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Potreby pre stajňu a dvor
Prístroj na meranie vlhkosti obilia TwistGrain pro
• jedinečné elektrické 3-bodové meranie vlhkosti so stlačením vzorky • TwistGrain pro je naprogramovaný pre mnohé druhy obilia: 
Pšenica, raž, jačmeň, tritikale, ovos, repka, kukurica atď. • zvukový signál v skrutkovacom uzávere informuje, či bola vzorka dostatočne 
silne stlačená • presné meranie celých zŕn mnohých rastlinných druhov • vďaka grafickému zobrazeniu s osvetlením pozadia a vysokému 
kontrastu, ako aj širokému uhlu pohľadu sa môže meranie odčítať ako na prudkom slnku, tak aj v tme • Rozhranie USB • skrutkovací 
uzáver zosilnený sklenenými vláknami a teleso vyrobené z materiálu odolného proti otrasom (ABS) zabezpečuje extrémnu pevnosť vášho 
prístroja • rýchle a ľahko ovládateľné – ideálne vhodné na prácu na poli • vlhkosť zrna môžete odmerať za niekoľko sekúnd s veľmi malým 
prístrojom, ktorý váži iba 0,5 kg • na prevádzkovanie s: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batéria je súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu 

 

 

Súprava obsahuje: 1 x vlhkomer DRAMINSKI Twist Grain Pro s uzáverom, 1 x prepravné puzdro,  
1 x prenášací popruh na puzdro, umožňuje prístroj zavesiť, 1 x kábel USB, 4 x alkalické mangánové 
batérie, typ AA, 1,5 V, 1 x batéria typ CR2032, 3 V (v uzávere)

29513

Technické údaje 29512

Hmotnosť 520 g
Prevádzka na batériu 4 x 1,5 V - AA (Mignon)
Zobrazenie na displeji LCD
Presnosť merania vlhkosti +/- 0,5 % (Štandardné osivo)
Rozsah merania teploty 0 - 85 °C
Presnosť merania vlhkosti 0,5 %
Objem vzorky 90 ml
Teplota uloženia 10 - 45 °C

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

29512 16,5 cm 7 cm 7,5 cm 1/16  

Výr. č. Popis Dĺžka   €

29513 Sonda na snímanie teploty na TwistGrain pro 150 cm 1/16  

Prístroj na meranie vlhkosti obilia 
Grain Master GMSV2
S mlecím zariadením

Obilie sa pomelie a zlisuje pomocou špeciálnych, v meracej komore integrovaných, mlecích platní, čím sa zaručí vysoká spoľahlivosť, ako aj reprodukovateľnosť 
získaných výsledkov
• GrainMaster je naprogramovaný pre nasledovné druhy obilia: Pšenica, raž, jačmeň, tritikale, ovos, repka, kukurica, proso, cirok, quinoa, pohánka, ryža, repka 
olejná, slnečnicové jadierka, Daikon reďkovka, požlt farbiarsky, konope, čierny sezam, modrý lupín, žltý lupín, sója, hrášok, vika siata, fazuľa mungo, semienka 
juty, hrášok. Pre ďalšie druhy obilia existuje možnosť dovybavenia! • USB-rozhranie pre aktualizáciu softvéru a kalibrácie • grafický LCD-displej (2“) 
s LED-osvetlením pozadia • Naplnenie meracieho pohárika: manuálne, pomocou meracieho pohárika • na prevádzkovanie s: 1 x 9 V bloková batéria

 
 
 

Technické údaje 29399

Hmotnosť 1.550 g
Prevádzka na batériu 1 x 9 V bloková batéria
Zobrazenie na displeji LCD 2 x 16-miestne
Rozlíšenie obsahu vlhkosti 0,1 %
Dátová pamäť Flash-Card
Kompenzácia teploty automatická

Presnosť merania vlhkosti
+/- 1 % až 10 % obsah vlhkosti, +/- 1,2 % viac 
ako 10 % obsah vlhkosti

Rozsah merania teploty 10 - 35 °C
Objem vzorky 10 ml
Teplota uloženia 10 - 45 °C

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška  € 

29399 21 cm 11 cm 11 cm 1/12  
záruka 3 roky

záruka 3 roky

29512
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Prístroj na meranie vlhkosti obilia GMM mini
• prenosný prístroj, ktorý sa môže použiť priamo na poli • rýchle a presné meranie obilného krmiva • vhodný na určenie vlhkosti poľnohospodárskych 
obilnín • naprogramované sú už nasledujúce kultúry: Kvalitná pšenica, mäkká obyčajná, raž, triticale, letný jačmeň, ovos, kukurica, cirok, proso, pohánka, 
hnedá ryža, biela ryža, repka olejná, slnečnica, ľanové semienka, modrý lupín, žltý lupín, hrášok, sója, fazuľa poľná, cícer, ďatelina plazivá, mätonoh, zelená 
káva, horčica • prístroj sa vyznačuje jednoduchou manipuláciou a rýchlym zobrazením výsledkov merania, pracuje presne a spoľahlivo • veľmi robustná 
meracia komora z kovu a vysoko kvalitné plastové puzdro z ABS • grafický displej s podsvietením LED • Prípojka USB na aktualizáciu softvéru 
• automatická kompenzácia teploty • Testovaný DLG • na prevádzkovanie s: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)

 
 

 

Technické údaje 29429

Hmotnosť 700 g
Prevádzka na batériu 2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Zobrazenie na displeji LCD
Presnosť merania vlhkosti +/- 1 % až 10 % obsah vlhkosti
Presnosť merania teploty +/- 0,5 °C

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

29429 19 cm 12,5 cm 8 cm 1/16  

Prístroj na meranie vlhkosti pre seno a slamu
• prenosný digitálny prístroj na určenie vlhkosti a teploty v lisovanom sene a slame • vrát. 68 cm dlhého 
meracieho snímača, registrujú sa zmeny elektrickej vodivosti sena a slamy a premieňajú sa na percentuálne 
hodnoty vlhkosti • môže sa uložiť až do 50 výsledkov merania • na prevádzkovanie s: 1 x 9 V Blok PP3 
• Batéria je súčasťou dodávky

 
 
 

Výr. č. Farba  € 

29356 žltá 1/20  

Rezačka sena Hay Cutter TF 2000 M
• vhodný ako pre zvislý, tak aj pre vodorovný rez rolovaných balov sena a umožňuje prácu bez prachu • jej bezchybný rez, 
hladká ovládateľnosť a jednoduchá obsluha bez nárokov na údržbu znižujú pracovné náklady • rezačka sena TF 2000 M sa hodí 
najlepšie na rozrezanie balov sena, stlačeného krmiva a materiálu sila (napr. seno, kukurica, proso, repové listy alebo trávová 
siláž v pojazdnom sile) • s uzatvoreným prahom • baly sena sa môžu rezať bez obmedzenia hĺbky • Hladina intenzity hluku: 
103,5 LWA • Hladina vibrácií ISO 5349: 5,9 m/sec2

 
 
 

Technické údaje 29190

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Výkon 1.400 W
Hmotnosť 13,4 kg
Šírka strihu 25 cm
Výška strihu 60 cm
Hladina akustického tlaku 89,9 LpAm

Výr. č. Farba   €

29190 čierna / modrá 1  

Potreby pre stajňu a dvor

Technické údaje 29356

Prevádzka na batériu 1 x 9 V Blok PP3
Zobrazenie na displeji LCD 1 x 3-miestne
Rozsah merania teploty 1 - 100 °C
Presnosť merania vlhkosti 10 - 80 %
Dĺžka kábla merací snímač 100 cm

záruka 3 roky

záruka 3 roky
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Odtok Raimo BigBag
• na jednoduché a kontrolované vyprázdnenie BigBagov pomocou opätovne uzatvárateľného posuvného 
uzáveru • vhodný pre všetky druhy voľne tečúcich materiálov ako osivo, hnojivo, krmivo atď. • nepotrebný 
materiál zostane v BigBagu, tým žiadne plytvanie • môže sa tiež v sekunde namontovať na prázdne alebo už 
naplnené vrecia – integrované ostria vyrežú otvor pri zatočení samostatne do BigBagu • mimoriadne robustný 
a opätovne použiteľný

 
 

 

Výr. č. Popis    €

29389 s predĺžením 1 76  
29425 bez predĺženia 1 126  

Potreby pre stajňu a dvor

29425

BigBag výpust
• na jednoduché a kontrolované vyprázdnenie BigBagov pomocou opätovne uzatvárateľného posuvného uzáveru 
• môže sa so sekundovou rýchlosťou namontovať na už naplnené vrecia • BigBag sa musí postaviť iba na výpustnú 
pomôcku • zosilnený klinový hrot sa zavŕta samostatne do tkaniny • integrované háky zaisťujú výstup a bránia 
vypadnutiu pri zdvíhaní BigBagu • vhodný pre všetky druhy voľne tečúcich materiálov ako krmivo, hnojivo, osivo, 
pelety soľ, štrk a granulát • Materiál: kov pozinkovaný

 
 

 

Výr. č. Výška Priemer Vnútorný priemer   €

29428 459 mm 210 mm 150 mm 1  

Novinka

29389
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Záves z pruhov pre búdy pre teľatá
Ochrana pred chladom a prievanom

• ochrana proti prachu, striekaniu, hluku pri strojoch a zariadeniach 
• zabránenie prievanu • • ohraničenie pracoviska • použitie v halách a 
stajniach, výbehoch • vysoká svetelná priepustnosť • zaoblené pozdĺžne 
hrany • vysoká odolnosť proti opotrebeniu • bezproblémové a jednoduché 
upevnenie prostredníctvom líšt s háčikmi (dostupné v štyroch dĺžkach) 
a výkyvných plechov v 20 cm a 30 cm • kovové diely z vysoko kvalitnej 
ušľachtilej ocele AISI 304 • Materiál: PVC UV-stabilizovaná • Použite teploty 
okolia: -20 - 50 °C

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka kotúča Šírka pruhov Hrúbka materiálu    €  

291156 transparentná 25 m 20 cm 2 mm 1 40   
291155 transparentná 50 m 20 cm 2 mm 1 24   
291150 transparentná 25 m 30 cm 3 mm 1 18   
291151 transparentná 50 m 30 cm 3 mm 1 6   

Výr. č. Popis Dĺžka OJ Kus/OJ  €  

291157 Háčiková lišta pre PVC-záves z pásikov 100 cm   1/10   
291158 Háčiková lišta pre PVC-záves z pásikov 125 cm   1/10   
291159 Háčiková lišta pre PVC-záves z pásikov 150 cm   1/10   
291160 Háčiková lišta pre PVC-záves z pásikov 200 cm   1/10   
291154 Výkyvný plech pre PVC-záves z pásikov 30 cm   1/40   
291161 Výkyvný plech pre PVC-záves z pásikov 20 cm   1/60   

291154-1 Súprava skrutiek a matíc pre výkyvné plechy  1 påse 8 / påse 1   

Naše odporúčanie na optimálne upevnenie:

Háčiková lišta/Prechodová 
šírka

Šírka pruhu 30 cm Šírka pruhu 20 cm

1 m 5 plechov 8 plechov
1,25 m 6 plechov 10 plechov
1,5 m 7 plechov 12 plechov
2 m 10 plechov 16 plechov

Súprava pre záves z pruhov

Výkyvné plechy sú už namontované na PVC pruhoch

 

 

Výr. č.   €

291162 1 16  

Súprava pozostávajúca z: 5 x PVC pruhy 30 x 225 cm, hrúbka 3 mm, 
5 x výkyvné plechy 30 cm, 2 x lišty s háčikmi (celková dĺžka 130 cm)

Potreby pre stajňu a dvor

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

291163 Pruhy z PVC razené a montované 225 cm 30 cm   1  
291154-1 Súprava skrutiek a matíc pre výkyvné plechy   1 påse 8 / påse 1  

Top Quality

291155

291156

291154
291161

291157
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Záves z pásikov proti muchám, súprava, PVC
• vzdušný pruhovaný záves, chrániaci proti hmyzu pred maštaľami • s vyrazenými otvormi na zlepšenie 
cirkulácie vzduchu v lete • vysoká svetelná priepustnosť • zaoblené pozdĺžne hrany • vysoká odolnosť proti 
opotrebeniu • bezproblémové a jednoduché upevnenie prostredníctvom líšt s háčikmi a výkyvných plechov 
• kovové diely z vysoko kvalitnej ušľachtilej ocele AISI 304 • Materiál: PVC UV-stabilizovaná • Použite teploty 
okolia: -20 - 50 °C

Výkyvné plechy sú už namontované na PVC pruhoch

 

 
Súprava pozostávajúca z: 5 x pruhy z PVC razené 30 x 225 
cm, hrúbka 3 mm, 5 x výkyvné plechy 30 cm, 2 x lišty s 
háčikmi (celková dĺžka 130 cm)

Výr. č.   € 

291165 1 16  

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

291166 Pruhy z PVC razené a montované 225 cm 30 cm   1  
291154-1 Súprava skrutiek a matíc pre výkyvné plechy   1 påse 8 / påse 1  

Potreby pre stajňu a dvor

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

292101

292104

292113 292115

292107 292110
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Nádoba na vodu pre fúrik H2GoBag
Pre maštaľ a pastvinu

• na uloženie a transport vody (tam, kde hadica nepostačuje) • jednoduchá, 
praktická a flexibilne použiteľná. Napríklad v stajni, na pastvine alebo v záhrade 
• vrát. protišmykovej rohože pre fúrik

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Kapacita   €

29382 modrá 100 cm 70 cm 80 l 1/12 600  

Oporné kolesá pre fúrik
• v pároch • súprava kolies na dovybavenie na všetky bežné záhradné 
a stavebné fúriky, aj pri starších fúrikoch, ktoré sa už nachádzajú v 
používaní • s prídavnými opornými kolesami na zadných držadlách sa 
môže – zvlášť s ťažkým bremenom – posúvať bez námahy. Odľahčuje 
chrbát a ramená a citeľne uľahčuje všedný pracovný deň • pre 
záhradu, poľnohospodárstvo a stavebníctvo • najjednoduchšia montáž 
prostredníctvom upevňovacích objímok – nie sú potrebné žiadne diery 
• patentované

Teraz s celogumovými pneumatikami!

Montážna súprava a celogumové pneumatiky nie sú schválené pre cestnú premávku!

 

Výr. č. Farba Ø  € 

29396 čierna 25 cm 1  

Potreby pre stajňu a dvor

Závesný čap
• na upevnenie ťažnej lišty • vhodný pre každý príves • schválená Spolkovým úradom pre motorové 
vozidlá • DIN 74058 

 

 

Výr. č. Ø   €

29770 50 mm 1/24  
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Taška na prenášanie GoBag
• univerzálne použiteľná taška na nosenie pre stajňu, dvor a záhradu
• vhodná pre záhradný odpad, krmivo pre zvieratá a oveľa viac
• robustná a odolná proti roztrhnutiu
• samostojaca
• úchyt na spodnej strane na vyprázdnenie

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita  €

29387 zelená 45 cm 45 cm 60 cm 120 l 1/12  

Taška na prenášanie BarrowBag
• univerzálne použiteľná taška na nosenie pre stajňu, dvor a 

záhradu
• ideálna na rozšírenie plniaceho objemu fúrikov
• vhodná napr. na seno, slamu, lístie alebo pokosenú trávu
• robustná a odolná proti roztrhnutiu
• s rúčkou na nosenie

 
 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita  €

29388 zelená 90 cm 60 cm 50 cm 270 l 1/12  

 

Potreby pre stajňu a dvor
Záhradná taška Pop-Up
• samostatne stojaca vďaka všitému predpätému krúžku Pop-up • robustná a veľmi trvanlivá 
polyesterová tkanina, odolná proti pretrhnutiu (600D) • vodoodpudivá povrchová úprava • 2 dlhé 
nosné úchyty • prídavný úchyt na spodnej strane na ľahké vyprázdnenie • kompaktne skladateľná 
• Materiál: Polyesterová tkanina

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita  €

29430 tmavozelená 80 l 1/24  
29431 tmavozelená 160 l 1/12  
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Univerzálny plot
neelektrifikovateľný

• ohraničenie a ochrana jednotlivých úsekov pozemku, ako sú napr. kvetinové 
záhony, zeleninové políčka, trávniky alebo rybníky

• vhodný tiež ako krátkodobá, mechanická bariéra pre malé zvieratá
• dobre vhodný ako na výhonky
• veľmi husté
• jednoduchá a rýchla montáž a demontáž
• veľmi stabilné vďaka 11 vpleteným polyamidovým stĺpikom spevneným sklenenými 

vláknami
• Hlava pilóty s okom
• Hmotnosť: cca 2,5 kg

možnosť univerzálneho použitia pri dome, na dvore a v záhrade

 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov    €

291170 Jednotlivý hrot 20 m 80 cm zelená 11 1 50  

Novinka

Opravná lepiaca páska
na skleníky

• odolná voči UV žiareniu • odolný proti poveternostným vplyvom • veľmi 
vysoká lepivosť • s dlhou životnosťou • ideálna na opravu poškodených 
skleníkových fólií • môže sa použiť aj na opravu sklenených tabúľ a 
ďalších povrchov • použitie možné ako vnútri, tak aj vonku

 
 

 Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu  €

291173 transparentná 10 m 10 cm 0,15 mm 1/50  

Novinka

Potreby pre stajňu a dvor
Kôš na hraboše
• ochranný kôš, pripravený na použitie, proti ohryzovaniu koreňov • možnosť rozvinutia niekoľkými pohybmi ruky 
a bez náradia • z extra tenkého šesťhranného drôteného pletiva: hrúbka drôtu 0,6 mm, veľkosť ôk 16 mm • vďaka 
dvojitej drážke zboku a zdola uzatvorený • Koreňové obaly budú chránené po celom obvode • z pozinkovaného 
materiálu na ochranu v prvých rokoch, následne sa rozloží bezo zvyšku • biologicky bezchybný

291171: vhodný pre ruže, kríky a cibuľovité rastliny
291172: vhodný pre stromy a kríky

 
 

 
Výr. č. Výška Ø   € 

291171 40 cm 35 cm 1/25 450  
291172 70 cm 60 cm 1/25 300  

Made in Germany

Novinka
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Potreby pre stajňu a dvor
Vykurovací kábel na strešné žľaby
Vykurovací kábel na ochranu proti mrazu pre strešné žľaby a potrubia

Vyhrievací kábel so zástrčkou, vhodný pre odkvapy a potrubné vedenia, spĺňa požiadavky triedy pevnosti M2 podľa IEC60800:2009, spoľahlivo chráni 
odkvapy a potrubné vedenia pred zamrznutím. Vysoký tepelný výkon 20 W na meter vykurovacieho kábla bráni zamŕzaniu odkvapov, odpadových rúr a 
potrubných vedení aj pri veľmi nízkych teplotách. Integrovaný teplotný spínač spoľahlivo zapína vyhrievací kábel pri teplote +3 °C a vypína pri +12 °C.
• vhodný pre odkvapy: Trieda pevnosti M2
• vyhrievací kábel so zástrčkou na jednoduchú montáž
• integrovaný termostat na úspornú prevádzku
• vhodné pre vodovodné potrubia z kovu
• vrát. zástrčky s bezpečnostným kontaktom pre vysokú bezpečnosť
• Dĺžka pripojovacieho kábla: 2 m
• vysoký druh ochrany: IPX7
• Trieda ochrany: I

 

 

Výr. č. Výhrevný výkon Dĺžka Ø    €

296087 100 W 5 m 6 mm 1/10 100  
296088 200 W 10 m 6 mm 1/10 100  
296089 300 W 15 m 6 mm 1/10 100  
296090 400 W 20 m 6 mm 1/10 100  
296091 500 W 25 m 6 mm 1/10 80  
296092 800 W 40 m 6 mm 1/10 80  
296093 1.000 W 50 m 6 mm 1/10 80  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

296097 Dištančný držiak na vykurovacie káble vrát. káblových viazačov 1 pack 5 / pack 1/250  
296098 Ochrana pred zalomením na vykurovacie káble vrát. káblových viazačov   1/100  
296099 Spínač na ochranu osôb   1  

s ochrannou kontaktnou  
zástrčkou

integrovaný termostat na 
úspornú prevádzku

Upozornenie:
• Zohľadnite, prosím, že každá prípojka 

vykurovacieho kábla sa musí zaistiť cez samostatný 
ochranný spínač proti chybnému prúdu. (napr. výr. 
č. 296099, zasúvateľný spínač na ochranu osôb)

• Vykurovací kábel treba chrániť pred ostrými 
hranami, napr. na prechode od odkvapu k 
odpadovej rúre, použitím ochrany hrán (výr. č. 
296098).

• Vykurovací kábel sa nesmie na žiadnom mieste 
dotýkať, prekrývať alebo krížiť iný vykurovací 
kábel. Aby bolo možné kontakt trvalo vylúčiť, 
odporúča sa príp. použitie vhodného dištančného 
držiaka (výr. č. 296097).

• Potrubia, kovové odkvapy, ochranné rúry a 
opláštenia z kovu treba z bezpečnostných 
dôvodov pred pokládkou uzemniť.

296097 296097 296098

1 m
296097
296098

296098

2960991

2

3
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Osvetlenie maštale a dvora

Určené na dlhodobé používanie v drsných podmienkach!

LED technológia v maštali sa vyplatí
LED diódy pracujú s vysokým stupňom účinnosti a sú preto veľmi efektívne, 
ich svetelná účinnosť je teda obzvlášť vysoká.

Investičné náklady na nové vybavenie alebo prestavenie sú v porovnaní s 
konvenčnou osvetľovacou technikou síce dnes spravidla ešte vyššie, vďaka 
značným úsporám v prevádzke sa však tieto náklady už po krátkom čase 
navrátia.

Dôverujte skúsenostiam spoločnosti Kerbl: 
Naše svietidlá boli vyvinuté špeciálne na 
dlhodobé používanie v maštaliach alebo 
podobných náročných podmienkach.
Okrem zvýšeného zaťaženia pôsobením vlhkosti a prachu sú svietidlá v 
maštali často vystavené aj vysokému chemickému zaťaženiu okolitým 
vzduchom, ako aj čistiacim postupom. Treba dbať najmä na to, aby 
svietidlá dokázali odolať vysokým koncentráciám amoniaku.
Aby sme mohli garantovať vysokú životnosť, kladieme obzvlášť veľký 
dôraz na technický dizajn, používanie vhodných elektronických 
komponentov a materiálov, ako aj kvalitné spracovanie svojich LED 
svietidiel. 

Pritom sa nespoliehame len na svoje vlastnú kompetencie, ale svoje 
výrobky podrobujeme špeciálnym bezpečnostným a záťažovým testom 
nezávislých a uznávaných skúšobní, ako je napr. TÜV Süd alebo 
skúšobné laboratórium DLG. 

Naše LED halové svietidlá a svietidlá MultiLED Pro a FarmPRO 
skúšobné laboratórium DLG úspešne otestovalo na odolnosť voči 
amoniaku!

Viac mlieka vďaka intenzívnejšiemu osvetleniu
Trvanie osvetlenia, intenzita osvetlenia a farba svetla majú veľký vplyv na 
laktáciu, plodnosť a pohodu zvierat. Pri chove dojného dobytka získava 
preto riadenie osvetlenia osobitný význam.
Vedecké štúdie potvrdzujú, že v dôsledku dlhých fáz denného svetla 
so 16 hodinami jasu a 8 hodinami tmy môže denná produkcia mlieka 
stúpnuť priemerne o 5 – 15 %. Predpokladom je rovnomerná intenzita 
osvetlenia 150 – 200 luxov.
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Osvetlenie maštale a dvora

LED halová lampa
LED-svietidlo na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a skladových hál

• odolné voči amoniaku (testované DLG) • ideálna pre vysoké stropné konštrukcie • s energeticky efektívnymi SMD čipmi od Philips • veľmi vysoká 
svetelná výťažnosť • vysoká teplota farby pre pozeranie bez únavy • so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené 
požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) • priama alebo zavesená montáž na strop • špeciálny tvar chladiaceho 
telesa pre optimalizovaný odvod tepla • chránená proti striekajúcej vode a prachotesná (krytie IP 65) • vhodné pre vonkajšiu oblasť • Záruka 5 rokov 
• odskúšaný TÜV-GS

ideálne vhodné, spolu so systémom ovládaním osvetlenia (výr. č. 345000), na minimalizáciu 
nákladov na energiu, optimalizovanie výkonu zvierat a komfort pre človeka a zviera

 

Technické údaje  

Napätie 100 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výťažok 132 lm/W
  
Životnosť čipu (L70) > 100.000 h
Funkcia stmievania (iba pri stmievateľných svietidlách) 1…10 V, 10 V PWM, odpor 0 - 100 kΩ
Materiál Hliníkový odliatok liaty pod tlakom s antikoróznym povlakom
Použite teploty okolia -40 - 60 °C
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP65

Výr. č. Výkon Ø Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby    €

345805 100 W 280 mm nestmievateľné 13.200 lm 5.700 K 1 24  
345815 150 W 320 mm nestmievateľné 19.800 lm 5.700 K 1 21  
345825 200 W 365 mm nestmievateľné 26.400 lm 5.700 K 1 28  
345835 240 W 400 mm nestmievateľné 31.680 lm 5.700 K 1 28  
345810 150 W 320 mm stmievateľný 19.800 lm 5.700 K 1 24  
345830 240 W 400 mm stmievateľný 31.680 lm 5.700 K 1 24  

Výr. č. Popis   €

345802 Kovový strmeň na montáž na strop/stenu 1/20  

Záruka 5 rokov

345802

345835
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Osvetlenie maštale a dvora

MultiLED pro
LED-svetlo na osvetlenie maštalí, jazdeckých hál a 
jazdeckým miest, priemyselných a skladových hál

• optimálne rozloženie svetla vďaka individuálnej nastaviteľnosti 
modulov • vynikajúci odvod tepla masívnymi chladičmi • vysoko 
kvalitné materiály pre použitie v drsných podmienkach • veľmi 
vysoká odolnosť proti amoniaku • chránená proti striekajúcej 
vode a prachotesná (krytie IP 65) • so značkou D podľa DIN EN 
60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom 
z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) 
• priama alebo zavesená montáž na strop s prestaviteľným záves-
ným strmeňom alebo kruhovým okom • vrát. stmievacej funkcie 
(nastavenie možné signálom 1…10 V-, PWM alebo odporový 
signál) • s energeticky efektívnymi SMD čipmi od Philips • vhodné 
pre vonkajšiu oblasť • Záruka 5 rokov

ideálne vhodné, spolu so systémom ovládaním osvetlenia (výr. č. 345000), na minimalizáciu nákladov 
na energiu, optimalizovanie výkonu zvierat a komfort pre človeka a zviera

 

Technické údaje  

Napätie 100 - 277 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výťažok 120 - 130 lm/W
  
Životnosť čipu (L70) > 100.000 h
Funkcia stmievania (iba pri stmievateľných svietidlách) 1…10 V, 10 V PWM, odpor 0 - 100 kΩ
Použite teploty okolia -40 - 50 °C
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP65

Výr. č. Výkon Dĺžka Šírka Výška Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby    €

345985 150 W 430 mm 298 mm 350 mm stmievateľný 19.500 lm 5.700 K 1 20  
345990 300 W 580 mm 298 mm 430 mm stmievateľný 36.000 lm 5.700 K 1 12  

Záruka 5 rokov

Top Quality
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Osvetlenie maštale a dvora

Ovládanie pre LED-osvetlenie
Systém ovládania osvetlenia môže zapínať a vypínať umelé osvetlenie časovým riadením a 
v závislosti od existujúceho denného svetla a vďaka automatickému stmievaniu dokonca 
udržiavať konštantnú úroveň svetla (napr. min. 200 luxov). Takto v každý denný čas a 
ročné obdobie sa stará o optimálne pomery osvetlenia a minimalizuje súčasne spotrebu 
prúdu. Komfort pre zviera a človeka!
• na reguláciu osvetlenia riadenú podľa denného svetla alebo v závislosti od času • štyri 
rozličné svetelné okruhy (skupiny) je možné ovládať nezávisle, z toho dva svetelné okruhy 
s funkciou stmievania • vhodné pre LED-svietidlá s rozhraním 1…10 V • štandardné 
nadomietkové teleso na montáž v technickej miestnosti • Ochrana proti vlhkosti a proti 
prachu (IP54) • vhodné napr. pre až do 50 kusov 150 Watt svietidiel (až do 15 svietidiel na 
stmievateľných okruhoch 1 a 2 a až do 10 svietidiel na okruhoch 3 a 4) • jeden svetelný 
senzor v rozsahu dodávky (otázka je možná až na štyri svetelné senzory) • vstup až pre 
štyri snímacie signály • príjemná obsluha cez displej a tri obslužné tlačidlá • s podrobnou 
dokumentáciou a opisom svoriek • IP65

jednoduchá inštalácia 
vaším elektrotechnickým 
podnikom

 

 

Technické údaje 345000

Napájacie napätie 230 V / 400 V
Istenie B16 A
Prípojky pólov 3-pólové
Hodnota el. prúdu max. na výstup 16 A
Max. celkový prúd, okruh 3 a 4 16 A
Počet okruhov 4
Počet stmievateľných okruhov 2
Spínací výkon max. 11 kVA
Funkcia stmievania okruh 1 a 2 1...10 V
Počet max. svetelných snímačov 4
Počet max. snímacích signálov 4
Krytie IP65

Výr. č. Materiál Šírka Výška   €

345000 umelá hmota 300 mm 450 mm 1  

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška  €

345001 Senzor na ovládanie 11 cm 6,5 cm 3,5 cm 1  
345606 LED oválne svietidlo 16,9 cm 11,5 cm 7,6 cm 1/12/24  

LED-oválne svetlo, ako voliteľné nočné svetlo (345606) s možnosťou 
ovládania cez samostatný svetelný okruh

345001
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LED-trubice a svietidlá do vlhkých priestorov

LED-trubice EcoTUBE
• Sklenené trubice lampy so špeciálnym plastovým povlakom bránia prehýbaniu a súčasne optimálnu chránia pred črepinami • veľmi veľký vyžarovací uhol 
zaručuje mimoriadne homogénne osvetlenie • nebliká, preto je vhodný aj pre hydinu s vysokým rozlíšením zraku • veľmi efektívne vďaka vysokej svetelnej 
účinnosti • vhodná iba pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradeným prístrojom (KVG/VVG) • Záruka 5 rokov • Odskúšané v TÜV

bez blikania
 

 Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
  
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Pätica žiarovky G13
Piestový tvar T8

Výr. č. Výkon Dĺžka Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby OJ Kus/OJ   €

345610 21 W 150 cm nestmievateľné 2.750 lm 6.500 K 10 styck 10 / kartong 1/10  
345611 17 W 120 cm nestmievateľné 2.200 lm 6.500 K 10 styck 10 / kartong 1/10  

LED-trubice EcoTUBE Plus
• Sklenené trubice lampy so špeciálnym plastovým povlakom bránia prehýbaniu a súčasne optimálnu chránia pred črepinami • veľmi veľký vyžarovací uhol 
zaručuje mimoriadne homogénne osvetlenie • nebliká, preto je vhodný aj pre hydinu s vysokým rozlíšením zraku • veľmi vysoký svetelný výkon • mimoriadne 
efektívne vďaka vysokej svetelnej účinnosti • vhodná iba pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradeným prístrojom (KVG/VVG) • Záruka 5 rokov 
• Odskúšané v TÜV

bez blikania

 

 Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
  
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Pätica žiarovky G13
Piestový tvar T8

Výr. č. Výkon Dĺžka Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby OJ Kus/OJ  €

345614 24 W 150 cm nestmievateľné 4.000 lm 4.000 K 10 styck 10 / kartong 1/10  
345612 24 W 150 cm nestmievateľné 4.000 lm 6.500 K 10 styck 10 / kartong 1/10  
345615 18 W 120 cm nestmievateľné 3.000 lm 4.000 K 10 styck 10 / kartong 1/10  
345613 18 W 120 cm nestmievateľné 3.000 lm 6.500 K 10 styck 10 / kartong 1/10  

4 000 K (neutrálna biela) 6 500 K (biela, denné svetlo)

LED trubice EcoTUBE a EcoTUBE Plus odzrkadľujú najnovší vývoj technológie LED a nadchýnajú 
svojím vysokým výkonom, vysokou efektívnosťou a mimoriadne atraktívnym pomerom ceny a 
výkonu!
V porovnaní s konvenčnými žiarivkami dosahujú veľké úspory nákladov na energiu a majú množstvo ďalších výhod:
• Veľmi dlhá životnosť a stabilita zapínania
• Plný svetelný výkon aj pri nízkych teplotách
• Okamžite plná svietivosť, bez mihotania, bez bzučania
• Homogénne osvetlenie bez oslnenia
• Vysoká reprodukcia farieb (Ra > 80), podľa smernice o pracoviskách vhodná takmer pre všetky 

prevádzky
• Masívne puzdro
• Bez ortuti

Záruka 5 rokov

Záruka 5 rokov

E A
G

C A
G
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Vaňové svetlo pre vlhké priestory na LED-trubice
• teleso z polyesteru zosilneného sklenenými vláknami, ťažko horľavé • kryt z akrylového skla 
(PMMA), priehľadný, vnútri perlovaný, s klipsovými uzávermi • chránená proti striekajúcej vode 
a prachotesná (krytie IP 65) • so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, 
ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) 
• vrát. jemnej poistky • nie je potrebný žiadny premosťovací štartér • výlučne vhodné pre T8 
LED-trubice (Ø 26 mm) • Záruka 2 roky

 
 

Technické údaje  

Krytie IP65
Trieda ochrany I

Výr. č. Farba Dĺžka    €

34561 biela 120 cm 1 120  
34562 biela 150 cm 1 120  

LED-trubice a svietidlá do vlhkých priestorov

Vaňové svetlo pre vlhké priestory na LED-trubice
• vhodné výhradne pre trubice T8 LED • nie je potrebný žiadny premosťovací štartér • chránená 
proti striekajúcej vode a prachotesná (krytie IP 65) • nerozbitný kryt s vysokou odolnosťou proti 
amoniaku • so značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené 
požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo atď.) • vrát. montážnych 
svoriek z ušľachtilej ocele • Pätica žiarovky: G13

 

 

Osvetľovací prostriedok nie je súčasťou dodávky!

Technické údaje  

Krytie IP65
Trieda ochrany I

Výr. č. Dĺžka   €

34567 150 cm 1/9  
345670 120 cm 1/12  

Made in Germany

Osvetľovací prostriedok nie je súčasťou dodávky!

Philips CorePro LED-žiarovka E27
Hodnotná náhrada žiarovky. Ideálna pre všeobecné aplikácie osvetlenia.
• matné vyhotovenie
• malá spotreba energie
• nestmievateľné
• dostupné v teplej bielej (2700 K) a neutrálnej bielej (4000 K)
• Záruka 2 roky

 
 

 

Výr. č. Výkon Dĺžka Šírka Výška
Svetelný 

prúd
Teplota farby

zodpovedá výkonu 
žiarovky

Trieda energetickej 
efektívnosti    €

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

Novinka

Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný uhol (polovičný uhol) 200 °
Životnosť čipu (L70) > 15.000 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Pätica žiarovky E27

E A
G

F A
G
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LED-trubice a svietidlá do vlhkých priestorov

LED-svietidlo pre vlhké priestory
Perfektne vhodná na drsné nasadenie v mokrých, vlhkých alebo prašných prostrediach!

• na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a skladových hál, stodôl, dielní atď. • s integrovanými vysoko výkonnými LED čipmi (nevyžadujú sa 
žiadne žiarivky) • vysoká úspora energie v porovnaní s bežnými žiarivkami T8 • vodotesná a prachotesná (krytie IP 67), chránená proti korózii • so 
značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, 
stelivo atď.) • stabilný, húževnatý polykarbonátový kryt • homogénne a neoslňujúce osvetlenie vďaka satinovanému krytu • vrát. montážnych 
svoriek z ušľachtilej ocele • Záruka 5 rokov

 
 

Technické údaje  

Napätie 100 - 277 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výťažok 120 - 125 lm/W
  
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Typ LED SMD 2835
Použite teploty okolia -40 - 50 °C
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP67

Výr. č. Výkon Dĺžka Šírka Výška Svetelný prúd Teplota farby   € 

34546 40 W 1.192 mm 72 mm 82 mm 5.000 lm 6.000 K 1/6 48  
34547 55 W 1.492 mm 72 mm 82 mm 6.500 lm 6.000 K 1/6 48  

LED-svietidlo pre vlhké priestory FarmPRO
Ideálne vhodné pre veľké stajne!

• vhodné pre nízke až stredné výšky stropu • extrémne robustný hliníkový kryt s bezpečnostným sklom – bez podielu plastov • odolné voči amoniaku 
(testované DLG) • nebliká, preto je vhodný aj pre hydinu s vysokým rozlíšením zraku • chránená proti striekajúcej vode a prachotesná (krytie IP 65) • so 
značkou D podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad sena, krmivo, stelivo 
atď.) • s integrovanými vysoko výkonnými čipmi LED firmy Philips • veľmi vysoká účinnosť a úspory nákladov na energiu • veľmi dlhá životnosť a stabilita 
zapínania • vysoká reprodukcia farieb (Ra > 80), podľa smernice o pracoviskách vhodná pre takmer všetky prevádzkarne • vrát. montážnych svoriek z 
ušľachtilej ocele • vrát. 1 m pripojovacieho kábla s antikorovým závitovým spojom • Záruka 5 rokov • odskúšané DLG

ideálne na použitie v stajniach

 

 

Technické údaje  

Napätie 100 - 277 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výťažok 130 lm/W
  
Životnosť čipu (L70) > 100.000 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP65
Trieda ochrany I

Výr. č. Výkon Dĺžka Funkcia stmievania Svetelný prúd  € 

345616 40 W 90 cm nestmievateľné 5.200 lm 1/6  
345617 60 W 120 cm nestmievateľné 7.800 lm 1/4  

Záruka 5 rokov

Záruka 5 rokov
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Osvetlenie maštale a dvora

LED vonkajší žiarič
Vonkajšie svetlomety LED predstavujú najnovší vývoj technológie LED a nadchýna svojou efektívnosťou, kompaktnou 
konštrukciou a mimoriadne atraktívnym pomerom ceny a výkonu! Oproti konvenčným reflektorom osvetlenie LED prináša 
veľké úspory nákladov na energiu a veľa ďalších výhod.
• kompaktný dizajn • na osvetlenie stajní, stodol, prístreškov, dvora atď. • s energeticky efektívnym SMD-LED čipom 
• až o 80 % menšia spotreba energie • homogénne a neoslňujúce osvetlenie vďaka satinovanému krytu • robustné 
teleso z hliníkovej tlakovej liatiny s bezpečnostným sklom • s prestaviteľným upínacím strmeňom • vrát. 1 m pripojovací 
kábel • vhodné pre vonkajšiu oblasť • Záruka 2 roky • odskúšané v GS

 
 

Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Svetelný výťažok 80 lm/W
  
Životnosť čipu (L70) > 30.000 h
Typ LED SMD
Materiál Hliníkový odliatok liaty pod tlakom
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 65
Spínacie cykly > 15.000
Dĺžka kábla 100 cm
Krytie (bez hlásiča pohybu) IP65
Krytie (s hlásičom pohybu) IP44

Výr. č. Popis Výkon Šírka Výška Hĺbka Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby   €

345680 bez hlásiča pohybu 10 W 106 mm 114 mm 38 mm nestmievateľné 800 lm 6.000 K 1/24 864  
345681 bez hlásiča pohybu 20 W 136 mm 121 mm 47 mm nestmievateľné 1.600 lm 6.000 K 1/16 512  
345682 bez hlásiča pohybu 30 W 180 mm 156 mm 62 mm nestmievateľné 2.400 lm 6.000 K 1/12 360  
345683 bez hlásiča pohybu 50 W 230 mm 220 mm 67 mm nestmievateľné 4.000 lm 6.000 K 1/8 192  
345684 bez hlásiča pohybu 100 W 285 mm 250 mm 64 mm nestmievateľné 8.000 lm 6.000 K 1/4 128  
345685 s hlásičom pohybu 10 W 106 mm 150 mm 70 mm nestmievateľné 800 lm 6.000 K 1/24 576  
345686 s hlásičom pohybu 20 W 136 mm 158 mm 70 mm nestmievateľné 1.600 lm 6.000 K 1/16 288  
345687 s hlásičom pohybu 30 W 180 mm 191 mm 71 mm nestmievateľné 2.400 lm 6.000 K 1/12 324  
345688 s hlásičom pohybu 50 W 230 mm 238 mm 71 mm nestmievateľné 4.000 lm 6.000 K 1/8 128  

LED-svietidlo pre vlhké priestory FarmLINE
Perfektne vhodná na drsné nasadenie v mokrých, vlhkých alebo prašných prostrediach!

• na osvetlenie stajní, jazdiarní, priemyselných a skladových hál, stodôl, dielní atď. • s integrovanými vysoko výkonnými 
LED čipmi (nevyžadujú sa žiadne žiarivky) • chránená proti striekajúcej vode a prachotesná (krytie IP 65) • so značkou D 
podľa DIN EN 60598-2-24, tým vhodná pre oblasti, ktoré sú ohrozené požiarom z horľavého prachu alebo vlákien (sklad 
sena, krmivo, stelivo atď.) • stabilný, húževnatý polykarbonátový kryt • homogénne a neoslňujúce osvetlenie vďaka 
satinovanému krytu • vrát. montážnych svoriek z ušľachtilej ocele • záruka 3 roky

 
 

 Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výťažok 120 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol) 140 °
Životnosť čipu (L70) > 30.000 h
Materiál Polykarbonát
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP65
Trieda ochrany I

Výr. č. Výkon Dĺžka Šírka Výška Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby  €

345580 25 W 120 cm 8 cm 7,2 cm nestmievateľné 3.300 lm 6.000 K 1/10  
345581 50 W 150 cm 8 cm 7,2 cm nestmievateľné 6.600 lm 6.000 K 1/10  

Novinka

záruka 3 roky

345680

345687
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LED-umelé osvetlenie Comfort Pro
LED-svietidlo na osvetlenie vonkajších oblastí a miest na jazdenie.
• integrovaná šošovková optika sa stará o extrémne široké a dopredu nasmerované vyžarovanie
• svetlo sa usmerní tam, kde je to potrebné – malé znečistenie svetla
• oslnenie a kontrast svetlo-tieň sa znížia
• chránené proti občasnému ponoreniu a prachotesné (krytie IP 67)
• s integrovaným montážnym oblúkom
• vysoko kvalitné spracovanie
• montáž je možná na stĺpy umelého osvetlenia s voliteľným adaptérom (výr. č. 345693)
• vhodné do interiéru i exteriéru
• Záruka 5 rokov

extrémne široké a dopredu nasmerované vyžarovanie

 
 

Novinka

Záruka 5 rokov

200 W 100 W 50 W

LED-umelé osvetlenie

Technické údaje  

Napätie 100 - 277 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výťažok 120 - 130 lm/W
Svetelný uhol (polovičný uhol) 140 - 160 °
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Funkcia stmievania (iba pri stmievateľných svietidlách) 1…10 V, 10 V PWM, odpor 0 - 100 kΩ
Materiál Hliník popráškované
Použite teploty okolia -30 - 50 °C
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP67

Top Quality

80° – 100° 140° – 160°



301

Optika šošovky minimalizuje oslnenie a kontrast svetlo-tieň

Výr. č. Výkon Dĺžka Šírka Výška Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby   €

345691 50 W 188 mm 266 mm 60 mm nestmievateľné 6.000 lm 5.700 K 1/8 80  
345694 100 W 357 mm 270 mm 71 mm nestmievateľné 13.000 lm 5.700 K 1 28  
345692 200 W 408 mm 309 mm 71 mm stmievateľný 26.000 lm 5.700 K 1 28  

Výr. č. Popis  €

345693 montážny adaptér pre stĺpy umelého osvetlenia (vrchol stĺpa s Ø 76 mm ) 1/16  

Perfektné svetlo pre koňa a jazdca s Comfort Pro 200 W
Kone majú ako stepné zvieratá vysokú potrebu svetla a ako unikajúce zvieratá majú veľmi dobré zorné pole (340°). Vidia predovšetkým v zelených a 
modrých tónoch a pomaly sa adaptujú na striedanie jasu-tmy. LED-umelé osvetlenie Comfort Pro 200 W je prispôsobené týmto potrebám a zvláštnostiam 
a preto je perfektne vhodné ako svietidlo pre miesta na jazdenie. Poskytuje vysokú intenzitu svetla so svetelným spektrom vhodným pre kone. Homogénne 
osvetlenie znižuje osvetlenie a kontrast svetlo-tieň a svetlo sa smeruje tam, kde je potrebné. Perfektné svetlo pre koňa a jazdca! Viac informácií nájdete v 
prospekte „LED-osvetlenie pre kone“.

