká 
základná plocha sa stará o vysokú stabilitu

Všetky kryty pre Speedy Feeder (modrá), Speedy Drencher (čer-
vená) a Big Drencher (zelená) sa hodia univerzálne.

 

 

Ref. no. Capacity   €

1422 2,5 l 1/20 240  
1487 4 l 1/12 144  

Ref. no. Description  €

1423 Cumeľ s krytom 1/250  

Speedy drenčovacie zariadenie
• fľaša na pitie s 3-stupňovým ventilom • ergonomická bidirekcionálna rukoväť • skrutkovací 
uzáver s veľkým otvorom fľaše • veľká základná plocha sa stará o vysokú stabilitu

Všetky kryty pre Speedy Feeder (modrá), Speedy Drencher (červená) 
a Big Drencher (zelená) sa hodia univerzálne.

 

 

Ref. no. Capacity Probe length   €

1479 2,5 l 48 cm 1/20 160  
1488 4 l 48 cm 1/12 96  

Ref. no. Description Probe length  €

1483 Sonda pevné s vekom 48 cm 1/80  

Fľaše & striekačky Drencher

Cumeľ pre teľatá MilkyTeat
• s integrovaným klapkovým ventilom na ľahké napájanie • Náhradný naťahovací 
cumeľ na fľašu pre teľatá • vhodný pre SpeedyFeeder a MilkyFeeder

 

 

 

Ref. no. Colour MOQ Pieces / unit  €

14672 sivá 1 påse 10 / påse 1/30  

1423
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Drench Bag
• priehľadné kŕmne vrecko na kvapalinovú terapiu a elektrolytické ošetrovanie teliat 
• so zipsom na ľahké plnenie a čistenie • s flexibilnou sondou vrát. hadice • s hadi-
covou komôrkou na reguláciu rýchlosti napájania a uzavretie hadice • s priloženou 
plniacou stupnicou

 

 

 

Ref. no. Capacity Probe length   €

14678 2,5 l 152 cm 1/30 300  

Fľaše & striekačky Drencher
Calf drenčovacie zariadenie Profi
• na kvapalinovú terapiu a elektrolytické ošetrovanie teliat 
• so skrutkovacím uzáverom • so stupnicou plnenia

s 3-stupňovým ventilom na nastavenie 
rýchlosti napájania

 

 

Ref. no. Description Capacity Probe length   €

14692 s flexibilnou sondou 2 l 105 cm 1/10 120  
14693 s pevnou sondou 2 l 48 cm 1/10 120  
14695 s flexibilnou sondou 4 l 105 cm 1/10 120  

Ref. no. Description Probe length  €

14698 Sonda flexibilné so skrutkovacím uzáverom 105 cm 1/50  
14699 Sonda pevné so skrutkovacím uzáverom 48 cm 1/50  

14692

14695

14699
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Podávacia striekačka drenčovacieho 
zariadenia
• manuálne vyhotovenie • ľahký a nerozbitný 
• jednoduché rozoberanie a čistenie • Nastavenie 
dávkovania: plynule nastaviteľná nastavovacím kolieskom

 

 

 

Ref. no. Capacity  €

23610 70 ml 1/50  
23612 200 ml 1/20  
2366 300 ml 1/20  
2380 500 ml 1/10  

Ref. no. Description suitable for  €

23616 Tesniaci krúžok pre podávaciu striekačku 23610 1  
23618 Tesniaci krúžok pre podávaciu striekačku 23612 1  
23615 Tesniaci krúžok pre podávaciu striekačku 2366 1/5/100  
23619 Tesniaci krúžok pre podávaciu striekačku 2380 1  

Drenčovacie zariadenie
• ideálna podávacia fľaša pre dospelý dobytok 
• široký otvor (70 mm) pre ľahšie plnenie suchej a 
tekutej potravy • 12 cm dlhý podávací prvok

Všetky kryty pre Speedy Feeder (modrá), 
Speedy Drencher (červená) a Big Drencher 
(zelená) sa hodia univerzálne.

 

 

Ref. no. Description Capacity Probe length   €

1424 Easy drenčovacie zariadenie 1,2 l 12 cm 1/30 540  
1484 Big drenčovacie zariadenie 2,5 l 12 cm 1/20 240  

Ref. no. Description Probe length  €

14102 Sonda pre drenčovaciu pomôcku Big 12 cm 1  

Fľaša na suché krmivo
• kompletne s cumľom a plastovým držiakom • vyvinutá pre 
suché krmivo odchovu teliat, ktoré sa podáva od 2. dňa cca 
3 mesiace a značne podporuje vývoj „predžalúdka” • budúci 
úžitkový výkon (dojivosť) zvieraťa sa tým zvýši, ak sa aj 
podstatne zlepší zhodnotenie krmiva

 

 

 

Ref. no. Capacity   €

1428 4 l 1/20 180  

Ref. no. Description  €

1429 Cumeľ pre fľašu na suché krmivo 1/25/300  
1432 Cumeľ na mlieko pre fľašu na mlieko 1/25/300  
1437 Kovový držiak 1/6  

Fľaše & striekačky Drencher

1429

1437

1432

1428

2380 2366

23612

23610
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Hliníkový ventil napájadla pre 
teľatá s cumľom
• extrémne rýchle otvorenie vďaka bajonetovému uzáveru, 
tým je veľmi hygienický a ľahko sa čistí

 

 

 

Ref. no. MOQ Pieces / unit  €

1415   1/20  
1415/2 1 blister 2 / blister 1/50  

Ref. no. Description MOQ Pieces / unit  €

1419 Cumeľ pre hliníkový ventil napájadla pre teľatá 20 styck 20 / pack 1/20/200  
1419/3 Cumeľ pre hliníkový ventil napájadla pre teľatá 1 blister 3 / blister 1/50  

Plávací cumeľ
• ľahké rozobratie a čistenie • vďaka extra veľkému plávaciemu telesu 
naklopenie cumľa nie je viac možné • s nerozbitným upevňovacím okom 
• s okrúhlym dierovaním

  

 

Ref. no.  €

1416 1/100  

Ref. no. Description  €

1417 Cumeľ pre plávajúci cumeľ 1/50/400  

Cumeľ Leimer
• osvedčený už roky! • s okrúhlym dierovaním

 

 
 

Ref. no.  €

1412 1/100  

Cumeľ na fľašu
• bezpečný pre potraviny • Materiál: Kaučuk

 

 

 

Ref. no.  €

14191 1/50/500  

Cumeľ
Cumeľ na fľašu
• so sponami na ľahšie pretiahnutie • zvlášť mäkký s veľkou životnosťou 
• Materiál: Kaučuk

 

 

 

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14198 pre teľatá béžová 100 mm 1 pack 10 / pack 1/24  

Novinka

1415 1419

1416 1417

1412
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Ohrievač mlieka MilkPot 50
Odborné časopisy a štúdie upozorňujú na to, že kŕmenie mladých teliat má 
viditeľný efekt na zdravie zvieraťa, vývoj zvieraťa a tým na neskoršiu výkonnosť 
zvieraťa. Aby bolo možné dosiahnuť pozitívne výsledky, sú väčšinou potrebné 
fundované vedomosti zo strany poľnohospodára a technické zariadenia. Náš 
ohrievač mlieka tu zvlášť pre stredne veľké podniky predstavuje optimálnu 
podporu v odchove teliat. Uzatvára medzeru medzi ponornými ohrievačmi a 
mobilnými nádržami na mlieko s nákladným vybavením. Rýchlo a bez práce je 
možné ohriať až do 50 litrov mlieka alebo zmesi náhrady materského mlieka. 
Mlieko sa ohrieva pomocou vodného kúpeľa šetrne a bez pripálenia. Ohrievač 
mlieka sa hodí najlepšie na pasterizovanie mlieka.

Miešací mechanizmus voliteľne dostupný
Stojanové nohy dodávané voliteľne

 

 

Technické údaje 141450

Kapacita 50 l
Napätie 230 V AC
Sieťová frekvencia 50 Hz
Regulačný rozsah teploty do 0 - 100 °C
Hmotnosť 32 kg
Krytie IP54

Výr. č. Výhrevný výkon Výška Ø Druh zásuvky   € 

141450 2.500 W 63 cm 45,5 cm so zástrčkou s ochranným kontaktom - E+F 1 6  

Výr. č. Popis Farba Materiál  Hmotnosť  € 

141461 Kryt s miešacím mechanizmom modrá  44,5 cm 14,5 kg 1  
141462 Stojanové nohy  Ušľachtilá oceľ  5,1 kg 1  

Ohrievač mlieka pre teľatá

Výr. č. 141461
Kryt s miešacím mechanizmom

Výr. č. 141450
MilkPot 50

Výr. č. 141462
Stojanové nohy

• z ušľachtilej ocele bezpečnej pre potraviny
• ľahké čistenie vďaka kompletne otvorenému veku
• s množstevnou stupnicou na vnútornej strane
• vodný kúpeľ: vlastný vtok a výtok, priezor na kontrolu stavu naplnenia
• plynulý termostat
• možná pasterizácia
• 1 cól veľký výpust s tanierovým ventilom z potravinárskeho priemyslu
• s tyčovým teplomerom (bezpečný pre potraviny)
• vrát. krytu

Miešací mechanizmus voliteľne dostupný – výkonný voliteľný miešací 
mechanizmus sa stará o premiešanie náhrady materského mlieka bez 
hrudiek. Krátke zapnutie mixéra počas ohrievania čerstvého mlieka môže 
čas ohrevu skrátiť. Kryt s integrovaným mixérom sa môže jednoducho 
nasadiť na MilkPot 50 (výr. č. 141450) a pevne priskrutkovať.
• 1 000 ot./min.
• 370 W
• pripravený na zastrčenie
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Ohrievač mlieka pre teľatá

Ohrievač mlieka pre teľatá SuperHeat Digital
Vďaka inovačnému snímaču teploty, ktorý meria teplotu priamo v mlieku v najchladnejšej 
oblasti blízko dna, je možné priebežné ohrievanie bez taktovania. Tým SuperHeat Digital 
požadovanú teplotu dosiahne veľmi rýchlo a presne. Nový tvar kónickej ohrievacej pätky navyše 
podporuje cirkuláciu mlieka. Teplé mlieko stúpa a urýchľuje sa navyše vďaka zúženému prierezu 
prúdenia. Gazda môže stlačením tlačidla voliť medzi dvoma programami ohrevu, jeden pre 
malé množstvá do 9 litrov jeden pre veľké množstvá od 9 litrov.

• presné a veľmi rýchle dosiahnutie požadovanej teploty • akumuluje nastavenú požadovanú 
teplotu aj po vytiahnutí sieťovej zástrčky • dva programy ohrevu pre presné dosiahnutie teploty 
• osvetlený displej • optická a akustická reprodukcia signálu, napr. pri dosiahnutí nastavenej 
požadovanej teploty • bezpečnostné vypnutie pri suchej prevádzke • držiak pripojovacieho 
kábla, tým pripojovacia zástrčka zostane vždy suchá • s praktickou a osvedčenou oblúkovou 
rukoväťou • ľahké čistenie vďaka povrchovej úprave PTFE, odpudzujúcej vodu • prihlásenie na 
patent

 

 

Displej s dvoma programami 
ohrevu

ohrevná noha s vonkajším 
snímačom teploty

Technické údaje 14001

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Priemer výhrevného prvku 16 cm
Ponorná hĺbka 16 - 70 cm
Regulačný rozsah teploty do 10 - 90 °C
Hmotnosť 3,8 kg
Pripojovací kábel 3 m
Krytie IPX7
Trieda ochrany I

Výr. č. Výhrevný výkon Výška Druh zásuvky    €

14001 2.300 W 80 cm s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 25  

Made in Germany

Novinka

rýchle a rovnomerné ohrievanie
Vďaka kónickej ohrevnej nohe a vonkajšiemu snímaču teploty je SuperHeat Digital rýchlejší ako porovnateľný 
ohrievač mlieka pre teľatá tej istej výkonovej triedy.

SuperHeat a SuperHeat Digital
rýchle a presné ohrievanie mlieka

Nová generácia ohrievačov mlieka pre teľatá z firmy Kerbl. Inovácia a kvalita Made in Germany.

Kónicky tvar ohrevnej nohy podporuje cirkuláciu mlieka vďaka využívaniu Venturiho efektu. Teplé mlieko stúpa a urýchľuje sa navyše vďaka 
zúženému prierezu prúdenia. Studené mlieko klesá zboku a cirkuluje nad dnom vedra znova cez ohrevnú nohu. Tým ohrievače mlieka pre teľatá 
SuperHeat ukazujú svoj technologický náskok. Vonkajší snímač teploty meria teplotu studeného mlieka v blízkosti dna priamo, bez toho, aby bol 
silne ovplyvňovaný ohrevnou nohou. Tým ohrievače mlieka pre teľatá SuperHeat môžu ohrievať bez prerušenia, čím sa rýchlo a precízne dosiahne 
požadovaná teplota.

z 18 °C na 42 °C za cca 8 minút
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Ohrievač mlieka pre teľatá

Ohrievač mlieka pre teľatá FastHeat
• s osvedčenou reguláciou teploty, tým jednoduchá obsluha pri obvyklom komforte • optická reprodukcia signálu, napr. pri 
dosiahnutí nastavenej požadovanej teploty • s praktickou oblúkovou rukoväťou • veľmi ľahký – iba 2,7 kg (cca o 25 % ľahší ako 
štandardné produkty) • ľahké čistenie vďaka výhrevnému telesu povrstvenému PTFE • s tepelnou poistkou

 
 

 

Technické údaje 14150

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Priemer výhrevného prvku 16,5 cm
Ponorná hĺbka 8 - 69 cm
Regulačný rozsah teploty do 90 °C
Hmotnosť 2,7 kg
Pripojovací kábel 3 m
Krytie IPX7

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Výška Druh zásuvky    €

14150 biela 1.700 W 81,5 cm s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 25  

Ľahko sa čistí vďaka 
patentom chránenému 
tvaru a povrstveniu 
PTFE!

Ohrievač mlieka pre teľatá FastHeat
ideálny na ohrievanie kolostra

Nízka konštrukčná výška ohrievacieho telesa umožňuje ohrev najmenším množstiev 
mlieka, ideálny napr. pre kolostrum a množstvá mlieka do 9 litrov. Kombinácia zo 
zníženého príkonu 1 700 Watt a patentom chráneného dizajnu ohrievacieho telesa 
umožňuje vyslovene efektívne ohrievanie mlieka.

z 18 °C na 42 °C pribl. za 11 minút (vedro s 8 litrami vody)

Ohrievač mlieka pre teľatá SuperHeat
Vďaka inovačnému snímaču teploty, ktorý meria teplotu priamo v mlieku v najchladnejšej oblasti 
blízko dna, je možné priebežné ohrievanie bez taktovania. Tým SuperHeat požadovanú teplotu 
dosiahne veľmi rýchlo a presne. Nový tvar kónickej ohrievacej pätky navyše podporuje cirkuláciu 
mlieka. Teplé mlieko stúpa a urýchľuje sa navyše vďaka zúženému prierezu prúdenia.

• presné a veľmi rýchle dosiahnutie požadovanej teploty • optická reprodukcia signálu, napr. 
pri dosiahnutí nastavenej požadovanej teploty • bezpečnostné vypnutie pri suchej prevádzke 
• držiak pripojovacieho kábla, tým pripojovacia zástrčka zostane vždy suchá • s praktickou a 
osvedčenou oblúkovou rukoväťou • ľahké čistenie vďaka povrchovej úprave PTFE, odpudzujúcej 
vodu • prihlásenie na patent

Vďaka kónickej ohrevnej nohe a prídavnému vonkajšiemu snímaču teploty je SuperHeat rýchlejší ako 
porovnateľný ohrievač mlieka pre teľatá tej istej výkonovej triedy.

 

 

Technické údaje 14000

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Priemer výhrevného prvku 16 cm
Ponorná hĺbka 16 - 70 cm
Regulačný rozsah teploty do 10 - 90 °C
Hmotnosť 3,8 kg
Pripojovací kábel 3 m
Krytie IPX7
Trieda ochrany I

Výr. č. Výhrevný výkon Výška Druh zásuvky   €

14000 2.300 W 80 cm s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 25  

Made in Germany

Novinka
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Ohrievač mlieka pre teľatá EasyHeat
• s úchopným dielom pre jednoručnú prácu • plynulo nastaviteľný teplomer 
• jednoduché čistenie vďaka leštenému výhrevnému telesu z hliníkovej liatiny 
• mimoriadne stabilný • silný výhrevný výkon • pripravený na použitie už pri 
plniacej hĺbke cca 13 cm • so závesom pre pripojovací kábel

 

 

 

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Výška Druh zásuvky    €

14170 zelená 2.300 W 86 cm s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 20  
14170-CH zelená 2.300 W 86 cm s čiernym konektorom 1 24  

14172 zelená 3.000 W 86 cm s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 20  

Ohrievač mlieka pre teľatá s oblúkovou rukoväťou
• s praktickou oblúkovou rukoväťou na jedno- alebo obojručnú obsluhu • plynulo nastaviteľný teplomer 
• mimoriadne stabilný • silný výhrevný výkon • pripravený na použitie už pri plniacej hĺbke pribl. 15 cm 
• s tepelnou poistkou

Z 18 °C na 42 °C za pribl. 16 minút 
(vedro s 8 litrami vody).

 

Technické údaje 1418

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Priemer výhrevného prvku 16 cm
Ponorná hĺbka 15 - 69 cm
Regulačný rozsah teploty do 80 °C
Hmotnosť 4,7 kg
Pripojovací kábel 3 m
Krytie IPX7

Ohrievač mlieka pre teľatá

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Výška Druh zásuvky    €

1418 biela 2.300 W 81,5 cm s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 25  

14170

Technické údaje  

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Priemer výhrevného prvku 16 cm
Ponorná hĺbka 13 - 75 cm
Regulačný rozsah teploty do 0 - 80 °C
Hmotnosť 4,7 kg
Pripojovací kábel 3 m
Krytie IPX7

2 300 W 3 000 W

14172
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Umiestnenie teliat
vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat
V národných predpisoch sa stanovuje, ako dlho a na akých minimálnych plochách sa smú zvieratá chovať. Naše búdy a boxy pre teľatá, ako aj naše modulové 
ustajnenie s plotom sa orientujú podľa zadaní a sú najlepšie dimenzované na požiadavky odchovu teliat.

Jednotlivý chov
Nemecko a Rakúsko: Od veku 8 týždňov je potrebné siahnuť po skupinovom chove, okrem výnimočných prípadov.
Švajčiarsko: Od veku 2 týždňov je potrebné siahnuť po skupinovom chove, okrem výnimočných prípadov.

Skupinový chov
Nasledujúce tabuľky ukazujú maximálne dovolený počet zvierat podľa aktuálnych zákonných ustanovení (stav: apríl 2018):

Tabuľky k predpisom o ochrane zvierat ďalších krajín nájdete na našej domovskej stránke.

vhodné podľa základného nariadenia EG-Öko (834/2007)
Naše búdy pre teľatá sú podľa základného nariadenia EG-Öko vhodné aj pre bio podniky. Vo všetkých našich búdach sa môžu 
odchovať bio teľatá. Ak majú teľatá vizuálny a sociálny kontakt k iným teľatám a dodržia sa minimálne plochy (stajňové a 
vonkajšie plochy), smú sa umiestniť do jednotlivého chovu tiež po 1. týždni života.

Jednotlivý chov

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

staré teľa PE UV+ Premium Plus Master Plus Heavy Plus Box pre teľatá malý Box pre teľatá veľký

0 – 2 týždne       
2 – 8 týždňov (DE, AT)      
2 – 8 týždňov (CH)     

Nemecko a 
Rakúsko

Veľkopriestorové 
búdy pre teľatá    

Modulové plotové 
ustajnenie

   

 Premium XL
Premium XL 
so záchytnou 
mrežou

Dvojitá 
súprava 
Premium XL

Premium XXL
Jednotlivá súprava 
pre skupinu 3 ks 
teliat

Jednotlivá 
súprava pre sku-
pinu 5 ks teliat

Dvojitá súprava 
pre skupinu 2 x 
3 ks teliat

Dvojitá súprava 
pre skupinu 2 x 
5 ks teliat

(DE) do 150 kg až 5 zvierat až 3 zvieratá až 11 zvierat až 11 zvierat
až 3 zvieratá (do 8. 
týždňa)

až 5 zvierat až 6 zvierat až 10 zvierat

(AT) do 150 kg až 5 zvierat až 2 zvieratá až 10 zvierat až 10 zvierat
až 3 zvieratá (do 8. 
týždňa)

až 4 zvieratá až 6 zvierat až 8 zvierat

(DE) 150 – 220 
kg

až 5 zvierat až 2 zvieratá až 10 zvierat až 9 zvierat
až 3 zvieratá (do 8. 
týždňa)

až 4 zvieratá až 6 zvierat až 8 zvierat

(AT) 150 – 220 kg až 4 zvieratá až 2 zvieratá až 9 zvierat až 9 zvierat
až 3 zvieratá (do 8. 
týždňa)

až 4 zvieratá až 6 zvierat až 8 zvierat

(DE) > 220 kg až 4 zvieratá až 2 zvieratá až 9 zvierat až 9 zvierat
až 3 zvieratá (do 8. 
týždňa)

až 4 zvieratá až 6 zvierat až 8 zvierat

(AT) > 220 kg až 4 zvieratá až 2 zvieratá až 8 zvierat až 8 zvierat až 2 zvieratá až 3 zvieratá až 4 zvieratá až 6 zvierat

Švajčiarsko
Veľkopriestorové 
búdy pre teľatá

  
Modulové plotové 
ustajnenie

   

 Premium XL
Dvojitá súprava 
Premium XL

Premium XXL Jednotlivá súprava pre 
skupinu 3 ks teliat

Jednotlivá súprava pre 
skupinu 5 ks teliat

Dvojitá súprava pre 
skupinu 2 x 3 ks teliat

Dvojitá súprava pre 
skupinu 2 x 5 ks teliat

teľa do 3 týždňov až 4 zvieratá až 8 zvierat až 7 zvierat až 5 zvierat až 7 zvierat až 10 zvierat až 14 zvierat

teľa 4 týždne – 4 
mesiace

až 3 zvieratá až 7 zvierat až 5 – 6 zvierat až 3 zvieratá až 5 zvierat až 6 zvierat až 10 zvierat

teľa do 200 kg až 2 zvieratá až 5 zvierat až 4 zvieratá až 3 zvieratá až 5 zvierat až 6 zvierat až 10 zvierat

Hmotnosť Premium XL Dvojitá súprava Premium XL Premium XXL

do 100 kg až 3 zvieratá až 5 zvierat až 5 zvierat
do 200 kg  až 3 zvieratá až 3 zvieratá

 

Skupinový chov
Nasledujúce tabuľky ukazujú maximálne dovolený počet zvierat podľa aktuálnych zákonných ustanovení (stav: apríl 2018):

Hmotnosť PE UV+ Premium Plus Master Plus Heavy Plus

do 100 kg     
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Box pre teľatá
Box pre teľatá sa stará o to, aby teľa dostalo veľa čerstvého vzduchu, ale nebolo vystavené prievanu. Taktiež 
bude chránené pred škodlivými choroboplodnými zárodkami. Zviera v boxe pre teľatá neleží priamo na zemi, ale 
na zvýšených roštoch. Tým je teľaťu teplejšie a suchšie. Box pre teľatá je dostupný v dvoch veľkostiach.

• stabilný, kovový rám pozinkovaný v ohni • extrémne drsný a protišmykový sklolaminátový podlahový rošt 
(dvojdielny) • ľahko čistiteľné bočné steny z PVC-panelov s hladkým povrchom • otvorená štrbina v hornej oblasti 
bočných stien umožňuje teľaťu pohľadový kontakt k susedom • otočné dvere otvárajúce sa oboma smermi • vrát. 
držiaka na napájacie vedro a dvoch sklápacích držiakov na vedro • krmoviská možno uzavrieť jednotlivo • vďaka 
sklopným držadlám na prednej strane je presúvanie mimoriadne jednoduché • pojazdné zariadenie je voliteľne 
dostupné • treprava možná pomocou paletových vidlíc • strecha voliteľne dostupná • Vedro nie je súčasťou 
dodávky • Dodávka v rozmontovanom stave

 
 

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

14613
strecha voliteľne dostupná

Technické údaje 14610 14611

Vonkajšie rozmery búdy 173 x 93 x 131 cm 201 x 107 x 131 cm
Vnútorné rozmery búdy 130 x 85 x 106 cm 160 x 100 x 106 cm
Hmotnosť 121 kg 160 kg

Výr. č. Popis   €  

14610 Box pre teľatá malý 1 5   
14611 Box pre teľatá veľký 1 5   

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť   €  

14612 Strecha pre box pre teľatá malý 153 cm 98 cm 3,5 cm 22 kg 1 24   
14613 Strecha pre box pre teľatá veľký 180 cm 120 cm 3,5 cm 25 kg 1 25   
14609 Pojazdné zariadenie pre box pre teľatá     1 50   

14610-1 Sklolaminátový podlahový rošt pre box pre teľatá malý (dvojdielny) 130 cm 85 cm 2,5 cm 15,6 kg 1    
14611-1 Sklolaminátový podlahový rošt pre box pre teľatá veľký (dvojdielny) 160 cm 100 cm 2,5 cm 22 kg 1    
14611-2 PVC panel pre box pre teľatá na bočnú stenu 165 cm 3 cm 25 cm  1    
14611-3 PVC panel pre box pre teľatá na zadnú stenu 97 cm 3 cm 25 cm  1    

Vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá sa riadia podľa predpisov o ochrane zvierat a sú najlepšie dimenzované na 
požiadavky odchovu teliat. Prečítajte si viac online na www.kerbl.de

Box pre teľatá

vonkajšie rozmery vrát. 
vyklopeného držiaka na 
vedro

Top Seller
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Kerbl CalfHouse
Ideálny domov pre teľatá

Búdy pre teľatá zjednocujú všetky výhody na umožnenie optimálneho štartu pre teľatá. Búdy v každom ročnom období poskytujú ochranu pred 
všetkými vplyvmi počasia. Zároveň sa podporuje cirkulácia vzduchu cez stúpajúce strešné šikminy a vetracie tvory, čo znižuje tlak na vznik zárodkov a 
vytvára najlepšiu možnú mikroklímu. Výbeh poskytuje podnety vonkajšieho prostredia a rozširuje rozsiahlu ponuku miesta. Preto sú búdy pre teľatá 
spoločnosti Kerbl vhodné tiež neobmedzene na použitie v ekologickom/biologickom chove zvierat!
Vo vede a praxi búdy pre teľatá sú považované za optimálny systém chovu, ako počas jednotlivého, tak aj skupinového chovu.

Jednotlivé búdy pre teľatá

chránené a priestranné
optimálna klíma – leto ako v zime
• vysoký izolačný účinok a UV-ochrana vďaka vysoko kvalitným materiálom
• podpora cirkulácie vzduchu vďaka tvaru búdy a odvádzaniu vlhkého 

teplého vzduchu
• biele povrchy zabraňujú zohrievaniu

konštrukcia vhodná pre zviera
• veľká ponuka miesta
• oplotenie s vertikálnymi výstuhami v malom odstupe a bočnými 

ochrannými oblúkmi na zabránenie poraneniam
• hladké vnútorné plochy zabraňujú olizovanou materiálových vlákien, 

uľahčujú čistenie a zlepšujú tým podstatne hygienické podmienky

Robustnosť
• vysoko kvalitné materiály zaručujú odolnosť proti lomu a úderu, ako aj 

dlhú životnosť búdy pre teľatá
• rovnomerné hrúbky stien a bočné stabilizačné oblúky zvyšujú stabilitu a 

poskytujú prídavnú tuhosť pri skrútení
• robustné, žiarovo pozinkované oplotenie
• bočné ochranné oblúky prepožičiavajú oploteniu prídavnú stabilitu

UV
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Multifunkčné otočné dvere:
• Flexibilná lišta (a) s držiakom na vedro na napájanie vrát. poistky vedra (b), 2 otvorov na krmivo (c), so sklápacími 

držiakmi vedra pre vedro na krmivo
• vysoká poloha vedra na napájanie podporuje prirodzené naťahovanie krku, takže sa mlieko môže dostať priamo 

do žalúdka
• Šikmá poloha vedra sa stará o úplné vyprázdnenie
• Flexibilná lišta na variabilnú montáž držiaka na vedro na napájanie a voliteľne držiaka na fľaše na suché krmivo

komfort pre človeka a zviera
praktické, komfortné a multifunkčné
• oplotenie sa môže na čistenie predsiene vyklopiť nad búdu pre teľatá
• otočné dvere sa môžu na spätné uzavretie teľaťa voliteľne tiež presunúť do vstupu búdy pre teľatá
• búda pre teľatá sa môže na postlanie, čistenie a zapustenie do plota preklopiť smerom dopredu
• veľké celogumené pneumatiky s ihlovými ložiskami uľahčujú jednoduché presunutie aj pri ťažkých pôdnych 

podmienkach
• držadlo na ľahšie zdvihnutie búdy
• prah pri vstupe do búdy zabraňuje vyberaniu steliva
• prah v úrovni podlahy na oplotení umožňuje vstup pre človeka a zviera bez prekážok
• bočné ochranné oblúky zabraňujú prekĺznutiu teliat a poskytujú dodatočnú stabilitu

ľahké alebo ťažké oplotenie
Pre všetky jednotlivé búdy pre teľatá je dostupné oplotenie v ľahkom vyhotovení. Znížená hmotnosť uľahčuje napr. zdvíhanie oplotenia a presúvanie búdy 
zvalenej na oplotenie, poskytuje ale súčasne vysokú stabilitu.
Pri CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Heavy Plus, CalfHouse Master Plus a CalfHouse PE UV+ je možné oplotenie dodať navyše v ťažkom vyhotovení. Je 
extrémne robustné a vďaka zvýšenej hmotnosti poskytuje ešte lepšiu stabilitu.

ťažké oplotenie so zvýšenou hrúbkou materiálu (cca 45 kg) ľahké oplotenie (cca 30 kg)

Jednotlivé búdy pre teľatá

Znázornené obrázky sú príkladné a môžu sa podľa vyhotovenia odlišovať.



38

Jednotlivé búdy pre teľatá

CalfHouse PE UV+
O vysokú stabilitu a životnosť sa stará výroba z vysoko kvalitného, plastu HDPE, odolného 
proti úderom, s integrovanými UV-stabilizátormi. Spodný prah na vstupe do búdy vystužený 
oceľovými rúrami sa postará o vysokú stabilitu. Optimálna klimatizácia búdy pre teľatá sa 
dosiahne prostredníctvom viacstupňovo nastaviteľnej a do všetkých strán pevne aretovateľnej 
ventilačnej klapky. Taktiež uľahčuje plnenie koša na seno. Zvlášť hladké vnútorné plochy robia 
čistenie hravo jednoduché a zlepšujú tým hygienu.

• stúpajúca šikmina strechy s vetracími otvormi sa stará o optimálnu cirkuláciu vzduchu tak, 
aby vlhký a teplý vzduch mohol unikať nahor • čisté biele povrchy zabraňujú prehrievaniu 
vnútorného priestoru • prídavné stabilizátory UV zabraňujú prehrievaniu búdy pre teľatá 
a znižujú prirodzené znehodnocovanie materiálu • Vedro, kŕmny box a kôš na seno nie sú 
súčasťou dodávky

 
 

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Technické údaje 14565 14566 14570

Materiál búdy polyetylén polyetylén polyetylén
Vonkajšie rozmery búdy 205 x 115 x 135 cm 205 x 115 x 135 cm 205 x 115 x 135 cm
Rozmery oplotenia  150 x 110 x 96 cm 150 x 110 x 96 cm
Hmotnosť oplotenia  o 30 kg o 45 kg

Výr. č. Popis   €  

14565 CalfHouse PE UV+ bez oplotenia 1 17   
14566 CalfHouse PE UV+ s ľahkým oplotením 1 4   
14570 CalfHouse PE UV+ s ťažkým oplotením 1 4   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť   €  

145620 Oplotenie ľahké na CalfHouse PE UV+ kov pozinkovaný 150 cm 110 cm 96 cm 30 kg 1 24   
14572 Oplotenie ťažké na CalfHouse PE UV+ kov pozinkovaný 150 cm 110 cm 96 cm 45 kg 1 22   
14568 Súprava na dvere a pneumatiky na CalfHouse PE UV+     13 kg 1 34   
14567 prah Súprava dodatočného vybavenia kov 98 cm 2,5 cm 17 cm 2,2 kg 1 200   
3230 Kôš na seno malý model kov pozinkovaný 56 cm 29,5 cm 23 cm  1 78   

Vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá sa riadia podľa predpisov o ochrane zvierat a sú najlepšie 
dimenzované na požiadavky odchovu teliat. Prečítajte si viac online na www.kerbl.de
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Jednotlivé búdy pre teľatá

CalfHouse Premium Plus
Viac miesta! Vyššia stabilita!

Búda pre teľatá ešte zväčšená v dĺžke a výške poskytuje teľaťu teraz ešte väčšiu ochranu pred 
poveternostnými vplyvmi a umožňuje poľnohospodárovi viac voľného priestoru pri ošetrovaní teľaťa. 
CalfHouse Premium Plus je postavený so špeciálnou tkaninou zo sklenených vlákien s veľmi vysokou 
plošnou hmotnosťou. Tým má extrémne vysokú pevnosť v ťahu a rázovú pevnosť. Konštrukcia steny 
je na všetkých okrajových oblastiach a hranách búdy pre teľatá ďalej vystužená. Ľahko čistiteľný 
plastový prah zlepšuje hygienu. Aj táto búda pre teľatá sa vyznačuje optimalizovaným odvzdušňo-
vacím systémom, prostredníctvom ktorého sa reguluje klíma v búde bez prievanu. Vedro nie je 
súčasťou dodávky

 
 

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Technické údaje 14581 14580 14585

Materiál búdy Sklolaminát Sklolaminát Sklolaminát
Vonkajšie rozmery búdy 210 x 115 x 145,5 cm 210 x 115 x 145,5 cm 210 x 115 x 145,5 cm
Rozmery oplotenia  150 x 110 x 96 cm 150 x 110 x 96 cm
Hmotnosť oplotenia  o 30 kg o 45 kg

Výr. č. Popis   €  

14581 CalfHouse Premium Plus bez oplotenia 1 10   
14580 CalfHouse Premium Plus s ľahkým oplotením 1 4   
14585 CalfHouse Premium Plus s ťažkým oplotením 1 4   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť   €  

144720
Oplotenie ľahký pre CalfHouse Premium 

Plus, Heavy Plus a Master Plus
kov pozinkovaný 150 cm 110 cm 96 cm 30 kg 1 24   

144322
Oplotenie ťažký pre CalfHouse Premium 

Plus, Heavy Plus a Master Plus
kov pozinkovaný 150 cm 110 cm 96 cm 45 kg 1 22   

14304 prah umelá hmota 100 cm 2,3 cm 14,5 cm 4 kg 1 168   

Vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá sa riadia podľa predpisov o ochrane zvierat a sú najlepšie dimenzované 
na požiadavky odchovu teliat. Prečítajte si viac online na www.kerbl.de



40

Jednotlivé búdy pre teľatá

CalfHouse Heavy Plus
Výnimočne robustný!

Vďaka tvaru a vyššej hmotnosti je teľatník CalfHouse Heavy Plus výnimočne stabilný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou 
v ťahu a rázovou pevnosťou. Okraje a hrany sú obzvlášť robustné a zaručujú dlhú stabilitu. Veľkorysé rozmery teľatníka 
poskytujú teľaťu dostatok miesta a ochranu pred poveternostnými vplyvmi a gazdovi dostatočný priestor na starostlivosť o 
teľa. Aj táto búda pre teľatá sa vyznačuje optimalizovaným odvzdušňovacím systémom, prostredníctvom ktorého sa reguluje 
klíma v búde bez prievanu.

• Hmotnosť búdy: cca 37 kg • Vedro a kŕmny box nie je súčasťou dodávky

Robustné vyhotovenie – hrubšia hrúbka steny ako pri bežných búdach pre teľatá

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

 

Technické údaje 14575 14576 14577

Materiál búdy Sklolaminát Sklolaminát Sklolaminát
Rozmery oplotenia  150 x 110 x 96 cm 150 x 110 x 96 cm
Hmotnosť oplotenia  o 30 kg o 45 kg

Výr. č. Popis   €  

14575 CalfHouse Heavy Plus bez oplotenia 1 12   
14576 CalfHouse Heavy Plus s ľahkým oplotením 1 4   
14577 CalfHouse Heavy Plus s ťažkým oplotením 1    

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť   €  

144720
Oplotenie ľahký pre CalfHouse Premium 

Plus, Heavy Plus a Master Plus
kov pozinkovaný 150 cm 110 cm 96 cm 30 kg 1 24   

144322
Oplotenie ťažký pre CalfHouse Premium 

Plus, Heavy Plus a Master Plus
kov pozinkovaný 150 cm 110 cm 96 cm 45 kg 1 22   

14304 prah umelá hmota 100 cm 2,3 cm 14,5 cm 4 kg 1 168   

Novinka

Vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá sa riadia podľa predpisov o ochrane zvierat a sú najlepšie dimenzované na požiadavky odchovu teliat. 
Prečítajte si viac online na www.kerbl.de
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Jednotlivé búdy pre teľatá

CalfHouse Master Plus
10 000-násobne osvedčený CalfHouse Master Plus profitujte z našej kompetencie a dlhoročných skúseností pri dizajne vysoko kvalitných 
búd pre teľatá a zjednocuje všetky osvedčené vlastnosti série CalfHouse pokiaľ sa to týka stability, komfortu a dobrého pocitu zvieraťa 
– za vynikajúci pomer cena-výkon. So svojimi veľkorysými rozmermi poskytuje CalfHouse Master Plus, vyrobený z plastu zosilneného 
sklenenými vláknami, teľaťu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a voľný priestor na ošetrovanie poľnohospodárom. Aj táto búda pre 
teľatá sa vyznačuje optimalizovaným odvzdušňovacím systémom, prostredníctvom ktorého sa reguluje klíma v búde bez prievanu.

• Vedro a kŕmny box nie je súčasťou dodávky

 
 

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Technické údaje 14301 14470 14485

Materiál búdy Sklolaminát Sklolaminát Sklolaminát
Vonkajšie rozmery búdy 200 x 115 x 135 cm 200 x 115 x 135 cm 200 x 115 x 135 cm
Rozmery oplotenia  150 x 110 x 96 cm 150 x 110 x 96 cm
Hmotnosť oplotenia  o 30 kg o 45 kg

Výr. č. Popis   €  

14301 CalfHouse Master Plus bez oplotenia 1 12   
14470 CalfHouse Master Plus s ľahkým oplotením 1 4   
14485 CalfHouse Master Plus s ťažkým oplotením 1 4   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť   €  

144720
Oplotenie ľahký pre CalfHouse Premium 

Plus, Heavy Plus a Master Plus
kov pozinkovaný 150 cm 110 cm 96 cm 30 kg 1 24   

144322
Oplotenie ťažký pre CalfHouse Premium 

Plus, Heavy Plus a Master Plus
kov pozinkovaný 150 cm 110 cm 96 cm 45 kg 1 22   

14304 prah umelá hmota 100 cm 2,3 cm 14,5 cm 4 kg 1 168   
14302 prah Červený smrek 100 cm 2,3 cm 14,5 cm 1,8 g 1 168   

Vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá sa riadia podľa predpisov o ochrane zvierat a sú najlepšie dimenzované na 
požiadavky odchovu teliat. Prečítajte si viac online na www.kerbl.de
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Veľkopriestorové búdy pre teľatá

CalfHouse Premium XL
Skupinová búda pre zvieratá vyrobená z plastu vystuženého sklenenými vláknami poskytuje miesto až 
pre 5 teliat (je nutné dodržiavať miestne predpisy o ochrane zvierat). Na zadnej strane je umiestnené 
posuvné okno, ktoré o. i. uľahčuje kontrolu zvierat a tiež plnenie prípadných stojanov na seno. Prídavný 
vystužovací rám okolo búdy pre teľatá zaručuje maximálnu stabilitu. Búda pre teľatá s oplotením 
ponúka optimálny prehľad a uľahčuje kontrolu zvierat.

• krmoviská možno uzavrieť jednotlivo
• Bočné mriežky sa dajú jednoducho sklopiť dozadu na steny búdy
• ľahký prístup cez veľké vstupné dvere, cez dvere prejde aj vozík na prevoz teliat
• predvŕtané otvory na lyžinách na zachytávanie slamy a ukotvenie do zeme
• Ľahký transport búdy a oplotenia s traktorom
• Napájacie vedrá a dlhé kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky

14520: Rozsah dodávky: Prístrešok vrát. vystužovacieho rámu a oplotenia, zdvíhacie oká, drevený prah, 
držiak napájacieho vedra a dvoch držiakov žľabu pre dlhý kŕmny žľab (výr. č. 3268).

 

 

Univerzálna a robustná

Záchytná mreža:
• s 5 miestami na kŕmenie
• So záchytným systémom: jednotlivá alebo 

kompletná aretácia je možná
• držiak na vedro na napájanie vyklápateľný a 

zablokovateľný, navyše prestaviteľný v dĺžke a 
výške

• šírka krmoviska prestaviteľná
• vrát. držiakov žľabu
• údaj šírky záchytnej mreže: s držiakom na vedro 

na napájanie, max. dĺžka

vystužujúci rám poskytuje búde 
dodatočnú stabilitu

bočné a záchytné mreže možno usporiadať 
podľa potreby

záchytnú mrežu možno zavesiť na 
búdu
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Veľkopriestorové búdy pre teľatá

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

voliteľný prístrešok poskytuje ochranu pred poveternost-
nými vplyvmi a slnkom

Technické údaje 14520 14518 14539 14530

Materiál búdy Sklolaminát Sklolaminát Sklolaminát Sklolaminát
Vonkajšie rozmery búdy 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm
Rozmery oplotenia 209 x 221 x 120 cm   209 x 447 x 120 cm

Výr. č. Popis    €  

14520 CalfHouse Premium XL s oplotením  1   
14518 CalfHouse Premium XL samotný 1 4   
14539 CalfHouse Premium XL so záchytnou mrežou  1   
14530 CalfHouse Premium XL s oplotením – dvojitá súprava  1   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška OJ Kus/OJ    €  

14466 Prístrešok
Polyester s vrstvou 

z PVC
300 cm 270 cm    1    

14524 Vystužovací rám kov pozinkovaný      1    

14526
Držiak žľabu pre dlhý žľab na 

kŕmenie
kov pozinkovaný 82 cm 13,5 cm 18 cm   1 100   

14527
Držiak pre 5 vedier na jadrové 

krmivo
kov pozinkovaný 184 cm 42 cm 20 cm   1 36   

14529 Súprava ochrany proti stúpaniu       1    
14528 Predelenie krmoviska kov pozinkovaný 37,5 cm 14 cm 55,2 cm 1 pack 2 / pack 1 50   
14458 prah Červený smrek 203 cm 3,5 cm 19 cm   1 52   
14454 Kôš na seno kov pozinkovaný 113 cm 41 cm 38 cm   1 50   

14522
Oplotenie na CalfHouse Premium 

XL
kov pozinkovaný      1    

CalfHouse Premium XL so záchytnou mrežou 
(výr. č. 14539)
• vhodný pre 2 – 3 teľatá (treba dodržiavať miestne predpisy o ochrane zvierat)
• záchytná mreža sa môže otvoriť na obidvoch stranách a vytočiť
• Aby teľatá počas napájania nevstúpili do medzištrbiny medzi búdu a záchytnú mrežu, je možnosť 

voliteľného dodatočného vybavenia súpravou ochrany proti stúpaniu, výr. č. 14529.

Dvojitá súprava, CalfHouse Premium XL s oplotením 
(výr. č. 14530)
• Dostupná tiež ako dvojitá súprava pre až do 10 teliat
• Tip: S prídavným plotovým prvkom sa môže dvojitá súprava rýchlo a nekomplikovane rozdeliť 

na dva zálivy.

Rozmery na búdu

Voliteľné predelenie krmoviskaĽahký transport búdy a oplotenia s traktorom

Vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá sa riadia podľa predpisov o ochrane zvierat a sú najlepšie 
dimenzované na požiadavky odchovu teliat. Prečítajte si viac online na www.kerbl.de

14539

14530
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Veľkopriestorové búdy pre teľatá

CalfHouse Premium XXL
Veľkopriestorová búda pre zvieratá vyrobená z plastu zosilneného sklenenými vláknami poskytuje miesto 
až pre 7 teliat (je nutné dodržiavať miestne predpisy o ochrane zvierat). Prídavný vystužovací rám okolo 
búdy pre teľatá zaručuje maximálnu stabilitu aj pri väčších zvieratách. Otáčateľná vetracia štrbina regu-
luje cirkuláciu vzduchu vo zadnej oblasti búdy pre teľatá. Na hrebeni búdy je umiestnený zdvíhací oblúk 
na ľahké zdvíhanie a prepravu búdy. Búda pre teľatá s oplotením ponúka optimálny prehľad a uľahčuje 
kontrolu zvierat.

• krmoviská možno uzavrieť jednotlivo
• Bočné mriežky sa dajú jednoducho sklopiť dozadu na steny búdy
• ľahký prístup cez veľké vstupné dvere, cez dvere prejde aj vozík na prevoz teliat
• predvŕtané otvory na lyžinách na zachytávanie slamy a ukotvenie do zeme
• Ľahký transport búdy a oplotenia s traktorom
• Napájacie vedrá a dlhé kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky

14540: Rozsah dodávky: Búda vrát. vystužovacieho rámu a oplotenia, zdvíhacieho oblúka, dreveného 
prahu, držiaka napájacieho vedra a štyroch držiakov žľabu pre dlhý kŕmny žľab (výr. č. 3268).

 

 

Univerzálna a robustná

záchytnú mrežu možno zavesiť na búdubočné a záchytné mreže možno usporiadať 
podľa potreby

vystužujúci rám poskytuje búde 
dodatočnú stabilitu

Záchytná mreža:
• s 7 miestami na kŕmenie
• So záchytným systémom: jednotlivá alebo 

kompletná aretácia je možná
• držiak na vedro na napájanie vyklápateľný a 

zablokovateľný, navyše prestaviteľný v dĺžke 
a výške

• šírka krmoviska prestaviteľná
• vrát. držiakov žľabu
• údaj šírky záchytnej mreže: s držiakom na 

vedro na napájanie, max. dĺžka



45

Veľkopriestorové búdy pre teľatá

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!
Na vyloženie bude potrebný čelný nakladač s vidlicovým vysokozdvižným vozíkom!

Technické údaje 14540 14519

Materiál búdy Sklolaminát Sklolaminát
Vonkajšie rozmery búdy 340 x 296 x 204 cm 340 x 296 x 204 cm
Rozmery oplotenia 280 x 299 x 120 cm  

Výr. č. Popis   €  

14540 CalfHouse Premium XXL s oplotením 1   
14519 CalfHouse Premium XXL samotný 1   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška OJ Kus/OJ    €  

14546
Oplotenie na  

CalfHouse Premium XXL
kov pozinkovaný       1   

14526 Držiak žľabu pre dlhý žľab na kŕmenie kov pozinkovaný 82 cm 13,5 cm 18 cm   1 100   
14549 Súprava ochrany proti stúpaniu       1    
14528 Predelenie krmoviska kov pozinkovaný 37,5 cm 14 cm 55,2 cm 1 pack 2 / pack 1 50   

Voliteľné predelenie krmoviskaĽahký transport búdy a oplotenia s traktorom

Vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá sa riadia podľa predpisov o ochrane zvierat a sú najlepšie dimenzované na 
požiadavky odchovu teliat. Prečítajte si viac online na www.kerbl.de
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Modulové plotové ustajnenie
Súpravy na ustajnenie pre teľatá až do 8. týždňa života

Na chov teliat v hale alebo zastrešenej oblasti sa môžu súpravy na ustajnenie jednoducho upevniť na stene pomocou nástenného držiaka.

• predvŕtané otvory na lyžinách na zachytávanie slamy a ukotvenie do zeme • Vedro a dlhé žľaby na kŕmenie nie sú súčasťou dodávky.

14486 rozsah dodávky: 2 x 14495 (nástenný držiak), 1 x 14496 (plotový diel s dverami dlhý), 1 x 14497 (plotový diel mreža dlhý), 1 x 14493 (5 ks záchytná mreža)
14487 rozsah dodávky: 2 x 14495 (nástenný držiak), 1 x 14496 (plotový diel s dverami dlhý), 1 x 14497 (plotový diel mreža dlhý), 1 x 14498 (7 ks záchytná mreža)
14488 rozsah dodávky: 3 x 14495 (nástenný držiak), 2 x 14496 (plotový diel s dverami dlhý), 1 x 14497 (plotový diel mreža dlhý), 2 x 14493 (5 ks záchytná mreža)
14489 rozsah dodávky: 3 x 14495 (nástenný držiak), 2 x 14496 (plotový diel s dverami dlhý), 1 x 14497 (plotový diel mreža dlhý), 2 x 14498 (7 ks záchytná mreža)

 

 

Musia byť dodržiavané miestne pred-
pisy o ochrane zvierat!
Zohľadnite, prosím, samostatné 
náklady na dopravu!
Na vyloženie bude potrebný čelný 
nakladač s vidlicovým vysokozdvižným 
vozíkom!

Výr. č. Popis Materiál  €  

14486 Jednotlivá súprava pre skupinu 3 ks teliat kov pozinkovaný 1   
14487 Jednotlivá súprava pre skupinu 5 ks teliat kov pozinkovaný 1   
14488 Dvojitá súprava pre skupinu 2 x 3 ks teliat kov pozinkovaný 1   
14489 Dvojitá súprava pre skupinu 2 x 5 ks teliat kov pozinkovaný 1   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška OJ Kus/OJ   €  

14495 Nástenný držiak kov pozinkovaný      1   
14493 Záchytná mreža 5 miest na kŕmenie kov pozinkovaný 213 cm 52 cm 120 cm      
14498 Záchytná mreža 7 miest na kŕmenie kov pozinkovaný 285 cm 52 cm 120 cm      
14491 Plotový diel s dverami s 3 miestami na kŕmenie kov pozinkovaný 215 cm 3 cm 120 cm      
14496 Plotový diel s dverami s 6 miestami na kŕmenie kov pozinkovaný 285 cm 3 cm 120 cm      
14492 Plotový diel mreža krátky kov pozinkovaný 215 cm 3 cm 120 cm      
14497 Plotový diel mreža dlhá kov pozinkovaný 285 cm 3 cm 120 cm      
14528 Predelenie krmoviska kov pozinkovaný 37,5 cm 14 cm 55,2 cm 1 pack 2 / pack 1   
14526 Držiak žľabu pre dlhý žľab na kŕmenie kov pozinkovaný 82 cm 13,5 cm 18 cm   1   
14527 Držiak pre 5 vedier na jadrové krmivo kov pozinkovaný 184 cm 42 cm 20 cm   1   

14526 držiak žľabu na dlhý žľab na kŕmenie: vhodný pre 14493, 14498, 14491, 14496
14527 držiak na 5 vedier na jadrové krmivo: vhodný pre 14493
14528 oddelenie miest na kŕmenie: vhodné pre 14493, 14498, 14491, 14496

Plotová a záchytná mreža sa môžu umiestniť podľa potreby

ľahká preprava

Umiestnenie teliat

Novinka

Vhodný podľa predpisov o ochrane zvierat:
Naše búdy a boxy pre teľatá sa riadia podľa predpisov o ochrane zvierat a sú najlepšie dimenzované na 
požiadavky odchovu teliat. Prečítajte si viac online na www.kerbl.de

Nástenný držiak
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Box na jadrové 
krmivo malý
S plechovou vložkou na kŕmenie jadrovým 
krmivom.

• vhodný pre všetky jednotlivé búdy pre teľatá 
• možnosť zavesenia z vnútornej strany plota 
• plnenie pohodlne zvonku • Kryt chráni obsah 
pred dažďom • stabilná nádoba z plastu

 

 

 Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

144353 zelená 330 mm 512 mm 270 mm 13 l 1 40  

Kombinovaný box na 
krmivo malý
S pozinkovanou krmelcovou vložkou na kombino-
vané kŕmenie senom a jadrovým krmivom. Ideálny 
na prechod z mliečneho na suché krmivo.

• vhodný pre všetky jednotlivé búdy pre teľatá 
• možnosť zavesenia z vnútornej strany plota 
• plnenie pohodlne zvonku • Kryt chráni obsah 
pred dažďom • stabilná nádoba z plastu

 

 

 Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

144352 zelená 330 mm 512 mm 270 mm 11,5 l 1 40  

Búdy pre teľatá – príslušenstvo

Kombinovaný krmelcový box
Na kombinované kŕmenie objemovým a jadrovým krmivom

• ľahké plnenie • Krmivo je chránené pred dažďom • Odtok 
misky na krmivo na jednoduché čistenie • upevňuje sa zvonka 
na otvor na krmivu • vhodný na jednotlivé búdy a boxy pre 
teľatá • vrátane závesného držiaka Bucket Guard výr. č. 1407 
• Kapacita krmelca: 20 l • Kapacita misky na krmivo: 5,5 l

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

144355 300 mm 380 mm 730 mm 1 21  

 

Kôš na seno
• vhodný pre CalfHouse Premium 4/5, 
skupinové iglu FLIXBOX, CalfHouse Premium 
XL a CalfHouse Premium XXL • Materiál: kov 
pozinkovaný • na naskrutkovanie

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče   €  

14454 113 cm 41 cm 38 cm 75 mm 10 mm 1 50   
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Búdy pre teľatá – príslušenstvo

Miska na krmivo
• univerzálne použiteľná miska na krmivo 
• húževnatý plast odolný proti teplote • miska 
a kryt s možnosťou potlače na vyžiadanie 
• bezpečný pre potraviny

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiava-
jte pokyny na konci katalógu. 

 

Výr. č. Farba Ø Kapacita  €

324811 sivá 31,5 cm 6 l 1/5  
324812 zelená 31,5 cm 6 l 1/5  
324815 akvamarínová 31,5 cm 6 l 1/5  
324816 rosé 31,5 cm 6 l 1/5  
324813 olivová zelená 31,5 cm 6 l 1/5  

Výr. č. Popis Farba   

324820 Kryt pre misku na krmivo 6 litrov a 8 litrov biela 1/5/50  

Miska na krmivo
• univerzálne použiteľná miska na krmivo • obzvlášť robustný a hygienický 
• ideálne vhodný na použitie v stajni • Materiál: Ušľachtilá oceľ nehrdzavejúce

 

 

 Výr. č. Ø Kapacita  €

324828 30 cm 5,5 l 1/50  

Vedro do stajne a stavebné vedro
• veľmi stabilné vyhotovenie • Materiál: umelá hmota

Dostupné v úprave pre zákazníka. 
Dodržiavajte pokyny na konci 
katalógu.

 

 

29935Výr. č. Popis Farba Ø Kapacita   €

29881  olivová zelená 33 cm 12 l 1 350  
298800 bezpečný pre potraviny modré transparentné 33 cm 12 l 1 350  
298801 bezpečný pre potraviny ružová transparentná 33 cm 12 l 1 350  

Výr. č. Popis Farba   €

29935 Kryt pre vedro do stajne a stavebné vedro čierna 1/30  

Made in the EU

Made in the EU

Miska na krmivo
• univerzálne použiteľná miska na krmivo • húževnatý plast odolný proti teplote 
• veľká kapacita • s plniacou stupnicou v litroch a US galónoch • s vybraním pre 
krúžok • ľahko sa čistí vďaka priehlbine • vhodný kryt (324820) voliteľne dostupný 
• bezpečný pre potraviny

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 

Výr. č. Farba Výška Ø Kapacita  €

14711 olivová zelená 18,5 cm 31,5 cm 8 l 1  

Made in Germany

Novinka

Top Seller

324820
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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

 

 

 

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

3268 zelená 100 cm 35 cm 24 cm 42 l 1 120  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška   €

14526 Držiak žľabu pre dlhý žľab na kŕmenie kov pozinkovaný 82 cm 13,5 cm 18 cm 1  

Držiak vedra
• robustný • na zavesenie vedier a misiek 
na krmivo • na nasadenie

321216: 
• Krúžok na vedrá sa dá sklopiť, ak sa 
nepoužíva • na montáž na stenu

 

 

 

Výr. č. Popis Materiál Ø   € 

1444 Štandard kov pozinkovaný 29,5 cm 1 310  
321216 sklápací, na montáž na stenu kov pozinkovaný 28 cm 1/10 480  

1445 Holandský model kov pozinkovaný 28 cm 1 340  

Búdy pre teľatá – príslušenstvo

Držiak pre 5 vedier na jadrové 
krmivo
• vhodný napr. pre vedrá do stajne a stavebné vedrá (29881) a 
misiek na krmivo (324811-324816) • pre CalfHouse Premium XL 
(14520) • vhodný tiež na montáž na stenu

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Šírka Výška   €  

14527 kov pozinkovaný 184 cm 42 cm 20 cm 1 36   

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 223111

Rozmery (Š x H x V) 100 x 35 x 24 cm

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita  € 

223111 zelená 1/2“ 42 l 1  

Výr. č. Popis  € 

223113 Plavákový ventil 1/10  

321216 1444

223113

14526
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Zamestnanie teliat

Škrabacia rohož
• vyrobené z prírodného gumového materiálu 
• pohyblivé a mäkké výstupky zaisťujú najlepšiu 
starostlivosť o srsť bez rizika podráždenia 
pokožky • obdĺžnikový tvar s množstvom 
upevňovacích otvorov na stabilnú montáž • mul-
tifunkčné možnosti použitia, napr. priamo na 
stenu alebo okolo stĺpov, kolov alebo rohov

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka   €

32678 čierna 40 cm 30 cm 1/12  
32689 čierna 60 cm 40 cm 1/6  

Škrabacia kefa
• stará sa o ideálne čistenie a ošetrovanie srsti • zvlášť je 
možné kefovať hlavu a krk • vhodné pre hovädzí dobytok a 
teľatá, kone, kozy a mnohé iné • rôzne možnosti montáže 
(steny, kúty, ustajnenia, koly) • Materiál štetín: Polyamid 
• Dĺžka štetín: 5 cm

 

 

 

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška   €

293100 červený / modrá 22 cm 9 cm 50 cm 1  

Lopta na hranie na krmivo HeuBoy
• lopta je najlepšie vhodná na použitie v stajni, na pastvine alebo vo výbehu • s 19 
otvormi na kŕmenie • stabilný plast, odolný proti UV • až pre 3 kg sena • Plnenie cez 
plniaci otvor 116 mm so skrutkovacím uzáverom • dá sa tiež zavesiť na lano alebo reťaz

 

 

 

Výr. č. Farba Ø Ø otvora na žrádlo  €

3210385 modrá 40 cm 60 mm 1  
3210386 červený 40 cm 60 mm 1  
3210388 pink 40 cm 60 mm 1  
3210384 fialová 40 cm 40 mm 1  

Výr. č. Popis  €

3210385-1 Kryt pre Heuboy 1/80  

Made in the EU

Hračka na zamestnanie teliat
Úlohou tohto výrobku na zamestnanie mláďat je ukojiť neuspokojenú chuť cicať a uspokojiť túžbu po aktivite teliat. Súčasne sa vďaka 
nemu podporí prevencia nesprávneho správania (napr. vzájomného cicania). Akceptovanie a záujem teliat o výrobok je vysoký a takisto aj 
trvalý. Teľatá sa radi zamestnávajú a hrajú s rôznymi hračkami.

„Hračka pre mláďatá“ vytvorí v maštali okamžite pozitívnu a priateľskú atmosféru.

• Teľatá sa radi zamestnávajú s kmitajúcou loptou alebo z nej žerú seno
• vhodné pre skupinový chov

Made in Germany

32689

32678
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Zamestnanie teliat
HayBag
Haybag spája množstvo výhod v jednom výrobku.

• až o 15 % menšie straty krmiva • jednoduché plnenie a čistenie 
• optimálny na kŕmenie senom pre daný druh • univerzálne použitie a 
jednoduchá montáž v stajni alebo na pastvine

326102: 12 bočných otvorov vo vzdialenosti 20 cm
326103: 15 bočných otvorov vo vzdialenosti 20 cm

 

 

 

Súprava cumľov na zamestnanie teliat
• Teľatá môžu uspokojovať svoj neukojený sací pud • na jednoduchú montáž na 
stenu • vhodné pre samostatný i skupinový chov

 

 

 
Výr. č.  €

14129 1  

Výr. č. Popis Farba  € 

14128 Cumeľ pre teľatá bez dierovania modrá 1/50  

Hracie lano
• z organického prírodného materiálu (100 % bavlna) 
• na cievke • pletené 

 

 

Výr. č. Dĺžka Hrúbka   €

22681 250 m 8 mm 1/2  

• Teľatá sa musia k svojmu krmivu prepracovať a 
hravo sa s ním zamestnávajú

• vhodné pre skupinový chov

Výr. č. Popis Farba Materiál Kapacita  €

326102 Small čierna umelá hmota 85 l 1/10  
326103 Big čierna umelá hmota 195 l 1/6  

Výr. č. Popis Materiál vhodný pre  € 

323506 Nástenný držiak kov pozinkovaný  1/10  
326104 Podlahový držiak kov pozinkovaný  1  

• Teľatá sa radi zamestnávajú s tým a ohlodávajú to
• vhodné pre samostatný i skupinový chov

Hračka z prírodného kaučuku BiteStar
BiteStar z prírodného kaučuku je na základe svojich rozmanitých možností použitia 
perfektnou hračkou pre vaše zvieratá. Štyri odstávajúce šišky povzbudzujú zvieratá 
k spoločnej hre. Z dôvodu premysleného tvaru je BiteStar atraktívny pre zvieratá aj 
na dlhšie časové obdobie.

• organický, variabilný a zdravotne nezávadný materiál na zamestnanie • dlhá 
životnosť • variabilne použiteľný

22691: ako súprava na zavesenie: voľné zavesenie povzbudzuje zvieratá na hru 
• Súprava (22691) obsahuje: • 1 x BiteStar (22690) • 1 x závesný kryt (22692) 
• 1 x závesná reťaz s krúžkom (22607)

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Materiál Ø  €

22690 jednotlivo béžová Prírodný kaučuk 33 cm 1/20  

22691
so závesným krytom (22692) a záves-

nou reťazou (22607)
béžová Prírodný kaučuk 33 cm 1/20  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Hrúbka článku  €

22607 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 4 mm 1/25/100  
22692 Závesný kryt pre BiteStar Ušľachtilá oceľ   1/50  

Novinka

323506

22691

22690
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Deka pre teľatá Premium
• udržuje teplo vďaka vrstve z PU-penového materiálu • silne vodoodpudivý (vodný stĺpec do 5000 mm) 
a s priedušným 4-vrstvovým materiálom • zvlášť mäkká a odolná • vynikajúci priliehavý tvar a flexibilné 
prispôsobenie veľkosti vďaka prestaviteľnej brušnej príklopke, nožným popruhom a suchým zipsom na hrudi 
• možnosť prania v práčke pri 30 °C

 

 

 

Výr. č. Farba Celková dĺžka  €

14157 čierna 70 cm 1/30  
14158 čierna 80 cm 1/30  

Deky pre teľatá

Deka pre teľatá Ripstopp
• vrchný materiál z neroztrhnuteľného 600 Denier ribstop polyesteru • s nylonovým remeňom 
a plastovými klipsovými uzávermi • vodoodpudivý materiál do výšky vodného stĺpca 3000 mm 
• priedušné vlastnosti zabraňujú nadmernému poteniu • možnosť prania v práčke pri 30 °C

 

 

 

Výr. č. Farba Celková dĺžka  €

14155 sivá 70 cm 1/25  
14156 sivá 80 cm 1/25  

• Deky pre teľatá podporujú imunitný systém v prvých dňoch a predchádzajú hnačkovým problémom a iným zdravotným poruchám
• Pri teplotách nižších ako +10 °C sa zvyšuje riziko ochorení
• Ochrana pri prekvapujúcej zmene počasia
• Zamedzenie stresu u novonarodených teľatách
• Teľatá nosia deky spravidla 3 až 4 týždne, v prípade potreby aj dlhšie
• Deky pre teľatá nie sú vhodné na hromadný chov
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Deka pre teľatá EasyWear
• superľahká a funkčná deka pre teľatá na celý rok • špeciálne vatovanie 
zaisťuje rovnomernú teplotu a vynikajúcu tepelnú izoláciu • odpudzuje vietor a 
vodu vďaka zváranému prešívaniu • žiadne vyčnievajúce popruhy, a tým znížené 
zranenia teľaťa • stabilné plastové uzávery • možnosť prania v práčke pri 30 °C

 

 

 

Výr. č. Farba Celková dĺžka  €

14194 tmavomodrá 70 cm 1/25  
14195 tmavomodrá 80 cm 1/25  

Deka pre teľatá ThermoPlus
• vrchný materiál z neroztrhnuteľného 600 Denier ribstop polyesteru • s anato-
mickým hrudným a brušným uzáverom • stabilné uzávery s prídavným fixovaním 
suchým zipsom • vodoodpudivý do výšky vodného stĺpca 3000 mm • 200 g 
výplň z poly rúna pre optimálnu ochranu ak pri extrémnych vonkajších teplotách 
• priedušné vlastnosti zabraňujú nadmernému poteniu • možnosť prania v 
práčke pri 30 °C

 

 

 

Výr. č. Farba Celková dĺžka  €

14148 tmavomodrá 70 cm 1/15  
14149 tmavomodrá 80 cm 1/15  

Deky pre teľatá
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Diétne minerálne krmivo pre dojnice na zníženie nebezpečenstva mliečnej horúčky.
Vysoký obsah vápnika vo forme ľahko prístupných solí vápnika.

Pilulka Calzogol
Kalziová pilulka (mliečna horúčka)

• Kravy s optimálnym zásobovaním vápnikom spúšťajú lepšie laktáciu, sú zdravšie a dávajú viac mlieka. 
• veľmi vysoké obsahy rýchlo a pomaly dostupného vápnika (45 g) a vitamínu D3 (40 000 I.E.) na 
pilulku! • zdroje vápnika s rozličnou mierou uvoľňovania zásobujú kravu rovnomerne vápnikom • veľmi 
dobrá znášanlivosť so sliznicou – žiadne dráždenie papule, pažeráka a bachora • bez leptavého chloridu 
vápenatého • jednoduchá a ekonomická aplikácia – jedna pilulka na dávku postačuje!

 

 

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť OJ Kus/OJ  € 

15980 175 g 1 pack 4 / pack 1/8  

Doplnkové krmivo

Pečať kvality pre krmivo Bavorského združenia poľnohospodárov
Poľnohospodárske oblasti, ktoré sa zúčastňujú na programe „Otvorené dvere maštale” smú používať 
už iba krmivá, ktoré sú opatrené touto pečaťou. Takto sa v týchto podnikoch zaručí komplexná 
bezpečnosť krmív! Kvalitné produkty Agrochemica sú navyše certifikované GMP+ a QS.

Kvalita pre 
krmivá

Kvalita pre 
krmivá

Pilulka Phosphogol
Fosforová pilulka pre dojnice

Kravy s optimálnym zásobovaním fosforom sa lepšie dostávajú do laktácie, sú 
zdravšie a dávajú viac mlieka. U teliacich sa kráv sa stále častejšie vyskytuje 
nedostatok fosforu. Pilulka Phosphogolu umožňuje cielené zásobovanie fosforom 
pred termínom otelenia.
• veľmi vysoký obsah ľahko dostupného fosforu (37 g) v jednej pilulke! 
• dodatočný prísun vápnika (15 g) • jednoduchá a ekonomická aplikácia – jedna 
pilulka na dávku postačuje! • Podávanie v kombinácii s pilulkou Calzogolu 
zaručuje dostatočný prísun vápnika spolu s fosforom

Doplnkové krmivo pre dojnice

 

 

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť OJ Kus/OJ   €

15987 185 g 1 pack 4 / pack 1/8  

Kvalita pre 
krmivá

Kŕmne odporúčanie:
• Okolo času otelenia podajte jednu pilulku pomocou aplikátora 

podľa návodu. V prípade potreby podajte cca 12 hodín po 
pôrode druhú pilulku.

Kŕmne odporúčanie:
• Okolo času otelenia podajte jednu pilulku pomocou aplikátora podľa návodu. 

V prípade potreby podajte cca 12 hodín po pôrode druhú pilulku.
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Pilulka Fertilgol
Beta Karotén pilulka (plodnosť)

• Rýchla brezivosť skracuje čas medzi otelením a zlepšuje hospodársky úspech. • pre samičie a 
samčie chovné zvieratá krátko pred a počas časového obdobia krytia a oplodnenia • na podporu 
úspešného transferu embrya (príjemca a darcovské zvieratá) • vysoký obsah betakaroténu 
podporuje tvorbu žltých teliesok, kvalitu mledziva, cyklus ruje a kvalitu spermií • dobre vyvinuté 
žlté teliesko má pozitívny vplyv na mieru prežitia embryí • jednoduchá a bezpečná aplikácia 
vďaka rovnomernému uvoľňovaniu betakaroténu, vitamínov a stopových prvkov počas časového 
obdobia min. 20 dní • miera uvoľňovania bola potvrdená vedecky

Diétne minerálne krmivo (pre hovädzí dobytok s úplne vyvinutým 
bachorom) na podporu prípravy na ruju a reprodukciu.
Vysoký obsah vitamínu A

 

 

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť OJ Kus/OJ   €

15983 95 g 1 pack 8 / pack 1/8  

Pilulka Bufferlyt
Akumulačná a elektrolytická pilulka

Pri poruchách trávenia, nedostatku apetítu a nechuti k napájaniu
• Hydrogénuhličitan sodný je veľmi efektívny akumulátor. Použitie akumulátora pôsobí proti prekysleniu. 
Prekyslenie je často dôvodom, prečo sú teľatá slabé a malátne a nemajú žiadnu chuť piť • Straty elektrolytu 
sa efektívne doplnia. Stabilizuje sa tak biologická vodná bilancia napr. pri strese počas prepravy a pri 
horúčave • bezpečné podávanie bez stresu. Podávanie sa môže uskutočniť aj bez aplikátora. Jednoducho 
vložte rukou pilulku v pozdĺžnom smere do hrdla na koreň jazyka. Teľa prehltne pilulku bez problémov 
• podávač nie je súčasťou dodávky

Minerálne krmivo (pre 
teľatá) na dodatočný prísun 
pufrov a elektrolytov.

 

 

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť OJ Kus/OJ  € 

15984 13 g 1 pack 15 / pack 1/12  

Výr. č. Popis  €

15985 Podávač na pilulky Bufferlyt 1/12  

15985

Doplnkové krmivo

Kvalita pre krmivá

Kvalita pre krmivá

Kŕmne odporúčanie:
• Samičí hovädzí dobytok: Prvú pilulku podajte 30 dní pred časovým obdobím 

oplodnenia. Druhú pilulku podajte krátko pred a po oplodnení
• Krycí býk: Počas sezóny krytia podajte každých 20 – 30 dní jednu pilulku. Čas 

odbúrania pilulky v bachore 20 dní

Kŕmne odporúčanie:
• Pri prvých príznakoch porúch trávenia ihneď podajte pilulku podľa návodu. 

Následne po každom napájaní podajte počas 2 – 3 dní jednu pilulku.

Pilulka Ket-o-Vital®

Energetická pilulka (ketóza)

• Zdravé kravy budú rýchlejšie teľné a budú dávať viac mlieka. • pilulka, ktorá pôsobí 
na rozličné fyziologické úrovne – pečeň – bachor – imunitný systém • glukoplastické 
látky podporujú metabolizmus energie. Nebezpečenstvo ketózy/acetonémie klesá 
• veľmi vysoká dojivosť, problémy pri pôrode, stres, horúčava a stukovatenie v momente 
pôrodu sú klasickými rizikovými faktormi pre ketózu • bezpečné dávkovanie a aplikácia. 
Zvieratá majú veľký apetít, sú viac fit a rýchlejšie sa zotavujú

Diétne doplnkové krmivo pre dojnice na zníženie nebez-
pečenstva ketózy. Suroviny poskytujúce glukózu.

 

 

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť OJ Kus/OJ   €

15982 135 g 1 pack 4 / pack 1/8  

Kvalita pre 
krmivá

Kŕmne odporúčanie:
• Krátko po otelení podajte podľa návodu dve pilulky pomocou aplikátora na pilulky. 

V prípade potreby 12 hodín po otelení podajte ďalšiu pilulku.



56

Podávač liekov
pre pilulku a kravský magnet

• pre jednoručné ovládanie • zaoblené hrany • Podávacie puzdro: 
Vnútorný priemer 36 mm, dĺžka 11 cm, s prídržnými pružinami 
• vhodný pre Calzogol pilulku (výr. č. 15980), Ket-o-Vital pilulku 
(výr. č. 15982), Fertilgol pilulku (výr. č. 15983), Phosphogol 
pilulku (výr. č. 15987) a klietkové magnety

2129: vhodný pre mladý dobytok a malé rasy hovädzieho dobytka
2139: vhodný pre veľké rasy hovädzieho dobytka (napr. Holštajnský 
dobytok, strakatý dobytok, hnedý dobytok)

 

 

 

Výr. č. Farba Materiál Dĺžka  € 

2129 zelená Ušľachtilá oceľ 53 cm 1/30  
2139 zelená Ušľachtilá oceľ 70 cm 1/30  

Opierka hlavy pre hovädzí dobytok
• ľahká a bezpečná fixácia hlavy • uľahčuje liečbu a podávanie 
liekov alebo krmiva • Upevnenie na kŕmnu zábranu • vhodná pre 
potrubia s priemerom do max. 7,5 cm • Znižuje riziko stresu a 
poranenia zvieraťa i chovateľa

 
 

 

Výr. č.   €

2164 1  

Test na hnačku pre teľatá
Rýchly test pri hovädzom dobytku a teľatách

Ak chcete vedieť, či vaše teľa trpí na E.coli, rotavírusy, koronavírusy alebo kryptosporídie, objasní vám to ihneď test. 
Často sa popri jednotlivých infekciách vyskytnú aj multiinfekcie rozličných pôvodcov.

Bezpečnosť pri manipulácii a plánovaní – 
viac úspechu v odchove teliat!

 

 
Výr. č. Obsah  € 

15843 5 styck / Balenie 1/25  

Doplnkové krmivo

Použitie:
• zobrať vzorku hnačky a zmiešať s dodanou reagenčnou tekutinou
• následne dať zmes na testovaciu kazetu
• po cca 10 minútach je možná rýchla identifikácia pôvodcu a môžu sa čo najrýchlejšie zaviesť prvé 

opatrenia, ako napríklad intenzívna dezinfekcia
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Calz-o-Phos Liquid
Na zníženie nebezpečenstva klinickej a subklinickej mliečnej 
horúčky (popôrodnej parézy)

• na prevenciu nedostatku vápnika a fosforu na základe veľmi vysokým obsahov 
dostupného vápnika a fosforu (59 g, resp. 45 g na fľašu) • ochrana slizníc – bez 
leptavého chloridu vápenatého • jednoduché a bezstresové možnosti aplikácie: 
• 1. Podajte priamo s fľašou do papule. • 2. Calz-o-Phos zmiešajte s jadrovým 
krmivom. • 3. V kombinácii s nadstavbovým nápojom po otelení.

Diétne minerálne krmivo pre dojnice na zníženie nebezpečenstva 
mliečnej horúčky.
Vysoký obsah vápnika vo forme ľahko prístupných solí 
vápnika.