LED-umelé osvetlenie

porovnanie osvetlenia miesta na jazdenie Comfort Pro 200 W (ľavý obrázok) so štandardným umelým osvetlením (pravý obrázok)
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Mobilný akumulátorový reflektor LED WorkFire Pro 30
• robustný plastový kryt • plynulo nastaviteľný stojan • vrát. prenášacej rukoväte resp. závesného 
oblúka • vrát. funkcie Powerbank • Lítium-iónový akumulátor s indikáciou stavu nabitia a 
integrovanou ochranou proti nadmernému nabitiu alebo hĺbkovému vybitiu • Zdroj LED: 30 W COB 
• vrát. kábla USB a sieťového zdroja USB • Duo prevádzka (akumulátor/kábel) • so zapínačom/
vypínačom • Doba svietenia: ~ 1.5 h • prachotesný chránený pred striekajúcou vodou • vhodné pre 
vonkajšiu oblasť

 
 

 

Technické údaje 345608

Svetelný výťažok 83 lm/W
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Stupne svietenia 3 stupne svietenia

Režim stupňov svietenia
100 % / 50 % / Výstražné svetlo, 
blikajúce červené

Materiál umelá hmota
Napätie 5 V
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 8.000 mAh
Čas nabíjania akumulátora 8 h

Doba svietenia
~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 
h Blikanie

Reprodukcia farby (CRI) Ra > 70
Krytie IP65

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Svetelný prúd Teplota farby    €

345608 čierna / žltá 30 W 20,5 cm 18 cm 6,5 cm 2.500 lm 6.500 K 1/4/8 192  

Mobilné reflektory a svietidlá

 

 

LED oválne svietidlo
• ideálne vhodné pre prechodové oblasti, garáž, pivnicu atď. • robustné plastové teleso so satinovaným krytom 
• chránený proti striekajúcej vode • montáž na strop alebo na stenu • s energeticky efektívnym SMD-LED čipom 
• až o 80 % menšia spotreba energie • vhodné pre vonkajšiu oblasť • Záruka 2 roky • odskúšaný TÜV-GS

V spojení s riadením osvetlenia (345000) ideálne vhodný ako nočné svetlo.

 

Výr. č. Výkon Dĺžka Šírka Výška Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby   € 

345606 5,5 W 16,9 cm 11,5 cm 7,6 cm nestmievateľné 450 lm 6.500 K 1/12/24 432  

Technické údaje 345606

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Svetelný výťažok 80 lm/W
  
Životnosť čipu (L70) > 30.000 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP54
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Mobilný akumulátorový reflektor LED WorkFire Pro
• robustné plastové teleso so silikónovou ochranou hrán • plynulo nastaviteľný stojan, 
použiteľný tiež ako nosná rukoväť alebo závesný oblúk • Lítium-iónový akumulátor s indikáciou 
stavu nabitia a integrovanou ochranou proti nadmernému nabitiu alebo hĺbkovému vybitiu 
• nabíjací kábel na studené vodiče, bezpečný proti zámene so zástrčkou s ochranným 
kontaktom • s energeticky efektívnym SMD-LED čipom • až o 80 % menšia spotreba energie 
• so zapínačom/vypínačom • Doba svietenia: o 2.5 h • chránený proti striekajúcej vode odolný 
proti úderom a nárazom • vhodné pre vonkajšiu oblasť • Záruka 2 roky • Akumulátor je 
zabudovaný v zariadení

 

Technické údaje  

Svetelný výťažok 80 lm/W
Životnosť čipu (L70) > 35.000 h
Stupne svietenia 3 stupne svietenia
Režim stupňov svietenia 100 % / 50 % / 20 %
Napätie 7,4 V
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 4.400 mAh
Čas nabíjania akumulátora 5 timmar
Doba svietenia o 2,5 h, o 5 h, o 8 h
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Krytie IP54

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Svetelný prúd Teplota farby   € 

345605 čierna / žltá 20 W 23 cm 16 cm 6 cm 1.600 lm 6.000 K 1/6 360  

Mobilné reflektory a svietidlá

LED-stavebný žiarič
• robustné teleso z hliníkovej tlakovej liatiny • stabilný rúrkový 
podstavec • s plynulo prestaviteľnou nohou • svietidlo je otáčateľné 
o 360° • s plastovou rukoväťou • 230 Volt pripojovacie vedenie 
so zástrčkou s ochranným kontaktom • s energeticky efektívnym 
SMD-LED čipom • až o 80 % menšia spotreba energie • vhodné pre 
vonkajšiu oblasť

 
 

 

Technické údaje 345623

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Svetelný výťažok 100 lm/W
  
Životnosť čipu (L70) o 50.000 h
Typ LED SMD
Materiál Hliníkový odliatok liaty pod tlakom
Reprodukcia farby (CRI) Ra > 80
Dĺžka kábla 4 m
Krytie IP65

Technické údaje  

Materiál Hliníkový odliatok liaty pod tlakom

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Funkcia stmievania Svetelný prúd Teplota farby   €

345623 žltá / čierna 70 W 29 cm 18 cm 32 cm nestmievateľné 7.000 lm 5.000 K 1/5  

Novinka
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Mobilné reflektory a svietidlá
Akumulátorové pracovné svietidlo LED 
WorkFire Akku
• robustný plastový kryt • prídavné lampa na hlavici svietidla • vrátane 
závesného háku a 2 upevňovacích magnetov • rukoväť otočná o 360 °a 
nožička sklopná o 180 ° • vrát. kábla USB a sieťového zdroja USB • Duo 
prevádzka (akumulátor/kábel) • Doba svietenia: ~ 3 h • Akumulátor je 
zabudovaný v zariadení

 
 

Technické údaje 345609

Svetelný výťažok 60 lm/W
Materiál umelá hmota
Napätie 5 V DC
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.200 mAh
Čas nabíjania akumulátora 5 h
Doba svietenia ~ 3 h, ~ 6 h
Krytie IP44

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Svetelný prúd   € 

345609 čierna / žltá 5 W 24 cm 5,5 cm 4 cm 300 lm 1/10/40 720  

Pracovné svietidlo LED WorkFire
• s intenzívnym svietením 3 Watt COB-LED • 3 prídavné LED 
v hlave svietidla umožňujú úspornú prevádzku vreckového 
svietidla • výklopný a o 360° otočný hák • magnet na zadnej 
strane • robustné a ľahko manipulovateľné plastové teleso ABS 
• protišmykové pogumovanie v úchopnej oblasti • dostupná iba 
v nádobe! • so zapínačom/vypínačom • chránený proti 
striekajúcej vode • Batéria je súčasťou dodávky

 
 

 

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Svetelný prúd OJ Kus/OJ    €

345603 žltá / čierna 3 W 20 cm 6,2 cm 3,4 cm 200 lm 10 styck 10 / display 1/10/40 1.200  

Technické údaje 345603

Napätie 3 x 1,5 V - AA (Mignon)
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Akumulátorové vreckové svietidlo LED MiniFire Akku
• kompaktné a robustné teleso z hliníka • protišmykové drážkovanie v úchopnej oblasti • funkcia ohniska • s pútkom 
• so sponou na ľahké pripevnenie • vrát. USB-kábla • chránený proti striekajúcej vode • nie sú potrebné žiadne batérie

 

 

Technické údaje 345620

Stupne svietenia 5 stupňov svietenia
Režim stupňov svietenia 100 % / 50 % / 25 % / Blikanie / SOS
Napätie 3,7 V DC
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.200 mAh
Čas nabíjania akumulátora 5 - 6 h
Dosah svetla 200 m
Krytie IP44

Výr. č. Dĺžka Ø Svetelný prúd   € 

345620 131 mm 28,5 mm 300 lm 1/20/40 960  

Akumulátorové vreckové svietidlo LED ProFire Akku
• kompaktné a robustné teleso z hliníka • protišmykové drážkovanie v úchopnej oblasti • funkcia ohniska • s pútkom 
• vrát. USB-kábla • Doba svietenia: ~ 4 h • chránený proti striekajúcej vode

 

 

Technické údaje 345621

Stupne svietenia 5 stupňov svietenia
Režim stupňov svietenia 100 % / 50 % / 25 % / Blikanie / SOS
Napätie 3,7 V DC
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.200 mAh
Čas nabíjania akumulátora 5 - 6 h
Doba svietenia ~ 4 h
Dosah svetla 350 m
Krytie IP44

Výr. č. Dĺžka Ø Svetelný prúd   € 

345621 166 mm 48 mm 800 lm 1/20/40 960  

LED-akumulátorový ručný svetlomet
• robustný plastový kryt • Hlavné svetlo s dvoma stupňami svietenia: 100 % (3 h) / 50 % (6,5 h) 
• bočné svetlá: biele svetlo (100 % – 50 % (18 h)) a červené blikajúce svetlo (24 h) • Indikácia 
stavu nabitia • Funkcia Powerbank • Úchyt otáčateľný o 360° • 4-stupňová prestaviteľná noha 
• Duo prevádzka (akumulátor/kábel) • vrát. USB-kábla • s tlačidlom

 
 

Technické údaje 345622

Svetelný výťažok 70 lm/W
Materiál umelá hmota
Napätie 5 V DC
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.400 mAh
Čas nabíjania akumulátora 7 h

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Šírka Výška Svetelný prúd   €

345622 čierna / zelená 5 W 20 cm 15 cm 11 cm 350 lm 1/20 200  

Mobilné reflektory a svietidlá
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Plachty a príslušenstvo

Tkaninová krycia plachta PolyGuard 210 g/m²
• materiál vysoko odolný proti roztrhnutiu • so zosilneným okrajom • odpudzujúca 
vodu • UV-stabilizovaná • Vzdialenosť ôk: 50 cm • mnohostranne použiteľná

Na zakrytie stohov palivového dreva 
odporúčame kvalitu 210g/m²!

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Plošná hmotnosť    €

37200 zelená 3 m 2 m 210 g/m² 1/20 360  
37201 zelená 4 m 3 m 210 g/m² 1/10 180  
37206 zelená 5 m 3 m 210 g/m² 1/8 144  
37209 zelená 6 m 1,5 m 210 g/m² 1/14 210  
37207 zelená 6 m 3 m 210 g/m² 1/6 108  
37202 zelená 6 m 4 m 210 g/m² 1/4 84  
37208 zelená 6 m 5 m 210 g/m² 1/3 60  
37203 zelená 8 m 6 m 210 g/m² 1/3 40  
37204 zelená 10 m 8 m 210 g/m² 1 24  
37205 zelená 14 m 8 m 210 g/m² 1 16  

Tkaninová krycia plachta PolyGuard 110-120 g/m²
• so zosilneným okrajom
• odpudzujúca vodu
• UV-stabilizovaná
• Vzdialenosť ôk: 100 cm
• mnohostranne použiteľná

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Plošná hmotnosť   € 

37210 zelená 3 m 2 m 110 - 120 g/m² 1/40 600  
37211 zelená 4 m 3 m 110 - 120 g/m² 1/20 300  
37216 zelená 6 m 1,5 m 110 - 120 g/m² 1/26 390  
37212 zelená 6 m 4 m 110 - 120 g/m² 1/10 150  
37213 zelená 8 m 6 m 110 - 120 g/m² 1/4 64  
37214 zelená 10 m 8 m 110 - 120 g/m² 1/3 36  

Top Quality
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Plachty a príslušenstvo
Opravná lepiaca páska
• pre opravné, tesniace a izolačné práce • veľmi vysoká lepivosť aj na vlhkom podklade 
• stabilná, roztiahnuteľná fólia na vyrovnanie nerovností • odolná proti starnutiu a 
chemikáliám • UV-stabilná • odpudzujúca vodu

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu   €

29829 zelená 10 m 10 cm 0,2 mm 1/50  
29830 čierna 10 m 10 cm 0,2 mm 1/50  
29831 biela 10 m 10 cm 0,2 mm 1/50  
29832 biela 25 m 10 cm 0,2 mm 1/24  

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  

Fóliová zahradzovacia páska
• nelepivá • v odvíjacom boxe • Materiál: HDPE

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu   €

291338 červený / biela 100 m 80 mm 28 µ 1/24  
291339 červený / biela 250 m 80 mm 28 µ 1/24  
291340 červený / biela 500 m 80 mm 28 µ 1/12  

Výstražná páska
• samolepiaca • Materiál: PVC

 
 

 Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu   €

291341 červený / biela 66 m 60 mm 32 µ 1/30  
291342 žltá / čierna 66 m 60 mm 32 µ 1/30  

Oblasti použitia:
• Starostlivosť o pazúry • oprava, vodotesné balenie • Ochrana, zakrytie, fixovanie 
• označenie, balenie, preväzovanie

Top Quality

29829 29830 29831
29832

291335

291336

291341

291342
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Rozpínacie lano
• na bezproblémové zaistenie plachiet a sietí • kvôli vyššej 
trvanlivosti obalené textilným plášťom • svorkový uzáver sa môže 
manuálne zatvoriť bez nástroja • dĺžka lana tým zostane ľubovoľne 
meniteľná • maximálne natiahnutie 250 %

 
 

Výr. č. Farba Dĺžka Ø dol. ťahová sila priama (LC) Zaťaženie na medzi pevnosti OJ Kus/OJ   € 

37985 čierna 7 m 7 mm 40 kg 80 kg 1 blister 1 / blister 1/10/40 640  
37986 čierna 20 m 7 mm 40 kg 80 kg 1 blister 1 / blister 1/12 216  

 

Plachty a príslušenstvo
Poly lano
• extrémne vysoké zaťaženie na medzi pevnosti • vysoká kvalita • odolná voči UV žiareniu 
• Materiál: Polypropylén

 
 

Výr. č. Farba Dĺžka Ø dol. ťahová sila priama (LC)    €

375 oranžová 20 m 6 mm 65 kg 1/25   
376 oranžová 20 m 8 mm 120 kg 1/20 360  
377 oranžová 20 m 10 mm 175 kg 1/12 216  
378 oranžová 20 m 12 mm 250 kg 1/8 144  

 

Platňa s háčikom
• pre priemer skrutky max. 5 mm • na krycie siete a plachty • Materiál: Oceľ pozinkovaný

 
 

 

Výr. č. Šírka Výška OJ Kus/OJ  €

37609/2 40 mm 50 mm 1 blister 2 / blister 1/200  

Plochý háčik
• pre priemer skrutky max. 5 mm • na krycie siete a plachty • Materiál: Oceľ pozinkovaný

 
 

Výr. č. Šírka Výška max. zaťažiteľnosť OJ Kus/OJ   €

37605/2 20 mm 67 mm 170 kg 1 blister 2 / blister 1/200  

 

Expandérové háky pre kryciu sieť
• dĺžka slučky cca 9 cm

 
 

 Výr. č. Farba OJ Kus/OJ    €

37270 zelená 1 blister 6 / blister 1/100 1.600  
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Plachty a príslušenstvo
Krycia sieť SafeNet
• pre prívesy osobných automobilov, poľnohospodárske prívesy, otvorené 
kontajnery, ložné plochy nákladných automobilov atď. • krycia sieť zo 
spletaného polypropylénu (bez uzlov) • navlečená gumová upínacia šnúra 
Ø 5 mm pre bezpečné obopnute a jednoduché upevnenie • zosilnený 
stabilný okraj prostredníctvom zašitých šnúr s prídavnými upevňovacími 
slučkami na rohoch • zodpovedá smernici VDI 2700 list 3.3

 

Je určená iba na zakrývanie, nie na výlučné istenie bremien na vozidlách!

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť ôk Hrúbka materiálu    €

37259 zelená 2,5 m 1,6 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/14 224  
37260 zelená 2,5 m 2 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/14 224  
37261 zelená 3,5 m 2 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/10 160  
37262 zelená 3 m 2,5 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/10 160  
37264 zelená 3,5 m 2,5 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/10 120  
37263 zelená 4 m 2,5 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/8 128  
37250 zelená 3 m 2,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/8 96  
37251 zelená 4 m 2,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/6 96  
37252 zelená 5 m 2,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/4 72  
37253 zelená 6,5 m 2,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/4 48  
37254 zelená 5 m 3,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/4 48  
37255 zelená 6 m 3,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/3 48  
37256 zelená 8 m 3,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/3 36  

Sieť na zabezpečenie nákladu
pre osobné alebo kombinované automobily

• viac žiadne poletovanie batožiny v batožinovom priestore 
• jednoduchá a cenovo výhodná • systém zaťažiteľný do max. 
760 kg • zosilnená okrajová šnúra Ø 10 mm pre bezpečné 
opásanie • prišité upevňovacie pásky 100 a 150 cm • Dodávka 
obsahuje 2 karabínky, ako aj 2 pásy: Jeden koniec pásu sa 
upevní na PES-ťažných popruhoch siete pomocou upínacích 
zámkov, druhý koniec pásu pomocou špicatého háčika na kote-
vných bodoch vozidla • zabalená v praktickej úložnej taške na 
zobranie so sebou • Materiál: Polypropylén

 
 

 

rozsah dodávky: 1 x sieť, 2 x karabínky, 2 x pás

Výr. č. Dĺžka Šírka Veľkosť ôk    €

37269 120 cm 100 cm 25 x 25 mm 1/40 320  
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Upínacie pásy s rohatkovým mechanizmom pre profesionálov
Upínací pás na ťažké zaťaženie
• 75 mm široký pás na rovnomerné rozdelenie tlaku • galvanizovaná tlaková rohatka 
s dlhou pákou pre vysokú predpínaciu silu STF= 500 kg • vysoká ťahová sila LC a 
vysoká predpínacia sila STF sú predpokladom korektného zaistenia viazaním s malým 
množstvom upínacích pásov • impregnovaný PU na lepšiu UV-ochranu • Použitie: 
Alternatíva k ťažkopádnym upínacím reťaziam – transport ťažkých strojov, napr. 
na cestných podvalníkoch, viazanie zvlášť ťažkých nákladov • so špicatým hákom 
• odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2 • Materiál: Polyesterová tkanina 

 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila priama 

(LC)
dov. ťahová sila preložená 

(LC)
Predpínacia sila STF    €

37190 2-dielny žltá 8 m 75 mm 5.000 kg 10.000 kg 500 daN 1/4 36  

Ergo-dlhá páka na upínací pás s rohatkovým mechanizmom
• vyššia normálna predpínacia sila STF = 500 kg vďaka rohatkovému mechanizmu s dlhou pákou (upínacia páka 
300 mm) • vysoký prevod: 17 miesto 11 zubov rohatkového mechanizmu • s upínacím prvkom ťahového rohatkového 
mechanizmu (ERGO) miesto bežného tlakového rohatkového mechanizmu („ťahanie miesto tlačenia“) • Výhoda: 
Pri rovnakej ručnej sile viac ako dvojnásobná hodnota predpínacej sily, náklad bude uviazaný pevnejšie • Výsledok: 
Rovnaký náklad sa môže zaistiť so značne menším množstvom upínacích pásov • so špicatým hákom • odskúšané GS 
podľa: DIN EN 12195-2 • Materiál: Polyesterová tkanina

s upínacím prvkom ťahového 
rohatkového mechanizmu 
(„ťahanie miesto tlačenia“)

 
 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila priama 

(LC)
dov. ťahová sila preložená 

(LC)
Predpínacia sila STF   € 

37173 2-dielny červený 8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 500 daN 1/8 144  
37174 2-dielny červený 10 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 500 daN 1/8 144  

Upínací pás s rohatkovým mechanizmom s hákom na paznechty
• s čeľusťovým hákom na upevnenie na prívese • galvanizovaný tlakový rohatkový mechanizmus • impregnovaný PU na 
lepšiu UV-ochranu • Natiahnutie: max. 7 % • odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2 • Materiál: Polyesterová tkanina

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila priama 

(LC)
dov. ťahová sila preložená 

(LC)
Predpínacia sila STF    €

37143 2-dielny oranžová 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
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Upínacie pásy s rohatkovým mechanizmom pre profesionálov
Upínací pás s rohatkovým mechanizmom s 
trojuholníkovým hákom a trojuholníkovým okom
• trojuholníkové oko pre rovnomerné rozdelenie zaťaženia (bezpečnosť), karabínka na zavesenie 
v kotevných okách • galvanizovaný tlakový rohatkový mechanizmus • impregnovaný PU na lepšiu 
UV-ochranu • Natiahnutie: max. 7 % • použité s radosťou v lesnom hospodárstve 
• s trojuholníkovým hákom a trojuholníkovým okom • odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2 
• Materiál: Polyesterová tkanina

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila priama 

(LC)
dov. ťahová sila preložená 

(LC)
Predpínacia sila STF    €

37179 2-dielny červený 8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 300 daN 1/10 180  

Upínací pás s rohatkovým mechanizmom 
so špicatým hákom
• impregnovaný PU na lepšiu UV-ochranu • so špicatým hákom 
• odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2 • Materiál: Polyesterová tkanina

37145: Pás so špicatým hákom bez rohatkového mechanizmu

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila priama 

(LC)
dov. ťahová sila preložená 

(LC)
Predpínacia sila STF    €

37170 2-dielny červený 8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 300 daN 1/10 180  
37171 2-dielny červený 10 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 300 daN 1/10 180  
37144 2-dielny oranžová 6 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37140 2-dielny oranžová 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37145 1-dielna oranžová 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/20 360  
37150 2-dielny oranžová 10 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37155 2-dielny oranžová 12 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37160 2-dielny oranžová 15 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/8 144  
37159 2-dielny oranžová 30 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/8 96  
37130 2-dielny zelená 6 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 180 daN 1/20 360  
3712 2-dielny zelená 6 m 25 mm 750 kg 1.500 kg 150 daN 1/30 540  

Upínací pás s rohatkovým mechanizmom
• pre ľahké viazania • S-hák povrstvený PVC proti poškriabaniu • s T-hákom • odskúšané 
GS podľa: DIN EN 12195-2 • Materiál: Polyesterová tkanina

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila priama 

(LC)
dov. ťahová sila preložená 

(LC)
Predpínacia sila STF   € 

3762 2-dielny modrá 4 m 25 mm 400 kg 800 kg 72 daN 1/60 1.080  
3763 2-dielny modrá 6 m 25 mm 400 kg 800 kg 72 daN 1/30 540  

Top Seller

37144

3712

37170
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Upínacie pásy s rohatkovým mechanizmom

Automatický upínací pás s navíjacou funkciou
• jednoduché a rýchle fixovanie nákladu • možnosť postupného vtiahnutia a vytiahnutia • na narolovanie 
pásu popruhu jednoducho stlačte gombík • pás chránený pred počasím a špinou, preto dlhšia životnosť 
• Kvalitný pás ako automobilové bezpečnostné pásy • Materiál: Polyester

Viac žiadny voľný pás vďaka autom. funkcii narolovania

 

 

Vytiahnite pás. Upnutie pomocou rohatkového 
mechanizmu.

Automaticky vtiahnite pás.

Výr. č. Popis Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila 

priama (LC)
dov. ťahová sila 
preložená (LC)

Predpínacia sila 
STF    €

37180 s T-hákom 1-dielna modrá 1,8 m 25 mm 300 kg 600 kg 50 daN 1/12 720  
37181 s T-hákom 1-dielna modrá 3 m 25 mm 300 kg 600 kg 50 daN 1/12 660  
37185 so špicatým hákom 1-dielna zelená 1,8 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 75 daN 1/8 360  
37186 so špicatým hákom 1-dielna zelená 3 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 150 daN 1/8 360  

Upínací pás s rohatkovým mechanizmom
• galvanizovaný tlakový rohatkový mechanizmus • impregnovaný PU na lepšiu 
UV-ochranu • Natiahnutie: max. 7 % • odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2 
• Materiál: Polyesterová tkanina

 
 
 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila priama 

(LC)
dov. ťahová sila preložená 

(LC)
Predpínacia sila STF   € 

37110 1-dielna modrá 5 m 25 mm 400 kg 800 kg 72 daN 1/70 1.120  
37317 1-dielna zelená 5 m 25 mm 750 kg 1.500 kg 150 daN 1/30 540  
37136 1-dielna zelená 6 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 180 daN 1/20 360  
37147 1-dielna oranžová 6 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37316 1-dielna oranžová 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  

 

 

37317

37147

37110
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Quickloader automatické upínacie pásy

Automatický upínací pás Quickloader
• Nový, patentovaný automatický upínací pás. Navyše k výhodám bežných automatických upínacích pásov (rýchlejšie narolovanie, upratané 
pracovisko) poskytuje séria Quickloader ďalšie výhody: • pás až do dĺžky 5,0 m umožňuje väčšie pole nasadenia • vhodný aj na profi použitie 
• pomocou D-krúžku je možné ukotvenie aj na nosníku, miesto ukotvenia iba na viazacích bodoch • vysoká predpínacia sila vďaka dlhému 
úchytu, náklad sedí pevne aj pri malom vynaložení sily • vysoko kvalitné a trvanlivé vťahovacie pružiny • oslovujúce balenie s „testovacou“ 
funkciou

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila priama 

(LC)
dov. ťahová sila 
preložená (LC)

Predpínacia sila 
STF   €

37183 s T-hákom červený 3,6 m 25 mm 400 kg 800 kg 184 daN 1/4 240  

37184
so špicatým háčikom, 

D-krúžkom
červený 4,5 m 25 mm 600 kg 1.200 kg 276 daN 1/4 208  

37188
so špicatým háčikom, 

D-krúžkom
červený 5 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 480 daN 1/4 156  

37189 so špicatým hákom červený 4 m 35 mm 1.500 kg 3.000 kg 480 daN 1/4 156  

Dlhší úchyt
ľahšie viazanie

D-krúžky
jednoduchšie ukotvenie

Pomalé uvoľňovanie
žiadne „pricviknutie prstov“

Dlhší pás
Veľká rozmanitosť

Automatické vtiahnutie
žiadny uvoľnený pás
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Quickloader Strap
• dvojité balenie • nie je možné žiadne pretiahnutie • nekonečná možnosť kombinácie, úplná flexibilita • žiadne kovové diely (háčiky): žiadne poranenia, žiadne 
škrabance • Použitie pre každého: Remeselníci, v batožinovom priestore, gazdovia, rybári, majitelia kempingových automobilov, kočovní jazdci (upevnenie 
batožiny na sedle) a oveľa viac. • odolná voči UV žiareniu • Materiál: Guma

 

 

 

Výr. č. Dĺžka dol. ťahová sila priama (LC) Zaťaženie na medzi pevnosti OJ Kus/OJ    €

37988 110 cm 290 N 580 N 1 blister 2 / blister 1/8/48 480  

Súprava expandérov
• hák povrstvený plastom proti poškriabaniu • odskúšaný TÜV-GS 
• Materiál: Polypropylén

37981: 70 N dov. ťahová sila (priama) zodpovedá cca 7 kg
37982: 70 N dov. ťahová sila (priama) zodpovedá cca 7 kg
37980/2: 120 N dov. ťahová sila (priama) zodpovedá cca 12 kg 

Nie je určená na výhradné istenie bremien na vozidlách!

 

Výr. č. Popis Ø dol. ťahová sila priama (LC) OJ Kus/OJ   €  

37981 2 x 60 cm + 2 x 80 cm 8 mm 7 kg 1 blister 4 / blister 1/10/40 720   
37982 2 x 80 cm + 2 x 100 cm 8 mm 70 N 1 blister 4 / blister 1/10/40 720   

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

Súprava plochých expandérov
8-dielna

• plastový hák, aby sa zabránilo poškrabaniu • v praktickej úložnej dóze • odskúšaný TÜV-GS

 

Nie je určená na výhradné istenie bremien na vozidlách! 

Výr. č. dol. ťahová sila priama (LC)   €

37984 40 N 1/8 224  

Expandéry a pásy

Súprava expandérov
10-dielny

Vždy vhodný expandér na dosah ruky!
• hák povrstvený plastom proti poškriabaniu • odskúšaný TÜV-GS 
• Materiál: Polypropylén

v praktickej úložnej dóze

Nie je určená na výhradné istenie bremien na vozidlách!

 

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

Výr. č. OJ Kus/OJ  €

37989 1 pack 10 / pack 1/12/24  

Novinka

Súprava obsahuje: 2 x 51 cm zelená, 4 x 76 cm červená, 2 x 110 cm žltá

37988

37981

3798237980/2
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Batožinový pavúk
• 8-ramenný • 70 N dovolená ťahová sila na expandér • odskúšaný TÜV-GS

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Ø OJ Kus/OJ   €

37987 modrá 80 cm 8 mm 1 blister 1 / blister 1/10/40  

Expandéry a pásy

Popruh na istenie rebríkov
• na istenie vášho rebríka • so zvieracím zámkom • Materiál: Polyesterová tkanina

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka dov. ťahová sila preložená (LC) OJ Kus/OJ   € 

3740 žltá 1 m 25 mm 400 kg 1 blister 2 / blister 1/72 864  

Popruh so zvieracím zámkom
• so zvieracím zámkom • Materiál: Polyesterová tkanina

 

 

 
Výr. č. Farba Dĺžka Šírka dov. ťahová sila preložená (LC) OJ Kus/OJ   € 

3760 žltá 3 m 25 mm 400 kg 1 blister 2 / blister 1/72 864  
3761 žltá 5 m 25 mm 400 kg 1 blister 1 / blister 1/72 864  

Rýchloupínací pás
• so zvieracím zámkom • Materiál: Polyester

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka dov. ťahová sila preložená (LC) OJ Kus/OJ    €

37997/6 neónová zelená 30 cm 25 mm 250 kg 1 blister 6 / blister 1/72 864  
37998/6 neónová zelená 60 cm 25 mm 250 kg 1 blister 6 / blister 1/72 864  
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Expandéry a pásy

Súprava upínacích pásov, 12-dielna
• Expandér odskúšaný podľa TÜV-PS PPP50019 • Upínacie pásy odskúšané podľa: 
DIN EN 12195-2

 

 

 

Súprava pozostávajúca z: 1 x upínací pás s rohatkovým mechanizmom, šírka 25 mm, 
dĺžka 5 m, LC 122/245 daN, 1 x upínací pás s rohatkovým mechanizmom a hákom, 
šírka 25 mm, dĺžka 5 m, LC 122/245 daN, 2 x popruh so zvieracím zámkom, šírka 
25 mm, dĺžka 2,5 m, LC 125/250 daN, 2 x upínače batožiny 40 cm, ø 8 mm, 
LC 70 N, 2 x upínače batožiny 60 cm, ø 8 mm, LC 70 N, 2 x upínače batožiny 80 cm, 
ø 8 mm, LC 70 N, 2 x upínače batožiny 100 cm, ø 8 mm, LC 70 N

Výr. č.   € 

37106 1/4/12 144  

Súprava zaisťovacieho 
pásu s rohatkovým 
mechanizmom 4er
• Rohatkový mechanizmus povrstvený PVC pre 
lepšie uchopenie • S-hák povrstvený PVC proti 
poškriabaniu • v praktickej úložnej taške na 
zobranie so sebou • s T-hákom • odskúšané GS 
podľa: DIN EN 12195-2 • Materiál: Polyester

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila 

priama (LC)
dov. ťahová sila 
preložená (LC)

Predpínacia 
sila STF

OJ Kus/OJ   € 

37991 2-dielny oranžová 5 m 25 mm 250 kg 500 kg 50 daN 1 blister 4 / blister 1/5 150  

 

 

Súprava upínacích pásov, 16-dielna
• Odskúšaná TÜV-GS podľa DIN EN 12195-2 • Expandér odskúšaný podľa TÜV-PS 
PPP50019 • odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2

 
 

 

Súprava pozostávajúca z: 2 x upínací pás PES s rohatkovým mechanizmom a hákom S, 
šírka 25 mm, dĺžka 3,5 m, LC 125/250 daN, 2 x popruh so zvieracím zámkom, šírka 
25 mm, dĺžka 3,5 m, LC 125/250 daN, 4 x upínač batožiny so železným hákom, Ø 8,0 mm 
x 60 cm, LC 70 N, 2 x upínač batožiny s plastovým hákom, Ø 8,0 mm x 55 cm, LC 70 N 
 6 x sieťový upínač 4,5 mm x 300 mm so závesnou loptou, LC 20 N

Výr. č.   €

37996 1/4 108  
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Upínací pás so 4 chráničmi hrán
• odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2
• Materiál: Polypropylén

 
 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila 

priama (LC)
dov. ťahová sila 
preložená (LC)

Predpínacia sila 
STF   € 

37104 1-dielna čierna / oranžová 5 m 25 mm 122 kg 245 kg 50 daN 1/10/50 400  

 

Expandéry a pásy

Upínací pás s rohatkovým mechanizmom
• odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2 • Materiál: Polypropylén

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka
dol. ťahová sila 

priama (LC)
dov. ťahová sila 
preložená (LC)

Predpínacia 
sila STF

OJ Kus/OJ   € 

37107 1-dielna čierna / červený 5 m 25 mm 122 kg 245 kg 50 daN 1 blister 1 / blister 1/6/36 648  
37108 2-dielny čierna / červený 5 m 25 mm 122 kg 245 kg 50 daN 1 blister 1 / blister 1/6/36 540  

Popruh so zvieracím zámkom
• odskúšané GS podľa: DIN EN 12195-2
• Materiál: Polypropylén

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka dov. ťahová sila preložená (LC) OJ Kus/OJ   € 

37109 čierna / žltá 2,5 m 25 mm 250 kg 1 blister 2 / blister 1/24/96 768  

37108

37107
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Kotevné oko so sponou
• na bezpečné upevnenie upínacích pásov na prívesoch 
• Materiál: Oceľ pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Priemer krúžku max. zaťaženie na medzi pevnosti dol. ťahová sila priama (LC) Počet otvorov Veľkosť otvorov
  €

37601 90 mm 30 mm 10 mm 2.270 kg 1.135 kg 2 M11 1/96  
37602 58 mm 20 mm 6 mm 545 kg 272 kg 2 M6 1/120  

Kotevná miska
• 3-dielna (miska, strmeň, oko)
• plán montáže na bočniciach alebo podlahových doskách
• Materiál: Oceľ pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Priemer krúžku max. zaťaženie na medzi pevnosti dol. ťahová sila priama (LC) Počet otvorov Veľkosť otvorov
 € 

37604 145 mm 100 mm 15,5 mm 11 mm 2.270 kg 1.135 kg 2 M10 1/40  

Protiľahlá platňa pre viazacie misky
• Materiál: Oceľ pozinkovaný

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Hrúbka materiálu použiteľné pre max. zaťaženie na medzi pevnosti dol. ťahová sila priama (LC) Počet otvorov
 € 

37608 127 mm 127 mm 3 mm 37603 2.270 kg 1.135 kg 4 1/80  
37607 155 mm 110 mm 3 mm 37601, 37604 2.270 kg 1.135 kg 2 1/40  

 

Kotevné oká

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Priemer krúžku max. zaťaženie na medzi pevnosti dol. ťahová sila priama (LC) Počet otvorov Veľkosť otvorov
  €

37603 124 mm 114 mm 3 mm 10 mm 2.270 kg 1.135 kg 4 M10 1/40  

Kotevná miska
• Veľkosť ôk 55 x 10 mm
• plán montáže na bočniciach alebo podlahových doskách
• Materiál: Oceľ pozinkovaný

 

 

 

3760137602

37607 37608
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Príslušenstvo na zabezpečenie nákladu
Uholník na ochranu hrán
• zosilnené vyhotovenie • so štrbinou na ľahšie navlečenie • ochrana pásu 
pri drsných povrchoch • rozdelenie upínacieho tlaku na dosadaciu plochu, 
transportovaný náklad sa nepoškodí • vhodný na šírky pásu do 55 mm • Dĺžka 
ramena: 90 mm • Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Šírka OJ Kus/OJ    €

37192 biela 137 mm 10 styck 10 / pack 1/10/80 1.440  

Ľahká ochrana hrán
• pre 25 mm pás • ochrana pásu pri hrane 90° • Materiál: umelá hmota

  

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ   € 

37191 čierna 1 pack 10 / pack 1/10/100 7.500  

Protišmyková rohož
na samostatné skrátenie

• zvýši súčiniteľ šmykového trenia na µ = 0,60 (laboratórne hodnoty nad tým) 
• zvýši bezpečnosť, zlepší stabilitu • zníženie potrebnej dovolenej ťahovej sily LC pri 
diagonálnom viazaní • redukcia potrebného upínacieho prostriedku • žiadne kĺzanie 
nákladu • vhodná podľa VDI 2700 list 14 na zabezpečenie nákladu v podnikaní v 
doprave • max. plošné zaťaženie 250 t/m² pri hrúbke 8 mm • Materiál: Gumový 
granulát so spojivom PUR

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška    €

37398 čierna 20 m 150 mm 3 mm 1 70  
37198 čierna 5 m 250 mm 8 mm 1 75  

Lišty na ochranu hrán
• Dvojitá doska unášača 19 mm • dĺžka ramena 190 x 190 mm 
• Materiál: umelá hmota

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka   € 

37391 oranžová 80 cm 1 100  
37392 oranžová 120 cm 1 80  

 

Protišmyková rohož
• s kartou bežca

 
 

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

37397 čierna 100 mm 100 mm 5 mm 1 pack 4 / pack 1/96 1.920  
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Zdvíhacie pásy a zdvíhacie popruhy
Zdvíhací pás, 2-vrstvový
• s 2 koncovými slučkami • vynikajúce použitie v každej 
oblasti • alternatíva ku kruhovej slučke a drôtenému 
lanu • odskúšané GS podľa: DIN EN 1492-1

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka dol. ťahová sila priama (LC) dov. ťahová sila preložená (LC)   € 

37612 fialová 2 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 1/30 540  
37614 fialová 4 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 1/30 360  
37622 zelená 2 m 60 mm 2.000 kg 4.000 kg 1/15 270  
37624 zelená 4 m 60 mm 2.000 kg 4.000 kg 1/10 180  
37626 zelená 6 m 60 mm 2.000 kg 4.000 kg 1/10 120  
37632 žltá 2 m 90 mm 3.000 kg 6.000 kg 1/20 240  
37634 žltá 4 m 90 mm 3.000 kg 6.000 kg 1/12 144  
37636 žltá 6 m 90 mm 3.000 kg 6.000 kg 1/8 96  
37644 sivá 4 m 120 mm 4.000 kg 8.000 kg 1/6 108  

Zdvíhací popruh
• dvojito opláštené • vynikajúco vhodný pre tesárov, pokrývačov striech, lesných robotníkov 
• žiadne poškodenie dreva • odskúšané GS podľa: DIN EN 1492-2

dvojito opláštené

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť dol. ťahová sila priama (LC) dov. ťahová sila preložená (LC)    €

37712 fialová 2 m 1.000 kg 2.000 kg 1/56 1.008  
37713 fialová 3 m 1.000 kg 2.000 kg 1/35 630  
37714 fialová 4 m 1.000 kg 2.000 kg 1/28 504  
37723 zelená 3 m 2.000 kg 4.000 kg 1/20 360  
37724 zelená 4 m 2.000 kg 4.000 kg 1/16 288  
37725 zelená 5 m 2.000 kg 4.000 kg 1/16 288  
37726 zelená 6 m 2.000 kg 4.000 kg 1/18 216  
37733 žltá 3 m 3.000 kg 6.000 kg 1/15 270  
37734 žltá 4 m 3.000 kg 6.000 kg 1/12 216  
37736 žltá 6 m 3.000 kg 6.000 kg 1/9 162  
37743 sivá 3 m 4.000 kg 8.000 kg 1/10 180  
37744 sivá 4 m 4.000 kg 8.000 kg 1/8 144  
37746 sivá 6 m 4.000 kg 8.000 kg 1/6 108  

Elastické vlečné lano
• rozjazd bez trhania účinkom gumového expandéra • bez previsania • vystužené proti 
tvorbe slučiek • vrát. výstražných zástaviek • pre automobily s maximálnou prípustnou 
celkovou hmotnosťou do 3500 kg • Materiál: PP a PE • 2 stabilné karabínky s bezpečnost-
ným uzáverom • v praktickej úložnej taške 

 

 

Výr. č. Menovitá pevnosť lomu    €

37701 28 kN 1/10 240  
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Vlečné lano
• na vlečenie ťažkých vozidiel, ako napr. nákladné automobily alebo stavebné stroje
• robustné vyhotovenie, so zosilnenými slučkami
• vrát. výstražných zástaviek
• dodržujte maximálne zaťaženie WLL (bezpečnostný faktor 7:1)

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Zaťaženie na medzi pevnosti   €

37704 červený 4 m 35.000 kg 1/6 72  
37706 červený 6 m 35.000 kg 1/3 36  
37707 červený 10 m 35.000 kg 1/2 24  
37708 modrá 6 m 56.000 kg 1/2 24  

 

Lanové navijaky a lanové kladkostroje

Lanový navijak elektrický
• lanový navijak s káblovým diaľkovým ovládaním na pohodlné dvíhanie a spúšťanie bremien 
• konzola z oceľového plechu s práškovým nástrekom • medená prevodovka, preto dlhšia 
prevádzková doba bez prehrievania • 3-stupňový prevod ozubenými kolesami na akurátnu 
kontrolu výšky zdvihu • automatická brzda na bezpečné držanie bremena v každej polohe 
• chránený proti striekajúcej vode podľa IP54

 
 

 

rozsah dodávky: 1 x lanový navijak, 1 x vratná kladka, 
2 x upevňovací strmeň, 4 x šesťhranná skrutka

Otočné rameno pre lanový navijak
• pre elektrické lanové navijaky 37123 + 37126
• na upevnenie na okrúhlych rúrach (max. Ø 50 mm)
• vrát. upevňovacích objímok a skrutiek
• Rozsah otáčania od - 45 ° do + 45 °

 
 

 
Výr. č. Farba Materiál Nosnosť podľa dĺžky oblasti Vyloženie    €

37122 červený Oceľ lakovaný 250 - 600 kg 750 - 1.100 mm 1/4 80  

Výr. č. Výkon Zdvíhací výkon priamy Zdvíhací výkon preložený Priemer lana Zaťaženie na medzi pevnosti    €

37126 1.200 W 300 kg 600 kg 4,5 mm > 1.600 kg 1 30  
37123 540 W 125 kg 250 kg 3 mm > 800 kg 1 36  

Technické údaje  

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Použite teploty okolia 0 - 40 °C
Výška zdvihu priama 12 m
Výška zdvihu preložená 6 m
Rýchlosť zdvíhania priama 10 m/min
Rýchlosť zdvíhania preložená 5 m/min
Dĺžka kábla diaľkového ovládania 140 cm
Krytie IP54

37706

37708

Top Seller
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Lanové navijaky a lanové kladkostroje

Navijak Hand Winch
• na ťahanie a premiestňovanie bremien • stabilná 
konštrukcia ozubeného kolesa • zvnútra namazaný 
navijak a vence ozubeného kolesa • páka s odlievaným 
tvarom, s jednoduchým otáčaním • Materiál: Oceľ 
pozinkované a eloxované

 

POZOR: Nie na zdvíhanie a spúšťanie bremien!

 

Výr. č. Popis Prevod Dĺžka lana Priemer lana max. zaťaženie dol. ťahová sila priama (LC)   €

37113 s automatickou brzdou 4 : 1 20 m 5 mm 727 kg 720 kg 1/4 96  
37114 s manuálnou brzdou 3 : 1 10 m 5 mm 385 kg 360 kg 1/6 192  

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  

Lanový kladkostroj s napínaním Hand Power Puller
• univerzálne použiteľný v lesníctve a poľnohospodárstve, na klčovanie v záhrade, ako aj pri kempovaní • s nekrútiacim sa oceľovým lanom • páka na ťažké 
bremená • 3-násobne zabezpečený uvoľňovací mechanizmus • oceľový hák s bezpečnostnou ochranou proti odskočeniu, 360° otáčateľný • Materiál: Oceľ

 

POZOR: Nie na zdvíhanie a spúšťa-
nie bremien!

 

Výr. č. Pôsobenie páky Dĺžka lana Priemer lana max. zaťaženie Zaťaženie na medzi pevnosti   €

37116 15 : 1 3 m 5 mm 700 kg 2.000 kg 1/6 96  
37117 15 : 1 3 m 6 mm 1.250 kg 4.000 kg 1/3 63  

Poly lano
• extrémne vysoké zaťaženie na medzi pevnosti • vysoká kvalita • odolná voči UV žiareniu • Materiál: Polypropylén

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Ø dol. ťahová sila priama (LC)    €

375 oranžová 20 m 6 mm 65 kg 1/25   
376 oranžová 20 m 8 mm 120 kg 1/20 360  
377 oranžová 20 m 10 mm 175 kg 1/12 216  
378 oranžová 20 m 12 mm 250 kg 1/8 144  

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  

Top Quality

37117

37116

37114
37113
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Elektrická likvidácia hmyzu

Halley Likvidátor múch 2138
• ochrana proti striekajúcej vode (IP 44) pre zvláštne podmienky v poľnohospodárstve

 

 

 

Technické údaje 299804

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Oblasť účinnosti 150 m²
Vysoké napätie 5.000 V
Krytie IP44
Materiál krytu Hliník
Rozmery (Š x H x V) 51 x 12 x 39 cm

Výr. č. Žiarovky   €

299804 2 x 15 W 1 40  

Výr. č. Popis Výkon Farba  €

299811 Náhradná rúrka 15 W modrá 1/25  

Halley Likvidátor múch S-Serie

osvedčený viac ako 100000-násobne!

 

 

Technické údaje 2998 299801

Napätie 230 V 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz 50 Hz
Oblasť účinnosti 150 m² 200 m²
Vysoké napätie 4.000 V 5.000 V
Krytie IP44 IP44
Materiál krytu Hliník Hliník
Rozmery (Š x H x V) 51 x 12 x 39 cm 66 x 12 x 52 cm

Výr. č. Popis Žiarovky   €

2998 Mod. 2138-S 2 x 15 W 1 40  
299801 Mod. 2214-S 2 x 20 W 1 22  

Výr. č. Popis Výkon Farba  €

299811 Náhradná rúrka 15 W modrá 1/25  
299813 Náhradná rúrka 20 W modrá 1/25  
299817 Náhradná rúrka 40 W modrá 1/25  

Elektrický likvidátor múch, orig. Halley
• Cenovo výhodne a úsporne: menšia spotreba energie
• Efektívny a praktický: Pôsobí ako pri dennom svetle, tak aj pri umelom svetle!
• Vhodný na zavesenie (prídržné oko) alebo na inštaláciu!
• Osvedčené od roku 1985!

Made in Italy

Made in Italy

Top Seller

2998

299801
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Halley Likvidátor múch Green Line
• osvedčená pasca na muchy teraz aj so zelenými žiarivkami 
• Správy o skúsenostiach ukázali, že muchy a hmyz sú za určitých 
okolností zeleno žiariacimi svetelnými žiarivkami priťahované 
silnejšie ako modrými. Tým sa môže podstatne zvýšiť záchytný výkon 
likvidátora múch „green line“ oproti štandardnému vyhotoveniu v 
modrej farbe. • ochrana proti striekajúcej vode (IP 44) pre zvláštne 
podmienky v poľnohospodárstve

 

 

 

Technické údaje 299806 299807

Napätie 230 V 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz 50 Hz
Oblasť účinnosti 300 m² 300 m²
Vysoké napätie 5.000 V 5.000 V
Krytie IP44 IP44
Materiál krytu Hliník Hliník
Rozmery (Š x H x V) 66 x 12 x 31 cm 66 x 12 x 52 cm

Výr. č. Popis Žiarovky   €

299806 Mod. 2214/B 2 x 20 W 1 36  
299807 Mod. 2214 2 x 20 W 1 22  

Výr. č. Popis Výkon Farba  €

299819 Náhradná rúrka 20 W zelená 1/25  

Made in Italy

Elektrická likvidácia hmyzu

Likvidátor múch EcoKill Inox IPX4
Likvidátor múch s elektronikou chránenou pred striekajúcou vodou! IPX4 sa 
stará o dostatočnú bezpečnosť v oblastiach ako stajňa, vonkajšie prostredie 
alebo jednoducho všade, kde nie je možné vylúčiť určitú vlhkosť! Vo forme, 
výkonových údajoch a vyhotovení identický ako EcoKill Inox bez ochrany 
proti striekajúcej vode!

 
 

 

Technické údaje 299935 299936

Napätie 230 V 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz 50 Hz
Oblasť účinnosti 150 m² 200 m²
Krytie IPX4 IPX4
Materiál krytu Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ
Rozmery (Š x H x V) 56 x 11,5 x 32,5 cm 72 x 12 x 32,5 cm

Výr. č. Žiarovky   €

299935 2 x 15 W 1/3 60  
299936 2 x 18 W 1/2 48  

Výr. č. Popis Výkon Farba  €

299986 Náhradná rúrka 15 W modrá 1/25  
299987 Náhradná rúrka 18 W modrá 1/25  

299935

299936

299806

299807



325

Likvidátor múch EcoKill
• extrémne ľahký vďaka hliníkovej konštrukcii • vrát. závesnej 
reťaze a záchytnej misky • vynikajúci pomer cena/výkon • odolný 
proti korózii a poškrabaniu • špeciálna UVA-žiarovka s vysokou 
atraktivitou pre hmyz

 

 

 

Technické údaje 299950

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Oblasť účinnosti 150 m²
Vysoké napätie 2.200 V
Materiál krytu Hliník
Rozmery (Š x H x V) 49 x 11 x 34 cm

Výr. č. Žiarovky   €

299950 2 x 15 W 1/3 48  

Výr. č. Popis Výkon Farba  €

299811 Náhradná rúrka 15 W modrá 1/25  

Elektrická likvidácia hmyzu
Likvidátor múch EcoKill Inox
Elektrické likvidátory múch s vysoko kvalitným antikorovým telesom. Všetky modely 
EcoKill Inox sú odskúšané TÜV-GS a vybavené UV-lampami s dlhou životnosťou. 
Vysoko kvalitné antikorové teleso v matnom vzhľade sa môže optimálne vyčistiť a 
udržiava si roky svoj oslovujúci povrch. Štíhly typ konštrukcie s vystavenou mrežou 
sa stará o optimálne vlastnosti chytania.
• extrémne robustný vďaka telesu z ušľachtilej ocele • vrát. závesnej reťaze a 
záchytnej misky • vynikajúci pomer cena/výkon • odolný proti korózii a poškrabaniu 
• špeciálna UVA-žiarovka s vysokou atraktivitou pre hmyz

 
 

299930

299931

Technické údaje 299930 299931 299932

Napätie 230 V 230 V 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Oblasť účinnosti 80 m² 150 m² 200 m²
Vysoké napätie 2.200 V 2.200 V 2.200 V
Materiál krytu Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ
Rozmery (Š x H x V) 34 x 11,5 x 32,5 cm 56 x 11,5 x 32,5 cm 72 x 12 x 32,5 cm

Výr. č. Popis Žiarovky   €

299930 Model 2012 2 x 6 W 1/3 108  
299931 Model 2030 2 x 15 W 1/3 60  
299932 Model 2040 2 x 18 W 1/2 48  

Výr. č. Popis Výkon Farba  €

299812 Náhradná rúrka 6 W modrá 1/25  
299986 Náhradná rúrka 15 W modrá 1/25  
299987 Náhradná rúrka 18 W modrá 1/25  

Top Seller

299932
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Likvidátor múch EcoKill LED
• vrátane LED žiarovky pre nízku spotrebu energie a veľmi dlhú životnosť • extrémne 
ľahký vďaka hliníkovej konštrukcii • vrát. závesnej reťaze a záchytnej misky • vynikajúci 
pomer cena/výkon • odolný proti korózii a poškrabaniu • špeciálna LED UVA-lampa s 
vysokou atraktívnosťou pre hmyz

 

dostupné od: Marca 2022

Technické údaje 299938

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Oblasť účinnosti 150 m²
Vysoké napätie 2.200 V
Prevádzkové hodiny lampa o 15.000 h
Materiál krytu Hliník
Rozmery (Š x H x V) 48 x 7 x 26 cm

Výr. č.  €

299938 1/3  

Výr. č. Popis Výkon  €

299988 LED náhradná trubica 7 W 1/25  

Novinka

Elektrická likvidácia hmyzu

Feromón na muchy Halley
• na určenie výskytu múch • granulát obsahuje špeciálne feromóny na muchy • na použitie v 
záchytnej miske elektrických likvidátorov múch (cca 25 g), ale tiež na primiešanie do návnad na 
muchy a insekticídov • feromón na muchy je aktívny cca 4 týždne • pôsobí pri bodavkách domácich, 
ovocných muškách, komároch a i.

 

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

 

Účinná látka

Z-9-Trikosen, Pyretrín + pyretroid

Výr. č. Obsah  €

299863 100 g / Dóza 1/18  
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Likvidátor múch 2 x 15 W HaftKill
• model pre remeslá ako hoteliérstvo, reštaurácie, pekárne atď., ktoré nesmú používať 
vysokonapäťové produkty • so špeciálnou lepiacou fóliou bez jedu a chémie – jed-
noduchý, praktický, bezpečný • možnosť montáže na stene • ultrafialové svetlo vábi 
lietajúci hmyz, ktorý potom zostane prichytený na lepiacej fólii • zvlášť vhodné pre 
potravinársku oblasť, z dôvodu netrieštivej UVA-lampy • o 30 % efektívnejšie ako 
bežné UV-lampy vďaka špeciálnemu UVA žiareniu • menej emisií a tým bezpečnejšie 
pre človeka vďaka redukovanému UVB a UVC žiareniu • jednoduchá výmena fólie bez 
nástroja v prípade potreby alebo najneskôr po jednom mesiaci

netrieštivé UVA-lampy

 

 

299952

Technické údaje 299951

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Oblasť účinnosti 150 m²
Prevádzkové hodiny lampa > 8.000 h
Materiál krytu umelá hmota
Rozmery (Š x H x V) 49 x 10 x 34 cm

Výr. č. Popis Žiarovky   €

299951 s lepiacou fóliou 2 x 15 W 1/4 48  

Výr. č. Popis Výkon OJ Kus/OJ  €

299953 Náhradná rúrka nerozbitný 15 W   1/25/100  
299952 Fólia pre HaftKill  1 pack 4 / pack 1/75  

Elektrická likvidácia hmyzu

Likvidátor hmyzu MiniKill
• ultrafialové svetlo láka lietajúci hmyz do oblasti účinnosti prístroja • môže sa zastrčiť priamo do zásuvky • s integrovanou, 
odoberateľnou záchytnou nádobou • v ohňovzdornom telese z ABS-plastu • praktický, ľahký, šetrí miesto • účinný bez 
chemikálií

 

 

 

Technické údaje 299955

Napätie 220 - 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Oblasť účinnosti 20 m²
Vysoké napätie 800 - 1.000 V
Prevádzkové hodiny lampa > 10.000 h
Materiál krytu Plast ABS
Rozmery (Š x H x V) 67 x 115 x 180 mm

UltraStop Fly
zaháňa muchy prostredníctvom ultrazvukovej techniky: Pôsobí negatívne na nervový 
systém muchy, čím je tento vyhľadávaný z diaľky
• neškodný pre ľudí • môže sa zastrčiť priamo do zásuvky • iba pre vnútornú oblasť v 
stajniach, skladovacích priestoroch kanceláriách atď. • 100 % bez jedu • Do interiéru

 
 

 Technické údaje 299868

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Výkon 1 W
Vysoká frekvencia 23,6 kHz
Oblasť účinnosti 60 m²
Materiál krytu umelá hmota

Výr. č.  €

299868 1/48  

Výr. č. Žiarovky   €

299955 1 x 4 W 1/5/50 400  

Výr. č. Popis Výkon  €

299820 Náhradná rúrka 4 W 1/50  
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Chemická likvidácia hmyzu

A = vajcia
B = 1. štádium larvy
C = 2. štádium larvy
D = 3. štádium larvy
E = kukla
F = mucha

Čo majú muchy spoločné s ľadovcom? Možno vidieť iba 20 %! Zvyšných 80 % sa nachádza 
vo vajíčkach alebo larvách v hnojovnici, výkaloch alebo na podobných miestach, kde sa môžu 
krásne vyvinúť na muchu. Preto je dôležité bojovať s problémom s muchami pri koreni, tak 
povediac pri larve. Larvicídy by sa mali aplikovať počas celej sezóny. Adulticídy sú nasmero-
vané proti odrastenej muche alebo tiež proti akémukoľvek plazivému a lietajúcemu hmyzu!

cit Larvanon 2 WG
Vodorozpustný granulát na likvidáciu lariev múch v maštaliach pre zvieratá

Produkt obsahuje spomaľovač rastu, ktorý pôsobí špecificky proti všetkým larvám múch.
• zabráni sa lieneniu lariev (červov) a tým sa preruší vývoj na dospelú muchu • žiadny účinok proti 
dospelým muchám • vhodný pre všetky stajne pre zvieratá

postačuje do 200 m² (5 kg)

Účinná látka

Cyromazin 2 %

Výr. č. Obsah  €

299774 1000 g / Vedro 1  
299763 5000 g / Vedro 1  

cit Larvanon 50 SP
Larvanon je prášok rozpustný vo vode (SP) a obsahuje disruptor rastu, ktorý pôsobí špecificky proti všetkým 
larvám múch, na tekuté vynášanie prenosnou striekačkou alebo polievacou kanvicou. Z dôvodu svojho vysokého 
obsahu účinnej látky cyromazín (50 %) v koncentráte je Larvanon veľmi výdatný (1 g/m²). Je vhodný pre maštale 
pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu

postačuje do 1000 m² (1 kg)

Účinná látka

Cyromazin 50 %

Výr. č. Obsah  €

299758 250 g / Dóza 1/12  
299757 1000 g / Vedro 1/4  

Likvidátor lariev múch HokoEX
• larvicid HokoEX obsahuje disruptor rastu, ktorý pôsobí špecificky proti všetkým larvám múch • je 
vhodný pre maštale pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu

postačuje do 200 m²

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

 

Účinná látka

Cyromazin 2 %

Výr. č. Obsah  €

299714 5000 g / Vedro 1  

299714

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!

• Aplikačné množstvo pri všetkých postupoch: 250 g na 10 m² plochy miesta liahnutia múch 
• Metóda rozprašovania: rozprašovať nasucho naširoko • Metóda postrekovania: nanášať pomocou 
prenosného postrekovača rozpustené v 1 – 4 l vody • Polievacia metóda: rozpustiť v 10 l vody a 
aplikovať polievacou kanvicou • Ošetrenie každých 2 – 6 týždňov podľa náporu múch, môže sa 
aplikovať aj v obsadených stajniach

• Aplikačné množstvo pri všetkých postupoch: 250 g HokoEX na 10 m² plochy miesta liahnutia 
múch • Metóda rozprašovania: rozprašovať nasucho naširoko • Metóda postrekovania: nanášať 
pomocou prenosného postrekovača rozpustené v 1 – 4 l vody • Polievacia metóda: rozpustiť v 10 l 
vody a aplikovať polievacou kanvicou • Ošetrenie každých 2 – 6 týždňov podľa náporu múch, môže 
sa aplikovať aj v obsadených stajniach

• Aplikačné množstvo pri všetkých postupoch: 10 g Larvanon 50 SP na 10 m² plochy miesta liahnutia múch 
• Metóda postrekovania: 10 g v 3 – 4 litroch vody rozpustené nanášať pomocou prenosného postreko-
vača • Polievacia metóda: 10 g v 10 l vody nanášať pomocou polievacej konvy. • Ošetrenie každých 2 – 6 
týždňov podľa náporu múch, môže sa aplikovať aj v obsadených stajniach

A B

C

DE

F
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Chemická likvidácia hmyzu

cit Granulát návnady FlyGold Ultra
• kŕmna návnada proti maštaľným a domovým muchám (veľké muchy domáce) • rýchlejší nástup 
účinku • účinná až do 8 týždňov • vysoká výdatnosť až do 1000 m² (2 kg) • s horkou látkou Bitrex 
proti neúmyselnému požitiu, napr. deťmi alebo domácimi zvieratami

osvedčený už roky!

 

Účinná látka

Imidacloprid, Muscalure

Výr. č. Obsah  €

299729 350 g / Fľaša 1/10  
299730 2000 g / Vedro 1/4  

cit Granulát návnady AzametiFly
• špeciálna formula, aby bolo možné likvidovať aj muchy rezistentné na pyrethroid! • s horkou látkou proti 
neúmyselnému prehltnutiu • a) ako rozprašovaná návnada: inštalovať viaceré „kŕmne miesta“ s menším 
množstvom granulátu na uprednostňovaných miestach výskytu múch. 100 g postačuje na plochu stajne 
pribl. 50 m². • b) ako prostriedok na natieranie: napr. 100 g AzametiFLY zmiešať s 50 ml vlažnej vody a 
natrieť na uprednostňovaných miestach výskytu múch (stropy, steny, okenné alebo dverné rámy atď.). Môžu 
sa tým natrieť tiež drevené alebo lepenkové tabule a zavesiť v stajni, napr. 1 tabuľa 25 x 30 cm na 10 m² 
plochy stajne. Pridaním cukru sa účinok posilňuje! 

 

Účinná látka

Azamethiphos

Výr. č. Obsah  €

299750 400 g / Dóza 1/12  
299752 2000 g / Vedro 1/4  

Stanica s návnadou proti muchám
• praktická stanica s návnadou na úspešnú likvidáciu múch • jednoduché plnenie napr. 
granulátom návnady AzametiFly alebo FlyGold Ultra • optimálny doplnok k povrchovej 
aplikácii žalúdočných insekticídov • najjednoduchšia aplikácia pri súčasnej vysokej úspešnosti 
zachytenia pri pribl. 4 staniciach/100 m² • najlepšie výsledky možno očakávať, ak sa stanica 
namontuje v blízkosti svetelných zdrojov • Materiál: umelá hmota

 
 

 
Výr. č. Upevnenie Šírka Hĺbka Výška   €

299835 so závesným oblúkom 19 cm 16,2 cm 25,5 cm 1/12/36 360  

cit Prostriedok na bodavky chlievové K-Alba®

• natierací a postrekovací prostriedok proti muchám v maštaliach, pripravený na použitie • sexuálne vábidlo neodolateľne 
láka muchy • rýchly účinok chytania • trvalý účinok 6 – 8 týždňov z dôvodu zvláštnej formuly • úžitkové zvieratá môžu počas 
ošetrenia zostať v maštali. • Oblasť použitia: proti dospelým (adultným) muchám • môže sa natierať alebo striekať, ošetriť 
iba na malé plochy

postačuje do 200 m²

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

 

Účinná látka

Clothianidin 26 g/l

Výr. č. Obsah  €

299727 500 ml / Dóza 1/10  

obsahuje Bitrex

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!

• Metóda natierania: 500 ml na 200 m² podlahovej plochy – na cca 200 m² podlahovej plochy v 
maštali cca 60 pásikov à 10 x 30 cm • Metóda postrekovania: 500 ml v 1,0 litri vody

• Metóda posypu: 2 g/m² inštalovať v šálkach na viacerých miestach výskytu múch • Metóda 
natierania: 200 g v 140 ml vody na 80 – 100 m². Produkt zmiešaný s vodou natrieť štetcom na 
miestach výskytu (múr alebo lepenkové pásy). Ťahy štetcom postriekajte viackrát týždenne vodou, 
tak dostanete plný účinok.
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cit Koncentrát na bodavky chlievové CyPhos
• s perfektnou kombináciou účinných látok pre prenikavý úspech v likvidácii bodaviek chlievových! • pôsobí 
účinne proti muchám, ovadom, komárom a plazivému škodlivému hmyzu v chlievoch pre hovädzí dobytok, 
ošípané, kone a hydinu • nanáša sa na miesta, kde sa prednostne zdržiavajú muchy, ako parapety, dverné 
rámy, slnečné povrchy na stenách atď. • okamžitý a dlhodobý účinok až do 4 týždňov

 
 

Účinná látka

Azamethiphos, Cypermetrín

Výr. č. Obsah  €

299755 500 ml / Fľaša 1/12  

cit Koncentrát na bodavky chlievové FlyAttack
• moderný prostriedok na likvidáciu bodaviek chlievových s efektom Knock-Down vďaka 
prírodnému pyrethru a vynikajúcemu dlhodobému účinku až do 6 týždňov pre všetky druhy 
múch, ale aj pre všetok plazivý a lietavý škodlivý hmyz.

 

 

Účinná látka

Permetrín, Pyretrín + pyretroid

Výr. č. Obsah  €

299726 500 ml / Fľaša 1/12  

cit Koncentrát na bodavky chlievové tc-KILL
S DUOpower:
• Okamžitý účinok s efektom Knock-Down vďaka d-aletrínu • dlhodobý účinok až do 4 týždňov vďaka 
cypermetrínu • posilnenie účinnej látky vďaka PBO (piperonylbutoxid) • pôsobí účinne proti muchám, 
ovadom, komárom a plazivému škodlivému hmyzu

 

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

Účinná látka

Cypermetrín, d-Allethrin, Piperonylbutoxid

Výr. č. Obsah  €

299751 500 ml / Fľaša 1/12  

odvrátenie múch pomocou systému

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!

Keď nič viac nepomôže – bez múch vďaka chemickému kyjaku!
Môže sa stať, že napriek všetkým opatreniam na jar množstvo múch v lete enormne stúpne. Dôvodmi môžu byť napr. veľmi 
teplé periódy počasia, v ktorých prudko stúpne populácia múch a z toho dôsledku už likvidácia bez chemických insekticídov 
nie je možná.
Na túto situáciu spoločnosť Kerbl vyvinula systém 1-2-3 na úspešnú likvidáciu múch:
• Efektívny prostriedok pri intenzívnom výskyte múch
• Dôležité: Použitie rozličných účinných látok na zabránenie rezistencii
• Knock-Down a dlhodobý účinok
• Jednoduché rozprašovanie pomocou prenosného rozprašovača

Postup  

Metóda rozprašo-
vania:

500 ml zmiešaných s 5 litrami vody postačuje až na 250 m² ošetrovanej plochy 
(pribl. 500 m² plochy maštale).

metóda natierania:
500 ml zmiešať s 0,5 kg cukru a 0,5 litra vody a natrieť pásy s rozmermi cca 30 x 10 cm alebo 
pásiky z kartónovej lepenky s rozmermi 20 x 15 cm.

Aplikované 
množstvo:

1 liter hotového roztoku na natieranie na 200 m² plochy maštale. Aplikácia rozprašovacích prístrojov, 
napr. studený rozprašovací prístroj: Zmiešať s vodou v pomere 1:10 (4 ml hotového roztoku/m³).
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Chemická likvidácia hmyzu

cit Koncentrát na bodavky chlievové MuscaKill 3000
Extrémne efektívny koncentrát s prírodnou účinnou látkou Pyrethrum na účinnú likvidáciu bodavky chlievovej 
a všetkého ostatného plazivého a lietajúceho škodlivého hmyzu.
• extrémny okamžitý účinok, tzv. drvivý (knockdown) efekt, ochromí a bleskovo usmrtí všetok hmyz, ktorý sa 
dostane do kontaktu s prostriedkom • širokospektrálny účinok proti dospelým muchám, kliešťom, blchám, 
roztočom a plazivému hmyzu • na použitie v úžitkových a hobby maštaliach pre zvieratá, pri transportoch 
zvierat a všetkých zvieracích • Extrémne výdatný: 250 ml koncentrátu poskytuje 5 litrov roztoku pripraveného 
na aplikáciu do plochy maštale až 3000 m² (príkladný údaj pri studených rozprašovaniach)

do plochy maštale až 3000 m²*

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

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid

Výr. č. Obsah  €

15452 250 ml / Fľaša 1/12  

Novinka

Aplikované množstvo podľa miesta nanášania:
• Metóda postrekovania: 250 ml na 5 litrov vody na 250 m² ošetrovanej plochy (parapety, stĺpy, steny, 

stropy, rúry atď.), zodpovedá pôdorysu maštale 500 m²
• Aplikácia pomocou rozprašovacích prístrojov, napr. *studený rozprašovací prístroj: Zmiešať s vodou v 

pomere 1:20. 250 ml koncentrát zriedený s 5 litrami vody, postačuje až na 3000 m²

cit Koncentrát na bodavky chlievové a larvy CyDiMix
Vysoko koncentrovaný kontaktný insekticíd proti dospelým hmyzím škodcom, ako aj ich larvám a 
vajíčkam! Široké spektrum aplikácie zaručuje vynikajúci úspech likvidácie!
• pôsobí účinne a trvalo v dôsledku prerušenia životného cyklu škodcov • širokospektrálny účinok 
proti dospelým muchám, kliešťom, blchám, roztočom a plazivému hmyzu, ako aj proti larvám a 
vajíčkam • na použitie v úžitkových a hobby maštaliach pre zvieratá, pri transportoch zvierat a 
všetkých zvieracích • na likvidáciu dospelého hmyzu a položených vajíčok a lariev: nanesie sa na 
miestach, na ktorých sa muchy a iní škodcovia zdržiavajú prednostne, ako parapety, dverné rámy, 
resp. v ktorých kladú vajíčka, napr. štrbiny a pukliny. • pôsobí veľmi rýchlo, dlhodobo a trvalo vďaka 
kombinácii účinných látok Cypermethrin (adulticid) a Diflubenzuron (larvicid)

na nastriekanie až 1000 m² plochy maštale – pôsobí aj proti larvám a vajíčkam

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

 

• Spotrebované množstvo (iba striekaním): v pomere 1:100 zmiešané s vodou postačuje 1 liter 
hotového roztoku až na 10 m² ošetrovanej plochy (alebo 20 m² plochy maštale)

Účinná látka

Cypermetrín, Diflubenzuron

Výr. č. Obsah  €

299565 500 ml / Fľaša 1/12  

Novinka
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cit Koncentrát na bodavky chlievové CyperFly
• pôsobí účinne proti muchám, ovadom, komárom a plazivému škodlivému hmyzu v chlievoch pre hovädzí dobytok, 
ošípané, kone a hydinu • nanáša sa na miesta, kde sa prednostne zdržiavajú muchy, ako parapety, dverné rámy, slnečné 
povrchy na stenách atď. • okamžitý a dlhodobý účinok až do 4 týždňov

do plochy maštale 1 
000 m² (rozprašovanie)
aj na rozprašovanie do 
3 000 m²

 

Účinná látka

Cypermetrín

cit Koncentrát na bodavky chlievové PyoFly
• moderný prostriedok na postrekovanie a natieranie proti bodavkám chlievovým a všetkým druhom plazivého a lietajúceho 
škodlivého hmyzu • výhradnou účinnou látkou je pyrethrum, rastlinný extrakt z rastliny chryzantéma • extrémne dobrý 
okamžitý účinok s vypudzovacím efektom • vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v 
zozname prevádzkových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

na rozprašovanie na 
plochu maštale do 5 
000 m²

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

 

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid
vhodné pre bio 
prevádzky

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

• Metóda rozprašovania: 1 000 ml zmiešaných s 10 litrami vody postačuje až na 
500 m² ošetrovanej plochy (pribl. 1 000 m² plochy maštale).

• Metóda natierania: 500 ml zmiešať s 0,5 kg cukru a 0,5 vody a natrieť pásy pribl. 
30 x 10 cm alebo pásiky z kartónovej lepenky 20 x 15 cm – 1 liter hotového 
roztoku na natieranie na 200 m² plochy maštale.

• Aplikácia pomocou rozprašovacích prístrojov, napr. studený rozprašovací prístroj: 
zmiešať s vodou v pomere 1:10, 4 ml hotového roztoku/m³.

• Metóda postrekovania: 500 ml na 10 litrov vody na 500 m² ošetrovanej plochy (parapety, stĺpy, 
steny, stropy, rúry atď.), zodpovedá pribl. 1 000 m² plochy maštale. • Metóda natierania: 500 ml na 
1,5 liter vody zmiešať s 1,0 kg cukru a natrieť na lepenkový kartón alebo priamo na miesta výskytu. 
• Aplikácia pomocou rozprašovacích prístrojov, napr. studený rozprašovací prístroj: Zmiešať s vodou 
v pomere 1:20. 10 litrov roztoku na aplikáciu až na 5 000 m² plochy maštale.

 

cit StallKill
Rýchla a jednoduchá likvidácia hmyzu v stajni, v dome a v priemysle! Sprej so spúšťou s okamžitým a dlhodobým účinkom!
• Univerzálny insekticíd proti muchám, komárom, roztočom (tiež červené vtáčie roztoče) a plazivý hmyz pre poľnohospo-

dárske podniky, mlyny, pekárne, obchody s kobercami a kožušinami a všeobecný priemysel
• jednoduchá aplikácia v praktickej fľaši na rozprašovanie
• okamžitý a dlhodobý účinok vďaka optimálnej kombinácii účinných látok
• Aplikačné množstvá: 15 ml/m²

Okamžite použiteľný univerzálny insekticíd

 

Účinná látka

Prallethrin, Cypermetrín

Výr. č. Obsah  €

15445 1000 ml / Rozprašovacia fľaša 1/12  

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

Chemická likvidácia hmyzu

Výr. č. Obsah  €

299531 1000 ml / Fľaša 1/12  

Výr. č. Obsah  €

299731 500 ml / Fľaša 1/12  
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Chemická likvidácia hmyzu

cit MuscaBlock pour-on
Cit MuscaBlock pour-on je roztok pripravený na použitie na vonkajšiu aplikáciu pri 
hovädzom dobytku na likvidáciu múch v stajni a na lúke. Vhodný tiež pre pakomáriky, 
ovady a podobný hmyz. Účinná likvidácia múch a pakomárikov pomocou Cit MuscaB-
lock pour-on znamená:
• pôsobí účinne proti obťažovaniu obťažujúcemu hmyzu na pastvinách • môže 
sa zabrániť prenosu chorôb • možnosť použitia v stajni a na pastvine • 10 ml na 
hmotnosť 100 kg (maximálne dávkovanie 25 ml/Tier!) aplikovať na chrbte hovädzieho 
dobytku • na dosiahnutie optimálnej ochrany sa odporúča súčasné ošetrenie všetkých 
zvierat jedného stáda • opakovanie aplikácie v odstupe 11 týždňov • Čas čakania pre 
použitie pred porážkou: 3 dni • max. doba účinnosti: 7 - 11 veckor

pôsobí až 11 týždňov!

 

Účinná látka

Permetrín

Výr. č. Obsah   €

15443 1000 ml / Dávkovacia fľaša 1/14 280  
15444 2500 ml / Kanister 1/4 120  

cit Parasitos Spray-on
Rýchla a jednoduchá likvidácia hmyzu na zvierati! Aerosol pripravený na použitie v stajni!
• vysoko účinný prostriedok na likvidáciu hmyzu na jednoduchú aplikáciu sprejom na dojniciach a iných úžitkových 
zvieratách • široké spektrum použitia • optimálny pri použití v stajni, pretože UV-lúče slnečného svetla silne znižujú 
účinok • vyvinutý na likvidáciu všetkých druhov hmyzu a parazitov, ako napr. bodavky domáce, komáre, ovady, kliešte, 
muchy domáce, roztoče a ostatný kusavý a bodný hmyz • pôsobí veľmi rýchlo vďaka účinnej látke získanej z chryzantémy 
• vyrobený za podmienok GMP a vyznačuje sa extrémnou efektivitou pri súčasnej toxicite • žiadne časy čakania pre 
odovzdávanie mlieka a porážku • max. doba účinnosti: 3 dagar

Pôsobí až 3 dni!Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

 

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid

Výr. č. Obsah   €

15442 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.080  

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

cit Sprej na odháňanie parazitov PyrEuca
Efektívny repelentný sprej, pripravený na aplikáciu, na odháňanie múch a parazitov
• vysoko účinný prostriedok na likvidáciu hmyzu na jednoduchú aplikáciu sprejom na dojniciach a iných úžitkových 
zvieratách • vyvinutý na likvidáciu všetkých druhov hmyzu a parazitov, ako napr. bodavky domáce, komáre, ovady, 
kliešte, muchy domáce, roztoče a ostatný kusavý a bodný hmyz • pôsobí veľmi rýchlo vďaka účinnej látke pyreth-
rum, získanej z chryzantény a podporenej citriodiolom – účinnej látke z eukalyptového stromu – pre dlhú účinnosť 
• vyznačuje sa extrémnou efektívnosťou pri súčasne malej toxicite • žiadne časy čakania pre odovzdávanie mlieka 
a porážku • vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových 
prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

 

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

 

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Citriodiol

Výr. č. Obsah   €

15451 1000 ml / Rozprašovacia fľaša 1/12 288  

Novinka

vhodné pre bio 
prevádzky

15444

15443
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Chemická likvidácia hmyzu

cit Rozprašovací automat
• v rámci niekoľkých minút zlikviduje všetok škodlivý hmyz v uzatvorených miestnostiach (ako pekárne, dielne, skladové a lodné priestory, 
hotelové izby, obývacie izby, jedálne) • 100 ml postačuje na cca 100 m³ miestnosti • stlačením tlačidla sa kompletný obsah dózy premení 
na hmlu, absolútne smrteľnú pre škodlivý hmyz • proti švábom kuchynským, švehlám striebristým, mravcom, kliešťom, osiam, moľom, 
muchám, komárom piskľavým, pavúkom atď. • Do interiéru

 
 

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid, S-Methopren

Výr. č. Obsah  €

15435 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  
15436 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

 

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

cit Sprej na hmyz FlyBooster
Praktický sprej na ochranu proti hmyzu na odháňanie múch, ovadov, komárov a iných lietajúcich škodcov! 
Vhodné tiež ako kartuša na doplnenie pre rozprašovací automat FlyBooster!
• Účinná ochrana pre vás a vaše zvieratá pred muchami, komármi, muchničkami a inými lietajúcimi 
škodcami. • vhodné na použitie ako v miestnostiach, tak aj na voľnom priestranstve, napr. na terase 
alebo aj v stajni • Použitie na miestach s vysokým výskytom hmyzu pre ochranu zvierat napríklad v stajni, 
ktoré zvlášť často trpia kvôli hmyzu. • Popri manuálnom použití sa môže sprej použiť tiež ako kartuša na 
doplnenie pre rozprašovací automat FlyBooster (299958).

Okamžitý účinok vďaka prírodnému pyrethru!

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

Dôležité upozornenie:
• Sprej nepoužívajte v blízkosti potravín, nápojov, riadu alebo krmiva.

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid

Výr. č. Obsah   €

299959 250 ml 1/6 1.740  

Novinka

cit Rozprašovací automat FlyBooster
praktický rozprašovací automat na zbavenie vašej domácnosti alebo tiež stajne múch, ovadov, komárov atď Rozprašovací 
automat v kombinácii s účinným prostriedkom na ochranu proti hmyzu FlyBooster (299959) udržiava želané oblasti bez 
múch, komárov, roztočov, muchničiek a iného lietajúceho hmyzu!
• rozprašovací automat s nastaviteľnými intervalmi pre kontinuálne dávkovanie príslušného prostriedku na ochranu proti 
hmyzu • jednoduché nastavenie želaných intervalov rozprašovania pomocou prehľadného diaľkového ovládania s ľahkým 
používaním • 6 intervalov pre 8 alebo 12 hodinovú prevádzku, voľne voliteľné či cez deň, v noci alebo počas 24 hodín 
• pre optimálny účinok by sa mal rozprašovací automat nainštalovať 2 metre nad podlahou • na prevádzkovanie s: 
2 x 1,5 V - AA (Mignon) • batéria a montážny materiál sú súčasťou dodávky

Rozprašovací automat pre oblasti bez múch!

 

dostupné od: Marca 2022

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

Technické údaje 299958

Šírka 70 mm
Hĺbka 65 mm
Výška 200 mm
Materiál krytu umelá hmota

Výr. č.  €

299958 1/6  

Výr. č. Popis Obsah  €

299959 cit Sprej na hmyz FlyBooster 250 ml 1/6  

Novinka
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MASTA-KILL
• bezpečne účinný proti všetkému hmyzu a škodcom vďaka kombinácii špeciálnych synergetík 
• rýchly účinok, t. j. vysoký »Knock-down« efekt • dlhodobý účinok počas viacerých týždňov 
• žiadna prísada organických rozpúšťadiel • bez pohonného plynu, nehorľavý • príjemná vôňa 
• Aplikačné množstvo: 16 ml/m² • Aplikácia pomocou rozprašovacích prístrojov, napr. studený 
rozprašovací prístroj: 4 ml/m³

1 liter postačuje na 60 m² ošetrovanej plochy!
 

Účinná látka

Permetrín, Pyretrín + pyretroid, Mastavit-Synergist

Výr. č. Obsah  €

29973 500 ml / Fľaša 1/9  
29975 2500 ml / Kanister 1/96  
29974 5000 ml / Kanister 1/45  

Výr. č. Popis  €

299721 Rozprašovacia hlava pre Masta-Kill 1/250  

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

cit Tekutý koncentrát MilbaStop Ultra
Na likvidáciu červených vtáčích roztočov v kurínoch a iných maštaliach
• pôsobí aktívne špeciálne proti červeným vtáčím roztočom v klietkach pre malé zvieratá, kurínoch a holubníkoch, ako 
aj maštaliach pre hovädzí dobytok, kone a ošípané • pri kontakte škodlivého hmyzu s Milba Stop Ultra dochádza k 
okamžitému usmrcujúcemu účinku

 

Účinná látka

Cypermetrín

Výr. č. Obsah  €

299738 250 ml / Fľaša 1/12  

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

• Použitie: MilbaStop Ultra rozprašovací koncentrát zmiešať s vodou v pomere 1:40. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litrov 
aplikačného roztoku = 300 m² plochy maštale. Aplikačným roztokom postriekajte miesta obsadené roztočmi (maštale, 
škáry v budove, trus atď.). Ošetrenie zopakujte po 5 – 6 dňoch. Doba účinku až do 6 týždňov! • Aplikácia pomocou 
rozprašovacích prístrojov, napr. studený rozprašovací prístroj: Zmiešať s vodou v pomere 1:20. 5 l roztoku na aplikáciu 
až na 2 500 m² plochy maštale.

MASTA-KILL sprej
• bezpečne účinný proti všetkému hmyzu a škodcom vďaka kombinácii špeciálnych synergetík 
• rýchly účinok, t. j. vysoký »Knock-down« efekt • príjemná vôňa

postačuje do 600 m²

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

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Mastavit-Synergist

Výr. č. Obsah  €

299719 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Chemická likvidácia hmyzu
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Likvidácia roztočov
cit Práškový sprej proti roztočom Mite-ExSil
• Oxid kremičitý pôsobí na voskovú vrstvu roztočov, čím ich vysuší a tieto uhynú • Aerosolový sprej zanechá účinnú látku presne v bode 
a umiestni sa predovšetkým vo všetkých rohoch a škárach • Rozprašovaný prúd zanechá na postriekaných miestach bielu práškovú 
vrstvu. • zvlášť efektívny na likvidáciu červených vtáčích roztočov, iných druhov vtáčích roztočov, bĺch a kliešťov • Uvedený v zozname 
prevádzkových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

 
 

Účinná látka

Oxid kremičitý, Pyretrín + pyretroid

Výr. č. Obsah  €

15448 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

cit Rozprašovací automat na roztoče
Na likvidáciu roztočov v malých maštaliach

• jednoduchá manipulácia vďaka samočinnému vyprázdneniu obsahu • príp. stelivo atď. by sa nemalo 
vymieňať, pretože predmety a plochy ošetrené s pyrethrom pôsobia na hmyz odstrašujúco a budú sa im 
vyvarovať • okamžitý a dlhodobý účinok

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

 

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbu-
toxid, S-Methopren

Výr. č. Obsah  €

15438 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

cit Prášok na škodlivý hmyz
Cit Prášok na škodlivý hmyz slúži na likvidáciu plazivého hmyzu ako stonožky, chrobáky, drôtovce, mravce atď. Pravidelná 
aplikácia zabezpečuje obmedzenie škodlivého hmyzu.
• odstráni všetky druhy škodlivého hmyzu a pôsobí vynikajúco pri problémoch s rezistenciou • pôsobí tiež proti červeným 
vtáčím roztočom • v praktickej rozprašovacej dóze – na použitie v maštaliach pre kravy a ošípané • usmrtí všetok škodlivý 
hmyz i s háveďou a vajíčkami

 
 

Účinná látka

Cypermetrín

Výr. č. Obsah  €

15439 500 ml / Postrekovacia nádoba 1/12  

cit DiaCarid
proti červeným vtáčím roztočom a plazivému hmyzu

• účinný likvidačný prostriedok proti červeným vtáčím roztočom a plazivému hmyzu • jemný prášok 
z fosílneho planktónu pôsobí spoľahlivo tiež pri vysokej vlhkosti vzduchu • Vďaka bezprostrednému 
kontaktu s DiaCarid sa zničí ochranná vosková vrstva roztočov. • vďaka zvláštnej štruktúre nie je 
možné vytvorenie rezistencie • ručné rozptýlenie: 4 – 6 g / nakladené vajíčka – rozptýlenie pomocou 
špeciálneho prístroja: 2 – 4 g/m² • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre ekologické 
poľnohospodárstvo v Nemecku.

na 25 m²/100 g ošetrovanej plochy

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

 

Účinná látka

Oxid kremičitý, Pyretrín + 
pyretroid

Výr. č. Obsah  €

299799 100 g / Postrekovacia nádoba 1/12  
299694 2000 g / Vedro 1  

vhodné pre bio 
prevádzky

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
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Pasca na osy VespaNo
Pasca na osy chrániaca včely

1. Vysoká kvóta chytania pri osiach: podmienene špeciálnemu tvaru a konštrukcii, pomocou VespaNo 
sa chytí nadpriemerne veľa ôs, múch a iného hmyzu, ktorý je možné prilákať cukrom. 2. Absolútna 
ochrana včiel: vyvinuté včelárom s 30 ročnými skúsenosťami, ochrana včiel mala od začiatku nadra-
denú dôležitosť. Špeciálny vstup do pasce a transparentné veko poskytujú dostatočnú ochranu, tým 
sa do pasce nedostane žiadna včela.
• plast odolný proti poveternostným vplyvom s UV-ochranou • nepriehľadná záchytná nádoba – 
mŕtvy hmyz nie je viditeľný • až do 200 m² účinnej plochy na pascu • zvlášť jednoduchá manipulácia 
a ľahké čistenie • na postavenie alebo zavesenie

Funguje aj ako pasca na mravce
1 kráľovná = 1 národ s až 15 000 osami!

 

 

Výr. č. Oblasť účinnosti   €

299849 200 m² 1/12 600  

Likvidácia ôs/mravcov

Pasca na osy
• vysoko účinný koncentrát na prírodnej báze • na riedenie s vodou v pomere 1:4 • zostane účinná v pasci až do 6 
týždňov • chytá osy, ale aj muchy domáce, resp. ovocné mušky a komáre vďaka prírodným koncentrátom ovocnej šťavy 
cielene a bezpečne • ekologická a 100 % bez jedu • môže sa použiť vo vnútornej a vonkajšej oblasti

Zvlášť odporúčané pre pascu na osy VespaNo 299849

 

 

Výr. č. Obsah  €

299769 250 ml / Fľaša 1/12  

cit Prášok proti mravcom
• bezpečnostný roztok bez zápachu proti mravcom, ale aj proti stonožkám, švehlám striebristým, 
plošticiam atď. • rýchly a dlhotrvajúci účinok proti každému zamoreniu mravcami • Prášok sa dá 
ľahko zasypať do všetkých prasklín a medzier (podlaha, parkety, schody), a takisto do všetkých miest, 
kde často navštevujú mravce • mravce odnášajú tento jemný prášok do svojho hniezda a na iné 
zhromaždiská a prenášajú tak účinnú látku jedovatú pre mravce na iných jedincov svojho druhu a na 
miesta liahnutia mravcov. • Použitie: rozptýľte na cestičky mravcov popri stenách, lištách, škárach, 
prasklinách a priehlbinách. V blízkosti hniezda vytvorte kruhovú bariéru. 