 

 

Výr. č. Obsah OJ Kus/OJ   €

15974 500 ml / Fľaša 1 pack 4 / pack 1/5  
15975 5000 ml / Kanister   1  

LaktaStart®

Nápoj pri otelení pre kravy

• koncentrát na výrobu nadstavbového nápoja pre čerstvo otelené kravy • obsahuje elektrolyty, 
vitamíny, organicky viazané stopové prvky a nosiče energie, ktoré sú v tejto fáze pre kravu veľmi 
dôležité • veľmi dobré prijatie podporuje dobrovoľný príjem vody priamo po otelení a môže tak zabrániť 
aj posunom žalúdka • časovo úsporná aplikácia a jednoduché dávkovanie • dá sa optimálne doplniť s 
Calz-o-Phos Liquid (mliečna horúčka-profilaxia) • bez umelých aróm

Doplnkové krmivo (pre dojnice) na krátkodobé dodatočné 
zásobovanie vitamínmi a stopovými prvkami

 

 

Výr. č. Obsah   €

15760 200 ml / Fľaša 1/12  

Surlac® Plus Liquid
Tekutý koncentrát na okysľovanie mlieka a náhrad mlieka

• Surlac Plus zjednodušuje používanie nápojov • bezpečnou acidifikáciou sa nápoje „predtrávia“. Nápoje 
preto zostávajú dobre tolerované aj pre mladé zvieratá do teploty 39 °C. Je to dôležitá požiadavka pre 
nápoje ad libitum, zásobné a studené nápoje • acidifikáciou pod pH 5,5 sa inhibuje rast niektorých 
baktérií (napr. E. coli). • slúži aj na stabilizáciu črevnej flóry • Surlac Plus Liquid obsahuje životne dôležité 
železo. Železo podporuje tvorbu krvi a odvrátenie infekcie. Pomáha zvyšovať vitalitu teliat

Doplnkové krmivo na okysľovanie mlieka 
alebo náhrad mlieka

 

 

Výr. č. Obsah  € 

15977 5000 ml / Kanister 1  

Doplnkové krmivo

Kvalita pre 
krmivá

Kvalita pre 
krmivá

Kvalita pre krmivá

Kŕmne odporúčanie:
• 1. Fľašu (500 ml) podajte/nakŕmte cca 24 hodín pred telením 2. Fľašu 

(500 ml) priamo po otelení.
• V prípade potreby: 3. Fľašu (500 ml) podajte/nakŕmte cca 12 hodín 

po telení a 4. Fľašu (500 ml) 24 hodín po otelení.
• Na zhodnotenie vápnika a fosfora kŕmnej dávky po veterinárnej infú-

zii vápnika: 1. fľašu (500 ml) podajte/nakŕmte 8 – 12 hodín po infúzii 
a 2. fľašu (500 ml) 24 hodín po infúzii.

Kŕmne odporúčanie:
• Obsah jednej fľaše (200 ml) dajte do vedra s 20 – 30 l vlažnej vody a ponúknite 

krave priamo po otelení na voľnú konzumáciu.

Kŕmne odporúčanie:
• Pomaly zamiešať 3 – 5 ml Surlac Plus na liter mliečneho nápoja alebo nápoja z 

náhrady materského mlieka. Okyslenie sa môže uskutočniť od 2. dávky mledziva.

15975

15974

Top Seller
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Bronchogol Liquid
Tekutý bylinný koncentrát na podporu dýchania

• Bronchogol podporuje fyziologickú obrannú funkciu v dýchacích cestách • obsahuje 
veľmi vysoké hladiny eukalyptového a mätového oleja • ideálny na klimaticky kritických 
prechodných období: Zima/jar a jeseň/zima • úsporná spotreba vďaka veľmi malým 
aplikovaným množstvám aplikácie a úplnej rozpustnosti • prax preukazuje veľmi dobré 
prijatie u teliat

Doplnkové krmivo na stabilizáciu fyziologickej obrannej 
funkcie tráviaceho traktu

 

 

Výr. č. Obsah  € 

15976 1000 ml / Fľaša 1/12  

Vitamulgol® Liquid
Vitamínový koncentrát

• tekuté doplnkové krmivo • na krátkodobé dopĺňanie vitamínov pri zvýšených požiadavkách 
na výkon (napr.: zmena krmiva, prestajnenie, pôrod, po chorobe atď.) • Použitie: Vitamulgol® sa 
môže zamiešať do nápoja alebo do krmiva • Koňmi, hovädzím dobytkom a ovcami, prednostne 
skrmovanie bez prímesí: podávať po lyžičkách alebo s dávkovacou striekačkou (bez kanyly)

Vitamínový koncentrát

 

 

Výr. č. Obsah  €

15773 500 ml / Fľaša 1/12  

Doplnkové krmivo

Salyt® Liquid
Elektrolytový a akumulačný roztok pre mliečny nápoj

• v prípade nebezpečenstva, počas a po poruchách trávenia (hnačka), pri nedostatku 
apetítu a nechuti k napájaniu • obsiahnutá akumulačná substancia reguluje pH-hodnotu 
krvi a akumulačnú kapacitu • Straty elektrolytu v dôsledku hnačky, stresu z transportu a 
horúčavy budú efektívne nahradené, na ochranu biologickej vodnej bilancie • obsiahnutý 
inulín (probiotikum) sa stará o dobré zdravie čriev

Diétne doplnkové krmivo (pre teľatá) na stabilizáciu vodnej a 
elektrolytovej bilancie na podporu fyziologického trávenia.
S prevahou elektrolytov, ľahko absorbovateľných uhľohy-
drátov a vysokou kapacitou pufrov.

 

 

Výr. č. Obsah   €

15730 1000 ml / Fľaša 1/12  

Kvalita pre krmivá

Kvalita pre krmivá

Kvalita pre krmivá

Kŕmne odporúčanie:
• V kritických fázach počasia (napr. prechodné obdobia: Jeseň – zima, zima 

– jar) a stresových situáciách (napr. nové ustajnenie, suboptimálna klíma v 
maštali) 1 až 2 x denne zamiešať 10 ml do mliečneho nápoja.

Kŕmne odporúčanie:
• Dvakrát denne zamiešajte 50 ml priamo do mliečneho nápoja.

Kŕmne odporúčanie (max. na deň):  

1 kobyla 10 ml
1 ovca 5 ml
1 dojnica 10 ml
100 sliepok – nosníc 5 ml
1 plemenná prasnica 2 ml
1 králik 1 ml
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Agrolyt® Powder
Koncentrát elektrolytu a pufrov pre teľatá, ošípané, 
jahňatá a žriebätá

• prášok na výrobu chutného roztoku elektrolytu • Použitie v prípade 
nebezpečenstva, počas alebo po poruchách trávenia, potenia, straty 
apetítu a nechuti na napájanie • obsiahnutá akumulačná substancia 
reguluje pH-hodnotu krvi a akumulačnú kapacitu • straty elektrolytu sa 
efektívne nahradia, to chráni pred dehydratáciou • vhodný pre automaty

Diétne doplnkové krmivo na stabilizáciu vodnej a elektrolytovej bilancie 
na podporu fyziologického trávenia.
S prevahou elektrolytov, ľahko absorbovateľných uhľohydrátov a vysokou 
kapacitou pufrov.

 

 

Výr. č. Obsah   €

1575 1 kg / Dóza 1/12  
1576 5 kg / Vedro 1  

Agrobac®-K Powder
Prášok na podporu trávenia teliat

• Prášok na zhodnotenie mliečneho nápoja • Použitie v prípade nebezpečenstva, 
počas alebo po poruchách trávenia • obsahuje elektrolyty, kvasinkové zložky, ľahko 
stráviteľné uhľohydráty a bentonit • stabilizuje fyziologické trávenie • Kombinácia 
kvasinkových produktov (mannanoligosacharidov) a stabilizátorov črevnej flóry 
• vhodný pre automaty

Diétne doplnkové krmivo (pre teľatá) na stabilizáciu 
fyziologického trávenia.

 

 

Výr. č. Obsah   €

15751 1 kg / Dóza 1/12  
15762 5 kg / Vedro 1  

Agrodiar®-K Powder
Prášok na reguláciu čriev a bachora

• Prášok na výrobu diétneho nápoja, na zhodnotenie mliečneho nápoja pri riziku, počas alebo po zažívacích 
poruchách a ako doplnok ku jadrovému krmivu pre teľatá • Použitie v prípade nebezpečenstva, počas alebo po 
poruchách trávenia a počas fázy odstavovania • kombinácia ľanu, kvasiniek a črevných stabilizátorov posilňuje 
telu vlastnú, užitočnú črevnú flóru • obsiahnuté živé kvasinky stimulujú dôležité mikróby bachora a umožňujú 
kontinuálny rast teliat počas fázy odstavovania • vhodný pre automaty

 

 

 

Výr. č. Obsah  € 

15774 1 kg / Dóza 1/12  

Doplnkové krmivo

Kvalita pre krmivá

Kvalita pre krmivá

Kvalita pre 
krmivá

Kŕmne odporúčanie:
• 50 g (2 odmerné lyžice) prášku rozpustiť na liter teplej vody
• Teľa: 2 krát denne medzi napájaniami ponúknuť 2 litre elekrolytického nápoja
• Prasiatka, jahniatka, žriebätá: Elektrolytický nápoj ponúknuť na voľnú konzumáciu

Kŕmne odporúčanie:
• V prípade nebezpečenstva pred, počas alebo po poruchách trávenia: cca 12,5 g 

(1 zarovnaná odmerná lyžica) na zviera a jedlo zamiešať do mliečneho nápoja.
• Pri poruchách trávenia: 25 g (1 kopcovitá odmerná lyžica) na zviera a jedlo 

zamiešať do mliečneho nápoja.

Kŕmne odporúčanie:
• Napájané teľatá: 25 g (1 kopcovitá odmerná lyžica) na liter zamiešať do mliečneho nápoja. Na výrobu diétnych 

nápojov 50 g (2 odmerné lyžice) zamiešať do jedného litra vlažnej vody.
• Odstavené teľatá (2 týždne pred až 2 týždne po odstavení): 100 g (4 odmerné lyžice) na zviera a deň kŕmte 

denne s jadrovým krmivom (napr. štartovacie krmivo pre teľatá).
• Prikúpené teľatá: do 2 týždňov po prikúpení 100 g (4 odmerné lyžice) na zviera a deň kŕmte denne s jadrovým 

krmivom (napr. štartovacie krmivo pre teľatá).
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Pasta Probicol®-K
Črevná pasta s prírodnými imunoglobulínmi pre teľatá

• Pasta na doplnenie kŕmenia mledzivom a v prípade nebezpečenstva, počas alebo po 
poruchách trávenia • zvyšuje vitalitu teliat troma cestami: Podpora imunitného systému, 
stabilizácia prirodzenej črevnej flóry a rýchlo dostupná energia • bezpečné dávkovanie vďaka 
aplikácii pomocou injektorov

 

 

 

Výr. č. Obsah OJ Kus/OJ   €

15768 20 ml / Injektor 1 pack 6 / pack 1/10  

EUTRA Zastavovač hnačky INTERLAC-PECTIN
• pre teľatá a prasiatka • reguluje črevnú flóru a podporuje zdravý rast • čistý prírodný 
produkt s pektínom jablka a bez antibiotika • prirodzené pektíny stabilizujú žalúdkovo-črevný 
trakt • odporúčané pri hnačkách • prijíma sa s radosťou vďaka prírodnej jablkovej aróme

Prírodný produkt s pektínom

 

 

Výr. č. Obsah  € 

15272 2,5 kg / Vedro 1/2  
15158 25 kg / Vedro 1  

Doplnkové krmivo

Kvalita pre krmivá

Kŕmne odporúčanie:
• Dávkovanie: 5 – 10 g/10 kg telesnej hmotnosti alebo 2 % v samotnom krmive (3 až 4 dni)
• Dávkovanie kvôli prevencii: 5 g/10 kg telesnej hmotnosti alebo 1 % v samotnom krmive 

(nepretržite)

Kŕmne odporúčanie:
• po pôrode 1 injektor, problémové teľatá v 3. a 7. dni života 1 injektor, v prípade 

nebezpečenstva porúch trávenia ráno a večer 1 injektor
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Diétne doplnkové krmivo pre dojnice

Doplnkové krmivo
Imunoglobulíny sú prírodné proteíny s jasným cieľom chrániť stavovce pred pôvodcom ochorení. Mnoho univerzitných 
pokusov a experimentov potvrdilo, že prírodné imunoglobulíny (IgY) z vajec môžu slúžiť ako potentné doplnkové krmivo, 
ktoré bude podporovať ešte nezrelý imunitný systém mláďat. Imunoglobulíny IgY zohrávajú kľúčovú úlohu pri „vypĺňaní 
nedostatočnej imunity“, pretože v čreve viažu patogény vyvolávajúce hnačky.

Globigen Colostrum
Vysoko kvalitný zosilňovač mledziva na zvýšenú dodávku prírodných imunoglobulínov v prvých dňoch života

• Používa sa v prípade nedostatočnej kvality alebo množstva mledziva • Prísun prírodných vaječných imunoglobulínov • podporuje imunitný systém • podporuje 
črevné zdravie • môže znížiť frekvenciu hnačiek • zlepšuje prírastok na váhe • rýchla a jednoduchá aplikácia • môže sa primiešať priamo do mledziva (kolostra)

Doplnkové krmivo pre teľatá, 
ovce, jahňatá a kozľatá

 

 

Výr. č. Obsah   €

15993 1 kg / Vedro 1  
15994 2,5 kg / Vedro 1  

Kŕmne odporúčanie:
Kŕmenie cez kolostrum (mledzivo)
Teľatá: 50 – 100 g na zviera a deň
Jahňatá a kozľatá: 5 – 10 g na zviera a deň
Čas aplikácie: 3 – 4 dni
Prášok zamiešajte do teplého kolostra (cca 39 °C) a napájajte v rámci prvých 6 
hodín života.
Aby bolo možné zaručiť dobrú rozpustnosť, zamiešajte maximálne 100 g prášku na 
liter mlieka, resp. max. 10 g prášku na 100 ml mlieka.
Krmivo, ak nie je k dispozícii žiadne kolostrum
Teľatá: Rozpustite 200 g v 2 litroch normálneho mlieka, náhrady materského mlieka 
alebo vody
Jahňatá a kozľatá: Rozpustite 20 g v 0,2 litroch normálneho mlieka, náhrady 
materského mlieka alebo vody
Čas aplikácie: 3 – 4 dni

Globigen Calf Paste
Pasta pre teľatá na stabilizáciu fyziologického trávenia

• pre úspešný štart do života • Prísun prírodných vaječných imunoglobulínov • podporuje 
imunitný systém • podporuje črevné zdravie • zdravé črevá zvyšujú motiváciu zvierat 
• môže sa použiť preventívne • Pasta na jednoduché podávanie

Diétne doplnkové krmivo pre dojnice

 

 

Výr. č. Obsah OJ Kus/OJ  € 

15992 30 ml / Injektor 1 pack 6 / pack 1/10  

Globigen Dia Stop
Stabilizáciu vodnej a elektrolytovej bilancie na podporu fyziologického trávenia

• podpora teľaťa pri hnačke • Prísun prírodných vaječných imunoglobulínov • môže znížiť používanie antibiotík • podporuje črevné 
zdravie • zlepšuje prírastok na váhe • môže sa použiť preventívne

 

 Výr. č. Obsah   €

15995 2 kg / Vedro 1  
15996 7,5 kg / Vedro 1  

Kŕmne odporúčanie:
• V prípade nebezpečenstva porúch trávenia (hnačka), počas alebo po poruchách trávenia zamiešajte 

2x denne mierne naplnenú odmernú lyžicu (25 g) v 1 l teplej vody, náhrady materského mlieka 
alebo mlieka (39 °C).

• Pri silnej hnačke zamiešajte 2x denne 50 g Dia Stop do 2 l teplej vody.

Kŕmne odporúčanie:
• ako štartovacia pomôcka v 1. až 3. deň po narodení: 10 ml na zviera a deň
• v akútnych problémových situáciách (napr. zvýšený tlak zárodkov): 10 ml na zviera a 

deň počas 3 dní

15993

15994

15995
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Čistenie vemena
Papier na vemená UdderoClean
• vynikajúco vhodný na mokré, ale aj na suché čistenie • vysoké pohlcovanie vlhkosti pre optimálne mokré čistenie 
• vysoko pevný pri vlhkosti a bez chĺpkov • stimulujúci účinok vďaka krepovej štruktúre • 100 % čerstvá buničina 
• bezpečný pre potraviny • 100 % biologicky odbúrateľný

1579: s kartónovým jadrom
15787: bez kartónového jadra
15800: bez kartónového jadra
15895: bez kartónového jadra

ideálny pre umývaciu emulziu KerbaWasch & Euter

 

 

Výr. č. Farba Obsah Rozmery listu (D x Š) OJ Kus/OJ    €

1579 biela 2 x 200 blad / Kotúč 24 x 23 cm 5 styck 5 / pack 1/5 315  
15787 biela 800 blad / Kotúč 23 x 22 cm 1 pack 2 / pack 1 108  
15800 biela 800 blad / Kotúč 23 x 22 cm 1 pack 6 / pack 1 36  
15895 biela 1000 blad / Kotúč 21 x 21 cm 1 pack 6 / pack 1 40  

Papier na vemená StimuClean
• masíruje a stimuluje najlepšie nasucho • môže sa aplikovať 
aj vlhký (nie mokrý) • zabraňuje prenosu zárodkov • zvlášť savý 
(max. nasadiť s 3 litrami čistiaceho roztoku) • s kartónovým 
jadrom

 

 

 

Výr. č. Farba Obsah Rozmery listu (D x Š)    €

15798 sivá 2 x 780 blad / Balenie 24 x 20 cm 1 66  

15787
1579

Top Seller
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Utierka na vemená UdderoClean Super
• opätovne použiteľná tkanina na čistenie vemena a zníženie počtu zárodkov 
• možnosť prania v práčke a vyvárania do 95 °C • Materiál: Netkaná textília

umývateľné a vhodné na vyvarenie

 

 

Výr. č. Farba Obsah Rozmery listu (D x Š)   €

15666 biela 50 blad / Balenie 37 x 34 cm 1/6 72  
15667 biela 50 blad / Balenie 29 x 27 cm 1/8 96  

Nástenný držiak 
na rolky
• na čistiace rolky a papier na 
vemená do šírky 40 cm • dodávka 
bez čistiacich roliek • odklopiteľný 
• na upevnenie na stenu

 

 

Výr. č. Farba Materiál    €

29563 modrá kov lakovaný 1 90  

 

Čistenie vemena
Papier na vemená 
vlhký
• stimulujúci účinok vďaka krepovej 
štruktúre • okamžite použiteľný a tým 
časovo úsporný • silný čistiaci účinok 
vďaka vyhľadávaným surovinám • 100 % 
čerstvá buničina • bezpečný pre potraviny 
• bez QAV

100 % biologicky odbúrateľný

 

 

Výr. č. Farba Obsah Rozmery listu (D x Š) OJ Kus/OJ   €

15817 biela 800 blad / Vedro 20 x 20 cm   1 72  
15818 biela 800 blad / Náhradná náplň 20 x 20 cm 2 styck 2 / kartong 1/2 168  

Tkanina na vemená vlhká
• iba na vonkajšie použitie • čistenie vemien • stimulácia produkcie mlieka • skrátenie doby 
dojenia • ručné čistenie dojiča • Materiál: Netkaná textília • bez QAV

odporúčané gazdami!

 

 

Výr. č. Farba Obsah Rozmery listu (D x Š) OJ Kus/OJ    €

15815 biela 1000 blad / Vedro 20 x 20 cm 2 styck 2 / kartong 1/2 48  
15816 biela 1000 blad / Náhradná náplň 20 x 20 cm 2 styck 2 / kartong 1/2 60  
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Čistenie vemena
Drevitá vlna na vemená
Čistý prírodný produkt z neošetreného dreva! Na drevenú vlnu na vemená sa používa iba to najlepšie 
zo smreka a borovice z Nemecka. Preto je produkt zvlášť jemnej kvality a citlivý na vemená!
• zaručene bez prostriedkov na ochranu dreva • na jednorazové použitie, úsporná a hygienická 
• cenovo výhodná • jednoduché, rýchle a veľmi šetrné čistenie vemien • masážny efekt pre dobrú 
stimuláciu dojenia • vhodná pre všetky formy chovu zvierat • v dôsledku prírodnej suroviny dreva sú 
možné kolísania farby a štruktúry, to nepredstavuje žiadny nedostatok kvality! • 100 % prírodná

100 % prírodná

 

 

Výr. č.    €

15821 1 16  

KerbaWasch na báze jódu
• koncentrát na dezinfekčné čistenie vemien • vhodný na sprchu vemien, tkaninu na vemená alebo papier na 
vemená • zodpovedá ustanoveniami nariadenia o maximálnych množstvách • neovplyvňuje chuť mlieka • veľmi 
úsporný: 100 ml na 10 l použitého roztoku. • vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch 
• Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

obsahuje na 100g / 1,2 g jódu

Biocídne produkty používajte opat-
rne. Pred použitím si vždy prečítajte 
etiketu a informácie o produkte!

 

Výr. č. Obsah   €

1526 5 l / Kanister 1/4 96  
1527 25 l / Kanister 1 24  

Koncentrát emulzie na umývanie vemien
• intenzívne čistiaca emulzia na umývanie vemien na čistenie vemien a strukov pred dojením 
• prídavné ošetrovacie komponenty udržujú kožu mäkkú a poddajnú pre šetrné dojenie 
• veľmi úsporný: 50 ml na 10 l použitého roztoku • neutrálne pH pokožky • na aplikáciu s 
tkaninou na vemená alebo papierom na vemená • vhodná na nasadenie papiera na vemená 
• vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch

s pracími tenzidmi

 

Výr. č. Obsah   €

15245 5 l / Kanister 1/4 96  

Indikátorový papier
• slúži na rýchly dôkaz porúch vylučovania, ktoré je možné častokrát hodnotiť ako 
prvé príznaky začínajúceho ochorenia vemien • papier je so špeciálnym indikátorom 
preparovaný do štyroch bodiek, ktoré sú označené podľa štvrtín vemien • z každej 
čiary dostanete tenký lúč počiatočného dojenia na príslušné indikačné stupne

 

 

 
Výr. č. Obsah  € 

1535 25 blad / Balenie 1/500  

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky
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Test mlieka
Test mlieka KerbaTEST
• na určenie obsahu buničiny surového mlieka • informuje o stave 
vemena pri kravách a ovciach, skôr ako bude viditeľná zmena 
mlieka v dôsledku vločkovania, krvi a vodnatosti

 

 

 Výr. č. Obsah   € 

1514 1 l / Fľaša 1/12 480  
15141 5 l / Kanister 1/4 96  

Výr. č. Popis   €

1515 Dávkovacia fľaša na testovanie mlieka 250 ml 1/100  

Podložka na Schalmov test
• na realizáciu Schalmovho testu • do každej vyhĺbeniny sa dá 
vždy jedna vzorka mlieka na štvrť vemena (cca 2 ml)

 

 

 

Výr. č. Farba   €

1513 biela 1/50  
15131 čierna 1/50  

Pohárik na predbežné dojenie
• na kontrolu prvých tryskov mlieka každého struku • s čiernym tanierom

 

 

 

Výr. č. Farba   €

1529 zelená 1/100  

SHOOF Originálne testery na mastitídu
• vďaka X-Spurt testeru bude test na mastitídu rýchlou a účinnou záležitosťou • krátkym 
stlačením na rukoväť X-Spurt, ktorá slúži tiež ako nádoba na testovaciu kvapalinu, sa dostane 
súčasne vždy rovnaké množstvo testovacej kvapaliny do všetkých štyroch testovacích polí, 
prostredníctvom krúživých pohybov testera sa zmiešajú vzorky s testovacou kvapalinou • 300 ml 
testovacej kvapaliny v rukoväti postačuje na testovanie cca 15 kráv

 

 

 

Výr. č. Farba  € 

15132 biela 1/66  

Pohárik na predbežné dojenie
• so sitovou vložkou • na kontrolu prvých tryskov mlieka každého struku 
• z robustného plastu • vložka proti striekaniu

 

 Výr. č. Farba   €

15658 modrá 1/60  
 

Top Quality

1515
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Test mlieka
Detektor mastitídy
Pomocou týchto prístrojov rozpoznáte zmeny v mlieku SKÔR ako vypukne mastitída. Detektory mastitídy merajú elekt-
rický odpor mlieka z jednotlivých štvrtín vemena. Výskumné práce preukázali, že s vypuknutím infekcie mastitídy silne 
stúpne obsah soli v mlieku. Prístroj deteguje tieto zmeny oveľa skôr, ako je možné u zvieraťa spozorovať iné klinické 
symptómy a príznaky, preto to umožňuje spoľahlivú diagnostiku vzhľadom na MASTITIS SUBCLINICA.
• vodotesné teleso detektora umožňuje meranie zvlášť za ťažkých podmienok • prístroj je prenosný a môže sa bez 
problémov používať v stajni, ako aj na pastvine • testované podľa viacerých vedeckých inštitútov • na prevádzkovanie 
s: 1 x 9 V bloková batéria • Batéria je súčasťou dodávky

15703: Výhoda: Výsledky merania všetkých štvrtín sa zobrazia súčasne, čím sa omnoho zjednoduší porovnávanie 
hodnôt.

 

 

 

Technické údaje 15703 15704

Hmotnosť 300 g 300 g
Napätie 9 V 9 V
Menovitý prúd 14 mA 14 mA
Zobrazenie na displeji LCD 4 x 3-miestne LCD 1 x 3-miestne
Meracia oblasť 10 Enheter 10 Enheter
Najmenšia rozmerová jednotka 10 - 990 Enheter 10 - 990 Enheter

Výr. č. Popis   €

15703 4QMast 1/16  
15704 Štandard 1/16  

15704

Katéter na mlieko
• s krúžkom • podľa Fürstenberga

 

 

 
Výr. č. Dĺžka Ø Materiál   €

1550 8 cm 3 mm Ušľachtilá oceľ 1/10/100  
15502 7,6 cm 2,5 mm Ušľachtilá oceľ 1/10/100  

Katéter na mlieko
• s olivou

 

 

 Výr. č. Dĺžka Materiál   €

15501 8,5 cm Ušľachtilá oceľ 1/10/100  

Zvonček na struky
• podľa Huga

 

 

 
Výr. č. Dĺžka Materiál   €

1553 15 cm Ušľachtilá oceľ 1/10/100  

Expandér na struky
• podľa Scheckera

 

 

Výr. č. Dĺžka Materiál   €

1563 12 cm Ušľachtilá oceľ 1/10/100  

 

Dilatátor do strukov
• dánsky model

 

 
Výr. č. Dĺžka Materiál   €

1551 18 cm Ušľachtilá oceľ 1/10/100  

 

15703
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Ošetrovanie vemien
Kolík do strukov silikónový
• jemný čapík na struky z biokompatibilného silikónu • jednoduché a 
hygienické vloženie do struku prostredníctvom uchopovacieho prvku

ohybné & sterilné

 

 

Výr. č. Farba Materiál Obsah   €

15659 zelená SILIKÓN 20 styck / Dóza 1/10/250  

Čapík na struky
• na upokojenie poranených strukov • nový čapík na struky napodobňuje prirodzene sa vyskytujúci maz 
strukového kanálika a preto vedecky preukázateľne neškodí • neobsahuje žiadne liečivá a je bez času 
čakania • konzistencia podobná vosku sa prispôsobí strukovému kanálu • zabráni sa zlepeniu a zjazveniu 
strukového kanála • možnosť tvarovania pri telesnej teplote (nerozvlákňuje sa) • v prípade potreby sa 
môžu čapíky na struky vydojiť zo strukového kanála rukou

žiadny čas čakania!

 

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ   

1566 biela 1 blister 6 / blister 1  

Vlnený kolík do strukov Uddero Dil
• s perlou • s vazelínou ako klzným prostriedkom • na vloženie do strukového 
kanála pri zúženiach strukového kanála, poškodeniach strukov a po operáciách

 

 

 

Výr. č. Farba Materiál Obsah OJ Kus/OJ   €

1554 biela Bavlna 20 styck / Dóza 10 styck 10 / kartong 1/10/300  

Dilatačný kolík
• črevný čap so zosilneným vlneným vláknom • Dĺžka: pribl. 5,5 cm • v dóze s 
delenými priehradkami s Vaseline® do 20 kusov • pôsobí dilatačne a sajúco • na 
vloženie do strukového kanála • po poraneniach alebo operáciách, aby sa zabránilo 
zúženiam strukového kanála

 

 

 

Výr. č. Farba Obsah   €

1565 červený / biela 20 styck / Dóza 1/6/504  

Vlnitý kolík do strukov s masťou
• s vazelínou ako klzným prostriedkom • na vloženie do strukového kanála pri 
zúženiach strukového kanála, poškodeniach strukov a po operáciách

 

 

 

Výr. č. Farba Materiál Obsah   €

1523 biela Bavlna 20 styck / Dóza 1/10/300  

Struková kanyla
• strukové kanyly udržiavajú strukový kanál otvorený • pri poraneniach 
struku alebo končeka struku, operatívnom rozšírení strukového kanála

 

 

Výr. č. Materiál Obsah   €

1537 umelá hmota 10 styck / Dóza 1/12/1.008  
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Bez jódu! Na báze kyseliny mliečnej a chlórhe-
xidínu!

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky

Dezinfekcia vemien

KerbaDip Jod
Dezinfikujúci, striekateľný prostriedok na namáčanie strukov na báze jódu

• dezinfikuje a ošetruje struky a strukový kanál po dojení • roztok pripravený na použitie na namáčanie 
alebo striekanie • denne dobre ošetrené struky sú prvou bariérou proti osídleniu baktérií • schválené ako 
dezinfekčný prostriedok pre veterinárnu oblasť • vhodný podľa platného európskeho nariadenia o bio-
výrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

 

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

Výr. č. Obsah    €

1524 5 kg / Kanister 1/4 96  
15240 25 kg / Kanister 1 24  

UdderoDip Lacto
Dezinfikujúci, film tvoriaci prostriedok na namáčanie strukov

• UdderoDip Lacto je vysoko účinný prostriedok na dezinfekciu strukov bez jódu na báze kyseliny 
mliečnej a chlorhexidíndiglukonátu • intenzívny modrý bariérový film, rozpustný vo vode, chráni 
dlhotrvajúco struky po dojčení a poskytuje vlhkosť • na namáčanie, nekvapkajúci • podľa 
nariadenia (ES) 834/2007 (bio nariadenie) vhodný pre bio prevádzky • vhodný podľa platného 
európskeho nariadenia o biovýrobkoch

Výr. č. Obsah    €

15258 5 kg / Kanister 1/4 96  
15259 25 kg / Kanister 1 24  

KerbaDip Lacto
Dezinfikujúci, striekateľný prostriedok na namáčanie strukov

• KerbaDip Lacto je vysoko účinný, prostriedok na dezinfekciu strukov bez jódu, na báze kyseliny mliečnej a 
chlorhexidíndiglukonátu • intenzívny modrý bariérový film, rozpustný vo vode, chráni dlhotrvajúco struky po 
dojčení a poskytuje vlhkosť • výdatné ošetrenie posilňuje prirodzenú odolnosť kože strukov • na namáčanie 
a na striekanie, nekvapkajúci • podľa nariadenia (ES) 834/2007 (bio nariadenie) vhodný pre bio prevádzky 
• vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch

Bez jódu! Na báze kyseliny mliečnej a chlórhe-
xidínu!

Výr. č. Obsah    €

15267 5 kg / Kanister 1/4 96  
15268 25 kg / Kanister 1 24  

UdderoDip Jod
Dezinfikujúci, film tvoriaci prostriedok na namáčanie strukov na báze jódu

• dezinfikuje a ošetruje struky s viditeľným, nekvapkajúcim ochranným ošetrovacím filmom na báze 
jódu • poskytuje vlhkosť vďaka dlhšiemu času kontaktu ochranného filmu rozpustného vo vode. Koža 
strukov bude hladká a hebká a posilní tak prirodzenú odolnosť proti usídleniu baktérií • roztok na 
namáčanie pripravený na použitie • schválené ako dezinfekčný prostriedok pre veterinárnu oblasť 
• vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových 
prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

 

Výr. č. Obsah    €

15232 10 kg / Kanister 1 60  
15233 25 kg / Kanister 1 24  

Účinná látka

Jód 3.000 ppm

Účinná látka

Jód 3.000 ppm

Mlieko je cennou potravinou. Zdravé vemená zabezpečujú vysokú dojivosť a kvalitné prísady, šetria náklady (na ošetrovanie a remontáciu) a sú nevyhnutné 
na hospodárnosť produkcie mlieka. Produkty mliečnej hygieny spoločnosti Kerbl pomáhajú komplexne, spoľahlivo a osvedčene vďaka kontrolovanému 
dezinfekčnému výkonu a bezpečnej starostlivosti. Pre zdravé vemená a zdravé mlieko.

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

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

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

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky
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Dezinfekcia vemien
Namáčací pohárik Classic
• okraj na ochranu proti striekaniu s výrokom do prepadovej komory 

zabraňuje preliatiu a plytvaniu namáčacieho prostriedku
• vďaka širokej sacej hadici vhodný tiež pre husté namáčacie prostriedky
• zásobník s plniacou stupnicou
• s praktickým háčikom na opasok
• mäkká plastová fľaša pre neúnavnú prácu aj pri veľkom stave zvierat

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita    €

15656 zelená 300 ml 1/20 640  

Namáčací pohárik Non-Return
Zábrana proti spätnému toku vo vnútri nadstavca zabraňuje tomu, aby použitý 
namáčací prostriedok odtekal späť do zásobníka – hygienicky, prakticky bezpečne! 
Namáčací prostriedok sa po použití vyleje a namáčací pohárik sa môže stlačením 
zásobník naplniť novým namáčacím prostriedkom.
• okraj na ochranu proti striekaniu s výrokom do prepadovej komory zabraňuje 

preliatiu a plytvaniu namáčacieho prostriedku
• vďaka širokej sacej hadici vhodný tiež pre husté namáčacie prostriedky
• zásobník s plniacou stupnicou
• s praktickým háčikom na opasok
• mäkká plastová fľaša pre neúnavnú prácu aj pri veľkom stave zvierat

 

 
 

Výr. č. Farba Kapacita Kapacita nadstavca   € 

15652 zelená 300 ml 30 ml 1/20 640  

Namáčací pohárik Non-Return Twin
• vynikajúci pre ľahké nanášanie film tvoriacich alebo „bariérových namočení“ s 
vyššou viskozitou • dvojitá hadica zachytí to isté množstvo namáčacieho prostrie-
dku, na stlačenie potrebuje iba polovičnú silu • cez ochranu proti spätnému toku sa 
nedostane späť do fľaše žiadny použitý prostriedok na namáčanie • čistý prostriedok 
na namáčanie, plný účinok na strukoch kravy • vo vlastnej réžii vyvinutý okraj na 
ochranu proti striekaniu s výtokom do prepadovej komory: menej pretekania, menej 
mrhania • mäkká plastová fľaša pre neúnavnú prácu aj pri veľkom stave zvierat 
• praktický háčik na opasok

pre husté prostriedky 

Dostupné od: Apríla 2022

Výr. č. Farba Kapacita   €

15647 zelená 300 ml 1/20 640  

Art. Nr. Kundennr. Beschreibung Farbe  €

15646-GEA
7315-5066-

300
Ersatzflasche

weiß trans-
parent

1/200 4,79

Top Quality

Top Quality

Top Quality
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Namáčací rozprašovač Uddero Sprayer
• vysoko kvalitná rozprašovacia hlava s kovovou dýzou
• špeciálne ohnutá rozprašovacia dýza na optimálne čistenie strukov a bodovo presné 

namáčanie
• s dvojitou ventilovou technikou bez poklesu tlaku po prestávke v rozprašovaní
• používať iba rozprašovateľné namáčacie prostriedky
• odolný proti chemikáliám

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita    €

15256 modrá 500 ml 1/25 400  

Namáčací pohárik Foam Expert
• so špeciálnou sitovou vložkou v nádobe, tvoriacou penu
• rýchle, rovnomerné napenenie púhym stlačením
• ľahké rozobratie na čistenie
• mäkká plastová fľaša pre neúnavnú prácu aj pri veľkom stave zvierat
• praktický háčik na opasok

 
 

Dostupné od: Apríla 2022

Výr. č. Farba Kapacita   €

15648 zelená 300 ml 1/20 640  

Dezinfekcia vemien

Namáčací rozprašovač Angular
• cielené čistenie strukov a bodovo presné namáčanie vďaka špeciálne ohnutej dýze
• dýza plynulo nastaviteľná od rozprašovaného lúča k priamemu lúču
• používať iba rozprašovateľné namáčacie prostriedky
• odolný proti chemikáliám

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

15250 zelená 500 ml 1/25 400  

Top Quality

Top Quality
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Ošetrovanie vemien
Prostriedok na ošetrovanie vemien KerbaMint 35
• s mätovým olejom • ošetruje namáhané struky a vemená • vďaka ošetrujúcim zložkám si utierka na vemená 
zachováva poddajnosť • KerbaMint má súčasne príjemne chladiaci účinok pre zviera • pri pravidelnej aplikácii sa 
stará o zdravé vemená a vysoko kvalitné mlieko • žiadny čas čakania • Uchovávať pri teplote max. 25 °C! • vhodný 
podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre 
ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

15237: vhodné dávkovacie čerpadlo 15262
15261: vhodné dávkovacie čerpadlo 15263

 

 

 

Výr. č. Obsah   €

15231 500 ml / Fľaša 1/6 522  
15260 500 ml / Závesná fľaša 1/6 522  
15310 1000 ml / Závesná fľaša 1/6 192  
15264 2500 ml / Dávkovacia fľaša 1/3 144  
15237 2500 ml / Kanister 1/5 120  
15261 5000 ml / Kanister 1/4 108  

Výr. č. Popis  €

15262 Dávkovacie čerpadlo na 2500 ml kanister 1/20  
15263 Dávkovacie čerpadlo na 5000 ml kanister 1/20  
15568 Dávkovač na 2500 ml dávkovaciu fľašu 1/72  

Prostriedok na ošetrovanie vemien CareMINT
• obsahuje mätový olej s chladivým účinkom na zlepšenú cirkuláciu krvi • jedinečná formulácia vďaka pridaniu 
vysoko kvalitných olejov čajovníka a nechtíka • synergetický účinok obsahových látok dáva maximálny výsledok 
pre každodenné namáhanie strukov a vemena • denné používanie môže prirodzeným spôsobom zlepšiť odolnosť 
kože a tkaniva • pri pravidelnom používaní môže pozitívne ovplyvniť udržanie zdravia vemien a produkciu vysoko 
kvalitného mlieka • súčasne vyčistí vemeno a slúži na ošetrovanie podporujúce terapiu • vhodný podľa platného 
európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre ekologické poľno-
hospodárstvo v Nemecku.

 

 

 

Výr. č. Obsah   €

15311 1000 ml / Závesná fľaša 1/6 192  
vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky

Použitie:
• Štvrť vemena po dojení dobre vymasírovať s cca 10 ml (1 polievková 
lyžica) a následne podojiť. Počas 2 – 3 dní zopakovať trikrát denne! 
Pred použitím potriasť!

Top Seller

15264

15568

15231 15260

15310

15261
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Ošetrovanie vemien
Gél na vemená
• zmývateľný ošetrovací balzam v konzistencii podobnej gélu • rastlinné 
oleje poskytujú tkanivu vemena účinnú ochranu a ošetrenie • podporuje 
výkon pri výrobe mlieka a zaručuje rýchly tok mlieka • chráni pred krehkou, 
popraskanou kožou a udržiava svaly a šľachy mäkké a vláčne • vhodný 
podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch

s vysoko kvalitnými éterickými olejmi

 

Výr. č. Obsah   €

1520 500 g / Dóza 1/12 600  
1521 1000 g / Dóza 1/6 396  

15215 2500 g / Vedro 1/4 144  

Ošetrovanie vemien Original NJP® Liniment
• špeciálna 12 h aktívna formula ponúka efektívne ošetrovanie vemien s aktivujúcim 
japonským mätovým olejom vo farmaceutickej kvalite • pri vysokom zaťažení a vysokých 
nárokoch sa efektívne podporí prirodzená odolnosť preťažených vemien a namáhané 
tkanivo vemena sa chráni spoľahlivo dlho • jemná formula s ošetrujúcimi substanciami 
navyše udržiava kožu vemena vláčnou • originál NJP Liniment nepodlieha žiadnemu 
času čakania a má značku kvality DLG

15567: Dávkovač nie je súčasťou dodávky! Objednajte, prosím, súčasne!

obsahuje 33 % čistý, japonský mätový olej

 

Výr. č. Obsah   €

1556 500 ml / Fľaša 1/6 744  
15567 2500 ml / Dávkovacia fľaša 1/6 144  
15561 2500 ml / Kanister 1 200  
15562 5000 ml / Kanister 1 96  
15566 10 l / Kanister 1/2 36  

Výr. č. Popis  €

15568 Dávkovač na 2500 ml dávkovaciu fľašu 1/72  
15564 Dávkovacie čerpadlo pre kanister 1/20  

Balzam na vemená-stehná VACASAN
Pri kravách s veľkými vemenami alebo extrémne silných edémoch vemien dochádza v štrbine medzi vemenom-stehnom k 
zaťaženiu kože. Ošetrujúce a chladiace komponenty VACASAN upokojujú podráždenú kožu a podporujú jej regeneráciu.
• špeciálna ošetrovacia pena s extraktmi nechtíka a mentolom • na mimoriadne ošetrovanie pre plochy kože v štrbine medzi 
vemenom a stehnom namáhané v dôsledku neustáleho trenia • udržiava kožu pekne vláčnou a robí ju odolnejšou • jednoduché 
a hygienicky čisté nastriekanie a rozdelenie v štrbine medzi vemenom-stehnom pomocou dodaných rúrok • vrát. 5 kanýl

s extraktmi nechtíka

 

Výr. č. Obsah   €

15296 200 ml / Fľaša 1/6/30 720  

vhodné pre bio 
prevádzky

Top Seller

1556

15561

15568

15567
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Ošetrovanie vemien
EUTRA Tuk na dojenie
• lepšia kvalita mlieka a hospodárnosť pri chove dojného dobytka 
• na prirodzené ošetrovanie strukov a vemien

Pravý švajčiarsky tuk na dojenie!

 

 

Výr. č. Obsah   €

1516 250 ml / Dóza 1/6 1.344  
1517 500 ml / Dóza 1/6 720  
1518 1000 ml / Dóza 1/6 720  
1519 2000 ml / Vedro 1/4 216  

15211 5000 ml / Vedro 1/2 70  
15212 10 l / Vedro 1 55  

Balzam na vemená a mliečne žľazy
• vysoko kvalitné základné látky a éterické extrakty pre úspešné ošetrovanie zvieraťa • pri problémoch 
na vemenách a mliečnych žľazách • aj pri sprievodnom ošetrení pri zvýšených hodnotách pH a obsahoch 
buničiny • žiadne tlmiace prostriedky • žiadny čas čakania pri rozvoze mlieka

Originál – overený v praxi zverolekárov!

 

 

Výr. č. Obsah   €

1559 1 kg / Dóza 1/12 240  
15591 3 kg / Vedro 1/6 60  

Špeciálny balzam z ílovitej zeminy
• Použitie: Kĺby, chodidlá, pupok, svaly, šľachy, vemená, mliečne žľazy atď. 
• vysoko kvalitné základné látky a éterické extrakty pre úspešné ošetrovanie 
zvieraťa • ošetruje intenzívne kožu a tkanivo • chladiaci • zlepšuje prekrvenie 
• žiadne tlmiace prostriedky

Originál – overený v praxi zverolekárov!

 

 

Výr. č. Obsah   €  

1558 1 kg / Dóza 1/12 240   
15581 3 kg / Vedro 1/6 60   
15582 5 kg / Vedro 1/4 32  NEW

Sprej na ošetrovanie rán
na podporu samoliečenia

• sprej pripravený na použitie • podporuje rýchle samoliečenie pri povrchových ranách a léziách kože • rana sa 
rýchlejšie vysuší a môže sa tak skôr zahojiť • schrastavené lézie kože sa udržiavajú vláčne a pôsobia proti svrbeniu 
vznikajúcom pri liečbe • vďaka vzniknutému ochrannému filmu sa zabráni opätovnému otvoreniu rán a podporuje 
sa tak úplné vyliečenie • schválené pre zvieratá slúžiace na výrobu potravín • nepodlieha nariadeniu o zvyškoch 
• 1 – 2 denne nastriekať v časovom období do 1 týždňa na dotknuté miesta • vhodné pre všetky úžitkové zvieratá

s mätovým olejom a alantoínom

 

Výr. č. Obsah   €

15239 500 ml / Rozprašovacia fľaša 1/12 480  
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Ochrana vemien
Obväz na struky UdderoSoft
• nelepí na kožu a ranu • samodržiaci, mäkký a 
elastický

obojstranná ochranná fólia pre väčšiu 
hygienu

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka   €

15660 béžová 5 m 6 cm 1/50  

Ochrana strukov
• osvedčené vyhotovenie • na ochranu proti poraneniam strukov 
na pastvine a v úzkych maštaliach • okrem toho je táto sieť cennou 
pomôckou pri liečbe mastitídy • pri dojení postačuje otvorenie háčika 

 

 

Výr. č. Veľkosť   € 

151 M 1/10 100  
152 L 1/10 100  
153 XL 1/10 100  

Ochrana strukov so záhlavným popruhom
• opruhovanie hrude a záhlavia poskytuje tejto ochrane strukov prídavné 
osadenie a držanie na krave • táto ochrana strukov obmedzuje poranenia 
strukov, ktoré sa môžu rýchlo stať v príliš úzkej maštali alebo na pasienku 
• ideálna tiež na zabránenie poraneniam pri stúpaní

 

 

 

Výr. č. Veľkosť   €

1567 M 1/10  
1568 L 1/10  
1569 XL 1/10  

Dezinfekčný sprej Desino 
Jod Plus
Sprej na kožu a pupok s obsahom 
jódu pre všetky druhy zvierat

• alkoholický jódový roztok – opierajúci sa o 
klasickú jódovú dezinfekciu • na dezinfekciu 
kože a pupka • na lokálnu aplikáciu • vhodné 
pre všetky úžitkové zvieratá 

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

Dezinfekčné prostriedky používajte opatrne. Pred použitím 
si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

 

Hygienická dezinfekcia rúk
• alkoholický vtierací preparát na rýchlu dezinfekciu bez 
vody • zabraňuje rozširovaniu baktérií (vrát. salmonely), 
húb a lipofilných vírusov • potvrdený účinok podľa 
európskej normy (EN 1500) proti baktériám a hubám 
• posúdený účinok podľa EN normy 1276 proti Salmo-
nella Enteritidis a Salmonella Typhimurium • ošetrujúci 
kožu vďaka mastiacemu prostriedku • v praktickej 
dávkovacej fľaši

  

Výr. č. Obsah    €

151179 500 ml / Dávkovacia fľaša 1/10 450  

Výr. č. Obsah    €

15894 500 ml / Rozprašovacia fľaša 1/12 600  

Top Seller
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Ošetrovanie rúk
Čistič rúk tekutý
• tekutý čistič na ruky, ktorý sa vďaka vysokej čistiacej sile vynikajúco páruje s otestovanou ochranou rúk • hodí sa 
vynikajúco aj pri silných nečistotách s obsahom oleja a tuku v dielni, poľnohospodárstve a domácnosti • odstraňuje 
spoľahlivo zápach hnojovnice, chlóru, sila a rýb • pH hodnota je prispôsobená na ľudskú kožu • s citrusovou vôňou

 

 

Výr. č. Obsah   €

151180 1000 ml / Dávkovacia fľaša 1/8  
151181 5000 ml / Kanister 1  

Výr. č. Popis   €

15309 Dávkovacie čerpadlo pre kanister 1/20  

Pasta na umývanie rúk
• so špeciálnou drevnou múčkou (bez piesku) • mierne parfumovaná • vysoká a zvlášť 
jemná čistiaca sila • s prírodnými trecími prostriedkami, neutrálnymi k životnému prostre-
diu a šetriacimi kožu • pH hodnota je prispôsobená na ľudskú kožu • mimoriadne úsporná 
pri používaní • nespôsobuje upchávanie odtokov • Oblasti použitia: pri stredných až silných 
znečisteniach vo všetkých oblastiach, napr. pri manipulácii s olejmi, tukmi, lúhmi, mazacími 
prostriedkami atď. • bez silikónu, bez rozpúšťadiel, bez mydla

 

 

Výr. č. Obsah   €

151170 500 ml / Dóza 1/24  
151171 5000 ml / Vedro 1  
151172 10 l / Vedro 1  

Kefa na umývanie rúk
• perfektná kefa na umývanie rúk pre silné znečistenia • robustný plastový chrbát 
• so silným radom štetín z polyesteru • Dĺžka štetín: 1 cm

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška   €

29183 zelená / žltá 10,5 cm 4,5 cm 3 cm 1/30  

 

bez dráždenia podľa 
testu kože

bez dráždenia podľa 
testu kože

bez dráždenia podľa 
testu kože

Čistič rúk s trecími telieskami
Tekutý čistič rúk pri stredných až silných znečisteniach olejmi, tukmi, mazacími prostriedkami 
v priemysle, dielni a poľnohospodárstve
• obsahuje jemne čistiace a ošetrujúce substancie chrániace pokožku, s vysoko kvalitnými 
odmasťovačmi • s prírodnými trecími telieskami, šetrnými k pokožke • bez mikroplastov 
• nespôsobuje upchávanie odtokov • pH hodnota je prispôsobená na ľudskú kožu • bez 
silikónu, bez rozpúšťadiel, bez mydla • dermatologicky testovaný

 

 Výr. č. Obsah  € 

151193 500 ml / Fľaša 1/10  
151194 2500 ml / Fľaša 1/6  
151195 2500 ml / Fľaša s dávkovacím čerpadlom 1/6  

Výr. č. Popis  € 

151187 Nástenný držiak pre 2500 ml fľašu 1/6/24  
151188 Dávkovacie čerpadlo pre 2500 ml fľašu 1/96  

bez mikroplastov

bez mikroplastov

bez mikroplastov

151195 + 
151187
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Hygiena dojenia
Mazľavé mydlo Edelweiß
Alternatíva k produktom príliš zaťažujúcim životné prostredie a príliš drahým špeciál-
nym čistiacim prostriedkom. Tým odľahčuje životné prostredie od fosfátov, kremičitanov, 
karbonátov, sulfátov, bieliacich prostriedkov, enzýmov a oveľa viac. Obsahuje iba ľahko 
odbúrateľné umývateľné materiály.
• Všestranné použitie na oplachovanie, umývanie a čistenie • na šetrné čistenie textílií, 
dlaždíc, kamenných a PVC podláh, lakov, skla, smaltu a oveľa viac. • vhodná dokonca 
ako prací prostriedok na bežnú bielizeň do 60 °C • šetrné k životnému prostrediu 
• bezfosfátové, bez formaldehydu

 

 

Výr. č. Obsah  €

151175 1000 ml / Dóza 1/16  
151176 5000 ml / Vedro 1  

Kotúč papierových utierok
• extrémne savý • lepená • hodí sa tiež na čistenie vemena 
• bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Obsah Rozmery listu (D x Š) OJ Kus/OJ    €

29560 2-vrstvové modrá 1000 blad / Kotúč 36 x 22 cm 1 pack 2 / pack 1 60  
29562 3-vrstvové modrá 500 blad / Kotúč 36 x 36 cm 1 pack 2 / pack 1 36  

Nástenný držiak na rolky
• na čistiace rolky a papier na vemená do šírky 40 cm • dodávka bez 
čistiacich roliek • odklopiteľný • na upevnenie na stenu

 
 

 

Výr. č. Farba Materiál    €

29563 modrá kov lakovaný 1 90  

Dávkovacie čerpadlo
• pre 1 litrové fľaše a kanistre s čerpaným množstvom cca 4 ml • vhodný pre 
Domo-Ultra a Domo-Mild firmy GEA • Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Čerpané množstvo vhodné pre Ø otvoru   €

151810 4 ml 25 mm 1/250  

Dávkovacie čerpadlo
• pozostávajúci zo špeciálneho, olejuvzdorného plastu • umožňuje presné a bezpečné plnenie 
a prelievanie chemikálií a bežných mazacích olejov • vrát. adaptéra na 5, 10 a 30 litrov • pre 
závity DIN42, DIN51 a DIN61

 

 

Výr. č. Čerpané množstvo   €

151811 30 ml 1/40  

 

151810

151811
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Čerpadlá a príslušenstvo
Dávkovacie čerpadlo
• pre kanister s pružinou z ušľachtilej ocele • na dávkovanie čistiacich a namáčacích 
prostriedkov • pozostáva zo stabilného plastu s dlhou životnosťou • umožňuje presné a 
bezpečné plnenie a prelievanie chemikálií • s prevlečnou maticou • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Popis Čerpané množstvo vhodné pre Ø otvoru   €

151812 pre 5 – 12,5 kg kanister 30 ml 51 mm 1/100  
151813 pre 20 – 40 kg kanister 30 ml 61 mm 1/100  

Dávkovacie čerpadlo Profi
• pevný výtok s detskou poistkou • Dvojčinný zdvih s veľkým čerpaným prietokom • pre husté 
namáčacie prostriedky • Materiál: umelá hmota 

 

 

Výr. č. Popis Čerpané množstvo vhodné pre Ø otvoru   €

151814 pre 20 – 40 kg kanister 400 ml 61 mm 1/20  

Výr. č. Popis   €

151837 Súprava ventilov pre dávkovacie čerpadlo 1/100  

Sudové čerpadlo Profi
• profesionálne sudové čerpadlo v dlhom vyhotovení • s pevným výtokom a zaistením proti neúmyselnému 
spusteniu (detská poistka) • Dvojčinný zdvih s veľkým čerpaným prietokom • odolné proti mnohým 
chemikáliám, napr. olejom kyselinám, lúhom, tekutinám na báze chlóru a prostriedkom s obsahom živice 
• čerpá tiež produkty s vysokou viskozitou, napr. melasa • s otáčateľným nekvapkajúcim výtokovým 
kohútom • Materiál: Polypropylén

vysoký objem – nízky tlak – 
ľahký prietok

 

 

Výr. č. Popis Čerpané množstvo  € 

151818 pre 100 – 220 litrové sudy, s 2 adaptérmi (55 mm & 69 mm) 400 ml 1/10  

Sudové čerpadlo s hadicou
• pre čistiaci prostriedok • s 2 adaptérmi (55 mm a 69 mm) • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výtokový kohút kanistra
• na rýchle a bezpečné plnenie a prelievanie chemikálií z ležiacich kanistrov a sudov 
• Materiál: umelá hmota

 

 

 
Výr. č. Popis vhodné pre Ø otvoru OJ Kus/OJ   €

151819 pre 5 – 12,5 kg kanister 51 mm 2 styck 2 / pack 1/2/250  
151820 pre 20 – 40 kg kanister 61 mm 2 styck 2 / pack 1/2/200  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

151829 Redukcia pre výtokové kohúty 2 styck 2 / pack 1/2/250  

Výr. č. Popis vhodné pre Ø otvoru   €

151817 pre 200 litrové sudy 55 mm 1/32  

Dávkovacie čerpadlo
• vhodné pre 10 – 250 ml čerpadlá • vhodné pre 1 litrové fľaše testu mliečnych 
buniek Reagent N firmy GEA • s otáčateľným kohútom • Materiál: Polypropylén 

 
 

Výr. č. Čerpané množstvo vhodné pre Ø otvoru  € 

151868 3 ml 28 mm 1/500  

Novinka

151868

151829

151814

151818

151817

151812 151813
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Ošetrovanie rúk
Eimermacher konská masť
Osvedčený osviežovač po telesnej námahe a únave

• s prírodnými a osvedčenými obsahovými látkami ako gáfor, rozmarín, arnika 
a extrakt z pagaštanu konského • osviežuje a regeneruje namáhané miesta 
tela • poskytuje vlhkosť, nemastí, rýchlo vsiakne • Dermatologicky testovaná 
ochrana pokožky

Originál

 

 

Výr. č. Obsah   €

321542 200 ml / Tuba 1/6  
321543 500 ml / Dóza 1/12  
321544 1000 ml / Dávkovacia dóza 1/12  

Enzborn Upokojujúci balzam s výťažkom z koreňa kostihoja lekárskeho
Podporuje regeneráciu stresovaných častí tela

• bohatá starostlivosť o pleť pre upokojujúcu masáž stresovaných častí pokožky • bohatá receptúra s výťažkom z koreňa kostihoja 
lekárskeho a alantoínom upokojuje citlivú pokožku a udržuje ju hebkou • výborne vhodná na krehkú a popraskanú pokožku 
• Dermatologicky testovaná ochrana pokožky

 

 

 

Výr. č. Obsah  € 

15714 100 ml / Tuba 1/8  

Enzborn Krém na ruky s močovinou a jojobovým olejom
Hydratačné ošetrenie suchých a namáhaných rúk a nechtov

• dodáva suchým rukám cennú vlhkosť a chráni ich pred vysychaním • močovina je dlhodobý dávkovač 
vlhkosti pre kožu a nechty • rýchlo sa vstrebáva, na každodenné použitie • Dermatologicky testovaná 
ochrana pokožky

 

 

 

Výr. č. Obsah  € 

15713 250 ml / Dóza 1/6  

Enzborn Melkers Original Premium s bambuckým tukom
Tuk na dojenie na ochranu a ošetrovanie pokožky

• podporuje prirodzenú ochrannú a bariérovú funkciu kože • zvyšuje elasticitu pokožky • ideálny na 
ošetrenie jazvy • dlhotrvajúci ochranný film pomáha pri suchej a podráždenej koži, slnku, vetre a v drsnom 
počasí • Dermatologicky testovaná ochrana pokožky

 

 

Výr. č. Obsah  € 

15712 250 ml / Dóza 1/6  

 

Enzborn Nechtíková masť
Upokojujúce ošetrenie na citlivú a preťaženú kožu

• dlhodobo regeneruje citlivú a preťaženú kožu • zmierňuje podráždenie pokožky • chráni 
pokožku pred dehydratáciou • trvalo zlepšuje kvalitu pleti • vysoký podiel nechtíkového 
extraktu • bohatá na alantoín a hamamel • bez parabénu • Dermatologicky testovaná 
ochrana pokožky

 

 

 

Výr. č. Obsah   €

151167 80 ml / Dóza 1/7  

 

 

321542

321543

321544
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Hygiena dojenia

Umývacia sprcha Anka
• s hadicovou prípojkou • variabilne nastaviteľný 
rozprašovací alebo bodový lúč • vysoký prietok vody 
• Materiál: Nylon vystužená sklenenými vláknami 
• použiteľné do max.: 7 bar

151874: Prietok vody 25 l/min
151873: Prietok vody 90 – 115 l/min

 

 

 

Výr. č. Prípojka Farba    €

151874 3/4“ zelená / čierna 1/100 2.000  
151873 1“ zelená / čierna 1/80 2.000  

Výr. č. Popis Farba Materiál   €

151876 Hadicová prípojka 3/4“ čierna umelá hmota 1/10/500  
151875 Hadicová prípojka 1“ čierna umelá hmota 1/10/320  

Rozprašovacia sprcha Komfort
• vysoko kvalitná rozprašovacia sprcha z kovu • protišmykový a oderuvzdorný 
povrch pre príjemnú a neúnavnú prácu • plynulo nastaviteľná tryska z plného 
prúdu do jemnej sprejovej hmly • vrát. 3-stupňovej hadicovej prípojky a 
normovanej hadicovej spojky (1/2“)

 

 

 

Výr. č. Prípojka    

15741 1/2“ 1/24 792  

Výr. č. Popis Farba Materiál  € 

15731 Hadicová prípojka 3-stupňový čierna umelá hmota 1/10/500  
15732 Hadicová spojka čierna umelá hmota 1/10/500  

Ostrekovacia sprcha orig. Gilmour
• vhodná pre horúcu a studenú vodu
• teleso z kovovej liatiny
• s izolovanou rukoväťou
• zaistenie páky na trvalé rozprašovanie
• pružina z ušľachtilej ocele
• samoregulujúce tesnenie proti kvapkaniu

151808: vrát. 3 metrov hadice na vodu 1/2“, hadicovej objímky 
a hadicovej príchytky

 
 

 

Výr. č. Popis Farba   €

1573 s plastovou vložkou a hadicovou spojkou (15732) zelená 1/12/24 864  
1574 s mosadznou vložkou a hadicovou spojkou (15732) červený 1/12/24 864  

151808 s mosadznou vložkou a 3 m hadice na vodu červený 1/10 160  

Výr. č. Popis Farba Materiál  €

15731 Hadicová prípojka 3-stupňový čierna umelá hmota 1/10/500  
15732 Hadicová spojka čierna umelá hmota 1/10/500  

Top Quality

151873

151874

151876 151875

15731 15732

Top Seller

1573 1574

151808 15731 15732
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Hygiena dojenia

Ostrekovacia dýza mosadz
• s rýchlospojkou
• vysoký prietok vody
• variabilne nastaviteľný rozprašovací alebo bodový lúč
• uzatvárateľná
• Materiál: Mosadz

 
 

Výr. č. Prípojka  €

292100 1/2“ 1/10/80  
292101 3/4“ 1/10/60  
292102 1“ 1/10/50  

Výr. č. Popis Materiál  €

292103 Rýchlospojka závitový kus s hadicovým kusom 1/2“ Mosadz 1/10/200  
292104 Rýchlospojka závitový kus s hadicovým kusom 3/4“ Mosadz 1/10/200  
292105 Rýchlospojka závitový kus s hadicovým kusom 1“ Mosadz 1/10/150  
292106 Rýchlospojka závitový kus 1/2“ IG Mosadz 1/10/200  
292107 Rýchlospojka závitový kus 3/4“ IG Mosadz 1/10/200  
292108 Rýchlospojka závitový kus 1“ IG Mosadz 1/10/200  
292109 Rýchlospojka závitový kus 1/2“ AG Mosadz 1/10/210  
292110 Rýchlospojka závitový kus 3/4“ AG Mosadz 1/10/200  
292111 Rýchlospojka závitový kus 1“ AG Mosadz 1/10/200  
292112 Hadicový skrutkový spoj 3-dielny, pre hadicu 1/2“ Mosadz 1/10/200  
292113 Hadicový skrutkový spoj 3-dielny, pre hadicu 3/4“ Mosadz 1/10/100  
292114 Hadicový skrutkový spoj 2-dielny, IG 3/4“ x priechodka 1/2“ Mosadz 1/10/300  
292115 Hadicový skrutkový spoj 2-dielny, IG 1“ x priechodka 3/4“ Mosadz 1/10/200  
292116 Hadicová spona W4 12 mm / 12-22 mm (1/2“) Ušľachtilá oceľ 1/10/500  
292117 Hadicová spona W4 12 mm / 20-32 mm (3/4“) Ušľachtilá oceľ 1/10/300  
292118 Hadicová spona W4 12 mm / 25-40 mm (1“) Ušľachtilá oceľ 1/10/250  

Novinka

Umývacia sprcha Super Jet
• s pripojením hadicovej spojky • variabilne nastaviteľný rozprašovací alebo 
bodový lúč • samostatne regulovateľné prietokové množstvo • vhodná do 
teploty vody 35 °C • Materiál: umelá hmota s povrchovou úpravou Anti-Slip 
• Prietok vody: 50 l/min • použiteľné do max.: 4 - 6 bar

 

 

 

Výr. č. Farba    €

151871 čierna / červený 1/12 360  

Čistiaca sprcha s oblúkom proti spadnutiu
• vnútorná časť z mosadze • oporný oblúk z robustného plastu • variabilne 
nastaviteľný rozprašovací alebo bodový lúč • vhodný do teploty vody 50 °C 
• vnútorný závit 1/2“, otáčateľný • Materiál: umelá hmota 
• Prietok vody: 50 l/min • použiteľné do max.: 12 bar 

 

 Výr. č. Farba   €

151870 modrá 1/10  

292101

292104

292113 292115

292107 292110
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Zástera na dojenie a umývanie
• špičková kvalita • ideálna na profesionálne práce v poľnohospodárstve, v 
dome a na dvore • vysoko kvalitný plast • vodotesný • mimoriadne odolná 
proti pretrhnutiu a zalomeniu • Tepelná odolnosť: -25 - 70 °C

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka   €

15147 modrá 120 cm 80 cm 1/20  
15151 modrá 125 cm 100 cm 1/20  
15153 modrá 125 cm 125 cm 1/20  
15148 biela 120 cm 80 cm 1/20  
15150 biela 125 cm 100 cm 1/20  
15149 zelená 120 cm 80 cm 1/20  
15152 zelená 125 cm 100 cm 1/20  

Zástera na dojenie a umývanie PU
• extrémne ľahká a odolná pracovná zástera z polyuretánu • ideálna na všetky 
práce v maštali, záhrade a domácnosti • pomocou plastového klikacieho uzáveru 
možnosť jednoduchého nastavenia na želanú dĺžku • mimoriadne odolná proti 
roztrhnutiu a zachovávajúca si tvar • tepelne odolná • vodotesný

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka   €

15286 modrá 120 cm 80 cm 1/80  
15288 modrá 125 cm 100 cm 1/80  

Zloženie  

Textil 100 % Polyester
Povrchová úprava 100 % Polyuretán

Príslušenstvo 
pre penovú 
dýzu 

 

 
Výr. č. Popis Materiál použiteľné pre  € 

151807 Fľaša na penovú dýzu, 1 liter umelá hmota  1/20  

151800 Ručný skrutkový spoj, 1/4“ AG x 28 mm  Profesionálne vysokotlakové čističe Kärcher a Kränzle 1/20  

151801
Otočný skrutkový spoj ST-146, M 22 

samica x 1/4“ samec
 Profesionálne vysokotlakové čističe Kärcher 1/20  

151803 Nasadzovacia vsuvka 1/4“ AG Ušľachtilá oceľ Profesionálne vysokotlakové čističe Nilfisk/Alto, Ehrle a Kränzle 1/20  
151802 Protivsuvka, M22 AG x 1/4“ AG Mosadz pre všetky bežné vysokotlakové čističe 1/20  

Hygiena dojenia
Dýza na penu ST-73 s fľašou
• zvláštna chemická odolnosť • 5 definovaných pozícií dávkovača 
• kapacita 2 litrov • jeden vertikálny alebo horizontálny rozprašovaný 
obraz • prihlásený patent • max. 250 bar / 80 °C • 1/4“ IG • adaptér 
nie je súčasťou dodávky

Voliteľne je dostupná 1 litrová fľaša (výr. č. 151807) 
na dezinfekčný prostriedok!

 

 

Výr. č.   €

151798 1/10  

151807151801 151803 151802 151798151800
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Hygiena dojenia

Zástera na dojenie a umývanie MaxiMove
• vysoká voľnosť pohybu vďaka delenej a prekrývajúcej sa oblasti nohy • ideálna na všetky práce 
v poľnohospodárstve, v dome a na dvore • pomocou plastového klikacieho uzáveru možnosť 
jednoduchého nastavenia na želanú dĺžku • tepelne odolná • vodotesný

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  € 

15620 modrá 120 cm 80 cm 1/20  
15621 modrá 125 cm 100 cm 1/20  

Zloženie  

Povrchová úprava 100 % PVC

Zástera na dojenie a umývanie s rukávmi
• ideálna na použitie pri dojení alebo čistiacich prácach • môže sa použiť aj na 
veterinárne prehliadky • z odolného materiálu Oxford • mimoriadne odolná proti 
pretrhnutiu a zalomeniu • silne vodoodpudivý do vodného stĺpca 5000 mm • vysoký 
komfort nosenia z dôvodu malej hmotnosti • vrát. uzatvárateľného náprsného vrecka 
• prestaviteľný suchý zips na zátylku • elastická gumička na zápästí • s bedrovými 
pásmi na flexibilné zaviazanie zástery • priedušná

 

 

 

Zloženie  

Textil 65 % Polyester, 35 % Polyamid

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka   €

15622 modrá 125 cm 135 cm 1/25  
15611 modrá 133 cm 144 cm 1/25  
15612 modrá 138 cm 144 cm 1/25  

Novinka

Zástera pre dojičov Premium
• veľmi robustná profesionálna zástera pre dojičov na prácu v 

dojárni a v komore na mlieko
• mimoriadne odolná proti pretrhnutiu a zalomeniu
• vodotesný (>10 000 mm)
• umývateľná a z odolného, flexibilného materiálu
• Tepelná odolnosť: -30 - 50 °C

15616, 15617:
• s vreckami pre vaše pomôcky pri dojení
• s plecnými páskami a prídavnou páskou na uzatvorenie 

smerom dopredu alebo dozadu
• so vždy 2 odtokmi vody pre vrecká

 
 

 

Zloženie  

Textil 100 % Polyester
Povrchová úprava 100 % PVC

Výr. č. Popis Farba Veľkosť Dĺžka Šírka   €

15613 bez vreciek na zástere tmavozelená M 115 cm 100 cm 1/20  
15614 bez vreciek na zástere tmavozelená L 125 cm 118 cm 1/20  
15615 bez vreciek na zástere tmavozelená XL 140 cm 124 cm 1/20  
15616 s vreckami na zástere tmavozelená S 110 cm 118 cm 1/20  
15617 s vreckami na zástere tmavozelená L 125 cm 118 cm 1/20  

 

 

15622

15620
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Hygiena dojenia

Jednorazový chránič rukávov
• so stiahnutím na gumu na obidvoch koncoch • Odolný proti 
roztrhnutiu • 0,03 mm • Materiál: polyetylén

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

15397 modrá 45 cm 20 cm 1 påse 100 / påse 1/10  

Chránič rukávov Softshell
• Chránič rukávov z elastického materiálu Softshell • praktický s otvorom na 
palce na zabránenie zošmyknutiu • jednotná veľkosť so sťahovaním šnúrkou 
na nadlaktí pre flexibilné zaistenie • silne vodoodpudivý do vodného stĺpca 
3000 mm • priedušná s 1000 g/m²/24 h • v pároch

 

 

 

Zloženie  

Textil 100 % Polyester

Výr. č. Farba Dĺžka  €

15388 tmavomodrá 54 cm 1/80  

Chránič rukávov Oxford
• hodnotný chránič rukávov z najlepšieho polyesteru Oxford • vďaka špeciálnej povrchovej 
úprave vodotesný a priedušný • so stiahnutím na gumu na obidvoch koncoch • v pároch

 

 

 

Zloženie  

Textil 100 % Polyester

Chránič rukávov
• 100 % vodotesný • s gumovou páskou • Tepelná odolnosť: -25 - 70 °C • v pároch

 

 

 Zloženie  

Textil 100 % polyester s PVC-povrstvením

Výr. č. Farba Dĺžka  €

15385 modrá 40 cm 1/20  

Výr. č. Farba Dĺžka  €

15387 modrá 40 cm 1/80  

Chránič rukávov Premium
• vodotesné rukávy na dojenie • možnosť nastavenia na hornej páske 
• so stiahnutím na gumu na obidvoch koncoch • v pároch

 
 

 

Zloženie  

Textil 100 % Polyester
Povrchová úprava 100 % PVC

Výr. č. Farba Dĺžka Kus/OJ  €

15398 zelená 50 cm 2 / styck 1/100  

Novinka
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Hygiena dojenia
Jednorazové rukavice Nitrile Premium
• zvlášť vhodná ako rukavica na dojenie • dĺžka 30 cm pre komfortnú ochranu • pre najtvrdšie 
namáhanie • použiteľné na líci i rube • nesterilné • odskúšané podľa: EN 374/1 (ochrana proti 
chemikáliám a mikroorganizmom) • bez thiuramenov, thiazolov a latexových proteínov vyvolávajúcich 
alergiu, bez latexu, bez púdru • 1.5 AQL (štandard kvality) • Hmotnosť veľkosť M: 12 - 13 g/styck 
• bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

15325 svetlomodrá 6,5-7 / S 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 pack 50 / pack 1/20 300  
15326 svetlomodrá 7,5-8 / M 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 pack 50 / pack 1/20 300  
15327 svetlomodrá 8,5-9 / L 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 pack 50 / pack 1/20 300  
15328 svetlomodrá 9,5-10 / XL 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 pack 50 / pack 1/20 300  
15329 svetlomodrá 10,5-11 / XXL 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 pack 50 / pack 1/20 300  

Jednorazové rukavice Nitrile Profi
• dĺžka 30 cm pre komfortnú ochranu • pre najtvrdšie namáhanie • použiteľné na líci i rube 
• nesterilné • odskúšané podľa: EN 374/1 (ochrana proti chemikáliám a mikroorganizmom) 
• bez latexu, bez púdru, bez thiuramenov, thiazolov a latexových proteínov vyvolávajúcich 
alergiu • 1.5 AQL (štandard kvality) • Hmotnosť veľkosť M: 11 - 12 g • bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

15380 modrá 6,5-7 / S 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
15381 modrá 7,5-8 / M 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
15382 modrá 8,5-9 / L 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
15383 modrá 9,5-10 / XL 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
15384 modrá 10,5-11 / XXL 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  

Jednorazové rukavice Nitrile Long Black
• dĺžka 30 cm pre komfortnú ochranu • s kompletnou textúrou, preto zvlášť dobré uchopenie • zvlášť 
vhodné ako rukavice na dojenie: biele vločky v mlieku, príznak pre mastitídu, sa môžu pred čiernym 
pozadím ľahko rozpoznať • použiteľné na líci i rube • nesterilné • odskúšané podľa: EN 374/1 (ochrana 
proti chemikáliám a mikroorganizmom) • bez thiuramenov, thiazolov a latexových proteínov vyvolávajúcich 
alergiu, bez latexu, bez púdru • 1.5 AQL (štandard kvality) • Hmotnosť veľkosť 
M: 7,3 - 8 g • bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

15320 čierna 6,5-7 / S 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
15321 čierna 7,5-8 / M 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
15322 čierna 8,5-9 / L 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
15323 čierna 9,5-10 / XL 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
15324 čierna 10,5-11 / XXL 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  

JKT

Top Quality

JKOPST

KTPS

KTPS
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Hygiena dojenia
Jednorazové rukavice Nitrile Top
• medicínsky produkt triedy 1 • použiteľné na líci i rube 
• nesterilné • odskúšané podľa: EN 374-1 a EN 455/1-4 • bez 
thiuramenov, thiazolov a latexových proteínov vyvolávajúcich 
alergiu, bez latexu, bez púdru • 1.5 AQL (štandard kvality) 
• Hmotnosť veľkosť M: 7 - 7,2 g • bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

15390 svetlomodrá 6,5-7 / S 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15391 svetlomodrá 7,5-8 / M 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15392 svetlomodrá 8,5-9 / L 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15393 svetlomodrá 9,5-10 / XL 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15394 svetlomodrá 10,5-11 / XXL 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  

Jednorazové rukavice Nitrile Basic
• medicínsky produkt triedy 1 • použiteľné na líci i rube • nesterilné 
• odskúšané podľa: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • bez latexu, bez púdru, bez 
nitrosamínov, thiuramenov athiazolov vyvolávajúcich alergiu • Hmotnosť 
veľkosť M: 3,3 - 3,5 g • bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

15330 modrá 6,5-7 / S 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15331 modrá 7,5-8 / M 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15332 modrá 8,5-9 / L 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15333 modrá 9,5-10 / XL 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  

Nástenný držiak na jednorazové rukavice
• z ušľachtilej ocele: stabilný a nehrdzavejúci aj za vlhkých podmienok (napr. v 
dojárni) • na naskrutkovanie • môže sa upevniť vertikálne a horizontálne • pevné 
osadenie a vhodný pre všetky veľkosti vďaka pružinám, ktoré zatlačia dávkovací 
box smerom dopredu

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Hĺbka Výška   € 

15339 24,6 cm 10,5 cm 13,6 cm 1/8 192  

Jednorazové rukavice Nitrile Allround
• použiteľné na líci i rube • nesterilné • odskúšané podľa: EN 374-1 
• bez nitrosamínov, thiuramenov athiazolov vyvolávajúcich alergiu, 
bez latexu, bez púdru • 1.5 AQL (štandard kvality) • Hmotnosť 
veľkosť M: 4,8 - 5 g • bezpečný pre potraviny

 

 

 Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

153048 svetlomodrá 6,5-7 / S 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
153049 svetlomodrá 7,5-8 / M 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
153050 svetlomodrá 8,5-9 / L 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  
153051 svetlomodrá 9,5-10 / XL 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 pack 50 / pack 1/20 360  

Novinka

JKT

JKT
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Hygiena dojenia
Okrúhla kefa na hlavu
• vhodné pre hygienickú oblasť (HACCP) • teplovzdorný do: 140 °C • Materiál štetín: Polyester 
• Materiál: umelá hmota

 

 

 Výr. č. Farba Ø   €

151783 biela 120 mm 1/5  

Kefa na konvy
• so široko vystavenými štetinami • ideálna na čistenie ťažko prístupných 
miest • Materiál štetín: Polyester • Materiál: umelá hmota

teplovzdorná do 100 °C

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka   €

29177 biela / modrá 22 cm 1/10  

Umývacia kefa
• vhodné pre hygienickú oblasť (HACCP) • teplovzdorný do: 140 °C • Materiál 
štetín: Polyester • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka   €

151784 biela 20,5 cm 1/5  

Kefa s násadou
• s ergonomickou plastovou rukoväťou • vhodné pre hygienickú oblasť (HACCP) 
• teplovzdorný do: 140 °C • Materiál štetín: Polyester • Materiál: umelá hmota

teplovzdorné štetiny do 140 °C

 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka  € 

29174 s dlhou rukoväťou biela / modrá 40 cm 1/5  
151780 s krátkou rukoväťou biela 14 cm 1/5  

Univerzálna kefa a kefa na kotol
• Polypropylénové štetiny, stredne tvrdé • Hrúbka štetín: 0,3 mm teplovzdorná do 80 °C 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka  € 

29172 bez násady modrá 200 mm 125 mm 1/10  

Výr. č. Popis Dĺžka   €

29173 Sklolaminátová násada 100 cm 1/20  
29182 Sklolaminátová násada 145 cm 1/20  

Veľkopriestorová kefa
• teplovzdorné štetiny do 140 °C • vhodné pre hygienickú oblasť (HACCP) • zásuvný systém s 
prevlečnou maticou • s PBT štetinami • so stopkovým závitom • Vhodná násada: 29182

 

 

 Výr. č. Farba Šírka    €

151781 biela 40 cm 1/5 330  

Výr. č. Popis Dĺžka  € 

29182 Sklolaminátová násada 145 cm 1/20  

29174

151780

29172

29173
29182
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Hygiena dojenia

Čistiaca a drhnúca kefa
Koreňová kefa

• plastová zadná časť pevná za mokra • Materiál štetín: Polypropylén

teplovzdorná do 60 °C

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka   €

29178 béžová 22 cm 1/30  

Flexo kefa
• flexibilná čistiaca kefa • Materiál štetín: Polypropylén 
• Materiál: umelá hmota

teplovzdorná do 80 °C

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka   €

29176 biela 19 cm 1/10/100  

Umývacia kefa
• Materiál štetín: Polyamid • Materiál: umelá hmota

teplovzdorná do 60 °C

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka   €

2916 biela 19 cm 1/50  

Dvojitá kefa
• s plastovou rukoväťou pre optimálnu hygienu

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Ø  € 

151830 40 cm 13 mm 1/200  

Kefa na čistenie rúrok
• s plastovou rukoväťou pre optimálnu hygienu

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Ø  € 

151831 62 cm 70 mm 1/100  

Stierač na hadicu

 

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

2914 155 cm 1/50  
2915 30 cm 1/200  
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Hygiena dojenia
Kefa na pohárik na struky
• 3-stupňová štetinová špirála • dĺžka štetín odstupňovaná do ø 59 mm • Plastový 
úchyt • kyselinovzdorná • teplovzdorný do: 100 °C

 

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

151785 50 cm 1/50  

Kefa na pohárik na struky
• s drevenou rukoväťou • silne odolná

 

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka   €

2913 Štetinová špirála 3-stupňová 50 cm 1/30  
29149 Štetinová špirála 2-stupňová 40 cm 1/30  

Oplachovacia vaňa
• z vysoko kvalitného, čistého polyetylénu • extrémne vysoká odolnosť proti náhlym 
zmenám teploty • odolný proti úderom a nárazom • extrémne odolný proti kyse-
linám • s hladkými plochami na ľahké čistenie • úplný výtok vďaka zošikmenému 
dnu vane • výtok je opatrený sitkom a výtokovým pripojovacím kusom • Nástenná 
konzola ani stolový podstavec nie je súčasťou dodávky! • Materiál: polyetylén 
• nerozbitný • bezpečný pre potraviny • s výtokom

29414: zaťažiteľný max. do 95 kg (namontovaný na nástennej konzole)
29415: zaťažiteľný max. do 150 kg (namontovaný na nástennej konzole)

odolná proti teplotám od - 65 °C do + 85 °C

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €  

29414 74 cm 62 cm 25 cm 65 l 1 100   
29415 100 cm 62 cm 28 cm 100 l 1 50   

Výr. č. Popis Materiál vhodný pre  €

29402 Nástenná konzola kov pozinkovaný 29414 1  
29404 Nástenná konzola kov pozinkovaný 29415 1  
29419 Stolový podstavec kov pozinkovaný 29414 1  
29420 Stolový podstavec kov pozinkovaný 29415 1  

 

 

29419

2913

29149
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Hygiena dojenia
Odstraňovač vlasov z vemien PREVENTA
• Preventa odstraňuje vlasy z vemien rýchlo a bez bolesti vďaka „studenému“ plameňu (pribl. 200 °C) • vďaka zalo-
menej dýze je možný zvislý a tým ergonomický pracovný postup • premyslená koncepcia prístroja so Stand-by pákou 
zaručuje rýchlu a bezpečnú aplikáciu • pôvodcovia chorôb ako baktérie a vírusy sa totálne usmrtia • môže sa zabrániť 
mastitíde a Johnovej chorobe • čas prípravy dojenia sa rozhodujúco zníži • vemená bez vlasov je možné ľahšie čistiť 
• všeobecná hygiena vemien sa zlepší

15676: Plynová kartuša nie je súčasťou dodávky 
• obsah postačuje na cca 2 – 3 prevádzkové hodiny (podľa spotreby) • vďaka dodanému držiaku na opasok je možné 
použitie plynovej kartuše jednoducho a s úsporou času

 

 

15676
Prípojka plynovej 
fľaše

Výr. č. Popis Dĺžka dýzy Dĺžka hadice   €

15675 s prípojkou plynovej fľaše a redukčným ventilom 100 cm 300 cm 1/50  
15676 s plynovou kartušovou prípojkou 100 cm 150 cm 1/50  

Výr. č. Popis vhodný pre Obsah   €

15687 Redukčný ventil pre prípojku plynovej fľaše   1/20  
15683 Plynová kartuša Propán/bután 15676 600 ml 1/12  

Strihač na kravský chvost TailWell
Originálny produkt od Shoof z Nového Zélandu na strihanie vlasov kravského chvosta pre vyššiu 
hygienu v maštali pre hovädzí dobytok a dobytok chovaný na mlieko! Jedinečný riešiteľ problé-
mov bez potreby údržby, pretože je veľmi robustný a samomastiaci!
• uľahčuje namáhavú prácu pri strihaní vlasov kravského chvosta pri dojniciach • dvakrát 
ročne odstraňovanie vlasov kravského chvosta kontaminovaných stolicou a močom umožňuje 
optimálnu hygienu stavu dobytka, mlieka a dojiča • nie je potrebné žiadne predstrihávanie 
vlasov, zvlášť pri silnom znečistení, resp. nánosoch • pracuje ticho a vytvára hladký strih 
vlasov za max. 4 sekundy na chvost • Princíp: Vonkajšia čepeľ rotuje okolo vnútornej – žiadne 
nebezpečenstvo poranenia pre zviera a človeka • s výkonným akumulátorom až do 200 strihaní 
chvostov s iba jedným nabitím • dodaná, vo vlastnej réžii vyvinutá brúsna pasta umožňuje 
jednoduché a bezproblémové dobrúsenie nožov aj nevyškolenými používateľmi (potrebné po 
1000 až 2000 strihaniach) • hodí sa takmer ku každému aku-skrutkovaču s min. 14 Volt, 1250 
ot./min. (aku-skrutkovač nie je súčasťou dodávky) • v praktickom plastovom kufri na bezpečné 
uloženie • vrát. návodu na obsluhu

Výr. č. 18235 TailWell Titanium: 
• extrémne dlhá životnosť z dôvodu povrstvenia nožov titánom-nitritom • zvlášť vhodný pre 
veľké čriedy alebo zvieratá s ustlaním na piesku • na až 3000 pieskom znečistených kravských 
chvostov alebo až 6000 ľahko znečistených kravských chvostov

 

 

 

Výr. č. Popis   €  

18250 Štandard 1/10   
18235 Titanium 1/10  NEW

Výr. č. Popis Obsah  €  

18251 Nôž pre TailWell Standard  1   
18236 Nôž pre TailWell Titanium  1/25  NEW

1850488 Olej na strihacie strojčeky 100 ml 1/50/200   
18252 Brúsna pasta pre TailWell  1   

18250

18235

15675 15676

15687

18251 18236
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Filtre a hadice na mlieko

Sana Mliečny filter Premium
• vysoko kvalitné, zdravotne bezchybné rúno • vysoká odolnosť 
proti roztrhnutiu a najjemnejšia filtrácia • špeciálne vhodný pre 
veľké množstvá mlieka a najvyššie požiadavky • chuť a kvalita 
mlieka bude chránená • bezpečný pre potraviny • vhodné pre: 
Odsávacie zariadenia • šitý

Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu vďaka optimalizo-
vanému rozdeleniu vlákien a priepustnosti!

 

 

Výr. č. Šírka Dĺžka vhodné pre OJ Kus/OJ  €

46731 57 mm / 60 mm 250 mm GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood 1 pack 250 / pack 1/4  
46733 57 mm / 60 mm 320 mm DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina 1 pack 250 / pack 1/4  
46734 57 mm / 60 mm 455 mm GEA / Westfalia / Meltec 1 pack 250 / pack 1/4  
46735 57 mm / 60 mm 480 mm Systém Happel 1 pack 250 / pack 1/4  
46736 57 mm / 60 mm 500 mm Meltec 1 pack 250 / pack 1/4  
46737 57 mm / 60 mm 530 mm GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo 1 pack 250 / pack 1/4  
46738 57 mm / 60 mm 620 mm DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte 1 pack 250 / pack 1/4  
46739 75 mm / 78 mm 455 mm S.A.C. 1 pack 200 / pack 1/5  
46740 75 mm / 78 mm 620 mm Lely (Melkroboter) / GEA / Boumatic / S.A.C. 1 pack 200 / pack 1/5  
46741 75 mm / 78 mm 820 mm GEA / Impulsa / Meltec 1 pack 200 / pack 1/5  
46742 95 mm / 98 mm 610 mm DeLaval (karusel) 1 pack 200 / pack 1/5  

Sana Mliečny filter Premium 120 g
• vysoko kvalitné, zdravotne bezchybné rúno • najjemnejšia 
filtrácia • vysoká pevnosť v ťahu za mokra • špeciálne vhodný 
pre veľké množstvá mlieka a najvyššie požiadavky • odporúčané 
pre roboty na dojenie • 120 g/m² • bezpečný pre potraviny • šitý

odporúčané pre roboty na dojenie

 

 

Výr. č. Šírka Dĺžka vhodné pre OJ Kus/OJ  €

46783 44 mm 570 mm DeLaval 1 pack 100 / pack 1/10  
46784 44 mm 1.044 mm DeLaval 1 pack 100 / pack 1/8  
46786 78 mm 620 mm Lely (Melkroboter) / GEA / Boumatic / S.A.C. 1 pack 100 / pack 1/8  
46787 78 mm 1.125 mm Lely (Melkroboter) 1 pack 100 / pack 1/5  

Sana Premium
Aby bolo možné vyhovieť stúpajúcim nárokom vo výrobe mlieka, spoločnosť Kerbl navyše vyvinula prémiovú 
verziu pre značku SANA. Vďaka optimalizácii rozdelenia vlákien poskytuje filter Premium ešte vyššiu odolnosť 
proti roztrhnutiu a najjemnejšiu filtráciu, pričom sa zohľadňuje potrebná priepustnosť pre surové mlieko.
Tento filter je preto vhodný predovšetkým na veľké množstvá mlieka a najvyššie požiadavky.

Mliečny filter od spoločnosti Kerbl

Aby bolo možné naďalej optimalizovať kvalitu výrobkov a reagovať flexibilnejšie na 
požiadavky zákazníkov, vyrába podnik od roku 2017 šité a takisto aj tepelne zvárané 
hadice na filtrovanie mlieka na vlastných, vysoko technologických výrobných strojoch.

Okrem hadíc na filtrovanie mlieka sa vyrábajú tiež rúnové filtre na kanvicu pod 
vlastnou značkou spoločnosti Kerbl „Sana“. „Sana“ stojí už niekoľko desiatky rokov za 
vysokou kvalitou a spoľahlivosťou v oblasti filtrácie mlieka a je pojmom aj ďaleko za 
hranicami Nemecka.



91

Filtre a hadice na mlieko
Sana Mliečny filter šitý
• chuť a kvalita mlieka bude chránená • 75 g/m² • bezpečný pre 
potraviny • vhodné pre: Odsávacie zariadenia • šitý

 

 

 

Výr. č. Šírka Dĺžka vhodné pre OJ Kus/OJ  €

46681 57 mm / 60 mm 250 mm GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood 1 pack 250 / pack 1/4  
46683 57 mm / 60 mm 320 mm DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina 1 pack 250 / pack 1/4  
46684 57 mm / 60 mm 455 mm GEA / Westfalia / Meltec 1 pack 250 / pack 1/4  
46686 57 mm / 60 mm 500 mm Meltec 1 pack 250 / pack 1/4  
46687 57 mm / 60 mm 530 mm GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo 1 pack 250 / pack 1/4  
46688 57 mm / 60 mm 620 mm DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte 1 pack 250 / pack 1/4  
46689 75 mm / 78 mm 455 mm S.A.C. 1 pack 200 / pack 1/5  
46690 75 mm / 78 mm 620 mm Lely (Melkroboter) / GEA / Boumatic / S.A.C. 1 pack 200 / pack 1/5  
46691 75 mm / 78 mm 820 mm GEA / Impulsa / Meltec 1 pack 200 / pack 1/5  
46692 95 mm / 98 mm 610 mm DeLaval (karusel) 1 pack 200 / pack 1/5  

Sana Mliečny filter zváraný
• chuť a kvalita mlieka bude chránená • 75 g/m² • bezpečný pre potraviny 
• vhodné pre: Odsávacie zariadenia • zvárané

 

 

 

Výr. č. Šírka Dĺžka vhodné pre OJ Kus/OJ  €

46670 57 mm / 60 mm 250 mm GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood 1 pack 250 / pack 1/4  
46671 57 mm / 60 mm 320 mm DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina 1 pack 250 / pack 1/4  
46672 57 mm / 60 mm 455 mm GEA / Westfalia / Meltec 1 pack 250 / pack 1/4  
46675 57 mm / 60 mm 620 mm DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte 1 pack 250 / pack 1/4  
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Filtre a hadice na mlieko
Sana Rúnový filter na kanvicu
• vysoko kvalitné, zdravotne bezchybné rúno • vhodné pre: 
Sitká na mlieko

 

 

 

Výr. č. Ø OJ Kus/OJ  €

46752 115 mm 1 pack 200 / pack 1/60  
46753 120 mm 1 pack 200 / pack 1/60  
46754 125 mm 1 pack 200 / pack 1/60  
46755 140 mm 1 pack 200 / pack 1/60  
46756 160 mm 1 pack 200 / pack 1/35  
46757 170 mm 1 pack 200 / pack 1/35  
46758 180 mm 1 pack 200 / pack 1/30  
46759 190 mm 1 pack 200 / pack 1/30  
46760 200 mm 1 pack 200 / pack 1/30  
46761 220 mm 1 pack 200 / pack 1/30  
46762 240 mm 1 pack 200 / pack 1/10  
46763 270 mm 1 pack 200 / pack 1/10  

Sana Rúnový filter na kanvicu s dierou
• vysoko kvalitné, zdravotne bezchybné rúno 
• vhodné pre: Sitká na mlieko

 

 

 

Výr. č. Ø OJ Kus/OJ  €

46770 220 mm 1 pack 100 / pack 1/30  
46771 300 mm 1 pack 100 / pack 1/10  

Sitko na mlieko z ušľachtilej ocele
• na používanie na chladiacich vaniach a kanviciach na 
mlieko • vhodný pre vatové podložky s Ø 170 mm • všetky 
diely 100 % ušľachtilá oceľ • hygienické, bezproblémové 
čistenie

Ušľachtilá oceľ

 

 

rozsah dodávky: 1 x sitko na mlieko, 1 x hrubá sieťka, 1 x jemná sieťka, 
1 x perforovaný plech, 1 x upínací krúžok

Výr. č. Kapacita  €

15182 10 l 1/5  

Výr. č. Popis Materiál Ø   €

151631 Sitová vložka Sieť Ušľachtilá oceľ 170 mm 1  
15183 Sitová vložka Dierovaná podložka Ušľachtilá oceľ 170 mm 1  
15184 Upínací krúžok pre sitko na mlieko Ušľachtilá oceľ 170 mm 1  

15163115183

15184
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Zaslepovacia zátka na dojenie 
kónická
• na použitie pri zvieratách „s tromi čiarkami“ • kónický tvar 
s úchopom troma prstami na ľahké vkladanie a vyberanie 
• vhodná pre všetky poháriky na struky

 

 

 

Výr. č. Farba Materiál OJ Kus/OJ   €

151040 modrá umelá hmota 10 styck 10 / påse 1/10/200  

Príslušenstvo na dojenie

Zaslepovacia zátka na dojenie
• ideálna pre dojací stroj, pri zvieratách „s tromi čiarkami“ • rýchlo vyrieši problém a 
prináša čistotu pri dojení • vhodná pre všetky poháriky na struky 

 

 Výr. č. Farba Materiál OJ Kus/OJ   €

2911 čierna umelá hmota 10 styck 10 / pack 1/10/150  
2911/1 čierna umelá hmota 1 blister 1 / blister 1  

Univerzálna čistiaca špongia
• na čistenie potrubí v potravinárskej oblasti (mlieko, víno, lahôdky)

 

 

 

Výr. č. Farba Výška Ø OJ Kus/OJ   €

4670 biela 70 mm 40 mm 1 pack 10 / pack 1/100  
4671 biela 70 mm 50 mm 1 pack 10 / pack 1/100  
4672 biela 70 mm 60 mm 1 pack 10 / pack 1/80  
4676 biela 80 mm 70 mm 1 pack 10 / pack 1/49  

Stolička na dojenie
• s oceľovou nohou, stojanovou pružinou a dreveným sedadlom 
• s prestaviteľnou polyamidovou súpravou na pripútanie • Výška 
sedadla: 34 cm

 

 

 

Výr. č.  €

2910 1/10  
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Príslušenstvo na dojenie

Vedro na dojenie z ušľachtilej ocele
• bez príslušenstva • Materiál: Ušľachtilá oceľ nehrdzavejúce • s kovovým nosným držadlom

 
 

 

Výr. č. Popis Kapacita Výška držadla   €

151001 krátky 25 l 117 mm 1 24  
151002 Štandard 25 l 143 mm 1 24  

Ktoré veko sa hodí na ktoré vedro?
Tu nájdete prehľad na vhodné priradenie.
Ďalšie informácie o uvedených výrobkoch nájdete na nasledujúcich stranách.

1

1 2 3

4 5
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Vedro na dojenie
• na každodenné používanie • umožňuje sledovanie dojivosti každej jednotlivej kravy • aj pre pojazdné 
dojacie zariadenia • vhodné pre zariadenia bežných značkových výrobcov (napr. Westfalia) • Materiál: 
Polykarbonát • s kovovým nosným držadlom • s dvojitou plniacou stupnicou (kg, lb) • bezpečný pre 
potraviny

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Kapacita Výška držadla   €

151050 Štandard červený 30 l 143 mm 1 24  
151051 Štandard modrá 30 l 143 mm 1 24  
151052 Štandard zelená 30 l 143 mm 1 24  
151055 krátky modrá 30 l 117 mm 1 24  
151056 krátky zelená 30 l 117 mm 1 24  

Príslušenstvo na dojenie

Veko na vedro na dojenie
• transparentný polykarbonát – extrémne odolný a ľahko sa čistí 
• ploché vyhotovenie • pre plastové vedrá na dojenie a vedrá na 
dojenie z ušľachtilej ocele 25/30 litrov

Nový plochý tvar podľa mliečnych 
noriem na základe manažmentu 
kvality

 

 

Výr. č. Popis Materiál Ø   €

151058 Hrdlo ID 13 mm x AD 17 mm Polykarbonát 205 mm 1/20  
151059 Hrdlo ID 16 mm x AD 20 mm Polykarbonát 205 mm 1/20  

Výr. č. Popis   €

151060 Gumové tesnenie pre veko na vedro na dojenie 1/26  

Veko z ušľachtilej ocele pre vedro na dojenie
Veko z ušľachtilej ocele pre vedro na dojenie 25/30 l s uchytením pre adaptér pulzátora (ADM 14 mm)
• pripojovacie hrdlo 13 x 16 mm • gumový krúžok pre vedro na dojenie z ušľachtilej 
ocele

151007: použiteľná pre 151001, 151055, 151056
151009: použiteľná pre 151002, 151050, 151051, 151052, 151030, 
151031

 

 

 

Výr. č. Popis Materiál   €

151007 vhodné na vedrá na dojenie s výškou držadla 117 mm Ušľachtilá oceľ 1/10  
151009 vhodné na vedrá na dojenie s výškou držadla 143 mm Ušľachtilá oceľ 1/10  

Výr. č. Popis   €

151006 Gumový krúžok 1/100  

Vedro na dojenie polopriesvitné
• polopriesvitný materiál umožňuje jednoduché odčítanie stavu naplnenia • veľmi robustný 
plast • teleso vedra na dojenie je vyrobené z jedného plastového dielu • jednoduché čistenie 
vďaka hladkej vnútornej ploche • úchopný žľab na dne uľahčuje vyprázdňovanie • s kovovým 
nosným držadlom • s dvojitou, vyrazenou plniacou stupnicou (kg, lb) • bezpečný pre potraviny

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita Výška držadla  €

151030 modrá 30 l 143 mm 1/4  
151031 zelená 30 l 143 mm 1/4  

Výr. č. Popis Materiál   € 

151032 kovový oblúk Ušľachtilá oceľ  1  

Novinka

2

3

5

4

151006

151060
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Príslušenstvo na dojenie
Zberač mlieka
• 175 cm³ • vhodný pre všetky nádoby na dojenie • jednoduchá montáž a 
údržba • Materiál: Chómniklová oceľ

 

 

 

Výr. č.  €

461 1/24  

Výr. č. Popis   €

4610 Spodný diel na zberač mlieka 1/100  
4611 Gumový tesniaci krúžok na zberač mlieka Ø 74 mm 1/50  
4612 Gumový tesniaci kužeľ na zberač mlieka 1/75  
4613 Oceľový kolík 33 mm 1/200  
4614 Gumová krytka na zberač mlieka 1/150  
4615 Ventil na zberač mlieka 1/100  
4617 Styčná guma na zberač mlieka 1/150  

Olej pre dojacie stroje Viscano
• Viscano sa vyznačuje svojím mimoriadne priaznivým viskóznym správaním pri 
rozličných vonkajších teplotách • tým je zaručené, že dojacie zariadenia všetkých 
značiek sa budú môcť bez problémov prevádzkovať ako pri vysokých, tak aj pri 
nízkych okolitých teplotách • Viscano sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti 
starnutiu, ako aj veľmi dobrou antikoróznou ochranou a vlastnosťami proti 
opotrebeniu • Viskozita pri 40 °C: 68 mm²/s

 

POZOR: Je nutné zohľadniť príslušné požiadavky výrobcu!

 

Výr. č. Obsah    €

1549 1 l / Fľaša 1/12 480  
1570 5 l / Kanister 1/3 90  
1555 10 l / Kanister 1 40  

Adaptér pulzátora
• pre veko DeLaval s dierou

 
 
 

Výr. č. Farba  €

151017 čierna 1/20  

Pulzátor
• s krytkou z ušľachtilej ocele • vhodný adaptér pre veko z ušľachtilej ocele výr. č. 151007 • pre všetky 
upínacie hrdlá s priemerom 13 – 16 mm • Zaťaženie/Vyprázdnenie: 60/40

 
 

 

Výr. č. Popis Impulz  €

151010 pre kravy 60 ppm 1/80  

Výr. č. Popis  €

151013 Súprava náhradných dielov pre pulzátor 1/50  
151014 Adaptér pre pulzátor bez tesnenia 1/20  
151015 Tesnenie pre adaptér 13 mm 1/20  
151016 Tesnenie pre adaptér 15 mm 1/20  

Technische Daten  

Temperaturmessbereich -50 - 200 °C
Temperatureinheit wählbar Celsius °C / Fahrenheit °F

4610 4611 4612 46134614 46154617
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Príslušenstvo na dojenie
Tyčový teplomer
• s upevňovacím závitom • Špeciálna dĺžka 38 cm • priemer 
sondy 6,2 mm • Merací rozsah 0 – 100 °C, resp. 37 – 210 °F 
• bezpečný pre potraviny

 
 

 

Výr. č. Materiál  € 

141453 Ušľachtilá oceľ 1/10  

Teplomer na mlieko a syr
• so závesným okom • Merací rozsah -10 °C – 110 °C • odolná voči varu

Bez ortuti!

 

 

Výr. č. Materiál   €

29144 umelá hmota 1/100  

Merací pohárik
• s rukoväťou a vylievacím náustkom • stohovateľný • Materiál: Polypropylén 
• odolný proti chemikáliám, odolný proti oleju • so stupnicou plnenia • bezpečný 
pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

291194 transparentná 500 ml 1/200 1.600  
291195 transparentná 1000 ml 1/120 960  
291196 transparentná 2000 ml 1/60 480  

Waikato Prístroj na meranie mlieka
• 30 kg – originál Waikato • prístroje na meranie mlieka sú dôležitou pomôckou pre poľnohospodárstvo • pri 
pravidelnom používaní prístrojov na meranie mlieka môže gazda včas rozpoznať výkonné zvieratá, resp. zvieratá so 
slabým výkonom • prístroj na meranie mlieka ukladá malú percentuálnu sadzbu celkového výnosu v kalibrovanej 
nádobe – z tejto sa potom môže odčítať celkové množstvo • hodí sa tiež na analýzu tuku • certifikovaný ICAR 
• držiak (157116) je súčasťou dodávky • s natlačenou plniacou stupnicou

 

 

 

Výr. č. Farba   €

15700 modrá 1/6  

Výr. č. Popis   €

157116 Držiak pre prístroj na meranie mlieka 1/70  
15705 Prepravný záves 1/10  

Teplomer na mlieko digitálny
• s funkciou minimum-maximum • Snímač teploty z ušľachtilej ocele 
• so závesným okom • s plastovým puzdrom a upevňovacou klipsou 
• vodotesný • na prevádzkovanie s: 1 x 1,5 V – LR44 • Batéria je 
súčasťou dodávky

 

 

 

Technické údaje  

Rozsah merania teploty -50 - 200 °C
Jednotka teploty voliteľná Stupeň Celzia °C / Fahrenheit °F

Výr. č. Farba Materiál Dĺžka  €

15172 biela umelá hmota 20 cm 1/200  

Novinka

Technische Daten  

Temperaturmessbereich -50 - 200 °C
Temperatureinheit wählbar Celsius °C / Fahrenheit °F

157116
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Príslušenstvo na dojenie
Hadica na mlieko

 

 

 
Výr. č. Popis Farba Dĺžka Vonkajší priemer Vnútorný priemer OJ Kus/OJ  € 

4641 jednoduchá čierna 180 mm 16 mm 8,5 mm 1 påse 4 / påse 1/125  
4642 zosilnená čierna 150 mm 16 mm 8 mm 1 påse 4 / påse 1  
4643 zosilnená čierna 180 mm 16 mm 8,5 mm 1 påse 4 / påse 1/75  

Hlavná hadica na mlieko
• Odolná proti trvalým teplotám: -30 – + 80 °C

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Vonkajší priemer Vnútorný priemer   €

4645 čierna 20 m 23 mm 13 mm 1  
4646 čierna 20 m 24 mm 14 mm 1  
4648 čierna 20 m 28 mm 16 mm 1  

Hlavná hadica na mlieko
• Materiál: PVC

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Vonkajší priemer Vnútorný priemer   €

4658 transparentná 30 m 24,5 mm 14,5 mm 1  
4637 transparentná 30 m 26 mm 16 mm 1  

Impulzová hadica
• modrý označovací pásik • odolná voči UV žiareniu

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Vonkajší priemer Vnútorný priemer OJ Kus/OJ   €

4661 čierna 200 mm 13,5 mm 7 mm 1 pack 4 / pack 1/125  
4662 čierna 230 mm 13,5 mm 7 mm 1 pack 4 / pack 1/125  

Dvojitá impulzová hadica
• Materiál: Guma

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Vonkajší priemer Vnútorný priemer   €

4663 čierna 2,35 m 13 mm 7 mm 1  
4664 čierna 35 m 13 mm 7 mm 1  

 

4641

4642

4643
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Príslušenstvo na dojenie

Guma na struky, 
vhodná pre DeLaval

 

 

 

Výr. č. Farba Hlava Dĺžka Počet drážok Priemer diery OJ Kus/OJ   €

46211 čierna malý 292 mm 1 24 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
46215 čierna malý 305 mm 1 24 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
4620 čierna veľký 180 mm  27 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
4621 čierna veľký 300 mm 1 27 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
4622 čierna veľký 305 mm 2 27 mm 1 blister 4 / blister 1  

Guma na struky, vhodná pre Westfalia

 

 
 

Výr. č. Popis Farba Hlava Dĺžka Počet drážok Priemer diery OJ Kus/OJ   €

46231 Guma čierna malý 173 mm 1 23 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
4623 Guma čierna veľký 177 mm 1 25 mm 1 blister 4 / blister 1/12  

46233 SILIKÓN transparentná veľký 175 mm 1 25 mm 1 blister 4 / blister 1/12  

Guma na struky, vhodná pre Miele
 

 

 
Výr. č. Farba Dĺžka Priemer diery OJ Kus/OJ   €

4625 čierna 180 mm 24 mm 1 blister 4 / blister 1/12  

Oddojovač jednotlivých štvrtí
• mlieko so zvýšeným obsahom buničiny alebo mlieko znečistené cudzími 
látkami jednej štvrte vemena sa môže oddojiť oddelene • extrémne robustný 
• Ľahké čistenie • pre dojacie stroje do 57 kPa • s nosným oblúkom

 

 
 

Výr. č. Farba Kapacita  €

15902 biela / modrá 8 l 1/12  
15903 biela / modrá 12 l 1/12  

SHOOF Kvartérny oddojovač
• pomocou tohto produktu môžete oddelene oddojiť mlieko so 
zvýšeným obsahom buničiny alebo mlieko znečistené cudzími látkami 
jednej štvrte vemena • nerozbitný • Ľahké čistenie • s nosným oblúkom

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita  €

15701 biela / modrá 8 l 1/12  

Guma na struky v najlepšej kvalite
• Veľmi dlhá životnosť
• Pri optimálnom používaní zaručuje 850 hodín alebo 2500 nasadení

4625

46231 4623 46233

4622

4621

4620
46211

46215
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Odrohovanie

Akumulátorový odrohovač buddex
Osvedčená technológia buddex v novom, ergonomickom 
dizajne!

• odrohovanie vhodné podľa druhov: Jedinečný vypaľovací krúžok zabraňuje 
spoľahlivo rastu rohu spôsobom šetrným pre zviera • Teplota na vypaľo-
vacom hrote: V dôsledku vysokej teploty 700 °C na vypaľovacom krúžku 
bude odrohovanie pre teľa sekundovou záležitosťou • fáza ohrevu začne 
až zatlačením proti nadstavcu rohu. Neexistuje žiadna násada, ktorá sa 
kompletne ohreje, a tým neexistuje žiadne riziko pre používateľa • buddex 
sa zohreje iba za 4 sekundy na 700 °C! • vďaka akumulátoru je zaručená 
maximálna voľnosť pohybu pri odrohovaní, žiadne rušivé káble • jed-
noručné ovládanie umožňuje navyše fixovať teľa druhou rukou • s 230/12 V 
sieťovým zdrojom • Akumulátor je zabudovaný v zariadení

Až do 40 teliat s jedným nabitím akumulátora!

 

 

Technické údaje 1790

max. čas ohrevu o 4 sek.
max. teplota vypaľovacej špičky o 700 °C
Hmotnosť 800 g vrát. akumulátora

Výr. č. Farba Dĺžka Ø vypaľovacej špičky   €

1790 zelená 19,5 cm 18 mm 1/10  

Made in Germany

Horúcovzdušný odrohovač AirBuddex
Inovačná novinka z firmy Kerbl. Inak ako pri bežných odrohovačoch sa pučnice plošne sklerotizujú prostredníctvom 
horúceho vzduchu. Povrchovú aplikáciu je možné vykonať jednoducho a zvlášť šetrne pre teľa.

• špičkové úspechy v odrohovinovaní vďaka plošnej sklerotizácii a krátkemu času aplikácie 2 x 10 sekúnd na 
nadstavec rohu • neinvazívna aplikácia, zvlášť šetrná • veľmi krátky čas ohrevu, ihneď pripravený na prevádzku 
• funkčný a ergonomický dizajn s ideálnym rozdelením hmotnosti • spoľahlivé, automatické piezozapaľovanie 
• Materiál: Ušľachtilá oceľ • Plyn je súčasťou dodávky! • Záruka 2 roky

 
 

dostupné od: Marca 2022

rozsah dodávky: 1 x Air Buddex, 2 x plynová kartuša (1756), 
Nástroj, 1 x Návod na obsluhu, 1 x transportný kufor

Technické údaje 1766

max. teplota horúceho vzduchu o 450 °C
Trvanie práce 180 min

Výr. č. Farba Dĺžka Ø vypaľovacej špičky  €

1766 červený 31 cm 22 mm 1  

Výr. č. Popis Obsah  €

1756 Plynová kartuša 110 ml 1/12/72  

Novinka

Top Seller

1756
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Odrohovač s transformátorom
• s ochranným transformátorom 24 Volt • vrát. antikorovej 
vypaľovacej špičky • vysoko koncentrovaná teplota a vysoká 
výkonová rezerva vypaľovacej špičky (výhrevná vložka sa 
nachádza v špičke horáka) • ľahká manipulácia vďaka malej 
hmotnosti • s ergonomickou rukoväťou • s odkladacou plochou 
z ušľachtilej ocele • Materiál: Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

 

 

Technické údaje 17460

Napätie 24 V
Výkon 250 W
max. čas ohrevu ~ 11 min
max. teplota vypaľovacej špičky 620 °C
Dĺžka vypaľovacej tyče 15,5 cm
Hmotnosť 630 g vrát. kábla
Dĺžka kábla 4 m

Výr. č. Farba Dĺžka Ø vypaľovacej špičky   €

17460 čierna 30 cm 18 mm 1  

Výr. č. Popis Materiál Ø  € 

17455 Palivový článok jednotlivý 24 V/250 W   1/30  
17451 Vypaľovacia špička Ušľachtilá oceľ 18 mm 1/100  
17452 Vypaľovacia špička Ušľachtilá oceľ 15 mm 1/100  

Odrohovanie

Plynový odrohovač GasBuddex
Profesionálny prístroj na šetrné odrohovanie mladých zvierat. Rýchly čas ohrevu a vysoká 
maximálna teplota 650 °C robia z GasBuddex nástroj najvyššej kvality. Vyhotovenie z antikoru 
ocele zaručuje dlhú životnosť a vyhovuje najvyšším nárokom!

• ďalekosiahlo bez bolesti pre mladé zviera vďaka max. 10 sekúnd dlhému procesu odroho-
vania • prevádzková teplota pribl. 650 °C sa dosiahne max. za 3 minúty • praktický dizajn 
vďaka protišmykovej úchopnej oblasti a vyváženému ťažisku • spoľahlivé, automatické 
piezozapaľovanie • Materiál: Ušľachtilá oceľ • Plyn je súčasťou dodávky! • vrát. návodu na 
obsluhu • Záruka 2 roky

Prevádzková teplota cca 650 °C

 

 

rozsah dodávky: 1 x odrohovací prístroj, 2 x plynová kartuša 
(1756), 1 x náhradná dýza, 1 x kovový kufor, Nástroj

Výr. č. Farba Dĺžka Ø vypaľovacej špičky   €

1730 zelená 31 cm 20 mm 1/6  
1731 zelená 31 cm 15 mm 1/6  

Výr. č. Popis Ø Obsah   €

1738 Vypaľovacia špička na GasBuddex 25 mm  1/10  
1732 Vypaľovacia špička na GasBuddex 20 mm  1/10  
1733 Vypaľovacia špička na GasBuddex 15 mm  1/10  
1734 Plynová dýza pre GasBuddex   1/10  
1756 Plynová kartuša  110 ml 1/12/72  

Made in Germany

Technické údaje  

max. teplota vypaľovacej špičky o 650 °C
max. čas ohrevu o 3 min
Trvanie práce 120 - 180 min
Hmotnosť 765 g

Top Quality

1756

17451 17452

1738
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Plynový odrohovač Portasol 3
• na rýchle a účinné odrohovanie teliat • poháňaná plynom s plniteľnou 
plynovou nádržkou • robustné teleso z nehrdzavejúcej ocele • ľahká údržba 
vďaka novej konštrukcii odrohovača • novo vyvinutá, robustná vypaľovacia 
hlava z nehrdzavejúcej ocele • nový zápalný systém pomocou „klikacieho 
zapaľovania“ pre jednoduché a bezpečné zapaľovanie zmesi plynu – Portasol 
3 je možné zapáliť tiež manuálne • dodávka v stabilnom plastovom boxe 
• plyn nie je súčasťou dodávky! • vrát. návodu na obsluhu

prevádzková teplota cca 600 °C
 

 

Výr. č. Dĺžka Ø vypaľovacej špičky   €

1752 23,8 cm 18,5 mm 1/15  

Výr. č. Popis Ø Obsah   €

17520 Vypaľovacia špička 15 mm  1/100  
17521 Vypaľovacia špička 18,5 mm  1/100  
1753 Plynová kartuša  200 ml 1/12  

Odrohovanie

Technické údaje 1752

max. teplota vypaľovacej špičky o 600 °C
max. čas ohrevu o 5 min
Trvanie práce 45 min
Hmotnosť 320 g

Spájkovačka priama prípojka
• vrát. antikorovej vypaľovacej špičky • vysoko koncentrovaná teplota a vysoká výkonová 
rezerva vypaľovacej špičky (výhrevná vložka sa nachádza v špičke horáka) • ľahká manipulácia 
vďaka malej hmotnosti • s ergonomickou rukoväťou • s odkladacou plochou z ušľachtilej ocele 
• Materiál: Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

 

 

Technické údaje 17450

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Výkon 210 W
max. čas ohrevu o 11 min
max. teplota vypaľovacej špičky 620 °C
Dĺžka vypaľovacej tyče 15,5 cm
Hmotnosť 630 g vrát. kábla
Dĺžka kábla 3 m

Výr. č. Farba Dĺžka Ø vypaľovacej špičky   €

17450 čierna 30 cm 18 mm 1/30  

Výr. č. Popis Materiál Ø   €

17451 Vypaľovacia špička Ušľachtilá oceľ 18 mm 1/100  
17452 Vypaľovacia špička Ušľachtilá oceľ 15 mm 1/100  

Made in Germany

17451 17452
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Odrohovanie

Tyčinka na rohy
Pero na vonkajšie použitie pre teľatá

• pre teľatá vo veku od 1 do 4 týždňov • pomocou tyčinky môžete odrohovať 
viaceré teľatá (cca 4 – 6, podľa aplikácie) • vrát. návodu na použitie

 

IBA NA EXPORT!
Dodržiavajte pokyny pre používanie a bezpečnostné pokyny!

Neschválené na predaj v Nemecku 
a Rakúsku!

Výr. č. OJ Kus/OJ   €

1713 5 styck 5 / pack 1/5/500  

Drôtená pílka podľa Liessa
• výlučne na odrohovanie • ľahká a rýchla manipulácia • rukoväte drôtenej 
píly objednať extra • v plastovej dóze

 

 
 

Výr. č. Popis Dĺžka   €

1714 v plastovej dóze 3,6 m 1/100  
17141 v plastovej dóze 12 m 1/100  

Výr. č. Popis   €

1715 Rukoväť na pílu na drôt v páre 1/100  

Aesculap Drôtená pílka
• extra silná drôtená pílka na pomoc pri pôrode a odrohovanie 
• profesionálna kvalita od Aesculap • v plastovej dóze 

 
 

Výr. č. Dĺžka   

VF676 10 m 1/200  

Chladiaci sprej IceCool
• chladiaci sprej na ošetrenie chladovým šokom • zamrznuté miesta sú menej citlivé na bolesť 
• na prípravu odrohovania • jednoduchá aplikácia

 

 

Výr. č. Obsah   €

15879 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Plynový odrohovač D-Horn
• s 3 metrovou hadicou na pripojenie na bežné plynové fľaše • robustný dizajn 
a malá hmotnosť pre dlhé použitie • s mosadznou vypaľovacou špičkou • na 
prevádzku je potrebný regulátor tlaku (nie je súčasťou dodávky!) • plyn nie je 
súčasťou dodávky!

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Ø vypaľovacej špičky   €

1721 33 cm 18 mm 1/30  

Výr. č. Popis Ø  € 

1796 Vypaľovacia špička 15 mm 1/25  
1797 Vypaľovacia špička 18 mm 1/20  

15687 Redukčný ventil pre prípojku plynovej fľaše  1/20  

Technické údaje 1721

max. teplota vypaľovacej špičky o 610 °C
max. čas ohrevu o 4 min
Hmotnosť 500 g

15687
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Odstavenie od dojčenia

Odstavovač od dojčenia Müller 2010
Ďalší vývoj MÜLLER ORIGINAL

• prídavná ochrana proti sklopeniu zabraňuje tomu, aby sa teľatá, mladý a dospelý 
dobytok za zvláštnych okolností napriek noseniu odstavovača od dojčenia mohli 
dojčiť na vemenách

• známe výhody, ako super elastický materiál, jednoduchá možnosť prestavenia 
vďaka krídlovej skrutke a UV-stabilizovanému plastu, vzťahujú sa samozrejme tiež 
na model 2010

s prídavnou ochranou proti preklopeniu!!

 

 

13150
pre teľatá a mladý 
dobytok

13151
pre mladý 
a dospelý 
dobytok

13152
pre dospelý 
dobytok

Výr. č. Farba vhodné pre OJ Kus/OJ  € 

13150 červený Teľatá, Mladý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210  
13150/2 červený Teľatá, Mladý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105  
13151 oranžová Mladý a dospelý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210  

13151/2 oranžová Mladý a dospelý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105  
13152 modrá Dospelý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210  

13152/2 modrá Dospelý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105  

Odstavovač od dojčenia Müller
• elastický materiál, ako aj skrutka zaručujú možnosť jednoduchého prestavenia a s tým spojené bezchybné 
upevnenie v nosovej chrupavke zvierat • strata zábrany proti dojčeniu je vylúčená

 

 

 

1316
pre teľatá 
a mladý 
dobytok

13160
pre mladý 
a dospelý 
dobytok

13161
pre dospelý 
dobytok

Výr. č. Materiál Farba vhodné pre OJ Kus/OJ   €

1316 umelá hmota biela Teľatá, Mladý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210  
1316/2 umelá hmota biela Teľatá, Mladý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105  
13160 umelá hmota žltá Mladý a dospelý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210  

13160/2 umelá hmota žltá Mladý a dospelý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105  
13161 umelá hmota béžová Dospelý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210  

13161/2 umelá hmota béžová Dospelý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105  

Made in Germany

Odstavovač od dojčenia pre dobytok Müller
ORIGINÁL

Top Quality

Top Quality
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Odstavenie od dojčenia
Odstavovač od dojčenia SuckStop Müller
Inovatívny a moderný odstavovač od dojčenia SuckStop Müller presvedčí jednoduchým 
ovládaním, ktoré je doslova hračkou, dosahovaným návykovým účinkom u zvieraťa i zlepšením 
dobrého pocitu zvieraťa.

 

 

 

Výr. č. Materiál Farba vhodné pre OJ Kus/OJ  €  

13139 umelá hmota modrá Teľatá 6 styck 6 / pack 1/6/210  NEW
13139/2 umelá hmota modrá Teľatá 1 blister 2 / blister 1/105  NEW
13140 umelá hmota transparentná Teľatá, Mladý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210   

13140/2 umelá hmota transparentná Teľatá, Mladý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105   
13141 umelá hmota žltá Mladý dobytok, Dospelý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210   

13141/2 umelá hmota žltá Mladý dobytok, Dospelý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105   
13142 umelá hmota biela Dospelý dobytok 6 styck 6 / pack 1/6/210   

13142/2 umelá hmota biela Dospelý dobytok 1 blister 2 / blister 1/105   

Mimoriadne jednoduchá manipulácia
Odstavovač od dojčenia sa mimoriadne jednoducho inštaluje i demontuje. Krúžok má určitú elasticitu, 
aby sa dal nasadzovať aj bez pomôcok. Odstavovač od dojčenia sa zahákne na jednej strane nosa a 
nasadí na druhú stranu roztiahnutím. Výčnelky pritom smerujú nahor.

Dlhodobý efekt učenia
Konvenčné odstavovacie krúžky majú pichliače smerujúce von, ktoré dráždia iné zvieratá a vyvolávajú 
obranné reakcie. Zviera so silnou potrebou cicania sa z tejto situácie nepoučí. Inak je to v prípade 
moderného a inovatívneho odstavovača od dojčenia SuckStop Müller. Ten koriguje cicajúce zviera. 
Zaoblené výstupky smerujúce dovnútra zviera pri cicaní iného zvieraťa tlačia do nosa. Tento impulz 
narušuje toto správanie a bráni nesprávnemu správaniu. Sme tak svedkami dlhodobého efektu učenia 
už po niekoľkých týždňoch.

zlepšenie dobrého pocitu zvieraťa
Inovačný odstavovač od dojčenia sa umiestňuje a upevňuje bez pomôcky. Krúžok sa nemôže 
umiestniť príliš tesno a poraniť nosovú priehradku.
Zvieratá po nasadení krúžkov začínajú už o krátky čas znova prijímať krmivo a vodu, pretože pritom 
necítia žiadnu bolesť. S odstavovačom od dojčenia SuckStop Müller zvieratá môžu bez problémov 
používať aj násoskové a jazýčkové napájačky. Teľatá sa môžu naďalej napájať pri napájacom vedre. 
Vďaka tomu nedochádza v stáde k žiadnym stratám výkonnosti.

Teraz nová veľkosť špeciálne pre teľatá!

Made in Germany

13142

13141

13140

13139
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Odstavenie od dojčenia
Odstavovač od dojčenia Saugstop
• opätovne použiteľné vďaka šesťhrannej skrutke • možnosť natiahnutia 
s kliešťami Drehbulli • strata zábrany proti dojčeniu je vylúčená

Stratenie je vylúčené!

 

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Výr. č. Materiál Ø OJ Kus/OJ   €

137 kov poniklované 59 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
137/2 kov poniklované 59 mm 1 blister 2 / blister 1  

Odstavovač od dojčenia Krause
• prestaviteľný • zabraňuje vzájomnému vycicaniu • žiadna 
prekážka pri žraní Vynikajúco osvedčený!

 

 

Výr. č. Materiál Šírka OJ Kus/OJ  €

134 Ľahký kov 14,5 cm   1/10/100  
134/2 Ľahký kov 14,5 cm 1 blister 2 / blister 1  

Kliešte pre odstavovač od dojčenia
• plastové úchyty

 

 

 

Výr. č. Materiál   €

1323 kov 1/25  

Odstavovač od dojčenia
• s ochrannými krytkami rovnakého druhu z elastického 
plastu na ochranu nosovej priehradky 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ   €

1322 kov 70 mm 40 mm 10 styck 10 / pack 1/10/300  
1322/2 kov 70 mm 40 mm 1 blister 2 / blister 1  
1321 kov 80 mm 55 mm 10 styck 10 / pack 1/10/350  

1321/2 kov 80 mm 55 mm 1 blister 2 / blister 1  
1320 kov 100 mm 60 mm 10 styck 10 / pack 1/10/250  

1320/2 kov 100 mm 60 mm 1 blister 2 / blister 1  

Kliešte na krúžky do nozdier
• krúžky sa zavádzajú bez predchádzajúceho dierkovania 
prepážky nosa

1114: vhodné pre krúžky do nozdier Ø 52 - 54 mm
11122: vhodné pre krúžky do nozdier Ø 57 - 59 mm

 

 

 

Výr. č. Popis   €

1114 pre krúžok do nozdier 1/5/50  
11122 pre Drehbulli 1/5/20  

1322

1321

1320

1114

11122
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Pripútanie
Krúžok do nozdier býkov Top Quality
• Ø = priemer uzavretý

Každý krúžok s poistkou uzatváracej skrutky

 

 

Výr. č. Materiál Ø OJ Kus/OJ  € 

1111 kov poniklované 54 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  
1111/2 kov poniklované 54 mm 1 blister 2 / blister 1  
11111 Ušľachtilá oceľ 54 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  

11111/2 Ušľachtilá oceľ 54 mm 1 blister 2 / blister 1  
1113 Mosadz 54 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  

11113 Ušľachtilá oceľ 61 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  
11110 kov poniklované 61 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/204  
11131 Mosadz 65 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  

Akčný krúžok do nozdier býkov
• cenovo výhodné vyhotovenie

Akčný model

 

 

Výr. č. Materiál Ø OJ Kus/OJ  € 

11140 kov poniklované 54 mm 6 styck 6 / påse 1/6/204  

Krúžok do nozdier Drehbulli
• Ø = priemer uzavretý

Každý krúžok s poistkou uzatváracej skrutky 

 

Výr. č. Materiál Ø OJ Kus/OJ  € 

11121 kov poniklované 59 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  
11121/2 kov poniklované 59 mm 1 blister 2 / blister 1  
11124 Ušľachtilá oceľ 65 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  
11125 Ušľachtilá oceľ 59 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  

11125/2 Ušľachtilá oceľ 59 mm 1 blister 2 / blister 1  
11129 Mosadz 59 mm 6 styck 6 / kartong 1/6/180  

Akčný nosný krúžok Drehbulli
• cenovo výhodné vyhotovenie • s poistkou uzatváracej skrutky

Akčný model

 

 

Výr. č. Materiál Ø OJ Kus/OJ   €

11141 kov poniklované 57 mm 6 styck 6 / påse 1/6/204  

Skrutka pre krúžok do nozdier 
 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

11135 Ušľachtilá oceľ 12 styck 12 / pack 1/12/504  
11136 Mosadz 12 styck 12 / pack 1/12/504  
11138 Mosadz pre 11110   1  

 

1111
1113

11111

11121 11125
11129

11135 11136
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Pripútanie
Putá na proti vykopávaniu 
FlexCow
Pružinový mechanizmus automaticky a spojite nastaví putá 
proti vykopávaniu vyvinuté v spolupráci s poľnohospodármi 
na takmer každú veľkosť hovädzieho dobytka a pôsobí tak 
na bok stálym ľahkým prítlakom. Vylučuje tak príliš voľné 
alebo príliš tesné nastavenie a tým aj možné uvoľnenie 
alebo príliš veľké zaťaženie zvieraťa. Putá proti vykopá-
vaniu tak zvyšujú komfort zvierat i bezpečnosť práce v 
dojárni.

• prihlásenie na patent • robustné vyhotovenie • Materiál: 
Ušľachtilá oceľ

 

 

 

Výr. č.    €

110 1/10 150  

Putá na proti vykopávaniu
• správne nasadené putá zabraňujú vykopávaniu zvierat • prispôsobiteľné pre rozličné veľkosti zvierat 
• usporiadanie radov dier odsadených o 45° a aretačný kolík s ø 9 mm umožňuje ergonomické prestavenie 
dĺžky a zabraňuje neúmyselnému otvoreniu • označenie dlhej strany (= dole) cez čiernu krytku

 

 

 

112 v samostatnej škatuli

Výr. č. Popis zabalené   € 

111 Kov pozinkovaný nezabalené 1/10 240  
112 Ušľachtilá oceľ v samostatnom kartóne 1/10 160  

Náhradné diely pre putá

 

 

 

1147
(s 9 mm hrotom)

Výr. č. Popis Materiál použiteľné pre OJ Kus/OJ   €

115 Náhradná krytka, jednotlivá umelá hmota všetky modely 10 styck 10 / pack 1/10/1.000  
1147 Náhradná pružina, jednotlivá (9 mm kolík) Ušľachtilá oceľ 111, 112 10 styck 10 / pack 1/10/1.000  
1148 Súprava náhradných dielov s pružinou a krytkou  111, 112 1 blister 2 / blister 1  
1149 Súprava náhradných pružín  111, 112 1 blister 4 / blister 1  
116 Náhradná pružina, jednotlivá (7 mm kolík) kov pozinkovaný Predchádzajúce modely 114, 1143 10 styck 10 / pack 1/10/1.000  
1142 Súprava náhradných dielov s pružinou a krytkou  Predchádzajúce modely 114, 1143 1 blister 2 / blister 1  
1144 Súprava náhradných pružín  Predchádzajúce modely 114, 1143 1 blister 4 / blister 1  

Rýchle a bezpečné zakladanie a odoberanie:
• Putá sa môžu zaistiť aretáciou na najvzdialenejšiu polohu a tým tiež jednoducho a rýchlo založiť aj nižšie stojacimi 

dojičmi na hádzajúce sa kravy.
• Po uvoľnení aretácie pomocou lanového kladkostroja sa puto samočinne prispôsobí na veľkosť hovädzieho 

dobytku.
• Na odobratie pút sa oblúk natiahne znova až na aretáciu a môže sa odobrať z boku a z chrbta.

111
112

115

116
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Pripútanie
Bedrové putá pre kravy Amerika
• zabránia vykopávaniu nohami aj pri zvlášť nepokojných 
zvieratách • nenahraditeľné pri prehliadkach, medicínskych 
vyšetreniach alebo umelých oplodneniach

 

POZOR: Nezdvíhať!

 

Výr. č. Farba   € 

113 modrá 1 50  

Kliešte do nozdier
• poniklované vyhotovenie z temperovej liatiny 
• so špirálovou pružinou

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  € 

119 11 cm 1/6/60  

Kliešte do nozdier pre hovädzí dobytok HARMS
• so zarážkou • pružiaca • Materiál: Oceľ nehrdzavejúce 

 
 Výr. č. Dĺžka   €

118 19 cm 1/6/60  

Brzda na hovädzí dobytok s 
prídržným lankom
• s prídržným lankom • Materiál: kov poniklované

 

 

 

Výr. č.   €

11161 1/5/50  

Vodiaca tyč na vedenie býkov
• zo stabilnej oceľovej rúrky • so silnou zarážkou 
• Materiál: Oceľ lakovaný • s D-úchytom

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  € 

1115 145 cm 1  

Očná clona 
pre dobytok
• so silnými koženými 
remienkami • optimálny 
tvar a veľkosť clony 
• Plachtovina

 

 

Výr. č. Farba  €

1117 béžová 1/10/50  

 

Očná clona pre 
dobytok
• s ohlávkou a reťazou pod 
bradou • optimálny tvar a 
veľkosť clony • Nylon

 

 

Výr. č. Farba  €

12514 čierna 1/10/20  
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Pripútanie
Očná clona pre dobytok s elastickým 
lankom
• povrchová úprava z oboch strán, plachtovina z polyesteru s 
PVC-povrchovou úpravou • možnosť prania z oboch strán • veľmi 
odolná proti pretrhnutiu a zalomeniu • odolná proti teplotám 
od - 40 °C do + 70 °C • s elastickým gumovým pásom na dobré 
upevnenie na hlave zvieraťa • s 80 cm dlhou rozpínacou gumou

 

 

 

Výr. č. Farba  €

1146 čierna 1/20  

Svorka Bron
• podľa Brona • spoľahlivé, bezbolestné upokojenie hovädzieho dobytku vďaka pripútaniu zadnej 
nohy • žiadne poškodenie kože alebo tkaniva • bezpečná práca pre gazdov a zverolekárov bez 
prekážok • zvlášť vhodné pri ošetrovaní paznechtov

 

 

 

Výr. č.   €

117 1/10  

Svorka na kravský chvost
• jednoduché, bezpečné a rýchle založenie • Materiál: Ľahký kov pozinkovaný

 

 

 Výr. č.   €

1135 1/100  

Držiak kravského chvosta

 

 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

11280/3 Allgäuer, extra silný 1 pack 3 / pack 1/40  
11280/10 Allgäuer, extra silný 1 pack 10 / pack 1/30  
11283/10 s čiernym gumovým profilom 1 pack 10 / pack 1/10/30  
11284/10 Montafon 1 pack 10 / pack 1/10/50  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

1129 Vrchná guma pre držiak na kravský chvost 50 styck 50 / pack 1/50/1.000  
1129/5 Vrchná guma pre držiak na kravský chvost 1 blister 5 / blister 1  
11300 Spodná guma pre držiak na kravský chvost 50 styck 50 / pack 1/50/1.000  

11300/5 Spodná guma pre držiak na kravský chvost 1 blister 5 / blister 1  
11291/5 Spodná guma s uzatváracím tŕňom pre držiak na kravský chvost 1 blister 5 / blister 1  
1131/5 Uzatvárací tŕň pre držiak na kravský chvost 1 blister 5 / blister 1  
113210 Šnurovacia guma pre držiak na kravský chvost 50 m, 3,6 mm   1/60  

1136 Šnurovacia guma pre držiak na kravský chvost 50 m, 5,5 mm   1/24  
1133 Perlonová šnúra pre držiak na kravský chvost 50 m, 4,5 mm 1 pack 50 / pack 1/50/200  

11280/3

11283/10

11284/10

1129

11300

1133
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Veterinárne pomôcky
Meracie pásmo na dobytok Animeter
• pre posúdenie vývoja váhy u dobytka a ošípaných • pomocou tlačidla 
sa pásmo znova samočinne zvinie

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka  € 

219 zelená 2,5 m 1/24/96  

Kastračné kliešte pre býky 

 

 

Výr. č. Farba Materiál Dĺžka Šírka čeľuste  € 

22106 čierna kov nehrdzavejúce 47 cm 8 cm 1/10  

Trokár
• s kovovou rukoväťou • pochrómované vyhotovenie • s 2 kanylami

 

 

 

Výr. č. Dĺžka tŕňov Ø  € 

211 9 cm 5 mm 1/10/100  
212 12 cm 7 mm 1/10/100  
213 15 cm 10 mm 1/10/100  

Rúrka do hrtana
• pre dospelý dobytok • z drôtenej špirály s plastovým 
poťahom • mandrín s guľovou rukoväťou • Hlava 25 mm

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Ø   €

216 červený 165 cm 17 mm 1/50  
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Veterinárne pomôcky

Klietkový magnet fortissimo
• neodymové magnety s veľmi vysokou priťahovacou silou • umiestnenie 
magnetov na vonkajších plochách plastového plášťa zvyšuje účinnosť v 
porovnaní s vnútornými magnetmi • veľký priestor na zachytenie cudzích 
telies • cudzie telesá zachytené na vonkajších plochách sa dopravujú rotá-
ciou kravských magnetov v žalúdku do vnútorného priestoru • patentované

Špeciálny typ konštrukcie s 
vysokou účinnosťou a veľkým 
vnútorným priestorom na prijíma-
nie cudzích telies.

 

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  € 

21160 béžová 10 styck 10 / pack 1/10/180  

Klietkový magnet forte
• na terapiu a profylaxiu ochorenia z cudzích telies pri hovädzom dobytku • aktívny feritový 
magnetický systém s vysokou priťahovacou silou a adhéznym účinkom pre lepšie terapeutické 
výsledky • silnejšia magnetická sila priťahuje čerstvo uviaznuté cudzie telesá zo steny čepca

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška OJ Kus/OJ  € 

21150 žltá 100 mm 35 mm 35 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  

Klietkový magnet
• na účinnú profylaxiu ochorenia z cudzích telies • klietkový v plastovom telese by sa mal 
preventívne podať súčasne všetkým zdravým kusom hovädzieho dobytku. Jeho magnetická 
sila postačuje, aby sa cudzie telesá s obsahom železa pozbierali a zachytili v priestore klietky 
magnetu.

 

 
 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška OJ Kus/OJ  € 

2115 zelená 100 mm 35 mm 35 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  
2115/2 zelená 100 mm 35 mm 35 mm 1 blister 2 / blister 1  

Podávač liekov
pre pilulku a kravský magnet

• pre jednoručné ovládanie • zaoblené hrany • Podávacie puzdro: Vnútorný prie-
mer 36 mm, dĺžka 11 cm, s prídržnými pružinami • vhodný pre Calzogol pilulku 
(výr. č. 15980), Ket-o-Vital pilulku (výr. č. 15982), Fertilgol pilulku (výr. č. 15983), 
Phosphogol pilulku (výr. č. 15987) a klietkové magnety

2129: vhodný pre mladý dobytok a malé rasy hovädzieho dobytka
2139: vhodný pre veľké rasy hovädzieho dobytka (napr. Holštajnský dobytok, 
strakatý dobytok, hnedý dobytok)

 

 

Výr. č. Farba Materiál Dĺžka   €

2129 zelená Ušľachtilá oceľ 53 cm 1/30  
2139 zelená Ušľachtilá oceľ 70 cm 1/30  

 

Klietkové magnety – na účinnú profylaxiu ochorenia z cudzích telies.
Cudzie telesá skryté v potrave, ako klince, drôt a kovové úlomky predstavujú veľké riziko pre neselektívne žerúci hovädzí dobytok: dostanú sa do čepca, 
kde sa pri kontrakciách čepca potrebných na premiešanie a ďalší transport potravy môžu prevŕtať cez žalúdkovú stenu. Pritom nastane spravidla infekcia 
brušnej dutiny, nasledovaná zápalnou reakciou. Orgány obklopujúce čepiec sa môžu taktiež traumatizovať.
Včasná aplikácia magnetu krave s podozrením na cudzie teleso môže do dvoch až troch dní viesť k spätnému zotaveniu zvieraťa. Ak sa zviera neošetrí, 
môže cudzie teleso migrovať a spôsobiť zápal pobrušnice, ktorá môže v neposlednom rade viesť k celkovej strate zvieraťa. Osvedčilo sa tiež preventívne 
podanie magnetu.

Made in Germany
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Poháňač dobytka
Poháňač dobytka Torero
• praktická vďaka obdĺžnikovému vreckovému formátu 
• robustná kvalita • nárazuvzdorné teleso • Materiál: umelá 
hmota • na prevádzkovanie s: 1 x 4,5 V - plochá Alkalický 
• Batéria je súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu

Vrát. alkalickej batérie = 3-násobná životnosť

 

Určené výlučne na použitie v chove úžitkových zvierat 
podľa platných zákonov na ochranu zvierat

Výr. č. Popis Farba Vypínacia automatika Dĺžka Šírka Výška  € 

1119/1 Torero 2000 žltá s vypínacou automatikou (1 sekunda) 13 cm 8 cm 3 cm 1/15  
1120 Torero Classic oranžová bez vypínacej automatiky 13 cm 8 cm 3 cm 1/15  

Prístroj na honenie dobytka 
KAWE
• bzučiaci tón pri aktivovaní • Materiál: umelá 
hmota • na prevádzkovanie s: 2 x 1,5 V - D (Mono) 
• Batéria nie je súčasťou dodávky

 

 

Určené výlučne na použitie v chove úžitkových 
zvierat podľa platných zákonov na ochranu zvierat

Výr. č. Popis Farba Vypínacia automatika   €

1125 KAWE sivá bez vypínacej automatiky 1/50  
11241 KAWE Model 21 sivá / červený s vypínacou automatikou (1 sekunda) 1/50  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

1126 Predlžovacia tyč   1/20  
1127 Zinkovo-uhlíková batéria 1,5 V - D (Mono) 2 styck 2 / pack 1/2/12  

Made in Germany

Poháňač dobytka HandyShock
• ergonomicky tvarované teleso pre ľahkú manipuláciu • chránený proti neúmyselnému 
aktivovaniu zapínačom/vypínačom • tlačidlo s „easy touch“ • taška na opasok voliteľne pre 
ľahkú prepravu • extrémne ľahká iba s 200 g • bzučiaci tón pri aktivovaní • Materiál: umelá 
hmota • na prevádzkovanie s: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) Alkalický • Batéria je súčasťou 
dodávky • vrát. návodu na obsluhu • Záruka 2 roky

 

 

Určené výlučne na použitie v chove úžitkových zvierat podľa platných zákonov na ochranu zvierat

Výr. č. Farba Vypínacia automatika Dĺžka Šírka Výška max. špičkové napätie   €

11215 čierna bez vypínacej automatiky 160 mm 80 mm 34 mm 3.800 V 1/24  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

11222 Taška na opasok pre poháňača dobytka   1/100  
11221 Alkalická batéria 1,5 V - AA (Mignon) 1 pack 4 / pack 1/12  

1119/1

1120

11241

1125

1126
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Poháňač dobytka
Poháňač dobytka AniShock PRO
• dlhá životnosť batérie vďaka malej spotrebe energie • elektronika je kompletne utesnená proti špine, prachu, agresívnym výparom, ako aj proti striekajúcej 
vode • bzučiaci tón pri aktivovaní • chránený proti neúmyselnému aktivovaniu zapínačom/vypínačom • s nerozbitným polykarbonátovým hriadeľom • Dĺžka 
sáry: 71 cm • Materiál: umelá hmota • na prevádzkovanie s: 4 x 1,5 V - C (Baby) • Batéria je súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu • Záruka 2 roky

11260: Štandardný model pre cenovo výhodný vstup

 

 

Určené výlučne na použitie v chove úžitkových zvierat podľa platných zákonov na ochranu zvierat

Výr. č. Popis Farba Vypínacia automatika Dĺžka max. špičkové napätie   €

11260 AniShock PRO 1500 oranžová s vypínacou automatikou (1 sekunda) 98 cm 5.600 V 1/24  
11261 AniShock PRO 2000 žltá s vypínacou automatikou (1 sekunda) 98 cm 6.000 V 1/24  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka OJ Kus/OJ   €

11263 Flexibilná násada pre AniShock Pro Polykarbonát 57 cm   1/96  
11264 Flexibilná násada pre AniShock Pro Polykarbonát 71 cm   1/96  
11220 Alkalická batéria 1,5 V - C (Baby)   1 pack 4 / pack 1  

Poháňač dobytka AniShock PRO 2500 Akku
• dlhá životnosť batérie vďaka malej spotrebe energie • elektronika je kompletne utesnená proti špine, prachu, agresívnym 
výparom, ako aj proti striekajúcej vode • bzučiaci tón pri aktivovaní • chránený proti neúmyselnému aktivovaniu zapínačom/
vypínačom • s nerozbitným polykarbonátovým hriadeľom • Dodávka so sieťovým zdrojom • vrát. akumulátora NiCd 1,8 Ah 
• Dĺžka sáry: 71 cm • Materiál: umelá hmota • Akumulátory sú súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu • Záruka 2 roky

 

 

Určené výlučne na použitie v chove úžitkových zvierat podľa platných zákonov na ochranu zvierat

Výr. č. Farba Vypínacia automatika Dĺžka max. špičkové napätie   €

11262 červený s vypínacou automatikou (1 sekunda) 98 cm 6.000 V 1/24  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Kapacita akumulátora   €

11265 Sieťová jednotka pre AniShock PRO 2500 akumulátor    1/100  
11266 Akupack niklovo-kadmiový 1,8 Ah   1,8 Ah 1/50  
11263 Flexibilná násada pre AniShock Pro Polykarbonát 57 cm  1/96  
11264 Flexibilná násada pre AniShock Pro Polykarbonát 71 cm  1/96  

11260

11263

11261

11262

11263
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Ohlávka
• mimoriadna kvalita pre maximálne namáhanie • z materiálu 
chrániaceho kožu • s prestaviteľným hlavovým a nosným 
pásom • zosilnená kožou • s oválnym článkom a D-krúžkom 
• s cínovým vzorom • s jednoduchou sponou okrúhleho tŕňa

 

 

 

Ohlávka na kravu s bradovou reťazou
• mimoriadna kvalita pre maximálne namáhanie • z materiálu chrániaceho 
kožu • s prestaviteľným hlavovým pásom a pevne utiahnuteľnou hlavovou 
reťazou pre kontrolované vedenie zvieraťa • zosilnená kožou • so stabilnými 
kovaniami • s cínovým vzorom • s jednoduchou sponou okrúhleho tŕňa

 

 

 

Ohlávka pre býky
• z ťažkej, veľmi odolnej kože • dvojito šitá • stabilné 
kovania • s jednoduchou sponou okrúhleho tŕňa 
• Materiál: Koža

 

 
 

Ohlávka na hovädzí dobytok

Výr. č. Farba    €

12510 svetlozelená 1/20 80  

Made in Germany
Výr. č. Farba   € 

125010 olivová zelená / čierna 1/10 500  

Made in GermanyVýr. č. Farba vhodné pre   € 

12515 olivová zelená / čierna Teľatá 1/10 500  
12501 olivová zelená / čierna Hovädzí dobytok, Mladé býky 1/10 750  

Ohlávka na hovädzí dobytok v špičkovej kvalite

Predvádzacia ohlávka
• dvojito prestaviteľná • s jednoduchou 
sponou okrúhleho tŕňa

 
 

 

Výr. č. Farba  € 

12613 červený 1/50  
12614 modrá 1/50  

Made in Germany
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Predvádzacia ohlávka
• kompletná s integrovanou vodiacou šnúrou • Materiál: Nylon

 

 

 

Sisalová ohlávka s krúžkom
• 100 % sisal • krúžok pozinkovaný, 7 x 35 mm

 

Pletená ohlávka
• s integrovanou vodiacou šnúrou, 230 cm • predbežne zviazaná, ideálna na 
rýchle chytanie a fixovanie • ø 18 mm pre zvlášť dobrý úchop • Materiál: Zmes 
sisalu a polypropylénu

 

Vodiaci povraz Relax
• extra dlhý vodiaci povraz (5 m) na bezpečné vedenie hovädzieho dobytka 
bez stresu • veľká slučka uľahčuje založenie

odporúčané profesijnými združeniami!

 

 

Výr. č. Dĺžka Slučka Hrúbka   €

29540 5 m s veľkou slučkou 16 mm 1/10  

Ohlávka na hovädzí dobytok

Výr. č. Dĺžka    €

29556 230 cm 1/10 400  

Výr. č. Popis Farba   € 

12536 dvojitá prírodná 1/10 500  

Výr. č. Farba   € 

12512 čierna 1/50 300  

Z dôvodu neurčitej dostupnosti na celosvetovom nákupnom trhu nie je možné vylúčiť dlhšie dodacie lehoty pri produktoch s podielom sisalu a juty!
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Povrazy

Povraz na teľatá
• Materiál: Zmes juty a polypropylénu • 4-prameňová

  

Výr. č. Dĺžka Slučka Hrúbka OJ Kus/OJ   €

2957 180 cm s malou slučkou 8 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
2957/10 180 cm s malou slučkou 8 mm 1 påse 10 / påse 1  

Sisalové lano
• s malou slučkou • Materiál: Sisal • 3-prameňové • pootočený

 

Výr. č. Dĺžka Slučka Hrúbka OJ Kus/OJ   €

29535 320 cm s malou slučkou 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  

Transportný povraz pre dobytok PP
• Materiál: Polypropylén • 4-prameňová • pootočený

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Slučka Hrúbka OJ Kus/OJ   €

2954 modrá / biela 320 cm s veľkou slučkou 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  
2954/5 modrá / biela 320 cm s veľkou slučkou 12 mm 1 påse 5 / påse 1  
29541 modrá / biela 320 cm s malou slučkou 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  

Transportný obraz pre býky
• extra robustné vyhotovenie pre býky • Materiál: Zmes sisalu a polypropylénu • 3-prameňové • pootočený

 

 

Výr. č. Dĺžka Slučka Hrúbka OJ Kus/OJ   €

2955 350 cm s malou slučkou 14 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  

Povrazový postroj
• špeciálne vhodný pre stavebníkov 
a domácich kutilov • so svorkami na 
koncoch povrazu • Materiál: Polypropylén 
• 4-prameňová

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Hrúbka OJ Kus/OJ   €

29577 modrá / biela 250 cm 8 mm 1 pack 10 / pack 1  

Viazaný postroj
• so svorkami na koncoch povrazu • Materiál: 
Prírodné vlákno • 4-prameňová

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Hrúbka OJ Kus/OJ   €

3776 prírodná 250 cm 8 mm 1 pack 10 / pack 1  

Transportný povraz pre dobytok
• Materiál: Zmes juty a polypropylénu • 3-prameňové

 
 

Výr. č. Farba Dĺžka Slučka Hrúbka OJ Kus/OJ   €

295353 prírodná 320 cm s veľkou slučkou 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  
295353/5 prírodná 320 cm s veľkou slučkou 12 mm 1 påse 5 / påse 1  
295354 prírodná 320 cm s malou slučkou 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  

295354/5 prírodná 320 cm s malou slučkou 12 mm 1 påse 5 / påse 1  

Transportný povraz pre dobytok
• Materiál: Zmes sisalu a polypropylénu • 3-prameňové

  

Výr. č. Farba Dĺžka Slučka Hrúbka OJ Kus/OJ   €

2953 prírodná 320 cm s veľkou slučkou 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  
29531 prírodná 320 cm s malou slučkou 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  

Z dôvodu neurčitej dostupnosti na celosvetovom nákupnom trhu nie je možné vylúčiť dlhšie dodacie lehoty pri produktoch s podielom sisalu a juty!

2953

29531

29535

295353

295354

2954

29541

2955

2957
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Pripútanie najvyššej kvality

Reťazový diel na pripútanie teliat a mladého dobytka
• všetky reťazové časti pozinkované

 

 

 

Výr. č. Pripevňovacia časť Dĺžka Hrúbka článku   €

12462 Reťazová časť jednoduchá s obrtlíkom a otočnou páčkou 60 cm 5 mm 1/10/50  
1238 Reťazová časť jednoduchá s karabínkou a otočnou páčkou 63 cm 5 mm 1/10/50  

Pripútanie teliat Top Quality
• všetky reťazové časti pozinkované

 

 

 

Výr. č. Obojok Pripevňovacia časť Hrúbka článku   €

12461 85 x 4 cm Reťazová časť jednoduchá s obrtlíkom a otočnou páčkou 5 mm 1/10/50  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka   €

12460 Obojok s oválnym článkom a D-krúžkom čierna / olivová zelená 85 cm 4 cm 1/10/100  

Pripútanie mladého dobytka 
Top Quality
• všetky reťazové časti pozinkované

 

 

 

Výr. č. Obojok Pripevňovacia časť Hrúbka článku   €

125303 100 x 4 cm Reťazová časť jednoduchá s obrtlíkom a otočnou páčkou 5 mm 1/10/50  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka   €

12508 Obojok s oválnym článkom a D-krúžkom čierna / olivová zelená 100 cm 4 cm 1/10  

Made in Germany

Pre každý typ hovädzieho dobytku správna odpoveď
• Masívne a vysoko kvalitné pozinkované časti reťaze a kovania
• Zvýšená odolnosť proti ťahu a roztrhnutiu vďaka špeciálnemu systému tkania
• Použitie extra hrubého materiálu príjemného na kožu pre maximálne namáhanie
• Dodatočné zosilnenie kožou pre pevné osadenie tŕňovej pracky

Extrémne stabilné 
reťazové časti sa 
starajú o zvýšenú 
medzu pevnosti!

S extra silným 
kruhovým tŕňom 
7 mm

Obojok zosilnený kožou 
= zvýšená odolnosť proti 
roztrhnutiu!