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

 

Účinná látka

Cypermetrín

Výr. č. Obsah  €

15450 600 g / Postrekovacia nádoba 1/6  

Účinná plocha pasce na osy  

Terasa, balkón, pivná záhrada: 1 pasca na osy na 10 m²
Voľná plocha: 1 pasca na osy na 200 m²
12 cm  
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Likvidácia ôs/mravcov

cit Kuhbombe
Cit Kuhbombe je insekticíd špeciálne prispôsobený na 
likvidáciu škodlivého hmyzu v stajniach, ako sú muchy, 
ovady atď. Cit Kuhbombe sa nastrieka na miesta obťažované 
škodlivým hmyzom alebo sa použije na priame nastriekanie 
na škodlivý hmyz. Biocídny účinok prichádza po niekoľkých 
minútach, uzavreté miestnosti sa môžu znova používať po 
jednej hodine.
• na nastriekanie na miesta uprednostňované muchami a 
hmyzom • pôsobí odstrašujúco, paralyzuje a usmrcuje

 
 

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid

Výr. č. Obsah  €

15437 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

cit Sprej na muchy a 
osy Bomber
• s prírodným pyrethrom pre rýchly úspech 
• ochromí a usmrtí škodlivý hmyz v rámci 
niekoľkých sekúnd • jednoduchá aplikácia 
ako priestorový sprej alebo priama likvidá-
cia • so špeciálnou kapilárnou rúrkou na 
likvidáciu osích hniezd

postačuje do 1000 m²

 

Výr. č. Obsah  €

299734 600 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid

cit Pena na osy
• špeciálne na bezpečnú likvidáciu ôs v hniezdach, 
ako aj zemných ôs • pena predstavuje pre hmyz 
bariéru a zabraňuje tomu, aby osy vyleteli z hniezda 
a mohli bodať • pomocou kapilárnych rúrok sa môže 
striekať do otvoru osieho hniezda • pena sa v osom 
hniezde rozdelí a je ihneď účinná • odporúča sa 
ošetriť osy v skorých ranných hodinách • odstránenie 
peny nie je potrebné, táto sa za krátky čas rozpadne

 
 

Účinná látka

Permetrín, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

Výr. č. Obsah  €

15440 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

cit Zamatové mravce
• so 100 mm dlhou rozprašovacou rúrkou na dosiahnutie 
štrbín a škár • aerosolový sprej • presvedčivý účinok pri 
likvidácii osích hniezd • pôsobí vypudzujúco • ochromí a 
bezprostredne usmrtí • s prídavným turborozprašovacím 
ventilom

 
 

Účinná látka

Permetrín, Pyretrín + pyretroid

Výr. č. Obsah  €

15433 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

cit VespaTurbo
Powerspray na osi

Rýchla a bezpečná likvidácia ôs a ich hniezd na voľnom priestranstve!
• rýchly a bezpečne pôsobiaci roztok proti voľne zaveseným osím hniezdam a poletujúcim osám • Špeciálna 
rozprašovacia hlava Turbo aerosolu umožňuje rozprašovaný lúč až do 6 metrov a tým cielené odvrátenie atakov 
ôs z bezpečnej vzdialenosti • pôsobí okamžite a trvalo a poskytuje pritom maximálnu ochranu pre používateľa 
• Bezpečný: Aplikácia zo vzdialenosti 6 m • spoľahlivé: perfektný mix účinných látok a špeciálna rozprašovacia 
hlava • 3-násobná ochrana pre používateľa: pôsobí okamžite, žiadne ataky ôs

 

 

Účinná látka

Tetramethrin, d-Phenothrin

Výr. č. Obsah  €

15446 600 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

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!

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!

Top Seller
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cit Komáre piskľavé/komáre
komáre piskľavé/komáre Cit je emulzný koncentrát prírodné pyrethrum na spoľahlivú a rýchlu ochranu pred komármi, resp. komármi 
piskľavými v záhrade, na terasách, v pivných záhradách atď. a preto je v silne napadnutých oblastiach produktom výberu.
• koncentrát sa riedi vodou a rozprašuje sa pomocou striekačky na ovocné stromy alebo rozprašovacej pištole na kríky, stromy a 
lúky • najneskôr 1 hodinu po ošetrení sa v blízkosti nenachádzajú viac žiadne komáre piskľavé/komáre • ochrana vydrží 2 až 3 
dni, pretože sa hmyz vyvaruje ošetrených plôch • na ochranu spacích a obytných priestorov sa môže komáre piskľavé/komáre-Cit 
postriekať aj z vonkajšej strany na okenný rám a parapety. • pretože nie je možné vylúčiť prípadné sfarbenia, mali by ste produkt 
pred veľkoplošnou aplikáciou vyskúšať na nenápadnom mieste • okamžitý účinok • riediteľný vodou • s účinnou látkou 
chryzantéma • max. doba účinnosti: 2 - 3 dagar

až do 1000 m²
až do 48 h bez hmyzu

 

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid, Cypermetrín

Výr. č. Obsah   €

15441 50 ml / Fľaša 1/12 4.320  

cit KeinStich forte
Ochranný sprej proti bodavému a kúsavému hmyzu!

• cit KeinStich forte je vysoko koncentrovaný a pôsobí až do 8 hodín pri komároch piskľavých a až do 4 hodín pri 
kliešťoch • Cit KeinStich forte je dermatologicky odskúšaný a ohodnotené ako „veľmi dobrý“ a je vhodný pre deti 
od dvoch rokov • Cit Keinstich forte je ideálny pre jazdcov, poľovníkov, gazdov a všetky osoby, ktoré sa pohybujú 
veľa v prírode • cit KeinStich forte s vodnatou konzistenciou je popri aplikácii na kožu určený aj na postriekanie 
odevu atď. • cit KeinStich forte je navyše priznaný za vhodný pre trópy • účinná látka bola odskúšaná proti 
najrozličnejším komárom piskľavým/komárom, druhom kliešťov a múch, ako aj proti plošticiam, mravcom a 
ovadom – výsledky boli vždy vynikajúce! • max. doba účinnosti: 4 - 8 timmar • Dermatologicky testovaný s 
hodnotením „veľmi dobré“!

29908: extrémne jemná rozprašovaná hmla 
• výdatná ako 550 ml bežný rozprašovač • rozprašuje tiež nad hlavou

Účinná látka

Icaridin

Výr. č. Obsah  €

29892 100 ml / Fľaša s pumpičkou 1/24  
29908 300 ml / Rozprašovacia fľaša 1/6  

BALLISTOL Repelent proti komárom Stichfrei
• proti komárom, kliešťom, ovadom, moskytom a trávnym roztočom, aj proti tropickým 
komárom piskľavým a bodavkám chlievovým • ošetruje kožu, chráni pred vysušením a má 
chladivý účinok • s ochranou proti slnku LSF 6 na žiarenie UV-B • príjemná vôňa • max. 
doba účinnosti: 8 timmar • dermatologicky testovaný s hodnotením „veľmi dobrý“

účinné až do 8 hodín!

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

 

Účinná látka

Icaridin

Výr. č. Obsah OJ Kus/OJ  €  

29852 100 ml / Pumpovací sprej   1/12   
29854 125 ml / Rozprašovacia nádoba   1/20   
29853 500 ml / Rozprašovacia nádoba   1/12   

291183 20 ml / Pumpovací sprej 16 styck 16 / display 1/16  NEW

Likvidácia komárov

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!

29852

29854
29853

291183
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Pasce na hmyz
Pasca na ovady TaonX
• každá pasca znižuje výskyt hmyzu až o 95 % v bezprostrednej blízkosti • ľahko sa montuje a je extrémne 
robustná • záruka 2 roky na kovové časti • ekologická a 100 % bez jedu

323520: Podlahový podstavec je súčasťou dodávky 
• Výška nad zemou: 220 cm
323500: Článková reťaz (súčasť dodávky) alebo nástenný držiak (dodávaný ako doplnkové vybavenie) 
• Variabilne nastaviteľná výška nad podlahou

Možnosť univerzálneho použitia v miestach zamorenia ovadmi: Ohrady pre 
kone, konské stajne, jazdecké školy, golfové ihriská, záhrady a (akva-)parky, 
zábavné parky, pozdĺž nábreží jazier a riek

Pasce na ovady sa podľa § 44 ods. 1 Spolkového zákona o ochrane prírody (BNatSchG) nesmú 
všeobecne inštalovať v nasledujúcich ochranných oblastiach: Národné parky, biotopy rastlín a 
živočíchov (FFH ) a ostatné prírodné ochranné oblasti alebo zákonom chránené biotopy.
Okrem týchto ochranných oblastí platí časové obmedzenie používania pascí na ovady od 1. júna do 
15. septembra.

 

Tip: záchytnú 
nádobu naplňte 
vodou

Výr. č. Popis Oblasť účinnosti   €

323520 TaonX 10.000 m² 1 36  
323500 TaonX Eco 5.000 m² 1 48  

Výr. č. Popis Materiál vhodný pre  €

323506 Nástenný držiak kov pozinkovaný 323500, 326102, 326103, 3224774, 323509 1/10  
326104 Podlahový držiak kov pozinkovaný 323520, 326102, 326103, 3224774 1  
323511 Záchytná nádoba pre TaonX umelá hmota 323500, 323520 1/40  

Pasca na ovady TaonX Mini
Efektívna pasca na ovady v menšom formáte pre až 100 m² vonkajšej oblasti

Vďaka malým rozmerom sa dá TaonX Mini namontovať vždy a všade extrémne jednoducho.
• TaonX Mini sa dá bezpečne namontovať v jazdiarňach, v záhradách a tiež na miestach na kempovanie, v golfových zariadeniach 
a parkových zariadeniach niekoľkými pohybmi ruky • ako príslušenstvo je ideálne vhodný nástenný držiak (# 323506) • každá 
pasca zredukuje ovadov v priamom okolí až o 95 % a má maximálny rozsah účinnosti až do 100 m² • ľahká montáž • ekologická 
a 100 % bez jedu

Tip: TaonX Mini funguje tiež ako pasca na osy s tekutinou pre pasce na osi, výr. č. 299769

 

 

Výr. č. Hmotnosť Oblasť účinnosti   €

323509 1.545 g 100 m² 1/4 96  

Výr. č. Popis Materiál vhodný pre  €

323506 Nástenný držiak kov pozinkovaný  1/10  

Ako funguje pasca?
Lopta sa zohreje a simuluje tak pre 
ovada cieľový objekt na sanie krvi. 
Po úspešnom pokuse o príjem krvi 
sa hmyz zdvihne nahor a rozpozná 
ako jedinú domnelú cestu von 
záchytnú nádobu.

Top Seller
323520323500

323506
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Rolka na likvidáciu bodaviek chlievových ECO
• lepový lapač na likvidáciu múch a lietajúceho hmyzu • vhodný podľa platného 
európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov 
pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku. • 100 % bez jedu

 

Výr. č. Dĺžka kotúča Šírka kotúča Upevnenie   €

299790 10 m 25 cm s pridržiavacou šnúrou 1/24 864  

Pasce na hmyz
Lepidlo na ovady TaonX
• vysoko kvalitné lepidlo na ovady, stabilné a k podkladu priľnavé lepidlo na ovady
• na zhotovenie cenovo nenáročnej pasce na ovady v kombinácii s pascou s vedrom alebo 

TaonX Ball
• celý povrch jednoducho potrite lepidlom na ovady TaonX a už chytáte obťažujúce ovady 

ako na bežiacom páse
• keď celý povrch pasce pokryjú ovadmi, jednoducho ich pretrite štetcom novou vrstvou lepidla
• funguje bez insekticídov a je odolné voči poveternostným vplyvom a dažďu až päť mesiacov
• Pasca s vedrom a s povrazom a karabínkou na zavesenie na upevnenie na strome, odk-

vape, drevenom stĺpe a pod.

 

Výr. č. Obsah  €

3211637 500 g / Vedro 1/12  
3211638 1500 g / Vedro 1  

Výr. č. Popis  €

3211639 Vedro na lepidlo na ovady 1  

cit Rolka na likvidáciu múch 3D
Lepový lapač so špeciálnou 3D potlačou na likvidáciu múch a lietajúceho hmyzu
• 3D-potlač simuluje hrany a pásy a tým možné miesta na pristátie pre muchy – tým sa zvýši vábivý 
účinok na muchy • s novou, zlepšenou lepivou povrchovou úpravou • vhodný podľa platného 
európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre 
ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku. • 100 % bez jedu

 
 

Výr. č. Dĺžka kotúča Šírka kotúča   €

299904 9 m 30 cm 1/15 540  
299905 7 m 10 cm 1/70 2.800  

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky

Made in the EU

Top Seller

3211639
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Pasce na hmyz

Rolka na likvidáciu múch
• muchy sú priťahované papierom a zostávajú lepiť na pasci 
• nová potlač na žltom papieri podporuje atraktívnosť, pretože 
sa tu simulujú domnelé miesta na pristátie • jednoducho – 
čisto – bez jedu – 100 % účinok • vhodný podľa platného 
európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname 
prevádzkových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo 
v Nemecku. • 100 % bez jedu

s vábivým účinkom vďaka žltému papieru

 

 

Výr. č. Dĺžka kotúča Šírka kotúča Upevnenie   €

299847 9 m 30 cm so závesným oblúkom 1/15 540  

Rolka na likvidáciu múch JumboXL
• nová potlač na žltom papieri podporuje atraktívnosť, pretože sa tu simulujú 
domnelé miesta na pristátie • jednoducho – čisto – bez jedu – 100 % účinok 
• Rolka na likvidáciu bodaviek chlievových s veľkou záchytnou plochou za 
absolútne výhodnú cenu • vhodný podľa platného európskeho nariadenia o 
biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov 
pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

Rolka na likvidáciu múch s XL-záchytnou plochou XL 4 m²

 

 

Výr. č. Dĺžka kotúča Šírka kotúča Upevnenie   €

299789 10 m 40 cm so závesným oblúkom 1/15 450  

Rolka na likvidáciu múch
• lepový lapač na likvidáciu múch a lietajúceho 
hmyzu • so žltým papierom pre ešte vyšší vábiaci 
účinok na muchy a hmyz • s novou, zlepšenou 
lepivou povrchovou úpravou • vhodný podľa 
platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch 
• Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov 
pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku. 
• 100 % bez jedu

 

Výr. č. Dĺžka kotúča Šírka kotúča Upevnenie   €

29978 7 m 30 cm so závesným oblúkom 1/15 540  

Oblúk na chytanie bodaviek chlievových FlyMaster
• 6 oblúkov vždy 595 x 300 mm • FlyMaster oblúk na chytanie múch spoľahlivo chytá muchy 
v maštali, komore na mlieko a dome • pomocou oblúka zachytíte až do 5 000 múch, resp. 
pokryjete cca 200 m² • Použitie: Oblúk na chytanie múch namontovať v celku alebo prerezaný 
– stiahnuť ochrannú fóliu – hotovo! • vhodný podľa platného európskeho nariadenia o 
biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre ekologické 
poľnohospodárstvo v Nemecku. • 100 % bez jedu

s vábivým účinkom vďaka žltému papieru

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka   €

299842 59,5 cm 30 cm 1/50 1.400  

Made in the EU

Made in the EU

Made in the EU

Made in the EU

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky

Top Seller

Top Seller
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Mucholapka Twister
• papierový pásik pokrytý lepidlom pozostáva z prírodných komponentov ako živice, oleje a tuky • voľne zavesená mucholapka 
poskytuje ideálne pristávacie miesto pre lietajúci hmyz • narolovaný Twister vytiahnite pomocou červenej šnúrky za opatrného 
otočenia z mierne teplého puzdra a upevnite na strope pomocou priloženej pripínačky • Pri odbere 24 kusov dodávka vo 
výkladnom stojane! • 4 kusy/balenie • vhodný podľa platného európskeho nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname 
prevádzkových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

Klasik – 100 % bez jedu!
 

 

Výr. č. OJ Kus/OJ   €

299839 1 pack 4 / pack 1/24/144 3.456  

Pasce na hmyz

Pasca na muchy FlyCage2
• počet chyteného lietajúceho hmyzu sa dá odvodiť od možnej pohromy, resp. 
silného výskytu, aby bolo možné zaviesť opatrenia na likvidáciu • jednoduchá 
aplikácia, znamenitá v účinku • podľa poveternostných vplyvov účinná 4 až 6 
týždňov • Materiál: umelá hmota

100 % bez jedu

 

 
Výr. č.   €

299851 1/20 600  

Kotúč lapača na bodavky chlievové
• Náhradný kotúč šnúry na muchy, vhodný napr. pre systémy firiem Flyson, Fly-End, Silva

Výr. č. Dĺžka kotúča   €

299779 440 m 1 240  

Kompletná súprava pre lapač na bodavky 
chlievové FlyMaster
• ekologická alternatíva na likvidáciu múch v maštali • spotrebovaný materiál sa 
navinie na dodaný prázdny navijak • jednoduchá samostatná montáž • náhradné 
rolky sa môžu bez problémov vymeniť • vhodný podľa platného európskeho 
nariadenia o biovýrobkoch • Uvedený v zozname prevádzkových prostriedkov pre 
ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

100 % bez jedu

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka kotúča   €

29976 Lepiaca páska 400 m 1 96  
299776 Šnúra s lepidlom 440 m 1 96  

Výr. č. Popis Dĺžka kotúča  €

299777 Kotúč lapača na bodavky chlievové FlyMaster Šnúra s lepidlom 440 m 1  
29977 Kotúč lapača na bodavky chlievové FlyMaster Lepiaca páska 400 m 1  

Made in the EU

vhodné pre bio 
prevádzky

vhodné pre bio 
prevádzky

Made in the EU

29976

299776

29976

29977
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Likvidácia škodcov

Repelent v spreji WildStop
• funguje ako neviditeľný vonný plot – odstraší zápachom kuny, potkany alebo iné divé zvieratá 
• dlhodobý účinok až do 12 týždňov podľa poveternostných podmienok • na ochranu káblov v 
autách a i. • tlakový dávkovač aerosolu pripravený na použitie

 
 

Výr. č. Obsah   €

299689 500 ml / Rozprašovacia fľaša 1/6 624  

Koncentrát repelentu WildStop
• funguje ako neviditeľný vonný plot – jelenia/diviačia zver, líšky, zajace, kuny, potkany alebo iné divé 
zvieratá sa v dôsledku zápachu vyľakajú • dlhodobý účinok až do 12 týždňov podľa poveternostných 
podmienok • na riedenie s vodou

 

Výr. č. Obsah   €

299687 1000 ml / Fľaša 1/6 378  
299688 5000 ml / Kanister 1 108  

Decht z bukového dreva TarPaste Wild
S týmto dechtom z bukového dreva podľa starého osvedčeného receptu sa natrú niektoré vhodné 
stromy vo výške pribl. 50 – 100 cm. Diviačia a vysoká zver zavoňajú z enormnej vzdialenosti vôňu 
kopytového dechtu. Natreté stromy sú diviačou zverou využívané ako natreté stromy s vnadidlom. 
Náter by sa mal zopakovať každé 2 – 3 týždne.

 
 

Výr. č. Obsah   €

299686 5000 g / Kanister 1 102  

cit Sprej proti kunám
• odháňací prostriedok proti domovým a stromovým kunám • prírodná tekutina, pripravená na použitie, na rozprašovanie na 
obytné oblasti a na striedanie týchto zvierat • domovým a stromovým kunám zabraňuje, aby sa úspešne usadili na ošetrovaných 
plochách: Zásobníky, podkrovia alebo pod kapotou motora vášho auta • bezfarebný produkt s ľahkým zápachom • ošetreným 
plochám neškodí

 

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

Výr. č. Obsah   €

299533 500 ml / Rozprašovacia fľaša 1/12 576  

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!

• Plošná aplikácia: zmiešať s vodou v pomere 1:60, 1 liter WildStop so 60 litrami vody – 1 liter 
koncentrátu na 2 000 m² plochy • vonná bariéra: zmiešať s vodou v pomere 1:10 a nastriekať 
cca 2 m široký vonný pás okolo chránenej plochy – 1 liter koncentrátu na 5 000 m² plochy 
• Aplikácia natieraním: zmiešať v pomere 1:1 s vodou a natrieť/nastriekať časti/oblasť. Takto 
ošetrených plôch sa budú kuny, líšky, potkany a i. vyvarovať

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

 

 

 

 

299686
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Ultrazvukový odpudzovač zveri SonicFlash
s integrovaným solárnym panelom

Ultimatívny odháňač zvierat s inteligentnou ultrazvukovou technikou, PIR-infračerveným senzorom, solárnym modulom 
a bleskovým svetlom!
• obrana proti zvieratám a účinné plašenie pomocou ultrazvuku a bleskového svetla • Solárna prevádzka: je možné 
flexibilné umiestnenie, nezávislé od sieťového prúdu • PIR hlásič pohybu: reaguje iba na telesné teplo, tým žiadne 
neželané aktivovanie prostredníctvom listov, konárov alebo podobne • veľká oblasť účinnosti až do 70 m², s dosahom 
8 m a akčným rádiom 110 ° • pripojiteľné LED-bleskové svetlo vytvára navyše potenciál plašenia, zvlášť na odháňanie 
vtákov • možnosť nastavenia 5 rôznych frekvencií ultrazvuku prostredníctvom otočného regulátora na odpudzovanie 
rôznych druhov zveri • vrát. zemného hrotu na jednoduché zapichnutie do zeme v exteriéri • Akumulátory sú súčasťou 
dodávky

 
 

 

rozsah dodávky: 1 x ultrazvukový prístroj, 1 x nabíjací kábel, 1 x zemný hrot, 3 x 1,2 Volt AA, 1 x Návod na obsluhu

Nastavenia frekvencie   

0 Vypnuté  
1 13,5 kHz – 19,5 kHz Zaháňa myši, potkany, psy, líšky, kuny atď.
2 19,5 kHz – 24,5 kHz Zaháňa mačky, medvedíky čistotné, jazvece, skunky atď.
3 24,5 kHz – 45,5 kHz Zaháňa netopiere, vtáky, hlodavce atď.
4 Alarmový tón a LED-blesk plaší divé zvieratá
5 13,5 kHz – 45,5 kHz a LED-blesk Univerzálne nastavenie na zaháňanie všetkých možných neželaných zvierat

Technické údaje 299906

Počet akumulátorov 3 x
Technológia akumulátora NiMh
Kapacita akumulátora 400 mAh
Hladina akustického tlaku 120 dB
Vysoká frekvencia 14.000 - 26.000 Hz
Oblasť účinnosti 70 m²
Dosah hlásiča pohybu 8 m
Akčný rádius 110 °
Materiál krytu umelá hmota

Výr. č.  €

299906 1/24  

Novinka

Ultrazvukový prístroj Felix
• moderný a efektívny systém na zaháňanie myší a potkanov • ekologický 
a neškodlivý ani pre osoby, ani pre domáce zvieratá • ultrazvuk vnímajú 
iba myši a potkany a dávajú sa pred ním na útek • Oblasti použitia: 
uzatvorené maštale, skladové haly, kancelárie, domy, vínne pivnice, 
reštaurácie, hotely, kaviarne atď. • vhodné do interiéru

K zariadeniu možno pripojiť až 
10 externých reproduktorov s 
dosahom 80-100 m² každý.

 

 

Technické údaje 29986

Napätie 220 - 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 10 - 30 W
Hladina akustického tlaku 96 - 110 dB
Vysoká frekvencia 22.000 - 28.000 Hz
Oblasť účinnosti 100 - 200 m²
Oblasť účinnosti s 10 reproduktormi 600 - 1.200 m²
Materiál krytu kov

Výr. č.  €

29986 1/6  

Výr. č. Popis  €

29987 Prídavný reproduktor pre Felix 1/18  

Likvidácia škodcov
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Odpudzovač škodcov UltraStop
• ultrazvukom zaháňa myši, potkany a ostatných škodcov v okruhu 350 m²
• s otáčateľným držiakom
• menšia spotreba energie
• s LED-indikátorom na kontrolu prevádzky
• 100 % bez jedu
• vhodná iba do interiéru

 

 

 

Technické údaje 299642

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Vysoká frekvencia 20.000 - 27.000 Hz
Oblasť účinnosti 350 m²
Materiál krytu umelá hmota

Výr. č.  €

299642 1/30  

Ultrazvukový prístroj DuoX2
Najnovšia generácia ultrazvukovej technológie: súčasné 
vyžarovanie ultrazvukových vĺn najrozličnejších frekvencií

• ultrazvukom (20 000 – 65 000 Hz) odpudzuje myši, potkany, mačky, kuny, 
holuby, líšky a iných neželaných hostí z okruhu 230 m² (vonku) až 470 m² 
(vnútri)

• nezávadné pre ľudí
• menšia spotreba energie
• s LED-indikátorom na kontrolu prevádzky
• 100 % bez jedu
• vhodné do interiéru i exteriéru

Technické údaje 299679

Napätie 100 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Vysoká frekvencia 20.000 - 65.000 Hz
Oblasť účinnosti 470 m²
Materiál krytu umelá hmota

Výr. č.  €

299679 1/24  

UltraStop Rat&Mouse
• môže sa zastrčiť priamo do zásuvky • prepínateľný na rozličné frekvenčné rozsahy 
• neškodný pre ľudí • iba pre vnútornú oblasť v stajniach, skladovacích priestoroch 
kanceláriách atď. • 100 % bez jedu

 
 

 Technické údaje 299869

Napätie 110 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 1 W
Vysoká frekvencia 25.000 - 65.000 Hz
Oblasť účinnosti 1.000 m²
Materiál krytu umelá hmota

Výr. č.  €

299869 1/24  

Likvidácia škodcov
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Pasca na myši mouseStop
• efektívna a okamžite na použitie pripravená pasca na myši, vrát. špeciálneho spúšťača
• spotrebovaný spúšťač sa môže bleskovo rýchlo vymeniť
• pôsobí okamžite po aktivovaní návnady – jednoducho odobrať ochrannú krytku
• zaručená efektívnosť chytania vďaka kalibrovanej údernej sile spúšťacieho mechanizmu
• Materiál: umelá hmota
• 100 % bez jedu

• jednoduchý • bezpečný • netoxický

 

 

299822: pri objednávke 16 kusov sa tovar dodá v reprezentatívnom 
pultovom displeji

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

299822 v pároch 1 pack 2 / pack 1/16/32 1.440  
299823 na výstavnom stojane 44 pack 44 / display 1/44 880  

Výr. č. Popis Materiál OJ Kus/OJ  €

299824 Návnady mouseStop umelá hmota 1 blister 6 / blister 1/20/720  

Pasca na myši Snapper
• z robustného plastu

 
  

Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ   €

299826 11 cm 5 cm 1 blister 2 / blister 1/100 1.000  

Pasca na myši Luna
• s dreveným spúšťačom • do 2 kusov na karte posuvného závažia

Originál LUNA

 

 

Výr. č. OJ Kus/OJ   €

299602 1 blister 2 / blister 1/50 4.500  

Pasce na myši

Top Seller
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Pasca na potkany Luna
• s dreveným spúšťačom

 
 

 

Výr. č. OJ Kus/OJ   €

299613 1 blister 1 / blister 1/30 2.160  

Pasca na potkany ratStop
• efektívna a okamžite na použitie pripravená pasca na potkany, vrát. špeciálneho spúšťača
• spotrebovaný spúšťač sa môže bleskovo rýchlo vymeniť
• pôsobí okamžite po aktivovaní návnady – jednoducho odobrať ochrannú krytku
• zaručená efektívnosť chytania vďaka kalibrovanému spúšťaciemu mechanizmu
• Materiál: umelá hmota
• 100 % bez jedu

• jednoduchý • bezpečný • netoxický

 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ   €

299825 jednotlivo 1 blister 1 / blister 1/12 696  
2998250 na výstavnom stojane 25 styck 25 / display 1/25 500  

Výr. č. Popis Materiál OJ Kus/OJ  €

2998251 Návnady ratStop umelá hmota 1 blister 3 / blister 1/10/360  

299825: Pri objednávke 12 kusov sa uskutoční dodávka 
v reprezentatívnom pultovom displeji

Pasca na potkany Snapper
• z robustného plastu

 
  

Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ   €

299834 14 cm 7,5 cm 1 blister 1 / blister 1/40 560  

Pasce na potkany

Top Seller
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Pasca na myši, drôtená klietka Alive
• s plastovým dnom • z pozinkovaného drôtu • s klapkou pasce a napínacou pružinou

 
 

 Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

299618 12 cm 5,5 cm 5,5 cm 1/10/150 1.200  

Pasca na potkany, drôtená klietka Alive
• s plastovým dnom • z pozinkovaného drôtu • s klapkou pasce a 
napínacou pružinou • s otváracou klapkou

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

299619 27,5 cm 9,5 cm 9,5 cm 1/12/36 432  

Hromadná pasca na potkany Alive MultiRat
• polkruhový tvar • vrát. padacích dvierok, potkan musí prejsť cez 2 záchytné 
komory, tak je únik vylúčený • s otváracou klapkou

 
 

 Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

299620 40 cm 24 cm 18 cm 1/4 80  

Debničková pasca Alive Predator ecoflex
Sklápacia a robustná debničková pasca s 1 vstupom pre malé zvieratá ako 
mačky, potkany, kuny, králiky alebo podobne:
• z pozinkovaného a stabilného drôteného pletiva pre dlhú trvanlivosť 
• padacie dvierka s aktivovaním nášľapnou doskou, ako aj s integrovanou 
dvernou poistkou a preklopiteľnou nosnou rukoväťou • Materiál: kov 
pozinkovaný

 
 

 
Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

299677 66 cm 23 cm 24 cm 1/5 60  
299678 78 cm 28 cm 32 cm 1/5 30  

Živé pasce

Košová pasca na myši Alive
• s plastovým dnom • 2 vstupy • z pozinkovaného drôtu • s otváracou klapkou 
• žiadne zvyšky zo skorších chytaní, tým vyššia kvóta chytania

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

299617 15 cm 15 cm 7,5 cm 1/12/72 288  

299678
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Živé pasce
Debničková pasca Alive Predator Super
Táto pasca na zvieratá s obojstrannými zaskakovacími alebo padacími dverami sú 
ideálna na bezpečné chytenie príjemné pre zvieratá, napr. líšok, túlavých mačiek, 
medvedíkov čistotných, lasíc a iných zvierat. Pascu na zvieratá máte vďaka robustnému 
kovovému pletivu pod priamym dohľadom a nevystavujete nebezpečenstvu seba ani 
chytené zviera. Chráňte svoj dom a záhradu – priateľsky k zvieratám!
• extrémne rýchlo sa zatvárajúce padajúce alebo zaskakovacie dvere bez možnosti 

úniku so zosilneným rámom
• bezpečné pre ľudí
• trvanlivé žiarovo pozinkované pletivo so supersilným drôtom 3,3 mm
• Rukoväť z dreva na bezpečné prenášanie
• jednoduchá príprava a upevnenie návnady užitočným príslušenstvom 

(kovové kliešte, držiak vajec, ražeň na mäso)
• extrémne stabilný a s dlhou životnosťou
• zmontovaná a pripravená na použitie
• Materiál: kov pozinkovaný

Zvláštnosť pasce 299477:cez dvere v strede sa návnada dá ľahko umiestniť do blízkosti 
nášľapnej dosky.

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť Hrúbka drôtu Drôtené pletivo   €

299469 105 cm 26 cm 26 cm 6,2 kg 3,3 mm 38 x 38 mm 1 10  
299476 105 cm 26 cm 30 cm 7,7 kg 3,3 mm 38 x 38 mm 1 10  
299477 120 cm 33 cm 42 cm 10,5 kg 3,3 mm 38 x 38 mm 1 8  

Výr. č. Popis  €

299478 Súprava príslušenstva pre Alive Predator Super 1/8  

Podľa predpisov Cross-Compliance sa musia návnady pre hlodavce VŽDY vyložiť tak, aby boli skryté!

Platí pre všetky živé pasce! Dôležité: Inštalujte v blízkosti kŕmnych miest, stykov dreva alebo stodôl a zatemnite (nariadenie o ochrane zvierat). 
Zohľadnite regionálne poľovnícke predpisy týkajúce sa živej poľovačky!

Debničková pasca Alive Predator flex
Sklápacia a robustná debničková pasca s 2 vstupmi pre malé zvieratá ako 
mačky, kuny, králiky alebo podobne:
• z pozinkovaného a stabilného drôteného pletiva pre dlhú trvanlivosť 
• dve padacie dvierka s aktivovaním nášľapnou doskou a preklopiteľnou 
nosnou rukoväťou

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

299676 100 cm 26 cm 32 cm 1/3 18  

Top Quality

299469

299476

299477

299478
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Likvidácia potkanov a myší so systémom

Tieto informácie sú len stručnými odporúčaniami. Presné dávkovanie je vždy uvedené na návode na používanie výrobku.

Toto by ste mali vedieť o potkanoch a myšiach
Podporte našu príručku o potkanoch a myšiach!

Druh Potkan hnedavý (rattus norvegicus) Myš domová (mus musculus)

Predpokladaná dĺžka života 1 – 2 roky 0,5 – 1 rok

Potomstvo/vrh 6 – 8 5 – 6

Vrhy/rok 4 – 6 6 – 8

Živá hmotnosť adultné 240 – 520 g 20 – 25 g

Charakteristika
veľké, silne stavané, hranatá hlava, tupý pysk, hustý chvost (kratší 
ako dĺžka hlava-driek -> 19 – 29 cm), malé priliehajúce uši

malé, drobno stavané, špicatý pysk, veľké, mierne 
ochlpené uši, dĺžka chvosta = dĺžka hlava-driek 
(7 – 11 cm)

Príjem potravy
Kŕmia sa obyčajne na 2 – 3 dôverných miestach/v noci (20 – 30 g). 
Potrebujú zvlášť vodu.

Kŕmia sa obyčajne nestálo na 20 miestach/v noci 
(2 – 3 g). Môžu využívať obsah vody v potrave.

 

Plánovanie likvidácie potkanov a myší

A. Predbežné navnadenie:
Vykonajte predbežné navnadenie, aby ste zistili mieru a druh 
škodlivého hlodavca.
B. Fáza likvidácie:
Rozdeľte svoj dvor/zariadenie na
• Vonkajší uzatvárací pás (zelené miesta návnady),
• Vnútorný uzatvárací pás (modré miesta návnady) a
• Akútnu likvidačnú oblasť (červené miesta návnady).
C. Dokumentácia:
Dokumentácia je dôležitá na systematickú likvidáciu a jej úspech.

 Obilné návnady Bloky s návnadami Návnady z pasty (gélové podložky)

Podmienka okolia
Suchá oblasť, malá/žiadna mož-
nosť iných zdrojov krmiva

Vlhké prostredie (kanalizácia), aj pri existencii iných 
zdrojov krmiva

Každé prostredie, aj pri existencii iných 
zdrojov krmiva

Vlastnosť
Jednoduchá manipulácia, v čerst-
vom stave dobré prijímanie

Podporuje hlodanie, jednoduchá manipulácia, 
dobré prijímanie počas dlhého časového obdobia, 
vhodné pre monitoring (sledovanie postihnutia)

Jednoduchá manipulácia, veľmi 
atraktívne pre potkany, pretože cez 
potravu sa prijíma aj tekutina

Navnadenie potkana každých 5 – 10 m -> 90 – 100 g
každých 10 m -> 5 – 10 blokov (20 g), 
resp. 2 bloky (100 g)

každých 10 m -> 7 – 14 vreciek (15 g)

Navnadenie myši každých 3 – 5 m -> 20 – 30 g každých 3 – 5 m -> 1 – 2 bloky (20 g) každých 3 – 5 m -> 2 – 4 vrecká



352

cit BrodiPads 50
Na použitie pripravená návnada na potkany a myši, v pastovej forme

• na bezpečnú likvidáciu potkanov v budovách a okolo nich, v otvorenej budove a na skládkach, 
ako aj na likvidáciu domových myší v budovách a okolo nich

• vysoká atraktívnosť pre škodlivé hlodavce vďaka vysokému podielu tuku v paste
• v porcovacích vreckách po 15 g – aj na ťažko prístupných miestach
• moderná, bezpečná účinná látka proti rezistentným kmeňom
• hodí sa vynikajúco na použitie vo vlhkom prostredí

 

cit BromaCereal 50
čerstvé návnady z ovsených vločiek, pripravené na vyloženie

• na bezpečnú likvidáciu potkanov v budovách a okolo nich, v otvorenej budove a na skládkach, 
ako aj na likvidáciu domových myší v budovách a okolo nich

• Bromadiolon sa vyznačuje svojou vysokou účinnou efektivitou pri likvidácii potkanov
• ovsené vločky majú vynikajúcu atraktívnosť pre škodlivých hlodavcov

 

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami podľa ChemVerbotsV (potrebný je znalec!)
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

 

Účinná látka

Bromadiolon 0,05 g/kg

Výr. č. Obsah  €

2995301 3 kg / Vedro 1/4  
299523 5 kg / Vedro 1  
299556 10 kg / Vedro 1  

Skrinka na jedy

Účinná látka

Brodifacoum 0,04 g/kg

Výr. č. Obsah  €

2995300 3 kg / Vedro 1/4  
299526 5 kg / Vedro 1  

Skrinka na jedy

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami podľa ChemVerbotsV (potrebný je znalec!)
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Návnady pre myši a potkany
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cit RatStop DF Block 50
Porciovaný blok návnady na likvidáciu potkanov a myší, pripravený na vyloženie

Bloky s návnadou sú odolné proti poveternostným vplyvom a odpudzujú vodu. Bloková forma vyhovuje 
potrebe hlodania potkanov/myší.
• na bezpečnú likvidáciu potkanov v budovách a okolo nich, v otvorenej budove a na skládkach, ako aj 

na likvidáciu domových myší v budovách a okolo nich
• na silne frekventovaných miestach (brlohy, dobehy atď.) 20 g bloky vyniesť do staníc s návnadou 

(upevnenie cez otvory)

299525:
• 100 g bloky sa hodia vynikajúco na priame umiestnenie v kanalizácii (zavesiť pomocou drôtu 

kanálového krytu)

 

 

Účinná látka

Difenacoum 0,05 g/kg

Výr. č. Obsah  €

2995302 3 kg / Vedro 1/4  
299525 5 kg / Vedro 1  

cit RatStop DF Cereal 50
čerstvá návnada z obilných zŕn, pripravená na vyloženie

• na bezpečnú likvidáciu potkanov v budovách a okolo nich, v otvorenej budove a na 
skládkach, ako aj na likvidáciu domových myší v budovách a okolo nich

• aktívna zmes priťahuje potkany a myši

 

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami podľa ChemVerbotsV (potrebný je znalec!)
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

 

Účinná látka

Difenacoum 0,05 g/kg

Výr. č. Obsah  €

2995303 3 kg / Vedro 1/4  
299527 5 kg / Vedro 1  
299539 10 kg / Vedro 1  

Skrinka na jedy

Skrinka na jedy

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami podľa ChemVerbotsV (potrebný je znalec!)
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Návnady pre myši a potkany

cit RatStop DF Cereal 25
• vysoko atraktívna obilná návnada na účinnú likvidáciu potkanov a 

myší vo vnútornej a vonkajšej oblasti
• vyrobená z vybraných odrôd pšenice s vysokou atraktívnosťou pre 

škodlivé hlodavce
• pôsobí spoľahlivo a udržateľne
• so známou účinnou látkou 2. Generácie Difenacoum

 

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

 

Účinná látka

Difenacoum 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299480 500 g / Balenie 1/12  
299481 3 kg / Vedro 1/4  
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Návnady pre myši a potkany

cit RatStop DF Block 25
Porciovaný blok návnady na likvidáciu potkanov a myší, 
pripravený na vyloženie

Bloky s návnadou sú odolné proti poveternostným vplyvom a odpudzujú 
vodu. Bloková forma vyhovuje potrebe hlodania potkanov/myší.
• na bezpečnú likvidáciu potkanov v budovách a okolo nich, v otvorenej 

budove a na skládkach, ako aj na likvidáciu domových myší v budovách 
a okolo nich

• na silne frekventovaných miestach (brlohy, dobehy atď.) 20 g bloky 
vyniesť do staníc s návnadou (upevnenie cez otvory)

 

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

 

Účinná látka

Difenacoum 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299563 150 x 20 g / Vedro 1/4  

cit BrodiPads 25
• na bezpečnú likvidáciu potkanov v budovách a okolo nich, v otvorenej budove a na 

skládkach, ako aj na likvidáciu domových myší v budovách a okolo nich
• vysoká atraktívnosť pre škodlivé hlodavce vďaka vysokému podielu tuku v paste
• v porcovacích vreckách po 10 g – aj na ťažko prístupných miestach
• moderná, bezpečná účinná látka proti rezistentným kmeňom
• hodí sa vynikajúco na použitie vo vlhkom prostredí 

 

cit BromaCereal 25
• čerstvé návnady z ovsených vločiek, pripravené na vyloženie
• na bezpečnú likvidáciu potkanov v budovách a okolo nich, v otvorenej budove a na 

skládkach, ako aj na likvidáciu domových myší v budovách a okolo nich
• Bromadiolon sa vyznačuje svojou vysokou účinnou efektivitou pri likvidácii potkanov
• ovsené vločky majú vynikajúcu atraktívnosť pre škodlivých hlodavcov

 

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

 

Účinná látka

Bromadiolon 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299483 3 kg / Vedro 1/4  

Účinná látka

Brodifacoum 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299485 3 kg / Vedro 1/4  Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!
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Racumin® Expert
Návnady z pasty, pripravené na použitie, na likvidáciu túlavých 
potkanov a hrabošov poľných

• možnosť širokého použitia
• môže sa použiť v budovách/stajniach, okolo budov, ako aj v otvorenom teréne
• schválená tiež na použitie proti hrabošom
• vopred porciované vrecká á 20 g pre jednoduchú aplikáciu
• ekonomická veľkosť balenia

 

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

Účinná látka

Kumatetralyl 0,027 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299701 1,5 kg 1  

Návnady pre myši a potkany
Brumolin® Forte
Čerstvé návnady z ovsených vločiek, pripravené na vyloženie

• Účinná látka 2. Generácie • Získané rezistencie nie sú známe • s horkou látkou Bitrex® 
• vysoko atraktívne pre domáce myši • na dosiahnutie spoľahlivého úspechu kontroly stačí 
jednorazový príjem malých množstiev • veľmi jednoduché sledovanie napadnutia, pretože aj 
malé požitie je jasne viditeľné • už dlhoročne osvedčený a neustále optimalizovaný výrobok 
na trhu z firmy Bayer • vhodné do interiéru i exteriéru

s horkou látkou Bitrex proti neúmyselnému požitiu, 
napr. deťmi alebo domácimi zvieratami

 

Účinná látka

Difetialón 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299479 3 kg / Vedro 1  

Pasta Rodilon®

Nalepovacia lišta s návnadovou pastou na okamžité použitie

• atraktívna, mastná návnada • porciovaný na jednoduchú manipuláciu • proti domácemu 
potkanovi, potkanovi hnedavému, domácej myši • Účinná látka 2. Generácie • Získané 
rezistencie nie sú známe • s horkou látkou Bitrex® • postačuje jednorazové požitie • tam, kde 
suché návnady zlyhávajú, pasta Rodilon dokáže priniesť veľmi dobré výsledky pri likvidácii 
• už dlhoročne osvedčený a neustále optimalizovaný výrobok na trhu z firmy Bayer

s horkou látkou Bitrex proti neúmyselnému požitiu, napr. 
deťmi alebo domácimi zvieratami

 

Účinná látka

Difetialón 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299741 300 x 10 g / Vedro 1  

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!
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Pena Racumin®

• záruka zachytenia pri čistení srsti, pretože pena priľne k srsti • dlhá účinnosť, pretože pena drží 
až 12 dní • jednoduché a rýchle použitie • eliminuje hnedavé potkany v sanitárnych priestoroch, 
ako sú skladovacie priestory, lešenárske konštrukcie, krovy, priestory so zásobovacími vedeniami 
(dátovými, elektrickými, vodnými, vykurovacími atď.), nad zavesenými stropmi alebo pod podlaho-
vými krytinami

Produkt s nebezpečnými vlastnosťami podľa ChemVerbotsV (potrebný je znalec!)
s horkou látkou Bitrex proti neúmyselnému požitiu, napr. deťmi alebo domácimi zvieratami

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

 

Účinná látka

Kumatetralyl 0,4 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299742 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/6  

Návnady pre myši a potkany

Skrinka na jedy

Harmonix® Rodent pasta
veľmi efektívny rodenticíd na báze vysoko koncentrovaného vitamínu D3 pre optimálny rezistentný manažment pri 
likvidácii škodlivých hlodavcov
• pastová návnada pripravená na použitie v 20 g vreckách s vysokou atraktívnosťou • vynikajúco vhodná na rezistentný 
manažment, pretože žiadne antikoagulanciá • Nový efekt zastavenia dávkovania účinnej látky: po 3 dňoch sa prísun 
žrádla zastaví – redukuje množstvo návnady! • Cieľové organizmy: krysy domáce a potkany hnedavé, myši domáce, 
mláďatá a dospelé jedince. • vynikajúca alternatíva k bežným antikoagulanciám na báze prvej alebo druhej generácie 
účinných látok

 

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

Odporúčané dávkovanie návnady pre bezpečný úspech:
• Potkany: 100 – 200 g návnady na miesto návnady vo vzdialenosti 3 alebo 
maximálne 20 m (v závislosti od intenzity škodcov) • Myši: 20 g návnady na 
miesto návnady vo vzdialenosti medzi 2 alebo maximálne 20 m (v závislosti od 
intenzity škodcov)

Účinná látka

Cholecalciferol 0,77 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299460 125 x 20 g 1  

Novinka

Harmonix® Monitorovacia pena
S fluorescenčnou monitorovacou penou Harmonix® je k dispozícii nový prostriedok na umožnenie dôkladného zistenia 
napadnutia a priestorových aktivít škodlivých hlodavcov. Harmonix® monitorovacia pena pomáha pri včasnom a časovo 
ohraničenom použití rodenticídov a tým je nevyhnutnou súčasťou modernej likvidácie škodcov.
• jednoduchá aplikácia v prechodoch cez múry, škárach a štrbinách na zistenie aktivít škodlivých hlodavcov • vďaka 
fluorescenčnému farbivu je monitoring možný aj pri slabom svetle, napr. na skrytých, zle prístupných miestach • monito-
rovacia pena sa môže naniesť na stenách a nad hlavou, kde bezpečne drží a nerozdeľuje sa v dôsledku prievanu • zavlečú 
sa iba veľmi malé množstvá, je ju možné však veľmi dobre rozpoznať v UV-svetle a napomáha k získaniu konkrétneho 
obrazu o vzorci pohybu potkanov, resp. myší • veľmi cielene a ľahko aplikovateľný nástroj pre pasívne zisťovanie napad-
nutia škodlivými hlodavcami

Bez monitoringu žiadna efektívna likvidácia!