Top Quality
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Pripútanie najvyššej kvality
Pripútanie hovädzieho dobytka s obojkom 
Top Quality
• všetky reťazové časti pozinkované

S masívnymi okrúhlymi tŕňovými prackami pre silné 
zaťaženia ťahom

 

 

Výr. č. Obojok Pripevňovacia časť Hrúbka článku   €

12504 130 x 4 cm Reťazová časť dvojdielna s karabínkou a otočnou páčkou 6 mm 1/10  
12414 130 x 4 cm Reťazová časť dvojdielna s bezpečnostným uzáverom a otočnou páčkou 6 mm 1/10  
12500 130 x 4 cm Podlahový remeň dvojitý s karabínkou a krúžkami  1/10  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka   €

12502 Obojok s oválnym článkom a D-krúžkom čierna / olivová zelená 130 cm 4 cm 1/10  
12503 Podlahový remeň dvojitý s karabínkou  60 cm  1/10/60  

125251 Podlahový remeň dvojitý s bezpečnostným uzáverom malý  60 cm  1/10/50  

Reťazový diel na pripútanie 
hovädzieho dobytka
• všetky reťazové časti pozinkované

 

 

 

Výr. č. Pripevňovacia časť Dĺžka Hrúbka článku   €

12509 Reťazová časť jednoduchá s karabínkou a otočnou páčkou 66 cm 6 mm 1/10/40  
12505 Reťazová časť dvojdielna s karabínkou a otočnou páčkou 70 cm 6 mm 1/10/20  
12528 Reťazová časť dvojdielna s bezpečnostným uzáverom a otočnou páčkou 82 cm 6 mm 1/10  

Made in Germany

Top Quality125251

12500

12504

12414

12502

12503

12509

12505

12528
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Pripútanie najvyššej kvality
Pripútanie mladých býkov Top Quality
• všetky reťazové časti pozinkované

S dvojitou valčekovou prackou pre silnejšie zaťaženie ťahom

 

 

Výr. č. Obojok Pripevňovacia časť Hrúbka článku   €

12520 150 x 5 cm Reťazová časť dvojdielna s obrtlíkom, D-krúžkom a otočnou páčkou 7 mm 1/5  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka   €

12521 Obojok s oválnym článkom a D-krúžkom čierna / olivová zelená 150 cm 5 cm 1/10  

Pripútanie býkov Top Quality
• všetky reťazové časti pozinkované

S dvojitou valčekovou prackou pre silnejšie zaťaženie ťahom
Extra zosilnené tŕne zaručujú optimálnu bezpečnosť

 

 

Výr. č. Obojok Pripevňovacia časť Hrúbka článku  € 

1228 170 x 7 cm Reťazová časť dvojdielna s obrtlíkom, D-krúžkom a otočnou páčkou 7 mm 1/5  
12411 170 x 7 cm Reťazová časť dvojdielna s veľkým bezpečnostným uzáverom a otočnou páčkou 7 mm 1/5  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka   €

1230 Obojok s oválnym článkom a D-krúžkom čierna / olivová zelená 170 cm 7 cm 1/5/30  

Made in Germany

Made in Germany

Top Quality

12521

12520

12411

1228

1230
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Štandardné pripútania

Pripútanie hovädzieho 
dobytka Standard
• obojok zosilnený kožou • všetky reťazové časti 
pozinkované • zelený s bielymi pruhmi • s valčekovou 
prackou

 

 

 

Výr. č. Obojok Pripevňovacia časť Hrúbka článku  € 

12412 130 x 4 cm Reťazová časť dvojdielna s karabínkou a otočnou páčkou 6 mm 1/10  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka   €

125306 Obojok s oválnym článkom a D-krúžkom zelená / biela 130 cm 4 cm 1/10  

Pripútanie mladých býkov Standard
• obojok zosilnený kožou • všetky reťazové časti pozinkované • zelený s 
bielymi pruhmi • s valčekovou prackou a dvojitým kruhovým tŕňom 

 

 

Výr. č. Obojok Pripevňovacia časť Hrúbka článku   €

12410 150 x 5 cm Reťazová časť dvojdielna s karabínkou a otočnou páčkou 6 mm 1/10  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka  € 

125307 Obojok s oválnym článkom a D-krúžkom zelená / biela 150 cm 5 cm 1/10  

Pripútanie teliat Standard
• obojok zosilnený kožou • zelený s bielymi pruhmi 
• všetky reťazové časti pozinkované • s valčekovou 
prackou

 

 

 

Výr. č. Obojok Pripevňovacia časť Hrúbka článku   €

12530 85 x 4 cm Reťazová časť jednoduchá s obrtlíkom a otočnou páčkou 5 mm 1/10/50  
125305 100 x 4 cm Reťazová časť jednoduchá s obrtlíkom a otočnou páčkou 5 mm 1/10/50  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka   €

12467 Obojok s oválnym článkom zelená / biela 65 cm 4 cm 1/10/150  
12463 Obojok s oválnym článkom zelená / biela 85 cm 4 cm 1/10/150  
12465 Obojok s oválnym článkom zelená / biela 100 cm 4 cm 1/10/150  

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Štandardné pripútania pre normálne namáhanie – spoľahlivo a cenovo výhodne!

125305

12530

12463

12412

125306

12410

125307
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Priväzovacie popruhy a reťaze
Pripútanie hovädzieho dobytka Typ W
• všetky reťazové časti pozinkované • s kovovými očnicami extra zosilnenými 
• reťazové časti pozostávajú z: • hore: 1 trojuholník 8 x 32 mm a 5 C-článkov 
8 x 54 m • dole: 1 trojuholník 8 x 32 mm a 3 C-články 8 x 54 mm s 1 krúžkom 
10 x 50 mm • dvojito šitá

 

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

12215 170 cm 1/10  
1219 180 cm 1/10  
1220 190 cm 1/10  

Pripútanie hovädzieho dobytka 
Bayernstall
• všetky reťazové časti pozinkované v ohni • s očnicami • reťazové 
časti pozostávajú z: • hore: 1 trojuholník a 5 A-článkov 8 x 32 x 14 m 
• dole: 1 trojuholník a 9 B-článkov 8 x 40 x 18 mm • dvojito šitá

 

 
 

Výr. č. Dĺžka  €

1217 193 cm 1/10  

Pripútanie hovädzieho dobytka
• všetky reťazové časti pozinkované • s kovovými očnicami extra zosilnenými • s krúžkom 
na puto • reťazové časti pozostávajú z: • hore: 1 trojuholník a 5 C-článkov 8 x 54 m 
• dole: 1 krúžok 10 x 50 mm + 3 články 8 x 54 m • dvojito šitá

 

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

1255 180 cm 1/10  
1257 190 cm 1/10  

Pripútanie hovädzieho dobytka 
Südstall
• všetky reťazové časti galvanicky pozinkované • s očnicami • reťazové 
časti pozostávajú z: • hore: 1 trojuholník a 9 B-článkov 8 x 40 x 18 mm 
• dole: 1 trojuholník a 9 B-článkov 8 x 40 x 18 mm s 1 krúžkom 
10 x 50 mm • dvojito šitá

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  € 

1218 190 cm 1/10  

Popruh na priväzovanie zvierat
• ideálny na pripútanie hovädzieho dobytka • cena za bežný meter • Materiál: Nylon

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka   €

12227 10 m 25 mm 10/200  
12227-20 20 m 25 mm 20/200  
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Priväzovacie popruhy a reťaze
Pripútanie hovädzieho dobytka Standard
s reťazovou časťou

• všetky reťazové časti pozinkované • každý pás s očnicou • Reťazové časti 
pozostávajú z: • hore: 1 trojuholník 8 x 32 mm a 5 B-článkov 8 x 40 mm 
• dole: 1 krúžok 10 x 50 mm + 2 články B 8 x 40 m • dvojito šitá

Špeciálne vyhotovenia na vyžiadanie!

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

1241 170 cm 1/10  
1251 180 cm 1/10  
1261 190 cm 1/10  

Pripútanie hovädzieho dobytka s reťazovým dielom Typ W
• všetky reťazové časti pozinkované • každý pás s 2 očnicami • reťazové časti pozostávajú z: • hore: 1 trojuholník 8 x 32 mm a 5 B-článkov 
8 x 43 mm • dole: 1 trojuholník 8 x 32 mm a 4 A-články 8 x 32 mm s 1 krúžkom 10 x 50 mm • dvojito šitá

Špeciálne vyhotovenia na vyžiadanie!

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

12172 150 cm 1/10  
12212 160 cm 1/10  
12213 170 cm 1/10  
1215 180 cm 1/10  
1216 190 cm 1/10  

Pripútanie Alfa
nové vyhotovenie

• všetky reťazové časti galvanicky pozinkované • hore: 1 trojuholník 8 mm a 5 článkov 8 x 40 mm 
• dole: 1 trojuholník 8 mm a 11 A-článkov 8 x 32 mm otočené vyhotovenie + 1 krúžok 10 x 50 mm 
• dvojito šitá

 

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

1244 185 cm 1/10/20  
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Priväzovacie popruhy a reťaze

Rúrkový obojok
• Materiál: kov galvanicky pozinkovaná

 

  

Výr. č. Dĺžka vhodné pre Dĺžka rúrky Krúžok vnútorný priemer Hrúbka krúžku  € 

127 55 cm Mladý dobytok 25 cm 50 mm 8 mm 1/5/25  
128 78 cm Kravy 35 cm 65 mm / 100 mm 10 mm 1/5/20  
1281 85 cm Býky 45 cm 65 mm / 100 mm 10 mm 1/5/20  

Rúrkový obojok s uvoľňovacím háčikom
• všetky reťazové časti galvanicky pozinkované • s uvoľňovacím háčikom na pasenie 
• s 3 krúžkami vnútornými vždy Ø 55 mm • hrúbka uvoľňovacieho háčika 12 mm

 

 

 
Výr. č. Dĺžka Krúžok vnútorný priemer Hrúbka krúžku  € 

1282 88 cm 55 mm 10 mm 1/5/10  

Obojok s plochými článkami
• krúžky spojené s plochými článkami • Ø = vnútorný priemer • Materiál: 
kov galvanicky pozinkovaná

129: 8 krúžkov vždy s Ø 55 mm x 9 mm a 1 krúžok s Ø 85 x 10 mm
1290: 6 krúžkov vždy s Ø 50 mm x 8 mm a 1 krúžok s Ø 85 x 10 mm
1291: Mladý dobytok, 6 krúžkov vždy s Ø 50 x 8 mm

 

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

129 90 cm 1/5/20  
1290 66 cm 1/5/25  
1291 53 cm 1/5/30  

Obojok s plochými článkami
pre dospelý dobytok

• s nylonovou páskou 35 cm • hore: 1 krúžok s Ø 85 mm x 10 mm • dole: 1 D-krúžok 
s Ø 50 mm a 3 krúžky vždy s Ø 50 mm x 9 mm • Ø = vnútorný priemer • všetky 
reťazové časti galvanicky pozinkované

 

 

 

Reťaz na uzdu pre voly
• s ťahom • Materiál: kov galvanicky pozinkovaná

 

 

Výr. č. Dĺžka Hrúbka článku   €

12145 160 cm 4,5 mm 1/5/25  

 

Výr. č. Dĺžka   €

1292 78 cm 1/5/25  

Kopáčska reťaz
• Hrúbka článku 8 mm • Materiál: kov galvanicky pozinkovaná

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Krúžok vnútorný priemer Hrúbka krúžku   €

12128 190 cm 50 mm 10 mm 1/5/10  
1212 180 cm 50 mm 10 mm 1/5/10  

128 127

1282

129

1290

1291
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Priväzovacie popruhy a reťaze
Trámový krúžok jasľového prvku
• bez obrtlíka • Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Hrúbka článku Trámová časť   €

12309 4 mm 50 cm 1/10/60  
12310 5 mm 60 cm 1/10/50  
12311 6 mm 60 cm 1/10/30  
12312 7 mm 65 cm 1/10/20  
12313 8 mm 70 cm 1/10/20  

Reťaz na kravy
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 
 

Výr. č. Pripevňovacia časť Predĺženie Hrúbka článku Trámová časť Obvod krku   €

12100 s obrtlíkom dvojnásobne predĺžená 5 mm 60 cm 100 cm 1/5/20  
12101 s obrtlíkom dvojnásobne predĺžená 6 mm 65 cm 110 cm 1/5/10  
12102 s obrtlíkom dvojnásobne predĺžená 7 mm 70 cm 120 cm 1/5  

Reťazová časť
• Materiál: kov pozinkovaný

 
 

 

Výr. č. Popis Pripevňovacia časť Predĺženie Hrúbka článku Trámová časť Obvod krku  € 

12108 pre kozy s obrtlíkom jednoducho predĺžená 3 mm 60 cm 40 cm 1/5/80  
12110 pre teľatá s obrtlíkom jednoducho predĺžená 4 mm 60 cm 80 cm 1/5/25  

Reťaz na kravy
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 
 

Výr. č. Pripevňovacia časť Predĺženie Hrúbka článku Trámová časť Obvod krku  € 

12112 s obrtlíkom jednoducho predĺžená 5 mm 60 cm 100 cm 1/5/20  
12113 s obrtlíkom jednoducho predĺžená 6 mm 65 cm 110 cm 1/5/15  
12114 s obrtlíkom jednoducho predĺžená 7 mm 70 cm 120 cm 1/5/10  

Reťaz na kravy
• s plochými článkami • Materiál: kov pozinkovaný

 

 
 

Výr. č. Pripevňovacia časť Predĺženie Hrúbka článku Trámová časť Obvod krku   €

12121 s obrtlíkom dvojnásobne predĺžená 6 mm 65 cm 70 - 110 cm 1/5/10  
12122 s obrtlíkom dvojnásobne predĺžená 7 mm 70 cm 75 - 120 cm 1/5  

Tirolská reťaz na dobytok
• Materiál: kov pozinkovaný

 
 

Výr. č. Pripevňovacia časť Predĺženie Hrúbka článku Trámová časť Obvod krku   €

12751 s obrtlíkom jednoducho predĺžená 3 mm 40 cm 80 cm 1/5/50  
12747 s obrtlíkom jednoducho predĺžená 4 mm 40 cm 80 cm 1/5/25  
12748 s obrtlíkom jednoducho predĺžená 5 mm 50 cm 100 cm 1/5/20  
12749 s obrtlíkom jednoducho predĺžená 6 mm 60 cm 110 cm 1/5/10  
12750 s obrtlíkom dvojnásobne predĺžená 4 mm 40 cm 80 cm 1/5/25  
12752 s obrtlíkom dvojnásobne predĺžená 5 mm 45 cm 100 cm 1/5/10  
12753 s obrtlíkom dvojnásobne predĺžená 6 mm 60 cm 110 cm 1/5/10  
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Príslušenstvo na pripútanie
Karabínka
• ťažké vyhotovenie • Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 
Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

12506 s hranatým obrtlíkom pre popruh 10 styck 10 / pack 1/10/150  
12506/1 s hranatým obrtlíkom pre popruh 1 blister 1 / blister 1  
12507 s okrúhlym obrtlíkom pre reťaz 10 styck 10 / pack 1/10/150  

12507/1 s okrúhlym obrtlíkom pre reťaz 1 blister 1 / blister 1  

Bezpečnostný uzáver
• jednoduché otváranie aj za extrémneho zaťaženia

 

 

 
Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

12419 ľahké vyhotovenie   1/100  
1242/1 ľahké vyhotovenie 1 blister 1 / blister 1  
1243 ťažké vyhotovenie   1/2/50  

Posuvná pracka
• pre podlahové remene šírky 4 cm • Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 Výr. č.   €

125031 1/1.200  

Oválny článok
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 Výr. č. Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

22220 40 mm 6 mm 10 styck 10 / pack 1/10/1.000  
125221 50 mm 6 mm   1/10/500  
122801 70 mm 6 mm   1/10/200  

D-krúžok
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 Výr. č. Dĺžka Hrúbka materiálu   €

125001 40 mm 8 mm 1/20/400  
125222 50 mm 8 mm 1/20/260  
122803 70 mm 10 mm 1/20/100  

Otočná páčka
• s oválnym článkom • Materiál: kov pozinkovaný 

 

 

Obrtlík pre reťaz na kravy s krúžkom
• Materiál: kov pozinkovaný 

 
Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

12330 4 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  
12331 5 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
12332 6 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
12333 7 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
12334 8 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  

 

Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

12300 4 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  
12301 5 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  
12302 6 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  
12303 7 mm 10 styck 10 / pack 1/10/150  
12304 8 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  

12506
12507
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Príslušenstvo na pripútanie
Metrová reťaz
• s priamymi článkami C • Materiál: kov pozinkovaný

cena za bežný meter
10 metrov vo zväzku

Reťaze nie sú odskúšané a nesmú sa používať na 
dvíhanie a prepravu zavesených bremien!

 

Výr. č. Hrúbka článku  € 

12146 3 mm 10/200  
12148 4 mm 10/100  
12150 5 mm 10/50  
12151 6 mm 10/40  
12152 7 mm 10/20  
12153 8 mm 10/20  
12154 9 mm 10  

Trámový krúžok so závitovou skrutkou
• Hrúbka krúžku: 10 mm • Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 
Výr. č. Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ  €

12280 80 mm 10 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
12280/2 80 mm 10 mm 1 blister 2 / blister 1  
12281 120 mm 10 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  

12281/2 120 mm 10 mm 1 blister 2 / blister 1  
12283 140 mm 10 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
12285 120 mm 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  

12285/2 120 mm 12 mm 1 blister 2 / blister 1  

Trámový krúžok so skrutkou do dreva
• Hrúbka krúžku: 10 mm • Materiál: kov pozinkovaný 

 

 

Výr. č. Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ  € 

12282 80 mm 10 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
12282/2 80 mm 10 mm 1 blister 2 / blister 1  
12286 80 mm 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  

12286/2 80 mm 12 mm 1 blister 2 / blister 1  

Trámový krúžok s kamenným závesným čapom
• Hrúbka krúžku: 10 mm • Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  € 

12284 70 mm 1/10/100  
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Príslušenstvo na pripútanie

Krúžok
• Materiál: kov pozinkovaný

 
 

 
Výr. č. Ø Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

12361 25 mm 5 mm 10 styck 10 / pack 1/10/1.000  
12362 35 mm 6 mm 10 styck 10 / pack 1/10/500  
12363 40 mm 7 mm 10 styck 10 / pack 1/10/400  
12364 45 mm 8 mm 10 styck 10 / pack 1/10/250  
12366 55 mm 10 mm 10 styck 10 / pack 1/10/150  
12367 60 mm 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/80  

12361/3 25 mm 5 mm 1 blister 3 / blister 1  
12362/3 35 mm 6 mm 1 blister 3 / blister 1  
12363/3 40 mm 7 mm 1 blister 3 / blister 1  
12364/3 45 mm 8 mm 1 blister 3 / blister 1  
12366/3 55 mm 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
12367/3 60 mm 12 mm 1 blister 3 / blister 1  

Skrutkovací článok
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ  € 

3070 5 mm 10 styck 10 / pack 1/10/1.000  
3071 6 mm 10 styck 10 / pack 1/10/600  
3072 7 mm 10 styck 10 / pack 1/10/500  
3073 8 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  
3074 9 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  
3075 10 mm 10 styck 10 / pack 1/10/200  
3076 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/100  
30701 5 mm 1 blister 3 / blister 1  
30711 6 mm 1 blister 3 / blister 1  
30721 7 mm 1 blister 3 / blister 1  
30731 8 mm 1 blister 3 / blister 1  
30741 9 mm 1 blister 3 / blister 1  
30751 10 mm 1 blister 3 / blister 1  

Karabínka
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ  € 

3080 40 mm 4 mm 20 styck 20 / påse 1/20/2.000  
3081 50 mm 5 mm 20 styck 20 / påse 1/20/1.000  
3082 60 mm 6 mm 20 styck 20 / påse 1/20/700  
3083 70 mm 7 mm 20 styck 20 / påse 1/20/400  
3084 80 mm 8 mm 20 styck 20 / påse 1/20/300  
3085 90 mm 9 mm 20 styck 20 / påse 1/20/200  
3086 100 mm 10 mm 20 styck 20 / påse 1/20/160  
3087 120 mm 11 mm 20 styck 20 / påse 1/20/100  
3088 140 mm 12 mm 20 styck 20 / påse 1/20/80  
3090 40 mm 4 mm 1 blister 6 / blister 1  
3091 50 mm 5 mm 1 blister 6 / blister 1  
3092 60 mm 6 mm 1 blister 6 / blister 1  
3093 70 mm 7 mm 1 blister 6 / blister 1  
3094 80 mm 8 mm 1 blister 6 / blister 1  
3095 90 mm 9 mm 1 blister 3 / blister 1  
3096 100 mm 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
3097 120 mm 11 mm 1 blister 3 / blister 1  
3098 140 mm 12 mm 1 blister 3 / blister 1  

Článok reťaze zakrivený
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

2224 6 mm 25 styck 25 / påse 1/25/700  
22262 8 mm 25 styck 25 / påse 1/25/300  
2225 10 mm 25 styck 25 / påse 1/25/200  
2226 12 mm 10 styck 10 / påse 1/10/100  

2224/3 6 mm 1 blister 3 / blister 1  
22262/3 8 mm 1 blister 3 / blister 1  
2225/3 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
2226/3 12 mm 1 blister 3 / blister 1  

 

Článok reťaze priamy
• Materiál: kov pozinkovaný  

 
 

Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

22241 6 mm 25 styck 25 / påse 1/25/700  
22263 8 mm 25 styck 25 / påse 1/25/300  
22251 10 mm 25 styck 25 / påse 1/25/200  
22261 12 mm 10 styck 10 / påse 1/10/100  
22264 14 mm 10 styck 10 / påse 1/10/70  
22265 16 mm 10 styck 10 / påse 1/10/50  

22241/3 6 mm 1 blister 3 / blister 1  
22263/3 8 mm 1 blister 3 / blister 1  
22251/3 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
22261/3 12 mm 1 blister 3 / blister 1  

Núdzový článok
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

12350 4 mm 100 styck 100 / pack 1/100  
12351 5 mm 100 styck 100 / pack 1/100  
12352 6 mm 100 styck 100 / pack 1/100  
12353 7 mm 50 styck 50 / pack 1/50  
12354 8 mm 50 styck 50 / pack 1/50  
12355 10 mm 25 styck 25 / pack 1/25  
12320 4 mm 1 blister 10 / blister 1  
12321 5 mm 1 blister 10 / blister 1  
12322 6 mm 1 blister 10 / blister 1  
12323 7 mm 1 blister 10 / blister 1  
12324 8 mm 1 blister 5 / blister 1  
12328 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
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Príslušenstvo na pripútanie
Sklopná závlačka
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

301 4,5 mm 100 styck 100 / pack 1/100/800  
302 6 mm 50 styck 50 / pack 1/50/500  
303 8 mm 50 styck 50 / pack 1/50/400  
304 9 mm 50 styck 50 / pack 1/50/400  
305 11 mm 50 styck 50 / pack 1/50/300  

3050 4,5 mm 1 blister 6 / blister 1  
3051 6 mm 1 blister 6 / blister 1  
3052 8 mm 1 blister 6 / blister 1  
3053 9 mm 1 blister 6 / blister 1  
3054 11 mm 1 blister 6 / blister 1  

Pružinová závlačka jednoduchá
• Materiál: kov pozinkovaný 

 

 Výr. č. Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

3015 40 mm 2 mm 100 styck 100 / pack 1/100/5.000  
306 65 mm 3 mm 100 styck 100 / pack 1/100/1.200  
307 75 mm 4 mm 100 styck 100 / pack 1/100/800  
308 105 mm 5 mm 100 styck 100 / pack 1/100/300  
309 115 mm 6 mm 50 styck 50 / pack 1/50/200  
3016 40 mm 2 mm 1 blister 12 / blister 1  
3055 65 mm 3 mm 1 blister 12 / blister 1  
3056 75 mm 4 mm 1 blister 12 / blister 1  
3057 105 mm 5 mm 1 blister 6 / blister 1  
3058 115 mm 6 mm 1 blister 6 / blister 1  

Pružinová závlačka dvojitá
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 Výr. č. Dĺžka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ   €

3010 75 mm 3 mm 100 styck 100 / pack 1/100/800  
3011 90 mm 4 mm 100 styck 100 / pack 1/100/300  
3012 110 mm 5 mm 50 styck 50 / pack 1/50/200  
3013 120 mm 6 mm 50 styck 50 / pack 1/50/150  
3059 75 mm 3 mm 1 blister 12 / blister 1  
3060 90 mm 4 mm 1 blister 12 / blister 1  
3061 110 mm 5 mm 1 blister 6 / blister 1  
3063 120 mm 6 mm 1 blister 3 / blister 1  

Stajňová závora
• stabilná kvalita • Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Popis   €

2984 s uzáverom na zacvaknutie 1/30  
29841 s kolíkovým uzáverom 1/30  

29841

2984
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Príslušenstvo na pripútanie
Paralelný hák s vidlicou
• Materiál: kov pozinkovaný

12382: pre 6 – 7 mm reťaze a nosnosť 850 kg

12380: pre 8 – 9 mm reťaze a nosnosť 1300 kg

12384: pre 10 – 12 mm reťaze a nosnosť 1800 kg

 

 

 

Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ  € 

12382 6 mm   1/5/90  
12382/1 6 mm 1 blister 1 / blister 1  
12380 8 mm   1/5/60  

12380/1 8 mm 1 blister 1 / blister 1  
12384 10 mm   1/35  

12384/1 10 mm 1 blister 1 / blister 1  

Závesný krúžok s vidlicou

12383: pre 6 – 7 mm reťaze a nosnosť 850 kg

12381: pre 8 – 9 mm reťaze a nosnosť 1300 kg

 

 

 

Výr. č. Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ  €

12383 6 mm   1/5/50  
12383/1 6 mm 1 blister 1 / blister 1  
12381 8 mm   1/5/40  

12381/1 8 mm 1 blister 1 / blister 1  

Háčik ťažnej lišty
• na zavesenie brúsnych reťazí v lesnom hospodárstve • max. ťahové zaťaženie 
(WLL) 4500 kg • pre reťaze s priemerom 6 mm až 10 mm • s kolíkom a poistnou 
závlačkou • hrúbka kolíka 19 mm • oko 18 mm • Materiál: kov lakovaný

 

hák nie je odskúšaný a nesmie sa používať 
na zdvíhanie bremien

 

Výr. č. Farba   €

29380 červený 1/20  
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
Kotúče na brúsenie paznechtov ProTrim
Tento rezný kotúč, vyvinutý špeciálne na ošetrovanie paznechtov, presvedčí vynikajúcim úberom, čistou 
reznou plochou a veľmi dobrou ovládateľnosťou.

• možnosť vynikajúceho ošetrenia spodku kopyta a kopytnej škáry • veľmi čistá rezná plocha si 
nevyžaduje žiadne dodatočné ošetrenie • nízka hmotnosť a symetrické usporiadanie noža zabezpečuje 
ešte tichší chod • uzavretý okraj obmedzuje vyhadzovanie triesok a znižuje riziko poranenia zvieraťa 
a používateľa • vrátane 6 výmenných otočných tvrdokovových nožov • otočné nože použiteľné zo 4 
strán zaručujú optimálny pomer ceny k výkonu • jednoduchšia manipulácia vďaka okrem iného rýchle 
uvoľniteľnému skrutkovému spoju • Materiál: Hliník

 

 

 

Výr. č. Ø Výška strihu  €

16366 114 mm 2 mm 1/30  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

16367 Súprava nožov 1 pack 10 / pack 1/10  

Kotúče na brúsenie paznechtov
• základné teleso kotúča z hliníka sa stará o ľahkú manipuláciu 
• malá hmotnosť sa stará o ešte vyšší pokojný chod • vďaka šikmej 
polohe rezných prvkov sa roh uberie rýchlejšie a šetrnejšie • veľmi 
čistá rezná plocha si nevyžaduje žiadne dodatočné ošetrenie • Rezné 
prvky je možné použiť obojstranne (nože sa môžu otočiť) • jednotlivo 
vymeniteľné • jednoduchšia manipulácia vďaka okrem iného rýchle 
uvoľniteľnému skrutkovému spoju • Výška rezu: 1,2 mm (1,8 mm s 
podložkou) • Materiál: Hliník

 

 

 

16318

16316

Výr. č. Popis Ø OJ Kus/OJ  €

16318 6 Cut 120 mm 1 blister 1 / blister 1/50  
16316 3 Cut 120 mm 1 blister 1 / blister 1/50  

Výr. č. Popis  €

16320 Súprava nožov Profi (3 nože a skrutky) 1/25  

Kotúče na brúsenie paznechtov P6
optimalizovaná geometria a usporiadanie rezných súprav umožňuje vynikajúce ošetrenie spodku kopyta a kopytných 
škár P6 má podstatnú výhodu v tom, že na ošetrovanie paznechtov nie je potrebný žiadny ďalší nástroj

• plný základný kotúč: zvýšený pokojný chod a znížená náchylnosť na vibrácie zvyšuje životnosť kotúča • vhodná 
dosadacia plocha: perfektná manipulácia a vysoká ergonómia • Nôž z jemnozrnného legovaného tvrdokovu so 
zvýšenou húževnatosťou umožňuje ošetrenie až do 600 kusov hovädzieho dobytka (pre-
dpoklad: žiadne kamenné prímesi!) • Geometria rezu: optimalizovaná poloha nožov pre 
najčistejší rez a o 40 % rýchlejší úber oproti bežným brúsnym kotúčom • Materiál: kov

Vyvinuté profesionálnymi ošetrovateľmi paznechtov!

 

 

Výr. č. Farba Ø Výška strihu  €

16358 červený 105 mm 1,5 mm 1/50  
16360 oranžová 125 mm 1,5 mm 1/50  

Made in Germany

Made in Germany

Made in the EU

Top Seller

16366

16367

16358

16360
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
Kotúče na brúsenie paznechtov SuperProfi
Vyvinuté spolu s ošetrovateľmi paznechtov pre ošetrovateľov paznechtov a skúsených 
gazdov!

Priamo naspájkované tvrdokovové nože na kompaktnom 90 mm kovovom kotúči s optimalizovanými polomermi 
sa starajú o vynikajúci úber, veľmi dobré manipulačné vlastnosti a malé vibrácie! Rezaný materiál sa vďaka 
špeciálne vytvarovaným prehĺbeným zaobleniam odvádza z kotúča šetrne a rýchlo bez hromadenia.

• radiálny presah kotúčov z tvrdého kovu umožňuje vycvičeným používateľom opracovať chybné miesta v stene 
paznechtov, a tým aj vo vnútorných vykrojeniach • kónická úprava zadnej strany základného telesa, ktorá 
umožňuje dobré ponorenie do štrbiny medzi paznechtmi • nôž z tvrdého kovu so zliatinou s najjemnejším zrnom 
s lepšou húževnatosťou umožňuje spracovanie až do 1 500 párov paznechtov (predpoklad: žiadne vmestky 
kameňov!)

 

 

 

Výr. č. Farba Ø Výška strihu  €

16309 modrá 90 mm 3 mm 1/50  

Kotúče na brúsenie paznechtov Standard
• kotúč na paznechty z otočeného oceľového taniera s osadením tvrdokovu 
• vynikajúci pomer cena/výkon • vrát. návodu na použitie

 

 

 Výr. č. Ø Zrnitosť predná strana Zrnitosť zadná strana Vyhotovenie OJ Kus/OJ  €

16348 115 mm 30  jednostranný 1 blister 1 / blister 1/50  
16349 125 mm 30  jednostranný 1 blister 1 / blister 1/50  
16359 115 mm 30 30 obojstranný 1 blister 1 / blister 1/50  

Brúsny kotúč na paznechty široký
• kotúč na paznechty z otočeného oceľového taniera s osadením tvrdokovu 
• vynikajúci pomer cena/výkon • vrát. návodu na použitie 

 
 

Výr. č. Ø Osadenie Zrnitosť predná strana Vyhotovenie  €

16377 115 mm široký 40 jednostranný 1/50  
16353 125 mm široký 40 jednostranný 1/50  
16354 150 mm široký 40 jednostranný 1/50  

Kotúče na brúsenie paznechtov
• pre jednoručnú uhlovú brúsku • vlnitá povrchová štruktúra • na brúsenie a čistenie 
kopýt a paznechtov • dlhá životnosť

 Pri práci používajte bezpodmienečne podperný tanier!
 

Výr. č. Ø OJ Kus/OJ  €

1627 115 mm 5 styck 5 / pack 1/5/200  
1627/2 115 mm 1 blister 2 / blister 1  
1631 127 mm 5 styck 5 / pack 1/5/200  

1631/2 127 mm 1 blister 2 / blister 1  
1633 178 mm 5 styck 5 / pack 1/5/100  

Made in Germany

Zadná strana
Top Seller

16359
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IP PHILIPSEN Super kotúč na brúsenie paznechtov
• odporúčané pre mäkké paznechty • nižšie náklady na čistenie v porovnaní s tesným osadením 
• Materiál: Oceľ s povlakom z PTFE • vrát. návodu na použitie

 

 

 

Výr. č. Ø Osadenie Zrnitosť predná strana Vyhotovenie OJ Kus/OJ  €

16340 115 mm široký 30 jednostranný 1 blister 1 / blister 1/50  
16344 125 mm široký 30 jednostranný 1 blister 1 / blister 1/50  
16336 150 mm široký 30 jednostranný 1 blister 1 / blister 1/50  

IP PHILIPSEN Super kotúč na brúsenie paznechtov
• odporúčané pre tvrdé paznechty • Materiál: Oceľ s povlakom z PTFE

 

 

 

Výr. č. Ø Osadenie Zrnitosť predná strana Vyhotovenie OJ Kus/OJ  €

16342 115 mm celistvý 30 jednostranný 1 blister 1 / blister 1/50  
16343 125 mm celistvý 30 jednostranný 1 blister 1 / blister 1/50  

163361 150 mm celistvý 30 jednostranný 1 blister 1 / blister 1/50  

IP PHILIPSEN Super kotúč na brúsenie 
paznechtov
• Materiál: Oceľ s povlakom z PTFE

odporúčaný pre zručných ošetrovateľov paznechtov

 

 

Výr. č. Ø Zrnitosť predná strana Zrnitosť zadná strana Vyhotovenie OJ Kus/OJ  €

16337 115 mm 30 10 obojstranný 1 blister 1 / blister 1/50  
16338 125 mm 30 10 obojstranný 1 blister 1 / blister 1/50  

Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Made in Germany

Kotúče na brúsenie paznechtov IP PHILIPSEN
• Špičková kvalita
• Nie je potrebné dobrusovanie
• Žiadne mazanie
• Pri procese brúsenia nedochádza k tvorbe tepla
• Povrchová úprava z PTFE

Top Seller
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Aesculap ošetrovanie kopýt a paznechtov
Aesculap Nôž na kopytá a paznechty
• rukoväť z tvrdého dreva v ergonomickom tvare pre neúnavnú prácu • nehrdzavejúca karbónová oceľ najvyššej kvality pre lepšiu stabilitu a možnosť dobrúsenia 
• 2-fázový výbrus pre maximálnu presnosť • pre veterinárov, ošetrovateľov kopýt a paznechtov, ako aj gazdov

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka ostria  €

VC300V 20 cm s jednou reznou hranou pravý 78 mm 11 mm 62 mm 1/10/150  
VC302V 20 cm s jednou reznou hranou pravý 80 mm 16 mm 66 mm 1/10/150  
VC305V 20 cm s jednou reznou hranou ľavý 78 mm 11 mm 62 mm 1/10/150  
VC307V 20 cm s jednou reznou hranou ľavý 80 mm 16 mm 66 mm 1/10/150  
VC315V 20 cm s dvoma reznými hranami 78 mm 13 mm 35 mm / 65 mm 1/10/150  
VC316V 20 cm s dvoma reznými hranami 83 mm 14 mm 38 mm / 70 mm 1/10/150  
VC317V 20 cm s dvoma reznými hranami 80 mm 16 mm 38 mm / 70 mm 1/10/150  

 

 

 

Aesculap Nôž na kopytá a paznechty dánsky tvar Expert
• tepelne ošetrená rukoväť z tvrdého dreva v ergonomickom tvare pre neúnavnú prácu 
• nehrdzavejúca karbónová oceľ najvyššej kvality pre lepšiu stabilitu a možnosť dobrúsenia 
• 2-fázový výbrus pre maximálnu presnosť • pre profesionálnych používateľov

Profesionálny nástroj!

 

 

Výr. č. Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka ostria  €

VC310V 20 cm s jednou reznou hranou pravý 80 mm 11 mm 63 mm 1/10/150  
VC311V 20 cm s jednou reznou hranou ľavý 80 mm 11 mm 63 mm 1/10/150  

Aesculap Nôž na kopytá a paznechty Expert
• rukoväť z tvrdého dreva v ergonomickom tvare pre neúnavnú prácu • nehrdzavejúca 
karbónová oceľ najvyššej kvality pre lepšiu stabilitu a možnosť dobrúsenia • 2-fázový výbrus 
pre maximálnu presnosť • s extra ostrým skalpelovým výbrusom • pre profesionálnych 
používateľov

Profesionálny nástroj! 

 Výr. č. Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka ostria  €

VC320R 20 cm s jednou reznou hranou pravý 78 mm 11 mm 63 mm 1/10/150  
VC321R 20 cm s jednou reznou hranou ľavý 78 mm 11 mm 63 mm 1/10/150  

VC300V

VC302V

VC305V

VC307V

VC315V

VC316V

VC317V

VC310V

VC311V

VC320R

VC321R
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
Nôž na kopytá a paznechty ProfiCurv
nôž na kopytá a paznechty na profesionálne použitie so špeciálne zalomenou čepeľou zo 
špeciálnej nožovej ocele

• krátka, zalomená čepeľ aj pre úzke pracovné polomery • vysoko legovaná špeciálna oceľ 
pre dlhú životnosť a brúsiteľnosť • jednostranný profilový výbrus pre mimoriadnu ostrosť a 
správanie pri rezaní • ergonomická rukoväť z tepelne ošetreného bukového dreva • perfektný 
prenos sily vďaka optimalizovaným pákovým pomerom rukoväte a čepele

extrémne ostrý a ovládateľný

 

 

Výr. č. Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka ostria  €

16823 195 mm s jednou reznou hranou pravý 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200  
16824 195 mm s jednou reznou hranou ľavý 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200  

Made in the EU

Novinka

Nôž na kopytá a paznechty ProfiLoop
nôž na kopytá a paznechty na profesionálne použitie so slučkovou čepeľou na obojstrannú prácu

• slučková čepeľ pre pravákov a ľavákov, resp. obojstrannú prácu • vysoko legovaná špeciálna oceľ pre dlhú životnosť 
a brúsiteľnosť • špeciálny výbrus pre mimoriadnu ostrosť a správanie pri rezaní • ergonomická rukoväť z tepelne 
ošetreného bukového dreva • perfektný prenos sily vďaka optimalizovaným pákovým pomerom rukoväte a čepele

možnosť použitia obojručne

 

 

Výr. č. Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka ostria  €

16825 195 mm s dvoma reznými hranami 55 mm 12 mm 40 mm 1/10/200  

Made in the EU

Novinka

16823

16824
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
Nôž na kopytá a paznechty SuperProfi
Nôž na profesionálne použitie na ošetrovanie paznechtov a pre kováčov, ako aj pre všetkých, 
kto potrebuje perfektný nástroj na ošetrovanie kopýt a paznechtov!

• vysoko legovaná špeciálna oceľ pre dlhú životnosť a brúsiteľnosť • 0° výbrus skalpela pre 
mimoriadnu ostrosť a správanie pri rezaní • ergonomická rukoväť z tepelne ošetreného 
bukového dreva

ostrý ako skalpel

 

 

Výr. č. Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka ostria  €

16814 20 cm s jednou reznou hranou pravý 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200  
16815 20 cm s jednou reznou hranou ľavý 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200  

Nôž na kopytá a paznechty Profi
• z vysoko kvalitnej, výhradne pre rezacie nástroje vyvinutej špeciálnej ocele • zlepšená rezacia 
sila • optimalizovaná brúsiteľnosť • prepracovaný polomer čepele pre ešte presnejšiu prácu 
• ergonomicky tvarovaná rukoväť z ušľachtilého dreva pre neúnavnú prácu

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka ostria OJ Kus/OJ  €

16801 20 cm s jednou reznou hranou pravý 82 mm 11 mm 71 mm   1/10/200  
16801/1 20 cm s jednou reznou hranou pravý 82 mm 11 mm 71 mm 1 blister 1 / blister 1  
16802 20 cm s jednou reznou hranou pravý 80 mm 17 mm 70 mm   1/10/200  
16803 20 cm s jednou reznou hranou ľavý 82 mm 11 mm 71 mm   1/10/200  

16803/1 20 cm s jednou reznou hranou ľavý 82 mm 11 mm 71 mm 1 blister 1 / blister 1  
16804 20 cm s jednou reznou hranou ľavý 80 mm 17 mm 70 mm   1/10/200  
16805 20 cm s dvoma reznými hranami 80 mm 17 mm 70 mm   1/10/200  

16805/1 20 cm s dvoma reznými hranami 80 mm 17 mm 70 mm 1 blister 1 / blister 1  

Nôž na kopytá a paznechty
• cenovo výhodný nástroj s dobrou možnosťou rezania a brúsenia 
• čepeľ z nehrdzavejúcej ocele • s tvarovanou drevenou rukoväťou

 

 

Výr. č. Dĺžka Strana ostria Dĺžka čepele Šírka čepele Dĺžka ostria  €

16163 21 cm s jednou reznou hranou pravý 83 mm 11 mm 69 mm 1/10/200  
16164 21 cm s jednou reznou hranou ľavý 83 mm 11 mm 69 mm 1/10/200  
16160 21 cm s dvoma reznými hranami 85 mm 12 mm 48 mm / 68 mm 1/10/200  

 

Made in the EU

Made in the EU

Top Seller

16814

16815

16801

16803

16805

16163

16164
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
DICK Diamantová brúsna tyč
• presvedčivý profesionálny nástroj • pracovná dĺžka a diamantové povrstvenie optimálne na 
dodatočné ostrenie britu a oblúka (žľab) všetkých nožov na kopytá • s ergonomickou rukoväťou Sympa 
so závesným otvorom • vysoká životnosť • aj pre iné rezné nástroje

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

16169 31 cm 1/5  

Brúsny kameň
• pre nože na kopytá • plochý oválny tvar 

 
 

Výr. č.  €

1612 1/200  

Orezávacie kliešte na kopytá a paznechty
• s dvojitým preložením • s nastavovacou skrutkou a vymeniteľnými 
orezávacími čeľusťami

 

 
 

Výr. č. Farba Dĺžka  €

163 tmavozelená 41 cm 1/10  

Výr. č. Popis  €

164 Rezacie čeľuste párové 1/100  

Bočný orezávač na paznechty
• ideálny na predprípravu pri tvrdej hmote paznechtu-rohu • ľahko vyklenutý

 

 
 Výr. č. Farba Dĺžka  €

165 zelená 64 cm 1/5  

DICK Rašpľa na kopytá
• plochý obdĺžnikový tvar s plastovou rukoväťou • vysoký výkon: 
jedna strana s extra ostrým a hlbokým rašpľovým sekom, jedna 
strana s hrubým sekom pilníka

 

 

 

Výr. č. Dĺžka seknutia Šírka Výška  €

16168 20 cm 4,5 cm 0,5 cm 1/5  
16165 30 cm 4,2 cm 0,5 cm 1/5  

Rašpľa na kopytá s úchytom
• Dĺžka rukoväte: 12,5 cm

 

 
 

Rašpľa na kopytá
• priame vyhotovenie • s extra ostrým a hlbokým rašpľovým sekom

 
 

Výr. č. Dĺžka seknutia Šírka Výška  €

1616 35 cm 3,6 cm 0,75 cm 1/5/40  
 

Výr. č. Dĺžka seknutia  €

16161 35 cm 1/5/20  

Made in Germany

Made in Germany

Top Seller

Top Seller

16168

16165
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
DICK Osekávač kopýt a paznechtov
• osekávač kopýt a paznechtov v pilníkovom tvare • extra zabrúsené ostrie 
• vysoko kvalitná nehrdzavejúca uhlíková oceľ • s PVC rukoväťou „softgrip“

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka čepele  €

1657 36 cm 3,1 cm 1/10  

Osekávač kopýt a paznechtov s rukoväťou
• zabrúsený • Materiál: Ušľachtilá oceľ

 

 

 Výr. č. Dĺžka Šírka čepele  €

1615 30 cm 3 cm 1/10/60  

DICK Podkovárska palička
• robustné vyhotovenie

 

 

 Výr. č. Materiál Dĺžka  €

32670 Bukové drevo 30 cm 1/25  

KNIPEX Kliešte na kopytá
• s nitovaným hrdlom • je možné ich použiť tiež ako kliešte na podkovy • tvrdosť 
britu cca 56 HRc • Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

1618 30 cm 1/6  

Odtrhovacie kliešte
• robustné vyhotovenie

 

 

 Výr. č. Dĺžka  €

16182 36 cm 1/5/25  

Kliešte na vyšetrovanie kopýt
• kovaná oceľ • s priamymi ramenami

 

 

 Výr. č. Dĺžka  €

1619 30 cm 1/6/30  

Podkovárske kladivo
• kované vyhotovenie • s drevenou násadou zosilnenou oceľou

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

1650 33 cm 1/12/48  

 

Krokodílové kliešte
• na uťahovanie klincov kopýt

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

1666 35 cm 1/6/36  

 

Made in Germany

Made in Germany
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov

SHOOF Topánka na paznechty
• z odolného, trvanlivého polyuretánu • táto topánka na paznechty bola vyvinutá ako pomôcka pre globálne veľký problém odstraňovania 
poškodení (poranení) na paznechtoch hovädzieho dobytka • hodí sa vynikajúco pri vysokom namáhaní paznechtov na tvrdom podklade, 
ako betónové podlahy, pri hnilobe paznechtov, skrivených prstoch, poškodeniach z dôvodu prirodzeného tvorenia moču, zárezy v päte v 
dôsledku ostrých kameňov atď. • minimalizuje vnikanie špiny a baktérií • predchádza infekčným ochoreniam

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Vyhotovenie  €

16501 žltá M obojstranný 1/10/100  
16505 žltá M vpravo 1/10/100  
16509 žltá M ľavý 1/25/100  
16502 modrá L obojstranný 1/80  
16506 modrá L vpravo 1/10/80  
16510 modrá L ľavý 1/10/80  

Výr. č. Popis  €

16520 Náhradná súprava pre kravy 1/20/400  

Ošetrovacia topánka pre kopytá a paznechty
Odolná a robustná ošetrovacia topánka z plachtoviny s dvoma páskami. Ideálna na ošetrovanie 
konských kopýt alebo paznechtov hovädzieho dobytka s masťami alebo roztokmi.

• vnútri opatrená silnou plastovou plachtou, aby mohol ošetrovací roztok optimálne pôsobiť 
• Rozmery jednotky (15 x 30 cm)

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

16143 30 cm 15 cm 1/50  

Podkova Tubbease™
Tubbease™ bola vyvinutá na Novom Zélande s nárokom na kreovanie priedušnej ošetrovacej topánky pre problémové 
kopytá (napr. zápal kopytnej škáry) u koní. Tubbease™ sa dá optimálne upevniť na nohe koňa dodanými páskami 
suchého zipsu.

• vo vnútri topánky nevzniká žiadna dusná horúca klíma, pretože vzduch môže unikať nahor • pogumovaná spodná 
časť spoľahlivo zabraňuje vnikaniu vlhkosti a súčasne sa stará, aby ošetrovacia tekutina zostávala na kopyte • vďaka 
optimálnej klíme v topánke si kopyto zachováva svoju prirodzenú pevnosť • hrubá EVA vkladacia vložka 
znižuje tlakovú bolesť u koňa (napr. pri abcese na päte) a predlžuje životnosť Tubbease™ • na ošetrenie 
abcesov, lúčovej hniloby, poranení kopyta, vylomení kopyta a. i. sa môžu v Tubbease™ použiť rôzne liečebné 
prostriedky • dizajn Tubbease™ je chránený (NZ 417646) • Vložka EVA nie je súčasťou dodávky!

Dôležité: používať iba počas pokoja v boxoch

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Ø  €

3211765 fialová XS 7,5 cm 1/8/48  
3210559 pink S 11 cm 1/8/48  
3210560 červený M 14 cm 1/8/30  
3210561 modrá L 15,5 cm 1/30  
3210562 oranžová XL 16,5 cm 1/8  
3210596 žltá XXL 17,5 cm 1/30  

Výr. č. Popis Farba Veľkosť  €

3211766 EVA vložka Tubbease™ fialová XS 1/2/80  
3211767 Suchý zips párový fialová  1/40  
3210595 EVA vložka Tubbease™ pink S 1/2/40  
3222300 Suchý zips párový pink  1/40  
3210564 EVA vložka Tubbease™ červený M 1/2/24  
3222301 Suchý zips párový červený  1/40  
3210565 EVA vložka Tubbease™ modrá L 1/2/24  
3222302 Suchý zips párový modrá  1/40  
3210566 EVA vložka Tubbease™ oranžová XL 1/2/20  
3222303 Suchý zips párový oranžová  1/40  
3210597 EVA vložka Tubbease™ žltá XXL 1/2/20  
3222304 Suchý zips párový žltá  1/40  

16501 16502
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Samolepiaca bandáž EquiLastic
• vysoko elastická, samodržiaca bandáž • veľmi pevná pri pozdĺžnom roztrhnutí, ale priečne 
sa môže ľahko roztrhnúť • nelepí na vlasy, iba na seba samú • možnosť ľahkého založenia, 
zvlášť na ťažkých miestach • Celoročná bandáž na oporné a iné obväzy.

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

1683 modrá 450 cm 5 cm 1/12/288  
1688 modrá 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
1695 modrá 450 cm 10 cm 1/12/144  
1684 biela 450 cm 5 cm 1/12/288  
1690 biela 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
1692 biela 450 cm 10 cm 1/12/144  
1685 červený 450 cm 5 cm 1/12/288  
1687 červený 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
1694 červený 450 cm 10 cm 1/12/144  
1686 čierna 450 cm 5 cm 1/12/288  
1689 čierna 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
1697 čierna 450 cm 10 cm 1/12/144  

16550 zelená 450 cm 5 cm 1/12/288  
16552 zelená 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
16554 zelená 450 cm 10 cm 1/12/144  
16551 orgovánová 450 cm 5 cm 1/12/288  
16553 orgovánová 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
16555 orgovánová 450 cm 10 cm 1/12/144  

Ideálna bandáž na jazdecký šport a na ošetrovanie 
paznechtov!
Optimálna letná bandáž pri ošetrovaní paznechtov!

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

Bandáž na paznechty Vetlastic
Samodržná bandáž vyvinutá špeciálne na ošetrovanie paznechtov a pre veterinárnu oblasť! VetLastic sa vyznačuje tesným 
tkanivom so zvýšeným nánosom latexu a tým zvýšenou lepivosťou! Napriek kompaktnej hustote materiálu sa dá Vetlastic ľahko 
roztrhnúť!

• stredne elastická, samodržiaca bandáž • veľmi pevná pri pozdĺžnom roztrhnutí, ale priečne sa môže ľahko roztrhnúť • nelepí 
na vlasy, iba na seba samú • moderný syntetický materiál High-Tech, vystužený latexom • možnosť ľahkého založenia, zvlášť na 
ťažkých miestach

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

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €  

1663 svetlozelená 450 cm 7,5 cm   1/24/144   
16572 svetlozelená 450 cm 7,5 cm 1 pack 25 / pack 1/8  NEW
1664 svetlozelená 450 cm 10 cm   1/18/108   
16575 svetlozelená 450 cm 10 cm 1 pack 25 / pack 1/6  NEW
1675 červený 450 cm 7,5 cm   1/24/144   
16570 červený 450 cm 7,5 cm 1 pack 25 / pack 1/8  NEW
1676 červený 450 cm 10 cm   1/18/108   
16573 červený 450 cm 10 cm 1 pack 25 / pack 1/6  NEW
1667 modrá 450 cm 7,5 cm   1/24/144   
16571 modrá 450 cm 7,5 cm 1 pack 25 / pack 1/8  NEW
1668 modrá 450 cm 10 cm   1/18/108   
16574 modrá 450 cm 10 cm 1 pack 25 / pack 1/6  NEW
1672 čierna 450 cm 7,5 cm   1/24/144   
1673 čierna 450 cm 10 cm   1/18/108   

Top Seller

Freigabe ist da Bilder sind in Arbeit

Top Seller
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Nožnice na členky
• zahnutý tvar umožňuje jednoduché a rýchle otváranie bandáží a znižuje riziko poranenia na 
minimum • nehrdzavejúce vyhotovenie

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

1647 20 cm 1/12/204  

Nožnice na obväzy, ušľachtilá oceľ
• podľa Listera • 2 listy nožníc bez zubov • ostro brúsené ostria • typické 
zahnutie listov nožníc oproti rukoväti pre zvlášť jednoduché vedenie a 
držanie nožníc na obväzy • Materiál: Ušľachtilá oceľ • možnosť sterilizácie a 
dezinfikovania

1658: Použitie v oblasti malých zvierat
1659: Použitie v oblasti veľkých zvierat a pri ošetrovaní kopýt

 
 

 

Výr. č. Dĺžka  €

1658 14,5 cm 1/12/300  
1659 20 cm 1/12/240  

Ochranná rukavica proti porezaniu 
Cutter Top
ochranná rukavica proti porezaniu s jemným citom úroveň F s 
povrchovou úpravou z nitrilovej peny

• tkanina z volfrámu, odolná proti prerezaniu, 
kombinovaná s HDPE a Spandex • elastická jemná 
pletenina (18 gauge), tým žiadna únava rukavíc a 
extrémne dobrý zalícovaný tvar • vhodná na dotykové 
obrazovky vďaka vodivým volfrámovým vláknam 
• zosilnenie v oblasti palca-ukazováka, odolné proti 
roztrhnutiu • Oblasť použitia: ostré hrany, kovová prevodovka, 
sklo, ošetrovanie paznechtov

najvyššia možná trieda ochrany proti prerezaniu F

 s SB-príveskom
Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • • •
Rez • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297982 sivá / čierna 8 / M 1/6/60  
297983 sivá / čierna 9 / L 1/6/60  
297984 sivá / čierna 10 / XL 1/6/60  
297985 sivá / čierna 11 / XXL 1/6/60  

Novinka

Nôž na bandáž
Vyvinuté spolu s profesionálnymi ošetrovateľmi paznechtov

• na ľahké a bezpečné odstránenie bandáží kopyta • zahnutý tvar pre prácu bez poranenia 
• veľmi ostrá a vymeniteľná čepeľ • hodí sa tiež na odstránenie členkových pások, pások 
na označovanie na krku atď. alebo na otváranie balíkov slamy

 

 Výr. č. Dĺžka  €

16830 80 cm 1/10  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

16831 Náhradný nôž na nôž na bandáž 1 pack 10 / pack 1/10  

 

4X43 F
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Novinka

Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Univerzálne ovínadlo Kompressa
• elastické kompresné ovínadlo so strednou ťažnosťou • na pevné 
obväzy na rany, navíjanie dláh, oporné a odľahčovacie obväzy, 
komprimované obväzy pri prvom a následnom ošetrení a obväzy 
s masťou • bez svoriek na obväz • Zloženie: 67 % Bavlna, 25 % 
Polyamid, 8 % Polyuretán 

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Obsah OJ Kus/OJ  €

16473 biela 5 m 8 cm 10 styck / Klinické balenie 1 pack 10 / pack 1/24  
16474 biela 5 m 10 cm 10 styck / Klinické balenie 1 pack 10 / pack 1/24  

Krátkoťažné ovínadlo Stretchino
• trvaloelastické krátkoťažné ovínadlo pre veľmi silnú kompresiu s 
vysokým pracovným tlakom a nízkym pokojovým tlakom • rozťažiteľnosť 
cca 50 % • dobre chránia kožu • odolné proti starnutiu • možnosť 
prania do 60°C

 

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Obsah OJ Kus/OJ  €

16457 biela 5 m 8 cm 10 styck / v celofáne 10 styck 10 / kartong 1/10/240  
16458 biela 5 m 8 cm 10 styck / Klinické balenie 1 pack 10 / pack 1/24  

Fixovacie ovínadlá Fixino
• elastický gázový obväz • jednoducho priložiť tiež na 
kónické časti tela a kĺby • mäkké a vzdušné • ručná 
umývateľný • Zloženie: 60 % Polyamid, 40 % Viskóza 

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Obsah OJ Kus/OJ  €

16460 biela 4 m 8 cm 20 styck / jednotlivo v celofáne 20 styck 20 / kartong 1/20/480  
16461 biela 4 m 8 cm 20 styck / Klinické balenie 1 pack 20 / pack 1/24  
16462 biela 4 m 10 cm 20 styck / jednotlivo v celofáne 20 styck 20 / kartong 1/20/480  
16463 biela 4 m 10 cm 20 styck / Klinické balenie 1 pack 20 / pack 1/24  

Syntetický a podporný obväz TechnoCast
rýchlo tvrdnúca, syntetická podporná bandáž na jednoduchú aplikáciu v oblasti kopyta hovädzieho 
dobytka, koní a iných malých a veľkých zvierat
• Jednoduchá aplikácia: Obväz ponorte do vody, priložte, pritlačte, nechajte vytvrdnúť, hotovo! • z 
polyesterovej tkaniny impregnovaný zmesou polyuretánovej živice reagujúcej s vodou • vytvrdnutý 
za niekoľko minút a plne zaťažiteľný • enormne vysoká stabilita pri súčasne nízkej hmotnosti 
• jednotlivo vzduchotesne balené do vrecka povrstveného hliníkom

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

 

 

široká možnosť aplikácie v oblasti kopýt a paznechtov
• pre poranené a zlé kopytá – aj pri prestavení zo železa na holé kopyto • pre 
paznechty, ktoré sa viac nemôžu ošetrovať s klinmi • vydrží až do 4 týždňov

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

16580 360 cm 7,5 cm 1/18  
16581 550 cm 10 cm 1/12  

 



143

Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Vypchávkový obväz CottinoStar
• na individuálne vypodloženie obväzov • 100 % bavlna stlačená pre 
jednoduché použitie • dobrá pozdĺžna pevnosť v ťahu a napriek tomu 
ľahké roztrhnutie rukou • Zloženie: 100 % Bavlna

 

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

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Obsah OJ Kus/OJ  €

16478 biela 3 m 10 cm 6 styck / Klinické balenie 1 pack 6 / pack 1/24  

Bandáž na paznechty a polstrovacia bandáž CottoPad
savá a veľmi odolná proti roztrhnutiu razená bandáž na vankúšiky zo 100 % bavlny
• na polstrovanie pri bandážach kopýt a paznechtov • veľmi odolná proti roztrhnutiu a dobre 
odvíjateľná vďaka vysokému spevneniu • razená vata s drsným povrchom – dobre sa spracúva aj s 
vlhkými rukami • čistý prírodný produkt zo 100 % bavlny

100 % bavlna – bez spojív

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

 
Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

16840 600 cm 9 cm 12 styck 12 / pack 1/12  

Novinka

Veterinárne ovínadlo Klaudia
• neelastické špeciálne ovínadlo zo zmesi bavlny/viskózy 
• stabilné, odolné proti starnutiu a chrániace kožu

 

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Obsah OJ Kus/OJ  €

16472 biela 6 m 6 cm 10 styck / Klinické balenie 1 pack 10 / pack 1/24  
16451 biela 6 m 8 cm 10 styck / Klinické balenie 1 pack 10 / pack 1/24  

Gázový obväz Mullino
• 20/22-vláknitá • s tkanými hranami • pre fixačné obväzy 
akéhokoľvek druhu • Zloženie: 60 % Viskóza, 40 % Bavlna 

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

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Obsah OJ Kus/OJ  €

16449 4 m 10 cm 20 styck / Klinické balenie 1 pack 20 / pack 1/24  
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
Vinutá vata VisCotto
• extra mäkká, objemná vata v kotúči • z 30 % bavlny a 70 % 
viskózy pre najvyššiu saciu silu • univerzálne použitie na vypchatie a 
pri ošetrovaní pazúrov

 

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Obsah OJ Kus/OJ  €

16479 biela 6 m 10 cm 5 styck / Polyvrecko 1 påse 5 / påse 1/4  

Vinutá vata Rollino
Vinutá vata zo syntetického materiálu na použitie 
ako podkladový materiál pri rôznych obväzoch

• vyrobená z vlnitých, nesavých polyesterových vlákien • zvlášť 
mäkká a tvarovo stála • dá sa veľmi dobre odvíjať a vďaka 
vlastnostiam chrániacim kožu je vhodná na priame priloženie na 
uzatvorenú kožu • dá sa rýchlo a jednoducho položiť na všetky 
časti tela • v dôsledku vláknitej štruktúry držia jednotlivé náviny 
dobre na sebe a nekĺžu sa • odporúčané zvlášť v kombinácii 
s VetLastic pri obväzoch na paznechty a kopytá na potrebné 
polstrovanie • možnosť odtrhnutia rukou

 

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Obsah OJ Kus/OJ  €

16464 biela 3 m 10 cm 8 styck / Klinické balenie 1 pack 8 / pack 1/24  

Obväzové rúno Absorba
• alternatíva k obväzovej gáze • super savé obväzové rúno, 
hodvábne mäkké a porézne • možnosť použitia z oboch strán ako 
podložka na ranu a tampón • maximálna savosť pre lepšie hojenie 
rany, pretože v suchých ranách nenájdu patogénne zárodky žiadnu 
živnú pôdu • stupeň čistoty podľa Ph.Eur. • zabalené v praktickom 
priehľadom boxe

 

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

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

16453 biela 5 m 10 cm 1/24  

Obväzová vata Cottino Vet
• vysoko savá • dobre polstrujúca • Zloženie: 100 % Bavlna

 

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

 

Výr. č. Farba Šírka Obsah  €

16454 biela 14 cm 250 g / Vrecko 1/30  
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Technovit® 6091
Nenahraditeľný univerzálny prostriedok na ošetrovanie paznechtov

• klasik medzi systémami na ošetrovanie paznechtov! • systém s vedúcim postavením na trhu na upokojenie 
paznechtov pomocou drevených klátikov, ktorý sa úspešne používa už viac ako 15 rokov!

16220: Prášok je už balený po 12 vreciek každé po 70 g!

Originál

 

Výr. č. Popis Obsah  €

16232 Urýchľovač Technovit® 6091  1/120  
1623 Prášok Technovit® 6091 1000 g 1/70  
1624 Tekutina Technovit® 6091 500 ml 1/144  

16122

Výr. č. Popis Aplikácie  €

1621 bez urýchľovača Sortiment 2 ks 1/100  
1622 bez urýchľovača Sortiment 10 ks 1/6  

16220 bez urýchľovača Sortiment 12 ks 1/6  
16121 vrát. urýchľovača Sortiment 2 ks 1/100  
16122 vrát. urýchľovača Sortiment 10 ks 1/6  

Teplota
Odporúč. zmiešavací pomer urýchľo-

vača: Tekutina
Čas vytvrdnutia s urýchľovačom Čas vytvrdnutia bez urýchľovača

+ 5 °C 1 : 7 cca 13 minút cca 24 minút
+ 10 °C 1 : 10 cca 9 minút cca 15 minút
+ 20 °C 1 : 14 cca 5 minút cca 8 minút

Rýchlo tvrdnúci plast Technovit 6091 je vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam nepostrádateľnou univerzálnou pomôckou vo veterinárnej medicíne pri 
starostlivosti a ošetrovaní paznechtov. V určitých indikačných oblastiach Technovit 6091 podporuje terapiu veterinára a podstatne skracuje inak často 
dlhé časy liečby. Pri ošetrovaní paznechtov a kopýt existujú pre Technovit 6091 predovšetkým nasledovné oblasti použitia: Znehybnenie paznechtov pri 
zápalných ochoreniach, fixácia hrotov paznechtov, zakrytie defektov kopýt, štrbín v rohovine, tvarovanie kopýt, ortopedické ošetrenie kopýt, zvlášť pri 
žriebätách (kopyto capa, drevená noha).

Technovit® 6091 s urýchľovačom
• v dôsledku nízkych vonkajších teplôt sa čas vytvrdnutia lepidla pri systémoch na ošetrovanie paznechtov s klátikmi alebo topánkami 
všeobecne skráti • urýchľovač od Technovit ponúka jedinečnú výhodu, tento tzv. čas polymerizácie skrátiť až na 50 % • ako riešenie 
problému v studenších mesiacoch
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Technobase® 8000
Univerzálny plast pre veterinárnu medicínu

• rýchle spracovanie: po namiešaní je možné ihneď modelovať • Technobase 8000 vytvrdne pri teplote produktu 20 °C za menej ako 4 minúty • drží 
neobyčajne pevne, tým si môžete byť istí, že chorý paznecht sa optimálne odľahčí až do opotrebenia dreveného klátika • možnosť modelovania bez 
lepenia: Cesto zostane až do konečnej polymerizácie flexibilne tvárnym a spracovateľným. • minimálne exotermné zaťaženie, takto môžete vykonávať 
extrakutánne dlahovanie bezpečne a bez poškodenia tkaniva

Odporúčaná ošetrova-
teľmi paznechtov!

 

Výr. č. Aplikácie  €

16251 Sortiment 14 ks 1/6  
16259 Sortiment 4 ks 1  

Výr. č. Popis Obsah  €

16257 Tekutina pre Technobase 8000 500 ml 1  
16258 Prášok pre Technobase 8000 1000 g 1/70  
16231 Drevená špachtľa pre Technobase 8000  1/100  

Drevený klátik, klinový tvar
• odporúčané pri malej usilovanej výške na zvýšenie oblasti balíka
• vhodné aj pre „normálne“ paznechty pri podlahách s vysokým oderom (napr. betón)

Odporúčaná ošetrovateľmi paznechtov! 

 

Výr. č. Popis Dĺžka  €

16132 Normálny 112 mm 1/50  
16133 XL 130 mm 1/50  

Drevený klátik, ploché vyhotovenie
• extra ploché vyhotovenie (o 50 % menšia výška ako štandardný klátik) pre aplikácie, ktoré 
plánujú skoršie zaťaženie poraneného paznechtu • na prevenciu problémov so šľachami, ktoré 
môžu vzniknúť z dôvodu dlhého nosenia klátika • treba používať namiesto štandardných blokov 
predovšetkým na gumených podlahách v dôsledku nízkeho oderu • podľa najnovšej náuky o 
ošetrovaní paznechtov, vyvinuté s ošetrovateľmi paznechtov

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

16134 112 mm 1/50  
16135 130 mm 1/80  
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Drevený klátik špeciálne pre lepidlo v 
kartuši
Novo vyvinutý drevený klátik spoločnosti Kerbl bol koncipovaný špeciálne 
na použitie dvojzložkových lepidiel na paznechty a uľahčuje upevnenie 
paznechtových klátikov! Klátik má v porovnaní k bežným štandardným 
klátikom zreteľne širšie drážky, ktoré poskytujú dostatok miesta pre lepidlo na 
paznechty. Vo veľkorysých drážkach môže lepidlo vytvoriť stabilnú štruktúru. 
Klátik sa môže pri upevnení úplne zatlačiť na paznecht a napriek tomu 
zostane dostatočné množstvo lepidla v drážkach, aby bolo možné zaručiť 
bezpečné fixovanie. Spotreba lepidla sa môže tým minimalizovať.
• vyvinuté s profesionálnymi ošetrovateľmi paznechtov • jednoduché a 
bezpečné zaistenie • Lepidlo vďaka integrovaným drážkam vytvára stabilnú 
štruktúru • veľmi silné držanie • univerzálne použiteľný – bočná drážka 
umožňuje tiež použitie prášku-tekutiny

Perfektný paznechtový klátik na použitie s dvojzložkovými lepidlami na paznechty!
 

 Výr. č. Popis Dĺžka OJ Kus/OJ  €

16150 Normálny 112 mm   1/100  
16150/10 Normálny 112 mm 1 pack 10 / pack 1/100  

16151 XL 130 mm   1/50  
16151/10 XL 130 mm 1 pack 10 / pack 1/50  

Novinka

Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Paznechtový klátik HoloBlock
• vyrobený z drevených vlákien • biologicky odbúrateľný materiál 
• patentovaný tvar • Výstupky na povrchu zaisťujú optimálnu 
vzdialenosť medzi pazúrom a klátikom • Lepidlo vytvára vďaka 
integrovaným otvorom na povrchu a voštinovým dutinám stabilnú 
štruktúru • veľmi silná priľnavosť a žiadna zbytočná spotreba 
lepidla • Dutiny umožňujú ľahké a efektívne zahrievanie lepidla 
• ideálne na ošetrenie s rýchlym hojením

 

 

 
Výr. č. Dĺžka OJ Kus/OJ  €

16136 114 mm   1/250  
16137 114 mm 1 pack 10 / pack 1/30  

Drevený klátik Standard
 

 

Výr. č. Popis Dĺžka OJ Kus/OJ  €

16105 XL 130 mm   1/50  
16105/10 XL 130 mm 1 pack 10 / pack 1/50  

16104 Normálny 112 mm   1/100  
16104/10 Normálny 112 mm 1 pack 10 / pack 1/100  
16104/2 Normálny 112 mm 1 pack 2 / pack 1  

 

stabilná štruktúra lepidla
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov

Technovit®-2-Bond
Rýchle 2-zložkové PU-lepidlo na ošetrenie pazúrov!

• Výhody na jeden pohľad: • vysuší sa v rámci 30 sekúnd • pod uhlom 45° i 90° na aplikáciu 
• paznecht je už po pribl. 3 minútach znova plne zaťažiteľný (pri správnom uložení nad 15 °C) 
• drží silno a trvalo pri drevených a gumových klátikoch • jednoduché používanie – žiadne 
miešanie, žiadne odpady

  

Súprava obsahuje: 16239 16240

1 x kartuša 160 ml s 2-zložkovým lepidlom x x
10 x zmiešavacie kanyly x x
10 x drevený klátik Spezial XL x x
1 x dávkovacia pištoľ x –

Výr. č. Popis Aplikácie  €

16239 Štartovacia súprava s dávkovacou pištoľou Sortiment 10 ks 1  
16240 Sada bez dávkovacej pištole Sortiment 10 ks 1  

Výr. č. Popis Obsah OJ Kus/OJ  €  

16241 Kartuša Technovit®-2-Bond 160 ml / Kartuša   1/10   
16291 Kartuša Technovit®-2-Bond 200 ml / Kartuša   1/12  NEW
16292 Dávkovacia pištoľ typ 160    1/10   
16299 Dávkovacia pištoľ typ 200    1/5   
16243 Miešacia rúrka typ 160  1 pack 10 / pack 1/10/240   
16273 Miešacia rúrka typ 200 – do 10 °C  1 pack 12 / pack 1/10   
16283 Miešacia rúrka typ 200 – od 10 °C  1 pack 12 / pack 1/10   

Novinka

16240

16292

16291 16241
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
Technobase 2CB SuperFast
dvojzložkové lepidlo o zvlášť rýchlym vytvrdnutím na profesionálne použitie

dvojzložkové lepidlo s bleskovo rýchlym vytvrdnutím pri teplote okolia 20 °C pre cvičených, profesionálnych používateľov
• receptúra vyvinutá s ošetrovateľmi paznechtov pre väčšiu rýchlosť vytvrdnutia • pod uhlom 45° i 90° na aplikáciu 
• paznecht je už po pribl. 2 minútach znova plne zaťažiteľný (pri správnom uložení nad 15 °C) • drží silno a trvalo pri 
drevených a gumových klátikoch • kartuša na otvorenie a opätovné zatvorenie niekoľkými pohybmi ruky a bez náradia

Super rýchle dvojzložkové lepidlo pre profesionálov!

 

16273
do 10 °C

16283
od 10 °C

Výr. č. Popis Obsah  €

16293 Kartuša 210 ml / Kartuša 1/12  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

16273 Miešacia rúrka typ 200 – do 10 °C 1 pack 12 / pack 1/10  
16283 Miešacia rúrka typ 200 – od 10 °C 1 pack 12 / pack 1/10  
16299 Dávkovacia pištoľ typ 200   1/5  

Novinka

Technobase® 2CB
Dokonalé dvojzložkové lepidlo na profesionálne použitie
• Modré sfarbenie ihneď signalizuje správne namiešanie • uznávaná receptúra pre optimalizovanú rýchlosť 
vytvrdnutia • pod uhlom 45° i 90° na aplikáciu • paznecht je už po pribl. 3 minútach znova plne zaťažiteľný 
(pri správnom uložení nad 15 °C) • drží silno a trvalo pri drevených a gumových klátikoch

16282: 210 ml kartuša, otvára a zatvára sa niekoľkými jednoduchými operáciami a bez použitia náradia
16286: Pre všetkých tých, ktorí nechcú pracovať s veľkými kartušami z dôvodu malej spotreby, sa jednorazové 
kartuše s 25 ml núkajú ako ideálna alternatíva. 
• Obsah 25 ml je presne koncipovaný na jednorazové použitie, vhodná zmiešavacia kanyla je už integrovaná 
vo vzduchotesnom obale!

 

 

Reakčný čas pri okolitej teplote:  

od 25 °C cca 15 sekúnd
15 - 25 °C cca 20 sekúnd
5 - 15 °C cca 25 sekúnd
do 5 °C cca 35 sekúnd

Výr. č. Popis Obsah  €

16282 Kartuša 210 ml / Kartuša 1/12  
16286 Kartuša vrát. zmiešavacej kanyly 25 ml / Kartuša 1/15  
16285 Farmárska súprava 4 x 25 ml / Kartuša 1  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

16283 Miešacia rúrka typ 200 – od 10 °C 1 pack 12 / pack 1/10  
16273 Miešacia rúrka typ 200 – do 10 °C 1 pack 12 / pack 1/10  
16299 Dávkovacia pištoľ typ 200   1/5  

16299

16282

16299 16286
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Ošetrovanie paznechtov Walkease
Na rýchlu intervenciu pri problémoch s paznechtami

Nová kombinácia z EVA-paznechtového bloku a sekundového lepidla robí ošetrovanie paznechtov detskou hrou
• extrémne rýchla – po cca 10 sekundách sa môže paznecht znova zaťažiť • extrémne výdatná – malé množstvá lepidla postačujú na bezpečné držanie 
• extrémne komfortná – žiadne namiešanie tekutín a prášku • extrémne jednoduchá – spracovanie čistejšieho paznechtu pomocou špeciálnej rašple – 
nanesenie lepidla na klátik – cca 10 sekúnd pritlačiť – hotovo!

Dôležité: Optimálna príprava vyčisteného paznechtu pomocou 
rašple na paznechty Shoof je podmienkou pre pevné držanie! 
Paznecht a paznechtový blok musia byť čisté a suché!

 

 

Zásobník tepla HeatBox
Riešenie problému v zime pre použitie dvojzložkových lepidiel 
na ošetrovanie paznechtov! Kvôli tepelne kritickej vlastnosti 
chémie poskytuje HeatBox perfektnú možnosť dve kartuše počas 
aplikácie v stajni udržiavať na teplote.
• vždy jedna teplotná komora pre kartuše v pištoli a pre 
náhradné kartuše • vhodný pre všetky bežné 200 ml kartuše ako 
Technobase 2CB • konštantná teplota v komore 20 °C vďaka 
integrovanému termostatu • Skúšačka na kontrolu elektrického 
napájania • vrát. kovového oblúka na upevnenie na mieste 
uloženia paznechta alebo tráme/rúre • vrát. automobilovej 
zástrčky a sieťovej jednotky na pripojenie na 230 Volt napájanie 
• vhodné dávkovacie pištole: Výr. č. 16299, 16292 

 

 

Technické údaje  

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

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Dĺžka Šírka Výška  €

16279 sivá 30 W 17 cm 12 cm 17,5 cm 1/12  

Výr. č. Farba Veľkosť Aplikácie  €

16481 žltá M Sortiment 10 ks 1/12  
16482 modrá L Sortiment 10 ks 1/12  
16489 miešané S / M / L Sortiment 10 ks 1/12  

Výr. č. Popis Veľkosť Obsah OJ Kus/OJ  €

16483 Klátik na paznechty Walkease S  1 pack 10 / pack 1/10  
16484 Klátik na paznechty Walkease M  1 pack 10 / pack 1/10  
16485 Klátik na paznechty Walkease L  1 pack 10 / pack 1/10  
16488 Klátik na paznechty Walkease „Wedgy“, šikmý-veľký   1 pack 10 / pack 1/10  
16486 Lepidlo Walkease  2 ml 1 pack 10 / pack 1/10/120  
16487 Rašpľa Walkease     1/50  

• Paznechtový blok je dostupný v 4 veľkostiach, špeciálny materiál tlmí náraz pri 
našliapnutí a umožní rovnomerné opotrebovanie!

• Špeciálny, zošikmený blok „Wedgy“ (16488) zodpovedá najnovším znalostiam o 
znehybnení paznechtov, aby sa odľahčili šľachy a väzy a aby bolo možné korektné 
opotrebovanie predovšetkým na drsnom podklade.

rozsah dodávky: 10 x paznechtové bloky, 1 x lepidlo (10 x 2 ml), 1 x 
rašpľa, 1 x jednorazové rukavice, 1 x návod na obsluhu a DVD
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Kromberg Obväz na paznechty
• na bandážovanie a založenie ochranných obväzov 

 

 
Výr. č. Farba Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

1638 čierna 25 m 45 mm 5 styck 5 / pack 1/5/60  

certoplast Obväz na paznechty
• na bandážovanie a založenie ochranných obväzov • typ Certoplast/Vorwerk 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

16381 25 m 45 mm 5 styck 5 / pack 1/5/60  

Obväz na paznechty ClawTape
• Textilná páska na ošetrovanie paznechtov • na bandážovanie a založenie ochranných obväzov 
• s vysoko kvalitným lepidlom z prírodného kaučuku • vysoká pevnosť lepidla • obojstranne 
lepivá • jednoduchá manipulácia vďaka dobrej trhavosti rukou

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

16378 čierna 25 m 45 mm 5 styck 5 / pack 1/5/60  

tesa® Obväz na paznechty
• bavlnený tkaný pás • neprepúšťa vzduch a lepiaci z jednej 
strany (tým žiadne nalepenie slamy atď.)

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu OJ Kus/OJ  €

16382 čierna 50 m 50 mm 0,3 mm 3 styck 3 / pack 1/3/18  

Obväz na paznechty VetTape
• so silne lepivým kaučukovým lepidlom • drží bezpečne • najlepšie 
osvedčený pri obväzoch na kopytá • neprepúšťa vzduch

Odporúčaný 
veterinármi!

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

16388 biela 50 m 50 mm 1/12  
16390 čierna 50 m 50 mm 1/12  

Obväz na paznechty Silbertape
• vodotesné vyhotovenie (vhodné pre otvorenú maštaľ) • vysoká odolnosť 
voči roztrhnutiu • veľmi dobré lepivé vlastnosti • ľahké spracovanie

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

16385 strieborná 50 m 50 mm 1/24  

Made in Germany

Made in Germany

tesa® Obväz na paznechty strieborný
• vynikajúca lepiaca sila tiež na drsných a prašných podkladoch • vodeodolný • priliehavý a 
flexibilný • možnosť odtrhnutia rukou • pozostávajúci z PET bavlnenej tkaniny s lepidlom z 
prírodného kaučuku

 

 

 Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

16370 strieborná 50 m 48 mm 1/24  

Novinka

Top Seller
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Sprej na paznechty Podoseptan
Ošetruje, chráni a regeneruje mäkké tkanivá paznechtov a kopýt (bruško, okraj korunky, kopytná škára, lúč). Nová receptúra oše-
truje a chráni predovšetkým kvalitnými bylinnými extraktmi, ako je tymián a rozmarín. Vďaka základnému sfarbeniu hneď vidno, 
ktoré oblasti sú dostatočne pokryté.
• na ošetrovanie defektov rohoviny na kopytách/paznechtoch • podporuje zdravý rast rohu • rozprašovacia forma zaisťuje ľahkú 
a rýchlu aplikáciu • inovatívne zloženie zaisťuje dlhodobo odolný ochranný film • udržiava rohovinu kopýt a paznechtov elastickú 
• podporuje prirodzenú odporovú silu substancie rohoviny • obsahuje zinok ako dôležitý stavebný kameň pre regeneráciu kože 
• vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre ekologické 
poľnohospodárstvo v Nemecku. • odporúčané použitie v stádach: Používať 2 x týždenne

 

Výr. č. Obsah  €

16364 500 ml / Rozprašovacia fľaša 1/6  

Pasta na paznechty Podoseptan
Ošetruje, chráni a regeneruje mäkké tkanivá paznechtov a kopýt (bruško, okraj korunky, kopytná škára, lúč). Nová 
receptúra ošetruje a chráni predovšetkým kvalitnými bylinnými extraktmi, ako je tymián a rozmarín. Vďaka základnému 
sfarbeniu hneď vidno, ktoré oblasti sú dostatočne pokryté.
• na ošetrovanie defektov rohoviny na kopytách/paznechtoch • podporuje zdravý rast rohu • udržiava rohovinu kopýt 
a paznechtov elastickú • podporuje prirodzenú odporovú silu substancie rohoviny • obsahuje zinok ako dôležitý 
stavebný kameň pre regeneráciu kože • vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v 
zozname prevádzkových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

 

Výr. č. Obsah  €

16363 450 ml / Dóza 1/6  

Sprej na ošetrovanie rán
na podporu samoliečenia

• sprej pripravený na použitie • podporuje rýchle samoliečenie pri povrchových ranách a léziách kože • rana sa rýchlejšie 
vysuší a môže sa tak skôr zahojiť • schrastavené lézie kože sa udržiavajú vláčne a pôsobia proti svrbeniu vznikajúcom pri 
liečbe • vďaka vzniknutému ochrannému filmu sa zabráni opätovnému otvoreniu rán a podporuje sa tak úplné vyliečenie 
• schválené pre zvieratá slúžiace na výrobu potravín • nepodlieha nariadeniu o zvyškoch • 1 – 2 denne 
nastriekať v časovom období do 1 týždňa na dotknuté miesta • vhodné pre všetky úžitkové zvieratá

s mätovým olejom a alantoínom

 

Výr. č. Obsah  €

15239 500 ml / Rozprašovacia fľaša 1/12  

Pancierová lepiaca páska
• vysoko kvalitná priemyselná lepiaca páska povrstvená PE, povrstvená lepidlom z prírodného kaučuku • vyznačuje 
sa vysokou počiatočnou lepivosťou – aj pri nízkych teplotách • veľmi dobré zlepenie na rozličných povrchoch 
• vynikajúce správanie sa pri odvíjaní • Odolnosť proti roztrhnutiu: 180 N/25 mm • Lepivosť na oceľ: 15 N/25 mm

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

291335 čierna 50 m 19 mm 1/60  
291336 čierna 50 m 50 mm 1/24  

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

s prírodnými esenciami

s prírodnými esenciami

Oblasti použitia:
• Starostlivosť o pazúry • oprava, vodotesné balenie • Ochrana, zakrytie, fixovanie 
• označenie, balenie, preväzovanie

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky
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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)

 

Výr. č. Obsah   €

15890 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.440  
158900 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 672  

Powder Spray
Mikrojemný prášok na ochranu a starostlivosť o citlivú a namáhanú 
pokožku zvierat

• Ochrana a ošetrovanie pre citlivú kožu, napr. oblasť medzi stehnami • podporuje prirodzenú 
regeneráciu kože a srsti • obsiahnutý púder vysušuje postriekanú plochu kože • bez antibiotík 
• žiadny čas čakania • žiadna povinnosť dokumentácie

 

 

Výr. č. Obsah   €

15891 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.440  
15876 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 672  

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 • vhodný 
podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových 
prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

 

Výr. č. Obsah  €

2778 250 ml / Fľaša 1/18  
2776 1000 ml / Fľaša 1/12  

Made in Germany

vhodné pre bio 
prevádzky

Zelený sprej na ošetrovanie paznechtov pre hovädzí 
dobytok a ovce
• denné ošetrovanie paznechtov prispieva k udržaniu zdravia stavu zvierat • čajovníkový olej prvej 
kvality, hodnotné prírodné esencie z aloe vera, oregano a nechtíky, ako aj rybí tuk vnikajú hlboko do 
paznechtu a chránia pred škodlivými vplyvmi • jednoducho nastriekajte zo vzdialenosti 5 – 10 cm na 
vyčistený a vysušený paznecht

s prírodnými esenciami
 

Výr. č. Obsah  €

2779 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Made in Germany
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Zinc oxide Spray
Oxid zinočnatý v spreji: Masťový sprej na podporu prirodzenej regenerácie pokožky u zvierat

Chráni kožu proti vysušeniu. Suchá a popraskaná koža bude znova vláčna.
• optimálny na krycie ošetrenie kože, ako aj pri špeciálnom namáhaní kože (napr. miesta, na ktorých sa leží, na 
členkovom a karpálnom kĺbe) • sprej pôsobí ako masťový obväz a chráni pred škodlivými vplyvmi prostredia • má 
vynikajúci ošetrujúci účinok a podporuje prirodzené regeneratívne procesy kože • obsahuje zinok ako dôležitý 
stavebný kameň pre regeneráciu kože

 

Výr. č. Obsah  €

15802 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Hoof & Claw Spray
Sprej na kopytá a paznechty: Čierny, film tvoriaci ošetrujúci sprej s obsahom oleja na kopytá, 
paznechty a iné rohovité tkanivá

• vytvára ochranný film • chráni pred vlhkosťou a inými škodlivými faktormi (moč, hnojovnica atď.) • kvôli svojmu 
intenzívnemu čiernemu sfarbeniu je Hoof & Claw sprej ideálny tiež na skrášlenie kopýt turnajových a výstavných koní

 

 

Výr. č. Obsah  €

16402 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Silver Spray
Strieborný sprej: Hliníkový sprej vytvára film na ochranu citlivej kože proti špine a iným 
škodlivým vplyvom prostredia

Chráni kožu pomocou elastického, priedušného a vodoodpudivého kovového filmu.
• vďaka svojim adhéznym vlastnostiam predstavuje efektívne, šetrné ošetrovanie a je mnohostranne použiteľný 
• zvlášť vhodný pre miesta kože, ktoré sa majú chrániť pred špinou a vlhkosťou (napr. nadstavec rohu pri teľatách)

 

Výr. č. Obsah  €

1586 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Decht z bukového dreva TarPaste
• hustý, vysoko kvalitný decht z bukového dreva
• starý, osvedčený prostriedok na ošetrovanie kopýt a paznechtov

 

Beachten Sie die Anwendungs- 
und Sicherheitshinweise!

 

Výr. č. Obsah  €

1635 1 kg / Dóza 1/12  
16350 5 kg / Kanister 1  
16361 10 kg / Kanister 1  

Top Seller

163516350
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Vaňa na paznechty SuperKombi
Vaňa na paznechty SuperKombi sa môže spojiť ako za sebou, tak aj vedľa seba. Podľa priestorových pomerov v 
stajni sa môžu tak vytvoriť optimálne podmienky pre kravy. Vane umiestnené za sebou zaručujú lepšiu 
hygienu: Prvá vaňa slúži ako oplachovací kúpeľ, aby sa z paznechtov uvoľnila špina a zvyšky fekálií. Druhý 
kúpeľ, vlastný dezinfekčný kúpeľ, tým zostáva dlhšie bez nečistôt a dá sa dlhšie používať. Novo vyvinutý 
podlahový profil sa stará o optimálnu istotu pri kroku. Zvieratá prechádzajú kúpeľom na paznechty 
pokojnejšie, zdržiavajú sa v kúpeli dlhšie lepšie absorbujú roztok. Tvar a výška profilu sa starajú o 
to, aby sa paznecht kravy trochu rozoprel a aby tak kúpeľ na paznechty lepšie prenikol do miest 
medzi paznechtmi, na ktorých má pôsobiť.
• možnosť flexibilného rozšírenia pozdĺžne a bočne • Polyetylén High Impact pre najvyššie 
nároky na odolnosť proti oderu a odolnosť proti chemikáliám • vhodný na všetky druhy 
kúpeľových roztokov na paznechty • S indikáciou rozmerov • Materiál: polyetylén

Špeciálne vyvinuté kotevné body 
umožňujú jednoduché radenie vedľa seba

 

 

S indikáciou rozmerov

vďaka existujúcim ozube-
niam sa môžu dezinfekčné 
vane umiestňovať za sebou

podlaha so špeciálnym 
nopkovým profilom

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €  

16603 čierna 203 cm 83 cm 18,5 cm 200 l 1 25   

Výr. č. Popis  €

16601 Výpust pre vaňu na pazúry/pastvinové napájadlo 1/100  

Made in the EU

Vaňa na paznechty SuperKombi Mini
pre ovce

Vaňa na paznechty SuperKombi Mini sa môže spojiť za sebou a hodí sa ideálne pre kúpele na paznechty. 
Podľa priestorových pomerov v stajni alebo na pastvine sa môžu tak vytvoriť optimálne podmienky pre 
zvieratá. Za sebou položené vane zaručujú lepšiu hygienu: prvá vaňa slúži ako oplachovací kúpeľ, aby sa z 
paznechtov uvoľnila špina a zvyšky fekálií. Druhý kúpeľ, ošetrovací kúpeľ, tým zostáva dlhšie bez nečistôt 
a dá sa dlhšie používať. Novo vyvinutý podlahový profil sa stará o optimálnu istotu pri kroku. Zvieratá 
prechádzajú kúpeľom na paznechty pokojnejšie, zdržiavajú sa v kúpeli dlhšie lepšie absorbujú roztok. Tvar a 
výška profilu sa starajú o to, aby sa paznechty zvieraťa trochu rozopreli a aby tak kúpeľ na paznechty lepšie 
prenikol do miest medzi paznechtmi, na ktorých má pôsobiť.
• možnosť flexibilného rozšírenia po dĺžke • Polyetylén High Impact pre najvyššie nároky na odolnosť proti 
oderu a odolnosť proti chemikáliám • vhodný na všetky druhy kúpeľových roztokov na paznechty 
• S indikáciou rozmerov

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

16610 čierna 120 cm 40 cm 18 cm 50 l 1 40  

Výr. č. Popis Materiál  €

16601 Výpust pre vaňu na pazúry/pastvinové napájadlo umelá hmota 1/100  

Top Quality

16601

16601
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Dezinfekčná rohož
• na použitie na vstupoch do maštalí citlivých na chorobu
• robustným priepustný vrchný materiál umožňuje vniknutiu tekutiny do jadra
• nepriepustný materiál na dne a na strane zabraňuje strate tekutiny

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €  

16490 modrá 55 cm 45 cm 3 cm 6 l 1 100  NEW
16413 modrá 85 cm 60 cm 3 cm 8 l 1 100   

Prostriedky na ošetrenie a dezinfekciu

Rohož na paznechty Standard
• pre paznechty • bez obalu

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška   €

16416 modrá 180 cm 90 cm 4 cm 1 25  

Výr. č. Popis  €

16414 Počiatočný obal 1  

ClawPlus
Kúpeľ na paznechty pre hovädzí dobytok

• môže sa použiť ako kúpeľ na paznechty alebo na priamu aplikáciu • vytvrdzuje, ošetruje a regeneruje 
spoľahlivo, na zdravé paznechty a výkonné zvieratá • podľa možnosti by sa mal pravidelne používať ako kúpeľ 
na paznechty v celom stáde 1 – 2 krát za týždeň • na intenzifikáciu starostlivosti o paznechty sa koncentrácia 
môže pri použití zvýšiť počas fázy na 2 % • ako kúpeľ na paznechty pre 75 – 90 zvierat zmiešať 1 liter ClawPlus 
s 200 litrami vody • ako kúpeľ na paznechty pre viac ako 90 zvierat zmiešať 2 litre 
ClawPlus s 200 litrami vody • ako priama aplikácia pridať v pomere 1:3 s vodou do 
sprejovej fľaše a postriekať paznechty priamo 2 x denne

Vniká hlboko do substancie rohoviny a pôsobí optimálne!

 

Výr. č. Obsah  €

16397 5 l / Kanister 1/4  
16398 25 l / Kanister 1  
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Univerzálna plastová vaňa
• hladké dno umožňuje jednoduché čistenie
• integrované bočné úchopy
• Materiál: Umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

16536 modrá 63 cm 39 cm 17 cm 29,5 l 1 140  

Novinka

Prostriedky na ošetrenie a dezinfekciu

Použitie ako dezinfekčná vaňa na čižmy:
• jednoduchá a rýchla možnosť na dezinfekciu čižiem
• na zabránenie zanesenia zárodkov do budovy maštale
• vhodná pre všetky bežné dezinfekčné prostriedky
• môže sa použiť tiež ako záchytná nádoba na dezinfekčné rohože (výr. č. 16490)

Dezinfekčná vaňa na čižmy Premium
• jednoduchá a rýchla možnosť na dezinfekciu čižiem • na zabránenie zanesenia zárodkov do budovy maštale • Polyetylén 
High Impact pre najvyššie nároky na odolnosť proti oderu a odolnosť proti chemikáliám • vhodná pre všetky bežné 
dezinfekčné prostriedky • vrát. podlahového profilu pre optimálnu istotu pri kroku • s rozmerovým údajom (liter, IMP GAL, 
US LIQ GAL) • môže sa použiť tiež ako záchytná nádoba na dezinfekčné rohože (výr. č. 3282838, 16490) • integrované 
bočné úchopy

 

 

 
Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

16594 čierna 74 cm 57 cm 14,5 cm 40 l 1 132  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita  €  

3282838 Rohož na škrabanie a čistenie KratzPad zelená 40 cm 60 cm   1/10   

16490 Dezinfekčná rohož modrá 55 cm 45 cm 3 cm 6 l 1  NEW

Novinka

Posypovač prášku
• špeciálne vyvinutý pre hygienicky posypový prášok ako Seche-etable prostriedok 
na vysušovanie maštale alebo vápno • vhodný pre všetky bežné aku-skrutkovače 
(min. 600 ot./min., 13 mm skľučovadlo) • posypový materiál sa rozdelí rovnomerne 
do ležatých boxov, čím sa usporí množstvo posypového produktu • nastaviteľný 
vyhadzovací otvor na presné dávkovanie vápna/prášku • vysoko výdatný: 120 
boxov á 100 g prášku s jednou náplňou • Plniaca hmotnosť: 8 – 10 kg • Materiál 
zásobníka: LDPE • s nosným popruhom

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita Hmotnosť  €

291910 modrá 12 l 3 kg 1  
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Prostriedky na ošetrenie a dezinfekciu
Vysušovací prostriedok do stajní Seche-etable
• vysoko účinný posypovací vysušovací prostriedok pre sucho a hygienu v maštali • možnosť použitia pri ošípaných, hovädzom 
dobytku, koňoch a hydine • vynikajúce vysušenie plôch na ležanie, pretože použité materiály majú dobrú schopnosť naviazania tekutín 
• Zníženie chorobnosti a zlepšenie kvality vzduchu vďaka éterickým olejom • zvlášť vhodný na použitie v maštali pre odstavené 
prasiatka (posypanie hniezd pre prasiatka a popúdrovanie novo narodených prasiatok) • Použitie: 30 – 300 g/m², podľa stupňa 
znečistenia a infekčného tlaku

Vhodný posypávač výr. č. 291910!

 

 

Výr. č. Obsah   €

29346 25 kg / Vrece 1 50  

Prostriedok na dezinfekciu maštale RHODASEPT®

• vynikajúci sa hodí na dezinfekciu plôch pri chove úžitkových zvierat, v praxi zverolekárov, v 
klietkach pre malé zvieratá, transportných vozidlách, na čižmách, rohožiach atď. • aplikácia: 
naniesť na mokro alebo nastriekať vysokotlakovými, resp. rozprašovacími prístrojmi • pôsobí 
proti obaleným a neobaleným vírom, mykoplazmám, baktériám (vrát. salmonel a húb) 
• účinnosť potvrdená nezávislými znalcami podľa Európskej normy pre veterinárnu oblasť proti 
baktériám (EN 1656/14349), kvasinkám (EN 1657) a vírom (EN 14675) pri + 10 °C a nízkom 
zaťažení • so zníženým zápachom • bez formaldehydu

Pôsobí za 5 minút pri 0,5 % proti vírusu vtáčej chrípky

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

 

Výr. č. Obsah   €

299695 250 g / Fľaša 1/20 1.200  
299696 1 kg / Fľaša 1/10 450  
299697 10 kg / Kanister 1 60  

Pôvodca
RHODASEPT® + voda = použitý 

roztok
Čas pôsobenia

Kvasinky 25 ml + 10 litrov (0,25 %) 30 minút
Baktérie, huby 100 ml + 10 litrov (1 %) 30 minút
Víry 200 ml + 10 litrov (2 %) 30 minút

Účinná látka

Glutaral

Dezinfekčný prostriedok INTERKOKASK®

Širokopásmový prostriedok na dezinfekciu stajne proti kokcídiám-oocystám, vajíčkam škrkavky, 
baktériám, hubám, vírom

• 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

Výr. č. Obsah  €

299698 500 ml / Rozprašovacia fľaša 1/10  

BlauDes
• osvedčený prostriedok na viditeľné (modré sfarbenie) plošnej dezinfekcie • pôsobí vynikajúco 
proti tvoreniu baktérií, vírov a húb 

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

 

Výr. č. Obsah   €

15882 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 2.880  
15883 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  
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Kovový česák
• s 2 oklepávacími želiezkami • robustné vyhotovenie • špeciálne vhodný pre 
kone • 8-radový • jemne zúbkovaný • Materiál: kov pozinkovaný • Materiál 
rukoväte: umelá hmota 

 
 

Výr. č. Dĺžka plochy česáka Šírka plochy česáka  €

189 9,5 cm 14,5 cm 1/12/48  

Kovový česák
• s 2 oklepávacími želiezkami • zvlášť vhodný pre hovädzí dobytok 
• trojradový • hrubo zúbkovaný • Materiál: kov pozinkovaný • Materiál 
rukoväte: umelá hmota 

 
 

Výr. č. Dĺžka plochy česáka Šírka plochy česáka  €

1812 10 cm 14,5 cm 1/12/48  

Špirálový česák
• špeciálne vhodný pre kone • obojstranne použiteľná • jemne zúbko-
vaný • Materiál: Ušľachtilá oceľ • Materiál rukoväte: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Ø plochy česáka  €

1815 10,5 cm 1/10/50  

Kovový česák
• pologuľatý • dvojradový • Materiál: kov pozinkovaný • Materiál rukoväte: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Dĺžka plochy česáka Šírka plochy česáka  €

1891 5,5 cm 12,5 cm 1/12/48  

Kovový česák
• 4-násobný otočný úchyt • 8-radový perforovaný • Materiál: kov bezfarebne 
lakovaný • Materiál rukoväte: Drevo 

 

 

Výr. č. Dĺžka plochy česáka Šírka plochy česáka  €

1810 11 cm 12,5 cm 1/12  

Ošetrovanie srsti

Top Quality
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Ošetrovanie srsti
Kovový česák s hrebeňom na hrivu
• 4-násobný otočný úchyt • bezfarebne lakovaný • s hrebeňom na hrivu 
• jemne zúbkovaný • s drevenou rukoväťou • 8-radový perforovaný

 

 

 

Výr. č. Dĺžka plochy česáka Šírka plochy česáka  €

1811 12 cm 12,5 cm 1/12  

Reformný česák
• s 3 radmi vlnitých zúbkov • oválny tvar 
• čierno lakované • s pútkom

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

1816 17 cm 10 cm 1/100  

Mosadzné česadlo
• 9-radové štetinové pole, z toho 7 radov z vlnitého mosadzného drôtu a 2 okrajové rady z 
polyamidových štetín • drevený povrch lakovaný • s koženým pútkom

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

1818 21,5 cm 10 cm 1/10/60  

Česadlo so štetinami
• s polyamidovým štetinovým poľom • s drevenou zadnou časťou • s pútkom

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

1819 24 cm 10 cm 1/30  

Ihlový česák
• jemne zúbkovaný • s nastaviteľným ručným 
pútkom • Materiál: polyetylén

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Výška  €

1881 červený 17,5 cm 8,5 cm 1/25/125  
1883 modrá 17,5 cm 8,5 cm 1/25/125  
1885 čierna 17,5 cm 8,5 cm 1/25/125  

Top Quality
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Ošetrovanie srsti

Hreblá na dobytok v špičkovej kvalite

Kravy majú potrebu drhnúť sa a škrabať. Tým sa sami čistia a zbavujú 
parazitov, lišajov a roztočov. Kefy stimulujú a aktivujú krvný obeh. 
Použitie stroja na čistenie kráv alebo kefy na dobytok je podstatným 
prínosom k zdraviu a pohode kravy a tým základným predpokladom pre 
vysokú dojivosť. Zvieratá budú pokojnejšie, ich pohoda sa zvýši.

Nájdite vhodnú kefu pre vaše miesto nasadenia a montáže. Naše 
elektrické škrabacie kefy na dobytok sa dajú jednoducho namontovať a 
majú optimálnu hustotu štetín pre najlepší zážitok z kefovanie a masáže 
zvierat. Všetky časti konštrukcie sú v pozinkovanom vyhotovení a boli 
testované na najtvrdšie použitie v otvorených maštaliach. Okrem toho 
sú elektrické kefy vybavené inteligentným ovládaním s displejom. Vďaka 
bezpečnostnému vypnutiu závislému od točivého momentu sa kefy 

zastavia pri veľkom odpore, ako napr. pri zatočených vlasoch chvosta. 
V podrobnom návode na obsluhu, ktorý je pribalený ku každému stroju 
nájdete všetky dôležité informácie o montáži, obsluhe a odstraňovaní chýb.

Elektrické kefy na dobytok si nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. 
Zodpovedajúce mazanie na prítlačných bodoch, ako aj včasná výmena 
kefových valcov zvyšujú životnosť a atraktívnosť pre zvieratá.
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Ošetrovanie srsti

Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW Duo
Vďaka veľkoplošným kefám, čisteniu a masírovaniu hlavy, krku, chrbta, drieku 
a boku sa pokožka lepšie prekrví a aktivuje látkovú výmenu. 2-kefový stroj 
umožňuje súčasné čistenie bokov a chrbta.

• stroj na čistenie kráv sa samočinne aktivuje zvieratami ľahkým nadvihnutím 
kefy • vysoko kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé použitie • optimalizovaná 
dosadacia hmotnosť kief sa stará o používanie vhodné pre zviera • trvalé 
mazanie počas celej životnosti prevodovky • inteligentná elektronika pre 
bezporuchovú a bezúdržbovú prevádzku • ovládanie s dobre viditeľným 
displejom na zobrazenie prevádzkového stavu • variabilná možnosť nastavenia 
doby chodu kefy (10 – 300 s) • striedavý smer chodu kefy po každej aktivácii 
sa stará o rovnomerné opotrebovanie kief • vďaka bezpečnostnému vypnutiu 
závislému od točivého momentu sa zastaví pri veľkom odpore a postará sa tak 
o bezpečnosť v stajni • so zástrčkou na pripojenie do zásuvky 230 V • všetky 
oceľové diely pozinkované v ohni

Kvalitný produkt – vyvinutý a 
vyrobený vo firme Kerbl

 

 

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Ø kefy  €  

18820 červený / modrá 40 cm 105 cm 115 cm 31,5 - 42 cm 1   

Technické údaje 18820

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Výkon 370 W
Otáčky 60 v/min
Hmotnosť 150 kg
Krytie IP56
Materiál štetín Polyamid

Výr. č. Popis Materiál vhodný pre   €

18821 Náhradné kefy hore Polyamid HAPPYCOW Duo, Kerbl; Schurr; Krazzmaxx 1 24  
18822 Náhradné kefy dolu Polyamid HAPPYCOW Duo, Kerbl; Krazzmaxx 1 36  
18824 Náhradné kefy dolu Polyamid Schurr (> 2008) 1 36  

Made in Germany
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Ošetrovanie srsti

Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW Uno
Vďaka diagonálnemu, kónickému usporiadaniu sa kefuje chrbát, chvost a bok, ale aj 
hlava. HAPPYCOW Uno je možné namontovať takmer všade bez ďalšieho rámu. Riadenie 
je zabudované v skrini stroja s dobrou ochranou.

• stroj na čistenie kráv sa samočinne aktivuje zvieratami ľahkým nadvihnutím kefy 
• vysoko kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé použitie • optimalizovaná dosadacia 
hmotnosť kief sa stará o používanie vhodné pre zviera • Trvalé mazanie prevodovky 
počas celej životnosti stroja • inteligentná elektronika pre bezporuchovú a bezúdržbovú 
prevádzku • ovládanie s dobre viditeľným displejom na zobrazenie prevádzkového stavu 
• variabilná možnosť nastavenia doby chodu kefy (10 – 300 s) • striedavý smer chodu 
kefy po každej aktivácii sa stará o rovnomerné opotrebovanie kief • vďaka bezpečnost-
nému vypnutiu závislému od točivého momentu sa zastaví pri veľkom odpore a postará 
sa tak o bezpečnosť v stajni • so zástrčkou na pripojenie do zásuvky 230 V • všetky 
oceľové diely pozinkované v ohni

Kvalitný produkt – vyvinutý a 
vyrobený vo firme Kerbl 

 

Výr. č. Popis Farba Šírka Hĺbka Výška  €  

18690 s PP-štetinami červený / modrá 50 cm 110 cm 120 cm 1   
18680 s PA-štetinami červený / modrá 50 cm 110 cm 120 cm 1   

Výr. č. Popis Farba Materiál   €

18691 Súprava kief kompletná, vrát. 2 ukončovacích kotúčov od modelu 2004 červený / modrá Polypropylén 1 8  
18681 Súprava kief kompletná, vrát. 2 ukončovacích kotúčov od modelu 2004 červený / modrá Polyamid 1 8  
18692 Súprava kief kompletná, vrát. 2 ukončovacích kotúčov do modelu 2003 červený / modrá Polypropylén 1 8  
18709 Naskakovací oblúk HAPPYCOW  kov pozinkovaný 1   

Made in Germany

18691/18692: Náhradná kefa PP 
– 18681: Náhradná kefa PA

Naskakovací oblúk 
voliteľne dostupný

Technické údaje  

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Výkon 370 W
Otáčky 46 v/min
Hmotnosť 110 kg
Krytie IP56
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Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW MaxiSwing
Špeciálne umiestnenie kefy vo vertikálnom, výkyvnom tvare uľahčuje čistenie srsti 
od hlavy po trup. Kefa je prístupná zo všetkých strán a otáča sa do každého smeru 
a takmer do každého uhla, čím sa dosiahne každé miesto tela (hlava, trup) zvieraťa. 
Ďalej tiež problém vyskočenia, ako pri horizontálne založených kefách, neexistuje!

• HAPPYCOW MaxiSwing sa samočinne aktivuje zvieratami ľahkým vytočením kefy 
• vysoko kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé použitie • optimalizovaná dosadacia hmotnosť 
kief sa stará o používanie vhodné pre zviera • Trvalé mazanie prevodovky počas celej životnosti 
stroja • inteligentná elektronika pre bezporuchovú a bezúdržbovú prevádzku • ovládanie s 
dobre viditeľným displejom na zobrazenie prevádzkového stavu • variabilná možnosť nasta-
venia doby chodu kefy (10 – 300 s) • striedavý smer chodu kefy po každej aktivácii sa stará 
o rovnomerné opotrebovanie kief • vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému od točivého 
momentu sa zastaví pri veľkom odpore a postará sa tak o bezpečnosť v stajni • so zástrčkou na 
pripojenie do zásuvky 230 V • všetky oceľové diely pozinkované v ohni

prihlásenie na patent

 

 

Nová Happycow MaxiSwing – vyvinutá a vyrobená vo firme Kerbl
• Kompletne prepracovaná, na patent prihlásená výkyvná kefa má robustnú a ľahko udržiavateľnú konštrukciu, ako aj 
novo vyvinutú riadiacu elektroniku. • Špeciálne usporiadanie kefovej, pohonnej a kĺbovej jednotky vytvára optimalizovaný 
prítlačný tlak kefy na zviera a zaručuje tým efektívny a komfortný proces kefovania.

Technické údaje 18860

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 550 W
Otáčky 50 v/min
Hmotnosť 105 kg
Krytie IP56
Materiál štetín Polypropylén

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Ø kefy  €  

18860 červený / modrá 49 cm 134 cm 190 cm 35 - 49 cm 1   

Výr. č. Popis  €  

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

Made in Germany

Novinka

Ošetrovanie srsti
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Ošetrovanie srsti

Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW MiniSwing
pre teľatá, kozy a ošípané

S vertikálne kývajúcou kefou sa dosiahne takmer každé miesto na tele, predovšetkým hlava a telo sa vyčistia dôkladne. 
Škrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing je vhodná pre teľatá od 3 mesiacov, odrastené kozy a plemenné prasnice.

• HAPPYCOW MiniSwing sa samočinne aktivuje zvieratami ľahkým vytočením kefy
• vysoko kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé použitie
• optimalizovaná dosadacia hmotnosť kief sa stará o používanie vhodné pre zviera
• Trvalé mazanie prevodovky počas celej životnosti stroja
• inteligentná elektronika pre bezporuchovú a bezúdržbovú prevádzku
• striedavý smer chodu kefy po každej aktivácii sa stará o rovnomerné opotrebovanie kief
• vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému od točivého momentu sa zastaví pri veľkom odpore a postará sa tak o 

bezpečnosť v stajni
• so zástrčkou na pripojenie do zásuvky 230 V
• všetky oceľové diely pozinkované v ohni

 

Kvalitný produkt – vyvinutý a vyrobený vo firme Kerbl

Technické údaje 18840

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 180 W
Otáčky 27 v/min
Hmotnosť 40 kg
Krytie IP56
Materiál štetín Polyamid

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Ø kefy  €  

18840 červený / modrá 30 cm 77 cm 110 cm 25 cm 1   

Výr. č. Popis  €

18841 Kefa pre HAPPYCOW MiniSwing 1  

Made in Germany

Novinka

Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW MidiSwing
S vertikálne kývajúcou kefou sa dosiahne takmer každé miesto na tele, predovšetkým hlava a telo sa vyčistia dôkladne. 
Škrabacia kefa HAPPYCOW MidiSwing je vhodná pre hovädzí dobytok od 1 roka.

• HAPPYCOW MidiSwing sa samočinne aktivuje zvieratami ľahkým vytočením kefy • vysoko kvalitné štetiny zaručujú 
dlhodobé použitie • optimalizovaná dosadacia hmotnosť kief sa stará o používanie vhodné pre zviera • Trvalé mazanie 
prevodovky počas celej životnosti stroja • inteligentná elektronika pre bezporuchovú a bezúdržbovú prevádzku • striedavý 
smer chodu kefy po každej aktivácii sa stará o rovnomerné opotrebovanie kief • vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému 
od točivého momentu sa zastaví pri veľkom odpore a postará sa tak o bezpečnosť v stajni • so zástrčkou na pripojenie do 
zásuvky 230 V • všetky oceľové diely pozinkované v ohni

Kvalitný produkt – vyvinutý a vyrobený vo firme Kerbl

 

Technické údaje 18850

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 250 W
Otáčky 27 v/min
Hmotnosť 65 g
Krytie IP56
Materiál štetín Polypropylén

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Ø kefy  €  

18850 červený / modrá 43,5 cm 100 cm 140 cm 43,5 cm 1   

Výr. č. Popis  €

18851 Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing 1  

Made in Germany

Novinka

Dostupné od: Apríla 2022

Dostupné od: Apríla 2022
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18855

18865

Ošetrovanie srsti
Kefa na dobytok HAPPYCOW Free
HAPPYCOW Free umožňuje zvieratám, aby si intenzitu čistenia a masáže určovali sami.

• vertikálne výkyvná kefa bez elektrickej prípojky
• ideálne vhodná tiež ako materiál na zamestnanie
• vhodné do interiéru i exteriéru
• vysoko kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé použitie
• veľmi robustná
• cenovo výhodné a bezúdržbové
• všetky oceľové diely pozinkované v ohni

18855:
• záves z oceľového lanka 1,8 m
• Konzola pre nástennú montáž dostupná ako príslušenstvo
18865:
• kĺbový záves pozinkovaný v ohni s puzdrami klzného ložiska

Kvalitný produkt – vyvinutý a vyrobený vo firme Kerbl

 

 

Technické údaje 18855 18865

Hmotnosť 23 kg 49 kg
Materiál štetín Polypropylén Polypropylén

Výr. č. Popis Farba použiteľné pre Šírka Hĺbka Výška Ø kefy  €  

18855 Midi červený / modrá     43,5 cm 1   

18865 Maxi červený / modrá  49 cm 120 cm 150 cm 35 - 49 cm 1   

Made in Germany

Novinka

Výr. č. Popis Materiál Hĺbka vhodný pre  €  

18851 Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing   18850, 18855 1   

18881
Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a Swing 

(predchádzajúca verzia)
  18860, 18865 1   

18856 Prídavná hmotnosť 2,9 kg   18855 1   

18846 Konzola pre nástennú montáž kov pozinkované v ohni 71 cm 18855 1   
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Kefa na dobytok Texas
• stabilné vyhotovenie so zabudovanou pružinou • horizontálna kefa pohyblivá do 
všetkých smerov

 

 

 

Výr. č. Dĺžka kefy Šírka kefy   €

29310 50 cm 10 cm 1 24  

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka   €

29305 Náhradné kefy 50 cm 10 cm 1/2 200  
6033 Pružina pre kefu na dobytok Texas   1 180  

Kefa na dobytok
• kompletne s pružinou • zvlášť robustná konštrukcia tejto kefy zaručuje vysoký 
komfort používania • rozdielne veľké zvieratá sa môžu drhnúť bezchybne 
• enormná flexibilita umožní dokonca mimoriadne zaťaženia (napr. naskakujúce 
zvieratá) • špeciálne nylonové štetiny na čistenie a ošetrovanie srsti • stabilný 
pružinový záves

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka kefy Šírka kefy   €

29325 modrá / červený 50 cm 10 cm 1 24  

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka   €

29302 Náhradné kefy 50 cm 10 cm 1/2 200  
29326 Horný diel s pružinou bez kefy   1/2 24  

Ošetrovanie srsti

Škrabacia kefa
• stará sa o ideálne čistenie a ošetrovanie srsti • zvlášť je možné kefovať hlavu a krk • vhodné pre hovädzí dobytok 
a teľatá, kone, kozy a mnohé iné • rôzne možnosti montáže (steny, kúty, ustajnenia, koly) • Materiál štetín: Polyamid 
• Dĺžka štetín: 5 cm

 

 

 

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška  €

293100 červený / modrá 22 cm 9 cm 50 cm 1  

Top Quality



168

najjednoduchšia montáž prostredníctvom skrutiek alebo klincov

Rohož na škrabanie a čistenie KratzPad
flexibilná rohož na prirodzené ošetrovanie srsti – celkom bez pomocných prostriedkov

Jednoducho, flexibilne a bezpečne: škrabacia a čistiaca rohož pre kone a iné zvieratá so štruktúrou šetrnou k 
pokožke. Z dôvodu flexibilnej konštrukcie možnosť celkom jednoduchej montáže na rovných plochách, na rohoch, 
stromoch alebo stĺpikoch.

• zvláštna štruktúra rohože zabraňuje ranám a škrabancom na zvierati – zvlášť pri neustálom trení • jednoduchá 
montáž v stajni, na plotoch, na kmeňoch stromov, na stĺpikoch, stenách atď. • chráni vašu infraštruktúru: s rohožou 
je možné jednoducho zabrániť nahryznutým dverám boxov, poškodeným plotovým stĺpikom alebo nahryznutým 
kmeňom stromov • vyrobená z odolného polyetylénu

 

 

Použiteľná tiež ako čistiaca rohož:
• vďaka odolnosti proti chemikáliám sa môže rohož použiť tiež v dezinfekčných 
vaniach na čižmy na kombinované čistenie a dezinfekciu

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka   €

3282838 zelená 40 cm 60 cm 1/10 400  
3282839 zelená 55 cm 90 cm 1/10 120  

Made in the EU

Novinka

Ošetrovanie srsti
Škrabacia rohož
• vyrobené z prírodného gumového materiálu • pohyblivé a mäkké výstupky 
zaisťujú najlepšiu starostlivosť o srsť bez rizika podráždenia pokožky 
• obdĺžnikový tvar s množstvom upevňovacích otvorov na stabilnú montáž 
• multifunkčné možnosti použitia, napr. priamo na stenu alebo okolo stĺpov, 
kolov alebo rohov

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

32678 čierna 40 cm 30 cm 1/12  
32689 čierna 60 cm 40 cm 1/6  

32678

32689
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Aesculap strihacie strojčeky
Aesculap Akumulátorový strihací strojček 
Bonum
Bezkáblový strihací strojček od Aesculap, vybavený lítium-iónovými batériami a 
ergonomickým štíhlym dizajnom. Bonum sa hodí tiež perfektne do ženských rúk a 
vyznačuje sa malou hmotnosťou, nepatrným vývojom hluku a dlhou dobou chodu 
akumulátora! Bonum je taktiež vybavený inteligentným systémom lítium-iónových 
batérií. Na jednej strane technológia akumulátora chráni prístroj pred prehrievaním 
a pri teplote batérie > 50 °C vypne prevádzku na vychladnutie. Na druhej strane 
nabíjačka informuje o stave batérie s dvoma LED-indikátormi.
• extrémne ľahký, iba 900 g vrát. akumulátora a strihacieho noža • priemer iba 40 mm, 
resp. 12,5 cm obvod v úchopnej oblasti, preto je ho možné optimálne uchopiť tiež 
s malými rukami • veľmi príjemná hlasitosť • s dĺžkou 295 mm veľmi krátky a ľahko 
ovládateľný • veľmi dobre vyvážený • silný a húževnatý • lítiová technológia, tým 
žiadny pamäťový efekt • akumulátor z oblasti profesionálnych nástrojov • viac žiadne 
neúmyselné zapnutie/vypnutie pri prechytávaní, vďaka elektronického tlačidlu 
zapustenému v telese • Aesculap strihací nôž „Made in Germany“

  

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček 
Bonum, Lítium-iónový akumulátor, 1 x nabíjačka, 
1 x súprava strihacích nožov, 1 x fľaštička na olej, 
1 x Návod na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Výr. č. Popis Farba
Zuby spodného/
horného noža

Krytie  €

GT644-BL vrát. 1 akumulátora a súpravy strihacích nožov (GT502, GT501) modrá 31 / 15 Strihanie hovädzieho dobytka 1/8  
GT654-BL vrát. 1 akumulátora a súpravy strihacích nožov (GT502, GT505) modrá 31 / 23 Strihanie koní 1/8  
GT654-RO vrát. 1 akumulátora a súpravy strihacích nožov (GT502, GT505) ružová 31 / 23 Strihanie koní 1/8  
GT646-BL vrát. 2 akumulátorov a súpravy strihacích nožov (GT502, GT501) modrá 31 / 15 Strihanie hovädzieho dobytka 1/8  
GT656-BL vrát. 2 akumulátorov a súpravy strihacích nožov (GT502, GT505) modrá 31 / 23 Strihanie koní 1/8  
GT656-RO vrát. 2 akumulátorov a súpravy strihacích nožov (GT502, GT505) ružová 31 / 23 Strihanie koní 1/8  

Technické údaje  

Napätie 10,8 V
Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Pohon Jednosmerný motor
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov o 2.500 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Napätie akumulátora 10,8 V
Kapacita akumulátora 2.000 mAh
Doba chodu akumulátora 80 min
Čas nabíjania akumulátora 55 min
Hladina akustického tlaku 65 dB (A)
Rozmery 29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Hmotnosť 900 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Aesculap Presná nastavovacia jednotka pre stroje na 
strihanie hovädzieho dobytka/koní Torqui
Pomocou tohto „momentového kľúča“ sa dá každá strihacia hlava Econom ľahko nastaviť.
• presné základné nastavenie tlaku strihacieho noža • zvýšenie životnosti strihacej hlavy vďaka dlhším 
intervalom dobrusovania • stála odolnosť ostria • jednoduchá manipulácia • nie sú potrebné žiadne 
predbežné znalosti • malý, ľahko ovládateľný, nevyžaduje údržbu • presný nástroj „Engineered in 
Germany“ • použiteľná pre všetky strihacie hlavy na hovädzí dobytok a kone Econom • všetky 
strihacie hlavy Econom je možné dodatočne vybaviť skrutkou s ryhovanou hlavou GT147

Pre perfektný tlak strihacieho noža!
V prípade potreby treba dodatočne nastaviť až na 
jednu polovičnú otáčku!

 

 
Výr. č.  €

GT146 1/20/200  

Výr. č. Popis  €

GT147 Aesculap Skrutka s ryhovanou hlavou pre systém Torqui 1/500  

GT147

GT146
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Aesculap strihacie strojčeky
Aesculap Akumulátorový strihací strojček Econom CL
Bezkáblový variant Econom presviedča neobmedzeným strihaním, perfektnou vyváženosťou a mimoriadnym strihacím výkonom!
• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov
• vysoká priechodová sila vďaka vysokému výkonu motora
• malé ohrievanie vďaka veľkému prietoku vzduchu
• ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu telesu a vyváženému hmotnostnému vyváženiu
• výmena filtra bez náradia
• rovnomerná a dlho pretrvávajúca kvalita rezu vďaka strihacím nožom s malým opotrebením
• strihacie nože z oderuvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu viackrát dodatočne brúsiť

Súprava GT856 obsahuje 2 lítium-iónové akumulátory (GT801)
Econom CL Fitter GT834 je na základe zvýšeného počtu zdvihov perfektným nástrojom pre „cow-fitter“.

Inteligentná akumulátorová technológia: odovzdáva presne 
toľko výkonu, ako potrebuje a prepne na režim „standby“ po 1 h 
neaktivity (predĺži životnosť akumulátora).

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček Econom CL, 1 x nabíjacia stanica 
(GT803), Lítium-iónový akumulátor (GT801), 1 x vrchný nôž, 1 x spodný nôž, 1 x olej 
Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Výr. č. Popis Farba Zuby spodného/horného noža Počet zdvihov Krytie  €

GT804
vrát. 1 akumulátora a súpravy 

strihacích nožov (GT502, GT501)
modrá 31 / 15 o 2.750 slag/min

Strihanie hoväd-
zieho dobytka

1/6  

GT806
vrát. 2 akumulátorov a súpravy 
strihacích nožov (GT502, GT501)

modrá 31 / 15 o 2.750 slag/min
Strihanie hoväd-
zieho dobytka

1/6  

GT854
vrát. 1 akumulátora a súpravy 

strihacích nožov (GT502, GT505)
modrá 31 / 23 o 2.750 slag/min Strihanie koní 1/6  

GT856
vrát. 2 akumulátorov a súpravy 
strihacích nožov (GT502, GT505)

modrá 31 / 23 o 2.750 slag/min Strihanie koní 1/6  

GT834
Fitter vrát. 1 akumulátora a súpravy 

strihacích nožov (GT502, GT501)
modrá 31 / 15 o 3.000 slag/min

Strihanie hoväd-
zieho dobytka

1/6  

Technické údaje  

Napätie 21,6 V
Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Pohon Motor EC
Prevodovka Čelné koleso
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.600 mAh
Doba chodu akumulátora 70 min
Čas nabíjania akumulátora 70 min
Hladina akustického tlaku 70 dB
Hmotnosť 1.250 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy
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Aesculap strihacie strojčeky
Aesculap Strihací strojček Econom II
Profesionálny stroj na strihanie veľkých zvierat
• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov • vysoká priechodová sila 
vďaka vysokému výkonu motora • malé ohrievanie vďaka veľkému prietoku vzduchu 
• ergonomická manipulácia vďaka štíhlemu telesu a vyváženému hmotnostnému vyváženiu 
• konštrukcia s ľahkým servisom • výmena filtra bez náradia – jednoduchá výmena uhlíkov 
– zasúvateľná doska plošných spojov • integrované elektronické riadenie spúšťania a 
poistka proti preťaženiu • rovnomerná a dlho pretrvávajúca kvalita rezu vďaka strihacím 
nožom s malým opotrebením • strihacie nože z oderuvzdornej uhlíkovej ocele sa môžu 
viackrát dodatočne brúsiť

Systém s permanentným magnetom: 200 
Watt DC = 400 Watt AC

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček Econom II, 1 x vrchný nôž, 1 x spodný nôž, 
1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu, 1 x plastový kufor

Technické údaje  

Napätie 230 V AC
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 200 W DC
Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Pohon Jednosmerný motor
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov o 2.750 slag/min
Hladina akustického tlaku 73 dB
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť 1.200 g bez kábla
Trieda ochrany II

Výr. č. Popis Farba Zuby spodného/horného noža Krytie  €

GT474 vrát. súpravy strihacích nožov (GT502, GT501) modrá 31 / 15 Strihanie hovädzieho dobytka, Strihanie koní 1/6  
GT475 vrát. súpravy strihacích nožov (GT504, GT503) modrá 18 / 17 Strihanie hovädzieho dobytka 1/6  
GT677 vrát. súpravy strihacích nožov (GT502, GT505) modrá 31 / 23 Strihanie koní 1/6  
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Aesculap strihacie strojčeky
Aesculap Strihací nôž Econom
• veľmi vysoká životnosť vďaka uhlíkovej oceli odolnej proti oderu • strihacie plochy sa môžu veľmi často dobrusovať 
• odolná povrchová úprava • optimálna tvrdosť vďaka metóde tvrdenia vo vákuu • vyrobený na CNC-strojoch, tým 
konštantne vysoká úroveň kvality

 

 

 

GT501
15 zubov

GT502
31 zubov

GT503
17 zubov

GT504
18 zubov

GT505
23 zubov

GT506
23 zubov

GT507
21 zubov

GT508
51 zubov

GT510
24 zubov

GT511
31 zubov

Výr. č. Popis Výška strihania Zuby horného noža Zuby spodného noža  €

GT501 Vrchný nôž  15  1/10/100  
GT502 Spodný nôž 3 mm  31 1/10/100  
GT503 Vrchný nôž  17  1/10/100  
GT504 Spodný nôž 3 mm  18 1/10/100  
GT505 Vrchný nôž na viacúčelové strihanie  23  1/10/100  
GT507 Spodný nôž 3 mm  21 1/10/100  
GT506 Spodný nôž 3 mm  23 1/10/100  
GT508 Spodný nôž 0,1 mm  51 1/10/100  
GT511 Spodný nôž 1 mm  31 1/10/100  
GT510 Spodný nôž 5 mm  24 1/10/100  

Vrchný nôž

Spodný nôž

Kombinácia Vrchný nôž Spodný nôž Zuby vhodné pre

s úzkym ozubením GT501 GT502 15 / 31 Hovädzí dobytok a kone, štandardné strihanie 3 mm
s úzkym ozubením GT501 GT511 15 / 31 Priemyselné strihanie (napr. strihanie kožušiny)
s úzkym ozubením GT505 GT502 23 / 31 Hovädzí dobytok a kone – pre hladké štandardné strihanie 3 mm
s úzkym ozubením GT505 GT508 23 / 51 Hovädzí dobytok (strihanie vemien), kone a priemyselné strihanie (napr. strihanie kožušiny)
s úzkym ozubením GT505 GT511 23 / 31 Hovädzí dobytok (strihanie vemien), kone a priemyselné strihanie (napr. strihanie kožušiny)
s úzkym ozubením GT505 GT506 23 / 23 Hovädzí dobytok, psi a kozy 3 mm
stredné ozubenie GT505 GT507 23 / 21 Hovädzí dobytok, 3 mm
stredné ozubenie GT505 GT510 23 / 24 Kone s Cushingovým syndrómom, psi a kozy 5 mm
široko zúbkované GT503 GT504 17 / 18 Hovädzí dobytok, ovce s jemnou vlnou a ušľachtilé ovce 3 mm

Made in Germany
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constanta strihacie strojčeky

Strihací strojček na zvieratá 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 najťažšie podmienky srsti bez straty výkonu

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček pre zvieratá constanta4, 1 x súprava 
strihacích nožov, 1 x olej, 1 x Skrutkovač, 1 x Návod na obsluhu, 1 x kufor s 
tvrdou škrupinou

Výr. č. Farba Zuby spodného/horného noža Krytie   €

18990 zelená 21 / 23 Strihanie hovädzieho dobytka, Strihanie koní 1/8 48  
18991 zelená 31 / 15 Strihanie hovädzieho dobytka, Strihanie koní 1/8 48  

Technické údaje  

Napätie 230 V AC
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 400 W
Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Počet zdvihov o 2.400 slag/min
Hladina akustického tlaku 87 dB (A)
Dĺžka kábla 3 m
Rozmery 33 x 7,8 x 9,7 cm
Hmotnosť 1.490 g bez kábla
Trieda ochrany II

Strihacie strojčeky constanta4
Strihacie strojčeky Constanta – vyvinuté s požiadavkou na vytvorenie dokonalého strihacieho strojčeka:
• Hmotnosť, ťažisko a tvar boli zvolené tak, aby sa v maximálnej miere zaručovala práca bez únavy
• Optimalizovaná ventilačná technika sa stará o dokonalé chladenie strihacej hlavy a strihacieho noža
• Škrupinové teleso s ľahkým servisom
• Vzduchový filter vymeniteľný bez náradia

Made in Germany
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constanta strihacie strojčeky
Súprava strihacích nožov Premium
• optimalizovaná geometria noža s dutým výbrusom • zlepšená kĺzavosť a zvýšená životnosť materiálu pre dlhú dobu nasadenia • vybraná nástrojová 
oceľ so špeciálnym tvrdením • vhodné pre constanta, FarmClipper a všetky bežné značky ako Heiniger, Aesculap, Liscop

made by Aesculap

 

 

18955 Premium súprava 
strihacích nožov 21/23 
viacúčelový nôž pre ťažké 
podmienky srsti (znečistená, 
zauzlená) pri hovädzom 
dobytku a dojniciach, dĺžka 
zvyšnej srsti 2 – 4 mm

18959 Premium súprava 
strihacích nožov 18/17 
na strihanie hovädzieho 
dobytku s hustou srsťou a 
oviec s jemnou vlnou, dĺžka 
zvyšnej srsti cca 2 – 4 mm

18956 Premium súprava 
strihacích nožov 31/15 na 
strihanie čistej až mierne 
znečistenej srsti u koní a 
hovädzieho dobytka, dĺžka 
zvyšnej srsti 2 – 4 mm

18957 Premium súprava 
strihacích nožov 31/23 na 
strihanie srsti vemien alebo 
špeciálne jemné strihanie 
hovädzieho dobytka a 
dojníc, ako aj jemné striha-
nie u koní, dĺžka zvyšnej srsti 
2 – 4 mm

18958 Premium súprava 
strihacích nožov 31F/15 na 
jemné strihanie blízko kože a 
veterinárne strihanie, dĺžka 
zvyšnej srsti 1 – 2 mm

Strihací strojček na zvieratá constanta4
• Špeciálny strihací strojček na hovädzí dobytok s náročnými podmienkami srsti • najlepšie vhodný na 
strihanie lám a alpák • technicky založené na strihacom strojčeku na ovce Constanta4

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček pre zvieratá constanta4, 
1 x súprava strihacích nožov, 1 x fľaštička na olej, 
1 x Skrutkovač, 1 x Návod na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Výr. č. Farba
Zuby spodného/
horného noža

Krytie   €

18989 zelená 20 / 4 Strihanie lám, Strihanie alpák, Strihanie hovädzieho dobytka 1/8 48  

Výr. č. Popis Zuby horného noža Zuby spodného noža Krytie OJ Kus/OJ  €

18955 Hovädzí dobytok 23 21
Univerzálne strihanie hovädzieho 

dobytka, extrémne znečistené zvieratá
1 blister 1 / blister 1/100  

18959 Hovädzí dobytok 17 18
strihanie oviec s jemnou vlnou, 
Strihanie hovädzieho dobytka

1 blister 1 / blister 1/50  

18956
Hovädzí dobytok/

kôň
15 31

zľahka znečistené zvieratá, Strihanie 
koní, Strihanie hovädzieho dobytka

1 blister 1 / blister 1/100  

18957
Hovädzí dobytok/

kôň
23 31 Strihanie vemien, Jemné strihanie 1 blister 1 / blister 1/100  

18958 Hovädzí dobytok 15 31
Jemné strihanie, blízko kože, 

pre zverolekárov
1 blister 1 / blister 1/100  

18978
Vrchný nôž

18534
Spodný nôž

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža  €

18978 Strihací nôž Vrchný nôž  4 1/50  
18534 Strihací nôž Spodný nôž 20  1/50  

Technické údaje 18989

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 400 W
Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Počet zdvihov o 2.400 slag/min
Hladina akustického tlaku 87 dB
Dĺžka kábla 3 m
Rozmery 34 x 10 x 6 cm
Hmotnosť 1.510 g bez kábla
Trieda ochrany II
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constanta strihacie strojčeky
Strihací strojček na kone constantaRodeo
• výkonný motor s permanentným magnetom s ľahkým servisom • novo vyvinutý strihací nôž zo špeciálne tvrdenej ocele 
• ergonomické líniové vedenie s optimalizovaným rozdelením hmotnosti • najlepšie výsledky strihania zvlášť pri ťažkých 
podmienkach srsti • vhodný ako pre mužské, tak aj pre ženské ruky • mimoriadne tiché

Systém s permanentným magnetom: 65 W DC = 120 Watt AC
s optimalizovaným chladením vzduchu

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček na kone constantaRodeo, 1 x súprava 
strihacích nožov (18914), 1 x fľaštička na olej, 1 x čistiaca štetec, 1 x Návod 
na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

18914
Súprava strihacích nožov R2 
štandard na jemné strihanie

18915
Súprava strihacích nožov 
R6 na hrubé strihanie, 
extrémne hustá srsť

18916
Súprava strihacích nožov 
R22 na strihanie blízko kože, 
cca 0,5 mm

Výr. č. Farba Zuby spodného/horného noža Krytie  €

18940 rumelka 35 / 24 Strihanie hovädzieho dobytka, Strihanie koní, Strihanie psov 1/16  

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža  €

18914 Súprava strihacích nožov constanta R2 35 24 1/50  
18915 Súprava strihacích nožov constanta R6 18 24 1/50  
18916 Súprava strihacích nožov constanta R22 35 24 1/50  

Súprava strihacích nožov AR2
• novo vyvinutý nábrus zubov a dutý výbrus pre najlepší výsledok strihania • špeciálne tvrdená oceľová zliatina pre najlepšiu trvanlivosť a 
optimálne správanie pri brúsení • vhodná pre constanta AR2, constanta1, constanta2 a modely strihacích strojčekov firmy Lister-Liscop 

 

 

Výr. č.
Veľkosť 

strihacej hlavy
Výška 

strihania
Zuby horného 

noža
Zuby spodného 

noža
Krytie  €

18504 60 3 mm 24 18 zľahka znečistené zvieratá, Normálne strihanie 1/50  
18502 70 3 mm 19 21 zľahka znečistené zvieratá, Rýchle strihanie, Strihanie v otvorenej maštali 1/50  
18503 20 3 mm 24 35 Strihanie vemien, Jemné strihanie, Strihanie koní 1/50  
18506 220 0,5 mm 24 35 strihanie blízko kože 1/50  

Technické údaje 18940

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 65 W
Počet zdvihov o 2.400 slag/min
Hladina akustického tlaku 82 dB
Rozmery 24 x 7,8 x 5,5 cm
Hmotnosť 690 g bez kábla
Trieda ochrany II

Made in Germany

18502 1850318504 18506
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Clipster strihacie strojčeky

Strihací strojček FarmClipper4
• aj veľmi znečistené zvieratá a splstená srsť nie sú pre nový FarmClipper4 žiadnou prekážkou • univerzálny 
strihací strojček pre hovädzí dobytok a kone • optimálne rozdelenie hmotnosti pre neúnavnú prácu 
• oslovujúci, ergonomický dizajn • motor so silným prieťahom s 200 Watt DC

Systém s permanentným magnetom: 200 
Watt DC = 400 Watt AC

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček FarmClipper4, 1 x súprava strihacích 
nožov, 1 x Skrutkovač, 1 x Návod na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Výr. č. Farba Zuby spodného/horného noža Krytie   €

18192 modrá 31 / 15 Viacúčelové strihanie 1/3 108  

Výr. č. Popis
Zuby spod-
ného noža

Zuby horného 
noža

OJ Kus/OJ  €

18956 Súprava strihacích nožov Premium Hovädzí dobytok/kôň 31 15 1 blister 1 / blister 1/100  

Technické údaje 18192

Napätie 220 - 240 V AC
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Pohon Jednosmerný motor
Počet zdvihov o 3.000 slag/min
Hladina akustického tlaku 85 dB
Rozmery 29,5 x 8 x 6,2 cm
Hmotnosť 1.190 g bez kábla
Trieda ochrany II

Akumulátorový strihací strojček FarmClipper Akku2
Nový strihací strojček, prevádzkovaný na batérie, vo vyhotovení na strihanie koní a hovädzieho dobytka presviedča vďaka 
vyváženému pomeru cena/výkon! Súčasťou dodávky sú dve 14,4 V lítium-iónové blokové batérie, ktoré umožňujú 
strihanie bez prestávky vďaka optimalizovaným časom práce a nabíjania. Ergonomické schopnosti akumulátorového 
FarmClipper Akku2 vidno tiež: špeciálne povrchové vlastnosti škrupín telesa a vyvážené ťažisko zabraňujú 
rýchlej únave. Obvod plastových škrupín umožňuje aj menším rukám bezpečný úchop okolo strihacieho 
strojčeka. FarmClipper Akku2 je strihací strojček so skvelými všestrannými vlastnosťami a vynikajúcimi 
manipulačnými vlastnosťami.
• špeciálna škrupina telesa s ľahkým ohmatom pre neúnavnú prácu
• vyvážené ťažisko umožňuje strihanie šetriace sily

teraz s akumulátorom 2 500 mAh pre dlhú dobu chodu

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček FarmClipper Akku2, 1 x súprava strihacích nožov, 
2 x akumulátor 14,4 V, 1 x fľaštička na olej, 1 x Skrutkovač, 1 x nabíjacia stanica, 1 x Návod 
na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Technické údaje  

Napätie 14,4 V
Počet zdvihov o 2.300 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Napätie akumulátora 14,4 V
Kapacita akumulátora 2.500 mAh
Doba chodu akumulátora 120 min
Čas nabíjania akumulátora 90 min
Rozmery 28,5 x 8 x 8 cm
Hmotnosť 1.090 g vrát. akumulátora

Výr. č. Popis Farba Zuby spodného/horného noža Krytie   €

181881 vrát. 2 akumulátorov modrá 31 / 15 Strihanie koní 1/3 72  
181891 vrát. 2 akumulátorov modrá 21 / 23 Strihanie hovädzieho dobytka 1/3 72  

Výr. č. Popis
Zuby 

spodného noža
Zuby horného 

noža
Kapacita 

akumulátora
OJ Kus/OJ  €  

18955 Súprava strihacích nožov Premium Hovädzí dobytok 21 23  1 blister 1 / blister 1/100   
18956 Súprava strihacích nožov Premium Hovädzí dobytok/kôň 31 15  1 blister 1 / blister 1/100   

181912 Náhradný akumulátor pre strihací strojček   2.500 mAh   1  NEW

Top Seller
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Favorita systém
Aesculap Strihací strojček Favorita
Silný a s pokojným chodom, spoľahlivý a robustný, vyvinutý na každodenné trvalé nasadenie – stroj pre profesionálov.
• prevádzka s malými vibráciami • motor s guľôčkovým uložením Aesculap, vyrobený vo vlastnej réžii – Made in Germany – silný a s dlhou životnosťou 
• konštantne dobré výsledky strihania – kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu • vhodná trvalá prevádzka – dobre zosúladený ventilačný systém a ľahko 
čistiteľný vzduchový filter chránia pred prehriatím a zaručujú dlhú životnosť • neúnavná práca vďaka štíhlemu, ergonomicky tvarovanému krytu z nerozbitného 
špeciálneho plastu • komfortný pri používaní – spínač v prednej oblasti stroja pre komfortnú jednoručnú prevádzku • Dodávka bez strihacej hlavy

Favorita SPEED GT114 si vďaka zvýšenému počtu zdvihov poradí so 
všetkými ťažkými podmienkami pri strihaní srsti!

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček Favorita, 1 x olej Aesculap 
(GT604), 1 x Návod na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Komfortný spínač

Technické údaje GT104 GT114

Napätie 230 V 230 V
Výkon 35 W 35 W
Systém strihacích hláv Aesculap Favorita Aesculap Favorita
Pohon Univerzálny Univerzálny
Prevodovka Závitovkové koleso Závitovkové koleso
Počet zdvihov o 2.300 slag/min o 3.000 slag/min
Hladina akustického tlaku 70 dB 70 dB
Dĺžka kábla 5 m 5 m
Hmotnosť 650 g bez kábla 650 g bez kábla
Trieda ochrany II II

Výr. č. Popis Farba  €

GT104 Favorita II červený 1/8  
GT114 Favorita SPEED červený 1/8  

optimálna ventilácianastaviteľný tlak strihacieho noža

Výr. č. Popis  €

GT142 Aesculap Presná nastavovacia pomôcka Torqui Favorita 1/100  

GT114

GT104
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Favorita systém
Aesculap Akumulátorový strihací strojček Favorita CLi
Najnovšia generácia bezkáblových prístrojov Favorita

Inovačný a obvykle výkonný akumulátorový strihací stroj na profesionálne použitie! Cez integrovaný „Informačný LED 
displej“ sa môže kedykoľvek odčítať stav nabitia akumulátora, ako aj pokyny na olejovanie a čistenie.
• vrát. Favorita InfoLED: kedykoľvek informuje o prevádzkovom stave akumulátora a prístroja!
• enormná prieťažná sila s 3 300 zdvihmi, vďaka vysoko kvalitnému bezkefovému motoru
• lítium-iónový akumulátor najnovšej technológie zaručuje extrémne dlhé časy nasadenia v porovnaní k 

predchádzajúcemu modelu
• ergonomicky a perfektne vyvážené
• hmotnosť iba 390 g pre neúnavnú prácu
• nabíjacia stanica s LED-indikátorom a nabíjacími otvormi pre stroj a náhradný akumulátor
• Dodávka bez strihacej hlavy

Favorita: jediný strihací strojček na malé zvieratá s nastaviteľným 
tlakom strihacieho noža a digitálnym InfoLED-displejom!

 

 

Súprava obsahuje: 1 x akumulátorový strihací strojček Favorita CLi, 1 x olej Aesculap (GT604), 
1 x Návod na obsluhu, 1 x nabíjacia stanica, podľa modelu: 1 alebo 2 x lítium-iónový akumulátor

Favorita InfoLED:
• v prípade potreby ukáže stav nabitia akumulátora pri 

dotyku – tiež vo vypnutom stave
• situatívne výstražné upozornenie vo forme olejovej 

kanvičky pri prekročení časového intervalu pri olejo-
vaní

• situatívne výstražné upozornenie v prípade, že riadenie 
registruje problém napr. kvôli prehriatiu

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Aesculap Favorita
Pohon bezkefový EC motor
Prevodovka Kyvná páka/excenter
Počet zdvihov o 3.300 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.850 Ah
Doba chodu akumulátora 180 min
Čas nabíjania akumulátora 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 390 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Výr. č. Popis Farba  €

GT234-NB vrát. 1 akumulátora modrá 1/9  
GT234-SR vrát. 1 akumulátora červený 1/9  
GT236-NB vrát. 2 akumulátorov modrá 1/9  
GT236-SR vrát. 2 akumulátorov červený 1/9  

Výr. č. Popis Kapacita akumulátora  €

XT431 Náhradný akumulátor pre strihací strojček 2.850 mAh 1/20  

Made in Germany

Novinka
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Favorita systém
Aesculap Akumulátorový strihací strojček
Bezkáblový pre väčšiu voľnosť pohybu! Výkonný akumulátor vybavuje stroj dostatočnou silou na dobu požívania až do 60 minút!
• dobre zosúladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia pred prehriatím a zaručujú dlhú životnosť • neúnavná práca vďaka štíhlemu, 
ergonomicky tvarovanému krytu z nerozbitného špeciálneho plastu • komfortný pri používaní – spínač v zadnej oblasti stroja pre komfortnú jednoručnú 
prevádzku • konštantne dobré výsledky strihania – kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu • trvalá prevádzka vhodná vďaka druhému akumulátoru 
• Dodávka bez strihacej hlavy

s adaptérom GT207 sa z vášho strihacieho strojčeka 
prevádzkovaného na batériu celkom jednoducho stane 
verzia s káblom. namiesto akumulátora jednoducho 
zastrčte adaptér a vychutnajte si nerušenú prevádzku.

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček, 1 x nabíjacia stanica (GT203), 
2 x lítium-iónový akumulátor (GT201), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod na 
obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Aesculap Favorita
Pohon Jednosmerný motor
Prevodovka Planétová prevodovka
Počet zdvihov o 2.300 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 1.200 mAh
Doba chodu akumulátora 60 min
Čas nabíjania akumulátora 50 min
Hladina akustického tlaku 65 dB
Hmotnosť 475 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Výr. č. Popis Farba  €

GT206 Favorita CL, bez strihacej hlavy červený 1/6  
GT216 Libra, bez strihacej hlavy  1/6  

Výr. č. Popis Kapacita akumulátora  €

GT207 Adaptér vrát. sieťového zdroja  1/8  
GT201 Náhradný akumulátor pre strihací strojček 1.200 mAh 1/35  
GT142 Aesculap Presná nastavovacia pomôcka Torqui Favorita  1/100  

GT206

GT216
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Favorita systém
Aesculap Strihacia hlava Favorita
Veľmi dlhá odolnosť ostria vďaka vysoko kvalitnej uhlíkovej oceli.
• vysoká kvalita spracovania vďaka Aesculap CNC-výrobným centrám, všetky diely sa frézujú alebo profilovo brúsia • stála odolnosť ostria vďaka nastaviteľnému 
tlaku strihacieho noža • High-End zušľachtenie povrchu sa stará o vysokú antikoróznu ochranu

Vaše strihacie hlavy a strihacie strojčeky nechajte nabrúsiť, respektíve 
opraviť iba v servisných centrách uvedených v návode na obsluhu!

 

 

GH700   0,05 mm GH703   0,1 mm GT730   0,5 mm GT772   0,7 mm

GH712   1 mm GT746   1,5 mm

Výr. č. Výška strihania Šírka strihania  €

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

GT710   1,8 mm

GH715   2 mm GT742   2 mm GT749   2,8 mm GT748   3 mm

GT754   3 mm GT770   7 mmGT758   5 mm GT779   9 mm

GT782   12 mm GT784   16 mm
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Favorita systém
Aesculap Strihacia hlava s povrstvením 
DLC Favorita
Veľmi dlhá odolnosť ostria vďaka vysoko kvalitnej uhlíkovej oceli a 
povlaku DLC.
• lepší a dlhotrvajúci rezný výkon • vysoká odolnosť pred opotrebovaniu 
a dlhšie intervaly prebrúsenia • menej generovaného tepla • zvýšená 
ochrana proti korózii • lepšie tribologické vlastnosti

 

 

 

Výr. č. Výška strihania Šírka strihania  €

GT754D 3 mm 40 mm 1/10/100  
GT758D 5 mm 40 mm 1/10/100  
GT770D 7 mm 40 mm 1/10/100  
GT779D 9 mm 40 mm 1/10/100  

Aesculap Presná nastavovacia pomôcka Torqui Favorita
Pomocou tohto „momentového kľúča“ sa dá každá strihacia hlava Favorita ľahko nastaviť.
• presné základné nastavenie tlaku strihacieho noža • zvýšenie životnosti strihacej hlavy vďaka dlhším 
intervalom dobrusovania • stála odolnosť ostria • jednoduchá manipulácia • nie sú potrebné žiadne 
predbežné znalosti • malý, ľahko ovládateľný, nevyžaduje údržbu • presný nástroj „Engineered in 
Germany“ • použiteľný pre všetky strihacie hlavy Favorita • všetky strihacie hlavy Favorita je možné 
dovybaviť zodpovedajúcou skrutkou s ryhovanou hlavou

Pre perfektný tlak strihacieho noža!
V prípade potreby treba dodatočne nastaviť až na jednu 
polovičnú otáčku! 

 

Výr. č.  €

GT142 1/100  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

GT143 Skrutka s ryhovanou hlavou pre systém Torqui Favorita 1 pack 5 / pack 1  

Aesculap Nasúvací hrebeň z ušľachtilej ocele Favorita
• pre strihacie hlavy Favorita GH700, GT736, GT746 a GT710 • rovnomerná a optimálny vzhľad 
strihania • sú možné rozličné dĺžky strihania až do 25 mm • ľahko kĺže cez srsť • jednoducho a rýchlo 
nasúvateľný

Súprava GT170 s 5 nasadzovacími hrebeňmi

Tip:
sčítajte dĺžku strihania strihacej hlavy s výškou 
strihania nasúvacieho hrebeňa z ušľachtilej ocele, napr. 
GT710 1,8 mm + GT173 = výška strihania 14,8 mm

 

 

Výr. č. Popis Výška strihania  €

GT170 Súprava  1/20  
GT173 jednotlivo 13 mm 1  
GT174 jednotlivo 16 mm 1  
GT175 jednotlivo 19 mm 1  
GT176 jednotlivo 22 mm 1  
GT177 jednotlivo 25 mm 1  

GT779DGT770D

GT758DGT754D

GT143

GT142

GT174GT175GT176GT177 GT173 GT170
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Strihací strojček pre profesionálov!
Čas nasadenia viac ako 3 hodiny s 

jedným nabitím akumulátora!

SnapOn systém
Aesculap Strihací strojček FAV5
Silný a s pokojným chodom, spoľahlivý a robustný, vyvinutý na každodenné trvalé nasadenie – 
stroj pre profesionálov tiež s nožovým systémom SnapOn.
• robustná technológia Favorita, ale so systémom strihacej hlavy SnapOn, hodiaca sa tiež pre značky Oster, 
Andis, Wahl a Moser • prevádzka takmer bez vibrácií – silný motor uložený na guľôčkových ložiskách 
• konštantne dobré výsledky strihania – kovová kyvná páka odolná proti opotrebeniu • vhodná trvalá 
prevádzka – dobre zosúladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia pred prehriatím 
a zaručujú dlhú životnosť • neúnavná práca vďaka štíhlemu, ergonomicky tvarovanému krytu z nerozbitného 
špeciálneho plastu • komfortný pri používaní – spínač v prednej oblasti stroja pre komfortnú jednoručnú 
prevádzku • vrát. strihacej hlavy #10 (1,5 mm)

 

 

 
rozsah dodávky: 1 x strihací strojček FAV5, 1 x strihacia hlava (GT330), 
1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Výr. č. Popis Farba  €

GT105 vrát. strihacej hlavy #10 (1,5 mm) červený 1/8  

Technické údaje GT105

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 35 W
Systém strihacích hláv SnapOn, Kompatibilný
Pohon Univerzálny
Prevodovka Závitovkové koleso
Počet zdvihov o 2.300 slag/min
Hladina akustického tlaku 70 dB
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť 650 g bez kábla
Trieda ochrany II

Akumulátorový strihací strojček FAV5 CL
inovovaný FAV5 akumulátorový strihací strojček zjednocuje robustnosť a vyspelú technológiu 
produktovej série Favorita so systémom strihacej hlavy Aesculap SnapOn a enormne dlhou 
životnosťou akumulátora
• prevádzka takmer bez vibrácií vďaka motoru uloženom na guľôčkových ložiskách s pokojným 
chodom • konštantne dobré výsledky strihania vďaka nezničiteľnej kovovej kyvnej páke • dobre 
zosúladený ventilačný systém a ľahko čistiteľný vzduchový filter chránia pred prehriatím a 
zaručujú dlhú životnosť • neúnavná práca vďaka štíhlemu, ergonomicky tvarovanému krytu z 
nerozbitného špeciálneho plastu • silný akumulátor s lítium-iónovou technikou umožňuje veľmi 
dlhú životnosť viac ako 3 hodiny • vrát. strihacej hlavy #10 (1,5 mm)

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček, 1 x strihacia hlava 
GT330 #10 (1,5 mm), 1 x akupack, 1 x nabíjacia kolíska, 1 x sieťový 
kábel s EÚ- a UK-zástrčkou, 1 x fľaštička na olej, 1 x čistiaca kefka, 
1 x Návod na obsluhu

s adaptérom GT207 sa z vášho strihacieho strojčeka prevádzkovaného na 
batériu celkom jednoducho stane verzia s káblom. namiesto akumulátora 
jednoducho zastrčte adaptér a vychutnajte si nerušenú prevádzku.

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Aesculap SnapOn, Kompatibilný
Pohon Jednosmerný motor
Prevodovka Planétová prevodovka
Počet zdvihov o 2.300 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.850 mAh
Doba chodu akumulátora 240 min
Čas nabíjania akumulátora 240 min
Hladina akustického tlaku 65 dB
Hmotnosť 450 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Výr. č. Farba  €

GT304-PR červený 1/9  

Výr. č. Popis Kapacita akumulátora  €

GT207 Adaptér vrát. sieťového zdroja  1/8  
XT431 Náhradný akumulátor pre strihací strojček 2.850 mAh 1/20  

Novinka
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Aesculap Akumulátorový strihací strojček Durati
Nový akumulátorový strihací strojček presviedča najlepším pomerom ceny k výkonu v osvedčenej kvalite 
Aesculap. Ľahká a vyvážená hmotnosť s už zvyčajným sofistikovaným výkonom značky Aesculap a špičkovou 
výdržou akumulátora je zárukou výrobku špičkovej triedy v segmente SnapOn.
• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov, 3500 zdvihov za minútu pre 

optimálny obraz strihania
• silný akumulátor s lítium-iónovou technikou umožňuje veľmi dlhú životnosť 

až do 4 hodín
• silný, bezkefový motor pre enormnú prieťažnú silu
• ergonomicky tvarovaná úchopná oblasť
• práca s minimálnou únavou vďaka veľmi nízkej hmotnosti
• Nabíjacia stanica s nabíjacími šachtami pre stroj a akumulátor s LED 

indikátorom
• vrát. strihacej hlavy #10 (1,5 mm)

Nová generácia li-ion akumulátorov, vyvinutá pre Durati, sa hodí aj 
pre Favorita CL a FAV5 CL a je samozrejme kompatibilná s ich 
nabíjacími stanicami.