 

 

Výr. č. Obsah  €

299461 400 ml 1/12  

Novinka

verfügbar ab: März 2022
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Návnady pre myši a potkany
cit Jedovatá pšenica ArvaStop
• špeciálne preparovaná pšenica na likvidáciu poľných myší • schválené v poľnohospodárstve, pri 
pestovaní zeleniny, ovocia, pri lesných a ozdobných rastlinách, viniči hroznorodom, ako aj na lúkach a 
pastvinách • pšenica vďaka tepelnému predbežnému ošetreniu nie je klíčivá • rýchly a efektívny účinok 
a žiadne odvetranie uloženej návnady • Dôležité: Návnada vo forme žrádla sa musí umiestniť hlboko a 
neprístupne pre vtáky do chodbičiek hlodavcov. Na povrchu nesmie zostať žiadna návnada. nepoužívať v 
budovách • Použitie: na likvidáciu poľných myší s dĺžkou chodu cca 5 g / 8 – 10 m

účinná látka fosfid zinku, s ktorou je preparovaná návnada, rozvíja svoj rýchly a bez-
pečný účinok až po jej požití hlodavcami pri kontakte so žalúdkovou kyselinou

Bezpečné používanie prostriedku na ochranu rastlín. Na zabránenie rizík pre človeka a životné prostredie treba prečítať návod na používanie!

 

Účinná látka

Fosfid zinku

Výr. č. Obsah  €  

299458 1 kg / Vedro 1/12  NEW
299528 5 kg / Vedro 1   

Novinka

frunax® DS Contra potkany 25 ppm
• porciovaná viaczrnná návnada z ovsených vločiek, pripravená na položenie, na úspešnú 
likvidáciu potkanov a myší • možnosť použitia v budovách a okolo budov, ako aj v otvorenom 
teréne • pôsobí tiež proti odolným kmeňom hlodavcov

 
 
 

Účinná látka

Difenacoum 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299465 3 x 200 g / Kartón 1/96  
Novinka

Ratron® Granulát Power-Packs 25 ppm
• proti potkanom a myšiam v stajni, dome a na iných miestach • porciované Power-Packs vždy po 40 g, 
naplnené vysoko atraktívnou účinnou substanciou rozdelenou na malé množstvá

 
 
 Účinná látka

Brodifacoum 0,025 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299459 10 x 40 g / Kartón 1/20  
Novinka

Ratron® Pasty Power-Pads 29 ppm
• vysokoatraktívna, prakticky porcionovaná pastová návnada • na úspešnú likvidáciu 
potkanov hnedavých a myší domácich vo vnútornej a vonkajšej oblasti

 
 
 

Účinná látka

Brodifacoum 0,029 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299464 400 g / Kartón 1/20  
Novinka

Jedovatá pšenica Ratron
• rýchlo pôsobiaca pšeničná návnada na cielenú likvidáciu poľných myší • špeciálna formula 
zabraňuje odplyneniu účinnej látky pred požitím návnady • vyložiť skryto 5 návnad na myšaciu 
dieru • proti poľným myšiam v poľnohospodárstve, pestovaní zeleniny, ovocia a ozdobných rastlín a 
trávnatých plochách 

 

 

Účinná látka

Fosfid zinku

Výr. č. Obsah  €

299700 5 kg / Vedro 1/4  
299888 1 kg / Vedro 1/10  

299700
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Stanica s návnadou
Stanica s návnadou BlocBox
• stanica s návnadou pre potkany, výklopná • zablokovateľná, aby 
boli návnady držané bezpečne mimo dosahu detí a domácich zvierat 
• hlodavce uprednostňujú príjem potravy v zatemnených, chránených 
oblastiach • pre bloky návnady, návnady z obilia a pasty • Materiál: 
kov galvanicky pozinkovaná

 

 

 
Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

299633 40 cm 8 cm 8 cm 1/15 360  

Stanica s návnadou
• robustná plastová stanica s návnadami • zablokovateľná pomocou 
kľúča, aby boli návnady držané bezpečne mimo dosahu detí a domá-
cich zvierat • optimálna veľkosť na inštaláciu aj na miestach s malými 
priestorovými pomermi • bočná otváracia oblasť: jednoduché plnenie 
bez toho, aby sa musela pasca odstrániť z plochy steny • priehľadný 
kryt uľahčuje kontrolu

299609: vhodná pasca Snapper 299834 (na potkany)
299610: vhodná pasca Snapper 299826 (na myši)

 

 

 

Výr. č. Popis Upevnenie použiteľné pre Dĺžka Šírka Výška   €

299609 Tom s nástenným držiakom Potkany 29,4 cm 21,6 cm 10,6 cm 1/12 192  
299610 Jerry  Myši 22 cm 13,7 cm 7,6 cm 1/19 684  

Stanica s návnadou BlocBox
• zablokovateľná pomocou kľúča, aby boli návnady držané bezpečne mimo dosahu detí a domácich zvierat • pre bloky návnady, 
návnady z obilia a pasty • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Popis Upevnenie použiteľné pre Dĺžka Šírka Výška   €

299635 Bora s nástenným držiakom Potkany 32,5 cm 25 cm 16 cm 1/8 144  
299636 Beta s nástenným držiakom Potkany 22,5 cm 18,5 cm 9,5 cm 1/6 420  
299637 Alpha  Potkany 23 cm 10,5 cm 10 cm 1/6 648  
299638 Peti  Myši 12,5 cm 9,5 cm 4,5 cm 1/72 3.168  

Výr. č. Popis  €

299671 Kľúč pre Bora, Beta, Alpha a Peti 1/50  

299609

299610

299636

299637

299638

299635
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Likvidácia hrabošov poľných

Pasca na hrabošov poľných VoleStop
• jednoducho obsluhovateľná pasca na hraboše v jedinečnom dizajne • mimoriadne spoľahlivá a s vynikajúcou rázovou 
silou pre istý úspech pri chytaní • postačí niekoľko pohybov ruky a pasca je za sekundy nastavená naostro • veľkosť 
pasce je nastavená optimálne tak, aby postačoval niekoľkocentimetrový otvor • súprava príslušenstva (je možné 
objednať samostatne), pozostávajúca z vyhľadávacej tyče a bodáka, zjednodušuje prácu • pascu je možné zvonku ľahko 
rozpoznať cez dizajn hlavy mačky • Na predopnutie sa červené hrdlo pasce vytiahne von – pokiaľ je toto viditeľné, 
pasca sa ešte neaktivovala! Pasca zapadla, keď je už viditeľná iba hlava mačky bez červeného hrdla. • Poľné myši a 
hraboše sa chytajú z obidvoch smerov chodby • Ekologická, opätovne použiteľná a pri odbornej obsluhe bezpečná pre 
používateľov a domáce zvieratá

 
 

 

Výr. č.   €

299821 1/10 1.260  

Výr. č. Popis  €

299836 Súprava príslušenstva pozostávajúce z vyhľadávacej tyče a bodáka 1/4  

Plašič hrabošov poľných Pulsar
• vibrujúci zvuk vo vnútri tyče v intervaloch až do 15 sekúnd 
pôsobí na jemný sluch hlodavcov tak citlivo, že tieto po 
krátkom čase opustia oblasť účinnosti odpudzovača hrabošov 
poľných • prístroj pôsobí kruhovo s polomerom 36 metrov 
• jednoduchá manipulácia • žiadny plyn alebo jed • 100 % 
vodotesný • 100 % bez jedu • na prevádzkovanie s: 4 x 1,5 V - 
LR20 • Batéria nie je súčasťou dodávky

 
 

 

Technické údaje 299870

Dĺžka 41,5 cm
Šírka 8 cm
Oblasť účinnosti 1.000 m²
Materiál krytu Hliník

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

1127
Zinkovo-uhlíková baté-

ria 1,5 V - D (Mono)
2 styck 2 / pack 1/2/12  

Odpudzovač hrabošov 
poľných Pulsar Solar
• hrabajúci hlodavec sa v dôsledku vibru-
júceho zvuku vo vnútri tyče v intervaloch 
až do 30 sekúnd zdržiava mimo vášho 
pozemku a záhrady • prístroj pôsobí kru-
hovo s polomerom 29 metrov • Akumulátor 
je zabudovaný v zariadení

 

 

 

Technické údaje 299871

Dĺžka 43 cm
Ø 15,5 cm
Oblasť účinnosti 650 m²
Materiál krytu Hliník

Výr. č.  €

299871 1/12  

Rúrková pasca na hrabošov poľných 
VoleX alive
• s 2 vstupmi • s kontrolnými otvormi • Materiál: umelá hmota 
• Dĺžka prestaviteľná: 25,5 - 27,5 cm

 
  

Výr. č.   €

299628 1/6/144 576  

Výr. č.  €

299870 1/24  

Top Seller
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Drôtená pasca na hrabošov poľných VoleX Bayern
• Materiál: kov

 
  

Výr. č. OJ Kus/OJ   €

299623 1 pack 2 / pack 1/10/140 840  

Drôtená pasca na hrabošov poľných VoleX Baden
• s nastavovacími platničkami pripevnenými reťazou • Materiál: kov

 
  

Výr. č. OJ Kus/OJ   €

299625 1 pack 2 / pack 1/25/150 900  

Kliešťová pasca na hrabošov poľných VoleX Holland
• Materiál: kov pozinkovaný

 
  

Výr. č. Popis   €

299649 bez upínacieho úchytu 1/10/70 980  
299650 s upínacím úchytom 1/20 800  

Pasca na hrabošov poľných VoleX Wolff
• Materiál: kov pozinkovaný

 
  Výr. č.   €

299626 1/18/180 1.440  

Likvidácia hrabošov poľných

 

Kliešťová pasca na hrabošov poľných VoleX John
• s nastavovacími platničkami pripevnenými reťazou • jednoduchá inštalácia • Materiál: kov pozinkovaný

 
 
 

Výr. č.   €

299624 1/6/72 576  

Výr. č. Popis vhodný pre OJ Kus/OJ  €

299670 Nastavovacie platničky 299624 1 påse 6 / påse 1/350  

299649

299650

299624
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Likvidácia hrabošov poľných

Držiak pre samostrelné zariadenie
• jednoduchá manipulácia, aj pre začiatočníkov: Strieľacie zariadenie jed-
noducho vložte vertikálne zhora do mierne otvoreného výstupu pre hraboša 
poľného • žiadne znečistenie prístroja: Spúšťací krúžok ostro nastaveného 
strielacieho zariadenia by sa mal nachádzať približne v polovičnej výške 
chodby • takmer žiadne chyby: Ak sa hraboš 
poľný dostane teraz cez chodbu, pasca sa 
nevyhnutne aktivuje a hraboš poľný sa bezpečne 
a rýchlo usmrtí

 
 

 

Výr. č.  €

299797 1/25  

Ochranná mreža pre samostrelné 
zariadenie
• pre strieľacie pasce na hraboše • zabraňuje priamemu prístupu 
detí, domácich a divých zvierat • Materiál: kov pozinkovaný

 
 

 

Výr. č.  €

299798 1/15  

cit Samovýstrelné zariadenie pre hraboše poľné 
VoleShot
Jedinečné samostrelné zariadenie na hraboše pre ešte bezpečnejšiu manipuláciu. 
Mimoriadne účinné aj pri hrubej vrstve zeminy pred spúšťou.
• s prídavným poistným kolíkom pre ešte bezpečnejšiu manipuláciu a na ochranu pred nechceným 
aktivovaním • držiak kartuše vhodný pre účinný kaliber 9x17 mm • jednoduché uvedenie do 
prevádzky a ostrá poloha pre rýchly a bezpečný úspech pri chytaní • špeciálna oceľ, ktorá sa ľahko 
čistí, má dlhú životnosť a je odolná proti vplyvom počasia • vrátane rozsiahleho návodu na obsluhu 
a používanie s dôležitými bezpečnostnými pokynmi

Vyššia bezpečnosť: prídavný poistný kolík!

Pozor: Produkt so zvýšeným potenciálom nebezpečenstva! Smú ho kupovať, 
resp. používať iba osoby, ktoré zavŕšili 18. rok života!

Výr. č. €

299645  

Výr. č. Popis Farba Kaliber OJ Kus/OJ  €

21202 Špeciálne kartuše žltá 9x17 1 pack 50 / pack 1/10/100  

Made in the EU

Novinka

ETISSO® Schnecken-Linsen®

inovácia produktu na báze účinnej látky železo-III-fosfát, viazaná do medzinárodne známej, 
osvedčenej a patentovanej technológie Schnecken-Linsen®

• na úspešnú likvidáciu slimákov pri pestovaní zeleniny, ovocia a ozdobných rastlín, na voľnom 
priestranstve a v skleníku

teraz s biologickou účinnou formulou

Zóna ochrany rastlín
Prostriedky na ochranu rastlín používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte 
etiketu a informácie o produkte. Dodržiavajte výstražné upozornenia.

 

Účinná látka

Železo-III-fosfát 25 g/kg

Výr. č. Obsah  €

299466 300 g / Postrekovacia nádoba 1/20  
299467 2 x 300 g / Kartón 1/18  

Novinka

299466
299467
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Infračervený tepelný žiarič
• Hliníková clona ø 21 cm
• so 6 vetracími štrbinami pre lepšiu cirkuláciu vzduchu, tým dlhšia životnosť 

infračervenej lampy
• upevňovacia reťaz (nosnosť max. 20 kg)
• max. 175 W osvetľovací prostriedok pre prístroje s úsporným spínačom!

 
 

 

Výr. č. Dĺžka kábla Druh spínača Druh zásuvky OJ Kus/OJ   €  

2228 2,5 m  s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192   
22281 2,5 m s úsporným spínačom s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192   
2229 5 m  s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192   

22291 5 m s úsporným spínačom s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192  NEW
22291-S 5 m s úsporným spínačom s čiernym konektorom 2 styck 2 / kartong 1/2 192   

Výr. č. Popis  €

22296 Porcelánová objímka pre ochranný kôš 1/15/300  

Odchov prasiatok

22291-S

Made in Germany

Infračervený teplomet akcia
• Hliníková clona ø 21 cm • so 6 vetracími štrbinami pre lepšiu cirkuláciu vzduchu, 
tým dlhšia životnosť infračervenej lampy • upevňovacia reťaz (nosnosť max. 20 kg)

 
 

 

Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pätica žiarovky E27
Krytie IPX4
Trieda ochrany II

Výr. č. Dĺžka kábla Druh zásuvky OJ Kus/OJ   €  
22290 5 m s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192  NEW
22280 2,5 m s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192   

Technické údaje  

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pätica žiarovky E27
Krytie IPX4
Trieda ochrany II

Top Seller

Top Quality
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Tepelný žiarič Profi
• stabilná hliníková ochranná clona, ø 21 cm s vetracími štrbinami
• o 50 % hrubšia hrúbka steny hliníkovej clony ako u bežných tepelných žiaričov
• s ochranným plášťom proti zalomeniu kábla na telese
• vrátane S-háku na bezpečné skrátenie, resp. riasenie a upevnenie nadbytočných dĺžok kábla
• keramická objímka so závitovým krúžkom a kontaktnými plechmi z mosadze zabraňuje korózii
• zváraná C-článková upevňovacia reťaz (nosnosť max. 20 kg)
• max. 175 W osvetľovací prostriedok pre prístroje s úsporným spínačom!

225283: Poloha spínača: Vyp / 50 % / 100 %

Teraz s o 50 % hrubšou hrúbkou steny hliníkovej clony

 

 

Výr. č. Dĺžka kábla Druh spínača OJ Kus/OJ   €

22528 2,5 m bez spínača 2 styck 2 / kartong 1/2 192  
225283 2,5 m s úsporným spínačom, 3-stupňovým 2 styck 2 / kartong 1/2 192  

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

 

 

 

Výr. č. Výkon Dĺžka kábla Druh zásuvky OJ Kus/OJ   €

22729 250 W 5 m s konturovou zástrčkou 5 styck 5 / kartong 1/5 75  

Made in Germany

Technické údaje 22729

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pätica žiarovky E27
Krytie IPX4
Trieda ochrany II

Odchov prasiatok

Technické údaje  

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pätica žiarovky E27
Krytie IPX4
Trieda ochrany II

Top Quality
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Tepelný žiarič SunnyBoy
Vychovať vitálne a početné zvieratá je v chove vždy znova 
veľkou výzvou. Podstatné je pritom ponúknuť všetkým 
mladým zvieratám stabilnú úroveň tepla, prispôsobenú 
na ich vek. Na prirodzené požiadavky sú prispôsobené 
tepelné žiariče SunnyBoy: Rovnomerné vyžarovanie 
tepla vytvára plošne väčšiu komfortnú zónu 
(30 – 35 °C, resp. 26 °C) a tým pre všetky mladé 
zvieratá optimálne prostredie hniezda.
• veľká komfortná zóna a tým optimálne prostredie 
hniezda • menší konkurenčný tlak medzi mladými 
zvieratami • efektívna prevádzka vďaka celkovo kratšej dobe používania a možnému zníženiu výkonu 
prístroja • Tepelný žiarič SunnyBoy sa musí inštalovať v kombinácii s krytom hniezda (ako integrovaný 
alebo montovaný pod ním). Len tak sa dá vytvoriť tepelný vankúš. • je možné rýchle a jednoduché 
čistenie vysokotlakovým čističom (krytie IPX7) • malé náklady na údržbu vďaka vysokej životnosti 
a výpadku náhrady chybných infračervených žiaroviek • teleso kompletne z ušľachtilej ocele • vrát. 
červeného svetla

 

 

Výr. č. Výkon Dĺžka Šírka Výška Dĺžka kábla   €

22258 100 W 50 cm 22 cm 7 cm 2,5 m 1 105  
22259 150 W 50 cm 22 cm 7 cm 2,5 m 1 105  

Výr. č. Popis  €

22260 Výkonový spínač pre SunnyBoy 1/50  

Odchov prasiatok

Keramický žiarič
• Infračervená lampa so špeciálnym keramickým povrchom • emituje výlučne teplo v neviditeľnom 
infračervenom spektre (nesvieti) • veľmi vysoká životnosť • Pätica žiarovky: E27 • max. prevádzkové 
hodiny: o 15.000 timmar

 dostupné od: Marca 2022

Výr. č. Výkon   €  

225284 60 W 1/6 504  NEW
225285 100 W 1/6 504   
225286 150 W 1/6 504   
225287 250 W 1/6 504  NEW

Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Krytie IPX7
Trieda ochrany I

rozdeľovanie tepla bežného 
tepelného žiariča
Bežné tepelné žiariče vytvárajú iba 
relatívne malé tepelné kužele, v ktorých 
strede sa dosiahnu maximálne teploty 
medzi 40 a 60 °C. Pre mladé zvieratá je 
to avšak príliš horúce a stred hniezda je 
často osirený. Tu zmizne cenná energia a 
vzniknú nepotrebné náklady.

Rozdeľovanie tepla SunnyBoy
Vďaka plochej konštrukcii nášho 
tepelného žiariča SunnyBoy sa zväčší 
komfortná zóna a tým „využiteľná“ 
oblasť hniezda. Mladé zvieratá preto 
nemusia zápasiť o obľúbené miesta 
pod tepelnou lampou.

Tepelný žiarič sa môže namontovať podľa daností: pod 
krytom hniezda alebo integrovane do krytu hniezda

22260
Pomocou voliteľného výkonového vypínača sa môže výkon prístroja prispôsobiť potrebe tepla zvierat podľa veku 
(100 %/50 %/Vyp.).
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Philips Infračervená lampa z tvrdého skla
• viac tepla (600 W/m² pri výške 60 cm namiesto 400 W/m² pri bežných lampách Philips) 
• širšia ožarovaná plocha vďaka dvojitému reflektoru • stabilná vďaka cementovanému 
skrutkovému spoju skla a kovovému soklu • odolné proti striekajúcej vode • Pätica 
žiarovky: E27

Tvrdé sklo Philips, o 50 % viac tepla 

 
Výr. č. Farba Výkon   €

22313 červený 150 W 1/10 300  
22314 červený 250 W 1/10 300  
22315 priesvitné 150 W 1/10 300  
22316 priesvitné 250 W 1/10 300  

Philips Infračervená úsporná lampa
• robustné vyhotovenie vďaka lisovanému sklu • Ušetrite teraz až do 30 % vašich nákladov na energie (oproti 
bežným infračerveným lampám) • Táto lampa sa vyznačuje hospodárnosťou (pribl. 5000 hodín strednej život-
nosti), vynikajúcim prenosom tepla – priamo a cielene nasmerovaným na zviera – a bezprostredným ohrievaním 
povrchu kože zvieraťa. Tým sa dosiahne vyváženie tepelného hospodárstva a podpora prekrvenia vo vrstvách 
tkaniva a svalov • všestranné použitie, napr. hydina, prasiatka, veterinárna terapia, procesy sušenia krmív a 
potravín v poľnohospodárstve • vhodné pre infračervený tepelný žiarič • odolné proti striekajúcej vode • Pätica 
žiarovky: E27 • PAR 38

Ušetrite až do 30 % nákladov na 
energie!

 

 

Výr. č. Farba Výkon   €

22302 červený 100 W 1/12 396  
22303 červený 175 W 1/12 396  
22304 priesvitné 100 W 1/12 396  
22309 priesvitné 175 W 1/12 396  

Kerbl Infračervená lampa z tvrdého skla
• odolné proti striekajúcej vode • Pätica žiarovky: E27 • max. prevádzkové hodiny: o 5.000 timmar

 

 

 

Výr. č. Farba Výkon   €

22244 červený 150 W 1/10 300  
22245 červený 250 W 1/10 300  
22243 priesvitné 150 W 1/10 300  
22252 priesvitné 250 W 1/10 300  

Kerbl Infračervená úsporná lampa
• robustné vyhotovenie • vynikajúci prenos tepla • odolné proti striekajúcej vode 
• Pätica žiarovky: E27 • PAR 38 • max. prevádzkové hodiny: o 5.000 timmar

Ušetrite až do 30 % nákladov na energie!
 

 Výr. č. Farba Výkon   €

22246 červený 100 W 1/12 360  
22247 červený 175 W 1/12 360  
22242 priesvitné 100 W 1/12 360  
22250 priesvitné 175 W 1/12 360  

Odchov prasiatok
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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  

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  

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  

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  

Dezinfekcia a ošetrovanie
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Dezinfekcia a ošetrovanie
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  

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  

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  

Top Quality
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Pomoc pri pôrode
Pôrodnícke kliešte
• pre ošípané • nehrdzavejúce vyhotovenie • skĺznutie z ruky nie je možné

 

 

 

Výr. č. Dĺžka  €

225 52 cm 1/30  

Pôrodnícky hák
• nehrdzavejúce vyhotovenie 
• s prstencovým úchytom

 
 

 Výr. č. Dĺžka  €

22310 54 cm 1/10  

Pôrodná slučka
• s dvojitou vodiacou rúrou • nehrdzavejúce vyhotovenie 
• celková dĺžka 58 cm s otvorenou slučkou • Model: podľa 
Antoniusa 

 

 

Výr. č. Dĺžka   €

22520 58 cm 1/100 200  

Podopieracie pásy pre prasiatka
• podopierajú prasiatka, ktorým po narodení sa zadné nohy rozkročujú alebo 
rozťahujú, pretože ich svaly ešte nie sú úplne vytvorené • podopieracie pásy pre 
prasiatka sa prikladajú nad priehlavkové kĺby • so suchým zipsom • umývateľné

 

 

 

Výr. č. OJ Kus/OJ  €

22891 1 blister 12 / blister 1/100  

Klieština
• na založenie gumových krúžkov

 
  

Výr. č. Materiál OJ Kus/OJ  €

2217 kov   1/12/72  
2217/1 kov 1 blister 1 / blister 1  

Gumové krúžky
• založia sa pomocou klieštin • treba dodržiavať miestne ustanovenia na ochranu zvierat • Materiál: Guma

 
  

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

2219 oranžová 1 påse 100 / påse 1/400  
2219/1 oranžová 1 blister 100 / blister 1  
22193 oranžová 1 påse 500 / påse 1/80  

 



369

Kastrácia
Kastračné zariadenie pre prasiatka
• pre 2 – 9 dňové prasiatka • pre montáž na priečku v pôrodnici pre 
prasnice • prasiatko sa položí do prístroja ležiac na chrbte s hlavou 
smerom dopredu • upevnením svorky v smere hlavy prasiatka sa 
zafixujú zadné laby a predná polovica tela sa upne • kastráciu 
môže vykonať ľahko iba jedna osoba • použiteľné aj na 
kupírovania chvosta a injekcie železa • hygienický a s 
ľahkým čistením • držiak objednať samostatne, nie je 
súčasťou dodávky • Materiál: Ušľachtilá oceľ

 
 

 

Výr. č.  €

22818 1/6  

Plynový prístroj na kupírovanie chvosta
• na rýchle a bezbolestné kupírovanie chvostov novorodených prasiatok • redukuje nebezpečenstvo infekcií 
• odporúča sa kupírovať krátko po narodení – max. 3 až 4 dni • ostrihá až do 120 chvostov prasiatok s jednou 
náplňou • všetky kovové diely sú z nehrdzavejúcej ocele • kompletná súprava pozostáva z jedného prístroja na 
kupírovanie chvosta a jednej plynovej dózy • Plyn je súčasťou dodávky! • vrát. návodu na obsluhu

 

 
Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Výr. č.  €

221 1/50  

Výr. č. Popis Obsah  €

22109 Vypaľovacia špička  1/50/450  
22113 Plynová nádrž  1/100  
1753 Plynová kartuša 200 ml 1/12  

Výr. č. Popis  €

22819 Držiak na kastračné zariadenie 22818 1/6  

Kastračné kliešte

 
  Výr. č. Popis Materiál Dĺžka  €

22102 priamy kov nehrdzavejúce 19 cm 1/12/72  
2210 zahnutá kov nehrdzavejúce 19 cm 1/12/72  

Kastračné kliešte
s integrovanou čepeľou skalpela

• na kastráciu prasiatok • bezpečné oddelenie 
semenných povrazcov pomocou integrovanej čepeli 
skalpela • čepeľ skalpela č. 24 je súčasťou dodávky

 
 

Dostupné od: Mája 2022

Výr. č. Materiál Dĺžka  €

22171 Ušľachtilá oceľ 20 cm 1/10/100  

Výr. č. Popis Veľkosť Materiál OJ Kus/OJ  €

22161 Swann-Morton Čepeľ skalpela 24 Uhlíková oceľ 100 styck 100 / kartong 1/100  

Novinka

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!
2210

22819

22161
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Kupírovanie
Prístroj na kupírovanie chvosta 
s transformátorom
• pripravený na prevádzku za menej ako jednu minútu 
• vhodný na trvalé nasadenie • vrát. prestaviteľného 
dištančného držiaka pre rovnomerné dĺžky chvosta 
• Materiál: kov • vrát. návodu na obsluhu

 

 

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Technické údaje 22745

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 58 VA
Prevádzková teplota 750 °C

Výr. č.  €

22745 1  

Prístroj na rezanie teplom Engel
• na kupírovanie chvostov prasiatok, ale tiež na oddeľovanie a zatavovanie šnúr a lán 
• regulácia tepla vďaka automatickému zapínaniu a vypínaniu (cca 12 s prevádzka / 
cca 48 s prestávka) • odskúšané VDE

 

 

Výr. č. Popis  €

22720 s rezacím hrotom 22710 1  
22721 s čepeľou v tvare V 22717 1  
22700 bez rezacieho hrotu 1/25  

Prístroj na kupírovanie chvosta s prídržným zariadením
• tento prístroj sa používa na kupírovanie chvostov u prasiatok a jahniat • zohriata čepeľ odstrihne 
chvost, zatiaľ čo sa súčasne zavarí hrana • špeciálny stláčací oblúk slúži ako zachytávač chvosta

 
 

Technické údaje 22715

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 60 W

Výr. č.  €

22715 1/12  

Výr. č. Popis  €

22719 Čepeľ 1/100/800  

Výr. č. Popis  €

22741 Držiak 1/10  
22717 V-čepeľ 1/100/800  

Technické údaje  

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 60 W

Výr. č. Popis  €

22717 V-čepeľ 1/100/800  
22710 Rezací hrot 1/100/800  

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

22720

22721
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Ošetrovanie zubov
Akumulátorový prístroj na brúsenie zubov ProPig
• zjednodušuje prácu, značne znižuje riziko infekcie a je šetrný pre zvieratá • brúska je 
pripojená na akumulátor cez špirálový kábel • rýchlosť brúsenia približne 20 000 ot./min. 
• diamantový kameň opláštený špeciálnym puzdrom, aby bolo možné chrániť jazyk a ďasná 
prasiatka pred poranením • výkonná batéria s 18 V /1,5 Ah, dostatočná na cca 2 hodiny 
efektívneho brúsenia na nabitie • Akumulátory sú súčasťou dodávky

 

 

rozsah dodávky: 1 x brúska na zuby, 1 x akumulátor s háčikom na opasok, 
1 x sieťová nabíjačka (výr. č. 22664), 1 x prenášacia taška s popruhom na 
prístroj na brúsenie, 1 x plastový kufor, 1 x brúsne teleso 5,4 mm, 1 x hliníkové 
ochranné viečko

Technické údaje 22655

Otáčky 20.000 v/min
Napätie 18 V
Kapacita 1,5 Ah
Čas nabíjania akumulátora 3 h
Doba chodu akumulátora 2 h

Výr. č.  €

22655 1/10  

Výr. č. Popis Materiál Ø  €

22878 Ochranný kryt Hliník  1  
22913 Brúsne teleso  5,4 mm 1/10/100  
22658 Akumulátor   1/36  

Akumulátorový prístroj na brúsenie zubov Premium
• prístroj na brúsenie zubov, prevádzkovaný na batérie, na rýchle a bezbolestné odbrúsenie zubov novonarodených 
prasiatkach • jedno nabitie akumulátora umožňuje brúsenie 8 až 10 vrhov • akumulátorová prevádzka poskytuje 
väčšiu flexibilitu vzhľadom na miesto nasadenia • brúsny kameň s dvojnásobnou vrstvou diamantového prachu, 
tým dlhšia doba nasadenia • malá hmotnosť, ergonomický tvar a mäkká rukoväť Softgrip zaručujú prácu bez únavy 
• pogumované guľôčkové ložisko poskytuje ochranu pred vniknutou vlhkosťou • brzda motora – príslušenstvo zastaví 
ihneď po vypnutí nástroja • integrované aretačné zaistenie vretena – žiadne neúmyselné uvedenie do chodu aretácie 
klieštin pri bežiacom nástroji • Akumulátory sú súčasťou dodávky • vrát. návodu na obsluhu

krátky nabíjací čas vďaka 1 h 
nabíjačke

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový prístroj na brúsenie zubov, 1 x akumulátor, 1 x brúsne 
teleso 7 mm, 1 x hliníkové ochranné viečko, 1 x nabíjačka, 1 x plastový kufor

Technické údaje 226680

Otáčky 5.000 - 33.000 v/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Napätie 12 V
Kapacita 2 Ah
Čas nabíjania akumulátora 1 h

Výr. č.  €

226680 1/10  

Výr. č. Popis Materiál Ø  €

226610 Ochranný kryt Hliník  1  
22914 Brúsne teleso  7 mm 1/10/200  

226681 Akumulátor   1  
226682 Nabíjačka   1  

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Top Seller

22913

22914
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Ošetrovanie zubov
Prístroj na brúsenie zubov Premium
• vysoko kvalitný sieťový prístroj na brúsenie zubov na rýchle a bezbolestné odbrúsenie zubov pri novo narodených prasiatkach • jednoduchá 
manipulácia zaručuje výsledok šetrný pre zviera • extrémne dlhá životnosť brúsneho telesa vďaka dvojitej vrstve diamantového prachu • s plynulým 
regulátorom otáčok • vrát. brúsneho telesa a hliníkového ochranného krytu • v praktickom plastovom kufri

 

 

Technické údaje 22991

Hmotnosť 500 g
Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 100 W
Otáčky 5.000 - 20.000 v/min
Trieda ochrany II

Výr. č.  €

22991 1/10  

Výr. č. Popis Materiál Ø  €

22992 Ochranný kryt Hliník  1/200  
22914 Brúsne teleso  7 mm 1/10/200  

Kliešte na zuby pre prasiatka
• na odštipnutie zubov prasiatka • kvalita 1a

 
 

 

Výr. č. Materiál  €

22600 Ušľachtilá oceľ 1/12/300  

Prístroj na brúsenie zubov s ohybným hriadeľom Premium
Ohybný hriadeľ s ľahkou a ovládateľnou pomocnou rukoväťou poskytuje komfortnú alternatívu k ošetrovaniu zubov prasiatok. Vďaka 
jeho použitiu zostane samotný prístroj lepšie chránený pred vplyvmi okolia (napr. vniknutá slinová tekutina), takže motor, prevodovka a 
guľôčkové ložiská budú chránené.
• s presnou hliníkovou pomocnou rukoväťou • dvojitý guľôčkovo uložený, vybrúsený oceľový hriadeľ • guľôčkovo uložený koniec 
násady na strane stroja • vysoko flexibilné jadro (žiadne nadmerné zahrievanie pri úzkych polomeroch) • vrát. ochranného krytu pre 
ohybný hriadeľ • vrát. držiaka s karabínkou na upevnenie prístroja na brúsenie zubov na slučke opaska a i.

 
 

Technické údaje 226700

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Otáčky 5.000 - 20.000 v/min

Výr. č. Dĺžka  €

226700 100 cm 1/10  

Výr. č. Popis  €

226700-1 Držiak pre vŕtaciu brúsku 1  
22991-10 Ohybný hriadeľ s ochranným krytom a prevlečným puzdrom 1  
22991-12 Ochranný kryt pre ohybný hriadeľ 1/200  
226703 Prevlečné puzdro 1  

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

22914
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Zamestnanie a krotenie

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

 

 

 

Výr. č. Výška   €

70280 50 cm 1 75  

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   €

32705 67,5 cm 41 cm 45,5 cm 40 mm 6 mm 1 30  

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   €

32704 62,5 cm 51 cm 48 cm 40 mm 6 mm 1 50  
3232 53 cm 44 cm 48 cm 20 mm 6 mm 1 50  

Top Seller

3232

32704
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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 závesnou 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  

Hryzacia hviezda prírodná
• z prírodne rastúcich surovín kompatibilných s potravinami • z cukrovej trstiny získané 
polymliečne kyseliny, spevnené drevenými vláknami • organický, variabilný a zdravotne 
nezávadný materiál na zamestnanie • dlhá životnosť • biokompatibilný • biologicky 
odbúrateľná • bez genetického inžinierstva • vybrané tvrdé drevo kompatibilné s 
HACCP z certifikovaného, trvalo udržateľného obhospodarovania lesov • vhodné pre 
kŕmne ošípané

 
 

 

Výr. č. Popis Ø  €

22654 bez závesnej reťaze 75 mm 1/25  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Hrúbka článku  €

22607 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 4 mm 1/25/100  
22608 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 6 mm 1/25  
22609 Závesná reťaz s krúžkom Ušľachtilá oceľ 75 cm 6 mm 1/25  

Novinka

Guľa na hryzenie
• hrací materiál pre ošípané • poskytuje rozptýlenie a 
zabraňuje tak hryzeniu chvosta a iným poruchám správania 
• vysoká kvalita sa stará o veľmi dlhú životnosť • guľa z 
polyuretánu

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Ø použiteľné pre  €

221420 s antikorovým závesným okom béžová 55 mm Prasiatka max. 25 kg 1/25  
221430 s antikorovým závesným okom béžová 75 mm Ošípané 1/25  

 

 

Zamestnanie a krotenie

Novinka

22691

22690
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Zamestnanie a krotenie
Guľa na hryzenie prírodná
• z prírodne rastúcich surovín kompatibilných s potravinami • z cukrovej trstiny získané 
polymliečne kyseliny, spevnené drevenými vláknami • organický, variabilný a zdravotne 
nezávadný materiál na zamestnanie • dlhá životnosť • biokompatibilný • biologicky 
odbúrateľná • bez genetického inžinierstva • vybrané tvrdé drevo kompatibilné s HACCP z 
certifikovaného, trvalo udržateľného obhospodarovania lesov • vhodné pre kŕmne ošípané

Teraz nové so zlepšeným materiálom pre ešte vyššiu životnosť!

 

 

Výr. č. Popis Ø  €

22649 bez závesnej reťaze 75 mm 1/25  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Hrúbka článku  €

22608 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 6 mm 1/25  
22609 Závesná reťaz s krúžkom Ušľachtilá oceľ 75 cm 6 mm 1/25  

Guľa na hryzenie prírodný kaučuk
• organický, variabilný a zdravotne nezávadný materiál na zamestnanie • dlhá životnosť 
• s vyhotovením pre závesnú reťaz • Guľa na hryzenie s Ø 55 mm vhodná pre závesnú 
reťaz s hrúbkou článku max. 4 mm • Guľa na hryzenie s Ø 75 mm vhodná pre závesnú 
reťaz s hrúbkou článku max. 6 mm

 
 

 

Výr. č. Popis Materiál Ø použiteľné pre OJ Kus/OJ  €

22652 bez závesnej reťaze Prírodný kaučuk 55 mm Prasiatka max. 25 kg   1/25  
226520 so závesnou reťazou 22607 Prírodný kaučuk 55 mm Prasiatka max. 25 kg 1 pack 25 / pack 1  
22653 bez závesnej reťaze Prírodný kaučuk 75 mm Kŕmne ošípané   1/25  
226530 so závesnou reťazou 22608 Prírodný kaučuk 75 mm Kŕmne ošípané 1 pack 25 / pack 1  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Hrúbka článku  €

22607 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 4 mm 1/25/100  
22608 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 6 mm 1/25  
22609 Závesná reťaz s krúžkom Ušľachtilá oceľ 75 cm 6 mm 1/25  

22607: pre prasiatka
22608: pre kŕmne ošípané
22609: pre kŕmne ošípané

Krúžok na hryzenie prírodný
• z prírodne rastúcich surovín kompatibilných s potravinami • z cukrovej trstiny získané polymliečne kyseliny, spevnené 
drevenými vláknami • organický, variabilný a zdravotne nezávadný materiál na zamestnanie • bez genetického inžinierstva 
• biologicky odbúrateľná • dlhá životnosť • biokompatibilný • vybrané tvrdé drevo kompatibilné s HACCP z certifikovaného, 
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

Teraz nové so zlepšeným materiálom pre ešte vyššiu životnosť!

 

 

Výr. č. Popis Farba Ø použiteľné pre  €

22638 bez závesnej reťaze prírodná 18 cm Prasiatka max. 25 kg 1/50  
22639 so závesnou reťazou 75 cm prírodná 18 cm Prasiatka max. 25 kg 1/50  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Hrúbka článku  €

22607 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 4 mm 1/25/100  
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Zamestnanie a krotenie
Krúžok na hryzenie pre prasiatka
• robustný krúžok na hryzenie na zabránenie agresivity v maštali 
• upokojuje a odvracia pozornosť • materiál nepoddajný pri 
hryzení • premyslený tvar (krúžok s výstuhami zabraňuje rýchlemu 
opotrebovaniu) • možnosť použitia pre prasiatka do max. 25 kg

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Ø  €

22605 so závesnou reťazou 75 cm červený 18 cm 1/50  
22606 bez závesnej reťaze červený 18 cm 1/25  

Hryzací valec
• meniteľný hrací materiál pre ošípané podľa TierSchNutztV (nariadenie o ochrane úžitkových 
zvierat) • dvojškrupinová konštrukcia na jednoduchú montáž na rúry 1“, tým ideálne vhodná 
na dovybavenie v klietkach na oprasenie a zálivoch na kŕmenie-ležanie • vďaka otvoru 
vhodná tiež na upevnenie na hracích reťaziach • vysoká atraktívnosť vďaka možnosti
otáčania a posúvania • hygienický • nehlučný • dodávka vrát. skrutkového spoja, bez reťaze

 
 

 

Výr. č. Farba Materiál Dĺžka Ø  €

22650 zelená umelá hmota 200 mm 85 mm 1/25  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Hrúbka článku  €

22607 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 4 mm 1/25/100  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Hrúbka článku  €

22607 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 4 mm 1/25/100  
22608 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 6 mm 1/25  

Valec na hryzenie prírodný
• z prírodne rastúcich surovín kompatibilných s potravinami • z cukrovej trstiny získané 
polymliečne kyseliny, spevnené drevenými vláknami • organický, variabilný a zdravotne 
nezávadný materiál na zamestnanie • bez genetického inžinierstva • biologicky 
odbúrateľná • dlhá životnosť • biokompatibilný • vybrané tvrdé drevo kompatibilné s 
HACCP z certifikovaného, trvalo udržateľného obhospodarovania lesov • dvojškrupinová 
konštrukcia na jednoduchú montáž na rúry 1“, tým ideálne vhodná na dovybavenie v 
klietkach na oprasenie a zálivoch na kŕmenie-ležanie • vďaka otvoru vhodná tiež na 
upevnenie na hracích reťaziach • vysoká atraktívnosť vďaka možnosti otáčania a
posúvania • hygienický • nehlučný • dodávka vrát. skrutkového spoja, bez reťaze 

 
 

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Ø  €

22695 bez závesnej reťaze prírodná 16 cm 9,5 cm 1/50  

Novinka

Top Seller

Top Seller
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Zamestnanie a krotenie

Loptička pre prasiatka Anti-Stress
• loptička pre prasiatka sa dá otvoriť a naplniť materiálom vydávajúcim zvuky • môže sa zavesiť na otvore 
pomocou reťaze (žľabový kus, výr. č. 12309) • zabraňuje a odbúrava agresie • v samostatnom kartóne 
• umývateľné

 
 

 

Výr. č. Farba Materiál Ø zabalené  €

22120 žltá umelá hmota 30 cm v samostatnom kartóne 1  
22121 žltá umelá hmota 30 cm nezabalené 1/33  

Výr. č. Popis Farba Materiál Hrúbka článku  €

12309 Trámový krúžok jasľového prvku  kov pozinkovaný 4 mm 1/10/60  
221160 Uzatváracia zátka pre loptu na hranie žltá umelá hmota  1/500  

Sisalové lano
• s malou slučkou • Materiál: Sisal • 3-prameňové • pootočený

Z dôvodu neurčitej dostupnosti na celosvetovom nákupnom trhu nie je možné vylúčiť dlhšie 
dodacie lehoty pri produktoch s podielom sisalu a juty!