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček Durati, 1 x strihacia hlava 
(GT330), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu

Výr. č. Popis Farba  €

GT434-SR vrát. 1 akumulátora a strihacej hlavy GT330 #10 (1,5 mm) signálovo červený 1/9  
GT436-SR vrát. 2 akumulátorov a strihacej hlavy GT330 #10 (1,5 mm) signálovo červený 1/9  
XT434-WP ProWhite vrát. 1 akumulátora a strihacej hlavy GT330 (1,5 mm) biela 1/9  
XT436-WP ProWhite vrát. 2 akumulátorov a strihacej hlavy GT330 (1,5 mm) biela 1/9  

Výr. č. Popis Kapacita akumulátora  €

XT431 Náhradný akumulátor pre strihací strojček 2.850 mAh 1/20  

Made in Germany

SnapOn systém

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Aesculap SnapOn, Kompatibilný
Pohon bezkefový EC motor
Prevodovka Kyvná páka/excenter
Počet zdvihov o 3.500 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.850 mAh
Doba chodu akumulátora 240 min
Čas nabíjania akumulátora 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy
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SnapOn systém
Akumulátorový strihací strojček Durati Horse
Durati so širokou strihacou hlavou #10 W na (čiastkové) strihanie koní v osvedčenej kvalite Aesculap. Durati strihá 
cez srsť koňa ľahko, optimálne vyvážene a tiež vhodne pre ženské ruky a ticho s dlhou dobou chodu akumulátora!
• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov, 3500 zdvihov za minútu pre optimálny obraz strihania 
• silný akumulátor s lítium-iónovou technikou umožňuje veľmi dlhú životnosť viac ako 3 hodiny • kompaktná 
konštrukcia umožňuje strihanie na ťažko prístupných miestach • ergonomicky tvarovaná úchopná oblasť vhodná 
aj pre drobné ruky • práca s minimálnou únavou vďaka veľmi nízkej hmotnosti • Nabíjacia stanica s nabíjacími 
šachtami na strojček a akumulátor • vrát. strihacej hlavy GT339 #10 W (2,4 mm)

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

 

 

Súprava obsahuje: 1 x akumulátorový strihací strojček 
Durati Horse, 1 x akumulátor, 1 x strihacia hlava GT339 
#10 W (2,4 mm), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod 
na obsluhu, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Aesculap SnapOn, Kompatibilný
Pohon bezkefový EC motor
Prevodovka Kyvná páka/excenter
Počet zdvihov o 3.500 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.850 mAh
Doba chodu akumulátora 240 min
Čas nabíjania akumulátora 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Výr. č. Farba  €

GT444-NB modrá 1/9  

Výr. č. Popis Kapacita akumulátora Veľkosť strihacej hlavy Výška strihania  €

GT339 Aesculap Strihacia hlava SnapOn  10 wide 2,4 mm 1/10/50  
XT431 Náhradný akumulátor pre strihací strojček 2.850 mAh   1/20  

Made in Germany

Novinka

Akumulátorový strihací strojček Durati VET
Durati na špeciálne použitie vo veterinárnej oblasti so strihacou hlavou pre strihanie blízko kože v osvedčenej kvalite 
Aesculap. Ľahko, optimálne vyvážene a veľmi hmatateľne poskytuje Durati s dlhou životnosťou akumulátora perfektnú 
asistenčnú prácu!
• vysoká rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov, 3 500 zdvihov za minútu pre presné voľné strihanie • silný 
akumulátor s lítium-iónovou technikou umožňuje veľmi dlhú životnosť viac ako 3 hodiny • s enormnou prieťažnou 
silou tiež pre zlepené a inkrustované miesta • ergonomicky tvarovaná úchopná oblasť pre presné vedenie • práca s 
minimálnou únavou vďaka veľmi nízkej hmotnosti • Nabíjacia stanica s nabíjacími šachtami na strojček a akumulátor 
• vrát. strihacej hlavy GT310 #40 (0,25 mm)

 

 

 

Súprava obsahuje: 1 x akumulátorový strihací strojček Durati VET, 1 x akumulátor, 1 x strihacia 
hlava GT310 #40 (0,25 mm), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Aesculap SnapOn, Kompatibilný
Pohon bezkefový EC motor
Prevodovka Kyvná páka/excenter
Počet zdvihov o 3.500 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.850 mAh
Doba chodu akumulátora 240 min
Čas nabíjania akumulátora 240 min
Hladina akustického tlaku 63 dB
Hmotnosť 380 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Výr. č. Farba  €

GT454-NB modrá 1/9  

Výr. č. Popis Kapacita akumulátora Veľkosť strihacej hlavy Výška strihania  €

GT310 Aesculap Strihacia hlava SnapOn  40 0,25 mm 1/10/50  
XT431 Náhradný akumulátor pre strihací strojček 2.850 mAh   1/20  

Novinka

Made in Germany
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SnapOn systém
Aesculap Nasúvací hrebeň z ušľachtilej ocele SnapOn
• pre strihacie hlavy SnapOn GT317, GT326, GT330 a GT333 • rovnomerná a optimálny vzhľad strihania • sú možné rozličné dĺžky strihania až do 25 mm 
• vďaka tvarovo stálym zubom hrebeňa z ušľachtilej ocele kĺžete cez srsť bez námahy • jednoducho a rýchlo nasúvateľný

Súprava GT130 s 5 nasadzovacími hrebeňmi SnapOn

 

 

 GT133GT137

Výr. č. Popis Výška strihania  €

GT130 Súprava  1/20  
GT133 jednotlivo 13 mm 1  
GT134 jednotlivo 16 mm 1  
GT135 jednotlivo 19 mm 1  
GT136 jednotlivo 22 mm 1  
GT137 jednotlivo 25 mm 1  

GT134GT135GT136

Aesculap BladeCool 2.0
• vysoko účinný technický sprej, ktorý okamžite ochladzuje, ľahko olejuje 
a čistí strihaciu súpravu • jednoduché použitie: stačí nastriekať čepeľ 
pred, počas a po použití • zlepšuje výsledok strihania a udrží strihacie 
nože a strihacie hlavy dlhšie ostré • spoľahlivo odstraňuje zvyšky chlpov 
a srsti, ako aj špinu

vylepšená receptúra 
s účinkom 3 v 1!

 

 

Výr. č. Obsah   €

GTA103 400 ml 1/12 1.176  

Made in Germany

Novinka

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

 

 

 
Výr. č. Obsah  €

GT604 90 ml / Fľaša 1/100  

Aesculap Držiak strihacieho strojčeka
• Držiak pre elektrické strihacie strojčeky na chlpy na naskrutkovanie na zvislé plochy. 

 

 

Výr. č. Materiál  €

GH574C kov 1/100  

Aesculap Stojan na strihaciu hlavu
• na uloženie 5 strihacích hláv na dosah ruky

 

 

 

Výr. č. Farba Materiál   €

GH575 červený umelá hmota 1/50 1.000  

GT130
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SnapOn systém
Aesculap Strihacia hlava SnapOn
Osvedčená kvalita pre profesionálne použitie.
• vďaka použitiu vysoko kvalitnej uhlíkovej ocele jednoduchšia a lepšia možnosť servisu 
• dlhšia radosť pri práci, skôr ako sa musí dobrúsiť • dobrúsenie možné až do 7 krát

Vaše strihacie hlavy a strihacie strojčeky nechajte nabrúsiť, respektíve opraviť iba v servisných centrách 
uvedených v návode na obsluhu!

 

 

Výr. č. Veľkosť strihacej hlavy Výška strihania Šírka strihania  €

GT305 50 0,2 mm 40 mm 1/10/50  
GT310 40 0,25 mm 40 mm 1/10/50  
GT317 30 0,5 mm 40 mm 1/10/50  
GT320 5/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50  
GT323 7/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50  
GT326 15 1,2 mm 40 mm 1/10/50  
GT330 10 1,5 mm 40 mm 1/10/50  
GT333 9 2 mm 40 mm 1/10/50  
GT339 10 wide 2,4 mm 60 mm 1/10/50  
GT341 8 1/2 2,8 mm 40 mm 1/10/50  
GT343 7 3,2 mm 40 mm 1/10/50  
GT345 7 F 3,2 mm 40 mm 1/10/50  
GT357 5 6,3 mm 40 mm 1/10/50  
GT360 5 F 6,3 mm 40 mm 1/10/50  
GT366 4 9,5 mm 40 mm 1/10/50  
GT364 4 F 9,5 mm 40 mm 1/10/50  

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

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

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

GT357   6,3 mm GT360   6,3 mm GT366   9,5 mm GT364   9,5 mm
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Príslušenstvo pre strihacie strojčeky

CoolSpray
• súčasne chladí a čistí • zlepšuje výsledok strihania a drží strihacie nože dlho ostré 
• spoľahlivo odstraňuje zvyšky chlpov a srsti, ako aj špinu

 
Výr. č. Obsah   €

18952 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 672  

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

 

 

Výr. č. Obsah   €

1850488 100 ml / Fľaša 1/50/200 2.400  
1850489 500 ml / Fľaša 1/20 600  

Akumulátorový strihací strojček Profi
• poskytuje silu a rovnováhu pri malej hmotnosti a ergonomickom dizajne • vykoná vďaka svojmu 
otočnému motoru s pokojnými chodom 2500 zdvihov za minútu • dve vyberateľné lítium-iónové batérie 
umožňujú kontinuálne strihanie až do 1,5 hodín iba s jedným nabitím akumulátora • vynikajúci na 
kompletné a detailné strihanie a kompatibilný so všetkými strihacími hlavami „Snap-On“ (constantaPet, 
Oster, Wahl/Moser, Aesculap) • Lítium-iónová technika: žiadny „pamäťový efekt“ a tým možné nabíjanie 
v každom čase • Násuvné hrebene hodiace sa iba pre strihaciu hlavu # 50, 40, 30, 15, 10

 

 

18267 18268

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček, 1 x strihacia hlava, 4 x nasadzovací 
hrebeň (3, 6, 9, 12 mm), 1 x fľaštička na olej, 1 x nabíjacia stanica, 2 x lítium-iónový 
akumulátor, 1 x stabilný hliníkový kufor, 1 x čistiaca štetec, 1 x Návod na obsluhu

Technické údaje  

Výkon 30 W
Systém strihacích hláv SnapOn
Počet zdvihov o 2.500 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.000 mAh
Doba chodu akumulátora 90 min
Čas nabíjania akumulátora 60 min
Hladina akustického tlaku 60 dB
Rozmery 225 x 50 x 50 mm
Hmotnosť 500 g vrát. akumulátora bez strihacej hlavy

Výr. č. Popis Farba Krytie  €

18267 vrát. 2 akumulátorov a strihacej hlavy 10 W/2,0 mm červený Detailné strihanie 1/10  
18268 vrát. 2 akumulátorov a strihacej hlavy 40/0,25 mm červený Detailné strihanie 1/10  
18266 vrát. 2 akumulátorov bez strihacej hlavy červený Detailné strihanie 1/10  

Výr. č. Popis Veľkosť strihacej hlavy Výška strihania  €

GT310 Aesculap Strihacia hlava SnapOn 40 0,25 mm 1/10/50  
GT330 Aesculap Strihacia hlava SnapOn 10 1,5 mm 1/10/50  
GT339 Aesculap Strihacia hlava SnapOn 10 wide 2,4 mm 1/10/50  
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Trimer Akkurata systém
Aesculap Akumulátorový strihací strojček
Bezkáblový strihací strojček ako ideálny produkt pre partie s malou plochou pri strihaní malých zvierat, ako napr. chrbát, hrdlo, brucho, hlava a tvár.
• veľmi dobrý strihací výkon vďaka strihacej hlave zo špeciálnej oceľovej zliatiny (uhlíková oceľ) • leží perfektne v ruke vďaka štíhlemu tvaru • pracuje veľmi 
ticho a bez vibrácií • vrát. 5 x nasadzovacích hrebeňov (4, 8, 12, 16, 20 mm) • môže sa prevádzkovať aj so zastrčeným nabíjacím káblom • strihacia hlava 
odoberateľná bez nástroja pre jednoduché čistenie • integrované 3-stupňové prestavenie dĺžky strihania (0,5/1,5/2,5 mm) na strihacej hlave

Tip:
vďaka jemne ozubenej strihacej hlave a extrémne pokojnému chodu je tiež 
veľmi dobre vhodný na strihanie mačiek a angorských králikov

 

 rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček, 1 x strihacia hlava (GT606), 5 x nasadzovacie hrebene (4, 8, 12, 16, 20 mm), 
1 x kefa, 1 x nabíjacia stanica, 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu

Výr. č. Popis Farba Šírka strihania  €

GT405 Akkurata biela 40 mm 1/10  
GT410 Vega biela  1/10  

Výr. č. Popis  €

GT606 Strihacia hlava na GT405 a GT410 1/160  
GT606D Špeciálna strihacia hlava s povrstvením DLC pre Vega a Akkurata 1/160  

Technické údaje  

Napätie 4,8 V
Systém strihacích hláv Aesculap Spezial
Pohon Jednosmerný motor
Počet zdvihov o 4.800 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 800 mAh
Doba chodu akumulátora 100 min
Čas nabíjania akumulátora 60 min
Výška strihania 0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Hladina akustického tlaku 60 dB
Rozmery 17 x 4,6 x 4,6 cm
Hmotnosť 250 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Aesculap Akumulátorový strihač
Zastrihávač na špeciálne partie, napr. na labky a tvár, ako aj na presné kontúrové strihanie.
• veľmi dobrý strihací výkon vďaka strihacej hlave zo špeciálnej oceľovej zliatiny (uhlíková oceľ) • leží perfektne v ruke vďaka štíhlemu tvaru • pracuje veľmi 
ticho a bez vibrácií • malá hmotnosť iba 115 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy • pre rozličné dĺžky srsti: Hrebeňový nadstavec sa dá nastaviť na 4 dĺžky 
strihania cca 3 – 6 mm

Tip: 
• Isis je najlepšie vhodný na prípravu biopsie a pre ťažko prístupné oblasti ako laby a uši.

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihač, 1 x strihacia hlava 0,5 mm (GT608), 1 x nabíjacia stanica, 1 x nasadzovací hrebeň (nastaviteľný na 4 rôzne dĺžky 
strihu 3-6 mm), 1 x kefa, 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Aesculap Spezial
Pohon Jednosmerný motor
Počet zdvihov o 5.700 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Napätie akumulátora 3,7 V
Kapacita akumulátora 600 mAh
Doba chodu akumulátora 90 - 120 min
Čas nabíjania akumulátora 90 min
Šírka strihania 24 mm
Hladina akustického tlaku 60 dB
Rozmery 140 x 30 x 36 mm
Hmotnosť 115 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Výr. č. Popis Farba Šírka strihania  €

GT416 Exacta biela 24 mm 1/9  
GT421 Isis biela 24 mm 1/9  

Výr. č. Popis  €

GT608 Strihacia hlava na GT415, GT416, GT420 a GT421 1/210  
GT608D Špeciálna strihacia hlava s povrstvením DLC pre Isis a Exacta 1/210  

GT405GT410

GT416 GT421
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Clipster akumulátorové strihacie strojčeky

Akumulátorový strihací strojček DropiX
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka antikorovej strihacej hlave • môže sa prevádzkovať aj 
so zastrčeným sieťovým zdrojom • so silným li-ión akumulátorom • Nastavenie výšky strihania: 
4-stupňový nastaviteľný posuvným prepínačom

IPX7 = vodotesný

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček DropiX, 4 x nasadzovací hrebeň (3, 6, 9, 12 mm), 
1 x čistiaca kefka, 1 x Sieťový zdroj, 1 x olej, 1 x Návod na obsluhu

Výr. č. Farba Krytie Šírka strihania  €

18461 strieborná / čierna Detailné strihanie 38 mm 1/6/24  

Výr. č. Popis  €

18465 Strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele na DropiX 1/500  

Akumulátorový strihací strojček DeloX
• 3-stupňová rýchlosť strihania • vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka antikorovej strihacej hlave 
• vysoko kvalitný motor s dlhou životnosťou • digitálne zobrazenie stavu nabitia, naolejovania, 
čistenia a zvyšnej kapacity akumulátora • môže sa prevádzkovať aj so zastrčeným sieťovým zdrojom 
• so silným li-ión akumulátorom s 2500 mAh • Nastavenie výšky strihania: 5-stupňový nastaviteľný 
nastavovacím kolieskom

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček DeloX, 4 x nasadzovací hrebeň (3, 6, 9, 12 mm), 
1 x čistiaca kefka, 1 x Sieťový zdroj, 1 x nabíjacia stanica, 1 x olej, 1 x Návod na obsluhu

Výr. č. Farba Krytie Šírka strihania  €

18463 čierna Detailné strihanie 38 mm 1/6/24  

Výr. č. Popis  €

18477 Strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele na DeloX 1/500  

Technické údaje 18463

Napätie 5 V DC
Počet zdvihov o 4.000 slag/min / o 5.000 slag/min / o 6.000 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.500 mAh
Doba chodu akumulátora 300 min
Čas nabíjania akumulátora 300 min
Šírka strihania 38 mm
Výška strihania 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm
Hmotnosť 242 g bez kábla
Trieda ochrany III

Technické údaje 18461

Napätie 5 V DC
Počet zdvihov o 6.000 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 600 mAh
Doba chodu akumulátora 60 min
Čas nabíjania akumulátora 60 min
Šírka strihania 38 mm
Výška strihania 1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Hmotnosť 197 g bez kábla
Krytie IPX7
Trieda ochrany III

38 mm

1,0 mm
1,3 mm
1,6 mm
1,9 mm

600 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

38 mm

Speed

LED

2500 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

0,8 -
2,0 mm
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Teraz viac zdvihov/min a 
vyššia kapacita akumulátora!

Clipster akumulátorové strihacie strojčeky

Akumulátorový strihací strojček CuttoX
• praktický zastrihávač pre detailné práce • Strihacia hlava na strihanie pri koži (výška strihu 0,3 mm) 
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka antikorovej strihacej hlave • môže sa prevádzkovať aj so zastrčeným 
sieťovým zdrojom • vrát. rozsiahleho príslušenstva

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček, 1 x strihacia hlava, 3 x nasadzovací hrebeň (3, 6, 9 mm), 
1 x čistiaca kefka, 1 x Sieťový zdroj, 1 x nabíjacia kolíska, 1 x fľaštička na olej, 1 x Návod na obsluhu

Výr. č. Farba Krytie Šírka strihania  €

18459 čierna / strieborná Detailné strihanie 27 mm 1/6/24  

Výr. č. Popis  €

18458 Strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele Cuttox 1/150  

Technické údaje 18459

Napätie 2,4 V DC
Počet zdvihov o 6.000 slag/min
Technológia akumulátora NiMh
Kapacita akumulátora 800 mAh
Doba chodu akumulátora 60 min
Čas nabíjania akumulátora 8 h
Šírka strihania 27 mm
Výška strihania 0,3 mm
Hmotnosť 120 g bez kábla
Trieda ochrany III

CLIPSTER Akumulátorový strihací strojček TaproX 2.0
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka antikorovej strihacej hlave • môže sa prevádzkovať aj so 
zastrčeným sieťovým zdrojom • so silným lítium-iónovým akumulátorom s 2600 mAh • Nastavenie 
výšky strihania: 3-stupňový nastaviteľný pákou

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček TaproX, 4 x nasadzovací hrebeň 
(3, 6, 9, 12 mm), 1 x čistiaca kefka, 1 x Sieťový zdroj, 1 x olej, 1 x Návod na obsluhu

Výr. č. Farba Krytie Šírka strihania  €

184601 čierna Detailné strihanie 40 mm 1/6/24  

Výr. č. Popis  €

184641 Strihacia hlava z nehrdzavejúcej ocele na TaproX 1/300  

Novinka

Technické údaje 184601

Napätie 5 V DC
Počet zdvihov o 7.000 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.600 mAh
Doba chodu akumulátora 240 min
Čas nabíjania akumulátora 180 min
Šírka strihania 40 mm
Výška strihania 0,5 - 3 mm
Hmotnosť 273 g
Trieda ochrany III

27 mm

0,3 mm

800 mAh
Ni-Mh

3 mm
6 mm
9 mm

40 mm

0,5 -
3,0 mm

2600 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x
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Clipster akumulátorové strihacie strojčeky

Akumulátorový strihací strojček Sonic
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka keramickej strihacej hlave 
• vrát. náhradného akumulátora na strihanie bez 
prestávky • môže sa prevádzkovať aj so zastrčeným 
nabíjacím káblom • vrát. rozsiahleho príslušenstva 
so 4 nasadzovacími hrebeňmi pre výšku strihania 
3, 6, 9 a 12 mm • Nastavenie výšky strihania: 
5-stupňový nastaviteľný nastavovacím kolieskom

 

 

 

Výr. č. Farba Krytie  €

18265 červený / čierna Detailné strihanie 1/20  

Výr. č. Popis Materiál  €

18181 Náhradná strihacia hlava Keramika 1/500  

Akumulátorový strihací 
strojček Onyx
• vynikajúce strihacie vlastnosti vďaka keramickej strihacej 
hlave • silný akumulátor pre dlhú prácu • vrát. rozsiahleho 
príslušenstva so 4 nasadzovacími hrebeňmi pre výšku strihania 
3, 6, 9 a 12 mm • Nastavenie výšky strihania: 5-stupňový 
nastaviteľný nastavovacím kolieskom 

 

 

Výr. č. Farba Krytie  €

18180 strieborná Detailné strihanie 1/20  

Výr. č. Popis Materiál  €

18181 Náhradná strihacia hlava Keramika 1/500  

Technické údaje 18265

Výkon 3 W
Počet zdvihov o 6.600 slag/min
Technológia akumulátora NiMh
Napätie akumulátora 2,4 V DC
Kapacita akumulátora 1.200 mAh
Doba chodu akumulátora 90 min
Čas nabíjania akumulátora 240 min
Výška strihania 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Technické údaje 18180

Výkon 3,5 W
Počet zdvihov o 6.900 slag/min
Technológia akumulátora NiMh
Napätie akumulátora 3 V DC
Doba chodu akumulátora 90 min
Čas nabíjania akumulátora 320 minuter
Výška strihania 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Súprava akumulátorových 
strihacích strojčekov GrumoX
Kompletná súprava strihacích strojčekov vrátane rozsiahleho príslušenstva na 
ošetrovanie srsti a pazúrov psov! • 4-stupňové nastavenie výšky strihania pomocou 
posuvného spínača (1,0 – 1,9 mm) • 3-stupňová rýchlosť strihania • vynikajúce 
vlastnosti strihania vďaka keramickej strihacej hlave • digitálna indikácia stavu nabitia, 
ako aj zvyšnej kapacity akumulátora • silný lítium-iónový akumulátor s 2 500 mAh 
• môže sa prevádzkovať aj so zastrčeným sieťovým zdrojom • iba na detailné strihanie

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček vrát. 
keramickej strihacej hlavy, 4 x nasúvací 
hrebeň, 1 x nabíjacia miska vrát. nabíjacieho 
kábla a zástrčkového adaptéra pre EÚ/UK, 
1 x čistiaca kefka, 1 x fľaštička na olej, 
2 x hrebeň na srsť, 1 x kliešte na pazúry, 
1 x návod na obsluhu (viacjazyčný)

Technické údaje 184602

Napätie 5 V DC
Systém strihacích hláv SnapOn

Počet zdvihov
o 5.500 slag/min / o 6.000 slag/min / 
o 6.500 slag/min

Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.500 mAh
Doba chodu akumulátora 240 min
Čas nabíjania akumulátora 240 min
Šírka strihania 38 mm
Výška strihania 1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Hmotnosť 219 g bez kábla

Výr. č. Farba Krytie Šírka strihania  €

184602 čierna Detailné strihanie 38 mm 1/12  

Výr. č. Popis  €

184604 Keramická strihacia hlava pre GrumoX 1  

Novinka
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Strihacie strojčeky Oster

Strihací strojček Golden A5
• profesionálny strihací strojček s extra silným, univerzálnym motorom, s pokojným chodom 
• rozličné strihacie hlavy Snap-On na výber • jednoduchšia výmena strihacích nožov 
prostredníctvom systému Snap-On • protišmyková prídržná plocha vďaka drsnému profilu 
• nárazuvzdorné puzdro pre extrémne zaťaženia • vzduchový filter vymeniteľný bez náradia 
• Strihacia hlava nie je súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu

 

 

 

Technické údaje 18555 185552

Napätie 230 V 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Výkon 45 W 45 W
Systém strihacích hláv SnapOn SnapOn
Rýchlostné stupne 1 rýchlostný stupeň 2 rýchlostné stupne
Rýchlostný stupeň 1 2.200 slag/min 2.200 slag/min
Rýchlostný stupeň 2  3.300 slag/min

Výr. č. Popis Farba  €

18555 Golden A5 1-rýchlostný čierna 1/6  
185552 Golden A5 2-rýchlostný vínovo červený 1/6  

Klasik!

Akumulátorový strihací strojček Cordless Turbo A5
bezkáblový strihací strojček pre najtvrdšie použitie na zvierati so systémom strihacej hlavy SnapOn
• bezkefový motor s vysokými otáčkami kĺže samočinne cez hustú srsť bez problémov • automatická adaptívna 
kontrola otáčok motora pre konštantný prenos sily nezávisle od typu srsti • lítium-iónová akupack s dobou 
chodu až do 80 minút s 2 900 mAh • ergonomická, tvarovaná úchopná oblasť pre komfortné a bezpečné 
držanie • posuvný spínač s drsným povrchom pre jednoručnú prácu • možná sieťová a akumulátorová 
prevádzka • 3-stupňové otáčky motora: 2 800/3 200/3 600 ot./min • Strihacia hlava nie je súčasťou dodávky

 
 

Dostupné od: 
Apríla 2022

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček bez strihacej hlavy, 
1 x nabíjacia kolíska, 1 x sieťový kábel s EÚ- a UK-zástrčkou, 1 x olej, 1 x čistiaca 
kefka, 1 x puzdro na strihaciu hlavu, 1 x Návod na obsluhu

Technické údaje 18598

Napätie 3,6 V
Pohon Jednosmerný motor

Počet zdvihov
o 2.800 slag/min / o 3.200 slag/min / o 
3.600 slag/min

Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.900 mAh
Doba chodu akumulátora 80 min
Čas nabíjania akumulátora 150 min
Hmotnosť 417 g vrát. akumulátora

Výr. č. Farba  €

18598 modrá 1/4  

Novinka

 
 

Súprava násuvných hrebeňov

 

 

 Výr. č.  €

1892626 1/24  

Novinka

Top Seller

185552

18555
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Strihacie strojčeky Oster
Strihací strojček A6
Nová rodina produktov A6™ si vás získa početnými inováciami: Nový koncept motora vyrovná automaticky kolísania napätia. Tým beží motor s 
rovnomerným a malým príkonom! Výsledok: dlhšia životnosť motora! Antivibračný systém, prihlásený na patent, znižuje únavu kĺbov.
• Kompaktný, 3-stupňový vysoko výkonný strihací strojček
• s novým vysoko výkonným motorom s malou hladinou hluku a malým vývojom tepla
• kompatibilný so všetkými strihacími hlavami Snap-On
• ergonomický, kompaktný dizajn
• Strihacia hlava nie je súčasťou dodávky
• vrát. návodu na obsluhu

Vysoko výkonný 
motor s 3 stupňami

 
 

3 výkonové stupne Násadka

Rýchlostný stupeň 1 na ostrihanie až na kožu alebo tenkú srsť
Rýchlostný stupeň 2 pre stredne hustú srsť
Rýchlostný stupeň 3 pre hustú srsť

Technické údaje  

Napätie 230 V
Systém strihacích hláv SnapOn
Rýchlostné stupne 3 rýchlostné stupne
Rýchlostný stupeň 1 3.100 slag/min
Rýchlostný stupeň 2 3.600 slag/min
Rýchlostný stupeň 3 4.100 slag/min
Dĺžka kábla 3,66 m
Hmotnosť 370 g bez kábla

Výr. č. Popis Farba  €  

18566 Comfort čierna 1/6   
18567 Slim čierna 1/6   
18545 Slim petrol 1/6  NEW
18546 Slim fialová 1/6  NEW
18547 Slim Stlačenie labkou 1/6  NEW

18547185461856718466 18545
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Strihacie strojčeky Oster
Strihacia hlava Cryogen-X
pre Golden A5, A6, PowerPro Ultra a PRO3000i

Pomocou jedinečného kryogenického procesu tvrdenia sú tieto strihacie hlavy priemerne o 15 °C chladnejšie ako štandardné 
strihacie hlavy a tým sú dlhšie trvanlivé.

 Zostanú o pribl. 15 °C 
chladnejšie ako bežné 
strihacie nože!

 

 

Výr. č. Veľkosť strihacej hlavy Výška strihania  €

1891900 50 0,2 mm 1/12/48  
1891901 40 0,25 mm 1/12/48  
1891902 30 0,5 mm 1/12/48  
1891903 15 1,2 mm 1/12/48  
1891904 10 1,6 mm 1/12/48  
1891905 7 3,2 mm 1/12/48  
1891906 5 6,3 mm 1/12/48  
1891910 5/8 0,8 mm 1/12/48  

Výr. č. Veľkosť strihacej hlavy Výška strihania  €

1891913 4 9,5 mm 1/12/48  
1891914 8 1/2 2,8 mm 1/12/48  
1891916 7 F 3,2 mm 1/12/48  
1891917 5 F 6,3 mm 1/12/48  
1891918 4 F 9,5 mm 1/12/48  
1891919 9 2 mm 1/12/48  
1891944 10 wide 2,4 mm 1/12/48  

Sieťový/akumulátorový strihací strojček Pro 700i
• na detailné strihanie až do 90 minút s jedným nabitím batérie
• automatická adaptívna kontrola otáčok motora pre konštantný prenos sily nezávisle od typu srsti
• plynulo prestaviteľná strihacia hlava z ušľachtilej ocele umožňuje rozličné dĺžky strihania (0,5 – 2,5 mm)
• ergonomický dizajn s protišmykovým povrchom a malou hmotnosťou zaručujú neúnavnú prácu
• 3 600 ot./m pre lepší výsledok strihania
• použiteľný s káblom a bez kábla

 
 

rozsah dodávky: 1 x sieťový/akumulátorový strihací strojček, 1 x prestaviteľná 
strihacia hlava, 1 x chránič strihacej hlavy, 1 x nabíjacia stanica, 1 x sieťový 
kábel s EÚ- a UK-zástrčkou, 1 x olej, 1 x čistiaca kefka, 4 x nasúvací hrebeň, 
1 x Návod na obsluhu

Technické údaje 18599

Napätie 3,6 V
Pohon Jednosmerný motor
Počet zdvihov o 3.600 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.600 mAh
Doba chodu akumulátora 90 min
Čas nabíjania akumulátora 60 min
Hmotnosť 324 g vrát. akumulátora

Výr. č. Farba  €

18599 modrá 1  

Novinka

Dostupné od: Apríla 2022

1891900 1891901 1891902 1891903 1891904 1891905 1891906 1891910

1891913 1891914 1891916 181917 1891918 1891919 1891944
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Označovanie
Označovací sprej TopMarker
• na označovanie hovädzieho dobytka alebo kôz a ošípaných • farebne intenzívne a 
rýchlo schnúce označovanie v najlepšej kvalite • pre ovce odporúčame náš špeciálny 
sprej na označovanie oviec

Rýchlo sa suší a je s intenzívnymi farbami!

 

Výr. č. Farba Obsah   €

20122 zelená 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 2.880  
20123 modrá 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 2.880  
20124 červený 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 2.880  
20148 zelená 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  
20149 modrá 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  
20150 červený 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  
20157 zelená 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  
20158 modrá 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  
20156 červený 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  
20173 oranžová 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  
20174 fialová 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  
20177 čierna 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  

Ceruzka na označovanie dobytka TopMarker
• na krátkodobé označovanie ošípaných, oviec a hovädzieho dobytka • farby s vysokou krycou silou 
• mimoriadne výdatná • jednoducho sa používa vďaka otočnej ceruzke

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 

Výr. č. Farba Obsah OJ Kus/OJ   €

20620 modrá 60 ml / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/100 4.200  
20620/2 modrá 60 ml / Otočný kolík 1 blister 2 / blister 1   
20621 červený 60 ml / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/100 4.200  

20621/2 červený 60 ml / Otočný kolík 1 blister 2 / blister 1   
20622 zelená 60 ml / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/100 4.200  

20622/2 zelená 60 ml / Otočný kolík 1 blister 2 / blister 1   
20623 žltá 60 ml / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/100 4.200  
20624 oranžová 60 ml / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/100 4.200  
20625 fialová 60 ml / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/100 4.200  
20626 čierna 60 ml / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/100 4.200  

Držadlo sprejovej dózy SprayMaster
pre označovací sprej

• striekacia pomôcka na nanášanie farebného a označovacieho spreja • pre čistú 
a efektívnu prácu so všetkými bežnými sprejovacími dózami • striekacia pomôcka 
umožňuje profesionálnu manipuláciu, podobne striekacej pištoli, pomáha vám bez 
námahy spracovať aj väčšie plochy • chráni ruky spracovateľa

 

 

 

Výr. č.  €

20170 1/135  

Nožnice na označovanie dobytka
• zahnutá špička • Materiál: Ušľachtilá oceľ

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

208 19 cm 1/10/300  
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Označovanie
RAIDEX Označovací sprej
• na označovanie hovädzieho dobytka alebo kôz a ošípaných • pre ovce odporúčame 
náš špeciálny sprej na označovanie oviec

Rýchlo sa suší a je s intenzívnymi 
farbami!

 

Výr. č. Farba Obsah   €

2015 červený 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  
20152 modrá 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  
20151 zelená 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  
2027 žltá 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  

20126 čierna 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  
20127 fialová 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  
20128 oranžová 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  

RAIDEX Ceruzka na označovanie dobytka
• na rýchle označovanie oviec, ošípaných, teliat atď. • osvedčené už desaťročia • vysoká životnosť 
• plastové puzdro s otočným posúvačom • oproti iným výrobkom sa vyznačuje vysokou kvalitou

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 

Výr. č. Farba Obsah OJ Kus/OJ   €

201 červený 60 g / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/50 5.000  
202 zelená 60 g / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/50 5.000  
203 modrá 60 g / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/50 5.000  
204 fialová 60 g / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/50 5.000  
205 čierna 60 g / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/50 5.000  

20600 oranžová 60 g / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/50 5.000  
20601 žltá 60 g / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/50 5.000  
20602 biela 60 g / Otočný kolík 10 styck 10 / pack 1/10/50 5.000  

Farba na pečiatkovanie dobytka
• neškodlivá pre človeka a zviera • rýchlo schnúca a farebne silná • na priame označovanie na srsť

pre súpravu označovacích pečiatok (1919)

 

 

Výr. č. Farba Obsah  €

1918 čierna 1000 ml / Fľaša 1/6  

Súprava označovacích pečiatok
• pre pečiatkovú farbu na dobytok a mäso • Súprava 
pozostáva z: 10 číslic (0 až 9) • Materiál: Hliník

 

 

 

Výr. č. Veľkosť písma  €

1919 7 cm 1/30  
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Označovacia páska na členky
• na označovanie kráv, napr. suché miesta, zápal vemena, ošetrenie pazúrov atď. • so 
suchým zipsom

20895: farebne zmiešané (3 x žltá, 3 x červená, 2 x modrá, 2 x zelená)

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka OJ Kus/OJ  €

2089 žltá 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  
20892 červený 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  
20893 modrá 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  
20894 zelená 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  
20895 miešané 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  

Členková páska pre pedometer
• vhodná pre všetky bežné pedometre (okrem iného GEA/Nedap, 
Lemmer-Fullwood) • s prstencovým uzáverom

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

20102 modrá 40 cm 4 cm 1/10/400  

Označovanie
Členková páska
Originál

• na dlhodobé označovanie • nepopísané • na označovanie kráv v otvorených maštaliach 
• Materiál: umelá hmota • plynulo prestaviteľný

Jednoduché otváranie rukou!

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

Výr. č. Farba Dĺžka OJ Kus/OJ  €

20110 žltá 37 cm 10 styck 10 / pack 1/10/250  
20111 červený 37 cm 10 styck 10 / pack 1/10/250  
20112 modrá 37 cm 10 styck 10 / pack 1/10/250  
20113 zelená 37 cm 10 styck 10 / pack 1/10/250  
20114 oranžová 37 cm 10 styck 10 / pack 1/10/250  

Made in Germany

Made in Germany
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Označovanie
Čísla pások na nohy
1-miestne

• na zaslučkovanie • optimálna rozpoznateľnosť vďaka praktickému farebnému kódu • uľahčuje 
identifikáciu zvierat pri dojení • z pružného materiálu, na predchádzanie otlačeným miestam 
• vhodné pre členkové pásky so šírkou do 30 mm • vhodná členková páska výr. č. 20103 
• Rozmery: 36 x 36 mm

 

 

 

Výr. č. Číslica Farba OJ Kus/OJ  €

208420 0 čierna 1 pack 10 / pack 1/45  
208421 1 žltá 1 pack 10 / pack 1/45  
208422 2 oranžová 1 pack 10 / pack 1/45  
208423 3 červený 1 pack 10 / pack 1/45  
208424 4 fialová 1 pack 10 / pack 1/45  
208425 5 modrá 1 pack 10 / pack 1/45  
208426 6 zelená 1 pack 10 / pack 1/45  
208427 7 sivá 1 pack 10 / pack 1/45  
208428 8 hnedá 1 pack 10 / pack 1/45  
208429 9 biela 1 pack 10 / pack 1/45  

Členková páska pre čísla na nožnej páske
• s prstencovým uzáverom

 

 
 Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

20103 modrá 30 cm 3 cm 1/10/500  

Číselný blok Standard
1-miestne

• na zaslučkovanie • vhodné pre označovacie obojky so 
šírkou až do 40 mm • Súprava 10 ks • Rozmery: 
44 x 46 mm

 

 

 

OJ Kus/OJ  €

10 styck 10 / pack 1/10/1.000  

Číslica 0 1 2 3 4 5 6 / 9 7 8

žltá 208480 208481 208482 208483 208484 208485 208486 208487 208488
oranžová 208460 208461 208462 208463 208464 208465 208466 208467 208468
červený 208470 208471 208472 208473 208474 208475 208476 208477 208478

Členková páska pre čísla na nožnej páske
• na dlhodobé označovanie • plynulo prestaviteľný • jednoduché 
otváranie rukou • integrovaný otvor umožňuje navlečenie 
prečnievajúceho konca • vhodné pre čísla na nožnej páske 
(výr. č. 208420 a ďalej) • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

20104 zelená 37 cm 3 cm 10 styck 10 / pack 1/10/250  

Made in Germany

Novinka

Made in Germany

Made in Germany
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Označovanie

Príslušenstvo pre čísla na obojok Duo

20944: na ľahké vyťahovanie a zatlačenie kolíka

 

 

 

Výr. č. Popis Materiál OJ Kus/OJ  €

20943/12 Náhradné kolíky umelá hmota 1 pack 12 / pack 1  
20944 Montážne náradie    1/100  

Číselný blok
na označenie na šiji

Číselný blok sa umiestni stojato na šiji zvieraťa a tým je ho možné veľmi ľahko rozpoznať. Naboku umiestnené čísla na obojku sa v stajni často zakryjú a 
poľnohospodár ich nemôže vidieť. Stojace číselné bloky umiestnené na šiji uľahčujú identifikáciu zvierat, predovšetkým v boxe na ležanie alebo v kŕmnej 
zábrane, kde naboku umiestnené čísla často nie je možné vidieť.
• zvlášť stabilný • na zaslučkovanie • vhodné pre označovacie obojky so šírkou až do 40 mm

 

 

 

Číslo na obojok Duo
1-miestne

• upevnenie a odstránenie dvojdielneho dizajnu bez námahy • možnosť optimálneho rozpoznania vďaka praktickému farebnému 
kódu, popisu z oboch strán a veľkému formátu (54 x 59 mm) • vhodné pre označovacie obojky so šírkou až do 40 mm • patentované

 

 

 

Výr. č. Číslica Farba OJ Kus/OJ  €

209420 0 čierna 1 pack 6 / pack 1/45  
209421 1 žltá 1 pack 6 / pack 1/45  
209422 2 oranžová 1 pack 6 / pack 1/45  
209423 3 červený 1 pack 6 / pack 1/45  
209424 4 fialová 1 pack 6 / pack 1/45  
209425 5 modrá 1 pack 6 / pack 1/45  
209426 6 zelená 1 pack 6 / pack 1/45  
209427 7 sivá 1 pack 6 / pack 1/45  
209428 8 hnedá 1 pack 6 / pack 1/45  
209429 9 biela 1 pack 6 / pack 1/45  

Made in Germany

Výr. č. Popis Farba Číselný rad OJ Kus/OJ  €

208430 nepopísaná žltá  1 pack 25 / pack 1/100  
208431 potlačený žltá 1 - 25 1 pack 25 / pack 1/100  
208432 potlačený žltá 26 - 50 1 pack 25 / pack 1/100  
208433 potlačený žltá 51 - 75 1 pack 25 / pack 1/100  
208434 potlačený žltá 76 - 100 1 pack 25 / pack 1/100  
208435 potlačený žltá 101 - 125 1 pack 25 / pack 1/100  
208436 potlačený žltá 126 - 150 1 pack 25 / pack 1/100  
208437 potlačený žltá 151 - 175 1 pack 25 / pack 1/100  
208438 potlačený žltá 176 - 200 1 pack 25 / pack 1/100  
208439 potlačený žltá 201 - 225 1 pack 25 / pack 1/100  
208440 potlačený žltá 226 - 250 1 pack 25 / pack 1/100  
208441 potlačený žltá 251 - 275 1 pack 25 / pack 1/100  
208442 potlačený žltá 276 - 300 1 pack 25 / pack 1/100  

Veľké uľahčenie práce
Čísla na obojok Duo poskytujú predovšetkým pri zmenách v stave zvierat veľké uľahčenie práce. Konvenčné čísla na obojky sa musia 
z obojku vysunúť, čo však z dôvodu znečistenia po krátkom čase používania nie je vôbec možné alebo je to možné iba pri veľkej 
námahe. Podľa okolností je dokonca potrebné kompletné rozobratie obojka, vrát. vybavenia ako komunikačné zariadenie, senzor 
alebo závažie, hoci sa musí vymeniť iba jedno jednotlivé číslo. V protiklade k tomu sa môžu čísla na obojok Duo jednoducho otvoriť a 
odstrániť a vložiť na želanej pozícii. Pri zaistených zvieratách sa môže montáž uskutočniť dokonca bez odobratia obojka.

Optimálna rozpoznateľnosť
Špeciálne farebné kódovanie (na číslicu jedna farba) a veľký formát značne uľahčujú rozpoznanie zvieraťa, zvlášť pri veľkých vzdia-
lenostiach, čiastočne zakrytých čísliciach alebo zlých svetelných pomeroch. Vďaka obojstrannému nápisu a farebnému kódovaniu 
nepredstavujú už ani pretočené obojky žiadny problém.

20944

20943/12
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Označovanie

Označovací obojok
• s valčekovou prackou

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte pokyny na konci katalógu.

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

20887 biela / čierna 90 cm 40 mm 1/10/150  
20889 biela / čierna 120 cm 40 mm 1/10  
20878 biela / čierna 135 cm 40 mm 1/10  
20898 zelená / biela 120 cm 40 mm 1/10  
20866 zelená / biela 135 cm 40 mm 1/10  
20868 modrá 120 cm 40 mm 1/10  
20869 modrá 135 cm 40 mm 1/10  

Označovací obojok
• s prstencovým uzáverom 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

2088 biela / čierna 130 cm 40 mm 1/10  

Označovací obojok
• s upínacím uzáverom

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

20923 zelená / biela 130 cm 40 mm 1/10  
20925 modrá 130 cm 40 mm 1/10  
20921 biela / čierna 130 cm 40 mm 1/10  
20924 zelená / biela 90 cm 40 mm 1/10  
20926 modrá 90 cm 40 mm 1/10  

Závažie pre označovací obojok
• drží označovací obojok na správnej pozícii • kovové jadro opláštené 
plastom odolným proti nárazu • vhodné pre označovacie obojky so 
šírkou až do 40 mm • vrát. oválneho článku

  

 

Výr. č. Farba Hmotnosť  €

20810 zelená 500 g 1/10  

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

20887

20866

20923

20925

20921

20868
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Označovanie
Remeň zvona
s jednoduchou sponou okrúhleho tŕňa

• z vysoko kvalitného materiálu pásu vhodného pre kožu • oderuvzdorný a UV-stabilná kvalita 
• Pás zo 100 % polyesteru • robustný, pomosadzená kovová spona • s upevňovacou šnúrou 
na bezpečné zaistenia zvona • s jednoduchou sponou okrúhleho tŕňa • Materiál: Polyester

oderuvzdorný a UV-stabilný

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

27551 čierna / žltá 55 cm 30 mm 1/10/50  
27553 čierna / žltá 85 cm 30 mm 1/10/50  
27555 čierna / žltá 55 cm 40 mm 1/10/50  
27556 čierna / žltá 65 cm 40 mm 1/10/50  
27557 čierna / žltá 90 cm 40 mm 1/10/50  
27559 čierna / žltá 110 cm 40 mm 1/10/50  
27560 čierna / žltá 120 cm 40 mm 1/10/50  

Remeň zvona
s dvojitou sponou okrúhleho tŕňa

• z vysoko kvalitného materiálu pásu vhodného pre kožu • oderuvzdorný a UV-stabilná kvalita 
• Pás zo 100 % polyesteru • robustný, pomosadzená kovová spona • s upevňovacou šnúrou na 
bezpečné zaistenia zvona • s dvojitou sponou okrúhleho tŕňa • Materiál: Polyester

oderuvzdorný a UV-stabilný

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

27571 čierna / žltá 110 cm 50 mm 1/10/50  
27572 čierna / žltá 120 cm 50 mm 1/10/50  
27574 čierna / žltá 110 cm 60 mm 1/10/50  
27575 čierna / žltá 120 cm 60 mm 1/10/50  
27576 čierna / žltá 110 cm 70 mm 1/10/50  
27577 čierna / žltá 120 cm 70 mm 1/10/50  
27578 čierna / žltá 120 cm 80 mm 1/10/50  

Delizia® Kameň na olizovanie ako horská 
kryštalická soľ
• kameň na olizovanie ponechaný v prírodnom stave
• obsahuje minerály a stopové prvky
• so závesným lanom

Toto je čistý prírodný produkt a spracúva sa ručne, preto sú 
možné odchýlky vo forme a farbe k zobrazenému obrázku.

 

 

Výr. č. Hmotnosť  €

321554 2,5 kg 1/6  
325669 1,75 kg 1/12  

Delizia® Minerálny kameň na olizovanie Equisal
kombinácia zinku a selénu môže pomôcť pri poruchách látkovej výmeny, problémoch s kožou a 
srsťou, krehkosti kopýt, problémoch so svalmi a plodnosťou
• obsahuje mimoriadne zdravú a vysoko kvalitnú stredomorskú soľ v kvalite jedlej soli • na 
reguláciu tlaku krvi a acidobazického hospodárenia • podporuje dráždivosť svalov a nervov

z cennej stredomorskej soli, selénu a zinku

 

 

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť Obsah  €

325671 3 kg 4 styck / Kartón 1  

Made in Germany

Made in Germany



202

patentované

Držiak kameňa na olizovanie a kamene na olizovanie

Delizia® Soľný kameň na olizovanie
• lisovaný kameň na olizovanie • obsahuje minerály a stopové prvky 
• Rozmery kameňa pribl. 20 x 10 x 5 cm (D x Š x V)

 

 

 

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť OJ Kus/OJ  €

324804 2 kg 1 kartong 4 / kartong 1  

Držiak kameňa na olizovanie
• praktický, takmer nezničiteľný držiak kameňa na olizovanie na kamene na olizovanie • vrátane zosilnených 
montážnych otvorov • vhodný na soľný kameň na olizovanie 2 kg (324804) resp. na hranaté soľné alebo minerálne 
kamene na olizovanie s max. 10 x 5 cm • zo stabilného plastu • na priskrutkovanie alebo priklincovanie  

 Výr. č. Farba   €

324803 čierna 1/60 900  

Držiak kameňa na olizovanie
• inovačný držiak kameňa na olizovanie z húževnatého 
plastu • pre rozličné typy kameňov na olizovanie v okrúhlom 
a hranatom tvare • na naskrutkovanie

32480: s vyberateľnou vložkou pre okrúhle kamene na 
olizovanie do 3 kg, napr. Equisal

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Nadstavec kameňa na olizovanie   €

32479 tmavozelená 18,5 cm 19 cm bez vložky 1 150  
32480 tmavozelená 18,5 cm 19 cm s okrúhlou vložkou 1 150  

Made in the EU

Delizia® Minerálny kameň na olizovanie Equisal NoFly
• obsahuje mimoriadne zdravú a vysoko kvalitnú stredomorskú soľ v kvalite jedlej soli • môže zahnať nepríjemný 
hmyz, ako sú muchy, komáre a blchy • môže podporovať krvný obeh a imunitný systém • podporuje udržiavanie 
neutrálneho pH žalúdka • antioxidačný účinok vďaka minerálnym látkam železo, selén, zinok, mangán a vitamín E 
• môže zlepšiť trávenie a metabolizmus • môže znížiť stresový faktor spôsobený obťažujúcim hmyzom

z cennej stredomorskej soli

 

 

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť OJ Kus/OJ  €

325670 3 kg 4 styck 4 / kartong 1/4  

Delizia® Kameň na olizovanie s bylinkami Equisal DarmoFin
Bylinkový kameň na olizovanie so špeciálnymi bylinkami na prirodzené posilnenie črevnej flóry. Popri soli 
a stopových prvkoch pôsobia bylinky s vysokými horčinami a trieslovinami pozitívne na látkovú výmenu a 
všeobecnú pohodu.
• pomocou špeciálnej zmesi byliniek podporuje zdravú výživu • môže prispieť k tomu, že budú zriedkavejšie 
potrebné chemické črevné kúry • podporuje látkovú výmenu a všeobecnú pohodu • môže prispieť k 
zabráneniu chorôb z podvýživy • v zhode s ADMR a nerelevantné z hľadiska dopingu

s cennou morskou soľou a špeciálnymi bylinkami

 

 

Zloženie

Orechové listy, Vňať samčej paprade, Vňať paliny abrotskej, 
Koriander, Vňať cesnaku medvedieho, Koreň púpavy lekárskej

Výr. č. Jednotlivá hmotnosť OJ Kus/OJ  €

3224540 3 kg 4 styck 4 / kartong 1/4  

Novinka
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Kŕmne žľaby

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

 
 
 Výr. č. Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

3257 23 cm 22 cm 21 cm 6 l 1 200  

Žľab na jadrové krmivo
• netrieštivý plast • s výtokovou zátkou

 

  

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

32460 tmavozelená 33 cm 28 cm 33,5 cm 9 l 1 150  

Kŕmny žľab
• netrieštivý plast • pravouhlý

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

3258 bez ochrannej hrany zelená 42 cm 30 cm 32 cm 15 l 1 100  
32582 s ochrannou hranou (nenamontovaný!) zelená 42 cm 30 cm 32 cm 15 l 1 100  

Výr. č. Popis  €

32581 Ochranná hrana 1/25  

Kŕmny žľab, rohový model
• kompletne s ochrannou hranou proti vyhadzovaniu a ohryzeniu (nenamontovaná) 
• Materiál: umelá hmota • na rohovú montáž

 

 

 

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

32592 zelená 60 cm 45 cm 30 cm 31 l 1 50  

Výr. č. Popis  €

32591 Ochranná hrana pre rohový model kŕmneho žľabu 1/25  

Držiak kameňa na olizovanie
• bez ostrých hrán • vhodné tiež pre 15 kg soľné kamene • Vnútorné 
rozmery: 191 x 194 mm • Materiál: umelá hmota • na priskrutkovanie 
alebo priklincovanie

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Nadstavec kameňa na olizovanie   €

324793 čierna 20,2 cm 20,6 cm bez vložky 1 275  
324794 akvamarínová 20,2 cm 20,6 cm bez vložky 1 275  
324795 rosé 20,2 cm 20,6 cm bez vložky 1 275  

Držiak kameňa na olizovanie
• Materiál: kov pozinkovaný 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

32472 20,5 cm 20,5 cm 23,5 cm 1 150  

Made in the EU

Made in the EUMade in the EU
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Kŕmne žľaby

Dlhý kŕmny žľab s kŕmnou zábranou
• 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

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Hĺbka Výška Kapacita   €

323492 čierna 95,5 cm 21 cm 12 cm 9 l 1 200  

Kŕmny žľab
na zavesenie

• transportovateľný kŕmny žľab na zavesenie v zariadeniach do hrúbky 50 mm • takmer nezničiteľná 
kaučuková zmes pre najtvrdšie nasadenia • ideálny pre maštaľ alebo pastvinu • odskúšaná kvalita: 
vhodný na použitie v oblasti krmív! • pred prvým použitím dôkladne umyte s neutrálnym mydlovým 
čističom

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita  €

323466 čierna 25 l 1/5  

Kŕmny žľab HangOn 13L
na zavesenie

• transportovateľný kŕmny žľab na zavesenie v zariadeniach s max. hrúbkou 
40 mm • z robustného, húževnatého plastu • so stabilnými plastovými 
strmeňmi na zavesenie

 

 

 

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

323480 zelená 28 cm 37 cm 32 cm 13 l 1 136  
3211641 akvamarínová 28 cm 37 cm 32 cm 13 l 1 136  
3211642 rosé 28 cm 37 cm 32 cm 13 l 1 136  

Kŕmny žľab HangOn 8L
na zavesenie

• z robustného, húževnatého plastu • praktický tvar s výlevkou a rukoväťou • transportovateľný 
kŕmny žľab na zavesenie v zariadeniach s max. hrúbkou 40 mm • so stabilnými plastovými 
strmeňmi na zavesenie

 

 

 

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

323481 zelená 27 cm 35 cm 25 cm 8 l 1 180  
3211643 akvamarínová 27 cm 35 cm 25 cm 8 l 1 180  
3211644 rosé 27 cm 35 cm 25 cm 8 l 1 180  

Kŕmny žľab s kovovými tyčami
• netrieštivý plast • kovové tyče je možné vyberať niekoľkými pohybmi ruky • s výtokovou zátkou

 

 

 Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Kapacita   €

32465 zelená 33 cm 28 cm 33,5 cm 9 l 1 30  
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Kŕmne žľaby
Kŕmny žľab
Plastový kŕmny žľab polkruhového tvaru bez rohov a hrán. Veľmi ľahký a napriek tomu stabilný!
• polkruhové vyhotovenie pre montáž na rovných stenách • s vyhadzovacou ochrannou chlopňou 
• zaoblené prechody vo vnútornom priestore pre vyššiu hygienu • s čistiacou zátkou na jednoduché 
čistenie • Materiál: polyetylén • na montáž na stenu • s výtokovou zátkou

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

324825 zelená 55 cm 35 cm 17,7 cm 25 l 1 66  

Pneumatikový žľab
• vysoko kvalitný, robustný kŕmny žľab z polyetylénu • ideálny 
na kŕmenie koní v stajniach na voľné ustajnenie a otvorených 
stajniach • na kŕmenie podľa druhov, pretože kone môžu prijímať 
krmivo v prirodzenom chove • vhodný pre pneumatiky 175/14 
alebo väčšie

 

 

 

Výr. č. Farba Výška Ø Vnútorný priemer Kapacita   €

324826 zelená 19,5 cm 51 cm 35 cm 15 l 1 105  

Flexibilný žľab 
FlexBag
• Žľab z robustného, ale extrémne 
flexibilného plastu • univerzálne 
použiteľný, ako okolo pastviny 
a maštale ako vedro na krmivo, 
transportné alebo čistiace náradie, 
tak aj vo firme a v záhrade • s 
dvoma úchytmi na jednoduchý 
transport • bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

323530 zelená 12 l 1/10 480  
323531 fialová 12 l 1/10 480  
323532 červený 12 l 1/10 480  

3210247 červený 15 l 1/10 480  
3210248 modrá 15 l 1/10 480  
323533 modrá 28 l 1/10 240  
323534 žltá 28 l 1/10 240  
323535 červený 28 l 1/10 240  
323536 modrá 42 l 1/10 200  
323537 žltá 42 l 1/10 200  
323538 červený 42 l 1/10 200  
326197 červený 60 l 1/10 400  
326198 modrá 60 l 1/10 400  

Žľab na vodu a kŕmny žľab
• vybavený 2 úchytmi, odolnými proti pretrhnutiu • s kapacitou až do 45 litrov je 
tento žľab použiteľný pre najrozličnejšie oblasti použitia na pastvine alebo v stajni 
• zo stabilného, takmer nerozbitného a húževnatého plastu

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

323539 zelená 45 l 1/10 160  

Made in the EU

Made in the EU
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Kŕmne žľaby
Miska na krmivo
• univerzálne použiteľná miska na krmivo 
• húževnatý plast odolný proti teplote 
• miska a kryt s možnosťou potlače na 
vyžiadanie • bezpečný pre potraviny

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 

Výr. č. Farba Výška Ø Kapacita  €

324817 sivá 10 cm 21 cm 2 l 1/5  
324818 zelená 10 cm 21 cm 2 l 1/5  
324819 akvamarínová 10 cm 21 cm 2 l 1/5  
324823 rosé 10 cm 21 cm 2 l 1/5  
324811 sivá 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
324812 zelená 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
324815 akvamarínová 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
324816 rosé 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
324813 olivová zelená 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
14711 olivová zelená 18,5 cm 31,5 cm 8 l 1  

Výr. č. Popis Farba  €

324810 Kryt pre misku na krmivo 2 litre biela 1/5/50  
324820 Kryt pre misku na krmivo 6 litrov a 8 litrov biela 1/5/50  

Vedro na krmivo a vodu FlatBack
• pre pastvinu, maštaľ, ale aj na cesty v prepravníku zvierat • extrémne 
robustné vedro z takmer nezničiteľného plastu • sploštená zadná časť 
umožňuje použitie ako vedro na krmivo (nástenný držiak 321215) 
• so stupnicou plnenia

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

323489 modrá 20 l 1 180  
323490 zelená 20 l 1 180  
323493 čierna 20 l 1 180  
323558 akvamarínová 20 l 1 180  
323559 rosé 20 l 1 180  

Made in the EU

Bezpečnostný nástenný držiak FlatBack
• zo stabilného kovu pre extrémne zaťaženia • s bezpečnostným uzáverom na 
fixovanie vedra • vhodný tiež pre iné vedrá rovnakého konštrukčného typu

 

  

Výr. č.   €

321215 1/45 540  

Made in the EU



207

Kŕmne žľaby
Kŕmny žľab, ušľachtilá oceľ
• okrúhly žľab z nehrdzavejúcej, ušľachtilej ocele • prídržná konštrukcia z 
galvanicky pozinkovaného kovu na montáž na stenu • žiadne rohy alebo 
hrany podporujúce poranenie • s výtokovou zátkou 15 mm

Miska z ušľachtilej ocele 

 Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

32490 44 cm 38 cm 23 cm 18 l 1 36  

Hliníkový kŕmny žľab
• mimoriadne ľahký kŕmny žľab s hmotnosťou iba cca 3,5 kg 
• Miska Ø 35 cm z vysoko kvalitného hliníka • najjednoduchšie 
čistenie vďaka výtokovej zátke • prídržná konštrukcia z galvanicky 
pozinkovaného kovu • žiadne rohy alebo hrany podporujúce 
poranenie • s výtokovou zátkou

 

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Ø Kapacita   €

32495 na priamu montáž 44 cm 38 cm 23 cm 35 cm 18 l 1 36  
32496 na rohovú montáž 37 cm 37 cm 24 cm 35 cm 18 l 1 45  

Obdĺžnikový žľab
• extrémne tvarovo stály a s dlhou životnosťou • vďaka kruhovým 
rúram po obvode prídavná ochrana pred poraneniami • Materiál: kov 
pozinkované v ohni • s výtokovou zátkou 15 mm

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

32483 45 cm 34 cm 24 cm 35 l 1 16  

Trojuholníkový žľab
• extrémne tvarovo stály a s dlhou životnosťou • vďaka kruhovým rúram po obvode prídavná ochrana 
pred poraneniami • Materiál: kov pozinkované v ohni • na rohovú montáž • s výtokovou zátkou 15 mm

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

32482 44 cm 44 cm 24 cm 35 l 1 16  

Okrúhly žľab
• extrémne tvarovo stály a s dlhou životnosťou • vďaka kruhovým rúram po obvode prídavná ochrana 
pred poraneniami • Materiál: kov pozinkované v ohni • s výtokovou zátkou 15 mm

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

32484 55 cm 35 cm 24 cm 28 l 1 16  

Uzatváracia zátka pre kŕmne žľaby
• jednoducho a bezpečne skrutkovateľný prostredníctvom závitu M12 x 18 
• vhodné pre žľaby 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496

 

 

 Výr. č.  €

32498 1/100/300  

32498
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Koše na seno
Kôš na seno
• zvlášť vhodný na dávku materiálu zo surových vlákien pri ustajnení ošípaných 
• Materiál: kov pozinkovaný • na upevnenie na stenu

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče   €

32703 68 cm 41 cm 45,5 cm 101 mm 8 mm 1 50  

Kôš na seno dvojitý
• na nasunutie na stenu boxu alebo bočnú stenu do šírky max. 43 mm 
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče   €

32702 61,5 cm 50 cm 48 cm 80 mm 8 mm 1 30  

Kôš na seno polkruhový
• Vzdialenosť tyče: hore 115 mm – dole 30 mm • Materiál: kov pozinkovaný 
• na upevnenie na stenu 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Hrúbka tyče   €  

32701 75 cm 41,5 cm 64,5 cm 10 mm 1 25   

Rohový kôš na seno
• Materiál: kov pozinkovaný • na upevnenie na stenu

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče   €

3271 70 cm 52 cm 61 cm 105 mm 10 mm 1 50  

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

 

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče   €

3230 malý model 56 cm 29,5 cm 23 cm 80 mm 10 mm 1 78  
3231 veľký model 75,3 cm 47,5 cm 46,5 cm 85 mm 10 mm 1 44  

3230
3231
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Koše na seno
Kôš na seno
• pre 5 teliat • Materiál: kov pozinkované v 
ohni • na upevnenie na stenu

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče   €  

14376 185 cm 40 cm 48 cm 80 mm 8 mm 1 20   

Kôš na seno
• vhodný pre CalfHouse Premium 4/5, skupinové iglu FLIXBOX, 
CalfHouse Premium XL a CalfHouse Premium XXL • Materiál: 
kov pozinkovaný • na naskrutkovanie

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče Hrúbka tyče   €  

14454 113 cm 41 cm 38 cm 75 mm 10 mm 1 50   

Kŕmidlo HayBox
Box na seno na kŕmenie koní zodpovedajúce druhu. Príjem krmiva je pomalý ale 
stabilný a môže tak prispievať k pohode koňa.
• menej tráviacich problémov vďaka pomalému príjmu krmiva
• veľmi rýchlo sa plní a ľahko sa čistí
• stabilná, pozinkovaná kovová mriežka so vzdialenosťou tyčí 6 cm
• Kone žerú vo svojej prirodzenej polohe - pre stajne, výbehy atď.
• pribl. na 8-10 kg sena (v závislosti od štruktúry a zlisovania)
• v prípade potreby na lepšie fixovanie je ako príslušenstvo dostupné upevnenie o 

podlahy alebo steny
• cez perforovanú spodnú dosku padá prach zo sena na zem – ideálne aj pre mokré 

alebo zaparené seno (prebytočná voda môže odkvapkávať)
• dodávka vrát. kovovej mriežky
• Materiál: Plast HDPE
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodáva sa ako stavebnica

optimálny pre alergikov na prach
 

 

Výr. č. Šírka Hĺbka Výška   €

3210373 80,8 cm 61 cm 56 cm 1 22  

Výr. č. Popis Materiál  €  

3210375 Súprava na pripevnenie na podlahu kov pozinkovaný 1/12   
3210376 Súprava na pripevnenie na stenu kov pozinkovaný 1   
3210377 Podkladová doska polyetylén 1/25   
3210378 Súprava uzáverov pre otvor sieťového rámu kov pozinkovaný 1/250   
3210379 Mreža na seno kov pozinkovaný 1/10  NEW
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Úsporné kŕmidlo
• vysoko kvalitné, stabilné, úsporné kŕmidlo z 

pozinkovaného kovu na nástennú montáž
• konštrukcia umožňuje koňovi pomalé žranie 

podľa druhu
• pri žraní sa mreža tlačí cez otočný záves proti 

krmivu, kôň tak dostane malé porcie a je dlho 
zamestnaný

• Surové krmivo sa môže plniť jednoducho 
zdvihnutím mreže spredu a v prípade potreby 
tiež zozadu cez otvor do oddelenia boxmi

• dodáva sa ako stavebnica
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž

 
 
 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Kapacita Vzdialenosť tyče Hmotnosť   €

32706 60 cm 47 cm 53 cm 90 l 6 cm 14 kg 1 20  

Výr. č. Popis Materiál  €

3210599 Náhradné kŕmne zábrany kov pozinkovaný 1  

Koše na seno

Nástenné kŕmidlo SlowFeed Plus
Stabilný nástenný krmelec na pomalé, druhové žranie! Vďaka vzdialenosti mreže 5 cm sa uskutočňuje 
príjem potravy koní pomaly, ale neustále a môže tak prispievať k pohode zvierat.
• menej behaviorálnych a tráviacich problémov vďaka pomalému príjmu krmiva
• zošikmená spodná strana zaručuje posúvanie zvyškov sena nadol
• so zatváracím krytom na jednoduché a rýchle plnenie
• horizontálny otvor na dne zabraňuje tomu, aby sa zvyšky krmiva hromadili na podlahe a uľahčuje 

kompletné vyprázdňovanie a čistenie kŕmidla
• veľmi stabilná konštrukcia
• veľmi jednoduchá montáž
• príslušenstvo na pripevnenie na stenu je súčasťou dodávky
• pribl. na 14 kg sena (v závislosti od štruktúry a zlisovania)
• Ochrana proti stúpaniu zospodu z dôvodu tyčí mreží siahajúcich až po zem
• Materiál: kov pozinkovaný
• na montáž na stenu
• dodáva sa ako stavebnica 

 

 

Výr. č. Šírka Hĺbka Výška Vzdialenosť tyče Hmotnosť  €

3225 81 cm 41 cm 114 cm 5 cm 32 kg 1  

Novinka



211

Koše na seno
Štvorhranný krmelec Standard
• vhodné pre okrúhle a obdĺžnikové baly do dĺžky, resp. priemeru 1,8 m • 1 x prievlak zo štvorhrannej rúry • na plnenie sa 
môžu jednoducho otvoriť 2 strany • trojbodový záves • veľmi malé straty krmiva • Dodávka ako stavebnica, vrát. ochrany 
strešnej hrany po celom obvode, trojbodový ochranný oblúk • Rozmery vane vnútri: pribl. 1,9 x 1,9 m • Materiál: kov 
pozinkované v ohni

 

 

Zohľadnite, prosím, samostatné 
náklady na dopravu!

Ochrana strešných hrán po obvode

Trojbodový záves (s ochranným 
oblúkom)

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Krmoviská   €  

291289 s palisádovou kŕmnou zábranou pre kone a hovädzí dobytok 230 cm 230 cm 250 cm 12 1 6   
291294 so samozáchytnou kŕmnou zábranou pre bezrohý hovädzí dobytok 230 cm 230 cm 250 cm 12 1 6   

Výr. č. Popis Materiál   €  

291299 Samozáchytná kŕmna zábrana jednotlivá kov pozinkované v ohni 1 6   

291289

291294
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Koše na seno
Štvorhranný krmelec s palisádovou 
kŕmnou zábranou
• univerzálny krmelec pre kone a hovädzí dobytok • vhodné pre 
okrúhle a obdĺžnikové baly do dĺžky, resp. priemeru 1,8 m • veľmi 
stabilné vyhotovenie, vysoká hrúbka materiálu, 2 prievlaky zo 
štvorhrannej rúry • na plnenie sa môžu jednoducho otvoriť 2 strany 
• výškovo prestaviteľné lyžiny (prispôsobenie na veľkosť zvieraťa) 
• trojbodový záves • veľmi malé straty krmiva • Dodávka ako 
stavebnica, vrát. ochrany strešnej hrany po celom obvode, trojbodový 
ochranný oblúk • Rozmery vane vnútri: pribl. 2,0 x 2,0 m • Materiál: 
kov pozinkované v ohni

Pri používaní krmív, ktoré by mohli pôsobiť na 
pozinkovaný povrch (napr. siláž), naneste vopred 
ochranný náter.

 

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Krmoviská   €  

291255 212 cm 212 cm 250 cm 12 1 6   

Štvorhranný krmelec pre kone s 
bezpečnostnou kŕmnou zábranou
• Kŕmidlo pre kone s 12 krmoviskami • vhodné pre okrúhle a obdĺžni-
kové baly do dĺžky, resp. priemeru 1,8 m • veľmi stabilné vyhotove-
nie, vysoká hrúbka materiálu, 2 prievlaky zo štvorhrannej rúry • na 
plnenie sa môžu jednoducho otvoriť 2 strany • výškovo prestaviteľné 
lyžiny (prispôsobenie na veľkosť zvieraťa) • trojbodový záves • veľmi 
malé straty krmiva • Dodávka ako stavebnica, vrát. ochrany strešnej 
hrany po celom obvode, trojbodový ochranný oblúk • Rozmery vane 
vnútri: pribl. 2,0 x 2,0 m • Materiál: kov pozinkované v ohni

Pri používaní krmív, ktoré by 
mohli pôsobiť na pozinkovaný 
povrch (napr. siláž), naneste 
vopred ochranný náter.

 

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Trojbodový záves (s 
ochranným oblúkom)

Ochrana strešných hrán po obvode Prievlaky zo štvorhrannej rúry

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Krmoviská   €  

291256 212 cm 212 cm 250 cm 12 1 6   
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Koše na seno
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 • Dno (samostatne dostupné) na suché skladovanie balíka 
– na transport sa môže zablokovať pomocou zvonu na seno

 

 

Zohľadnite, prosím, samostatné 
náklady na dopravu!

Technické údaje 14557 14558

Výška 164 cm 164 cm
Vonkajší priemer 185 cm 185 cm
Vnútorný priemer 160 cm 160 cm
Krmoviská 5 10

Výr. č. Farba vhodné pre   €  

14557 olivová zelená Hovädzí dobytok / Kone 1 6   
14558 olivová zelená Ovce / Kozy / Teľatá / Poníky 1 6   

Výr. č. Popis Farba Materiál vhodný pre  €  

14559 Podlaha pre zvon na seno olivová zelená umelá hmota UV-stabilizovaná 14557, 14558 1   
14556 Ukotvenie v podlahe pre zvon na seno a dno   14557, 14558, 14559 1/10   

Štvorhranný krmelec Hobby
• vhodné pre okrúhle a obdĺžnikové baly do dĺžky, resp. priemeru 1,4 m • 1 x prievlak zo 
štvorhrannej rúry • na plnenie sa môžu jednoducho otvoriť 2 strany • trojbodový záves • veľmi 
malé straty krmiva • Dodávka ako stavebnica, vrát. ochrany strešnej hrany po celom obvode, 
trojbodový ochranný oblúk • Rozmery vane vnútri: pribl. 1,45 x 1,45 m • výškovo prestaviteľné 
lyžiny (prispôsobenie na veľkosť zvieraťa) • Materiál: kov pozinkované v ohni

 

 

Zohľadnite, prosím, samostatné 
náklady na dopravu!

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Krmoviská   €  

291300 150 cm 150 cm 240 cm 8 1 6   

Okrúhly krmelec s 8 krmoviskami
pre voľné krmivo alebo malé vysokotlakové baly

• palisádová kŕmna zábrana • dodáva sa ako stavebnica • 4-dielny, možný transport v kombinovanom 
osobnom automobile • vo vonkajšej oblasti alebo v otvorených stajniach sa dajú pomocou segmentov 
zriadiť tiež nástenné, resp. rohové krmelce • bez trojbodového závesu • Materiál: kov pozinkované v ohni

 

 
Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na 
dopravu!

Technické údaje 291257

Výška 116 cm
Vonkajší priemer 150 cm
Vnútorný priemer 132,5 cm
Krmoviská 8

Výr. č.   €  

291257 1 5   

14559

14558

14557
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Koše na seno
Okrúhly krmelec s 12 krmoviskami
pre normálne alebo okrúhle baly

• palisádová kŕmna zábrana • 3-dielny • trojbodový záves • dodáva sa ako stavebnica 
• Materiál: kov pozinkované v ohni

 

 
Zohľadnite, prosím, samostatné 
náklady na dopravu!

Technické údaje 291258

Výška 116 cm
Vonkajší priemer 236 cm
Vnútorný priemer 219 cm
Krmoviská 12

Výr. č.   €  

291258 1 5   

Sieť na úsporu krmiva
sieť sa napne cez krmivo/baly, tým žerú zvieratá pomalšie a dôkladnejšie, čo prispieva k 
zlepšenému tráveniu
• menšia tvorba prachu • príjem potravy vhodný pre druh • malé straty krmiva 
• Materiál: Polypropylén

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť ôk   €

291260 zelená 3,6 m 2,4 m 45 x 45 mm 1/6 48  
291261 zelená 3,6 m 2,4 m 100 x 100 mm 1/10 80  
291262 zelená 2,8 m 2,8 m 45 x 45 mm 1/6 72  
291263 zelená 2,8 m 2,8 m 100 x 100 mm 1/12 96  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka  €  

291295 Rám pre sieť na úsporu krmiva kov pozinkovaný 1,83 m 1,83 m 1   

Sieť na seno pre kruhové balíky
• Sieť na krmivo pre baly na seno a siláž pre šetrné zásobovanie koní surovým krmivom • Seno sa viac 
nerozdeľuje • bezpečné upevnenie vďaka elastickému lanu • odolná proti roztrhnutiu a s dlhou životnosťou 
• mäkký materiál, šetrný ku konskej papuli • univerzálne použiteľná • Hrúbka lana: 6 mm • neodporúča sa 
pre kone s podkovami, kvôli nebezpečenstvu zavesenia • Materiál: Polypropylén

 

 

 

Výr. č. Farba Výška Ø Veľkosť ôk   €

321603 zelená 150 cm 150 cm 4,5 x 4,5 cm 1/4 32  
321604 zelená 180 cm 180 cm 4,5 x 4,5 cm 1/3 30  

Sieť na seno pre kruhové balíky
Sieť na krmivo visuté predopnutie pre baly na seno a siláž pre šetrné 
zásobovanie koní surovým krmivom.
• Seno sa viac nerozdeľuje • Upevnenie pomocou integrovaného 
ťažného lana • odolná proti roztrhnutiu a s dlhou životnosťou • mäkký 
materiál, šetrný ku konskej papuli • univerzálne použiteľná • Hrúbka 
lana: 6 mm • Materiál: Polypropylén

 

 

 

Výr. č. Farba Výška Ø Veľkosť ôk   €

321605 zelená 160 cm 125 cm 4,5 x 4,5 cm 1/5 40  
321606 zelená 180 cm 150 cm 4,5 x 4,5 cm 1/3 36  

Výr. č. 291295 pozinkovaný rám
• na ľahšie upevnenie siete na úsporu krmiva 
• pohodlne a rýchlo sa vyklápa a sklápa
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Panely na pastviny

Panel na pastvinu
• ideálne na výstavbu mobilných a flexibilných oplotení, i 
na provizórne boxy a maštale • veľmi často používané aj na 
oplotenie jazdeckých a lonžovacích kruhov • vhodné aj na 
zabudovanie do záchytných zariadení a hnacích uličiek • Výška 
horného potrubia 1,60 m • Bezpečnostný naskakovací oblúk 
zabraňuje poraneniu zvierat. Pri naskočení na panel sa zviera 
nedostane medzi panely • z plochej oválnej rúry 50 x 30 
mm • svetlý rozstup potrubia 20 cm • Reťazový rýchlouzáver 
uľahčuje a zrýchľuje spájanie viacerých panelov • vysoká 
stabilita pri nízkej hmotnosti • Veľmi dobré, bezpečné státie 
vďaka nohe tvaru U

 

 

Zohľadnite, prosím, samostatné 
náklady na dopravu!