 

Výr. č. Dĺžka Slučka Hrúbka OJ Kus/OJ  €

29535 320 cm s malou slučkou 12 mm 10 styck 10 / pack 1/10/50  

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

 

 

 
Výr. č. Dĺžka Hrúbka  €

22681 250 m 8 mm 1/2  
22682 250 m 10 mm 1  
22683 100 m 20 mm 1  

Príslušenstvo pre výrobky na zamestnanie
• 22607: pre prasiatka
• 22608: pre kŕmne ošípané
• 22609: pre kŕmne ošípané
• 12150: po 10 metrov vo zväzku; 

cena za bežný meter
• 22251: 3/8 „; dĺžka 60 mm; 

hrúbka 10 mm

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Hrúbka 
článku BE Kus/OJ  €

3082 Karabínka kov pozinkovaný 60 mm  20 styck 20 / påse 1/20/700  
12150 Metrová reťaz kov pozinkovaný  5 mm   10/50  
22607 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 4 mm   1/25/100  
22608 Závesná reťaz s krúžkom kov pozinkovaný 75 cm 6 mm   1/25  
22609 Závesná reťaz s krúžkom Ušľachtilá oceľ 75 cm 6 mm   1/25  
22251 Závesné oko reťaze priamy kov pozinkovaný   25 styck 25 / påse 1/25/200  

22682
22683

3082 22607 22608 22251
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Zamestnanie a krotenie
Škrabacia kefa pre ošípané
• špeciálne vyvinutá na skupinový chov ošípaných • môže dobre odohnať nudu, pomáha 
tiež pri svrbení a hmyze • možnosť upevnenia na miestach (napr. miesto na kŕmenie), 
kde sa súčasne zdržiava veľa ošípaných • Montážna výška sa orientuje podľa veľkosti 
ošípaných, zvieratá by si ale mali dobre vedieť vymasírovať chrbát pomocou horizontálnej 
kefy tak, že sa môžu trochu tlačiť proti štetinám. Bočná kefa slúži na ošetrovanie slabín 
• zvlášť robustná konštrukcia z pozinkovanej ocele • Kefy: 43 x 10 cm

 

 

 

Výr. č.   €

22170 1 10  

Výr. č. Popis  €

221702 Kefa pre škrabaciu kefu 1  

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 maza-
nie 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 Polypropylén

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška Ø kefy  €  

18840 červený / modrá 30 cm 77 cm 110 cm 25 cm 1   

Made in Germany

Novinka

Dostupné od: Apríla 2022



379

Zamestnanie a krotenie
Doska na naháňanie pre ošípané
• pre váš perfektný manažment hygieny na zabránenie prenosu 

zárodkov medzi rozličnými oblasťami
• mimoriadne stabilná vďaka zaliatym vyhĺbeninám
• malá hmotnosť
• Materiál: umelá hmota
• nerozbitný

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

22122 červený 94 cm 76 cm 1/6  
221220 zelená 94 cm 76 cm 1/6  
221221 modrá 94 cm 76 cm 1/6  
221222 žltá 94 cm 76 cm 1/6  
22123 červený 126 cm 76 cm 1/4  

221230 zelená 126 cm 76 cm 1/4  
221231 modrá 126 cm 76 cm 1/4  
221232 žltá 126 cm 76 cm 1/4  

Labka na naháňanie pre ošípané
• mimoriadne robustná kvalita
• zvieratá sa naháňajú bezbolestne vďaka hlasnému hluku
• Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba  €

22124 červený / čierna 1/50  

Pádlo na naháňanie pre ošípané
Alternatíva k elektrickým poháňačom, priateľská ku zvieratám
• extrémne zaťažiteľná násada zo sklenených vlákien
• malé guľôčky v pádle produkujú hluk
• Materiál: Vinyl
• nerozbitný

 
  

Výr. č. Farba Dĺžka  €

22146 červený 107 cm 1/6/24  
221460 zelená 107 cm 1/6/24  
221461 modrá 107 cm 1/6/24  
221462 žltá 107 cm 1/6/24  
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Zamestnanie a krotenie

Brzda pre ošípané

2211: podľa Schöttleho

 
 

 
Výr. č. Popis  €

2211 Dĺžka rúrky 60 cm 1/20  
22114 s držadlom 1/10/50  

Slučka na fixáciu
• silný drôt • bez rúrky

 

 

 Výr. č. Dĺžka  €

22112 108 cm 1/100  

Kliešte na svorky pre ošípané
• robustný model

 

 Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Výr. č.  €

2259 1/100  

Kliešte na krúžok do rypáka pre ošípané
• robustný model

 

 Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Výr. č.  €

2214 1/5/50  

Svorky pre ošípané
• z okrúhleho drôtu

 
 

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Výr. č. Materiál Veľkosť Šírka OJ Kus/OJ  €

2255 Železo nepopísané 3 30 mm 1 pack 100 / pack 1/80  
2256 Železo nepopísané 4 35 mm 1 pack 100 / pack 1/80  
2257 Železo nepopísané 5 39 mm 1 pack 100 / pack 1/80  

Krúžok do rypáka pre ošípané
• s bajonetovým uzáverom

 
 

Musia byť dodržiavané miestne predpisy o ochrane zvierat!

Výr. č. Materiál OJ Kus/OJ  €

2213 kov pozinkovaný 100 styck 100 / pack 1/100/1.000  
2213/10 kov pozinkovaný 1 blister 10 / blister 1  

Sprej proti agresívnosti No Fight
• pre chovy ošípaných a hydiny • prekrýva vlastný zápach 
zvierat a stará sa o kľud v stajni

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

 

Výr. č. Obsah   €

22152 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 840  

Sprej proti kanibalizmu No Bite
• pre upokojujúcu klímu v maštali • trvalo udržateľne mení 
zápachový profil v okolí prasníc

 

Výr. č. Obsah   €

2298 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  

IBA NA EXPORT!

22114

2211

22112
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Napájačky

Vsuvka na hryzenie
s hrubým tlakovým kužeľom

• so sitom z ušľachtilej ocele • s kyselinovzdorným tesniacim krúžkom EPDM • Materiál: Ušľachtilá oceľ 
• vhodné pre: Vysoký a nízky tlak

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Ø závitu Ø vsuvky Ø tlakového kužeľa max. prietok vody  €

222550 61 mm 1/2" 1/2" 11 mm 1,5 l/min (3 bar) 1/10/100  
222551 76 mm 1/2" 3/4" 12 mm 2 l/min (3 bar) 1/10/100  
222552 77 mm 3/4" 3/4" 12 mm 2 l/min (3 bar) 1/10/100  

Vsuvka na hryzenie
s tenkým tlakovým kužeľom

• so sitom z ušľachtilej ocele • s kyselinovzdorným tesniacim krúžkom EPDM • Materiál: Ušľachtilá oceľ • vhodné 
pre: Vysoký a nízky tlak

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Ø závitu Ø vsuvky Ø tlakového kužeľa max. prietok vody OJ Kus/OJ  €

222863 68 mm 1/2" 3/8" 6 mm 2,5 l/min (3 bar) 5 styck 5 / påse 1/5/20  
222851 72 mm 1/2" 1/2" 8 mm 2 l/min (3 bar) 5 styck 5 / påse 1/5/20  

222851/2 72 mm 1/2" 1/2" 8 mm 2 l/min (3 bar) 1 blister 2 / blister 1  
222864 79 mm 1/2" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 10 styck 10 / påse 1/10/100  
222852 82 mm 3/4" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 10 styck 10 / påse 1/10/100  

222852/2 82 mm 3/4" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 1 blister 2 / blister 1  

Rozprašovacia vsuvka
• so sitom z ušľachtilej ocele • s kyselinovzdorným tesniacim krúžkom EPDM • Materiál: Ušľachtilá oceľ • vhodné pre: 
Vysoký a nízky tlak

 
 

 Výr. č. Popis Dĺžka Ø závitu Ø tlakového kužeľa max. prietok vody  €

222865 drážkovaná 46 mm 1/2" 17 mm 4,5 l/min (3 bar) 1/10/100  
22875  37 mm 1/2" 18 mm 4,5 l/min (3 bar) 1/10/50  

Žľabová vsuvka
• so sitom z ušľachtilej ocele • s kyselinovzdorným tesniacim krúžkom EPDM • Materiál: Ušľachtilá oceľ • vhodné 
pre: Vysoký a nízky tlak

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Ø závitu Ø tlakového kužeľa max. prietok vody  €

222553 88 mm 1/2" 8 mm 3 l/min (3 bar) 1/10/100  
222554 58 mm 1/2" 12 mm 3 l/min (3 bar) 1/10/100  

Oblasti použitia

Živá hmotnosť (fáza chovu) ø vsuvky
> 5 kg (prasiatka, bežci) 3/8‘‘
> 20 kg (bežci, kŕmne ošípané) 1/2‘‘
> 50 kg (kŕmna ošípaná, prasnice, kance) 3/4‘‘

II = stredný 
prítok vody

I = minimálny 
prítok vody

III = maximálny 
prítok vody

Nová séria kvapkových napájadiel z nehrdzavejúcej ocele a mosadze/nehrdzavejúcej ocele
Tip: Prítok vody na dýze 3-stupňovo regulovateľný

Dĺžka

222550

222863

222865

22875

222553

222554
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Napájačky
Vsuvka na hryzenie
s hrubým tlakovým kužeľom

• ušľachtilá oceľ s mosadzným závitovým kusom • so sitom 
z ušľachtilej ocele • s kyselinovzdorným tesniacim krúžkom 
EPDM • vhodné pre: Vysoký a nízky tlak

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Ø závitu Ø vsuvky Ø tlakového kužeľa max. prietok vody  €

2235 64 mm 1/2" 1/2" 11 mm 1,5 l/min (3 bar) 1/10/100  
22362 71 mm 1/2" 3/4" 15 mm 2 l/min (3 bar) 1/5/50  
2236 71 mm 3/4" 3/4" 15 mm 2 l/min (3 bar) 1/5/50  

Vsuvka na hryzenie
s tenkým tlakovým kužeľom

• ušľachtilá oceľ s mosadzným závitovým kusom • so sitom 
z ušľachtilej ocele • s kyselinovzdorným tesniacim krúžkom 
EPDM • vhodné pre: Vysoký a nízky tlak

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Ø závitu Ø vsuvky Ø tlakového kužeľa max. prietok vody  €

22385 55 mm 1/2" 3/8" 6 mm 2,5 l/min (3 bar) 1/10/100  
22363 63 mm 1/2" 1/2" 8 mm 2 l/min (3 bar) 1/5/50  
22334 72 mm 1/2" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 1/10/100  
22364 77 mm 3/4" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 1/5/50  

Rozprašovacia vsuvka
• so sitom z ušľachtilej ocele • s kyselinovzdorným tesniacim krúžkom EPDM 
• Materiál: Mosadz • vhodné pre: Vysoký a nízky tlak

 
 

 

Výr. č. Popis Dĺžka Ø závitu Ø tlakového kužeľa max. prietok vody  €

22381 s 3 otvormi 46 mm 1/2" 17 mm 4,5 l/min (3 bar) 1/10/150  
2239 drážkovaná 45 mm 1/2" 17 mm 4,5 l/min (3 bar) 1/10/150  

Žľabová vsuvka Typ Brybak
• ušľachtilá oceľ s mosadzným závitovým kusom • so sitom z ušľachtilej ocele • s kyselinovzdorným tesniacim 
krúžkom EPDM • vhodné pre: Vysoký a nízky tlak

 

 

 
Výr. č. Dĺžka Ø závitu Ø tlakového kužeľa max. prietok vody  €

22382 58 mm 1/2" 12 mm 3 l/min (3 bar) 1/10/100  

22362

2236

22385

22363

22381

2239

22382
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Napájačky

AquaGlobe Hryzacia násoska s guľkou
• ušľachtilá oceľ s mosadzným závitovým kusom

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Ø závitu Ø vsuvky max. prietok vody vhodné pre  €

223202 66 mm 1/2" 3/8" 0,75 l/min (3 bar) Prasiatka max. 30 kg 1/75  
223204 79 mm 1/2" 1/2" 1,25 l/min (3 bar) Ošípané max. 110 kg, Teľatá max. 160 kg 1/75  
223205 79 mm 1/2" 1/2" 2,05 l/min (3 bar) Prasnice 1/75  
223207 97 mm 1/2" 3/4" 2,75 l/min (3 bar) Prasnice max. 300 kg, Hovädzí dobytok max. 300 kg 1/40  
223206 97 mm 3/4" 3/4" 2,75 l/min (3 bar) Prasnice max. 300 kg, Hovädzí dobytok max. 300 kg 1/40  

AquaGlobe Hryzacia násoska s guľkou
• ušľachtilá oceľ, vyrobená z jedného kusa

 

 

 Výr. č. Dĺžka Ø závitu Ø vsuvky max. prietok vody vhodné pre  €

223209 75 mm 1/2" 1/2" 1,25 l/min (3 bar) Ošípané max. 110 kg, Teľatá max. 160 kg 1/75  
223210 75 mm 1/2" 1/2" 2,05 l/min (3 bar) Prasnice 1/75  

Nástenný držiak
• Materiál: Ušľachtilá oceľ • na naskrutkovanie

 
 

 

22836

Výr. č. Sklon Prípojka  €

22836 45 ° 1/2" / 1/2" 1/80  
22835 30 ° 1/2" / 1/2" 1/80  
22837 0 ° 1/2" / 1/2" 1/80  

Orig. vsuvky AquaGlobe na hryzenie sa vyznačujú nasledujúcimi výhodami:
• Až o 40 % menšie plytvanie vodou
• Hygienické
• Anatomicky tvarované
• Vynikajúca kvalita a trvanlivosť
• Majú sa inštalovať vodorovne (na výšku hubice) alebo naklonené o 15°

Menšie plytvanie vody: Zviera musí celé napájadlo zobrať do papule, aby sa aktivoval guľový ventil. Tak sa zabráni „hraniu s vodou“, ako sa to robí pri bežných 
vsuvkách. Vďaka menšej spotrebe vody ušetríte tiež náklady na skladovanie a zhodnotenie hnoja. Hygienické: Neexistujú kúty ani uhly, v ktorých by sa mohli 
hromadiť baktérie. Okrem toho sa guľa vyčistí samotným otočným pohybom. AquaGlobe zaručuje maximálnu hygienu. Anatomický tvar: špeciálny tvar vsuvky 
na hryzenie (okrúhla so zaobleným otvorom na vodu) a použitie pohyblivej guľôčky ako ventilu a jeho umiestnenie uľahčuje zvieraťu sanie.

223202 223205
223207

223209
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Napájačky
Pripojovacia rúrka pre vsuvku na hryzenie
• horné upevnenie rúrky presúvateľné vo vertikálnom smere, tým vhodné pre 
všetky stenové systémy zálivov • pri všetkých vyhotoveniach s dvoma nad sebou 
ležiacimi výstupmi stoja výstupy k sebe v uhle 90°, tým ľahká dosiahnuteľnosť pre 
dve zvieratá súčasne • Materiál: Ušľachtilá oceľ • na upevnenie na stenu

 

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka Prípojka Výstup Sklon  €

221244 s jedným výstupom 75 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221245 s jedným výstupom 100 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221247 s dvoma výstupmi 75 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221248 s dvoma výstupmi 100 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221249 s dvoma výstupmi, vrát. ochranného oblúka 100 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221250 s dvoma výstupmi na rovnakej výške 65 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  

Pripojovacia rúrka pre dva zálivy
• na montáž nad priečku zálivu • Materiál: Ušľachtilá oceľ • na naskrutkovanie

 
 

 

Výr. č. Prípojka Výstup Sklon  €

221251 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  

Adaptér hryzacej násosky v tvary Y
• na dovybavenie existujúcich pripojovacích rúrok • Materiál: Ušľachtilá oceľ

 
 

 

Výr. č. Prípojka Výstup  €

221252 1/2" AG 1/2" IG 1/50  

Ochranný oblúk
• na montáž nad kvapkátkové napájadlá na hryzenie • vhodný pre všetky pripojo-
vacie rúrky

 
 

Výr. č. Materiál   €

221253 Ušľachtilá oceľ 1/10 600  

 

90°

221244

221245

221247

221248

221249

221250

221247, 221248, 
221249
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Napájačky
Nádoba na napájanie
• s nastaviteľnou dýzou • vsuvka s veľmi ľahkým chodom 
a dobre dosiahnuteľná • žiadna strata vody, pretože je 
vsuvka hlboko v miske • Materiál: Ušľachtilá oceľ

222620: ideálna na naučenie

 

 

 

Technické údaje 222620 222621 222622

Rozmery (Š x H x V) 15 x 9 x 21 cm 19 x 11 x 27 cm 21 x 16 x 29 cm
Možnosť pripojenia zhora zhora zhora

Výr. č. Popis Prípojka vody   €

222620 pre prasiatka 1/2" 1/12 288  
222621 pre kŕmne ošípané 1/2" 1/12 96  
222622 pre prasnice 1/2" 1/12 144  

Pripojovacia rúrka pre nádoby na napájanie
• priame vyhotovenie • vhodná na pripojenie na nádoby na napájanie 222620, 
222621, 222622 • Materiál: Ušľachtilá oceľ

 
 

 Výr. č. Dĺžka Prípojka Výstup  €

221240 50 cm 1/2" AG 1/2" AG 1  
221241 75 cm 1/2" AG 1/2" AG 1  
221242 100 cm 1/2" AG 1/2" AG 1  

222620
222621

222622
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Napájačky
Ventil napájačky Water Level
• Water Level je ideálny ventil, aby sa určitá hladina vody v napájadle, zásobníku vody a i. udržiavala konštantná • zvlášť vhodný 
pre čerstvo odstavené prasiatka, tým sa naučia ľahšie pitiu, keď sa im ponúka hladina vody a zálivy pre prasiatka, v ktorých musí 
byť voda v žľabe neustále • Výhoda: Ventil sa správa ako plavákový ventil, konštantná hladina vody a čistenie Water Level je avšak 
podstatne jednoduchšie, pretože ventilové teleso sa umiestni 1,0 m nad hladinou vody • Funkcia: Water Level pracuje pomocou 
vákua, ktoré pôsobí na gumovú membránu a zahradzuje tak prítok vody. Ventil je vybavený integrovaným zatváracím mechanizmom, 
aby sa mohol každý ventil zatvárať jednotlivo. • na montáž na vodorovné rúry • ventil sa môže tiež zatvoriť jednoduchým pohybom 
ruky • dvojnásobná životnosť vďaka dvojstennej membráne 

 

Výr. č. Popis Dĺžka  €

22879 Sklopný žľab pre Water Level vrát. upevnení na stenu  1  
228658 Rúrka z ušľachtilej ocele so závitom 1/2" 120 cm 1  
22869 Membrána pre Water Level stará verzia s dierami na skrutky  1  
22881 Membrána pre Water Level dvojstenné  1/300  
22883 Prechod 32 mm bez O krúžka pre Water Level  1  

Výr. č. Popis   €

22880 s antikorovou rúrou a sklopným žľabom, vrát. upevnení na stenu 1   
22867 s antikorovou rúrou, 120 cm 1/8 96  
22889 bez rúrky 1/24 192  

Technické údaje  

Počet zvierat 1 - 30 
Tlak vody 0,5 - 3 bar
Prietok vody 2,5 - 7 l/min

Tipy na používanie:
• Konštantný tlak od 1 do 3 bar – alebo použiť redukčný ventil
• Čistá voda – alebo filter, tým sa Water Level neupcháva
• Tesnenie prípojky/výstupu rúrky (s PTFE a tesniacou šnúrou), čím sa zabráni falošnému vzduchu
• Kapacita vody musí byť dostatočne veľká (vodovodná rúra)
• Čistenie/výmena membrány otočením na bajonetovom uzávere
• Hladina vody v žľabe na sanie vo výške 4 – 5 cm, čím sa zabráni krmivu v rúrke
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Miska pre prasiatka
• špeciálna miska pre prasiatka s okrajom vyklenutým smerom dovnútra • znižuje plytvanie krmivom 
• použiteľná na suché krmivo, mlieko a vodu • s upínacím hákom na upevnenie na všetky bežné podlahy 
maštalí • vďaka pevnej montáži pri hraní nezmizne žiadne krmivo • upevnenie a premiestnenie v zálive 
jedným pohybom ruky • Materiál: umelá hmota • odolné proti prehryznutiu

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Ø   €

22785 s J-hákom biela 29 cm 1/10 100  
22786 s T-hákom biela 29 cm 1/10 100  

Misky pre prasiatka

Miska pre prasiatka
• pre prasiatka v zálive pre odstavené prasiatka • vďaka pevnej montáži pri hraní nezmizne žiadne 
krmivo • upevnenie a premiestnenie v zálive jedným pohybom ruky • s upínacím hákom na upevnenie 
na všetky bežné podlahy maštalí • Materiál: Ušľachtilá oceľ

 
 

 

Výr. č. Ø   €

222854 25 cm 1/6 144  

Miska pre prasiatka Mini-Piglet
• pre plastové a ostatné podlahy maštale • pomocou misky na kŕmenie Mini-Piglet si môžu 
vaše prasiatka v zálive pre odstavené prasiatka zvyknúť nielen na prvé suché krmivo, takisto 
sa dá používať aj na mlieko a vodu • vyhotovená veľmi robustne a funkčne a tým sa osadí a 
premiestni v zálive jedným pohybom ruky • sedí ale tiež bezpečne tak, aby sa s ňou ošípané 
nehrali a aby krmivo nemohlo zmiznúť • krídla, s ktorými je miska rozdelená na 5 krmovísk, 
zabraňuje tomu, aby ošípané hádzali krmivo z misky a aby stúpali do misky a tak znečisťovali 
krmivo • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba Ø   €

22888 červený 24 cm 1/12 144  

Technické údaje 22888

Krmoviská 5
Kapacita krmiva 2 l

Technické údaje 222854

Krmoviská 4
Kapacita krmiva 2 l

Technické údaje  

Kapacita krmiva 2,5 l

rukoväť v tvare šípky 
uľahčuje upevnenie na 
podlahe maštale

22785
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Misky pre prasiatka
Miska pre prasiatka Easy Pan
• pre prasiatka v zálive pre odstavené prasiatka • použiteľná na suché krmivo, mlieko 
a vodu • upevnenie a premiestnenie v zálive jedným pohybom ruky • vďaka pevnej 
montáži pri hraní nezmizne žiadne krmivo • s upínacím hákom na upevnenie na 
plastové a kovové podlahy maštalí • Materiál: umelá hmota

 

 

 

rukoväť v tvare šípky 
uľahčuje upevnenie na 
podlahe maštale

Výr. č. Farba Výška Ø   €

2285 červený / žltá 32 cm 27 cm 1/30 240  

Miska pre prasiatka Mini Hopper Pan
• veko sa uzatvorí hermeticky a samotné prasiatko ho nevie otvoriť • zaoblené hrany 
zabraňujú plytvaniu krmiva • použiteľná na suché krmivo • jednoduché nastavenie 
kŕmnych dávok • s upínacím hákom na upevnenie na plastové a kovové podlahy maštalí 
• Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Výška Ø   €

22850 červený / žltá 32 cm 27 cm 1/15 120  

Miska pre prasiatka Maxi Hopper Pan
• kŕmny žľab/automat na nakŕmenie čerstvo odstavených prasiatok • ľahká regulácia prívodu krmiva 
otočením prestavovacej skrutky • používa sa prvých 7 až 10 dní po odstavení, aby sa prasiatka lepšie 
dostali na žranie, skôr ako si privyknú na používanie bežných automatov na kŕmenie suchým a kašovitým 
krmivom • ak sa použije miska na kŕmenie spoločne s kŕmnou násypkou, postačí jednorazové naplnenie na 
deň • použiteľná ako na suché krmivo, tak aj na zmiešané kašovité krmivo • žiadne rohy, v ktorých by sa 
mohli usadzovať zvyšky krmiva • jednoduché a hygienické čistenie • s upínacím hákom na upevnenie na 
plastové a kovové podlahy maštalí • Materiál: umelá hmota 

 

 

Výr. č. Popis Farba Výška Ø OJ Kus/OJ   €  

221076 nezmontovaný červený / biela 68 cm 42,5 cm   1 15   
221076-0 nezmontovaná červený / biela 68 cm 42,5 cm 10 styck 10 / kartong 1/10    

Výr. č. Popis  €

221077 Násypka na postavenie 221075 na 221076 1/10  
22842 Nasadzovací modul 1  
22844 Veko pre nasadzovací modul 1/50  

Technické údaje 2285

Krmoviská 5
Kapacita krmiva 2,6 l

Technické údaje 22850

Krmoviská 5
Kapacita krmiva 2,6 l
Kapacita nadstavca 6 l

Technické údaje  

Krmoviská 10
Kapacita krmiva 9 l
Kapacita nadstavca 21 l
Počet zvierat 20 - 30 
Hmotnosť zvieraťa 6 - 15 kg

221076

221076 + 22842 + 22844
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Kŕmne automaty

Kŕmny automat pre prasiatka TR-5
• pohodlná, presná regulácia kŕmnej dávky v 12 polohách, dokonca s 
plnou násypkou • s vnútri ležiacim stieracím systémom sa môže krmivo 
ideálne dávkovať alebo dokonca zahradiť • s ochrannou hranou proti 
prehryzeniu z ušľachtilej ocele • hygienický a ľahko sa čistí, pretože je 
bez rohov, v ktorých môže krmivo zostávať • s 3 cm soklom • Materiál: 
umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Popis  €

22764 Nástenný držiak pre TR-5 1/10  

Technické údaje 22763

Krmoviská 5
Kapacita krmiva 120 l
Počet zvierat 25 
Hmotnosť zvieraťa 6 - 30 kg

Výr. č. Farba Šírka Hĺbka Výška   €  

22763 čierna 80,5 cm 30 cm 70 cm 1 30   

Miska pre prasiatka Maxi Pan
• bez nadstavca • na nakŕmenie čerstvo odstavených prasiatok • žľab sa môže použiť ako na 
suché krmivo, tak aj na zmiešaný príkrm • s upínacím hákom na upevnenie na plastové a kovové 
podlahy maštalí • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba Výška Ø   €

221075 červený 68 cm 42,5 cm 1/10 120  

Technické údaje 221075

Krmoviská 10
Kapacita krmiva 9 l

Kŕmny automat Grow Feeder Maxi
• pre kŕmne ošípané • mechanizmus z ušľachtilej ocele príjmu krmiva simuluje prirodzené 
rýpanie zvierat • z vysoko pevného polypropylénu • Klapka na krmivo a ochranná hrana proti 
hryzeniu z ušľachtilej ocele • jednoduchá manipulácia a jednoduché čistenie

22784: Inštalácia prívodu vody je možná na obidvoch stranách 
• Kvapkátkové napájadlo ľahko dosiahnuteľné aj pre malé prasiatka • vlhko-suchý systém 
podporuje chuť

o 30 % väčšia kapacita (60 l)
Presné dávkovanie krmiva prostredníctvom 13 možností nastavenia
Ideálne na dávkovanie surového krmiva!

 

 
Technické údaje  

Kapacita krmiva 60 l
Hmotnosť zvieraťa 15 - 120 kg

Výr. č. Popis Farba Výška Ø   €   

22784 s prípojkou na vodu čierna 107 cm 37 cm 1 18    
22788 bez prípojky na vodu čierna 107 cm 37 cm 1 18   NEW

22764

22784
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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

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

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

Diétne doplnkové krmivo pre prasiatka

 
 

Kŕmne odporúčanie:
• prvá dávka: Skŕmiť 2 – 4 ml (1 – 2 dávkovacie zdvihy)
• v prípade potreby na 2. a 3 deň po prvej dávke nová dávka 2 ml
• pri odstavení a pri poruchách trávenia 1 – 2 x denne skŕmiť po 2 ml

Výr. č. Obsah  €

15990 250 ml / Fľaša 1/12  

Výr. č. Popis  €

221054 Dávkovač 1/400  

Globigen Pig Doser
na stabilizáciu fyziologického trávenia

• pre úspešný štart do života • Prísun prírodných vaječných imunoglobulínov • podporuje imunitný systém 
a zdravie čriev • môže znížiť mieru úmrtnosti (viac odučených prasiatok/prasnica/rok) • môže zlepšiť 
prírastok na váhe • nižšia kapacita pufrov, ľahko stráviteľné suroviny • Dávkovač na jednoduchú a rýchlu 
aplikáciu v prvých dňoch života
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Doplnkové krmivo
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  

Kvalita pre 
krmivá

Probicol® -F Liquid
Na stabilizovanie fyziologického trávenia a na krátkodobé prídavné zásobovanie vitamínmi

Tekuté diétne doplnkové krmivo s obsahovými a prídavnými látkami, ktoré potrebuje prasiatko ihneď po pôrode, po 
odstavení, ako aj pri poruchách trávenia a telesných ťažkostiach.

• Baktérie kyseliny mliečnej sa usadzujú v čreve a môžu tak zabrániť šíreniu škodlivých baktérií (napr. E-Coli) • ideálny 
výživový doplnok s energetickými nosičmi a vitamínmi A, D3 a E, ako aj imunoglobínmi (z kolostra) na podporu imunit-
ného systému prasiatok • jednoduchá aplikácia pomocou pumpovacieho dávkovača (výr. č. 221054, voliteľne dostupný)

Diétne doplnkové krmivo na stabilizáciu fyziologického trávenia.
Ľahko stráviteľné suroviny.

 

 

Výr. č. Obsah  €

15770 250 ml / Fľaša 1/12  

Výr. č. Popis  €

221054 Dávkovač 1/400  

Kŕmne odporúčanie:
• 1 zdvih pumpy = 2 ml podať ihneď po pôrode. Pri prvých príznakoch hnačky ráno a večer vždy 1 pumpovací 
zdvih = 2 ml podať orálne pomocou dávkovača pre prasiatka až do odznenia hnačky.

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

221054
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Umelé oplodnenie
Sprej pre kance Boarmate™
Boarmate™ bol vyvinutý pre gazdov a chovateľov, ktorí potrebujú pomoc pri zisťovaní 
optimálneho časového okamihu oplodnenia prasníc a mladých prasníc. Pomocou Boar-
mate™ sa stimulujú prasnice a mladé prasnice a ukazujú zreteľný stojací reflex, hneď ako 
sú pripravené na párenie. Toto je optimálny časový okamih na oplodnenie. Pri riadnom 
používaní sa pomocou Boarmate™ dajú eliminovať problémy pri rozpoznaní ruje prasníc 
a mladých prasníc, ktoré môžu vzniknúť ak chýba kanec a zvýšia sa šance na úspech 
umelých oplodnení.

• na zistenie optimálneho časového okamihu krytia, resp. časového okamihu oplodnenia 
pri prasniciach a mladých prasniciach • slúži tiež ako prídavná stimulácia pri oplodnení 
• striekať max. 2 sekundy v blízkosti prasnice

 

 

Výr. č. Popis Obsah  €

2290 DE / EN 80 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  
22158 DA/PL 80 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  
22157 FR / ES 80 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  
22139 DE / FR / EN / IT 250 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  
22156 ES / NL / DA / PL 250 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Vonný sprej pre kancov
• na zistenie ruje a stimulácie prasnice • nastrieka sa priamo na rypák mladej/starej prasnice • treba použiť aj pri 
váhavých kancoch na zvýšenie libida

 

 

Výr. č. Obsah  €

22153 250 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Špirálový katéter
• osvedčený jednorazový katéter s rukoväťou a krytkou na úspešné oplodnenie • optimálne utesnenie a stimulácia

 
 

 Výr. č. OJ Kus/OJ  €

22620 5 styck 5 / påse 1/5/500  

Katéter z penového materiálu
• so stabilnou, ohybnou, plastovou rúrkou • vysoko kvalitný penový materiál pre lepšie držanie, 
zabráni sa strate spermií

 

 

 
Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

22622 s rukoväťou a viečkom 5 styck 5 / påse 1/5/500  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

22626 Predĺženie ohybné 100 styck 100 / påse 1/100/1.000  

Oplodňovací oblúk pre ošípané A.I. Buddy
• ľahký plastový oblúk • rýchle a jednoduché založenie • dodávaná kovová tyč zaručuje 
pevné osadenie oplodňovacej pipety

 
 

 

Výr. č. Farba   €

22619 žltá 1/20 320  

Výr. č. Popis  €

22618 Kovová tyč pre 22619 1/20  

Výhody Boarmate™
• Zvýšenie miery úspešnosti umelých oplodnení, 
zvlášť v malých čriedach • Kratšie časové intervaly 
medzi odstavením a novým oplodnením • Stúpanie 
ročnej produktivity prasníc • Nie je potrebné žiadne 
hľadanie kanca • Uľahčí rozpoznanie prasníc, ktoré 
nemajú cyklus a „tichej ruje“ • Zvýšenie miery 
oprasenia • Včasnejšie prvé oplodnenie mladých 
prasníc • použitie efektívne z hľadiska nákladov

Top Seller
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Umelé oplodnenie
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  

Špirálový katéter
• Orig. Minitüb • osvedčený jednorazový katéter • perfektné spracovanie urobí zo 
spoľahlivej spirety globálne najobľúbenejší jednorazový katéter • násada s možnosťou 
narolovania • s úchytom • s uzatváracou zátkou

 

 

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

22901 modrá 5 styck 5 / pack 1/5/600  

Špirálový katéter SafeBlue® Spirette
• sterilizovaný, hygienicky zabalený katéter, použitie obalu ako ochrannej fólie na zavedenie a zvlášť 
na upustenie od prídavného klzného gélu, ktorý často predstavuje zdroj pre bakteriálne znečistenie, 
robia zo SafeBlue® jedinečný hygienický koncept na oplodnenie. • Dávkovací box obsahuje 100 
sterilne zabalených, klzným prostriedkom opatrených katétrov • sterilný 

 

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

22981 modrá 1 pack 100 / pack 1/4  

Katéter z penového materiálu SafeBlue® Foamtip
• špička z penového materiálu s mazaním • poranenia sú vylúčené • flexibilný • bez úchytu 
• po 100 kusov v praktickom dávkovacom boxe • sterilný • jednotlivo zabalené

 

 

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

22968 modrá 1 pack 100 / pack 1/4  

Katéter z penového materiálu Foamtip
• poranenia sú vylúčené • flexibilný • oplodňovací katéter so závitom v násade: tuba sa otočí v násade 
tak, aby bola počas oplodňovania pevne ukotvená • pre vyššiu bezpečnosť, zvlášť s novými pomôckami na 
oplodnenie • bez úchytu

 

 

 

Výr. č. OJ Kus/OJ  €

22906 25 styck 25 / pack 1/25/500  
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Fotometer SDM 1
• kompaktný, veľmi presný fotometer na analýzu hustoty spermií • kalibrovaný na semená 
kancov • nie je potrebné žiadne riedenie vzoriek semena • indikácia koncentrácie semien 
v miliónoch spermií/ml • kalibrovanie sa vykoná automaticky pri každom procese merania 
• minimálne náklady na údržbu a veľmi jednoduché čistenie • presne vyrobená mikrokyveta 
sa zaistí bezpečne v správnej polohe • mikrokyveta slúži súčasne ako pipeta, reagenčná 
nádoba a kyveta

Na vyžiadanie možnosť kalibrovania aj pre hovädzí dobytok, kone, malé prežúvavce a psy.

 

 

Výr. č.  €

229901 1/7  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

229915 Mikrokyvety pre fotometer SDM 1 1 pack 100 / pack 1  

Riedidlo na spermie kancov Merk III
• ideálne na konzervovanie semien až do 4 dní • s antibiotikom 
– prísada • vyrobené pod štandardom ISO 9001 a GMP • kvalita 
odskúšaná po šaržiach prostredníctvom výrobcu 

 

 

Výr. č. Obsah  €

22902 60 g / Vrecko 1/100  

Fľaša na semená
• Materiál: umelá hmota

 
 

 
22904

Výr. č. Farba Kapacita OJ Kus/OJ  €

22903 transparentná 100 ml 500 styck 500 / kartong 1/500  

Výr. č. Popis Farba OJ Kus/OJ  €

22904 Kryty na fľašu na semená farebne triedené 250 styck 250 / pack 1/250/5.000  

HK-prístroj na diagnostikovanie brezivosti 
pre ošípané
Keď už aj vo vašej stajni prebieha chovu bez narušení a bez nepríjemných prekvapení 
(domnelá tehotnosť, poruchy plodnosti atď.) a má sa ďalekosiahlo zabrániť zníženej 
hospodárnosti v dôsledku žiadnej brezivosti, s používaním HK-prístroja na diagnos-
tikovanie brezivosti získate potrebnú istotu. Pomocou prístroja na diagnostikovanie 
brezivosti HK sa môžu rozpoznať brezivé prasnice alebo kozy od 30 dní po poslednom 
oplodnení s oveľa viac ako 90 %-nou istotou.

• voliteľne prevádzka s batériou alebo akumulátorom • akustický a optický indikátor 
brezivosti • zapnutie a vypnutie s jednoduchým stlačením tlačidla • vypínacia 
automatika sa stará o nepotrebnú spotrebu energie • odoberateľný, robustný čip  
poskytuje bezpečné držanie na opasku • Dodávka sa uskutoční bez nabíjačky 
• 9 V bloková batéria je súčasťou dodávky • Dodávka v pevnom plastovom kufri

 

 

 

Výr. č. Popis  €

22130 so špirálovou sondou 1/10  

Výr. č. Popis  €

22132 Nabíjačka 1  
222-8482 Alkalická batéria 9 V – blok 6LR61 1  

Umelé oplodnenie

229915
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Označovanie
Jednorazová rukavica vinylová
• rukavica pre alergikov na latex – bez latexových proteínov a urýchľovačov 
• Oblasti použitia: Potravinársky priemysel, umelé oplodnenie • použiteľné na líci i 
rube • nesterilné • bez latexu, bez púdru • 1.5 AQL (štandard kvality) • Hmotnosť 
veľkosť M: 4,5 g/styck • bezpečný pre potraviny

Ideálne na umelé oplodnenie!

 

 

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

22894 transparentná 6,5-7 / S 24 cm 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
22895 transparentná 7,5-8 / M 24 cm 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
22920 transparentná 8,5-9 / L 24 cm 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
22896 transparentná 9,5-10 / XL 24 cm 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  

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  
20156 červený 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  
20158 modrá 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  

Top Seller
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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  

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  
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Tetovanie
Raziace značkovadlo Top Quality
• hlava raziaceho značkovadla frézovaná z jedného kusa • veľmi vysoká 
životnosť • Materiál: Oceľ galvanicky pozinkovaná

 
 

 Výr. č. Veľkosť písma Rady Miesta celkom  €

19995 20 mm 2 10 1/10  
19996 20 mm 2 12 1/10  

Vložka pre raziace značkovadlo
• ceruzky z nehrdzavejúcej ocele • bez prídavnej základnej platne • hodiace sa pre raziace 
značkovadlo špičkovej kvality a z hliníka

 

 

 
Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Veľkosť písma Tvar špice  €

199810 Číslica jednotlivá 17,7 mm 9,4 mm 4 mm 10 mm hrot 1  
19982 Písmeno jednotlivé 17,7 mm 9,4 mm 4 mm 10 mm hrot 1  

199800 AT-kombinácia, ušľachtilá oceľ 17,7 mm 18,8 mm 4 mm 10 mm hrot 1  
1926 Číslica jednotlivá 30 mm 15 mm 4 mm 20 mm hrot 1  
1927 Písmeno jednotlivé 30 mm 15 mm 4 mm 20 mm hrot 1  
1959 Slepé miesto jednotlivé 30 mm 15 mm 4 mm 20 mm  1  

19261 Súprava číslic 0-9 30 mm 15 mm 4 mm 20 mm hrot 1  
19651 Číslica jednotlivá 35 mm 20 mm 3 mm 30 mm hrot 1  
19650 Písmeno jednotlivé 35 mm 20 mm 3 mm 30 mm hrot 1  
19652 Slepé miesto jednotlivé 35 mm 20 mm 3 mm 30 mm  1  
19641 Číslica jednotlivá 50 mm 25 mm 4 mm 40 mm hrot 1  
19640 Písmeno jednotlivé 50 mm 25 mm 4 mm 40 mm hrot 1  
19642 Slepé miesto jednotlivé 50 mm 25 mm 4 mm 40 mm  1  

Vložka s prídavnou základnou platňou
• ceruzky z nehrdzavejúcej ocele • s prídavnou základnou platňou • pre raziace značkovadlo 
štandard 30 mm a 40 mm, model do roku 2016!

 

 

 Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Veľkosť písma Tvar špice  €

1963 Číslica jednotlivá 55 mm 22,4 mm 2 mm 30 mm hrot 1  
1962 Písmeno jednotlivé 55 mm 22,4 mm 2 mm 30 mm hrot 1  
1964 Slepé miesto jednotlivé 55 mm 22,4 mm 2 mm 30 mm  1  
1968 Číslica jednotlivá 70,2 mm 29,7 mm 2 mm 40 mm hrot 1  
1967 Písmeno jednotlivé 70,2 mm 29,7 mm 2 mm 40 mm hrot 1  
1969 Slepé miesto jednotlivé 70,2 mm 29,7 mm 2 mm 40 mm  1  

Raziace značkovadlo
• hlava raziaceho značkovadla prietlačne lisovaná • extrémne stabilné a ľahké 
• pre vložky bez prídavnej základnej platne! • Materiál: Hliník

 

 

 

Výr. č. Veľkosť písma Rady Miesta celkom  €

192011 20 mm 1 5 1/24  
192081 20 mm 1 6 1/24  
192021 20 mm 2 10 1/24  
192031 20 mm 2 12 1/24  
192041 20 mm 2 14 1/24  
192051 30 mm 1 5 1/24  
192061 40 mm 1 4 1/24  

192081

192021

19996

19995

1927 1959 1926

19621968 19671969
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Tetovanie
Tetovacie kliešte
• výhoda tetovacích klieští s pákovým prevodom je v tom, že na základe 
priaznivejších pákových pomerov sa môže tetovanie uskutočniť s ďaleko 
menšou námahou a tým ešte presnejšie • Materiál: kov

 

 

 

Výr. č. Popis Veľkosť písma Rady Miesta celkom  €

19101 s jednoduchým prevodom 10 mm 1 5 1/10  
19100 s pákovým prevodom 10 mm 1 5 1/10  
19103 s pákovým prevodom 10 mm 2 10 1/10  
19212 s jednoduchým prevodom 7 mm 1 7 1/10  
19218 s jednoduchým prevodom 7 mm 2 10 1/10  

Made in Germany

Pečiatková poduška
• kompletne s plsťou • nádoba s úchytom a vekom

 

 

 
Výr. č. Popis  €

1929 Pečiatková poduška dlhá 1/30  
19292 Pečiatková poduška priečna 1/30  

Tetovací tuš TopMarker
• umývateľné • Zreteľná možnosť odčítania • ideálny na tetovanie s tetovacími kliešťami a raziacim značkovadlom

 

 

 Výr. č. Farba Obsah  €

1931 čierna 1000 ml / Fľaša 1/6  

Vložka pre tetovacie kliešte
Vždy uveďte jednotlivé číslice, resp. písmena a v akom variante (1, 2, 3,... resp. A, B, C,...) Potrebujete 
vložku. Na vyžiadanie vyrobíme každú vložku pre vaše tetovacie kliešte, napríklad iné veľkosti, viaceré 
znaky písma na jednej základnej platni alebo tiež priečne číslice.

 

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Veľkosť písma Tvar špice  €

195 Číslica jednotlivá 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm okrúhle 1  
197 Písmeno jednotlivé 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm okrúhle 1  

1990 Slepé miesto jednotlivé 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm  1  
193 Súprava číslic 0-9 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm okrúhle 1  

1971 Súprava písmen A – Z 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm okrúhle 1  
19215 Číslica jednotlivá 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm okrúhle 1  
19216 Písmeno jednotlivé 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm okrúhle 1  
19217 Slepé miesto jednotlivé 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm  1  
19213 Súprava číslic 0-9 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm okrúhle 1  
19214 Súprava písmen A – Z 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm okrúhle 1  

Výr. č. Popis  €

19291 Samotná plsť pre pečiatkové podušky 1/500  
19292

1929

195197 19217

1910119100 19103

19212 19218
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Tetovanie
Preštepovacie kliešte
• vo vreckovom formáte • nehrdzavejúce vyhotovenie

 

 

 
Výr. č. Popis Materiál  €

1911 s klinovitým výrezom Ušľachtilá oceľ 1/10/100  
1912 so zaobleným výrezom Ušľachtilá oceľ 1/10/100  
1913 s obdĺžnikovým výrezom Ušľachtilá oceľ 1/10/100  
1914 s strechovitým výrezom Ušľachtilá oceľ 1/10/100  

RAIDEX Tetovacia farba
• farba pripravená na použitie • plocha tetovaného miesta sa môže ihneď vytrieť, resp. vmasírovať

 

 

 

Výr. č. Farba Obsah  €

1915 čierna 60 g / Tuba 1/50  
19150 zelená 60 g / Tuba 1/50  

RAIDEX Tetovacia pasta
• farba pripravená na použitie

 

 

 
Výr. č. Farba Obsah  €

1916 čierna 600 g / Dóza 1/22  

RAIDEX Tetovacia farba rolovacia guľôčka
• rolovacia guľôčka uľahčuje nanášanie tetovacej farby na kožu

 

 

 
Výr. č. Farba Obsah  €

1917 čierna 80 ml / Fľaša s rolovacou guľou 1/40  

RAIDEX Špeciálny tetovací tuš
• umývateľné • zaručuje zreteľnú možnosť odčítania • ideálny na tetovanie s tetovacími kliešťami a raziacim značkovadlom

 

 

 
Výr. č. Farba Obsah  €

19281 čierna 500 ml / Fľaša 1/10  
1928 čierna 1000 ml / Fľaša 1/6  

RAIDEX Farba na pečiatku na mäso
• zodpovedá smernici 94/36/ES, ktorá reguluje označovanie mäsových výrobkov

 

Dodržiavajte pokyny pre používanie a bezpečnostné pokyny!
 

Výr. č. Farba Obsah  €

19184 hnedá 1000 ml / Fľaša 1/6  

1915 19150
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Potreby pre veterinárov
Digitálny teplomer pre veľké zvieratá
• so 14 cm dlhou sondou • vysoká presnosť • uloženie poslednej hodnoty • Automatické vypínanie 
• vodotesný • indikácia výmeny batérie • na prevádzkovanie s: 1 x 3 V - CR2032 Lítium-iónové

 
 

 

Výr. č.  €

2138 1/6/24  

Výr. č. Popis  €

29918 Gombíková batéria 3 V 1/20  

Digitálny teplomer topTEMP
• digitálny teplomer na rektálne použitie pre zvieratá • ergonomicky prispôsobený na zviera • na 
prevádzkovanie s: 1 x 1,5 V - AAA (Micro) • Batéria je súčasťou dodávky

 
 

 
Výr. č.  €

21124 1/32  

Digitálny teplomer
• vysoká presnosť • rýchlo merajúci za 10 sek. (rektálne), resp. 17 sek. (orálne) • automatický signálny 
tón na konci merania • uloženie poslednej hodnoty • Automatické vypínanie • vždy s transparentným 
ochranným obalom • vodotesný • indikácia výmeny batérie • na prevádzkovanie s: 1 x 1,5 V - R41 
Alkalické mangánové • Batéria je súčasťou dodávky

 

 

 

Výr. č. Popis Farba  €

2136 s tuhou sondou fialová 1/10/200  
2137 s flexibilnou sondou oranžová 1/10/200  

Digitálny teplomer BigScreen
• s flexibilnou sondou • vysoká presnosť • s osvetlením pozadia indikácie: zelená – žiadna 
teplota, červená – oblasť teploty • automatický signálny tón na konci merania • uloženie 
poslednej hodnoty • Automatické vypínanie • vodotesný • indikácia výmeny batérie • na 
prevádzkovanie s: 1 x 3 V - CR2032 Lítium • Batéria je súčasťou dodávky

 
 

 Výr. č.  €

2130 1/6/24  

Výr. č. Popis  €

29918 Gombíková batéria 3 V 1/20  

Technické údaje 2138

Rozsah merania teploty 32 - 43,9 °C
Čas merania 8 sek.
Jednotka teploty voliteľná Stupeň Celzia °C / Fahrenheit °F
Presnosť merania teploty +/- 0,1 °C
Hmotnosť  

Technické údaje 21124

Rozsah merania teploty 32 - 42 °C
Čas merania 10 - 15 sek.
Jednotka teploty voliteľná Stupeň Celzia °C / Fahrenheit °F
Presnosť merania teploty +/- 0,1 °C
Hmotnosť 69 g

Technické údaje  

Rozsah merania teploty 32 - 42 °C
Čas merania  
Presnosť merania teploty +/- 0,1 °C
Hmotnosť  

Technické údaje 2130

Rozsah merania teploty 32 - 43,9 °C
Čas merania 10 sek.
Jednotka teploty voliteľná Stupeň Celzia °C / Fahrenheit °F
Presnosť merania teploty +/- 0,1 °C
Hmotnosť  

2137

2136
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Skrinka na univerzálne použitie
• na riadne uschovanie

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška   €

321776 modrá 38 cm 25 cm 11,5 cm 1/30 360  
321778 zelená 38 cm 25 cm 11,5 cm 1/30 360  

Potreby pre veterinárov

Rukoväť skalpela
• pre všetky bežné čepele skalpela

 

 

 

Výr. č. Materiál  €

2215 Ušľachtilá oceľ 1/10/100  

Súprava skalpela
• Materiál: Ušľachtilá oceľ

 

 

 

Súprava pozostávajúca z: 1 x rukoväť skalpela (2215), 5 x čepele skalpela (2216)

Výr. č. OJ Kus/OJ  €

22160 1 blister 1 / blister 1  

Sklopná čepeľ skalpela
• pre všetky bežné čepele skalpela

 

 

 
Výr. č. Materiál  €

22150 Ušľachtilá oceľ 1/10/200  

Swann-Morton Čepeľ skalpela
• Materiál: Uhlíková oceľ

 

 

 Výr. č. Veľkosť OJ Kus/OJ  €

2216 22 100 styck 100 / kartong 1/100  
2216/10 22 1 blister 10 / blister 1  
22161 24 100 styck 100 / kartong 1/100  

Chirurgické šijacie ihly
• s pružinovým očkom – 3/8 zahnutým • reže sa zvonka • nesterilné

2278: Súprava = veľkosť 1+4+7 (vždy 4 kusy)

2275 ideálne pre prasiatka

 

 

Výr. č. Materiál Veľkosť Dĺžka Ø OJ Kus/OJ  €

2270 Ušľachtilá oceľ 1 80 mm 1,4 mm 1 påse 12 / påse 1/12  
2271 Ušľachtilá oceľ 2 75 mm 1,4 mm 1 påse 12 / påse 1/12  
2272 Ušľachtilá oceľ 3 70 mm 1,3 mm 1 påse 12 / påse 1/12  
2273 Ušľachtilá oceľ 4 65 mm 1,3 mm 1 påse 12 / påse 1/12  
2274 Ušľachtilá oceľ 5 60 mm 1,2 mm 1 påse 12 / påse 1/12  
2275 Ušľachtilá oceľ 6 55 mm 1,1 mm 1 påse 12 / påse 1/12  
2276 Ušľachtilá oceľ 7 50 mm 1,1 mm 1 påse 12 / påse 1/12  
2278 Ušľachtilá oceľ 1 + 4 + 7   1 påse 12 / påse 1/12  

2216

22161
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Potreby pre veterinárov

Svorka na 
artérie

 
 

 
Výr. č. Materiál Dĺžka  €

2280 Ušľachtilá oceľ 17 cm 1/12/216  

Pridržiavač Mathieu

 

 

 

Výr. č. Materiál Dĺžka  €

2281 Ušľachtilá oceľ 17 cm 1/12/216  

Aparát na omračovanie dobytka Blitz
• schválený ako aparát na omračovanie zvierat fyzikálno-technickou spolkovou ustanovizňou Braunschweig v Nemecku • poniklované, vysoko kvalitné 
vyhotovenie v masívnej konštrukcii • masívny skrutkový spoj zaručuje bezpečné osadenie uzatváracieho prvku • ochrana proti nechcenému uvoľneniu 
hlavového prvku pri výstrele • malý spätný ráz vďaka zvlášť stabilnému vyhotoveniu • bezpečnosť proti nechcenému odstreleniu v dôsledku uvoľnenia 
úderníka až po úplnom pretlačení kohútika • prostredníctvom šesťhranu sa zabráni neúmyselnému rolovaniu aparátu • vniknutie kolíka aktivuje navyše 
tlakovú vlnu, ktorá má ihneď za následok bezpečné omráčenie zvieraťa. Tým sa môže zviera zabiť bez bolesti. • nezničiteľný so zosilnenými pružinami na 
drsné nasadenie • Kaliber 9 x 17 mm s centrálnym odpálením

21255: Aparát na omračovanie dobytka Blitz sa dodáva aj v súprave s príslušenstvom. 
• Zabalený v plastovom kufri: Aparát na omračovanie dobytka Blitz (výr. č. 21251), čistiaca súprava, súprava dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu, 
mazací olej 50 ml (Ballistol), 3 otvory na kartuše

 

 

Výr. č. Popis Kaliber  €

21251 Verzia 2019 9 x 17 mm 1/10  
21255 Verzia 2019, s príslušenstvom v kufri 9 x 17 mm 1/4  

Výr. č. Popis Farba Kaliber použiteľné pre OJ Kus/OJ  €

21201 Špeciálne kartuše zelená 9x17
prasiatka (od 5 – 30 kg), ošípané, 

ovce (do 1. roku života), teľatá
1 pack 50 / pack 1/10/100  

21202 Špeciálne kartuše žltá 9x17
ovce a kozy (od 1. roku života), kravy, 

ľahké voly
1 pack 50 / pack 1/10/100  

21204 Špeciálne kartuše modrá 9x17 stredne ťažké voly a mladé býky 1 pack 50 / pack 1/10/100  

21203 Špeciálne kartuše červený 9x17 kone, najťažšie voly a dospelé býky 1 pack 50 / pack 1/10/100  

Made in Germany

Šijací materiál Perlon
• nesterilný šijací materiál z perlonu v klbkovom balení • nite sú kvôli ich vysokej pevnosti v ťahu uprednostňované vo 
veterinárnej medicíne • biely, pletený materiál • veľmi hladký povrch • hojenie rán bez reakcie • vysoká pevnosť proti 
vytrhnutiu uzla • veľmi dobrá stálosť priemeru 

 

 Výr. č. Farba Materiál Dĺžka Hrúbka vhodné pre  €

2264 červený Perlon 40 m 2 Prasiatka 1/10/400  
2265 modrá Perlon 30 m 3 Ovce 1/10/400  
2266 zelená Perlon 25 m 4 Hovädzí dobytok 1/10/400  
2267 tmavozelená Perlon 15 m 5 Hovädzí dobytok 1/10/400  

Made in Germany

Nové bezpečnostné funkcie
Ochranný oblúk zabraňuje nechcenému uvoľneniu páky.
Sklad na patróny bol modifikovaný tak, aby boli splnené zadania C.I.P. (Stála medzinárodná komisia na kontrolu 
ručných zbraní) a aby sa nemohli zaviesť žiadne dlhšie kartuše (napr. 9 x 27 mm).

21255
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Potreby pre veterinárov
HSW ROUX-REVOLVER®

• pochrómované mosadzou a leštené vyhotovenie • Skúmavky Durit 
- puzdro s okienkom • najlepšie vhodné pre hromadné vakcinácie 
• s upínateľným piestom • voliteľne so závitovým nadstavcom alebo 
nadstavcom Luer-Lock • možnosť dodávky aj v predĺženom vyhotovení 
• Nastavenie dávkovania: Delený kotúč

 

 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita Odstupňovanie Dávkovanie Predĺženie  €

231 Závitový nadstavec 10 ml nekalibrovaný   1/50  
233 Závitový nadstavec 30 ml kalibrovaný 0,5 - 2,5 ml  1/50  
232 Závitový nadstavec 30 ml kalibrovaný 1 - 5 ml  1/50  

2317 Závitový nadstavec 30 ml kalibrovaný 1 - 5 ml s predĺžením 1/10  
234 Závitový nadstavec 50 ml kalibrovaný 1 - 5 ml  1/50  
237 Závitový nadstavec 50 ml kalibrovaný 1 - 5 ml s predĺžením 1/10  
235 nadstavec Luer-Lock 10 ml nekalibrovaný   1/50  

23600 nadstavec Luer-Lock 30 ml kalibrovaný 0,5 - 2,5 ml  1/50  
236 nadstavec Luer-Lock 30 ml kalibrovaný 1 - 5 ml  1/50  

23602 nadstavec Luer-Lock 50 ml kalibrovaný 1 - 5 ml  1/50  
238 nadstavec Luer-Lock 50 ml kalibrovaný 1 - 5 ml s predĺžením 1/10  

HSW Predĺženie 
ROUX-REVOLVER®

 

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka  €

2319 pre 30 ml revolver 40 cm 1  
239 pre 50 ml revolver 40 cm 1  

Flexibilné predĺženie
• pre HSW striekačky

 
 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Dĺžka  €

2316 Závit / Závit 29 cm 1  
23161 Luer-Lock / Luer-Lock 29 cm 1  
23162 Závit / Luer-Lock 29 cm 1  

Súprava tesnení pre striekačku HSW 
ROUX-REVOLVER®

• pozostávajúca z tesnenia vpredu, tesnenia vzadu, piestu a tesnenia kanyly
 

 

 

Výr. č. Popis vhodné pre  €

2325 pre 10 ml Hauptner / Roux 1/100  
2327 pre 30 + 50 ml Roux 1/100/1.000  
2330 pre 30 + 50 ml Hauptner 1/100  

Valce a tesniaca súprava v súprave

 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

23310 pre 10 ml 1 blister 1 / blister 1  
23311 pre 30 ml 1 blister 1 / blister 1  
23312 pre 50 ml 1 blister 1 / blister 1  

 

Valec

 
 

 

Výr. č. Kapacita Odstupňovanie vhodné pre  €

241 10 ml nekalibrovaný Hauptner / Roux 1/100  

245 30 ml nekalibrovaný Roux 1/100  
2413 30 ml nekalibrovaný Hauptner 1/100  
247 50 ml nekalibrovaný Roux 1/100  
2414 50 ml nekalibrovaný Hauptner 1/100  

Súprava transportného háku
• pozostávajúca z transportného háku 31152, skrutky 31154 
a listovej pružiny 31161

 

 

 

Výr. č.  €

31170 1/200  

238

231



404

Potreby pre veterinárov
HSW MULTI-MATIC®

• dávkovacia striekačka pre radové vakcinácie, originál Henke • inovačný a ergonomický dizajn 
• vynikajúca manipulácia vďaka rukovätiam z vysoko pevnostnej hliníkovej tlakovej liatiny 
• vysoko pevnostný plastový valec s kovovým kanylovým nadstavcom, odolný proti všetkým 
známym liekom • maximálna presnosť dávkovania s toleranciou < 1 % • jednoduché dávkovanie 
pomocou dávkovacieho kolesa 0,5 – 2,5 ml (25 ml), resp. 1 – 5 ml (50 ml) • ľahký servis vďaka 
jednoduchej demontáži • biokompatibilný • valec – autoklávovateľný (sterilizovateľný pri 134°) 
• odolná voči UV žiareniu • sterilizovateľné 

 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita Dávkovanie  €

23101 nadstavec Luer-Lock 25 ml 0,5 - 2,5 ml 1/50  
23102 nadstavec Luer-Lock 50 ml 1 - 5 ml 1/50  
23103 Závitový nadstavec 25 ml 0,5 - 2,5 ml 1/50  
23104 Závitový nadstavec 50 ml 1 - 5 ml 1/50  

HSW FERRO-MATIC® s držiakom fľaše
• automatická samoplniaca striekačka • kovovo-sklenené vyhotovenie • vysokopevnostná 
piestová tyč • presné a plynulé nastavenie dávkovača • jednoduchšia a rýchlejšia výmena fliaš s 
liekom vďaka novému držiaku na fľaše • biely adaptér pre fľaše s liekom s priemerom 20 mm a 
veľkosťou fliaš 50/100 ml. • modrý adaptér pre fľaše s liekom s priemerom 30 mm a veľkosťou 
fliaš 200 – 500 ml • Nastavenie dávkovania: plynule nastaviteľný

Držiak na fľaše s univerzálnym 
adaptérom

 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Dávkovanie  €

23216 nadstavec Luer-Lock 1 - 3 ml 1/20  
23217 nadstavec Luer-Lock 1 - 5 ml 1/20  

HSW Valec
pre HSW FERRO-MATIC®

 

 

 

249
2410

Výr. č. Kapacita Odstupňovanie  €

249 3 ml kalibrovaný 1/100  
2410 5 ml kalibrovaný 1/100  

HSW VET-MATIC®

• automatická injekčná striekačka pre farmaceutické zvieracie preparáty • stabilná piestová tyč so 
zväčšeným prietokom • plne demontovateľná, optimálna možnosť čistenia • presne vyrobené jednotlivé 
diely, možnosť samostatnej dodávky • dobre nastaviteľné dávkované množstvo, plynulo nastaviteľné 
• dvojdielny kanylový nadstavec so zaistením ventilu • Henke antiblokovací ventilový systém • dodávka s 
hadicou a stúpacou rúrou • Nastavenie dávkovania: plynule nastaviteľný

 
 

 
Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita  €

2323 nadstavec Luer-Lock 5 ml 1/20  

Výr. č. Popis Kapacita  €

2410 HSW Valec 5 ml 1/100  

Súprava tesnení pre FERRO-MATIC®

pre HSW FERRO-MATIC®

• pozostávajúca zo všetkých tesnení, ventilov a pružín

 
 

 

Výr. č. Popis  €

2331 pre 3 ml 1  
2332 pre 5 ml 1  

23102

23216
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Potreby pre veterinárov
HSW ECO-MATIC® s nadstavcom na fľašu
• Premium jemná dávkovacia plastová striekačka s vysoko pevným plastovým valcom 
• s plastovým košom na uchytenie fliaš do 100 ml • ergonomický dizajn a jednoduchšia 
manipulácia pre najmenšie injekčné množstvá • plynulé dávkovanie a presne nastaviteľné 
• vysoká presnosť dávkovania zvlášť pri najmenších množstvách • kovový kanylový nadstavec 
bez opotrebenia • vysoko pevný plastový kôš poskytuje ochranu pred nárazom alebo úderom 
• jednoduchá a rýchla výmena fliaš s liekom • mimoriadna vzhľadom na cenu a výkon

 

 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita Dávkovanie  €

23131 nadstavec Luer-Lock 0,3 ml 0,1 - 0,3 ml 1/25  
23126 nadstavec Luer-Lock 1 ml 0,1 - 1 ml 1/25  
23120 Závitový nadstavec 2 ml 0,2 - 2 ml 1/25  
23121 nadstavec Luer-Lock 2 ml 0,2 - 2 ml 1/25  
23122 Závitový nadstavec 5 ml 0,5 - 5 ml 1/25  
23123 nadstavec Luer-Lock 5 ml 0,5 - 5 ml 1/25  

HSW ECO-MATIC® s nadstavcom na hadicu
• Premium plastová striekačka s vysoko pevným plastovým valcom • kovový kanylový nadstavec 
bez opotrebenia • presné a plynulé nastavenie dávkovača • ergonomický dizajn a najjednoduchšia 
manipulácia • dodávka vrát. hadice • kompatibilná so súpravou odoberacích a vetracích krytiek 
(výr. č. 31397) • Nastavenie dávkovania: plynule nastaviteľný

 

 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita Dávkovanie  €

23110 nadstavec Luer-Lock 2 ml 0,2 - 2 ml 1/25  
23111 nadstavec Luer-Lock 5 ml 0,5 - 5 ml 1/25  

HSW ECO-MATIC®

so súpravou univerzálnych adaptérov pre fľaše s liekom

• Premium jemná dávkovacia plastová striekačka s vysoko pevným plastovým valcom • s trojdielnou 
súpravou univerzálnych adaptérov na uchytenie fliaš rozličných tvarov a veľkostí (10 – 500 ml a 
väčších) • univerzálne adaptéry nie sú kompatibilné k striekačkám HSW ECO-MATIC® s plastovým 
košom (výr. č. 23120-23123, 23126, 23131) • ergonomický dizajn a jednoduchšia manipulácia pre 
najmenšie injekčné množstvá • plynulé dávkovanie a presne nastaviteľné • vysoká presnosť dávko-
vania zvlášť pri najmenších množstvách • kovový kanylový nadstavec bez opotrebenia • jednoduchá 
a rýchla výmena fliaš s liekom • mimoriadna vzhľadom na cenu a výkon

 

 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita Dávkovanie  €

23136 nadstavec Luer-Lock 0,3 ml 0,1 - 0,3 ml 1/25  
23137 nadstavec Luer-Lock 1 ml 0,1 - 1 ml 1/25  
23138 nadstavec Luer-Lock 2 ml 0,2 - 2 ml 1/25  
23139 nadstavec Luer-Lock 5 ml 0,5 - 5 ml 1/25  
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Súprava odoberacích, vetracích krytiek
• pre všetky samoplniace striekačky s nadstavcom na hadicu • pozostáva z 
1 x Ø 20 mm bielej pre veľkosť fľaše 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm modrej pre 
veľkosť fľaše 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm zelenej pre veľkosť fľaše od 500 ml

 
 

 

Výr. č.  €

31397 1/50  

Potreby pre veterinárov

 

 

HSW ECO-MATIC® Twin
• Plastový hrot Premium s dvoma samostatnými valcami z vysoko pevného plastu 
a neopotrebovateľného kovového nadstavca kanyly • simultánna aplikácia dvoch 
liekov/očkovacích látok je možná bez zmiešania • pevne nastavené dávkovanie 
na valec (sú dostupné rozličné kombinácie dávkovača) • ergonomický dizajn a 
jednoduchšia manipulácia pri malej hmotnosti • nastaviteľná vzdialenosť kanýl 
• nastaviteľná poloha valcov • je možný nadstavec na fľašu a/alebo nadstavec na 
hadicu • Dodávka vrátane dvoch univerzálnych adaptérov na každú fľašu (Ø 20 mm 
a Ø 30 mm), adaptérov na hadicu (Ø 4 – 6 mm) a PVC hadíc (Ø 4 mm)

 
 

 

Výr. č. Dávkovanie  €

23170 1 - 1 ml 1/20  
23171 1 - 2 ml 1/20  
23172 2 - 2 ml 1/20  

Výr. č. Popis  €

31501 Valec vľavo 1 ml 1  
31502 Valec vľavo 2 ml 1  
31503 Valec vpravo 1 ml 1  
31504 Valec vpravo 2 ml 1  
31505 Predná časť šesťhran Luer-Lock 1  
31506 Prevlečná matica 1  
31507 Adaptér na hadicu Ø 4 – 6 mm 1  
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Potreby pre veterinárov
HSW Bezihlový injekčný prístroj EPIG®

prvý bezihlový ručný prístroj na intramuskulárne očkovanie prasiatok
• optimálne výsledky očkovania vďaka priamej spätnej väzbe pri každej injekcii prostredníctvom LED 
signálov na obidvoch stranách prístroja • na aplikáciu pri prasiatkach od odstavenia až po koniec 
odchovu (vek cca 3 – 10 týždňov) • vysoká presnosť dávkovania vďaka integrovanému riadeniu 
senzorom, ktoré rozpozná vzduch v okruhu tekutiny a hlási to • dávkovanie nastaviteľné na 1 ml 
a 2 ml, veľkosti fliaš 20 ml baž 500 ml, kompatibilné s väčšinou intramuskuálárnych očkovacích 
látok • Plug-and-Play: vložiť akumulátor, nastrčiť fľašu a spustiť • jednoduché nastavenie, údržba, 
čistiace postupy pre dlhú životnosť a najvyššie štandardy biobezpečnosti • integrovaný Bluetooth 
umožňuje vyhodnotenie údajov očkovania po aplikovaní (potrebná aplikácia EPIG®) • odolné 
komponenty s kvalitou medicínskej kvality zaručujú odolnosť proti striekajúcej vode a prachotesnosť 
• zvýšenie kvality očkovania a pohody zvieraťa pri súčasnom zredukovaní rôznych rizík (napr. krížové 
kontaminácie, poranenia pichnutím ihlou, odlomené kanyly)

V prípade záujmu si vyžiadajte informácie o produkte!

 

 

Výr. č.  €

23900 1  

Výr. č. Popis  €

23901 Servisná súprava s náhradným valcom 1  

Novinka

HSW HENKE-JECT® TBC
• striekačka vyvinutá špeciálne na tuberkulináciu v novej veľkosti 2,0 ml. • kovovo-sklenený piest 
s vysoko pevnou plastovou rukoväťou • maximálna presnosť dávkovača = 0,1 ml na ťah pákou 
• moderný a ergonomický dizajn • poskytuje bezpečnú a ľahkú manipuláciu • biokompatibilný 
• valec – autoklávovateľný (sterilizovateľný pri 134°) • sterilizovateľné

 
 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita Dávkovanie  €

23240 nadstavec Luer-Lock 2 ml 0,1 ml 1/20  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

2416 Valec 2 ml   1/100  
2415 Valec 1,8 ml (stará verzia)   1/100  

31363 Kanyla HSW-ECO® 0,7 x 4 mm 1 pack 12 / pack 1/12/180  
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Potreby pre veterinárov
HSW DRENCH-MATIC® Premium
• Samoplniaca podávacia striekačka na orálnu aplikáciu, ako aj na 
drenčovanie stavu zvierat • použiteľná tiež ako injekčná striekačka 
• úchopy z vysoko kvalitnej hliníkovej tlakovej liatiny • jednoduchá 
manipulácia a jednoduché čistenie • vysoko pevný plastový valec 
• proces plnenia individuálne nastaviteľný pomocou tlaku pružiny 
• dodávka s hadicou a nasadzovacou rúrou 11 cm • Nastavenie 
dávkovania: plynule nastaviteľný 

 

 

Výr. č. Popis Kapacita  €

27408 vrát. chrbtového kanistra 2,5 l 23 ml 1  
27413 bez chrbtového kanistra 23 ml 1/20  

Výr. č. Popis Kapacita  €

27416 Súprava tesnení  1  
27418 Plastový valec 23 ml 1  
31254 Adaptér Luer-Lock na prestavenie ako injekčná striekačka (vhodné len na 12,5 ml + 30 ml)  1  
27400 Kanister na chrbát pre podávaciu striekačku 2,5 l 1  

HSW DRENCH-MATIC® Eco
• Samoplniaca podávacia striekačka na orálnu aplikáciu, ako aj 
na drenčovanie stavu zvierat • Nastavenie dávkovania: plynule 
nastaviteľný

 

 

 

Výr. č. Popis Kapacita  €

27401 bez chrbtového kanistra 23 ml 1/20  
2740 s chrbtovým kanistrom 2,5 l 23 ml 1  

27412 bez chrbtového kanistra 30 ml 1/20  
27410 s chrbtovým kanistrom 2,5 l 30 ml 1  

Výr. č. Popis Kapacita  €

27402 Plastový valec 23 ml 1  
27411 Plastový valec 30 ml 1  
2333 Súprava tesnení  1  
2338 Súprava tesnení  1  

27400 Kanister na chrbát pre podávaciu striekačku 2,5 l 1  

použiteľné so samostat-
ným adaptérom tiež ako 
injekčná striekačka!

27413

27408

2740

27401
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Potreby pre veterinárov

HSW ECO-MATIC® Drencher
• automatická samoplniaca striekačka na injekciu na drenčovacie zariadenie, pre orálne aplikácie a 
aplikácie Pour-on • špeciálne vyvinutá na použitie pri hovädzom dobytku a ovciach • veľkosti 12,5 ml 
a 30 ml použiteľné so samostatným adaptérom tiež ako injekčná striekačka • dávkovanie nastaviteľné 
cez dávkovacie koleso • ergonomický dizajn s ľahkým používaním • robustnosť a dlhá životnosť vďaka 
používaniu vysoko pevných a odolných materiálov • malá hmotnosť • dodávka s hadicou • Nastavenie 
dávkovania: Dávkovacie koleso

 
 

 

Výr. č. Popis Kapacita Dávkovanie  €

23150 ako injektor 12,5 ml 0,5 - 12,5 ml 1/25  
23151 ako drenčovacie zariadenie s kovovou dýzou 12,5 ml 0,5 - 12,5 ml 1/25  
23152 ako drenčovacie zariadenie s kovovou dýzou 30 ml 5 - 30 ml 1/25  
23153 pour-on s plastovým nadstavcom 70 ml 7,5 - 70 ml 1/25  

Výr. č. Popis Kapacita  €

31254 Adaptér Luer-Lock na prestavenie ako injekčná striekačka (vhodné len na 12,5 ml + 30 ml)  1  
27400 Kanister na chrbát pre podávaciu striekačku 2,5 l 1  

HSW Tyč na vakcináciu
• pre komfortnú injekciu • použiteľná pre všetky striekačky s prípojkou Luer-Lock • prednostne vhodná na hromadné vakcinácie 
• pre lepšiu vzdialenosť k zvieraťu, tým zvýšená bezpečnosť používateľa • vysoko pevné karbónovo-kovové vyhotovenie, tým 
malá hmotnosť pri veľmi vysokej pevnosti • bezpečné a stabilné spojenie kanýl • ochrana proti zalomeniu • žiadne zlomenie 
hadicového spojenia • ergonomická manipulácia • optimalizovaný zvyškový objem s 2 ml (krátka tyč), resp. 3 ml (dlhá tyč) pre 
najmenšiu stratu liekov

23250: Pracovná dĺžka (od rukoväte po zviera) = 83 cm
23251: Pracovná dĺžka (od rukoväte po zviera) = 43 cm

 
 

 

rozsah dodávky: 1 x tyč na vakcináciu, vrát. hadice a 
ochrany proti zalomeniu

Výr. č. Dĺžka  €

23250 102 cm 1  
23251 61 cm 1  

HSW INJECTION TUBE
Flexibilný hadicový systém, ktorý zabraňuje zlomeniu kanýl počas injekcie. Zaručenie bezpečnej 
injekcie aj pri pohybe zvierat.
• dĺžka 75 cm, flexibilná hadica • Gumový ochranný kryt s Ø 45 mm pre vyššiu stabilitu na zvierati 
• zostávajúce zvyškové množstvo pod 2,1 ml zaručuje malú stratu liekov • žiadny negatívny účinok na 
presnosť dávkovania striekačky vďaka zosilnenej stene hadice • odolná voči rôznym očkovacím látkam 
• možnosť vyvarenia hadice • vhodná pre všetky striekačky a ihly s nadstavcom Luer-Lock • striekačka 
a ihla nie je súčasťou dodávky

 
 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Dĺžka  €

23165 nadstavec Luer-Lock 75 cm 1  

Novinka

27400

2315323150 23151
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Potreby pre veterinárov
HSW PREMIUM® kanyla s 
nadstavcom Luer-Lock
• výrazný Bison výbrus • vyrobená z pružinovo 
tvrdej ťahanej chróm-niklovej ušľachtilej ocele 
• veľmi hrubostenná rúra kanyly s vysokou 
stabilitou a extrémnou elasticitou • veľkoryso 
tvarované kovové nadstavce • rúra kanyly je v 
nadstavcu bezpečne ukotvená a zabezpečená 
proti pretočeniu • nadstavce sú orazené s údajmi 
v mm a Gauge • kanyly sa dodávajú v priehľad-
nom kontajnere • etiketa má rozmery podľa 
nemeckého, anglického a francúzskeho systému 
• etiketa je opatrená farebným kódom ISO na 
rýchlu identifikáciu priemeru • Nadstavec: Luer-
Lock • 10 styck / Box

   

Výr. č. Ø Dĺžka  €

36101 1 mm 10 mm 1/10/100  
36102 1 mm 15 mm 1/10/100  
36103 1 mm 20 mm 1/10/100  
36124 1,2 mm 10 mm 1/10/100  
36104 1,2 mm 15 mm 1/10/100  
36105 1,2 mm 20 mm 1/10/100  
36106 1,2 mm 25 mm 1/10/100  
36107 1,4 mm 15 mm 1/10/100  
36108 1,4 mm 20 mm 1/10/100  
36109 1,4 mm 25 mm 1/10/100  
36110 1,4 mm 35 mm 1/10/100  
36111 1,6 mm 15 mm 1/10/100  
36112 1,6 mm 20 mm 1/10/100  
36113 1,6 mm 25 mm 1/10/100  
36114 1,6 mm 35 mm 1/10/100  
36115 1,8 mm 15 mm 1/10/100  
36116 1,8 mm 20 mm 1/10/100  
36117 1,8 mm 25 mm 1/10/100  
36118 1,8 mm 35 mm 1/10/100  
36119 2 mm 20 mm 1/10/100  
36120 2 mm 25 mm 1/10/100  
36121 2 mm 35 mm 1/10/100  
36122 2 mm 40 mm 1/10/100  
36123 2 mm 50 mm 1/10/100  
36128 1,8 mm 30 mm 1/10/100  
36130 2 mm 30 mm 1/10/100  
36132 2,2 mm 25 mm 1/10/100  
36133 2,2 mm 30 mm 1/10/100  
36134 2,2 mm 35 mm 1/10/100  
36135 2,4 mm 20 mm 1/10/100  
36137 2,4 mm 30 mm 1/10/100  

HSW PREMIUM® kanyla so 
závitovým nadstavcom
• výrazný Bison výbrus • vyrobená z pružinovo 
tvrdej ťahanej chróm-niklovej ušľachtilej ocele 
• veľmi hrubostenná rúra kanyly s vysokou stabilitou 
a extrémnou elasticitou • veľkoryso tvarované 
kovové nadstavce • rúra kanyly je v nadstavcu 
bezpečne ukotvená a zabezpečená proti 
pretočeniu • nadstavce sú orazené s údajmi v mm 
a Gauge • kanyly sa dodávajú v priehľadnom 
kontajnere • etiketa má rozmery podľa 
nemeckého, anglického a francúzskeho systému 
• etiketa je opatrená farebným kódom ISO na 
rýchlu identifikáciu priemeru • Nadstavec: 
Závitový nadstavec • 10 styck / Box

  

Výr. č. Ø Dĺžka  €

361 1 mm 10 mm 1/10/100  
362 1 mm 15 mm 1/10/100  
363 1 mm 20 mm 1/10/100  
364 1,2 mm 15 mm 1/10/100  
365 1,2 mm 20 mm 1/10/100  
366 1,2 mm 25 mm 1/10/100  
367 1,4 mm 15 mm 1/10/100  
368 1,4 mm 20 mm 1/10/100  
369 1,4 mm 25 mm 1/10/100  

3610 1,4 mm 35 mm 1/10/100  
3611 1,6 mm 15 mm 1/10/100  
3612 1,6 mm 20 mm 1/10/100  
3613 1,6 mm 25 mm 1/10/100  
3614 1,6 mm 35 mm 1/10/100  
3615 1,8 mm 15 mm 1/10/100  
3616 1,8 mm 20 mm 1/10/100  
3617 1,8 mm 25 mm 1/10/100  
3618 1,8 mm 35 mm 1/10/100  
3619 2 mm 20 mm 1/10/100  
3620 2 mm 25 mm 1/10/100  
3621 2 mm 35 mm 1/10/100  

HSW ECO® kanyla
• kanyla z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele 
• Nadstavec: nadstavec Luer-Lock • 12 styck / Box

   

Výr. č. Ø Dĺžka  €

2645 0,8 mm 5 mm 1/12/180  
2641 0,8 mm 10 mm 1/12/180  
2646 0,8 mm 25 mm 1/12/180  
2643 0,9 mm 10 mm 1/12/180  
261 1 mm 10 mm 1/12/180  
262 1 mm 15 mm 1/12/180  

2635 1 mm 20 mm 1/12/180  
263 1 mm 25 mm 1/12/180  

2634 1,2 mm 10 mm 1/12/180  
264 1,2 mm 15 mm 1/12/180  
265 1,2 mm 20 mm 1/12/180  
266 1,2 mm 25 mm 1/12/180  

2622 1,4 mm 10 mm 1/12/180  
2671 1,4 mm 15 mm 1/12/180  
2672 1,4 mm 20 mm 1/12/180  
268 1,4 mm 25 mm 1/12/180  
269 1,4 mm 35 mm 1/12/180  

2630 1,5 mm 15 mm 1/12/180  
2678 1,5 mm 30 mm 1/12/180  
2640 1,6 mm 10 mm 1/12/180  
2615 1,6 mm 15 mm 1/12/180  
2616 1,6 mm 20 mm 1/12/180  
2610 1,6 mm 25 mm 1/12/180  
2632 1,6 mm 30 mm 1/12/180  
2611 1,6 mm 35 mm 1/12/180  
2623 1,8 mm 15 mm 1/12/180  
2624 1,8 mm 20 mm 1/12/180  
2612 1,8 mm 25 mm 1/12/180  
2625 1,8 mm 30 mm 1/12/180  
2613 1,8 mm 35 mm 1/12/180  
2680 2 mm 15 mm 1/12/180  
2619 2 mm 20 mm 1/12/180  
2620 2 mm 25 mm 1/12/180  
2614 2 mm 30 mm 1/12/180  
2626 2 mm 35 mm 1/12/180  
2618 2 mm 40 mm 1/12/180  
2637 2 mm 50 mm 1/12/180  
2633 2,2 mm 20 mm 1/12/180  
2673 2,2 mm 25 mm 1/12/180  
2627 2,2 mm 30 mm 1/12/180  
2628 2,2 mm 35 mm 1/12/180  
2629 2,4 mm 35 mm 1/12/180  

Ø Použitie obyčajne pre:

do 1,2 mm Kurča
1,0 - 2,0 mm Ošípaná
1,2 - 2,4 mm Hovädzí dobytok
1,0 - 1,8 mm Ovca
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Potreby pre veterinárov
Podávacia striekačka drenčovacieho zariadenia
• manuálne vyhotovenie • ľahký a nerozbitný • jednoduché rozoberanie a čistenie 
• Nastavenie dávkovania: plynule nastaviteľná nastavovacím kolieskom

 
 

 

Výr. č. Kapacita  €

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

Výr. č. Popis vhodný pre  €

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  

Podávacia striekačka drenčovacieho zariadenia
• samoplniace vyhotovenie vrát. ventilu • Hadica (70 cm) je vybavená nasávacou hlavou a môže sa voliteľne opatriť dodanou kanylovou nasávacou hlavou 
• vrát. zahnutej podávacej kanyly • so samostatným adaptérom Luer-Lock • ľahký a nerozbitný • jednoduché rozoberanie a čistenie • Kanister na chrbát 
(výr. č. 27400) voliteľne dostupný • s priloženou plniacou stupnicou • Nastavenie dávkovania: plynule nastaviteľná nastavovacím kolieskom

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita  €

23611 modrá 50 ml 1/50  

Výr. č. Popis Kapacita  €

27400 Kanister na chrbát pre podávaciu striekačku 2,5 l 1  

23610

23612

2366

2380

23611

27400
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Potreby pre veterinárov
Podávacia striekačka
• s prídavným katéterom sa táto podávacia striekačka hodí vynikajúco 
na vyplachovanie maternice pri kravách

 

 

 

Výr. č. Kapacita  €

23491 400 ml 1/30  

Výr. č. Popis  €

23492 Nasadzovací kužeľ pre 23491 1/10  
23493 Katéter pre 23491 1/150  
23498 Nasadzovacia rúra pre 23491 1/50  

Nylonová dávkovacia striekačka s podávacou kanylou
• ľahko ovládateľná dávkovacia striekačka, bezpečný proti prasknutiu • vrát. zahnutej podávacej 
kanyly • so stupnicou plnenia

 
 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita  €

23500 Závitový nadstavec 50 ml 1/150  

Nylonová dávkovacia striekačka
• ľahko ovládateľná dávkovacia striekačka, bezpečný proti prasknutiu • so stupnicou plnenia

 
 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita  €

23410 Luer-Lock 10 ml 1/50/250  
23420 Luer-Lock 20 ml 1/50/250  
23430 Luer-Lock 30 ml 1/50/200  
23440 Luer-Lock 50 ml 1/25/200  
23460 Závit 10 ml 1/50/250  
23470 Závit 20 ml 1/50/250  
23480 Závit 30 ml 1/50/200  
23490 Závit 50 ml 1/10/25  

Dávkovacia striekačka TU Flex-Master
• robustná plastová striekačka z TPX • možnosť vyvarenia na dezinfekciu 
• vrát. náhradného tesniaceho krúžku • s natlačenou plniacou stupnicou

 
 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita OJ Kus/OJ  €

23710 Luer-Lock 10 ml 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23711 Luer-Lock 20 ml 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23712 Luer-Lock 30 ml 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23713 Luer-Lock 50 ml 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23720 Závit 10 ml 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23721 Závit 20 ml 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23722 Závit 30 ml 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23723 Závit 50 ml 1 blister 1 / blister 1/20/120  

Výr. č. Popis  €

23500-1 Podávacia kanyla samotná 1/300  

23491

2349223493

23410

23480

23720

23721

23710

23711
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Potreby pre veterinárov
HSW Jednorazová injekčná striekačka HENKE-JECT®

2-dielny

• s mimoriadnym ľahkým chodom, nepriepustný, transparentný valec • bez gumenej zátky, bez 
styrénov a bez DEHP, bez latexu a silikónového oleja • bez pyrogénov, bez PVC, netoxické 
• definovaná nulová poloha • predĺžené odstupňovanie pre široké spektrum použitia 
• citeľné bezpečnostné zastavenie, aby sa zabránilo neúmyselnému vytiahnutiu piestu 
z valca striekačky • sterilný • zabalené: jednotlivo

 

 

 

Výr. č. Kanylový nadstavec Kapacita OJ Kus/OJ  €

21722 Luer 2 ml / 3 ml 1 pack 100 / pack 1/25  
21700 Luer 5 ml / 6 ml 1 pack 100 / pack 1/20  
21701 Luer 10 ml / 12 ml 1 pack 100 / pack 1/12  
21702 Luer 20 ml / 24 ml 1 pack 100 / pack 1/8  
21703 Luer 30 ml 1 pack 50 / pack 1/10  
21704 Luer 50 ml / 60 ml 1 pack 30 / pack 1/10  

HSW Jednorazová kanula HENKE-JECT®

• vysoká vyťahovacia sila pätky kanyly • rovnomerná vpichovacia sila kanyly • hladký, 
presný výbrus podľa ISO 7864 • rúra kanyly: nehrdzavejúca oceľ podľa ISO 9626 • farebné 
značenie priemeru kanyly na jednotlivom obale a dávkovacom kartóne • záruka 5 rokov 
• Nadstavec: Luer • 100 styck / Balenie

 

 

 

Výr. č. Ø Dĺžka gauge  €

21742 0,4 mm 20 mm 27 G x 3/4“ 1/40  
21743 0,5 mm 16 mm 25 G x 5/8“ 1/40  
21744 0,55 mm 25 mm 24 G x 1“ 1/40  
21710 0,6 mm 25 mm 23 G x 1“ 1/40  
21737 0,6 mm 30 mm 23 G x 1 1/4“ 1/40  
21746 0,8 mm 10 mm 21 G x 3/8“ 1/40  
21711 0,8 mm 16 mm 21 G x 5/8“ 1/40  
21723 0,8 mm 25 mm 21 G x 1“ 1/40  
21720 0,8 mm 40 mm 21 G x 1 1/2“ 1/40  
21726 0,9 mm 25 mm 20 G x 1“ 1/40  
21731 1,1 mm 25 mm 19 G x 1“ 1/40  
21727 1,1 mm 30 mm 19 G x 1 1/4“ 1/40  
21728 1,1 mm 40 mm 19 G x 1 1/2“ 1/40  
21733 1,2 mm 25 mm 18 G x 1“ 1/40  
21732 1,2 mm 30 mm 18 G x 1 1/4“ 1/40  
21729 1,2 mm 40 mm 18 G x 1 1/2“ 1/40  
21712 1,4 mm 50 mm 17 G x 2“ 1/30  
21713 1,6 mm 25 mm 16 G x 1“ 1/40  
21724 1,6 mm 40 mm 16 G x 1 1/2“ 1/40  
21735 1,8 mm 40 mm 15 G x 1 1/2“ 1/40  

Ø Použitie obyčajne pre:

do 1,2 mm Kurča
1,0 - 2,0 mm Ošípaná
1,2 - 2,4 mm Hovädzí dobytok
1,0 - 1,8 mm Ovca

21722
21700

21701

21702

21704
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Označovanie uší

Kliešte na ušné známky PrimaFlex
• s čiernou vložkou • na vtiahnutie ušných známok PrimaFlex • veľkosť 0 –3

s čiernou vložkou

 

 

Výr. č.  €

2090 1/20  

Výr. č. Popis  €

20950
Súprava náhradných dielov (červený a čierny plastový diel a 2 pružiny) 

PrimaFlex
1/60  

Kliešte na ušné známky pre AllFlex
• s modrou vložkou • na vtiahnutie ušných známok AllFlex

s modrou vložkou

 

 

Výr. č.  €

2098 1/20  

Súprava prestavenia pre kliešte na ušné 
známky

 

 

 
Výr. č. Popis Farba  €

20981 pre AllFlex modrá 1/60  
2092 pre FlexoPlus a MultiFlex sivá 1/60  
2093 pre Duo zelená 1/60  
2094 pre PrimaFlex čierna 1/60  

Ušná známka PrimaFlex
• vo farbách žltá, červená, zelená, modrá alebo biela • možnosť dodávky iba po baleniach (1-25, 
26-50, 51-75 ...)

Pri objednávke uveďte, prosím, želanú farbu a číslovanie!
Minimálne objednané množstvo pre skladované farby a číslovania: 100 kusov (4 balenia)

 

 

Výr. č. Veľkosť Popis žltá červený zelená modrá biela OJ Kus/OJ
 

€

2055 0 nepopísaná na sklade na sklade na sklade na sklade na sklade 1 pack 25 / pack 1/25  

2065 1 nepopísaná na sklade na sklade na sklade na sklade na sklade 1 pack 25 / pack 1/25  

2075 2 nepopísaná na sklade na sklade na sklade na sklade na sklade 1 pack 25 / pack 1/25  

20751 3 nepopísaná na sklade na sklade nie na sklade nie na sklade na sklade 1 pack 25 / pack 1/25  

2056 0 obojstranne razená skladom 1-300 skladom 1-300 skladom 1-300 skladom 1-300 skladom 1-300 1 pack 25 / pack 1/25  

2066 1 obojstranne razená skladom 1-1000 skladom 1-500 skladom 1-500 skladom 1-500 skladom 1-500 1 pack 25 / pack 1/25  

2076 2 obojstranne razená skladom 1-300 skladom 1-300 skladom 1-300 skladom 1-300 skladom 1-300 1 pack 25 / pack 1/25  

20761 3 obojstranne razená skladom 1-300 skladom 1-300 nie na sklade nie na sklade nie na sklade 1 pack 25 / pack 1/25  

PrimaFlex označovanie uší – kvalita, ktorá presviedča!