Reťazový rýchlouzáver 
pozinkovaný

Bezpečnostný naskakovací oblúk

Veľmi dobré, 
bezpečné státie 
vďaka nohe tvaru U

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Výška   €  

442591 Panel na pastvinu bez brány kov pozinkované v ohni 240 cm 170 cm 1 48   
442592 Panel na pastvinu bez brány kov pozinkované v ohni 300 cm 170 cm 1 36   
442593 Panel na pastvinu bez brány kov pozinkované v ohni 360 cm 170 cm 1 18   

Plochá oválna rúra

442591 442592 442593
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Panely na pastviny
Panel na pastvinu s bránou
• umožňuje inštaláciu priechodu v oplotení • Šírka brány 1 m 
• Uzatváracia závora na otváranie a zatváranie oplotenia

 

 

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Príklad montáže

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Výška   €  

442594 Panel na pastvinu s bránou kov pozinkované v ohni 240 cm 220 cm 1 18   
442595 Panel na pastvinu s bránou kov pozinkované v ohni 300 cm 220 cm 1 18   
442596 Panel na pastvinu s bránou kov pozinkované v ohni 360 cm 220 cm 1 18   

Uzatváracia 
závora
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Rozširovací prvok
na stavbu hnacích uličiek a 
mobilných ošetrovacích zariadení

• možné oblasti použitia ako vakcinácie, 
kontrola ušných známok alebo na nakladanie 
alebo triedenie koní

 

 

 

Príklad montáže

Výr. č. Popis Materiál Šírka Výška  €  

442620 Rozširovací prvok Posuvné dvere, jednotlivé kov pozinkované v ohni 85 cm 200 cm 1   
442621 Rozširovací prvok Spojovací rám pre panely kov pozinkované v ohni 85 cm 186 cm 1   

Panely na pastviny

 

 

Výr. č.  €

442574 1  

Novinka

 
 

Výr. č.  €

442573 1  

Novinka

Connector for Pasture Panels
• ideal for connecting two pasture panels (flat oval tubes)
• we always recommend the use of two connectors for a secure connection of two pasture panels
• also enables the connection of pasture panels across corners
• suitable for all pasture panels with/without gate
• Material: metal hot-dip galvanised

available from: March 2022

Wall/floor Bracket for Pasture Panels
• for fixing pasture panels to the wall or ground
• by omitting the screw close to the wall, panels can also be fixed at a slight angle to compensate for 

small slopes or inclines in the terrain
• Screw-on part completely hot-dip galvanised

available from: March 2022

442621
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Nádoba na napájanie
Nádoba na napájanie s rúrovým 
ventilom E21
• s napájacou miskou z ušľachtilej ocele, rúrovým ventilom a stabilným 
liatinovým telesom • ideálny pre dojnice, pretože nastáva veľký prietok 
vody • extra veľká a široká miska (Ø 27 cm, výška 12 cm) 
• Antikor sa postará o optimálnu hygienu vody • 4-bodové upevnenie 
na stene alebo rúre • Upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky

 
 

 

Výr. č. Prípojka vody Kapacita   € 

221860 G 1/2“ 5 l 1 60  
2218605 G 3/4“ 5 l 1 60  

Výr. č. Popis Materiál  €

22365 Upevňovacie strmene párové kov 1/25  
221861 Ventil  1/20  
221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  

Nádoba na napájanie s rúrovým 
ventilom G51
• veľká miska na pitie zo sivej liatiny • vysoko kvalitný, smaltovaný 
povrch • ľahko čistiteľný tvar nádoby • na upevnenie na stenu a rúru

smaltovaná

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita    €

221851 čierna G 1/2“ 1,7 l 1 84  

Výr. č. Popis Materiál  €

221885 Súprava rúrkových ventilov  1/20  
22365 Upevňovacie strmene párové kov 1/25  

221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni 1/4  

Nádoba na napájanie K75
• regulovateľný prietok vody (až do max. 11 litrov/minúta) • s výtokovou zátkou na ľahšie 
čistenie • na upevnenie na stenu a rúru • Materiál: Polypropylén

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

221875 zelená G 1/2“ 2,8 l 1 60  
221876 zelená G 3/4“ 2,8 l 1 60  

Výr. č. Popis Materiál  €

222019 Rúrkové upevňovacie strmene párové kov popráškované 1  
221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  

Technické údaje 221851

Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 8 l/min pri 3 bar

Technické údaje  

Možnosť pripojenia zhora alebo zdola

Prietokové množstvo
14 l/min pri 3 bar, 20 l/min pri 
5 bar

Technické údaje  

Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 11 l/min pri 3 bar

23
3

313

 

 
G3/4"
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59
15
6

15G3/4"

Top Quality

Top Seller

22365

22365



219

Nádoba na napájanie
Nádoba na napájanie Mod. 221500
• veľká napájacia miska zo sivej liatiny s práškovým povlakom • Tlačný jazyk z ušľachtilej 
ocele • na upevnenie na stenu a rúru

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita OJ Kus/OJ    €

221500 čierna G 1/2“ 1,45 l 2 styck 2 / kartong 1/2 96  
221501 čierna G 1/2“ 1,45 l   1 105  

Výr. č. Popis Materiál OJ Kus/OJ  €

22202 Ventil Mosadz   1/10/400  
22202/1 Ventil Mosadz 1 blister 1 / blister 1  
22210 Prídržná platňa kov   1/100  

221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni   1/4  

Nádoba na napájanie s jazykom z ušľachtilej ocele G16
• Napájacia miska zo smaltovanej sivej liatiny • jednotlivo zabalená • na upevnenie na stenu a rúru

smaltovaná

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

221600 čierna G 1/2“ 1,45 l 1 120  

Výr. č. Popis Materiál OJ Kus/OJ  €

22202 Ventil Mosadz   1/10/400  
22202/1 Ventil Mosadz 1 blister 1 / blister 1  
22210 Prídržná platňa kov   1/100  

221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni   1/4  

Technické údaje 221600

Rozmery (Š x H x V) 20,5 x 25,5 x 17 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 5 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 3,7 kg

Technické údaje  

Rozmery (Š x H x V) 20,5 x 25,5 x 17 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 5 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 3,7 kg

Top Seller

22202 22210

22202 22210
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Nádoba na napájanie
Nádoba na napájanie Mod. 222000
• veľká napájacia miska zo sivej liatiny s práškovým povlakom 
• Tlakový jazyk uzatvárateľný • Tlačný jazyk, sivá liatina • na 
upevnenie na stenu a rúru

Tlakový jazyk uzatvárateľný

 

 
Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita OJ Kus/OJ   €

222000 čierna G 1/2“ 1,5 l 2 styck 2 / kartong 1/2 96  

Výr. č. Popis Materiál OJ Kus/OJ  €

22202 Ventil Mosadz   1/10/400  
22202/1 Ventil Mosadz 1 blister 1 / blister 1  
22210 Prídržná platňa kov   1/100  

221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni   1/4  

Nádoba na napájanie G20
• masívne, smaltované teleso zo sivej liatiny so zvlášť veľkou a 
hlbokou nádobou • Priemer nádoby: 225 mm • na upevnenie na 
stenu a rúru

smaltovaná 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

222020 čierna G 1/2“ 2 l 1 55  

Výr. č. Popis Materiál  €

223426 Vysokotlakový ventil Mosadz 1/20/200  
22365 Upevňovacie strmene párové kov 1/25  
221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni 1/4  

Ochranný oblúk
• z masívnej oceľovej rúry, pozinkovanej v ohni

 

 

 

Výr. č. Popis Materiál Šírka Hĺbka Výška vrát. montážnych platní   €  

221970 Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni 24 cm 30 cm 20 cm 1/4 60   
221971 veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 29 cm 34 cm 20 cm 1/4 48   
221973 Veľkosť 3 kov pozinkované v ohni 41 cm 36,3 cm 22 cm 1/4 32  NEW
221974 pre S60 kov pozinkované v ohni 94 cm 44 cm 39 cm 1   NEW

Technické údaje 222000

Rozmery (Š x H x V) 20,5 x 26 x 18,5 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 5 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 4,5 kg

Technické údaje 222020

Rozmery (Š x H x V) 23,5 x 29 x 15,8 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietok vody 3-násobne prestaviteľná
Prietokové množstvo 7,5 - 11 l/min (3 bar)
Prietokové množstvo 11 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 7,4 kg

v

der Schutzbügel zum Tränkebecken S60 (Art.Nr. 221974) kommt zu den Schutzbügeln auf Seite 208 unten hinzu. Du brauchst hier 
aber noch nicht aktualisieren. 
Die Tabelle passend für kommt weg und dafür soll der passende Schutzbügel bei den einzelnen Tränkebecken jeweils als Zubehör 
aufgeführt werden. Bei einem großen Teil ist dies bereits der Fall, jedoch teilweise stimmt hier etwas nicht. Dies ist derzeit bei Ste-
fan zur Prüfung. Er meinte er wird es mir diese Woche machen und dann gebe ich dies gesammelt zur Berichtigung an Grise weiter. 
Im Anschluss teile ich es dir mit, welche Tränken genau aktualisiert werden müssen.

Top Quality

221973221971221970 221974

223426 22365

22202 22210
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Nádoba na napájanie
Nádoba na napájanie K50
• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu • jazyk uzatvárateľný (samostatné príslušenstvo) 
• 4-dierové upevnenie • vhodná pre 1/2“ a 3/4“ prípojku • Upevňovací materiál nie je súčasťou 
dodávky • na upevnenie na stenu a rúru

vhodná pre 
1/2“ a 3/4“ 
prípojku

 

 

Výr. č. Popis Farba Prípojka vody Kapacita OJ Kus/OJ   €

225031 Úprava Kerbl zelená G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l   1 120  
225032 Úprava Kerbl olivová zelená G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l   1 120  
225030 neutrálna úprava modrá G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l   1 120  
225033 neutrálna úprava čierna G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l 2 styck 2 / kartong 1/2 160  

Výr. č. Popis Materiál  €

22501 Upevňovací strmeň so stabilizačnými doskami v pároch kov 1/25  
221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  
225034 Tlakový jazyk umelá hmota 1/20  
223426 Vysokotlakový ventil Mosadz 1/20/200  

2250341 Blokovanie jazyka pre nádoby na napájanie K50  1/50/500  

Nádoba na napájanie K71
• vysoko kvalitná nádoba na napájanie z húževnatého plastu • hlboká 
miska na dostatočné napájanie vodou dobytku chovaného na mlieko a mäso 
• špeciálne integrovaný rúrový pripojovací kus z mosadze zaručuje bezpečné 
spojenie k vodovodu • zapustiteľný tlakový jazyk s ľahkým chodom umožňuje 
optimálny príjem vody • extrémne stabilná montáž na stene alebo rúre 
vďaka zosilneniu kovu • s ventilom, výr. č. 223437 vhodný tiež na pripojenie 
na nízky tlak • 4 pozdĺžne otvory na variabilné upevnenie • Tlakový jazyk 
uzatvárateľný

Tlakový jazyk uzatvárateľný

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita    €

221871 zelená G 1/2“ 2,4 l 1 72  

Výr. č. Popis Materiál  €

223426 Vysokotlakový ventil Mosadz 1/20/200  
223437 Nízkotlakový ventil umelá hmota 1/100/400  
22501 Upevňovací strmeň so stabilizačnými doskami v pároch kov 1/25  
221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni 1/4  

Technické údaje 221871

Rozmery (Š x H x V) 22,6 x 30,5 x 16,5 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietok vody 3-násobne prestaviteľná
Prietokové množstvo 7,5 - 11 l/min (3 bar)
Prietokové množstvo 11 l/min pri 3 bar

Technické údaje  

Rozmery (Š x H x V) 21 x 30,2 x 17 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietok vody 3-násobne prestaviteľná
Prietokové množstvo 7,5 - 11 l/min (3 bar)
Hmotnosť 0,95 g

22501

225030 225032 225033

225031

223426
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Nádoba na napájanie
Nádoba na napájanie Allweiler K/2
• škrupina nádoby z vysoko kvalitnej sivej liatiny, smaltovaná, R 1/2 • ventil z mosadze, 
s vymeniteľnou skrutkovacou dýzou pre vysoký alebo nízky tlak • tlaková klapka zo 
sivej liatiny, smaltovaná, s bočným zastavovacím zariadením • pre montáž rúry od 1 
1/4“ do 2“ použiť výr. č. 22365 • 4-dierové upevnenie • osvedčený mosadzný ventil, 
vymeniteľný (bez zmeny potrubia) – usporiadanie ventilov podľa DIN 1988 • výtok vody 
bez hluku, nestriekajúci, žiadne spätné rázy v potrubí, preto žiadne ľakanie zvierat

 

 

 

Výr. č. Farba   €

22465 modrá 1 96  

Výr. č. Popis Materiál  €

223411 Ventil Allweiler  1/25/150  
22365 Upevňovacie strmene párové kov 1/25  

221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni 1/4  
223426 Vysokotlakový ventil Mosadz 1/20/200  
223410 Ventilový kužeľ ALLWEILER umelá hmota 1/2.000  
223427 Ventilový kužeľ ALLWEILER Mosadz 1/1.000  
223419 Súprava upínacích strmeňov 1 1/4“ a 1 1/2“  1  
223420 Súprava upínacích strmeňov 2“  1  

Nádoba na napájanie Allweiler L/5
• škrupina nádoby a tlaková klapka z vysoko kvalitnej tlakovej liatiny, smaltovaná • 4-dierové upevnenie • jednoduchá 
montáž • osvedčený mosadzný ventil, vymeniteľný (bez zmeny potrubia) – usporiadanie ventilov podľa DIN 1988 
• výtok vody bez hluku, nestriekajúci, žiadne spätné rázy v potrubí, preto žiadne ľakanie zvierat 
• jednotlivé uzatváracie zariadenie • ventil z mosadze, voliteľne so skrutkovacou dýzou pre vysoký 
alebo nízky tlak • nádoba na napájanie L/5 je vhodná tiež na chov hovädzieho dobytka v dlhých, 
stredne dlhých a krátkych maštaliach

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody   €

22466 modrá 1/2“ IG 1 60  

Výr. č. Popis Materiál  €

223411 Ventil Allweiler  1/25/150  
22365 Upevňovacie strmene párové kov 1/25  

221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni 1/4  
223426 Vysokotlakový ventil Mosadz 1/20/200  
223410 Ventilový kužeľ ALLWEILER umelá hmota 1/2.000  
223427 Ventilový kužeľ ALLWEILER Mosadz 1/1.000  
223419 Súprava upínacích strmeňov 1 1/4“ a 1 1/2“  1  
223420 Súprava upínacích strmeňov 2“  1  

Technické údaje 22466

Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Hmotnosť 6 kg

Technické údaje 22465

Možnosť pripojenia zhora alebo zdola

22365

223410223426 223419

223410223426 223419

22365
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Nádoba na napájanie
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 • vhodná pre vysoký a nízky tlak • na upevnenie na stenu a rúru 
• s výtokovou zátkou

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

222070 zelená G 1/2“ 5 l 1 42  

Výr. č. Popis Materiál  €  

222019 Rúrkové upevňovacie strmene párové kov popráškované 1   
22192 Plavákový ventil Vysokotlakový  1/50   
22182 Plavákový ventil Nízky tlak  1/100   

221973 Ochranný oblúk Veľkosť 3 kov pozinkované v ohni 1/4  NEW

Dvojitá nádoba na napájanie s plavákom S60
na upevnenie na stenu a rúru

• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu • pre až do 40 veľkých kusov hovädzieho dobytka 
• vhodná pre vysoký a nízky tlak • s vnútorným okrajom na zabránenie plytvaniu vody • s 2 výtokovými 
zátkami na ľahšie čistenie • veľký výpust (16601) s možnosťou dodatočného vybavenia • klapka na 
hornej strane pre rýchly prístup k ventilu • s výtokovou zátkou

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Prípojka vody Kapacita   €

223618 na upevnenie na stenu a rúru zelená G 3/4“ 58 l 1 8  

Výr. č. Popis Materiál  €  

223441 Plavákový ventil 220P  1   
16601 Výpust pre vaňu na pazúry/pastvinové napájadlo umelá hmota 1/100   
221974 Ochranný oblúk pre S60 kov pozinkované v ohni 1  NEW

Technické údaje 223618

Rozmery (Š x H x V) 86 x 41,5 x 38 cm
Možnosť pripojenia prípojka vody zhora, zdola alebo zozadu
Prietokové množstvo 54 l/min pri 5 bar, 41 l/min pri 3 bar, 24 l/min pri 1 bar
Hmotnosť 15 kg

Technické údaje 222070

Rozmery (Š x H x V) 29,4 x 34 x 16,1 cm
Možnosť pripojenia zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 6,5 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 2,3 kg

Dostupný aj ako ohrievateľný variant
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Nádoba na napájanie
Nádoba na napájanie s plavákom S522
• cenovo výhodná nádoba na napájanie s plavákom z polypropylénu • vrát. výtokovej 
zátky na ľahšie čistenie

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

22522 zelená G 1/2“ 3 l 1/9 189  

Výr. č. Popis Materiál  €

22523 Plavákový ventil  1/100  
22524 Výtoková zátka  1/100  
221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  

Nádoba na napájanie s plavákom S190
• 1/2“ prípojka pre vysokotlakový plavákový ventil (22192) • Antikorový kryt 
plaváka • rozsah dodávky s plavákovým ventilom • Materiál: Sivá liatina 
popráškované

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

22190 zelená G 1/2“ 2 l 1 72  

Výr. č. Popis Materiál  €

22192 Plavákový ventil Vysokotlakový  1/50  
221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  

Nádoba na napájanie s plavákom S195
• napájacia miska z vysoko kvalitnej sivej liatiny, čierna smaltovaná 
• dodávka s plavákovým ventilom

smaltovaná

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

22195 čierna G 1/2“ 3 l 1 60  

Výr. č. Popis Materiál  €  

22192 Plavákový ventil Vysokotlakový  1/50   
221973 Ochranný oblúk Veľkosť 3 kov pozinkované v ohni 1/4  NEW

Technické údaje 22522

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 pri 3 bar

Technické údaje 22190

Rozmery (Š x H x V) 22 x 26 x 15,5 cm
Prietokové množstvo 5 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 6 kg

Technické údaje 22195

Rozmery (Š x H x V) 25,8 x 15 cm
Možnosť pripojenia zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 6,5 l/min pri 3 bar

22523

22192

22192
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Nádoba na napájanie
Napájací žľab s plavákovým ventilom
• robustný napájací žľab, vyrobený z plastu odolného proti nárazu a ohryzeniu • s výkonným plavákovým 
ventilom • plniace množstvo nastaviteľné od 5 do 8 litrov • kryt ventilu z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele 
• výtok s uzatváracou zátkou pre jednoduché čistenie • so 4 upevňovacími otvormi • zvlášť vhodný pre 
hovädzí dobytok a kone • s výtokovou zátkou • Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

22172 zelená G 1/2“ 9 l 1 40  

Výr. č. Popis  €

22192 Plavákový ventil Vysokotlakový 1/50  

Nádoba na napájanie s plavákom Biglac 25
• 17,5 cm hlboký žľab z vysoko kvalitného polyetylénu s vnútorným okrajom, aby sa obmedzilo plytvanie pri 
chlípaní • s konštantnou hladinou vody • vyprázdnenie na dne • plavákový ventil nie je pre zvieratá prístupný 
a udržiava tlak 9 bar • galvanizovaná upevňovacia platňa • pripojenie pomocou hadice zo spletanej 
ušľachtilej ocele, hore alebo dole, vpravo alebo vľavo, 1/2“ vnútorný závit • hodí sa pre 15 veľkých kusov 
hovädzieho dobytka • na upevnenie na stenu a rúru

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

22349 zelená 1/2“ IG 25 l 1 16  

Technické údaje 22349

Možnosť pripojenia zľava, sprava, zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 34 l/min pri 4 bar

Technické údaje 22172

Rozmery (Š x H x V) 33 x 28 x 33,5 cm
Možnosť pripojenia zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar

Nádoba na napájanie z ušľachtilej ocele s plavákom S1098
• robustná nádoba na napájanie z ušľachtilej ocele s plavákom, odolná proti korózii 
• s výkonným plavákovým ventilom • sklopný, samozatvárací kryt ventilu

 

 

 

Technické údaje 221098

Rozmery (Š x H x V) 28 x 26 x 13 cm
Možnosť pripojenia zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 6,5 l/min pri 3 bar

Výr. č. Prípojka vody Kapacita   €

221098 G 1/2“ 2,5 l 1 120  

Výr. č. Popis  €

22192 Plavákový ventil Vysokotlakový 1/50  

Novinka

22192

22192
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Nádoba na napájanie

Pastvinové napájadlo
• robustný špeciálny materiál, extrémne nerozbitný a tvarovo stabilný • odolný voči UV-žiareniu a mrazu • premyslený 
dizajn • stabilný, do vnútra vyklenutý vnútorný okraj • oválny tvar umožňuje jednoduché prekladanie do dodávky 
• veľký odtok na rýchle vyprázdnenie (výpust výr. č. 16601 je súčasťou dodávky) • prípojka vody a plavákový ventil sú 
chránené pred zvieratami • jednoduché čistenie vďaka hladkým povrchom a zaobleným hranám – žiadne neprístupné 
miesta • stohovateľný • možné ukotvenie v zemi (príslušenstvo nie je súčasťou dodávky) • vhodné pre plavákový ventil 
220P (41 l/min. pri 3 bar) a XtraFlo (250 l/min. pri 3 bar) • plavákový ventil nie je súčasťou dodávky!

Dodatočná vystužený vnútorný okraj a optimalizovaná poloha plaváka pre lepšiu reguláciu hladiny vody

 

 

Výr. č. Farba Kapacita Dĺžka Šírka Výška   €  

223623 zelená 550 l 150 cm 115 cm 58 cm 1 6   
223624 zelená 1000 l 235 cm 125 cm 58 cm 1 6   

Výr. č. Popis Materiál  €

223440 Plavákový ventil XtraFlo Top Entry  1/10/20  
223441 Plavákový ventil 220P  1  
16601 Výpust pre vaňu na pazúry/pastvinové napájadlo umelá hmota 1/100  

223629 Ukotvenie v zemi  1/10  

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

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €  

223518 bez výtokovej zátky tmavozelená 102 cm 72 cm 38 cm 150 l 1 45   
223517 s výtokovou zátkou tmavozelená 130 cm 81 cm 63 cm 380 l 1 35   

Výr. č. Popis Materiál  €

222905 Závesný plavákový ventil Ušľachtilá oceľ 1/50  
16601 Výpust pre vaňu na pazúry/pastvinové napájadlo umelá hmota 1/100  

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 223111

Rozmery (Š x H x V) 100 x 35 x 24 cm

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita  €

223111 zelená 1/2“ 42 l 1  

Výr. č. Popis  €

223113 Plavákový ventil 1/10  

223623223624

223113

223111

223517
223518

222905
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Nádoba na napájanie
Pastvinová pumpa
s funkciou dvojitého zdvihu

• pastvinové čerpadlo s extrémne ľahkým chodom vďaka hliníkovej páke a klzne uloženým otočným bodom • napájacia miska zo stabilnej liatiny 
• moderný dizajn • vždy čerstvá a čistá voda • minimálne náklady na údržbu • čerpá vodu až do hĺbky 8 m • 0,6 litra na zdvih (v závislosti od sacej 
hĺbky) • vhodná na pripojenie hadice a rúry • Hadica a nasávací kôš dostupné ako príslušenstvo • vhodná pre hovädzí dobytok a kone • Vzdialenosť 
dier pre montážne otvory: 425 x 260 mm

P100 Duo (221135): prídavná špeciálne upravená pitná nádoba pre teľa 
• vynikajúco osvedčená na chov dojníc • dojnica a teľa môžu piť súčasne • Dojčiaca krava čerpá vodu aj pre teľa. Z hlavnej nádoby voda steká do 
malej pitnej nádoby pre teľa

 
 

 

Výr. č. Popis Prípojka vody   €

221100 P100 3/4“ 1 12  
221120 P100 1“ 1 12  
221135 P100 Duo 1“ 1 12  

Spôsob činnosti

Páka sa prostredníctvom hlavy zvieraťa posunie smerom 
dopredu. Ťažná tyč zdvihne membránu a nasáva vodu do 
priestoru membrány.

V dôsledku gravitácie a napätia v membráne sa páka 
pohybuje znova smerom dozadu. Voda sa vytláča z 
priestoru membrány a tečie do napájacej misky. Spätné 
ventily zaručujú, že voda sa vždy nasaje a napumpuje sa 
do správneho smeru.

Časť čerpanej vody zostane na hornej strane membrány 
a tečie do napájacej misky hneď, ako sa membrána pri 
nasledujúcom cykle znova stlačí, t. j. keď zviera znova 
zatlačí páku (funkcia dvojitého zdvihu).

Úložné body s klznými ložiskami

Páka z hliníka

Napájacia miska z liatiny

Spätné ventily

Ťažná tyč

Membrána z gumy

Závit a hadicová prípojka z mosadze

Výr. č. Popis  €

221102 Membrána 1/50  

221100

221135
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Pastvinová pumpa AQUAMAT II MK
• vynikajúco osvedčená na chov dojníc • dojnica a teľa môžu piť súčasne • pastvinová pumpa s 
mimoriadne ľahkým chodom • vždy čerstvá a čistá voda • zviera sa môže na pastvinové pumpy ihneď 
naučiť • čerpá vodu z hĺbky 7 m alebo do dĺžky 70 m • vhodná na napájanie 10 – 15 zvierat 

 

 

Výr. č. Farba   €

222930 zelená 1 10  

Pastvinová pumpa AQUAMAT II
• pastvinová pumpa s mimoriadne ľahkým chodom • vždy čerstvá a čistá voda • zviera sa môže na 
pastvinové pumpy ihneď naučiť • čerpá vodu z hĺbky 7 m alebo do dĺžky 70 m 
• vhodná na napájanie 10 – 15 zvierat

 

 

 Výr. č. Farba   €

22421 zelená 1 14  

Výr. č. Popis Prípojka  €

22422 Nasávací kôš s hadicovou prípojkou  1/50  
22423 Ryhovaná prípojka 1“ 1  

Súprava sacích hadíc pre pastvinové čerpadlo
• vhodná pre 3/4“ a 1“ pastvinové pumpy

 

 

 Súprava pozostávajúca z: 1 x 7 m sacia hadica 1“, 1 x nasávací kôš 1“, 2 x hadicová spona, 
2 x hadicová prípojka 1“ (1“ AG – 1“ sacia hadica), 1 x objímka (3/4“ IG – 1“ IG), 
1 x objímka (1“ IG – 1“ IG)

Výr. č. Dĺžka  €

221123 7 m 1  

Nádoba na napájanie

Súprava plavákov pre pastvinové čerpadlo
• vhodná pre 3/4“ a 1“ pastvinové pumpy • Guľa plaváka zabraňuje poklesu nasávacieho koša 
na dno povrchovej vody a tým nasatiu zakalenej vody a kalu • Nasávací kôš pláva cca 15 cm pod 
hladinou vody

 
 

 Súprava pozostávajúca z: 1 x guľa plaváka (Ø 145 mm) 
s prídržnými okami, 1 x nasávací kôš 1“ vrát. hadicovej 
prípojky 1“

Výr. č.  €

221121 1/20  

Pripojovacia súprava pre pastvinové čerpadlo
• vhodná pre 3/4“ a 1“ pastvinové pumpy

 
 

 Súprava pozostávajúca z: 1 x hadicová spona, 1 x hadicová prípojka 1“ 
(1“ AG – 1“ hrdlo hadice), 1 x objímka (3/4“ IG – 1“ IG), 
1 x objímka (1“ IG – 1“ IG)

Výr. č.  €

221124 1/50  

Príslušenstvo pre pastevné čerpadlá
vhodné pre pastevné čerpadlo P100 (výr. č. 221100, 221120), pastevné čerpadlo P100 Duo (výr. č. 221135) a AQUAMAT (výr. č. 222930, 22421)

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Ø Vnútorný priemer hadice  €

221119 Sacia hadica so špirálou z tvrdého PVC PVC 25 m 30 mm 25 mm 1  
221122 Nasávací kôš s hadicovou prípojkou     1/50  
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Nádoba na napájanie pre nízky tlak
Nádoba na napájanie s plavákom SN190
pre nízky tlak

• nádoba zo sivej liatiny s práškovým nástrekom • Objem nádoby: 2 litre • Antikorový 
kryt plaváka • G 1/2“ prípojka na nízkotlakovom plavákovom ventile (22182) • dodávka s 
plavákovým ventilom • na upevnenie na stenu

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

22215 zelená G 1/2“ 2 l 1 72  

Výr. č. Popis Materiál  €

22182 Plavákový ventil Nízky tlak  1/100  
221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  

Nádoba na napájanie KN50
pre nízky tlak

• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu • s nízkotlakovým ventilom 
• jazyk uzatvárateľný (samostatné príslušenstvo) • objímka a stabilizačné 
platne nie sú súčasťou dodávky • na upevnenie na stenu a rúru

 
 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

225035 zelená G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l 1 120  

Výr. č. Popis Materiál  €

22501 Upevňovací strmeň so stabilizačnými doskami v pároch kov 1/25  
221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  
225034 Tlakový jazyk umelá hmota 1/20  
223437 Nízkotlakový ventil umelá hmota 1/100/400  

Nádoba na napájanie pre prístavbu pastvinového suda
• napájacia miska z antikoróznej hliníkovej liatiny • vhodné pre všetky sudy na vodu • v komplete s 
prírubovým tesnením (221753) • kompletne s nízkotlakovým ventilom 

 

 

Výr. č. Prípojka vody Kapacita   €

22175 Príruba 2,6 l 1 90  

Výr. č. Popis  €

22176 Nízkotlakový ventil 1/50/500  
221753 Kartónové tesnenie 8-hranné 1/300  

Technické údaje 22215

Rozmery (Š x H x V) 24 x 26 x 15,5 cm
Možnosť pripojenia zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 4 l/min pri 0,5 bar, 6 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 6 kg

Technické údaje 225035

Rozmery (Š x H x V) 21 x 30,2 x 17 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 7,2 l/min pri 0,5 bar, 10,8 l/min pri 0,75 bar
Hmotnosť 0,95 kg

Technické údaje 22175

Rozmery (Š x H x V) 23,5 x 28,7 cm
Prietokové množstvo 10 l/min pri 0,2 bar
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Nádoba na napájanie pre nízky tlak

Nádoba na napájanie pre prístavbu pastvinového suda KN50
• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu • vrát. platne adaptéra na priame pripojenie na pastvinové 
sudy • kompletne s nízkotlakovým ventilom • kompletne s prírubovým tesnením • na montáž na sud

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Kapacita  €

221755 vrát. platne adaptéra zelená 2,2 l 1  

Výr. č. Popis Materiál  €

221757 Doska adaptéra pre prístavbu pastvinového suda kov 1/5  
221758 Kartónové tesnenie pre platňu adaptéra  1/100  
225034 Tlakový jazyk umelá hmota 1/20  
223437 Nízkotlakový ventil umelá hmota 1/100/400  

Dvojité napájadlo s plavákom pre prístavbu 
pastvinového suda S60
• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu • pre až do 40 veľkých kusov hovädzieho dobytka • kompletne 
zmontovaná, ľahká montáž na pastvinový sud • s vnútorným okrajom na zabránenie plytvaniu vody • s 2 výtokovými 
zátkami na ľahšie čistenie • veľký výpust (16601) s možnosťou dodatočného vybavenia • klapka na hornej strane pre 
rýchly prístup k ventilu • s výtokovou zátkou

kompletne zmontovaná, ľahká montáž na pastvinový sud

 
 

 

Technické údaje 223619

Rozmery (Š x H x V) 90 x 45 x 35 cm
Možnosť pripojenia prípojka vody zhora, zdola alebo zozadu
Prietokové množstvo 24 l/min pri 1 bar
Hmotnosť 15 kg

Výr. č. Popis Farba Kapacita   €

223619 na namontovanie na pastvinový sud zelená 58 l 1 8  

Technické údaje 221755

Rozmery (Š x H x V) 21 x 30,2 x 17 cm

Nádoba na napájanie N20
• masívne, smaltované teleso zo sivej liatiny so zvlášť veľkou a hlbokou nádobou • s nízkotlakovým 
ventilom • kompletne s prírubovým tesnením • Platňa adaptéra na priame pripojenie na pastvinové 
sudy • Doska adaptéra nie je súčasťou dodávky – prosíme objednať samostatne • na upevnenie na 
stenu a rúru

 

 

 

Technické údaje 222030

Rozmery (Š x H x V) 23,5 x 29 x 15,8 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 10 l/min pri 0,2 bar

Výr. č. Farba Prípojka vody Kapacita   €

222030 čierna G 1/2“ 2 l 1 55  

Výr. č. Popis Materiál  €

221757 Doska adaptéra pre prístavbu pastvinového suda kov 1/5  
221758 Kartónové tesnenie pre platňu adaptéra  1/100  
22176 Nízkotlakový ventil  1/50/500  

Výr. č. Popis Materiál  €

223441 Plavákový ventil 220P  1  
16601 Výpust pre vaňu na pazúry/pastvinové napájadlo umelá hmota 1/100  

 1
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Nádoba na napájanie pre nízky tlak
Pripojovacia súprava pre kontajner IBC
• na pripojenie nádoby na napájanie na kontajner IBC • flexibilná 
pancierová hadica 70 cm • vrát. pripojovacieho príslušenstva (pozri 
rozsah dodávky) 

 

 rozsah dodávky: 1 x pancierová hadica 70 cm (prípojka 2 x 3/4“ 
samica), 1 x adaptér pre kontajner IBC vrát. tesnenia (S60 x 6 na 
3/4“ AG), 1 x priama redukcia 3/4“ samec na 1/2“ samica, 1 x dvojitá 
vsuvka 1/2“ AF na 1/2“ AG, 1 x dvojitá vsuvka 3/4“ AF na 3/4“ AG

Výr. č.  €

221980 1/20  

Montážna doska pre zásobník IBC
• montážna platňa na upevnenie nádoby na napájanie na nádrž IBC • vhodná pre všetky 
napájadlá s nízkotlakovým ventilom • Materiál: kov

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

221981 275 mm 175 mm 1/10  

Ktoré napájadlá sa hodia?  

Výr. č. 22215 Nádoba na napájanie s plavákom SN190
Výr. č. 225035 Nádoba na napájanie KN50
Výr. č. 222030 Nádoba na napájanie N20

Pripojovací kohút pre kontajner IBC
• s plastovým adaptérom S60x6 (DN61) pre nádrž IBC 

 

 

Výr. č. Popis Guľový kohút  €

221982 s hadicovou prípojkou 3/4“ 1/24/96  
221983 s dvoma rýchlospojkami, samostatne uzatvárateľnými 1/2“ 1/16/64  
221984 s 3/4“ spojkou GeKA a rýchlospojkou 3/4“ 1/20/80  

Plavákový ventil LACABAC
• umožňuje plnoautomatizované napájanie vodou prostredníctvom zavesenia do nádob a sudov 
• použiteľný do tlaku vody 10 bar • výška plaváka nastaviteľná bez nástroja • 29 l/min. pri tlaku 
vody 5 bar, 24 l/min. pri tlaku vody 3 bar, 15 l/min. pri tlaku vody 0,5 bar (špec. nízkotlakový ventil 
223488) • vďaka prestaviteľným upevňovacím strmeňom je možná montáž na kruhové alebo rohové 
napájadlá • Materiál: Oceľový plech nehrdzavejúce

 

 

 

Výr. č. Popis Prípojka vody  €

223488 pre nízky tlak 1/2“ 1  
223492 pre normálny tlak 1/2“ 1  

221982

221983

221984
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Plavákové ventily
Závesný plavákový ventil
• na zavesenie za okraj žľabov, nádob a sudov • automaticky udržiava hladinu náplne • všade ľahká 
inštalácia • Vysokotlaková i nízkotlaková dýza sú súčasťou dodávky • Plastový plavákový ventil, ochranný 
kryt z antikoru • Antikorový závesný oblúk na okraj nádoby sa uvoľní bez použitia náradia • Nízkotlaková 
dýza (biela) do prietoku 4,0 l/min pri 0,5 bar • Vysokotlaková dýza (čierna) do prietoku 4,5 l/min pri tlaku 
3 bar • Materiál: Ušľachtilá oceľ

 

 

 

Výr. č. Prípojka vody  €

222905 1/2“ 1/50  

Plavákový ventil
• Prietok vody do 4 l/min

na prestavenie plavákových napájačiek s vysokotlakovým ventilom, výr. č. 22192
 

 

 

Výr. č. Popis Prípojka vody  €

22182 Nízky tlak 1/2“ 1/100  

Ktoré napájadlá sa hodia?  

výr. č. 221098 Nádoba na napájanie s plavákom S1098 ušľachtilá oceľ
Výr. č. 22195 Nádoba na napájanie s plavákom S195
Výr. č. 222070 Nádoba na napájanie s plavákom S30
Výr. č. 22172 Napájací žľab s plavákovým ventilom

Plavákový ventil 220P
• univerzálny plavákový ventil • dlhá životnosť • odolný proti UV a korózii • Prietok 
vody: 54 l/min. pri 5 bar, 41 l/min. pri 3 bar, 24 l/min. pri 1 bar • použiteľný až do 
tlaku vody 14 bar (s namontovanou dýzou) • vhodné pre: Vysokotlakový, Nízky tlak

 

 

 
Výr. č. Prípojka vody  € 

223441 3/4“ 1  

Výr. č. Popis  €

223442 Plaváková lopta 1/36  
223444 Plastová matica 1/50  

Plavákový ventil XtraFlo Top Entry
• univerzálny plavákový ventil • pre malé stavebné priestory • dlhá životnosť • vysoké prietokové 
množstvo • Plniaci výkon: 310 l/min. pri tlaku vody 5 bar, 250 l/min. pri tlaku vody 3 bar • odolný 
proti UV a korózii • Výr. č. 223440: Hladina vody meniteľná vďaka výškovo prestaviteľnému 
ramenu plaváka o 4 cm • šetrí čerpadlo na vodu, pretože ventil je buď kompletne otvorený alebo 
zatvorený • Súprava na opravu obsahuje membrány, ventilové platne, dýzu, páku a pilotný kolík, 
pružinu a závlačku • vhodné pre: Vysokotlakový

 

 

 

Výr. č. Prípojka vody   €

223440 3/4“ 1/10/20  

Výr. č. Popis  €

223442 Plaváková lopta 1/36  
223443 Opravná súprava XtraFlo 1/10  
223444 Plastová matica 1/50  

223441

223440
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Žľabové napájačky
Žľabové napájadlo s ventilom
• napájadlo z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele • nekompliko-
vané čistenie žľabového napájadla zdvihnutím tlakovej klapky 
• vhodné na pripojenie cirkulačného potrubia, jednostranná 
prípojka je taktiež možná • prídavný ohrev je voliteľne 
dostupný • montáž sa uskutoční na spodnej strane vane 
napájadla • na upevnenie na stenu a rúru

pre výr. č. 221131 sú potrebné 2 ohrevy

Výr. č. 221132: na 
prevádzkovanie s 
transformátorom (nie je 
súčasťou dodávky!)

 

 

Technické údaje 221130 221131

Rozmery (Š x H x V) 300 x 375 x 400 mm 300 x 760 x 400 mm
Možnosť pripojenia zľava alebo sprava zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 16 l/min pri 3 bar 16 l/min pri 3 bar

Výr. č. Popis Prípojka vody Kapacita   €

221130 jednoduchá G 3/4“ 5 l 1 12  
221131 dvojitá G 3/4“ 10 l 1 9  

Výr. č. Popis  €

221132 Prídavný ohrev 1  
221133 Ventil pre žľabové napájadlo s ventilom 1  

Made in Germany

Žľabové napájadlo z ušľachtilej ocele
• pre hovädzí dobytok a kone • z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele 
• plavákový ventil s 1/2“ prípojkou • možnosť použitia do 
max. 6 bar bez redukčného ventilu • 2 cólový výtok vody v strede dole

221030: Možnosť dodatočného vybavenia prídavným ohrevom 
100 W (výr. č. 221056)
221031: vrát. ohrevu 100 W, 24 V

nemrznúca do pribl. -15 °C

 

 

Výr. č. Popis Prípojka vody Kapacita   €

221030 bez ohrevu, s možnosťou dodatočného vybavenia G 1/2“ 35 l 1 12  
221031 vrát. ohrevu G 1/2“ 35 l 1 12  

Výr. č. Popis  €

221038 Plavákový ventil 1/100  
221056 Ohrev 100 W, 24 V – pre sklopné napájadlá od 2010 (pravouhlý tvar) 1  

Technické údaje  

Rozmery (Š x H x V) 610 x 425 x 285 mm
Prietokové množstvo 35 l/min pri 3 bar

Made in Germany

221038

221030

221130

221131
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Žľabové napájačky
Žľabové napájadlo z ušľachtilej ocele
• Antikorová vaňa napájačky • Pozinkovaná nástenná konzola a podlahový podstavec • veľký výtokový otvor a šikmé dno vane umožňujú rýchle vytečenie 
vody a samočistenie vane • expanzná tesniaca zátka na rýchle otvorenie a zatvorenie výtoku • prípojka výtoku hodiaca sa pre rúru KG DN 100 • s vysoko 
výkonným plavákovým ventilom 3/4“ • jednoduché otváranie krytu ventilu • Na ochranu proti mrazu do -15 °C: Elektrický ohrev 200 W, integrovaný 
(výr. č. 221142, 221143, 221152, 221153) alebo s možnosťou dodatočného vybavenia (výr. č. 221094), prevádzka s transformátorom (nie je súčasťou 
dodávky!) • ventil XtraFlo s 250 l/min. pri 3 bar voliteľne dostupný

s nemrznúcim ohrevom do pribl. -15 °C

 

 

Výr. č. Popis
Výhrevný 

výkon
Napätie Prípojka vody

Vnútorná 
dĺžka

Kapacita  €  

221140 s podlahovým podstavcom   G 3/4“ 100 cm 50 l 1   
221141 s nástennou konzolou   G 3/4“ 100 cm 50 l 1   
221150 s podlahovým podstavcom   G 3/4“ 190 cm 95 l 1   
221151 s nástennou konzolou   G 3/4“ 190 cm 95 l 1   
221142 s podlahovým podstavcom, vrát. ohrevu 200 W 24 V G 3/4“ 100 cm 50 l 1   
221143 s nástennou konzolou, vrát. ohrevu 200 W 24 V G 3/4“ 100 cm 50 l 1   
221152 s podlahovým podstavcom, vrát. ohrevu 200 W 24 V G 3/4“ 190 cm 95 l 1   
221153 s nástennou konzolou, vrát. ohrevu 200 W 24 V G 3/4“ 190 cm 95 l 1   

Výr. č. Popis vhodný pre  €

221145 Podlahový podstavec pre žľabové napájadlo z ušľachtilej ocele 221140, 221150 1  
221146 Nástenná konzola pre žľabové napájadlo z ušľachtilej ocele 221141, 221151 1  
223441 Plavákový ventil 220P  1  
223440 Plavákový ventil XtraFlo Top Entry  1/10/20  
221094 Doplnkový/náhradný ohrev 200 W  1  
221144 Tesniaca zátka pre žľabové napájadlo z ušľachtilej ocele  1/20/80  

Technické údaje: Žľabové napájadlo 100 cm (vnútorný rozmer) Žľabové napájadlo 190 cm (vnútorný rozmer)

Vonkajšie rozmery s nástennou konzolou (D x Š x V) 117 x 60 x 64 cm 207 x 60 x 64 cm
Vonkajšie rozmery s podlahovým podstavcom (D x Š x V) 122 x 58 x 102 cm 212 x 58 x 102 cm
Prípojka vody zľava alebo sprava zľava alebo sprava
Prietok vody 54 l/min. pri 5 bar, 41 l/min. pri 3 bar 54 l/min. pri 5 bar, 41 l/min. pri 3 bar



235

Žľabové napájačky

Univerzálna kefa a kefa na kotol
• Polypropylénové štetiny, stredne tvrdé • Hrúbka štetín: 0,3 mm

teplovzdorná do 80 °C

 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka   €

29172 bez násady modrá 200 mm 125 mm 1/10  

Výr. č. Popis Dĺžka  €

29173 Sklolaminátová násada 100 cm 1/20  
29182 Sklolaminátová násada 145 cm 1/20  

Sklopné napájadlo z ušľachtilej ocele
so sklopnou mechanikou

• plochá vaňa napájadla z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele • Pozinkovaná nástenná konzola a podlahový podstavec 
• rýchle čistenie vďaka sklápaciemu mechanizmu • plavákový ventil s 1/2“ prípojkou • možnosť použitia do max. 6 bar 
bez redukčného ventilu

s nemrznúcim ohrevom do pribl. -15 °C

 

 

Výr. č. Popis
Výhrevný 

výkon
Napätie Prípojka vody Kapacita   €  

221033 s nástennou konzolou   G 1/2“ 30 l 1 8   
221032 s podlahovým podstavcom   G 1/2“ 30 l 1 8   
221020 s nástennou konzolou   G 1/2“ 50 l 1 8   
221021 s podlahovým podstavcom   G 1/2“ 50 l 1 8   
221022 s nástennou konzolou   G 1/2“ 70 l 1 8   
221023 s podlahovým podstavcom   G 1/2“ 70 l 1 8   
221019 s nástennou konzolou, vrát. ohrevu 100 W 24 V G 1/2“ 30 l 1 8   
221018 s podlahovým podstavcom, vrát. ohrevu 100 W 24 V G 1/2“ 30 l 1 8   
221024 s nástennou konzolou, vrát. ohrevu 200 W 24 V G 1/2“ 50 l 1 8   
221025 s podlahovým podstavcom, vrát. ohrevu 200 W 24 V G 1/2“ 50 l 1 8   
221026 s nástennou konzolou, vrát. ohrevu 200 W 24 V G 1/2“ 70 l 1 8   
221027 s podlahovým podstavcom, vrát. ohrevu 200 W 24 V G 1/2“ 70 l 1 8   

Výr. č. Popis  €

221056 Ohrev 100 W, 24 V – pre sklopné napájadlá od 2010 (pravouhlý tvar) 1  
221057 Ohrev 200 W, 24 V – pre sklopné napájadlá od 2010 (pravouhlý tvar) 1  
221048 Ohrev 100 W, 24 V – pre sklopné napájadlá do 2009 (tvar W) 1  
221047 Ohrev 200 W, 24 V – pre sklopné napájadlá do 2009 (tvar W) 1  
221038 Plavákový ventil 1/100  

Tip: Prídavný ohrev 100 W alebo 200 W s možnosťou dodatočného 
vybavenia. Pre všetky sklopné napájadlá (tiež od roku 2010) sú na 
to vhodné iba výr. č. 221048 a 221047.

Made in Germany

Technické údaje: Sklopné napájadlo 30 l Sklopné napájadlo 50 l Sklopné napájadlo 70 l

Vnútorné rozmery vane napájadla (D x Š x V) 89 x 40 x 17 cm 139 x 40 x 17 cm 188 x 40 x 17 cm
Vonkajšie rozmery s nástennou konzolou (D x Š x V) 103 x 50 x 43 cm 153 x 50 x 43 cm 203 x 50 x 43 cm
Vonkajšie rozmery s podlahovým podstavcom (D x Š x V) 103 x 45 x 87,5 cm 153 x 45 x 87,5 cm 203 x 45 x 87,5 cm
Prípojka vody zľava alebo sprava zľava alebo sprava zľava alebo sprava
Prietok vody 30 l/min. pri 3 bar 30 l/min. pri 3 bar 30 l/min. pri 3 bar

Varianty s ohrevom:
• Ohrev pod krytom plavákového ventilu
• na prevádzkovanie s transformátorom (nie je súčasťou dodávky!)

29182

29173

29172
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Suevia nádoba na napájanie
SUEVIA Nádoba na napájanie 115
• regulácia množstva vody jednoducho pod jazykom bez demontáže a bez nástroja 
• možnosť jednoduchého odstavenia • Materiál: Sivá liatina smaltovaná

 

 

 
Výr. č. Farba Prípojka vody   €

22375 svetlozelená 1/2“ 1 100  

Výr. č. Popis Materiál  €

SU1010179 Upevňovacie strmene párové  1/10  
SU1020280 Ventil kompletný  1  

221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  

SUEVIA Nádoba na napájanie IDEAL 61
• pre hovädzí dobytok, teľatá a kone • 4-dierové upevnenie • pokojný prítok vody, 
žiadne striekanie • cenovo výhodná • Materiál: Sivá liatina smaltovaná

 

 

 Výr. č. Farba Prípojka vody   €

22360 čierna 1/2“ 1 100  

Výr. č. Popis Materiál  €

22365 Upevňovacie strmene párové kov 1/25  
22366 Ventil  1/100  

221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni 1/4  

SUEVIA Nádoba na napájanie 10P
• miska z vysoko kvalitného plastu Aquathan • so zosilňovacou platňou z 
ušľachtilej ocele

 

 

 
Výr. č. Farba Prípojka vody   €

221000 tmavozelená 1/2“ 1/10 280  

Výr. č. Popis Materiál  €

221970 Ochranný oblúk Veľkosť 1 kov pozinkované v ohni 1/4  
22365 Upevňovacie strmene párové kov 1/25  
22366 Ventil  1/100  

Technické údaje 22375

Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 14 l/min pri 5 bar

Technické údaje 22360

Rozmery (Š x H x V) 21 x 26 x 21 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola

Technické údaje 221000

Rozmery (Š x H x V) 24 x 22,5 x 24,5 cm
Možnosť pripojenia zhora

SU1010179

22365 22366

22365 22366
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Suevia nádoba na napájanie
SUEVIA Nádoba na napájanie 25R
• miska z liatiny, kompletne smaltovaná • mosadzný rúrový ventil s 
prípojkou R 1/2“ zhora a zdola • množstvo vody plynulo regulovateľné 
bez demontáže ventilu • so 6-dierovým upevnením

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody   €

22378 svetlozelená 1/2“ 1 100  

Výr. č. Popis Materiál  €

SU1010179 Upevňovacie strmene párové  1/10  
22366 Ventil  1/100  

221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  

SUEVIA Nádoba na napájanie 370
• so zvlášť ľahkým chodom • možnosť použitia tiež ako rohové 
napájadlo • s reguláciou prietoku • pre ovce a teľatá

 

 

 

Výr. č. Farba Prípojka vody   €

22370 svetlozelená 1/2“ 1 100  

SUEVIA Nádoba na napájanie 46
• ohrievateľná nádoba na napájanie s robustným rúrovým ventilom 
• miska z liatiny, celkom smaltovaná • napájanie cez transformátor 
min. 100 Watt (nie je súčasťou dodávky!) • množstvo vody plynulo 
nastaviteľné zvonka (nie je potrebná žiadna demontáž ventilu) • na 
upevnenie na stenu a rúru

nemrznúca do pribl. -15 °C

 

 

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Prípojka vody   €

22355 zelená 80 W 1/2“ 1 66  

Výr. č. Popis Materiál  €

221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni 1/4  
22366 Ventil  1/100  

Technické údaje 22355

Rozmery (Š x H x V) 18 x 28,5 x 21 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola

Technické údaje 22370

Rozmery (Š x H x V) 19 x 19 x 23,5 cm
Možnosť pripojenia zhora

Technické údaje 22378

Možnosť pripojenia zhora alebo zdola

SU1010179

22366
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Napájačky s ochranou proti mrazu

Ohrievateľné 24 V nádoby na napájanie 
– Ako to funguje?

Ohrievanie pitnej vody pomocou nádoby na napájanie je 
veľmi jednoduché!
Potrebujete iba minimálne jednu ohrievateľnú nádobu na 
napájanie, jeden termostat a jeden transformátor (keďže 
prevádzka je 24 V). Ktorý transformátor na koľko nádob? 
Celkom jednoducho! Keď chcete prevádzkovať iba jednu 
nádobu na napájanie s výkonom 80 Watt, potom postačuje 
jeden transformátor so 100 VA.

Ak chcete navyše pripojiť ešte jeden výhrevný kábel s 24 
Volt prevádzkou, tak jednoducho k tomu pripočítajte príkon 
(= údaj vo Wattoch) kábla a už dostanete potrebný 
minimálny výkon transformátora. Výkon transformátora 
nedimenzujte presne, aby ste mali priestor na rozšírenia.

Pripojovacia schéma
1. Sieťová prípojka 230 V, samostatne zabezpečené
2. Prípojka vody, lúčovitý prívod alebo obehový systém možný
3. Termostat ochrany proti mrazu 230 V, (222794)
4. Rozdeľovacia zásuvka, trieda ochrany min. IP54
5. Transformátor 230 V AC => 24 V AC, 100 Watt (222796), 

200 Watt (222797), 300 Watt (222626), 400 Watt 
(222798)

6. Rozdeľovacia zásuvka, trieda ochrany min. IP54
7. 24 V prívodné vedenie na ďalšie ohrievateľné nádoby na 

napájanie alebo výhrevné káble
8. 24 V prívodné vedenie na pripojenie na nádoby na napá-

janie
9. 24 V výhrevné potrubie s ochranou proti mrazu (22358, 

223581), (ak nie je pripojené k cirkulačnému výhrevnému 
systému)

10. Ochranný plech per oblasť prehryznutia (221975)
11. Izolácia v potrubí
12. Ohrievateľná nádoba na napájanie (napr. 222010)

23
0 

V
24

 V
O

bl
as

ť o
hr

yz
en

ia
 2

4 
V

Pri výbere transformátora dávajte pozor na to, aby ste 
zohľadnili stratu výkonu prostredníctvom káblov prívodného 
vedenia. Príklad výpočtu a tabuľku s údajmi stratového 
výkonu nájdete v tomto katalógu.
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Napájačky s ochranou proti mrazu
Nádoba na napájanie, ohrievateľná H10
• napájacia miska z vysoko kvalitnej sivej liatiny, čierna smaltovaná • spodná miska zo sivej liatiny, čierna s 
práškovým nástrekom • prietok vody na rúrovom ventile regulovateľný • nový koncept ohrevu s ohrevom 
ventilu na ochranu pred mrazom • jednoducho montovateľná nádoba, ventil sa na inštaláciu nemusí 
odstraňovať • napájanie cez transformátor min. 100 Watt (nie je súčasťou dodávky!) • vhodná pre 
systémy obehového kúrenia • jednoduchá elektrická prípojka prostredníctvom vonku ležiacej svorkovej 
skrine • na upevnenie na stenu a rúru

nemrznúca do pribl. -20 °C

 

 

Technické údaje  

Rozmery (Š x H x V) 25,8 x 28,2 x 17,8 cm
Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 8 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 11,5 kg

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Napätie Prípojka vody Kapacita   € 

222005 čierna 50 W 24 V G 1/2“ 1,6 l 1 48  
222010 čierna 80 W 24 V G 1/2“ 1,6 l 1 48  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška    €

222019
Rúrkové upevňovacie strmene 

párové
kov popráškované     1  

221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni     1/4  

221975
Ochrana proti ohryzeniu pre 

potrubia
Oceľový plech galvanicky 

pozinkovaná
100 cm 13,2 cm 8 cm  1  

222019
Ø 1-3“

pin 24 V bez demontáže napájacej misky 
možno pripojiť k 24 V vedeniu

Horná miska
Výhrevný prvok
Spodná miska

80 W alebo 50 W
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Napájačky s ochranou proti mrazu
Nádoba na napájanie, ohrievateľná HP20
• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu (PP) s integrovaným výhrevným káblom • výhrevný 
kábel s možnosťou jednoduchej výmeny • integrovaný termostat ochrany proti mrazu (zapínacia teplota 
cca +3 °C, vypínacia teplota cca +13 °C) • regulovateľný prietok vody (až do 11 litrov/minúta) • vhodná 
pre systémy obehového kúrenia • s výtokovou zátkou na ľahšie čistenie • na upevnenie na stenu a rúru

nemrznúca do pribl. -25 °C

 

 

222019
Ø 1-3“

Technické údaje  

Možnosť pripojenia zhora alebo zdola
Prietokové množstvo 10 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 2 kg

Výr. č. Farba Sprievodný ohrev rúry Výhrevný výkon Napätie Prípojka vody Kapacita   €

222040 zelená bez sprievodného ohrevu rúry 31 W 230 V G 1/2“ 2,8 l 1 60  
222050 zelená so sprievodným ohrevom rúry 73 W 230 V G 1/2“ 2,8 l 1 60  
222045 zelená bez sprievodného ohrevu rúry 31 W 24 V G 1/2“ 2,8 l 1 60  
222055 zelená so sprievodným ohrevom rúry 73 W 24 V G 1/2“ 2,8 l 1 60  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška  €

222019
Rúrkové upevňovacie strmene 

párové
kov popráškované    1  

221971 Ochranný oblúk veľkosť 2 kov pozinkované v ohni    1/4  

221975
Ochrana proti ohryzeniu pre 

potrubia
Oceľový plech galvanicky pozin-

kovaná
100 cm 13,2 cm 8 cm 1  

s integrovaným 
sprievodným ohrevom rúry

Kryt na spodnej strane nádoby 
a uzavretá konštrukcia v oblasti 
prítoku ventilu pôsobia izolujúco 
a zabraňujú uniknutiu tepla 
odovzdaného výhrevným káblom.

Výhrevný kábel

Výtoková zátka

Vonkajší termostat 
ochrany proti mrazu

4 varianty so sprievodným ohrevom rúry, 73 W bez sprievodného ohrevu rúry, 31 W

24 V 222055 222045
230 V 222050 222040

• 222040 a 222045: Výhrevný kábel (cca 31 W) na ohrev nádoby na napájanie a ventilu
• 222050 a 222055: Výhrevný kábel (cca 73 W) na ohrev nádob na napájanie, ventil a až 

do 2 metrov potrubia (sprievodný ohrev rúry)
• pre 24 V verziu je potrebný transformátor (nie je súčasťou dodávky)



241

Napájačky s ochranou proti mrazu
Nádoba na napájanie s plavákom, ohrievateľná SH30
• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu s integrovaným výhrevným káblom • integrovaný 
termostat ochrany proti mrazu (zapínacia teplota cca +3 °C, vypínacia teplota cca +13 °C) • výhrevný 
kábel s možnosťou jednoduchej výmeny • vhodná pre systémy obehového kúrenia • kryt ventilu s 
upínacím hákom pre rýchly prístup • s ventilom, výr. č. 22182 vhodný tiež na pripojenie na 
nízky tlak • vrát. výtokovej zátky na ľahšie čistenie • na upevnenie na stenu a rúru

nemrznúca do pribl. -15 °C

 

 

Technické údaje  

Možnosť pripojenia zľava alebo sprava
Prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar
Hmotnosť 2,7 kg

Výr. č. Farba Sprievodný ohrev rúry Výhrevný výkon Napätie Prípojka vody Kapacita   €

222062 zelená bez sprievodného ohrevu rúry 31 W 230 V G 1/2“ 5 l 1 42  
222063 zelená bez sprievodného ohrevu rúry 31 W 24 V G 1/2“ 5 l 1 42  
222064 zelená so sprievodným ohrevom rúry 73 W 230 V G 1/2“ 5 l 1 42  
222065 zelená so sprievodným ohrevom rúry 73 W 24 V G 1/2“ 5 l 1 42  

Výr. č. Popis Materiál  €  

222019 Rúrkové upevňovacie strmene párové kov popráškované 1   
22192 Plavákový ventil Vysokotlakový  1/50   
22182 Plavákový ventil Nízky tlak  1/100   

221973 Ochranný oblúk Veľkosť 3 kov pozinkované v ohni 1/4  NEW

s integrovaným sprievodným ohrevom rúry

Kryt na spodnej strane nádoby zabraňuje úniku 
tepla, ktoré sa odovzdáva z výhrevného kábla.

Výtoková zátka

Vonkajší termostat ochrany proti mrazu

4 varianty so sprievodným ohrevom rúry, 73 W bez sprievodného ohrevu rúry, 31 W

24 V 222065 222063
230 V 222064 222062

• 222062 + 222063: s vykurovacím káblom (cca 31 W) na ohrev nádoby na 
napájanie a ventilu

• 222064 + 222065: s vykurovacím káblom (cca 73 W) na ohrev nádob na 
napájanie, ventilov a až do 2 metrov potrubia (sprievodný ohrev rúry)

• pre 24 V verziu je potrebný transformátor (nie je súčasťou dodávky)
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Príslušenstvo na ochranu proti mrazu
Výhrevné potrubie s ochranou proti mrazu 24 V
• na ohrievanie lúčovitého prívodu napájadiel • na prevádzkovanie je potrebný jeden 24 V 
transformátor • IPX7

 
 

 

Výr. č. Výhrevný výkon Dĺžka   €

22358 15 W 1,5 m 1/60 720  
223581 30 W 3 m 1/60 720  

Transformátor pre ohrev nádoby
• transformuje napätie z 230 Volt na 24 Volt
• použiteľné pre všetky nemrznúce nádoby na napájanie
• Ochrana proti skratu a preťaženiu prostredníctvom ľahko vymeniteľnej 

automobilovej poistky v okruhu výstupného prúdu
• transformátory sú navyše zabezpečené pred prehriatím prostredníctvom 

integrovaného obmedzovača prúdu (automatické spätné nastavenie po 
vychladnutí)

• IP 65 (transformátor)/IP 20 (prípojka)
• Výroba s vákuovou zálievkou: najlepšia možná ochrana pred vlhkosťou, 

mechanickými a elektronickými zaťaženiami

 
 

 

bežné automobilové jemné poistky pre 
bezpečnú prevádzku inštalácie

Výr. č. Hrúbka  €

222796 100 VA 1  
222797 200 VA 1  
222626 300 VA 1  
222798 400 VA 1  

Ktorý transformátor treba zvoliť?
Keď chcete prevádzkovať nádobu na napájanie s výkonom 
80 W (Pzu), postačuje jeden transformátor s výkonom 100 
W (výr. č. 222796). Ak chcete navyše pripojiť ešte jeden 
výhrevný kábel s 24 V, tak k tomu jednoducho pripočítajte 
príkon (= údaj vo wattoch) kábla. Pri výbere transformátora 
naplánujte 15 % priestor ako výkonovú rezervu 
(faktor 1,15).

Ktorý kábel treba použiť?

Keď musíte pomocou 24 voltového zdroja napájať dlhšiu vzdialenosť medzi transformátorom a vyhrievaním, zohľadnite zvolený priemer vedenia, aby ste 
neriskovali väčší pokles napätia v rámci vedenia.

Výpočet na získanie minimálneho priemeru vedenia: výkon x dĺžka potrubia: 3200 W/m
V príklade uvedenom vyššie by pri vzdialenosti transformátora od vyhrievania v dĺžke 25 metrov vyšiel nasledujúci výsledok: 
(282 W x 25 m: 3200 W/m) mm² = 2,2 mm²

V tomto prípade by sa musel použiť kábel s priemerom 2,5 mm².

Príklad výpočtu pre transformátor:  

2 x nádoba na napájanie s príkonom 100 W = 200 W

1 x výhrevné potrubie s ochranou proti mrazu 24 V vždy s 30 W = 30 W

1 x výhrevné potrubie s ochranou proti mrazu 24 V vždy s 15 W = 15 W

Výkon spotrebiča celkom = 245 W

Rezerva (paušálne 15 %) 245 W x 1,15 = 282 W

Výber pripadne na transformátor s výkonom 300 W.  
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Príslušenstvo na ochranu proti mrazu
Termostat ochrany proti mrazu
• hodiaci sa pre všetky systémy ohrevu nádob a potrubí • vonkajšia sonda sa stará 
o automatické zapnutie a vypnutie • v telese chránenom pred striekajúcom vodou 
• max. schválený výkon 3,6 kW • IP54

Termostat ochrany proti mrazu by sa mal inštalovať na najchladnejšom mieste.

 

 

Výr. č.  €

222794 1/30  

Ochrana proti ohryzeniu pre potrubia
• spoľahlivá ochrana pre potrubia vybavené výhrevným káblom a 
izoláciami • Hrúbka materiálu: 1 mm 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Šírka Výška  €

221975 Oceľový plech galvanicky pozinkovaná 100 cm 13,2 cm 8 cm 1  

Hliníková lepiaca páska
• na reflexiu tepla na vodovodnej rúre • pre 3,5 m dlhú 3/4“ rúru bude 
potrebná 25 m hliníková lepiaca páska

Tip: Pri plastových rúrach potrebujete vždy hliníkovú lepiacu pásku, 
inak nenastane žiadne vedenie tepla

 

 

plastové vodovodné vedenia 
pred montážou výhrevného 
kábla oviňte hliníkovou lepiacou 
páskou

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

222809 100 m 50 mm 1/54  

Výhody:
• inštalácia ochrany proti mrazu nie je zapnutá, keď nehrozí žiadne nebezpečenstvo mrazu
• termostat prvky ochrany proti mrazu vypne alebo zapne automaticky
• aktivačná teplota je voľne nastaviteľná
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Príslušenstvo na ochranu proti mrazu
Výhrevné potrubie s ochranou proti mrazu s termostatom
• vaše vodovodné vedenie vydrží bez mrazu do max. -45 °C • integrovaný termostat ochrany 
proti mrazu (zapínacia teplota cca +3 °C, vypínacia teplota cca +13 °C) • nevhodné pre výhrevné 
rúry • pri dodatočnej izolácii neizolovať súčasne termostat • chráňte oblasť, ktorú môžu zvieratá 
nahryznúť pomocou ochrany proti prehryznutiu • Dĺžka pripojovacieho kábla: 2 m • mechanická 
trieda pevnosti M1 (nevhodná pre odkvapy alebo iné strešné žľaby alebo iné aplikácie s mechanickým 
zaťažením) • Výhrevná potrubie odskúšané podľa VDE 
(s výnimkou 49 m výhrevného potrubia) • 230 Volt • IPX7

mrazuvzdorná do max. -45 °C

Nemontujte nechránené v oblasti prehryznutia zvierat – tu 
použite iba 24 Volt výhrevný kábel! Výhrevné potrubie sa 
nesmie skracovať!

 

Výr. č. Výhrevný výkon Dĺžka Druh zásuvky OJ Kus/OJ   €

223582 16 W 1 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223585 32 W 2 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223586 64 W 4 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223587 128 W 8 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223588 192 W 12 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223590 224 W 14 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223589 288 W 18 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/10 100  
223591 384 W 24 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/10 100  
223592 592 W 37 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/5 75  
223593 784 W 49 m s ochrannou kontaktnou zástrčkou 1 blister 1 / blister 1/5 60  

Potrubie
Izolácia max. 13 mm
Izolačný kryt
Výhrevný kábel

Výhrevné potrubia s ochranou proti 
mrazu
• zabraňujú zamrznutiu potrubí s vodou
• termostat vo výhrevnom potrubí zapne kábel automaticky

Čo treba pri 230 V výhrevných potrubiach zohľadniť:
• montáž musí vykonať podľa VDE0100 kvalifikovaný odborník
• výhrevný kábel upevnite vždy na spodnej strane rúry
• vodovodné potrubie musí byť uzemnené
• 230 V výhrevné káble sú pripravené na zastrčenie a treba ich pripojiť na 

napájanie s ochranným vodičom (ochranný spínač proti chybnému prúdu 
30 mA)

• vykurovacie vedenia sa nesmú skracovať
• výhrevný kábel nesmie byť kratší viac ako 600 mm alebo dlhší ako 

vyhrievaný úsek rúry
• nadmerná dĺžka sa môže v koncovej oblasti ovinúť vo vinutiach okolo 

rúry (zohľadnite, že tu sa musí dodržať vzdialenosť vinutia min. 50 mm)
• výhrevný kábel neprelamujte a dodržte max. polomer ohybu cca 20 mm

• výhrevné káble sa môžu upevniť na rúre pomocou izolačnej pásky alebo 
hliníkovej pásky (222809)

• výhrevné káble sa smú používať iba na plastové vodovodné potrubia 
schválené pre horúcu vodu, ktoré sú vždy naplnené vodou

• pri použití na plastových rúrach sa musí rúra pred položením výhrevného 
kábla ovinúť hliníkovou páskou (222809)

• pri použití plastových rúr dodržte samostatné špeciálne predpisy na 
montáž

• potrubie a výhrevné káble by sa mali izolovať pomocou nehorľavej 
izolácie min. 13 mm

• termostat výhrevného kábla by sa mal umiestniť na najchladnejšej pozícii 
potrubia

• v oblasti ohryzenia zvieratami nepoužívajte 230 V výhrevné potrubia

Hľadáte výhrevné potrubie na strešné žľaby alebo výhrevné potrubie vyššej triedy pevnosti?
Ďalšie výhrevné potrubia nájdete v rubrike Dom a dvor na strane 291.
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Príslušenstvo na ochranu proti mrazu
Obehové čerpadlo C10
Obehové čerpadlo s integrovaným výhrevným prvkom pre celoročnú prevádzku

Ideálne riešenie pre napájanie zvierat s temperovanou vodou. Neustály pohyb vody a pripojiteľný ohrev 
poskytujú dvojitú ochranu proti mrazu.
• 3-stupňové spínanie: 0 = vypnuté, 1 = cirkulačná prevádzka, 2 = cirkulačná a ohrievacia prevádzka
• automatická regulácia nastavenej teploty vody
• automatické bezpečnostné vypnutie pri prehriatí
• LED na spínacej skrinke signalizuje, či je výhrevný prvok pripojený a či vyhrieva
• Rýchloodvzdušňovací ventil na ohrevnom telese
• Obehové čerpadlo s troma rozličnými stupňami otáčok
• jednoduchá montáž prostredníctvom autorizovaného odborníka
• malá potreba miesta vďaka kompaktnej konštrukcii
• veľmi ľahká údržba
• komponenty sa môžu rýchlo odpojiť a demontovať
• pre napájacie zariadenia s dĺžkou okružného potrubia max. 250 m (pri priemere potrubia 3/4“)
• Teleso z ušľachtilej ocele
• Indikátor prietoku a teplomer dostupný ako voliteľné príslušenstvo
• Prípojka vody: 1“ (vstup a výstup)
• Napätie: 230 V

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x obehové čerpadlo, 1 x prietoková rúrka s integrovaným výhrevným 
prvkom, 1 x spätný ventil, 1 x rýchloodvzdušňovač, 1 x pretlakový ventil, 1 x skrutkový spoj 
čerpadla G 1 ½“ – Rp. 1“ pre obehové čerpadlo

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Výkon čerpadla Výhrevný výkon  €

223130 52 cm 41,5 cm 26,5 cm 50 W 3.000 W 1  

Výr. č. Popis  €

223131 Indikátor prietoku s plavákom – pripojovací závit DN25 G1“ 1  
223132 Prípojka teplomera s teplomerom – veľkosť prípojky DN25 1  

Made in Germany

Novinka

Ďalšie informácie k cirkulačnému čerpadlu, ako aj všetko, čo potrebujete 
vedieť okolo témy napájadiel nájdete v našom prospekte 
Technika napájadiel pre stajňu a pastvinu.
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Napájačky s ochranou proti mrazu
Termonapájadlo
• vysoká izolácia prostredníctvom dvojitej peny s výplňou z termopeny 
• ochrana proti mrazu vďaka dotekajúcej vode • konštantná a v každé 
ročné obdobie pre zviera príjemná teplota vody (cca 3 až 5 °C v zime, cca 
10 až 12 °C v lete) • rýchle vyprázdnenie a vypláchnutie cez veľké výtokové 
otvory s ø 100 mm • uzatvorené teleso zabraňuje znečisteniami a stará sa o 
optimálnu hygienu vody • nie je potrebná žiadna elektrická prípojka • vrát. 
podlahových tesnení, náhradných tesnení pre plavákový ventil a výtokovú 
zátku, flexibilnej hadice z ušľachtilej ocele, izolácie rúry, zemnej kotvy • na 
montáž na podlahu • s výtokovou zátkou 100 mm • Materiál: umelá hmota

Duo: 
• Odporúčané minimálne obsadenie 20 zvieratami • pre napájanie vodou 
až do 30 zvierat
Uno: 
• Odporúčané minimálne obsadenie 10 zvieratami • pre napájanie vodou 
až do 15 zvierat

nemrznúce do cca -30 °C

 

 

Veľké výtokové otvory
Plavákový ventil s prietokom 
vody až do 35 l/min.

Technické údaje 223600 223610

Rozmery (Š x H x V) 108,5 x 70 x 52,5 cm 60 x 70 x 52,5 cm
Možnosť pripojenia zdola zdola
Prietokové množstvo 24 l/min pri 3 bar 24 l/min pri 3 bar

Výr. č. Popis Prípojka vody Kapacita   €  

223600 Duo G 1/2“ 100 l 1 4   
223610 Uno G 1/2“ 40 l 1 8   

Výr. č. Popis  €

223601 Plavákový ventil 1/10  

Pripojovacia schéma
1. Izolácia rúry
2. Izolačné tesnenie dna
3. Spletaná hadica z nehrdzavejúcej ocele
4. Dvojité tesniace pásky
5. Plavákový ventil
6. Lopta
7. Izolácia prostredníctvom PU tvrdej peny
8. Veľký rýchloodtok
9. Nástupný sokel z betónu (hrúbka min. 15 cm)
10. Nezámrzná hĺbka (0,8 – 2,0 m – podľa regiónu)
11. Prívod vody 1/2‘‘
12. Dno otvorené, môže tak stúpať zemné teplo
13. Rúra: Minimálny priemer 30 cm

223610

223600
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Napájačky s ochranou proti mrazu

Nádoba na napájanie, ohrievateľná STALCHO
• elektricky ohrievateľná nádoba na napájanie z polyetylénu s tlakovým jazykom • hodiaca sa na upevnenie polyetylénového 
sokla (222715 alebo 222716) alebo betónovej rúry s vnútorným priemerom 300 mm • prípojka 1/2“ zdola pomocou hadice z 
ušľachtilej ocele (je súčasťou dodávky) • kontrolka na indikáciu prevádzkového stavu • vhodná pre 15 veľkých kusov 
hovädzieho dobytka • na prevádzkovanie s transformátorom (nie je súčasťou 
dodávky!)

nemrznúca do pribl. -20 °C

 

 

Technické údaje  

Možnosť pripojenia zdola

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Napätie Prípojka vody   €

22347 zelená 50 W 24 V 1/2“ 1 30  

Nádoba na napájanie, ohrievateľná LAKCHO
• elektricky ohrievateľná nádoba na napájanie z polyetylénu s plavákovým ventilom • hodiaca sa na 
upevnenie polyetylénového sokla (222715 alebo 222716) alebo betónovej rúry s vnútorným priemerom 
300 mm • prípojka 1/2“ zdola pomocou hadice z ušľachtilej ocele (je súčasťou dodávky) • kontrolka na 
indikáciu prevádzkového stavu • vhodná pre 15 veľkých kusov hovädzieho dobytka • na prevádzkovanie s 
transformátorom (nie je súčasťou dodávky!)

nemrznúca do pribl. -20 °C

 

 

Technické údaje  

Možnosť pripojenia zdola

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Napätie Prípojka vody   €

22348 zelená 50 W 24 V 1/2“ 1 30  

Sokel pre nádobu na napájanie
• hodiaci sa pre ohrievateľné nádoby na napájanie STALCHO a LAKCHO

 

 

 

Výr. č. Popis Materiál Výška Ø   €

222819 na naskrutkovanie polyetylén 40 cm 30 cm 1 24  
222716 na naskrutkovanie polyetylén 60 cm 30 cm 1 18  
222715 na zabetónovanie polyetylén 100 cm 30 cm 1 12  

Nádoba na napájanie, ohrievateľná Isobac
• montáž na betónový sokel • nádoba s dvojitými bočnými stenami • spodná 
časť je úplne tepelne izolovaná • 2-dielna nádoba z polyetylénu pre 2 zvieratá 
• s konštantnou hladinou vody: 34 l/min. pri 4 bar • nízka hladina vody a 
vysoké prietokové množstvo: takto zabránite usadzovaniu organických látok na 
dne nádoby a vývoju baktériových kultúr, ktoré podporujú vznik zápalov vemien 
a hnačky u teliat • možnosť odtoku nadol (odpadový kanál) alebo smerom 
dopredu • ideálne pre 30 dojníc • na prevádzkovanie s transformátorom (nie je 
súčasťou dodávky!) • s kontrolkou • Ohrev 100 W (2 x 50 W)

nemrznúca do pribl. -20 °C

 

 

Technické údaje  

Rozmery (Š x H x V) 96 x 45 x 42 cm
Možnosť pripojenia zdola
Prietokové množstvo 34 l/min pri 4 bar
Hmotnosť 10,5 kg

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Napätie Prípojka vody   €

22343 zelená 100 W 24 V DC 1/2“ 1 8  

Pripojovacia schéma
1. Vzduchotesne uzatvoriť
2. Nádoba: 22347, 22348
3. Sokel: 222819, 222716, 222715
4. Nástupný sokel (hrúbka min. 15 cm) z betónu, nie je súčasťou dodávky
5. Betónová rúra: Priemer 30 cm, nie je súčasťou dodávky
6. Nezámrzná hĺbka (0,8 – 2,0 m – podľa regiónu)
7. Dno otvorené, môže tak stúpať zemné teplo
8. Prívod vody, 1/2‘‘
9. Spojovací kábel 24 V k nádobe
10. Transformátor: 222796, 222797, 222798
11. Prívodné vedenie 230 V, samostatne zabezpečené
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Váhy a meracie prístroje
Váha na zvieratá
Váha na zvieratá PS znamená nekomplikované, pohodlné a presné váženie. Vyznačuje 
sa veľmi jednoduchou inštaláciou a obsluhou a navyše je prakticky bez údržby.
• Batéria a sieťový zdroj sú súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu

 

 

 

Technické údaje 291310 291311 291312

Zobrazenie na displeji LCD LCD LED
Funkcia Tara 100 % rozsahu váhy 100 % rozsahu váhy 100 % rozsahu váhy
Kapacita preťaženia 150 % 150 % 150 %
Vážiaca plošina 141,6 x 51,4 x 6,4 cm 149,8 x 76,2 x 6,4 cm 200 x 100 x 10 cm
Hmotnosť vážiacej plošiny 34 kg 55 kg 135 kg
Presnosť váženia +/- 0,5 kg +/- 1 kg +/- 1,5 kg
Jednotka váženia prepínateľná kg / lb kg / lb kg / lb
Prevádzka na batériu 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkalický 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkalický 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkalický

Výr. č. Popis Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia    €  

291310 PS 1000 200 g 500 kg 1 8   
291311 PS 2000 500 g 1.000 kg 1 6   
291312 PS 3000 500 g 1.500 kg 1 7   

Výr. č. Popis   €  

291314 Stojan pre zobrazovaciu jednotku 1/5   

Plošina PS 1000/PS 2000:
• kapacita: 500 kg (PS 1000), resp. 1 000 kg (PS 2000) • robustná oceľová konštrukcia s 
práškovým nástrekom s profilovaným protišmykovým povrchom, obojstrannými nástupnými 
rampami a výškovo prestaviteľnými nohami na vyrovnanie nerovností • mobilné vďaka 
malej hmotnosti a integrovaným držadlám

Zobrazovacia jednotka:
• LCD-displej (PS 1000/2000), resp. LED-displej (PS 3000) s digitálnym zobrazením • 5 m 
spojovací kábel k plošine • 230 Volt sieťová alebo batériová prevádzka (sieťová jednotka 
a batérie sú súčasťou dodávky) • RS232-rozhranie (Full-Duplex) na pripojenie tlačiarní, 
externého displeja atď. (RS232 kábel je súčasťou dodávky) • automatické vypnutie • teleso 
z ušľachtilej ocele (PS 1000/2000), resp. vysoko kvalitného ABS-plastu (PS 3000) • vrát. 
nástenného držiaka • stojan (výška 1 m) voliteľne dostupný

Funkcie:
• Hold (funkcia váženia zvieraťa): Priemerná hmotnosť zistená v prvých 
sekundách po nástupe zostane stáť na displeji, až kým na plošinu nevstúpi 
nasledujúce zviera. Ideálna pri kolísaniach hmotnosti pri výskyte nepokojných 
zvierat • Print: Poslať údaje cez rozhranie RS232 • Units: Prepínanie zobrazenia 
medzi kg a lb • Tare: Funkcia Tara (zobrazenie netto hmotnosti)

Plošina PS 3000:
• kapacita: 1 500 kg • mimoriadne robustná oceľová konštrukcia s práškovým nástrekom s 
veľkou plochou, koncipovaná pre veľké zvieratá • integrovaná protišmyková rohož ponúka 
zvlášť dobré držanie
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Váhy a meracie prístroje
Váha na zvieratá AniScale
Váha na zvieratá s vážiacou plošinou je ideálna na váženie veľkých zvierat. 
Zvieratá sa môžu jednoducho nahnať do klietky a podržať na váženie. Váha na 
zvieratá sa môže integrovať do záchytných zariadení alebo hnacích uličiek.
• Kompletná súprava pozostáva z vážiacej plošiny a súpravy na váženie. • Na 
spojenie váhy na zvieratá so záchytným zariadením použite spojovací rám, aby sa 
výsledky váženia nesfalšovali.

 

 

 

Technické údaje 291320

Zobrazenie na displeji LED
Funkcia Tara 100 % rozsahu váhy
Kapacita preťaženia 110 %
Hmotnosť 380 kg
Hmotnosť vážiacej plošiny 167 kg
Presnosť váženia +/- 1,5 kg

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia  €  

291320 Kompletná súprava 265,7 cm 88 cm 200 cm 500 g 1.500 kg   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška   €  

291324
Vážiaca plošina s vážiacou súpravou 

(bez panelov a posuvných dverí)
    1    

291325
Vážiaca plošina (s vážiacou platformou, 2 panelmi, 2 

posuvnými dvermi)
kov pozinkované 

v ohni
265,7 cm 88 cm 200 cm 1 2   

291321 Vážiaca plošina
kov pozinkované 

v ohni
   1    

291322 Súprava na váženie (2x vážiaci nosník s displejom)     1 2   

442620 Rozširovací prvok Posuvné dvere, jednotlivé
kov pozinkované 

v ohni
 85 cm 200 cm 1    

442591 Panel na pastvinu bez brány
kov pozinkované 

v ohni
240 cm  170 cm 1 48   

442621 Rozširovací prvok Spojovací rám pre panely
kov pozinkované 

v ohni
 85 cm 186 cm 1    

291323 Stojan pre obrazovku displeja vážiacej súpravy kov    1    

Vážiaca plošina
• vážiaca plošina dimenzovaná s gumenou rohožou • bezpečné státie zvieraťa, 
s tlmením hluku • veľmi robustné vyhotovenie • pozinkovaná v ohni • s 2 
posuvnými dverami vpredu a vzadu • vrát. 2 panelov vždy 240 cm • možnosť 
ľahkého integrovania do záchytných zariadení z palisád alebo do hnacích uličiek

Súprava na váženie
• robustné vážiace nosníky sa zabudujú pod vážiacu klietku • úchytky na 
vážiacom nosníku na jednoduché nosenie a umiestnenie • displej s ľahko 
ovládateľnou rukoväťou • s LED displejom • s batériou, prevádzková doba na 
nabitie cca 30 hodín • vrátane sieťového adaptéra • voliteľne dostupný stojan 
pre displej

Funkcie
• stabilizačná funkcia, zistí hmotnosť pohybujúcich sa zvierat 
• funkcia Tara • možnosť napočítavania

291320

291322
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Stolová váha digitálna 30 kg
• s plošinou z ušľachtilej ocele 218 x 260 mm • s funkciou počítania kusov • rýchle a spoľahlivé 
váženie • pre váženia bez povinnosti kalibrácie • vrát. návodu na obsluhu

s funkciou počítania kusov

 

 

Technické údaje 29923

Trieda presnosti OIML III
Zobrazenie na displeji LCD  6-miestne
Výška číslic 25 mm
Funkcia Tara 100 % rozsahu váhy
Hmotnosť 4,4 kg
Použite teploty okolia -10 - 50 °C
Jednotka váženia prepínateľná kg / g / lb / ks
Napätie akumulátora 6 V DC
Kapacita akumulátora 4 Ah

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia   €

29923 béžová / čierna 31,5 cm 26,4 cm 11 cm 1 g 0,2 - 30 kg 1/4  

Stolová váha digitálna 150 kg
• s plošinou z ušľachtilej ocele 330 x 320 mm • automatická funkcia vypnutia, deaktivovateľná • zobrazovacia 
jednotka vrát. nástenného držiaka voľne umiestniteľná prostredníctvom špirálového kábla • rýchle a spoľahlivé 
váženie • pre váženia bez povinnosti kalibrácie • vrát. návodu na obsluhu

Voľne umiestniteľná zobrazovacia jednotka

 

 

Technické údaje 29924

Trieda presnosti OIML III
Zobrazenie na displeji LCD  6-miestne
Výška číslic 15 mm
Funkcia Tara 100 % rozsahu váhy
Hmotnosť 4,1 kg
Vážiaca plošina 330 x 320 mm
Použite teploty okolia 0 - 40 °C
Jednotka váženia prepínateľná kg / lb
Prevádzka na batériu 6 x 1,5 V - AA (Mignon)

Výr. č. Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia   €

29924 50 g 1 - 150 kg 1/5  

Digitálna závesná váha DigiScale 25
• veľmi jednoduchá manipulácia • rýchle a spoľahlivé váženie • Funkcia Hold • funkcia Tara • automatická funkcia 
vypnutia • Indikácia preťaženia • Zobrazenie nízkeho nabitia batérie • Indikátor teploty (°C, °F) • osvetlený displej 
• s vyťahovateľným meracím pásmom (dĺžka: 100 cm) • kalibrovateľná • pre váženia bez povinnosti kalibrácie 
• Batéria je súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu

do 25 kg

 

 

Technické údaje 29913

Trieda presnosti OIML IIII
Zobrazenie na displeji LCD
Funkcia Tara 100 % rozsahu váhy
Použite teploty okolia 0 - 40 °C
Jednotka váženia prepínateľná kg / lb / oz
Prevádzka na batériu 2 x 1,5 V - AAA (Micro)

Váhy a meracie prístroje

Výr. č. Farba Materiál Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia   €

29913 čierna umelá hmota 10 g 0,04 - 25 kg 1/10/60  

rozsah dodávky: 1 x stolová váha digitálna, 1 x sieťový zdroj 12 V, 
500 mA, 1 x akumulátor DC 6 Volt, 4 Ah

rozsah dodávky: 1 x stolová váha digitálna, 1 x sieťový zdroj 9 V, 
100 mA, 6 x 1,5 V batéria AA Mignon, 1 x nabíjací kábel
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Váhy a meracie prístroje
Digitálna závesná váha DigiScale 50
• veľmi jednoduchá manipulácia • vysoká presnosť • s vyťahovateľným meracím pásmom (dĺžka: 100 cm) • indikátor teploty (°C) 
• automatická funkcia vypnutia • funkcia Tara • funkcia Data-Hold • kalibrovateľná • rýchle a spoľahlivé váženie • pre váženia 
bez povinnosti kalibrácie • Batéria je súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu

do 50 kg

 

 

Technické údaje 29920

Trieda presnosti OIML III
Zobrazenie na displeji LCD  4-miestne
Výška číslic 15 mm
Funkcia Tara 100 % rozsahu váhy
Hmotnosť 185 g
Použite teploty okolia 0 - 40 °C
Jednotka váženia prepínateľná kg / lb / oz
Prevádzka na batériu 2 x 3 V - CR2032 Lítium

Výr. č. Farba Materiál Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia   €

29920 čierna umelá hmota 20 g 0,4 - 50 kg 1/10/60  

Výr. č. Popis   €

29918 Gombíková batéria 3 V 1/20  

Digitálna závesná váha DigiScale 300
• na profesionálne použitie: rýchla, presná a robustná • nerozbitné teleso, nehrdzavejúce, antistatické a ľahké 
• závesný hák a závesné oko reťaze otáčateľné o 360° • automatická funkcia vypnutia • funkcia Tara • rýchle a 
spoľahlivé váženie • pre váženia bez povinnosti kalibrácie • s upevnením karabínkou

do 300 kg

 

 

Technické údaje 29921

Trieda presnosti OIML III
Zobrazenie na displeji LED  5-miestne
Výška číslic 15 mm
Funkcia Tara 100 % rozsahu váhy
Použite teploty okolia -10 - 40 °C
Jednotka váženia prepínateľná kg / lb
Technológia akumulátora Li-Ión
Napätie akumulátora 7,4 V
Kapacita akumulátora 2 Ah

Výr. č. Materiál Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia   €

29921 umelá hmota 100 g 2 - 300 kg 1/10  

Digitálna závesná váha DigiScale 1000
• na profesionálne použitie: rýchla, presná a robustná • nerozbitné teleso, nehrdzavejúce, antistatické a ľahké • Závesný hák otáčateľný 
o 360° • automatická funkcia vypnutia • Funkcia Hold • funkcia Tara • ukladanie, opytovanie a spočítavanie hodnôt • rýchle a 
spoľahlivé váženie • pre váženia bez povinnosti kalibrácie • so závesným hákom • vrát. návodu na obsluhu

do 1000 kg

 

 

Technické údaje 29922

Trieda presnosti OIML III
Zobrazenie na displeji LED  5-miestne
Výška číslic 30 mm
Funkcia Tara 100 % rozsahu váhy
Kapacita preťaženia 400 %
Použite teploty okolia -10 - 40 °C
Jednotka váženia prepínateľná kg / lb
Napätie akumulátora 6 V
Kapacita akumulátora 10 Ah

Výr. č. Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia   €

29922 500 g 50 - 1.000 kg 1/4  

rozsah dodávky: 1 x závesná váha, 1 x sieťový zdroj DC 8,4 Volt, 800 mA, 1 x diaľkové ovládanie, 4 x 1,5 V 
batéria AA Mignon, 2 x 1,5 V batéria AAA Micro, 1 x lítium-iónový akumulátor DC 7,4 Volt, 2 Ah

rozsah dodávky: 1 x závesná váha, 1 x sieťový zdroj DC 9 Volt, 1500 mA, 1 x akumulátor DC 6 Volt, 10 Ah, 
1 x diaľkové ovládanie, 2 x 1,5 V batéria AA Mignon
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Váhy a meracie prístroje
Rýchlováha s ručičkou
• na rýchle určenie hmotnosti • na hospodárnu kontrolu krmiva • mechanizmus a pružina vo 
vysoko kvalitnom spracovaní • čelo z robustného plexiskla a stabilné teleso • s kovovým hákom

  

 

Výr. č. Materiál Rozdelenie váhy (d) Rozsah váženia    €

29950 kov 20 g 5 kg 1/10 280  
29951 kov 50 g 10 kg 1/10 280  
29952 kov 100 g 25 kg 1/10 280  
29953 kov 200 g 50 kg 1/10 280  
29954 kov 500 g 100 kg 1/10 280  
2994 kov 1 kg 250 kg 1/5 280  

Výr. č. Popis   €

29904 Náhradné sklo pre váhu 5 – 250 kg 1/160  

Pružinové váhy
• na rýchlu kontrolu hmotnosti • s robustnou karabínkou • so závesným hákom

 

 

 Výr. č. Farba Rozsah váženia   €

29940 hnedá 10 kg 1/20/120  
29943 hnedá 25 kg 1/12/120  
29941 hnedá 50 kg 1/6/60  
29942 hnedá 100 kg 1/6/60  

Stajňový teplomer
 

 

 

Výr. č. Farba Materiál   €

291222 biela umelá hmota 1/200  

Teplomer Maximum-Minimum 
 

 Výr. č. Farba Materiál   €

29141 biela umelá hmota 1/72  

Teplomer – vlhkomer
• zobrazuje teplotu a vlhkosť vzduchu

 

 

 

Zrážkomer so stupnicou
• jednoduchá montáž na kruhovom stĺpe do 24 mm

 

 

 
Výr. č. Materiál  € 

291200 umelá hmota 1/16  

Výr. č.   €

29161 1/20/120  

Digitálny teplomer Max-Min
• zvlášť jednoduché odčítanie • ukazuje aktuálnu teplotu, ako aj maximálnu a najnižšiu dosiahnutú teplotu 
po poslednom resete • prepínanie medzi °C a °F • na prevádzkovanie s: 1 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batéria 
nie je súčasťou dodávky

 

 

 

Výr. č. Farba Materiál Dĺžka Šírka Výška   €

291392 biela Plast ABS 16 cm 7,8 cm 3 cm 1/72  

Novinka

299402994329941

29942

29950

29952

2994

291222

29141

29161

291200
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Odvažovacie a kŕmne lopaty
Zrážkomer s počítacím krúžkom
• jednoduchá montáž na kruhovom stĺpe do ø 27 mm • Ľahké odčítanie množstva 
zrážok: 1 čiarka na stupnici = 1 mm = 1 l/m² • s prestaviteľným počítacím krúžkom sa 
môžu ľahko spočítať mesačné množstvá zrážok. Jednoducho otočný krúžok otočte vždy 
ďalej o pribudnuté množstvo zrážok. • s natlačenou plniacou stupnicou

  

 
Výr. č. Farba Materiál   €

291199 zelená umelá hmota 1/16  

Kŕmna lopata
• Materiál: umelá hmota • s priloženou plniacou stupnicou 

 
 

Výr. č. Farba Kapacita   €

29725 transparentná 2 l 1/24 288  

Kŕmne lopaty s vnútornou násadou
• ergonomicky tvarovaný úchyt vnútornej násady • z plastu chráneného proti 
UV s dlhou životnosťou 

 

 
Výr. č. Farba Kapacita   € 

29693 zelená 2000 g 1 320  

Kŕmna lopata
• z nerozbitného plastu

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu. 

 Výr. č. Farba Kapacita   € 

29692 tmavozelená 500 g 1 800  
29738 zelená 2000 g 1 600  
29694 svetlozelená 2000 g 1/60 720  

Odvažovacia lopata
• na odváženie jadrového krmiva

 

 

 Výr. č. Popis Materiál Kapacita    €

29758 hranatá Hliník 900 g 1/50 800  
29796 okrúhle Hliník 900 g 1/80 800  
29760 hranatá Hliník 1600 g 1/75 600  
29797 okrúhle Hliník 1600 g 1/50 400  
29761 hranatá Hliník 2500 g 1/50 400  
29798 okrúhle Hliník 2500 g 1/40 320  

Odvažovacia lopata s vnútornou násadou
• ľahko ovládateľná • mnohostranne použiteľná

 

 

 

Výr. č. Materiál Kapacita    €

29762 Hliník 1250 g 1/50 300  
29763 Hliník 2000 g 1/40 240  

29692
2969429738

29760

29797

29761
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Príslušenstvo pre stajňu a dvor
Tabuľa do stajne
• Materiál: umelá hmota 
lakovaný • s jednostrannou 
potlačou

 

 

 

Výr. č. Potlač Farba Dĺžka Šírka   €

3251 pre kone čierna 30 cm 20 cm 1/25  
294 pre ošípané čierna 30 cm 20 cm 1/25  
292 pre hovädzí dobytok čierna 40 cm 22 cm 1/25  
291 pre hovädzí dobytok čierna 40 cm 30 cm 1/25  

29400 nepopísaná čierna 30 cm 20 cm 1/25  

Výr. č. Popis Farba Materiál OJ Kus/OJ   €

29600 Držiak tabule do stajne 1“ čierna umelá hmota 10 styck 10 / pack 1/10/300  
29610 Držiak tabule do stajne 1 1/4“ čierna umelá hmota 10 styck 10 / pack 1/10/300  
29620 Držiak tabule do stajne 1 1/2“ čierna umelá hmota 10 styck 10 / pack 1/10/300  

Krieda pre tabule do stajne
 

 

 Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  € 

29630 biela 6 styck 6 / pack 1/6/72  

Kriedový značkovač
• kriedový značkovač s okrúhlou špičkou • pachovo neutrálna tekutá krieda na 
vodnej báze • stierateľná za vlhka z takmer všetkých uzatvorených povrchov ako 
sklo, okno alebo tabule • Hrúbka čiary pribl. 2 - 3 mm • pumpovací systém, pred 
použitím dobre zatriasť, otvoriť krytku a pumpovať

 

Dodržiavajte pokyny pre používanie a 
bezpečnostné pokyny!

 

Výr. č. Farba Hrúbka písma OJ Kus/OJ   €

29629 biela tenký 10 styck 10 / pack 1/10/400  
29629/1 biela tenký 1 blister 1 / blister 1  

Výstražný štítok
• Materiál: umelá hmota • s jednostrannou potlačou

29649: podľa § 3 ods. 1 Hygienického nariadenia o chove ošípaných

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 

Výr. č. Potlač Farba Dĺžka Šírka  €  

29641 „Pozor! Vstup zakázaný – nebezpečenstvo nákazy!“ žltá 30 cm 20 cm 1   
29642 „Vstup zakázaný! Cenný stav zvierat!“ žltá 30 cm 20 cm 1/350   
44621 „Kŕmenie zakázané!“ žltá 20 cm 12 cm 1/25/400   
44628 „Vstup na pastvinu zakázaný!“ žltá 20 cm 12 cm 1/25/400   

446510 „Pozor, voľne sa pohybujúci býk!“ žltá 20 cm 12 cm 1/25/500   
29649 „Chov ošípaných – pre nepovolané osoby vstup zakázaný“ žltá 20 cm 12 cm 1/500  NEW

296412964229649

44621446510 44628

29600

3251 294
292

291

29400



255

Mazací prostriedok
BALLISTOL Olej na ošetrovanie zvierat Animal
• pre všetky domové a domáce zvieratá • na ošetrovanie citlivej kože a na ošetrovanie labiek 
• na čistenie ušníc • na ošetrovanie chvosta, kopýt a srsti u koní • dobrá znášanlivosť

Odporúčaný veterinármi!

 

 

Výr. č. Obsah  € 

29842 100 ml / Fľaša 1/6  
29843 500 ml / Fľaša 1/6  

BALLISTOL Univerzálny olej
• univerzálne použiteľný v každej oblasti, ako poľnohospodárstvo, remeslá a priemysel, 
dom a záhrada, v rybárskom športe, na poľovačku – športové strieľanie a automobilová 
oblasť • použiteľný pre všetky materiály ako kov, drevo, koža atď. • ošetrovanie a ochrana 
v jednom • bez kyselín • medicínsky čistý a plne biologicky odbúrateľný • dotlačí sa do 
najjemnejších trhlín a uhlov, aj po rokoch nezoživičnatie • bezpečný pre potraviny

 
 

 

Výr. č. Obsah  €  

29856 50 ml / Fľaša 1/12  NEW
29765 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12   
29845 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/6   
29766 500 ml / Fľaša 1/6   

Vosk na hnací remeň
• osvedčený adhézny a konzervačný pomocný prostriedok • zabraňuje kĺzaniu a šmýkaniu • udržiava 
kožený remeň mäkký a ohybný a zabraňuje predčasnému prelomeniu 

 

 

Výr. č. Obsah    €

2981 450 g / Dóza 1/18 720  

WD-40
Jeden produkt = 5 funkcií: Rozpúšťač hrdze, mazací prostriedok, kontaktný 
sprej, čistič a antikorózna ochrana
• pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, dielňu, prevádzku a pre dom
• uvoľňuje pevne usadenú mechaniku a zadrené diely vozidla a stroja
• vynikajúce vlastnosti tečenia
• preniká, uvoľňuje a odstraňuje každú zatvrdnutú špinu ako napr. zvyšky 

dechtu, oleja a tuku
• poťahuje všetky druhy nástrojov tenkým ochranným filmom
• zadržiava vlhkosť a zabraňuje bludným prúdom
• nezoživičnatie
• bez silikónu, Bez PTFE

291185: Smart-Straw™, so sklopnou rúrkou
291191: s ohybnou kovovou rozprašovacou trubicou
• vytvarovateľná do požadovanej polohy, zachováva svoj tvar
• použiteľné jednou rukou

 

 

 
Výr. č. Obsah   €  

291184 100 ml / Rozprašovacia nádoba 1/24 3.840  NEW
291185 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/24 1.008  NEW
291191 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/6 738   
291212 5 l / Kanister 1/4 96   

Výr. č. Popis Materiál  € 

291213 Rozprašovač umelá hmota 1/4  

291191

291184291185

291213

291212
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Mazací prostriedok

Olej na reťazové píly H Viscano
• minerálny vysoko výkonný reťazový olej so špeciálnou adhéznou prísadou pre motorové píly 
všetkých výrobcov • optimálne plné mazanie v lete a zime, tiež za sťažených podmienok – vďaka 
vysokým výkonovým rezervám aj pri pílení tvrdého dreva • vďaka prísadám zlepšujúcim mazanie 
sa zaručí mimoriadne nízke opotrebenie reťazí a koľajníc • Viskozita pri 40 °C: 100 mm²/s

 

 

 

Výr. č. Obsah    €

29860 5 l / Kanister 1/4 128  

Bio olej na reťazové píly Viscano
• vysoko výkonný olej na reťazové píly na báze rastlinných surovín • ekologický, 
pretože v rámci 21 dní je na 98 % biologicky odbúrateľný • na mazanie vysoko 
výkonných motorových píl všetkých výrobcov • optimálne plné mazanie v lete a zime, 
aj za sťažených podmienok nasadenia • Viskozita pri 40 °C: 70 mm²/s

 

 

 

Výr. č. Obsah    €

29863 5 l / Kanister 1/4 128  

Olej na hnací remeň
• osvedčený adhézny a konzervačný pomocný prostriedok • zabraňuje kĺzaniu a šmýkaniu 
• udržiava kožený remeň mäkký a ohybný a zabraňuje predčasnému prelomeniu

 

 

 
Výr. č. Obsah    €

2982 950 ml / Fľaša 1/9 360  

Viacúčelový tuk 2 Viscano
• použiteľný na mazanie klzných a valivých ložísk pri normálnych zaťaženiach • môže sa používať pri nízkych až 
vysokých otáčkach, nízkych a vysokých teplotách, ako univerzálny tuk ako na všeobecné mazanie stroja, tak aj 
na náročné mazacie miesta • zaručuje dobré utesnenie a odolnosť v mokrom alebo prašnom prostredí • dobre sa 
dopravuje, aj cez dlhé mazacie vedenia

Rozsah teplôt nasadenia: -30 °C až + 120 °C

 

 

Výr. č. Obsah    €

29866 400 g / Kartuša 1/12 1.008  

Made in Germany

Made in Germany

Technické údaje 29863

Viskozita pri 40 °C / ASTM D 7042 70 mm²/s
Hustota pri 15 °C / DIN EN ISO 12185 933 kg/m³
Prešívaný vatovaný kabát / DIN ISO 3016 <= -30 °C
Bod vzplanutia / DIN EN ISO 2592 > 250 °C

Technické údaje 29860

Viskozita pri 40 °C / ASTM D 7042 100 mm²/s
Hustota pri 15 °C / DIN EN ISO 12185 0,89 g/cm³
Prešívaný vatovaný kabát / DIN ISO 3016 <= -21 °C
Bod vzplanutia / DIN EN ISO 2592 > 200 °C

Made in Germany

Top Quality
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Metla
Cestná metla extra hrubá
• extra silné, červené plastové štetiny z elastanu • kvalitné vyhotovenie • so zosilnenou 
drevenou zadnou časťou • s dierou pre násadu • Vhodná násada: 2961

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Šírka Ø násady   € 

29519 bez násady červený 35 cm 25 mm 1/10 160  
29520 bez násady červený 42 cm 25 mm 1/10 120  

Uličná metla
• extra silné, červené plastové štetiny z elastanu • so zosilnenou drevenou zadnou 
časťou • veľmi odolné • s dierou pre násadu • Vhodná násada: 2961

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Šírka Ø násady    €

2950 bez násady červený 35 cm 25 mm 1/10 160  
2951 bez násady červený 42 cm 25 mm 1/10 120  

Uličná metla Kompakt
• drevená zadná časť • s elastanovými štetinami 
• s dierou pre násadu • Vhodná násada: 2961

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Šírka Ø násady    €

29521 bez násady červený 35 cm 25 mm 1/10 200  
29475 bez násady červený 42 cm 25 mm 1/10 170  

Uličná metla Piassava
• drevená zadná časť • so štetinami Piassava • s 
dierou pre násadu • Vhodná násada: 2962, 29602

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Šírka Ø násady    €

29462 bez násady prírodná 40 cm 24 mm 1/10 180  

Metla z oceľového drôtu
• drevená zadná časť • Oceľové drôtené štetiny • s 
dierou pre násadu • Vhodná násada: 2962, 29602

  

 

Výr. č. Násada Šírka Ø násady    €

29465 bez násady 30 cm 24 mm 1/10 380  

Made in Germany

Všetky metly 
nemeckej 
výroby!

Top Quality

Top Seller
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Metla
Veľkopriestorová metla
• drevená zadná časť • vhodní násada pre držiak násady ø 24 mm: 2962 
• vhodní násada pre držiak násady ø 27 mm: 2961 • s elastanovými štetinami 
• s naskrutkovaným držiakom násady

Naša najviac predávaná!

 

 

Výr. č. Násada Farba Šírka Ø násady    €

2943 bez násady červený 40 cm 24 mm 1 250  
2944 bez násady červený 50 cm 24 mm 1 200  
2945 bez násady červený 60 cm 27 mm 1 150  
2946 bez násady červený 80 cm 27 mm 1 100  
29461 bez násady červený 100 cm 27 mm 1 80  

Veľkopriestorová metla Kompakt
• drevená zadná časť • s elastanovými štetinami • s držiakom násady 
• Vhodná násada: 2962

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Šírka Ø násady    €

29473 bez násady červený 40 cm 24 mm 1 250  
29441 bez násady červený 50 cm 24 mm 1 200  
29477 bez násady červený 60 cm 24 mm 1 150  

Veľkopriestorová metla
• drevená zadná časť • Štetiny Arenga-Elaston • s držiakom násady

29478: vhodná násada 2962
29481: vhodná násada 2961

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Šírka Ø násady    €

29478 bez násady čierna / červený 50 cm 24 mm 1/10 200  
29481 bez násady čierna / červený 60 cm 28 mm 1/10 120  

Veľkopriestorová metla s konskou srsťou
• drevená zadná časť • na jemný prach • extra plné vybavenie 
• so štetinami z konských vlasov • s držiakom násady 
• Vhodná násada: 2962

 

 

 
Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ø násady    €

29463 bez násady čierna Drevo 40 cm 24 mm 1/10 160  
29471 bez násady čierna Drevo 50 cm 24 mm 1/10 120  
29474 bez násady čierna Drevo 60 cm 24 mm 1/10 120  

Veľkopriestorová metla so škrabacou hranou
• ideálna na odstraňovanie ľadu, ušliapaného snehu, žuvačiek, cigariet atď. • kompletne 
zmontovaná s naskrutkovaným držiakom násady • drevená zadná časť • pozinkovaný oceľový 
plech 1,2 mm • Šírka: 26,5 cm • s elastanovými štetinami • Vhodná násada: 2961

 

 

 Výr. č. Násada Farba Šírka Ø násady    €

29433 bez násady červený 40 cm 27 mm 1 150  
29434 bez násady červený 60 cm 27 mm 1 120  

Top Quality
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Metla
Držiak násady
• so skrutkovacími dierami • Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Popis   €

2947 Ø 24 mm 1/10/100  
2948 Ø 28 mm 1/10/100  

Metla Poly
• 4-stehová • s plastovými štetinami

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Dĺžka    €

29524 s násadou farebne triedené 135 cm 1/10 200  

Metla z ryžovej slamy
• špičková kvalita • s lakovanou drevenou násadou

  

 
Výr. č. Popis    €

29489 4-stehová 1/10 150  
29488 5-stehová 1/10 150  

Zametacia súprava
• lopatka a metlička

 

 

 Výr. č. Farba Materiál    €

29527 farebne triedené umelá hmota 1/15 240  

Metlička
• s drevenou rukoväťou 
• s kokosovými štetinami

 

 

 

Výr. č.    €

29479 1/30 600  

Metlička
• s lakovanou drevenou 
rukoväťou • so štetinami z 
konských vlasov

 

 

 Výr. č.    €

29526 1/20 960  

Zametacia 
lopatka
• s drevenou rukoväťou

 

 

 

Výr. č. Farba Materiál    €

29480 čierna kov lakovaný 1/10 450  

Lopata na uhlie
• robustné vyhotovenie s 
drevenou rukoväťou

  

 

Výr. č. Farba Materiál    €

29485 čierna kov lakovaný 1/10 500  

Metla
• lakovaná zadná časť so závitom • so štetinami z konských 
vlasov • so stopkovým závitom • Vhodná násada: 29530

  

 

Výr. č. Násada Šírka    €

29525 bez násady 28 cm 1/10 360  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka   €

29530 Násada metly Drevo lakovaný 130 cm 1/25  

29530

29525
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Metla
Kefa
• drevená zadná časť s kovovým držiakom násady • s polypropylénovými štetinami • s držiakom násady 
• Vhodná násada: 2962 

 

 

Výr. č. Násada Šírka Ø násady    €

29528 bez násady 30 cm 24 mm 1/10 480  

Metla na vodu
• s rúrkou • bez prípojky hadice • s dierou pre násadu

Výr.: 2935 metla na vodu „Super” s 2 rozličnými dĺžkami štetín pre dlhšiu životnosť a 
vyššiu kapacitu na odstraňovanie špiny

 

 

 

2933

2935

Výr. č. Popis Šírka   € 

2933 biela 35 cm 1 50  
2935 Super 35 cm 1 50  

Výr. č. Popis Materiál OJ Kus/OJ  € 

2938 Náhradná metla samotná biela    1/10  
2939 Náhradná metla samotná Super    1/10  

2941/1 Uzatvárací kohút Mosadz 1 blister 1 / blister 1  

Univerzálna metla
• plastová zadná časť • Vhodná násada: 29437

Ideálna univerzálna metla pre maštaľ, dvor a dom!
 

 

Výr. č. Násada Farba Šírka    €

29435 s kovovou rukoväťou 150 cm zelená 40 cm 1 100  

Výr. č. Popis Farba Materiál Dĺžka   €

29437 Násada samotná zelená kov 150 cm 1/10  

Vaňa na stelivo s priehlbňou
• s okami pre popruh • popruh nie je súčasťou dodávky • Materiál: umelá hmota

  

 
Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

2985 zelená 62 cm 39 cm 18,5 cm 20 l 1/20 240  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

2986 Popruh pre vaňu na stelivo   1/200  
2986/1 Popruh pre vaňu na stelivo 1 blister 1 / blister 1  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka   €

2962 Násada na prístroj a metlu bez kónusu Osikové drevo 130 cm 1/25  

Naberačka na močovku
• s násadcom • mnohostranne použiteľný

2987: vhodná násada 29613
29871: vhodná násada 29583

 

 

 
Výr. č. Popis Ø Kapacita  €

2987 umelá hmota 23 cm 4,4 l 1/25  
29871 Kov pozinkovaný 24 cm 6,5 l 1/10  

2941/1

2987

29871
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Vedrá a naberačky
Vedro na vodu
• maximálna ochrana proti korózii • Materiál: 
kov pozinkované v ohni • s rúčkou na nosenie 

 

 

Výr. č. Výška Kapacita   €

29181 26 cm 9 l 1/12 396  
2918 27,5 cm 11 l 1/12 396  
2919 28 cm 14 l 1/12 360  

Vedro na vodu štandard
• z pásového pozinkovaného plechu • s 
rúčkou na nosenie

 

 

 

Výr. č. Kapacita   €

29186 11 l 1/12 396  

Vedro z ušľachtilej ocele
• leštené s vysokým leskom vnútri a vonku • Materiál: Antikor AISI 201 
• s rúčkou na nosenie

29377: s priloženou plniacou stupnicou

Ušľachtilá oceľ

 

 

29375

2937629377

Výr. č. Kapacita   €

29375 5,7 l 1/24 480  
29376 8,5 l 1/16 192  
29377 12,3 l 1/12 144  

Vedro do stajne a 
stavebné vedro
• veľmi stabilné vyhotovenie 
• Materiál: umelá hmota

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 29935

Výr. č. Popis Farba Ø Kapacita   €

29881  olivová zelená 33 cm 12 l 1 350  
298800 bezpečný pre potraviny modré transparentné 33 cm 12 l 1 350  
298801 bezpečný pre potraviny ružová transparentná 33 cm 12 l 1 350  

Výr. č. Popis Farba   €

29935 Kryt pre vedro do stajne a stavebné vedro čierna 1/30  

Vedro do stajne a stavebné vedro Jumbo
• extra stabilné vyhotovenie • z nerozbitného plastu • extra hladké 
vnútorné dno pre úplné vyprázdnenie • s kovovým nosným držadlom

Dostupné v úprave pre zákazníka. Dodržiavajte 
pokyny na konci katalógu.

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

29882 zelená 20 l 1 180  

Made in the EU

Made in the EU

Univerzálne vedro
• veľmi stabilné vyhotovenie • Materiál: umelá 
hmota • s kovovým nosným držadlom • bezpečný 
pre potraviny

Dostupné v úprave pre zákazníka. 
Dodržiavajte pokyny na konci katalógu.

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

298840 červený 10 l 1 600  

Top Seller
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Stierky, zahnuté škrabky, škrabáky
Hrable do boxov
• veľmi ľahké a robustné • obojstranne použiteľná 
• všestranne použiteľné, napr. na čistenie ležoviskových 
boxov • Hrable i škrabka v jednom

 
 

 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ø násady    €

29244 bez násady čierna Nylon vystužená sklenenými vláknami 40 cm 28 - 28,5 mm 1/4/24 288  

Zahnutá škrabka na fekálie
• s držiakom násady • Vhodná násada: 29613

 
 

 

Výr. č. Násada Materiál Šírka Ø násady   € 

2926 bez násady Oceľový plech 35 cm 33 mm 1 500  
2927 bez násady Železo kovaná 35 cm 33 mm 1 500  

Stierka na hnojovnicu
• bez závitu • s držiakom násady

29242: vhodná násada, výr. č. 2961, 29603, 29604 
alebo 29611
29300: vhodná násada 29604 

 

 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ø násady    €

29242 bez násady modrá umelá hmota 36 cm 25 mm 1/20 600  
29300 bez násady zelená umelá hmota 40 cm 27 mm 1/20 600  

Stierka na fekálie a hnojovnicu
• mnohostranne použiteľný • s držiakom násady 

 
 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ø násady    €

29243 bez násady zelená Polypropylén 35 cm 28 mm 1/40 800  

Stierka na fekálie a hnojovnicu
• veľmi robustná vďaka kovovej výstuži • obojstranne použiteľná 
• veľmi čisté odstraňovanie kvapalín vďaka integrovanej stierke 
z penovej gumy • všestranne použiteľná, napríklad ako presúvač 
krmiva, vody alebo snehu • s držiakom násady

 
 
 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ø násady    €

29287 bez násady zelená Polypropylén 46 cm 27 mm 1/15 300  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka  € 

29613 Násada na zahnutú škrabku na fekálie jaseň 150 cm 1/25  

Výr. č. Popis Farba Šírka   €

29288 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice čierna 46 cm 1/15  

2927 2926

29242 29300
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Stierky, zahnuté škrabky, škrabáky
Stierka na fekálie a hnojovnicu
• s vymeniteľnou stieracou gumou, odolnou proti amoniaku • naskrutkovaná • vysoko kvalitná zmes gumy 
s tkaninovou vložkou zaručuje maximálnu flexibilitu a súčasne zabraňuje výskytu prasklín a trhlín • veľmi 
vysoká životnosť vďaka malému oderu • s držiakom násady • Vhodná násada: 29612

Vysoko kvalitná zmes gumy s tkaninovou vložkou 

 Výr. č. Násada Materiál Šírka Ø násady    €

291285 bez násady Oceľ popráškované 30 cm 30 mm 1 400  
291266 bez násady Oceľ popráškované 35 cm 30 mm 1 350  
291267 bez násady Oceľ popráškované 40 cm 30 mm 1 300  
291268 bez násady Oceľ popráškované 55 cm 30 mm 1 275  

Výr. č. Popis Farba Materiál Dĺžka Šírka   €

291286 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice čierna Guma  30 cm 1/100  
291271 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice čierna Guma  35 cm 1/100  
291272 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice čierna Guma  40 cm 1/100  
291273 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice čierna Guma  55 cm 1/100  
29612 Násada na odhŕňač fekálií a hnojovice  jaseň 165 cm  1/25  

Stierka na odhŕňač fekálií a hnojovnice polkruhová
• s vymeniteľnou stieracou gumou, odolnou proti amoniaku • naskrutkovaná • vysoko 
kvalitná zmes gumy s tkaninovou vložkou zaručuje maximálnu flexibilitu a súčasne zabraňuje 
výskytu prasklín a trhlín • veľmi vysoká životnosť vďaka malému oderu • držiak násady s 
krídlovou skrutkou plynulo prestaviteľný • s držiakom násady • Vhodná násada: 29612

Vysoko kvalitná zmes gumy s tkaninovou vložkou 

 Výr. č. Násada Materiál Šírka Ø násady    €

291270 bez násady Oceľ popráškované 50 cm 32 mm 1 180  
291269 bez násady Oceľ popráškované 66 cm 32 mm 1 120  

Výr. č. Popis Farba Materiál Dĺžka Šírka   €

291274 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice polkruhová čierna Guma  66 cm 1/100  
291275 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice polkruhová čierna Guma  50 cm 1/100  
29612 Násada na odhŕňač fekálií a hnojovice  jaseň 165 cm  1/25  

Stierka na odhŕňač fekálií a hnojovnice polkruhová
• galvanicky pozikovaná oceľ • naskrutkovaná • s vymeniteľnou stieracou gumou, odolnou proti 
amoniaku • vysoko kvalitná zmes gumy s tkaninovou vložkou zaručuje maximálnu flexibilitu a 
súčasne zabraňuje výskytu prasklín a trhlín • veľmi vysoká životnosť vďaka malému oderu • extrémne 
stabilná konštrukcia so zosilnenou zadnou časťou • držiak násady s krídlovou skrutkou plynulo 
prestaviteľný • s držiakom násady • Vhodná násada: 29612 

 

 

Výr. č. Násada Materiál Šírka Ø násady    €

29232 bez násady Oceľ pozinkovaný 58 cm 32 mm 1 150  
29233 bez násady Oceľ pozinkovaný 66 cm 32 mm 1 120  
29234 bez násady Oceľ pozinkovaný 73 cm 32 mm 1 80  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka   €

29235 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice polkruhová Guma  58 cm 1/10/50  
29236 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice polkruhová Guma  66 cm 1/10/50  
29237 Guma na odhŕňač fekálií a hnojovice polkruhová Guma  73 cm 1/10/50  
29612 Násada na odhŕňač fekálií a hnojovice jaseň 165 cm  1/25  
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Gumová stierka
• pozinkované vyhotovenie • bez násady • pevne prinitovaná stieracia guma, 
tým nie je možné uvoľnenie gumy • s držiakom násady • Vhodná násada: 2962

 

 

 
Výr. č. Materiál Šírka Ø násady    €

29466 kov pozinkovaný 45 cm 24 mm 1/10 770  
29467 kov pozinkovaný 60 cm 24 mm 1/10 560  

Stierky, zahnuté škrabky, škrabáky
Stierka na vodu
• Univerzálna objímka násady s upínaco-skrutkovacou krytkou: rýchle 
upevnenie všetkých druhov násad s priemermi od 18 do 26 mm bez náradia 
• veľmi stabilná konštrukcia • s ochranou proti striekaniu • vysoko kvalitná 
gumová hubica z prírodného kaučuku: neabsorbuje žiadnu vodu, má 
dlhú životnosť, je odolná proti oderu, elastická a tvarovo stála – najlepšie 
výsledky tiež na drsných a nerovných podlahách • gumová hubica pevne 
prinitovaná • Držiak rukoväte so skrutkovým zvieracím uzáverom

 

 

Výr. č. Násada Materiál Šírka Ø násady    €

29284 bez násady kov pozinkovaný 45 cm 18 - 26 mm 1/10 560  
29285 bez násady kov pozinkovaný 55 cm 18 - 26 mm 1/10 400  
29286 bez násady kov pozinkovaný 75 cm 18 - 26 mm 1/10 320  

Stierka na vodu Premium
• pozinkované vyhotovenie • veľmi stabilná konštrukcia • perfektný na 
profesionálne použitie a veľké plochy • s vymeniteľnou, naskrutkovanou 
gumou • s predmontovaným držiakom násady • Vhodná násada: 2961

 

 

 

Výr. č. Násada Materiál Šírka Ø násady    €

29272 bez násady kov pozinkovaný 40 cm 24 mm 1/10 300  
29273 bez násady kov pozinkovaný 50 cm 24 mm 1/10 300  
29274 bez násady kov pozinkovaný 60 cm 24 mm 1/10 250  
29275 bez násady kov pozinkovaný 80 cm 28 mm 1/10 200  

Výr. č. Popis Farba Materiál Šírka   €

29276 Guma na odhŕňač vody Premium čierna Guma 40 cm 1/50  
29277 Guma na odhŕňač vody Premium čierna Guma 50 cm 1/50  
29278 Guma na odhŕňač vody Premium čierna Guma 60 cm 1/50  
29279 Guma na odhŕňač vody Premium čierna Guma 80 cm 1/50  

Stierka na vodu
• pozinkované vyhotovenie • s ochranou proti striekaniu • guma z 
prírodného kaučuka • s držiakom násady • Vhodná násada: 2962

 

 

 

Výr. č. Násada Materiál Šírka Ø násady    €

29281 bez násady kov pozinkovaný 45 cm 23 mm 1/10 350  
29282 bez násady kov pozinkovaný 55 cm 23 mm 1/10 250  
29283 bez násady kov pozinkovaný 75 cm 23 mm 1/10 360  

 

Top Seller

Top Quality
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Stierky, zahnuté škrabky, škrabáky

Presúvač krmiva
• extrémne stabilný a s dlhou životnosťou
• mnohostranne použiteľný
• vhodný na siláž, obilie, hnoj alebo sneh
• s ostrými rohmi na zlepšenie dostupnosti kútov a hrán
• Vhodná násada: 29246

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka    €

29245 bez násady tmavozelená umelá hmota 65 cm 1 180  

Výr. č. Popis Dĺžka   €

29246 Násada pre odhŕňač krmiva s D-úchytom 112 cm 1  

29246

29245
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Lopaty

Hliníková lopata Profi
• nárazová hrana pozinkovaná • extra hrubá hrúbka materiálu cca 2,5 mm • s držiakom 
násady • Vhodná násada: 29581, 29589, 29674, 29585

hrúbka materiálu 2,5 mm

 

 

Výr. č. Násada Veľkosť Materiál Šírka Ø násady   € 

2977 bez násady 7 Hliník 32 cm 38 mm 1/10 280  
29675 bez násady 9 Hliník 36 cm 38 mm 1/10 200  

Špeciálna hliníková lopata Profi
• s nárazovou hranou • extra hrubá hrúbka materiálu cca 2,5 mm • s držiakom násady

hrúbka materiálu 2,5 mm
 

 
Výr. č. Násada Veľkosť Materiál Šírka    €

29679 s bukovou násadou 135 cm 9 Hliník 36 cm 1/5 70  

Výr. č. Popis Veľkosť Materiál Dĺžka Šírka  € 

2969 Hrana pre hliníkovú lopatu vrát. 5 nitov 9   36 cm 1/10/50  
2972 Hrana pre hliníkovú lopatu vrát. 5 nitov 7   32 cm 1/10/50  

29732 Hrana pre hliníkovú lopatu vrát. 4 nitov 5   28 cm 1/10/50  
29721 Nity pre hrany     1/5/5.000  
29581 Násada na lopatu kvalita 1a  jaseň 130 cm  1/25  

Príslušenstvo pre hliníkovú lopatu 
a hliníkovú lopatu Profi

Hliníková lopata
• nárazová hrana pozinkovaná • Hrúbka materiálu: 2 mm 
• s držiakom násady • Vhodná násada: 29589, 29674, 
29585, 29581

 

 

 

Výr. č. Násada Veľkosť Materiál Šírka Ø násady    €

2967 bez násady 9 Hliník 36 cm 36 mm 1/10 220  
2970 bez násady 7 Hliník 32 cm 36 mm 1/10 280  
2973 bez násady 5 Hliník 28 cm 36 mm 1/10 350  

Hliníková lopata
• s nárazovou hranou • Hrúbka materiálu: 2 mm • s držiakom násady • Vhodná násada: 29583

 
 
 

Výr. č. Násada Veľkosť Materiál Šírka   €

29691 s bukovou násadou 135 cm 9 Hliník 36 cm 1/5 70  

Top Quality

29679

297729675

2967 2970 2973

29691
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Lopaty
Lopata na sneh a obilie
• rozličné možnosti úchytu • práca šetriaca telo • ľahká a stabilná • s 
držiakom násady • Vhodná násada: 29589, 29581

 

 

 

Výr. č. Popis Násada Farba Materiál Dĺžka Šírka Výška Ø násady   € 

29665 bez nárazovej hrany bez násady zelená umelá hmota 42 cm 40 cm 10 cm 39 mm 1/5 150  

29666 s nárazovou hranou bez násady zelená umelá hmota 42 cm 40 cm 10 cm 39 mm 1/5 150  

296710 s nárazovou hranou
s hliníkovou násadou 
a úchytom v tvare D

zelená umelá hmota 42 cm 40 cm 10 cm 39 mm 1/5 50  

Lopata na sneh a obilie
• rozličné možnosti úchytu • práca šetriaca telo 
• Hrúbka materiálu: 2 mm • s držiakom násady 
• Vhodná násada: 29589, 29674, 29585, 29581

 

 

 

Výr. č. Popis Násada Materiál Dĺžka Šírka Ø násady    €

29670 bez nárazovej hrany s bukovou násadou Hliník 41 cm 33 cm 39 mm 1/5 50  

29671 s nárazovou hranou bez násady Hliník 41 cm 33 cm 39 mm 1/5 160  

29667 s nárazovou hranou
s hliníkovou násadou a 

úchytom v tvare D
Hliník 41 cm 33 cm 39 mm 1/5 50  

Viacúčelová lopata
• univerzálne použiteľná, napr, ako lopata na sneh alebo obilie • zosilnená 
hrana lopaty • 4-dielna násada vystužená sklenenými vláknami • Násada sa 
robustne zastrčí a zaskrutkuje • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom 
stave v kartóne • Vhodná násada: 29699

Zásuvný systém pre dve dĺžky!

 

 

Výr. č. Popis Násada Farba Šírka Výška    €

29697 bez nárazovej hrany násada vystužená sklenenými vláknami a úchytom v tvare D červený 44 cm 40 cm 1 100  
29698 s nárazovou hranou násada vystužená sklenenými vláknami a úchytom v tvare D červený 29 cm 36 cm 1 112  

Výr. č. Popis   €

29673 Hrana s nitmi 1/10/150  

296710

29666 29665

29667

29671

29698 29697

29699
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Lopaty
Holsteiner lopata
• tvrdená • s držiakom násady • Vhodná násada: 29674, 29585, 29581

 

 

 

29503 29509

Výr. č. Násada Veľkosť Farba Materiál Dĺžka Šírka Ø násady    €

29503 bez násady 2 červený kov lakovaný 27 cm 25 cm 39 mm 1/5 280  
29509 s bukovou násadou 2 červený kov lakovaný 27 cm 25 cm 39 mm 1/5 100  

Frankfurtská lopata
• s nášľapom • s držiakom násady • Vhodná násada: 29674, 29585, 29581

 

 

 

29502
29508

Výr. č. Násada Veľkosť Farba Materiál Dĺžka Šírka Ø násady    €

29502 bez násady 5 červený kov lakovaný 30 cm 27 cm 39 mm 1/5 280  
29508 s bukovou násadou 5 červený kov lakovaný 30 cm 27 cm 39 mm 1/5 100  

Bavorská lopata na piesok
• kovaná • rebro dole • s nášľapom • s držiakom násady 
• Vhodná násada: 29589, 29674, 29585, 29581

 

 

 

29501
29505

Výr. č. Násada Veľkosť Dĺžka Šírka Ø násady    €

29500 bez násady 3 28 cm 28 cm 38 mm 1/5 500  
29501 bez násady 5 30 cm 30 cm 38 mm 1/5 500  
29504 s bukovou násadou 3 28 cm 28 cm 38 mm 1/5 100  
29505 s bukovou násadou 5 30 cm 30 cm 38 mm 1/5 75  

Škrabák
• pružinová oceľ s hrúbkou 1 mm • s držiakom násady • Vhodná násada: 2959, 29263

 

 

 Výr. č. Násada Materiál Šírka Ø násady   €  

29264 bez násady kov 15 cm 37 mm 1/10 540   
29260 bez násady kov 30 cm 37 mm 1/10 320  NEW
29261 bez násady kov 30 cm 37 mm 1/10 320   
29268 s násadou kov 30 cm 37 mm 1 100   
29262 bez násady kov 50 cm 37 mm 1/10 240   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka  €

29265 Plech z pružinovej ocele pre škrabku na medzery kov 15 cm 1/100  
29266 Plech z pružinovej ocele pre škrabku na medzery kov 30 cm 1/50  
29267 Plech z pružinovej ocele pre škrabku na medzery kov 50 cm 1/50  
29263 Násada pre škrabák jaseň 120 cm 1/25  

29264

29260

29268

29262
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Kvalitné vidly

Vidly na hnoj
• ručne kované a tvrdené • s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959

 

 

 

50100
50102

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

50100 bez násady Oceľ 31 cm 23 cm 4 38 mm 1/5 500  
50102 bez násady Oceľ 31 cm 24 cm 5 38 mm 1/5 400  

Vidly na stelivo
• ručne kované a tvrdené • s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959

 

 

 
Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

50104 bez násady Oceľ 30 cm 30 cm 3 38 mm 1/5 500  

Vidly na stelivo a baly
• ručne kované a tvrdené • s násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959

 

 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

502720 bez násady Oceľ 26 cm 13 cm 2 38 mm 1/5 600  
50105 bez násady Oceľ 28 cm 21 cm 3 38 mm 1/5 600  
50106 bez násady Oceľ 26 cm 20 cm 3 38 mm 1/5 600  

Kopáč na hnoj
• ručne kované a tvrdené • s násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959

Všetky vidly sú kované z jedného kusa!
 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

294430 bez násady Oceľ 21 cm 17 cm 3 38 mm 1/5 500  
29115 bez násady Oceľ 21 cm 20 cm 4 38 mm 1/5 500  

Európske kvalitné vidly z vysoko hodnotnej ocele!
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Kvalitné vidly

Drôtené vidly na zemiaky
• s násadcom • Vhodná násada: 2959, 2960

 

 
 

Výr. č. Násada Farba Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

29116 bez násady čierna Oceľ 37 cm 32 cm 14 34 mm 1/5 200  

Vidly na zemiaky
• ručne kované a tvrdené • s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959, 2960

 
 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

50129 bez násady Oceľ 36 cm 27 cm 9 39 mm 1/5 250  

Vidly na sečku
• s oblúkom • ručne kované a tvrdené • s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959, 2960

 

 
 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Výška Ozuby Ø násady    €

291113 bez násady Oceľ 36 cm 33 cm 27 cm 6 39 mm 1/5 100  

Vidly na silo
• ručne kované a tvrdené • s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959, 2960 

 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady   € 

50112 bez násady Oceľ 35 cm 29 cm 6 37 mm 1/5 400  

Vidly na kukuricu
• s vyhnutými vonkajšími ozubmi • ručne kované a tvrdené • s pružinovým násadcom 
• Vhodná násada: 29581, 2959, 2960

 

 

 
Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

501631 bez násady Oceľ 36 cm 30 cm 6 37 mm 1/5 400  
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Kvalitné vidly
Kerbl akčné vidly
• z vysoko kvalitnej ocele kované • s pružinovým násadcom

 

 

 

50400

50401

Výr. č. Násada Materiál Ozuby   € 

50400 s voskovanou jaseňovou násadou 135 cm Oceľ pozinkovaný 4 1/5 180  
50401 s voskovanou jaseňovou násadou 135 cm Oceľ pozinkovaný 3 1/5 180  

Rycie vidly Profi
• s lakovanou jaseňovou násadou • so 4 lakovanými 
ozubmi vidlice zlatá/priezračná • ručne kované a 
tvrdené • s T-násadou • s príložnou zvierkou 

 
 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Výška Ozuby    €

29127 s lakovanou jaseňovou násadou 86 cm Oceľ 113 cm 27 cm 18 cm 4 1/5 200  

Rýľ Profi
• s dvojitým pružinovým násadcom a stúpadlom 
• kovaná oceľ • s T-násadou • s pružinovým násadcom

 
 

 

Výr. č. Násada Materiál   € 

29139 s lakovanou jaseňovou násadou Oceľ 1/5 250  

Vypichovač šťavela
• na boj proti šťavelu v trávniku • sofistikovaný dizajn odstráni celý koreň • osobitne vhodné pre bio 
prevádzky • s T-násadou • Materiál: Oceľ kovaná

 
 

 

Výr. č.  € 

29099 1/5  
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Freund-Victoria značkové vidly

Vidly Erntekönig
• teleso vidlí z vysoko kvalitnej 
ocele kovanej a zlato lakovanej • s 
navalcovanou príložnou zvierkou 

 
 

Výr. č. Popis Násada Dĺžka Šírka Ozuby    €

29103 Vidly na hnoj s lakovanou jaseňovou násadou 135 cm 31 cm 23 cm 4 1/5 200  
291031 Vidly na hnoj, široko rozvetvené s lakovanou jaseňovou násadou 135 cm 33 cm 28 cm 4 1/5 200  
293905 Vidly na stelivo, severonemecký model s lakovanou jaseňovou násadou 135 cm 26 cm 20 cm 3 1/5 200  
293915 Vidly na stelivo s lakovanou jaseňovou násadou 135 cm 28 cm 25 cm 3 1/5 200  
29108 Vidly na stelivo, juhonemecký model s lakovanou jaseňovou násadou 135 cm 30 cm 30 cm 3 1/5 200  
29110 Tradičné vidly Victoria s lakovanou jaseňovou násadou 135 cm 37 cm 32 cm 3 1/5 200  

Vidly Abt Standard
• s príložnou zvierkou

 
 
 

Výr. č. Popis Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby    €

293915-T Vidly na stelivo s lakovanou jaseňovou T-násadou 110 cm Oceľ 28 cm 25 cm 3 1/5 100  
29103-T Vidly na hnoj s lakovanou jaseňovou T-násadou 110 cm Oceľ 31 cm 23 cm 4 1/5 100  

Vidly Abt Standard
• akčné vidly • teleso vidiel strieborno lakované • z 
vysoko kvalitnej ocele kované • s príložnou zvierkou

 
 
 

Výr. č. Popis Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby    €

50103 Vidly na hnoj s nelakovanou jaseňovou násadou 135 cm Oceľ 31 cm 23 cm 4 1/10 200  
50107 Vidly na stelivo s nelakovanou jaseňovou násadou 135 cm Oceľ 26 cm 20 cm 3 1/10 200  
50108 Vidly na stelivo s nelakovanou jaseňovou násadou 135 cm Oceľ 30 cm 30 cm 3 1/10 200  

Made in Germany

Top Quality

50107

50108

50103

293915-T

29103-T

29103

29108

29110
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Freund-Victoria značkové vidly

Vidly na silo a lístie
• s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29583, 2959 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

29112 bez násady Oceľ 35 cm 31 cm 6 37 mm 1/5 200  
29114 bez násady Oceľ 43 cm 40 cm 6 37 mm 1/5 200  

Vidly na kukuricu
• zahnuté vonkajšie ozuby • s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29583, 2959 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

291631 bez násady Oceľ 36 cm 34 cm 6 37 mm 1/5 250  

Vidly na sečku
• s oblúkom • s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29583, 2959

 

 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby    €

29120 bez násady Oceľ 43 cm 40 cm 6 1 350  

Vidly na hnoj
• s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

29100 bez násady Oceľ 31 cm 23 cm 4 37 mm 1/5   
29101 bez násady Oceľ 33 cm 25 cm 4 37 mm 1/5   
29102 bez násady Oceľ 31 cm 25 cm 5 37 mm 1/5 400  

Všetky vidly sú kované z jedného kusa!

Made in Germany

29100
29102
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Freund-Victoria značkové vidly

Vidly na stelivo
• s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959

 

 

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady   €

29104 bez násady Oceľ 30 cm 30 cm 3 38 mm 1/5  

Vidly na ďatelinu
• s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959

 

 

 
Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

29105 bez násady Oceľ 33 cm 32 cm 3 38 mm 1/5 350  

Vidly na seno
• s pružinovým násadcom • Vhodná násada: 29583, 2959

 

 

 
Výr. č. Násada Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady   € 

29106 bez násady 37 cm 32 cm 3 37 mm 1/5 300  
293401 bez násady 37 cm 32 cm 4 37 mm 1/5   

Vidly na seno
• s násadcom • Vhodná násada: 29581, 2959

 

 

 Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby Ø násady    €

293010 bez násady Oceľ 28 cm 20 cm 3 37 mm 1/5 400  

Vidly
• s násadou s čapom • Vhodná násada: 29623

  

 

Výr. č. Násada Materiál Dĺžka Šírka Ozuby   €

293522 bez násady Oceľ 30 cm 30 cm 3 1/5  

Jaseňová násada
• pre vidly na hnoj a stelivo s kolíkom 
• kompletne zmontovaná s príložnou zvierkou

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    €

29591 jaseň lakovaný 135 cm 36 mm 1/25 500  

Príložná zvierka
• pre vidlice s kolíkom • s krytkou • Materiál: kov pozinkovaný

 

 

 Výr. č. Popis Ø   €

29117 pre vidly na hnoj/seno 24 mm 1/10/150  
29118 pre vidly na stelivo/seno 20 mm 1/100  

Made in Germany

Všetky vidly sú kované z jedného kusa!
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Hrable na seno
• ozuby a výstuhy tvrdené • Dĺžka ozubov 12 cm • s násadcom tvaru S 
• Vhodná násada: 50245

S násadou dodávanou len v jarnej akcii.
 

 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ozuby Ø násady    

50211 bez násady červený kov 78 cm 22 28 mm 1/5 130  
50212 bez násady červený kov 85 cm 24 28 mm 1/5 115  
50213 bez násady červený kov 92 cm 26 28 mm 1/5 115  

Výr. č. Popis Dĺžka Ø    

50247 Ozuby 12 cm 2,5 mm 1/500   
50245 Násada 220 cm 28 mm 1/25   

Fix hrable na seno
• s pevným hliníkovým násadcom

 

 

 

Výr. č. Násada Materiál Šírka Ozuby Ø násady    

29130 bez násady Hliník 65 cm 20 25 mm 1/5 400  
29131 bez násady Hliník 71 cm 22 25 mm 1/5 400  
29135 bez násady Hliník 78 cm 24 25 mm 1/5 400  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka   

29134 Hliníková násada pre pevné hrable na seno Hliník 190 cm 1/5  

Plastové hrable
• ľahké a dobre ovládateľné • s násadcom • Vhodná násada: 29603

 
 

 
Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ozuby Ø násady    

29170 bez násady žltá Polypropylén 64 cm 16 27 cm 1/25 300  

Plastové hrable
• so 16 zahnutými ozubmi na jednej strane a navyše s 12 ozubmi na 
zachytávanie trávy • s držiakom násady • Vhodná násada: 29603

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ozuby Ø násady    

29169 bez násady žltá Polypropylén 64 cm 16 / 12 27 mm 1/25 300  

Plastové hrable
• obojstranné • so 16 ozubmi 2 uzatv. šikmými polohami • s držiakom násady 
• Vhodná násada: 29603

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ozuby Ø násady    

29162 bez násady žltá Polypropylén 64 cm 16 / 16 27 mm 1/18 216  

Hrable

50211
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Ručné ťahacie hrable
• s ťahacou rukoväťou • s vonkajšími ozubmi 
• hlavná rúra a rúrová opora spojené objímkou 
• nezmontovaná • Vhodná násada: 50260

 

 

 

50250

50251

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ozuby    

50250 s násadou 115 cm červený kov lakovaný 122 cm 28 1 10  
50251 s násadou 115 cm červený kov lakovaný 131 cm 32 1 20  

Hrable na lístie
Kombinovaný prístroj, na jednej strane hrable na lístie a 
otočením o 180° použiteľný tiež ako vidly, aby sa nazberaný 
materiál dopravil do kontajnera bez zohýbania.
• s držiakom násady • Vhodná násada: 29603 

 

 

29365

293660

Výr. č. Násada Farba Šírka Ozuby Ø násady    

29365 bez násady žltá 45 cm 20 27 mm 1/25 300  
29366 bez násady žltá 60 cm 26 27 mm 1/25 300  

293660 s násadou žltá 60 cm 26 27 mm 1/5 50  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka   

29603 Násada na prístroj a metlu s kónusom Osikové drevo 140 cm 1/25  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka vhodný pre   

50262 Zuby pre ručné ťahacie hrable kov 25 cm 50250 1/100  
50263 Zuby pre ručné ťahacie hrable kov 30 cm 50251 1/200  
50261 Ťahacia rukoväť pre ručné ťahacie hrable    1/25  
50260 Násada na ručné ťahacie hrable  115 cm  1/25  

5026150263

Hrable
Hrable na trávu
• s 32 zahnutými ozubmi na jednej strane a navyše so 16 ozubmi na 
zachytávanie trávy • s držiakom násady • Vhodná násada: 29603

 

 

 

Výr. č. Násada Farba Materiál Šírka Ozuby Ø násady    

29157 bez násady žltá Polypropylén 64 cm 32 / 16 27 mm 1/25 300  
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Násada na sekerku
• tvar kravskej nohy

 

 
 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29651 jaseň 50 cm 25 mm / 55 mm 1/25 600  
29652 jaseň 60 cm 21 mm / 50 mm 1/25 600  

Násada na sekeru
• tvar kravskej nohy

 

 

 
Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

2965 jaseň 70 cm 28 mm / 65 mm 1/25 500  
2964 jaseň 80 cm 28 mm / 65 mm 1/25 500  

Násada na krompáč

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

2966 jaseň 95 cm 74 mm / 42 mm 1/25 600  
29617 jaseň 95 cm 64 mm / 37 mm 1/25 600  

Násada na úderné kladivko
 

 

 Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29661 jaseň 80 cm 40 mm 1/25 600  
29660 jaseň 90 cm 40 mm 1/25 600  

Násady prístroja

Násada na rýľové vidly
• s príložnou zvierkou • s T-úchytom

 

  

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29623 Drevo 85 cm 36 mm 1/25 600  

Násada na rýľ priama
• s T-úchytom 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

2963 jaseň 95 cm 41 mm 1/25 600  



278

Násady prístroja
Hliníková násada s D-úchytom
• extrémne ľahká násada • s protišmykovým úchytom • rôzne možnosti úchytu pre najrozličnejšie práce • umožňuje prácu šetriacu telo 
• oválna rúrka 28 x 35 mm • vhodná pre všetky lopaty s kužeľovitou násadou • s D-úchytom

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29589 Hliník 134 cm 39 mm 1/10 150  

Násada, 4-dielna
• 4-dielna násada vystužená sklenenými vláknami • Násada 
sa robustne zastrčí a zaskrutkuje • s D-úchytom

Zásuvný systém pre dve dĺžky!

 

 

Výr. č. Farba Materiál Dĺžka    

29699 čierna umelá hmota vystužená sklenenými vláknami 123 cm 1/10 280  

Násada na lopatu
• s D-úchytom

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29674 jaseň 95 cm 40 mm 1 300  

Násada na lopatu
• s T-úchytom

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29585 jaseň 120 cm 40 mm 1/25 500  

Násada na lopatu 

 

 

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Priemer    

29581 kvalita 1a jaseň 130 cm 41 mm 1/25 500  
29584 1a kvalita podľa DIN jaseň 130 cm 40 mm 1/25 500  
29583 Štandard Buk 130 cm 40 mm 1/25 500  

Násada na vidly na stelivo a hnoj
• zahnutá • tupá

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

2959 jaseň 135 cm 39 mm 1/25 500  
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Násady prístroja
Jaseňová násada
• pre vidly na hnoj a stelivo s kolíkom • kompletne 
zmontovaná s príložnou zvierkou

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29591 jaseň lakovaný 135 cm 36 mm 1/25 500  

Násada na vidly na seno
• zaostrená a vŕtaná

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

2960 jaseň 135 cm 36 mm 1/25 500  

Násada na prístroj a metlu

 

 

 
2961

29604

29611

2962

29602

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Priemer     

29603 s kónusom Osikové drevo 140 cm 27 mm 1/25 1.000   
2961 s kónusom Osikové drevo 150 cm 27 mm 1/25 1.000   
29604 s kónusom Osikové drevo 160 cm 27 mm 1/25 1.000   
29611 s kónusom Osikové drevo 180 cm 27 mm 1/25 1.000   
2962 bez kónusu Osikové drevo 130 cm 24 mm 1/25 1.000   
29602 bez kónusu Osikové drevo 140 cm 24 mm 1/25 1.000   

Násada na odhŕňač fekálií a hnojovice 

 

 Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29612 jaseň 165 cm 31 mm 1/25 500  

Násada pre škrabák
 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer    

29263 jaseň 120 cm 36 mm 1/25 500  

Násada na zahnutú škrabku na fekálie

 
 
 

Výr. č. Materiál Dĺžka Priemer   €

29613 jaseň 150 cm 36 mm 1/25 500  
29609 jaseň 180 cm 36 mm 1/25 500  
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Kosy a kosáky
Sklápacia kosa Wettschliff
• bohato tvarovaná kosa na kosenie trávy • ručne kovaná • kalená v oleji • naklepaná • leštená 
• brúsená • s antikoróznym lakom • jednotlivo skúšaná • s ochranou ostria • Násada na kosu: 150 cm, 
zahnutá, s práškovým nástrekom, s dvoma drevenými úchytmi

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka   

50305 65 cm 5,5 cm 1/5  

Kosa Wettschliff
• bohato tvarovaná kosa na kosenie trávy • ručne kovaná • kalená v oleji 
• naklepaná • leštená • brúsená • s antikoróznym lakom • jednotlivo 
skúšaná • s ochranou ostria

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka   

50300 60 cm 5,5 cm 1/50  
50301 65 cm 5,5 cm 1/50  
50302 70 cm 5,5 cm 1/50  

Kosa Profi
• vysoko vratná kosa na kosenie trávy • ručne kovaná • kalená v oleji • naklepaná • brúsená 
• s antikoróznym lakom • jednotlivo skúšaná • s ochranou ostria 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka    

50310 60 cm 5 cm 1/50 500  
50311 65 cm 5 cm 1/50 500  
50312 70 cm 5 cm 1/50 500  

Kosa na pastviny
• krátka a stabilná kosa na pastviny na vykosenie v hore a lese • ručne 
kovaná • kalená v oleji • brúsená • s antikoróznym lakom • jednotlivo 
skúšaná • s ochranou ostria

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka   

50320 45 cm 8 cm 1/50  

Kosa – skutočná kohútia hlava
• naklepaná na kosenie • s plastovou ochranou ostria • bez násady

  

 
Výr. č. Dĺžka   

504 65 cm 1/5/70  
505 70 cm 1/5/70  
506 75 cm 1/5/50  

Oslička na kosu Batavia
• osadená z oboch strán • s drevenou rukoväťou

 

 

 
Výr. č. Farba Dĺžka Šírka   

5035 modrá / červený 41 cm 3,5 cm 1/25  

Top Quality
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Kosy a kosáky
Brúsny kameň

 

  
Výr. č. Popis Dĺžka   

5011 Originál SILICAR 26 cm 1/50  
29126 Štandard, z karbidu kremičitého, jemný 23 cm 1/50  

Násada na kosu
• zahnutá • dve vymeniteľné drevené rukoväte • vrát. 
objímky na kosu

 

 

 Výr. č. Materiál Dĺžka    

5015 Oceľ popráškované 150 cm 1/5 240  

Drevené kosisko
• dve drevené rukoväte

 

 
 Výr. č. Materiál Dĺžka   €

5025 jaseň 150 cm 1/5 200  

Kosák Profi
• z prvotriednej ocele • ručne kovaná • naklepaný 
• s ochranou ostria

 

 

 Výr. č. Dĺžka   

50330 42,5 cm 1/50  

Kosák Wettschliff
• okrúhly kosák na kosenie ďateliny, bylín alebo trávy • s drevenou rukoväťou • ručne 
kovaná • brúsená • jednotlivo skúšaná • s ochranou ostria

 

 

 Výr. č. Dĺžka   

50335 45 cm 1/50  

Kosový kosák
• kosový kosák na kosenie ďateliny, bylín alebo trávy • s drevenou rukoväťou 
• ručne kovaná • brúsená • jednotlivo skúšaná • s ochranou ostria 

 

 
Výr. č. Dĺžka   

50340 34 cm 1/50  

Príslušenstvo 
pre kosy

 

 

 

Výr. č. Popis Veľkosť Materiál Hmotnosť OJ Kus/OJ   

5012 Kladivo na klepanie kosy s násadou  kov 500 g   1/6  
5013 Kovacia zápustka plochá  kov 500 g   1/6/60  
5014 Zásobník na obťahovací kameň  umelá hmota    1/6/60  
5016 Objímka na kosu typ B s kľúčom 0 kov    1/50  
5017 Objímka na kosu typ B s kľúčom 3 Drevo    1/50  
5018 Kľúč pre objímku na kosu  Železo pozinkovaný    1/10  
5019 Skrutky pre objímky  kov    1/10/100  
5020 Stredná rukoväť pre násadu na kosu  Drevo    1/10/100  
5022 Kľúč s 2 skrutkami  kov  1 blister 1 / blister 1  

5014

29126

5011

5013

5012 5020
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Striekačky na bielenie

Striekačka na vápno/Viacúčelová striekačka
Nová viacúčelová striekačka podľa osvedčeného princípu.
• Rozprašovanie bez rozprašovanej hmly zabezpečí malé zaťaženie vzduchu v miestnosti • Vhodné na bežné kompresory 
• Základné vybavenie dýzami na všestranné použitie • ľahko používateľný rýchloskrutkovací lievik – sito sa pred použitím 
nemusí odstrániť • Možné je použitie bez permanentnej vzduchovej prípojky

296200: z ušľachtilej ocele pre vysokú odolnosť proti korózii a ľahké čistenie

 
 

 

• na nanesenie zriedeného vápenného mlieka (roztok hydroxidu vápenatého), 
dezinfekčného prostriedku (napr. dezinfekčný prostriedok na chlievy Rhodasept), 
prostriedku na ošetrovanie paznechtov (napr. ClawPlus Klauenpflegemittel), 
antikoróznej ochrany (napr. WD-40), aktívneho čističa (napr. SONAX AGRAR 
AktivReiniger)

Teraz nové z nehrdzavejúcej ocele!

Technické údaje 296100 296200

Hmotnosť 20 kg 20 kg
Max. plniace množstvo s kompresorom 35 l 35 l
Max. plniace množstvo bez kompresora 25 l 25 l
Prevádzkový tlak 2 - 3 bar 2 - 3 bar
max. dovolený prevádzkový tlak 5 bar 5 bar
Objem nádrže 39,5 l 39,5 l

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška   €  

296100 Kov pozinkovaný 51 cm 40 cm 78 cm 1 12   
296200 Ušľachtilá oceľ 51 cm 40 cm 78 cm 1 12   

Výr. č. Popis vhodný pre  €

296005 Bezpečnostný ventil 5 bar 296200, 296100, 296000 1/50  
296017 Regulátor tlaku bez manometra 1/4“ 296200, 296100, 296000 1/150  
296021 Špeciálna okrúhla rozprašovacia dýza na vápno 1,5 mm 296200, 296100, 296000 1/50/300  
296022 Špeciálna vápnová plochá rozprašovacia dýza s vložkou 0,6 mm 296200, 296100, 296000 1/70  
296024 Plochá rozprašovacia dýza s vložkou 0,2 mm, 0,3 mm a 0,4 mm 296200, 296100, 296000 1/200  

296200-1 Ručný diel dýzy 296200, 296100, 296000 1/40  
296029 Súprava rozprašovacích dýz 7-dielna, bez hadice 296200, 296100, 296000 1/50  

296200-17 Súprava tesnení pre súpravu rozprašovacích dýz 296200, 296100, 296000 1/600  
296030 Predlžovacia rúrka 750/10/1 mm 296200, 296100, 296000 1/500  
296032 Spätný ventil 1/4“ s redukciou 296200, 296100, 296000 1/50  
296044 Plastový lievik s náhradným tesnením 296200, 296100 1/32  

296200-9 Náhradné tesnenie (O-krúžok) pre plastový lievik 296200 1  
296049 Náhradné tesnenie (O-krúžok) pre kovový lievik Ammer 296000 1  

296100-1 Náhradné ploché tesnenie pre plastový lievik 296100 1  

Made in the EU

Novinka

296100

296200