Senzačné kliešte PrimaFlex umožňujú: Okamžité vkladanie ušných známok. Kliešte jednoducho pritlačiť – označenie je hotové. Špeciálny pružinový 
mechanizmus klieští spôsobí okamžité aktivovanie ušnej známky.

Rozmery:
• Veľkosť 0 = 49 x 18 mm
• Veľkosť 1 = 46 x 44 mm
• Veľkosť 2 = 61 x 45 mm
• Veľkosť 3 = vpredu 90 x 62 mm / vzadu 46 x 44 mm

20981

2092

2093

2094

2056 2066

2076 20761
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Označovanie uší
Kliešte Twintag
• s napínacou pružinou

 

 

 

Výr. č. Materiál  €

2095 Hliník 1/50  

Ušná známka Twintag
• špeciálna ušná známka pre prasiatka, ovce a 
jahňatá • vo farbách žltá, červená, zelená, modrá 
alebo biela • možnosť dodávky iba po baleniach 
(1-50, 51-100, ...)

Pri objednávke uveďte, prosím, želanú farbu a číslovanie!
Minimálne objednané množstvo pre skladované farby a číslovania: 100 kusov (2 balenia)

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka na sklade OJ Kus/OJ  €

2085 nepopísaná 35 mm 10 mm na sklade 1 pack 50 / pack 1/50  
2086 jednostranne razená 35 mm 10 mm skladom 1-200 1 pack 50 / pack 1/50  

Štítok na krk pre ovcu
• oválna • so závesným otvorom • na sklade červená, žltá, nepopísané

Pri objednávke prosíme vždy uviesť farbu!

 

 

Výr. č. Popis Popis Šírka Výška na sklade OJ Kus/OJ  €

20684 Smallplus nepopísaná 50 mm 65 mm
na sklade červená, žltá, 

nepopísané
1 pack 25 / pack 1/25  

20685 Mediplus nepopísaná 65 mm 80 mm
na sklade červená, žltá, 

nepopísané
1 pack 25 / pack 1/25  

Označovacia ceruzka
• na samostatné popísanie • nerozmazateľné • ihneď schnúce • dodatočné 
označenie alebo doplnenie ľubovoľných číslic alebo znakov na už navlečených 
známkach je pomocou tejto ceruzky ľahko možné

 

 

 

Výr. č. Farba Hrúbka písma  €

20144 čierna 2 mm 1/25/500  
20144/1 čierna 2 mm 1  
20143 čierna 1 mm 1/10/100  

20144

20143
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Označovanie uší

Kliešte na ušné známky pre FlexoPlus a MultiFlex
• so sivou vložkou • na navliekanie ušných známok FlexoPlus a MultiFlex

so sivou vložkou

 

 

Výr. č.  €

2096 1/20  

Ušné známky FlexoPlus
• vyvinuté špeciálne pre hovädzí dobytok • dobrá trvanlivosť pri súčasne veľmi malých mierach strát • vysoká vhodnosť pre 
zviera • žlté sú na sklade, ostatné farby (červená, modrá, zelená a biela) môžu byť dodané na objednávku

Pri objednávke uveďte, prosím, želanú farbu a číslovanie!
Minimálne objednané množstvo pre skladované farby a číslovania: 100 kusov (4 balenia)

 

 

Výr. č. Popis Popis žltá OJ Kus/OJ  €

20220 D/D, tŕňová a dierovaná časť nepopísaná na sklade 1 pack 25 / pack 1/25  
20221 F/F, tŕňová a dierovaná časť nepopísaná na sklade 1 pack 25 / pack 1/25  

FlexoPlus označovanie uší

Moderná ušná známka pre hovädzí dobytok

Ušná známka FlexoPlus je výsledkom dôsledného ďalšieho vývoja ušnej 
známky vyvinutej špeciálne pre hovädzí dobytok. V praktickom nasadení 
sa vyznačuje extrémne vysokou vhodnosťou pre zvieratá pri veľmi dobrej 
trvanlivosti a malých mierach strát. Použitý hrot s tvrdým vencom vedie 
v spojení s novo vyvinutým uzatváracím systémom dierovanej časti k 
ešte naďalej vylepšenému efektu vyrazenia pri aplikácii ušnej známky. 
Pritom sa do uzáveru nevklinia ani zvyšky tkaniva, ani chlpy, ale sa 
tento hladko oddelí. Hladký okraj rezu vedie k rýchlejšiemu zahojeniu 

ako pri stlačených okrajoch. Hrot s tvrdou korunou, ako aj nový červený 
uzatvárací systém sa vyrábajú z extrémne zaťažiteľných plastov, ktoré sa 
vyznačujú svojou elasticitou a vynikajúcou odolnosťou proti mikróbom. 
Integrovaný červený uzatvárací systém v dierovanej časti sa stará o vysokú 
bezpečnosť pri manipulácii a zaručuje neupotrebiteľnosť ušnej známky pri 
pokusoch o manipuláciu.

20221

20220
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HK prístroj na diagnostikovanie brezivosti
pre ovce, kozy, alpaky a shetlandské poníky

Keď už aj vo vašej stajni prebieha chovu bez narušení a bez nepríjemných prekvapení 
(domnelá tehotnosť, poruchy plodnosti atď.) a má sa ďalekosiahlo zabrániť zníženej 
hospodárnosti v dôsledku žiadnej brezivosti, s používaním HK-prístroja na diagnosti-
kovanie brezivosti získate potrebnú istotu. Pomocou prístroja na diagnostikovanie 
brezivosti HK sa môžu rýchlo a spoľahlivo rozpoznať brezivé ovce alebo kozy od 
60 dní po poslednom oplodnení s oveľa viac ako 90 %-nou istotou.
• voliteľne prevádzka s batériou alebo akumulátorom • zapnutie a vypnutie s 
jednoduchým stlačením tlačidla • s vypínacou automatikou • puzdro je chránené 
proti vniknutiu vlhkosti • akustický a optický indikátor brezivosti • Dodávka bez 
nabíjačky • Dodávka v pevnom plastovom kufri

 

 

Výr. č.  €

2785 1/10  

Výr. č. Popis  €

22132 Nabíjačka 1  
222-8482 Alkalická batéria 9 V – blok 6LR61 1  

Zábrana proti páreniu
• na farebné označovanie krytých oviec • dodávka a 
uskutoční bez kriedy

 

 

 

2797
s voskovým blokom

Výr. č. Materiál Farba Druh uzáveru  €

2735 Koža svetlozelená s valčekovou prackou 1/10/50  
2797 Polyamid petrol s klipsovým uzáverom 1/50  
2736 Polyamid petrol so sponovým uzáverom 1/50  

Voskový blok
• pre zábranu proti páreniu 
• farebný blok v plechovej 
nádobe • vhodný pre leto a 
zimu

 
 

 

2794Výr. č. Farba   €

2793 červený 1/10 3.220  
2794 modrá 1/10 3.220  
2795 zelená 1/10 3.220  
2796 žltá 1/10 3.220  

RAIDEX Voskový blok
• pre zábranu proti páreniu • farebný 
blok v plechovej nádobe • vhodný pre 
leto a zimu

 

 

 

Výr. č. Farba   €

2737 červený 1/10 3.360  
2738 modrá 1/10 3.360  
2739 zelená 1/10 3.360  
2756 žltá 1/10 3.360  

Chov oviec

2735

2736



418

Chov oviec
Vedro pre jahňatá
• kompletne s prídržným plechom, cumľami a ventilmi • obojstranne sploštené • so stupnicou plnenia 
• bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota • s kovovým nosným držadlom

Vedro pre jahňatá transparentné 
• stav naplnenia je možné ľahko rozpoznať z diaľky • s dodatočne natlačenou plniacou stupnicou

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Kapacita Napájadlá   €

276 s 5 červenými cumľami (výr. č. 277) sivá 8 l 5 1 240  
2769 s 3 červenými cumľami (výr. č. 277) sivá 8 l 3 1 240  
271 so 6 cumľami z prírodného kaučuku (výr. č. 274) zelená 8 l 6 1 240  

27512 so 6 cumľami z prírodného kaučuku (výr. č. 274) biela transparentná 8 l 6 1 240  
27513 s 5 červenými cumľami (výr. č. 277) biela transparentná 8 l 5 1 240  
27514 s 5 cumľami Little Softy (výr. č. 27120) biela transparentná 8 l 5 1 240  

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

149 Skrutkový ventil kompletný sivá umelá hmota 10 styck 10 / pack 1/10  
277 Cumeľ červený Prírodný kaučuk 20 styck 20 / pack 1/20/1.000  

277/5 Cumeľ červený Prírodný kaučuk 1 blister 5 / blister 1  
2784 Cumeľ biela Prírodný kaučuk 20 styck 20 / pack 1/20/1.000  
27111 Cumeľ béžová Prírodný kaučuk 20 styck 20 / pack 1/20/800  

274 Cumeľ žltá Prírodný kaučuk 6 styck 6 / pack 1/6/600  
274/6 Cumeľ žltá Prírodný kaučuk 1 blister 6 / blister 1  
275 Ventil pre cumeľ 274  kov 6 styck 6 / påse 1/6/1.200  

275/6 Ventil pre cumeľ 274  kov 1 blister 6 / blister 1  
27120 Cumeľ Little Softy biela  25 styck 25 / pack 1/25/250  

27120/5 Cumeľ Little Softy biela  1 påse 5 / påse 1  
1441 Kryt na napájacie vedro jednoduchá sivá umelá hmota   1/50  

14211 Kryt na napájacie vedro jednoduchá zelená umelá hmota   1/50  
14272 Kryt na napájacie vedro MilkGuard biela transparentná umelá hmota   1/50  
1410 Závesný plech jednoduchá  kov pozinkovaný 10 styck 10 / pack 1/10/150  

 

 

 
 

2769

Top Seller

1410

27513

271

27514
27512

14272 14211 1441

27120

277 2784 27111

276

275274
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Chov oviec

Vedro pre jahňatá
• na kŕmenie až do 6 jahniat • na zavesenie na steny maštale pomocou kovových 
strmeňov, kŕmna zábrana, ploty atď. • stohovateľný • bezpečný pre potraviny 
• Materiál: umelá hmota • s kovovým nosným držadlom

 
 

 

rozsah dodávky: 1 x Vedro pre jahňatá, 6 x cumeľ (výr. 274), 6 x ventil (výr. 275)

274 275

27510 + 324482

Výr. č. Farba Kapacita Napájadlá   €

27500 zelená 12 l 6 1 100  

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

274 Cumeľ žltá Prírodný kaučuk 6 styck 6 / pack 1/6/600  
274/6 Cumeľ žltá Prírodný kaučuk 1 blister 6 / blister 1  
275 Ventil pre cumeľ 274  kov 6 styck 6 / påse 1/6/1.200  

275/6 Ventil pre cumeľ 274  kov 1 blister 6 / blister 1  
324482 Kryt na vedro a kŕmne misky čierna  1 pack 2 / pack 1/100  

Vedro pre jahňatá
• na kŕmenie až do 6 jahniat • vyprázdnenie bezo zvyšku vďaka 
šikmému dnu • na zavesenie na stenu maštale, kŕmnu zábranu, ploty 
atď. • stohovateľný • stabilný plast • s kovovým nosným držadlom

 
 
 

rozsah dodávky: 1 x Vedro pre jahňatá, 6 x cumeľ 
(výr. 274), 6 x ventil (výr. 275)

27510 + 324482

Výr. č. Farba Kapacita Napájadlá   €

27510 tmavozelená 2 x 5 l 6 1/10 300  

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

274 Cumeľ žltá Prírodný kaučuk 6 styck 6 / pack 1/6/600  
274/6 Cumeľ žltá Prírodný kaučuk 1 blister 6 / blister 1  
275 Ventil pre cumeľ 274  kov 6 styck 6 / påse 1/6/1.200  

275/6 Ventil pre cumeľ 274  kov 1 blister 6 / blister 1  
324482 Kryt na vedro a kŕmne misky čierna  1 pack 2 / pack 1/100  

274 275
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Chov oviec

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

 
 
 

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

27130 pre jahňatá béžová 60 mm 1 pack 10 / pack 1/36  

Novinka

Napájacia vaňa pre jahňatá Multi 
Feeder
s porcovaním

• s 5 porcovacími priehradkami na súčasné napájanie až 5 
jahniat • s 5 cumľami Little Softy (výr. č. 27120) • uľahčuje 
pozorovanie zvieraťa počas príjmu mlieka • Objem na porcova-
ciu 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 prepra-
vuje • bezpečný pre potraviny • kyselinovzdorná

 
 

 

Výr. č. Kapacita Dĺžka Šírka Výška  €

27700 30 l 81 cm 43 cm 38 cm 1  

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita OJ Kus/OJ  €

14205
Vaňa napájadla Multi Feeder bez 

cumľa
zelená 81 cm 43 cm 38 cm 30 l   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  
27120 Cumeľ Little Softy biela     25 styck 25 / pack 1/25/250  

27120/5 Cumeľ Little Softy biela     1 påse 5 / påse 1  

275
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Fľaša pre jahňatá Anti-Vac
• kompletne s cumľom • špeciálna regulácia prietokového množstva 
• široký otvor fľaše pre ľahké plnenie • s natlačenou plniacou stupnicou 
• Materiál: umelá hmota

 
 

 
Výr. č. Farba Kapacita   €

278 transparentná 450 ml 1/24/144 1.440  

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

279 Cumeľ pre 278   1/50/1.000  
279/2 Cumeľ pre 278 1 blister 2 / blister 1/60  

Držiak na fľašu pre jahňatá
• na zavesenie na ploty, košiare atď. • na 5 fliaš pre jahňatá • vhodný 
na fľaše pre jahňatá Anti-Vac (278) • s plastovou povrchovou úpra-
vou, tým veľmi dlhá životnosť • dodávka sa uskutoční bez fliaš

 
 

 
Výr. č. Farba   €

27110 tmavozelená 1 36  

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

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

2780 biela 1000 ml 1/20 320  

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

277 Cumeľ červený Prírodný kaučuk 20 styck 20 / pack 1/20/1.000  
277/5 Cumeľ červený Prírodný kaučuk 1 blister 5 / blister 1  

Cumeľ na fľašu pre jahňatá
• Materiál: Prírodný kaučuk

 
 

 

Výr. č. OJ Kus/OJ  €

2710 6 styck 6 / pack 1/6/600  
2710/6 1 blister 6 / blister 1  

Skrutkovací cumeľ na fľašu pre jahňatá
• hodí sa na všetky bežné závity fliaš s vonkajším priemerom 25 mm • imituje prirodzený tvar prsnej bradavky 
matky • špeciálny výkyvný ventil sa pri cumľoch stará o dodatočné prúdenie vzduchu • Materiál: Latex

Nová, lepšia kvalita so silnejšou gumou!
 

 Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

2783/5 červený / žltá 1 pack 5 / pack 1/20/200  

Chov oviec

Top Seller

279

2780

277
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Chov oviec

Roslam
• pre jahňatá • uzatvorená fľaša • na podávanie tekutej stravy • so stupnicou plnenia • Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Kapacita   €

2754 250 ml 1/100 1.200  

Podávacia striekačka so sondou
• pre jahňatá • na podávanie tekutej stravy • vrátane flexibilnej sondy 
• Dĺžka sondy: 40 cm • s natlačenou plniacou stupnicou

 
 

 

Výr. č. Kapacita  €

27112 60 ml 1/75  
27113 150 ml 1/75  

Výr. č. Popis  €

27541 Náhradná hadica 1/150  

Výr. č. Popis  €

27541 Náhradná hadica 1/150  

Pumpa na dojenie oviec, kompletná súprava
• hygienické dojenie bez námahy, uschovanie a kŕmenie mliekom a kolostrom • na okamžité napájanie novo narodených jahniat, zbieranie mledziva alebo 
ošetrovanie mastitídy • vyvinuté zverolekármi, manažérmi stád a chovateľmi v USA

 
 

 

Súprava pozostávajúca z: 1 x čerpadlo, 1 x zberná fľaša 500 ml (1 pinta), 2 x zberná fľaša 
250 ml (8 oz), 2 gumy na struky zo silikónu v rozdielnych veľkostiach, vrát. adaptéra na 
fľaše, 1 x cumeľ, vhodný na zberné fľaše, 1 x balenie jednorazových utierok na vemená, 1 
x utierka z mikrovlákna na čistenie vemena, 1 x návod na obsluhu a DVD s vysvetľujúcimi 
videami

Výr. č.  €

27602 1/25  

Výr. č. Popis Farba Kapacita OJ Kus/OJ  €

27603
Súprava na opravy (rukoväť, držiak na fľaše, tesniace 

krúžky a ventily)
    1  

27604 Náhradná pumpa     1  
27605 Zberná fľaša Súprava 2 kusov transparentná 1 l   1  
27606 Zberná fľaša Súprava 2 kusov transparentná 500 ml   1  
27614 Zberná fľaša Súprava 2 kusov transparentná 250 ml   1  
27608 Cumeľ   6 styck 6 / pack 1/6  

Puto na nohy pre kozy
• zabraňuje vyrazeniu počas dojenia • so suchým zipsom pre rýchle priloženie a odloženie

 
 

 
Výr. č. Vzdialenosť nôh  €

27474 9 cm 1/100  

27113

27112
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Chov oviec

Ručné počítadlo zvierat
• štvormiestne zobrazenie (0000 – 9999) • pochrómované kovové teleso • 1 x počítacie 
tlačidlo • 1 x otočné tlačidlo na vynulovanie • s upevňovacím oblúkom

 
 Výr. č.  €

2150 1/12/240  
 

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

 

 

Výr. č. Obsah  €

27450 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

Pôrodná pomôcka
• pre jahňatá • umelá hmota • sterilizovateľné 

 

 

Výr. č. Farba  €

2725 žltá 1/200  

Prolapsový oblúk
• pre ovce • s páskou • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba  €

2726 žltá 1/4/200  

Prolapsová bandáž
• zabraňuje vzniku a rozširovanou prolapsu • umožňuje normálne pokračovanie 
postupu pôrodu • zmierňuje bolesť • Polyamidové pásy s klipsovými uzávermi a 
mäkkými koženými vložkami • odolná proti hnilobe • umývateľná

 

 

 
Výr. č. Farba  €

10303 červený 1/100  

Imobilizačný oblúk GAMBREL
Imobilizačný oblúk GAMBREL je ideálnou pomôckou na jedno-
duché a bezpečné upokojenie oviec.
• pre ovce a kozy
• ideálny na ošetrovanie paznechtov, na bahnenie, transport 

alebo ošetrovanie vašich zvierat
• ľahké upevnenie
• zvlášť stabilný
• Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Šírka Výška  €

27475 červený 19,5 cm 11 cm 1/75  
27476 žltá 26 cm 16,5 cm 1/110  

Novinka
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Podávač tabletiek
• s gumovým náustkom • pre tablety cca 15 – 20 mm

 
 

 
Výr. č. Materiál Dĺžka  €

2747 kov 30 cm 1/100  

Kolíska na váženie pre jahňatá
• na bezstresové nosenie a váženie teliat a peruánskych oviec • jednoduché a rýchle 
upevnenie • výškovo prestaviteľný prsný pás • ideálny na zavesenie na jednej závesnej 
váhe • Rozmery brušnej pracky: 18 cm x 43 cm • s klipsovým uzáverom

 
 

 

Výr. č.  €

27473 1/100  

Chov oviec

Pasta Probicol®-L
Črevná pasta s prírodnými imunoglobulínmi a vitamínmi pre jahňatá

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

Doplnkové krmivo na krátkodobé dodatočné zásobovanie vitamínmi

 

 

Výr. č. Obsah  €

15758 6 x 20 ml 1/10  

Globigen Lamb Doser
Štartovacia pomôcka pre jahňatá a kozľatá

• pre úspešný štart do života • Zásobovanie prirodzenými vaječnými imunoglobulínmi počas prvých dní života 
• podporuje imunitný systém • podporuje črevné zdravie • Dávkovač na jednoduchú a rýchlu aplikáciu v prvých 
dňoch života

doplnkové krmivo pre jahňatá a kozľatá

 

 

Výr. č. Obsah  €

15991 250 ml / Fľaša 1/40  

Výr. č. Popis  €

221054 Dávkovač 1/400  

Kŕmne odporúčanie:
• Jahňatá kŕmiť bezprostredne po narodení a v 7. Deň života po 2 ml štartovacej pasty. V prípade potreby 
opakovaná dávka Probicol-L po odstavení, ako aj pri poruchách trávenia podmienených krmivom. • V 
akútnych prípadoch sa môže dávka zvýšiť na 2 x 2 ml za deň.

Kŕmne odporúčanie:
• 1. dávka: priamo po narodení: 2 – 3 pumpovacie rázy/zviera a deň
• 2. a 3. dávka: Deň 2 a deň 3 vždy 1 pumpovací ráz/zviera a deň
• v akútnych prípadoch/po antibiotickej liečbe: 1 pumpovací ráz/zviera a deň počas 3 dní => 1 pumpovací ráz 2 

ml

 
 

221054
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Chov oviec
Kastrovacie kliešte pre jahňatá
• nehrdzavejúce • s okrajovou lištou • na nekrvavú kastráciu

 
 

 Výr. č. Materiál Dĺžka Šírka čeľuste  €

22103 kov 23 cm 43 mm 1/50  

Klieština
• na založenie gumových krúžkov

 
 

 

Výr. č. Materiál OJ Kus/OJ  €

2217 kov   1/12/72  
2217/1 kov 1 blister 1 / blister 1  

Gumové krúžky
• založia sa pomocou klieštin • treba dodržiavať miestne ustanovenia na ochranu zvierat 
• Materiál: Guma

 
 

 
Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

2219 oranžová 1 påse 100 / påse 1/400  
2219/1 oranžová 1 blister 100 / blister 1  
22193 oranžová 1 påse 500 / påse 1/80  

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  

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 dot-
knuté 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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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
Powder Spray
Mikrojemný prášok na ochranu a starostlivosť o citlivú a 
namáhanú pokožku zvierat

• Ochrana a ošetrovanie pre citlivú kožu, napr. oblasť medzi stehnami • pod-
poruje prirodzenú regeneráciu kože a srsti • obsiahnutý púder vysušuje postrie-
kanú 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  

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. nadsta-
vec rohu pri teľatách)

 

Výr. č. Obsah  €

1586 200 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

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  
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov
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  

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 naria-
denia 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  

Topánka pre ovcu
• robustné vyhotovenie • so šnúrkou na ľahšie založenie • Koža

 
 

 

Výr. č. Farba  €

2720 hnedá 1/20/200  

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

 
 

 

Výr. č. OJ Kus/OJ  €

16818 1 blister 1 / blister 1/200  

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

 
 

 

Výr. č. Strana ostria OJ Kus/OJ  €

16819 s dvoma reznými hranami 1 blister 1 / blister 1/200  

vhodné pre bio 
prevádzky

Top Quality

Top Quality

Top Seller

Top Seller
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Ošetrovanie kopýt a paznechtov

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

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

1639 zelená 26 cm jednostranný zúbkovaná   1/6/30  
16391 zelená 26 cm bez zúbkov   1/6/30  

16391/1 zelená 26 cm bez zúbkov 1 blister 1 / blister 1  

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

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

Výr. č. Popis  €

2757 Felco 50 s otáčavou rukoväťou 1/50  
2758 Felco 51 štandard 1/50  

Výr. č. Popis  €

27581 Vrchná čepeľ pre nožnice na paznechty Felco 1/50  
27582 Protiľahlá čepeľ pre nožnice na paznechty Felco 1/50  
27583 Pružina pre nožnice na paznechty Felco 1/50  

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 indiká-
ciou rozmerov

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Výška Kapacita   €

16610 čierna 120 cm 40 cm 18 cm 50 l 1 40  

Výr. č. Popis  €

16601 Výpust pre vaňu na pazúry/pastvinové napájadlo 1/100  

S indikáciou rozmerovpodlaha so špeciálnym 
nopkovým profilom

vďaka existujúcim ozubeniam 
sa môžu dezinfekčné vane 
umiestňovať za sebou

 
 
 

 
 
 

 
 

Top Quality

16601

1639 16391

2757

2758
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Krotenie a pripútanie

 

  

Košeľa pre pastierov oviec
• s lištou s patentkami

Už roky osvedčená 
u pastierov oviec!

 

 

Zloženie  

Textil 100 % Bavlna

Výr. č. Farba Veľkosť Dĺžka  €

2748 tmavozelená S 110 cm 1/20  
27481 tmavozelená M 120 cm 1/20  
27482 tmavozelená L 130 cm 1/20  
27483 tmavozelená XL 140 cm 1/15  

Nožnice na ovce
• tvar srdca • s kvalitným výbrusom

 
 

 
Výr. č. Dĺžka Dĺžka čepele  €

188 31 cm 16 cm 1/50  

Ručné nožnice na ovce

 
 

 
Výr. č. Dĺžka Šírka strihania Ozubenie  €

1872 25 cm 45 mm široko zúbkované 1/60  

Palica pre pastierov oviec
• Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Dĺžka  €

27231 90 cm 1/10  

Palica pre pastierov oviec

2721: Tyč z ušľachtilej ocele a hliníkový hák
2750: Tyč z ušľachtilej ocele a hliníkový hák
2751: Hliníková tyč

 

 

 

Výr. č. Popis Dĺžka  €

2721 s úchytom na hrdlo a nohu 145 cm 1/30  
2750 s úchytom na hrdlo 135 cm 1/30  
2751 s úchytom na nohu 135 cm 1/30  

Hák pre pastierov oviec
• úchyt na nohu • bez násady • bezproblémové chytanie zvierat a bez poranení • Materiál: Hliník

 
 

 

Výr. č.  €

2722 1/5/100  

Lopata pre pastierov oviec Typ DS
• bez násady • so záchytným hákom • Materiál: kov pochrómovaná

Výr. č.  €

2743 1/5/50  

2721

2750

2751

27231
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Zástera pre capa
• zabraňuje nechcenému krytiu 
• Plachtovina

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

2741 33 cm 60 cm 1/10/50  
2742 43 cm 60 cm 1/10/50  

 

Krotenie a pripútanie

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

 
 

 

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

2718 žltá 60 cm 2,5 cm   1/10/250  
2718/1 žltá 60 cm 2,5 cm 1 blister 1 / blister 1  
27187 modrá 60 cm 2,5 cm   1/10/250  
27188 červený 60 cm 2,5 cm   1/10/250  
27189 zelená 60 cm 2,5 cm   1/10/250  

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

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

 
 

 Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

12467 zelená / biela 65 cm 4 cm 1/10/150  
12463 zelená / biela 85 cm 4 cm 1/10/150  

Členková páska
• pre ovce a kozy • nepopísaná • 3-násobne prestaviteľná

 
 

 

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

2079 žltá 15 cm 3 cm 1 pack 10 / pack 1/10  

Obojok
• s valčekovou prackou • Materiál: Koža • s D-krúžkom

 

 

 Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

2719 65 cm 2,5 cm   1/200  
2719/1 65 cm 2,5 cm 1 blister 1 / blister 1  

Ohlávka
• veľmi stabilné vyhotovenie • prestavi-
teľný

 
 

 

Výr. č. Farba Materiál použiteľné pre OJ Kus/OJ  €

2712 biela Koža Ovce / Capy   1/10/200  
2713 žltá Polyamid Ovce / Capy   1/10/200  

2713/1 žltá Polyamid Ovce / Capy 1 blister 1 / blister 1  
27194 červený Polypropylén Ovce   1/10/100  

27187

27188

27189

2718

12467

12463
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Krotenie a pripútanie
Ohlávka na peruánsku ovcu
• so sponou prestaviteľnou vo veľkosti a tým vhodná 
pre všetky typy peruánskych oviec od prvého roku života 
• špeciálny typ konštrukcie zabraňuje aj pri vedení 
nadmernému tlaku na citlivý pysk peruánskej ovce • s 
praktickým klipsovým uzáverom na otvorenie a zatvore-
nie • umývateľná

 
 

 

Ohlávka pre lamy
• nastaviteľný obojok • Krížová konštrukcia zabraňuje 
aj pri vedení nadmernému tlaku na citlivý pysk lamy 
• veľmi robustné vyhotovenie • prestaviteľný • umýva-
teľná

 

 

 

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

 
 

 

Výr. č. Druh uzáveru Farba Dĺžka Ø  €

323575 Karabínka modrá 2 m 20 mm 1/50  
323579 Panikový hák modrá 2 m 20 mm 1/50  
323577 Karabínka čierna 2 m 20 mm 1/50  
323581 Panikový hák čierna 2 m 20 mm 1/50  

Vodiaci povraz Bull-Snap
• zvlášť hrubé vyhotovenie • protišmykový materiál (polypropylén)

 

 
Výr. č. Farba Dĺžka Ø  €

32160 čierna 230 cm 20 mm 1/10/50  

zvlášť stabilný Bull-Snap

Výr. č. Farba Materiál použiteľné pre  €

2799 čierna Polypropylén Alpaka 1/10/100  

27196 modrá Polypropylén Alpaka 1/10/100  

27197 červený Polypropylén Alpaka 1/10/100  

Výr. č. Farba Výška ohlávky Materiál použiteľné pre  €

27198 modrá 50 Polypropylén pre lamy so stredne veľkou hlavou a alpaky s veľkou hlavou 1/10/100  

27199 modrá 60 Polypropylén pre lamy s veľkou hlavou 1/10/100  

Made in Germany
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Akumulátorový strihací strojček na ovce Econom NOVA CL
S novo koncipovanou strihacou hlavou, pre uchytenie špeciálne vyvinutého kratšieho strihacieho noža GT598, ako aj 
väčšiny strihacích nožov iných výrobcov. Nový univerzálny talent na strihanie oviec a špeciálne strihanie hovädzieho 
dobytka so všetkými prednosťami z dielne strihacích strojčekov Aesculap!
• Elektronické riadenie kontroluje perfektným spôsobom odovzdávanie výkonu podľa odporu na pohone a stará sa tým o 

dlhú životnosť a optimálny výsledok strihania.
• Použitie bezkefového jednosmerného motora (EC motor) sa stará o malý vývoj tepla, dlhšiu dobu nasadenia aku-

mulátora a zvýšenú celkovú životnosť strihacieho strojčeka.
• enormná hnacia sila ako cez kábel poháňaný strihací strojček pre ovce
• viac žiadne neúmyselné zapnutie/vypnutie pri prechytávaní, vďaka elektronického tlačidlu zapustenému v telese
• veľmi dobre vyvážený, silný a húževnatý
• lítiová technológia najnovšej generácie zaručuje dlhé časy nasadenia napriek vysokému výkonu 

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček 
Econom NOVA CL, 1 x nabíjacia stanica, podľa modelu: 
1 alebo 2 x lítium-iónový akumulátor, 1 x vrchný nôž 
(GT578), 1 x spodný nôž 3,5 mm (GT598), 1 x olej 
Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu, 1 x praktický a 
pevný plastový kufor

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Pohon bezkefový EC motor
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov o 3.500 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 3.500 mAh
Doba chodu akumulátora 70 min
Čas nabíjania akumulátora 80 min
Hladina akustického tlaku 72 dB
Hmotnosť 1.470 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Výr. č. Popis Farba  €

GT684 vrát. akumulátora modrá 1/6  

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža Výška strihania  €

GT669 Strihacia hlava na ovce Econom NOVA    1/12  
GT578 Strihací nôž na ovce Econom Obermesser, BB-4,5 mm  4  1/10/100  
GT598 Strihací nôž na ovce Econom Untermesser NOVA 13  3,5 mm 1/10/100  

Made in Germany

Novinka

Aesculap strihacie strojčeky
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Aesculap strihacie strojčeky
Aesculap Akumulátorový strihací strojček na ovce Econom CL
Aesculap prináša na trh ako prvý podnik na celom svete bezkáblový strihací strojček pre ovce. Špeciálne 
požiadavky na akumulátory pri strihaní oviec boli spoločnosťou Aesculap optimálne splnené vďaka know-how 
a inžinierskemu kumštu! Samozrejme sa nový strihací strojček pre ovce vyznačuje cenenou kvalitou Aesculap 
v každom detaile! Elektronické riadenie kontroluje výstupný výkon akumulátora na stroji. Pri zvýšenej potrebe 
sily riadenie zvýši automaticky výkon a tento v prípade potreby poklesne. Tým sa čas nabíjania akumulátora 
optimalizuje a výsledok strihania zostane vždy rovnako dobrý! Použitie bezkefového jednosmerného motora (EC 
motor) prináša výhody malého vývoja tepla a dlhšieho času nasadenia akumulátora a zvýšenú celkovú životnosť 
strihacieho strojčeka. Chýbanie uhlíkových kief tým predstavuje takmer neopotrebiteľný pohon!
• optimálny na strihanie chvosta u ovci a na strihanie hovädzieho dobytka so srsťou podobnou vlne • enormná 
hnacia sila ako cez kábel poháňaný strihací strojček pre ovce • vysoká rýchlosť strihania pre optimálne kĺzanie 
cez srsť • malá hmotnosť a tým manipulácia bez únavy • viac žiadne neúmyselné zapnutie/vypnutie pri prechytá-
vaní, vďaka elektronického tlačidlu zapustenému v telese • výkonný EC motor • veľmi dobre vyvážený • silný a 
húževnatý • lítiová technológia, tým žiadny pamäťový efekt • bez námahy dosahuje 2700 zdvihov za minútu 
• Strihacie platne Aesculap ekonomickej série „Made in Germany“

Inteligentná akumulátorová technológia: odovzdáva 
presne toľko výkonu, ako potrebuje a prepne na režim 
„standby“ po 1 h neaktivity (predĺži životnosť aku-
mulátora).

 

 

rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček Econom CL, 
1 x nabíjacia stanica, 1 x lítium-iónový akumulátor (GT821), 1 
x vrchný nôž (GT578), 1 x spodný nôž 3,5 mm (GT588), 1 x olej 
Aesculap (GT604), 1 x stabilný kufor s tvrdou škrupinou

Technické údaje GT824

Napätie 21,6 V
Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Pohon Motor EC
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov o 2.700 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 3.500 mAh
Doba chodu akumulátora 70 min
Čas nabíjania akumulátora 80 min
Hladina akustického tlaku 72 dB
Hmotnosť 1.470 g vrát. akumulátora a strihacej hlavy

Výr. č. Popis Farba Zuby spodného/horného noža  €

GT824 vrát. 1 akumulátora a súpravy strihacích nožov (GT588, GT578) modrá 13 / 4 1/6  

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža Kapacita akumulátora Výška strihania  €

GT369 Strihacia hlava vrát. súpravy strihacích nožov (GT588, GT578)     1/12  

GT578 Strihací nôž na ovce Econom Obermesser, BB-4,5 mm  4   1/10/100  

GT588 Strihací nôž na ovce Econom Spodný nôž 13   3,5 mm 1/10/100  
GT821 Náhradný akumulátor pre strihací strojček Econom CL   3.500 mAh  1/14  
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Aesculap strihacie strojčeky
Strihací strojček na ovce Econom NOVA
S novo koncipovanou strihacou hlavou, pre uchytenie špeciálne vyvinutého kratšieho strihacieho noža GT598, ako aj väčšiny 
strihacích nožov iných výrobcov. Nový univerzálny talent na strihanie oviec a špeciálne strihanie hovädzieho dobytka so 
všetkými prednosťami z dielne strihacích strojčekov Aesculap!
• vysoko výkonný motor Aesculap zvládne každú ešte tak veľkú prekážku v srsti a nechá strojček dôsledne kĺzať cez srsť 
• malé zohrievanie úchopnej oblasti, ako aj strihacej hlavy vďaka perfektnej koncepcii prúdenia vzduchu • ergonomická a 
neúnavná manipulácia zvlášť pri dlhej dobe nasadenia vďaka štíhlemu telesu a vyváženej rovnovážnej hmotnosti • naj-
jednoduchšia údržba vďaka výmene filtra a uhlíkov bez náradia • integrované elektronické riadenie spúšťania a poistka 
proti preťaženiu znamenajú najvyššiu možnú prevádzkovú bezpečnosť • rovnomerná a dlho trvajúca kvalita rezu a možnosť 
dobrusovania vďaka neopotrebiteľnému strihaciemu nožu zo špeciálnej ocele

200 W DC = 400 W AC

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček Econom Nova, 1 x vrchný nôž (GT578), 1 x spodný 
nôž 3,5 mm (GT598), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x Návod na obsluhu, 1 x stabilný 
kufor s tvrdou škrupinou

Technické údaje  

Systém strihacích hláv Súprava strihacích nožov
Pohon Jednosmerný motor
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov o 2.750 slag/min
Hladina akustického tlaku 76 dB
Hmotnosť 1.200 g

Výr. č. Farba  €

GT694 modrá 1/6  

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža Výška strihania  €

GT669 Strihacia hlava na ovce Econom NOVA    1/12  
GT578 Strihací nôž na ovce Econom Obermesser, BB-4,5 mm  4  1/10/100  
GT598 Strihací nôž na ovce Econom Untermesser NOVA 13  3,5 mm 1/10/100  

Made in Germany

Novinka

 
 

 

 

 

Aesculap Strihací strojček na ovce Econom II
Strihací strojček na ovce extra triedy so známymi kvalitnými detailami prémiového výrobcu:
• 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

200 W DC = 400 W AC

 

 

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček Econom II, 1 x vrchný nôž (GT578), 1 x 
spodný nôž 3,5 mm (GT588), 1 x olej Aesculap (GT604), 1 x stabilný kufor s 
tvrdou škrupinou

Technické údaje  

Napätie 230 V
Pohon Jednosmerný motor
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov o 2.650 slag/min
Hladina akustického tlaku 76 dB
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť 1.200 g
Trieda ochrany II

Výr. č. Popis Farba Zuby spodného/horného noža  €

GT494 vrát. súpravy strihacích nožov (GT588, GT578) modrá 13 / 4 1/6  

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža Výška strihania  €

GT369 Strihacia hlava vrát. súpravy strihacích nožov (GT588, GT578)    1/12  
GT578 Strihací nôž na ovce Econom Obermesser, BB-4,5 mm  4  1/10/100  
GT588 Strihací nôž na ovce Econom Spodný nôž 13  3,5 mm 1/10/100  
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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 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

Strihací nôž na ovce Econom

 
 

 
Výr. č. Popis Výška strihania Zuby horného noža Zuby spodného noža Šírka strihania  €

GT578 Obermesser, BB-4,5 mm  4   1/10/100  
GT588 Spodný nôž 3,5 mm  13  1/10/100  
GT594 Spodný nôž 3,5 mm  13  1/10/100  
GT598 Untermesser NOVA 3,5 mm  13 77 mm 1/10/100  

Aesculap strihacie strojčeky

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  

GT578GT588GT594   3,5 mmGT598
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Strihacie strojčeky
Strihací strojček na ovce constanta4
• vďaka osvedčenej technológii motorov profituje constanta4 z enormnej hnacej sily • zvlášť pri splstených a špinou inkrustovaných zvieratách constanta4 
nejde „do kolien“ • nože kĺžu cez najhrubšiu ovčiu vlnu bez straty výkonu • špeciálny ventilačný systém s novo vyvinutým kolesom ventilátora a novým vedením 
vzduchu vytvára podstatne zlepšenú dynamiku vetrania • vzduchový filter vymeniteľný bez náradia • ľahko udržiavateľné škrupinové teleso s ergonomicky tvaro-
vanou úchopnou oblasťou pre neúnavnú prácu • strihací nôž z nástrojovej ocele so špeciálnym HRC-tvrdením má mimoriadnu životnosť pri zlepšenej kĺzavosti a 
zvláštnej schopnosti strihania

 

 

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

Technické údaje 18993

Napätie 230 V AC
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 400 W
Počet zdvihov o 2.400 slag/min
Hladina akustického tlaku 87 dB
Dĺžka kábla 3 m
Rozmery 35,5 x 8 x 10,8 cm
Hmotnosť 1.468 g bez kábla
Trieda ochrany II

Výr. č. Farba Zuby spodného/horného noža Krytie  €

18993 zelená 13 / 4 Strihanie oviec, silne znečistené zvieratá 1/8  

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža OJ Kus/OJ  €

18931 Strihacia hlava bez strihacieho noža     1  
18978 Strihací nôž Vrchný nôž  4   1/50  
18988 Spodný nôž 13    1/50  
18913 Súprava strihacích nožov 13 4 1 blister 1 / blister 1/50  

 

 

Made in Germany

Strihací strojček na ovce FarmClipper4
• ľahké a dobre ovládateľné • puzdro z robustného plastu • oslovujúci, ergonomický dizajn • vysoká 
rýchlosť strihania vďaka vysokému počtu zdvihov • výkonný vďaka výkonu motora 200 Watt

200 W DC = 400 W AC

rozsah dodávky: 1 x strihací strojček FarmClipper4, 1 x súprava 
strihacích nožov, 1 x Skrutkovač, 1 x kufor s tvrdou škrupinou

Technické údaje 18190

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Výkon 200 W
Počet zdvihov o 2.600 slag/min
Hladina akustického tlaku 85 dB
Dĺžka kábla 5 m
Rozmery 33 x 6 x 9 cm
Hmotnosť 1.200 g bez kábla
Trieda ochrany II

Výr. č. Farba Zuby spodného/horného noža  €

18190 modrá 13 / 4 1/3  

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža OJ Kus/OJ  €

18142
Strihací nôž Wellington Súprava strihacích 

nožov (18140 + 18141)
13 4 1 blister 1 / blister 1/100  
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Strihacie strojčeky

Strihací strojček na ovce FarmClipper Profi
Výkonný, plynulo nastaviteľný strihací strojček vzhľadom na rýchlosť otáčania. V maximálnom výkonovom 
stupni dosiahne FarmClipper 350 Watt pri 2400 otáčkach. Vďaka možnosti nastavenia na príslušné zviera 
a stav jeho srsti dosiahnete optimálny výsledok strihania. Podmienene vybavením prémiovými nožmi 
dosiahnete s FarmClipper extrémne čistý a rovnomerný vzhľad strihania. Nože kĺžu presne cez srsť, zvlášť 
silne znečistené zvieratá sa strihajú profesionálne a bez zanechanej srsti. Z ergonomického hľadiska je 
FarmClipper taktiež nepostrádateľný. Vyvážené ťažisko umožňuje priebežné strihanie viacerých zvierat 
bez únavy. Pogumovaná vložka v hornej časti puzdra sa postará o bezpečný a protišmykový úchop. Tým 
FarmClipper leží optimálne v ruke a so silným motorom umožňuje dlhé doby nasadenia pre profesionálne 
strihanie.

6-rýchlostný

 

 

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

Výr. č. Farba Zuby spodného/horného noža Krytie  €

18261 červený / čierna 13 / 4 silne znečistené zvieratá, Strihanie oviec 1/3  

Výr. č. Popis
Zuby spodného 

noža
Zuby horného 

noža
OJ Kus/OJ  €

18140 Strihací nôž Wellington Vrchný nôž  4 1 blister 1 / blister 1/100  
18141 Strihací nôž Wellington Spodný nôž 13  1 blister 1 / blister 1/100  

18142
Strihací nôž Wellington Súprava strihacích nožov (18140 

+ 18141)
13 4 1 blister 1 / blister 1/100  

Strihací nôž
• na strihanie hovädzieho dobytka, lám, lám alpaka pomocou strihacieho stro-
jčeka na ovce

 
 

 

18534
Spodný nôž

18978
Vrchný nôž

Výr. č. Popis Zuby horného noža
Zuby spodného 

noža
Krytie  €

18534 Spodný nôž  20 Strihanie hovädzieho dobytka, silne znečistené zvieratá 1/50  
18978 Vrchný nôž 4  Strihanie alpák, Strihanie lám, Strihanie hovädzieho dobytka 1/50  

Technické údaje  

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

FarmClipper pre ovcu Akku2
• perfektný doplnok v sortimente FarmClipper – strihací strojček na ovce 

prevádzkovaný na batérie so silnými 14,4 Volt
• všade tam, kde nie je možná prevádzka s káblom a na špeciálne použitie pri 

strihaní oviec alebo hovädzieho dobytka v extrémnych podmienkach
• vďaka vysokej rezerve energie akumulátora 14,4 V, 2500 mAh FarmClipper 

Akku2 strihá až 90 minút
• druhý akumulátor, ktorý je súčasťou dodávky, sa postará o strihanie bez 

prestávky
• najnovšia generácia lítium-iónových akumulátorov dodáva spoľahlivo výkon 

bez kompromisov a pamäťového efektu
• štíhly tvar a vyvážené ťažisko zabezpečujú prácu s minimálnou únavou

vrát. náhradného akumulátora

 

 

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

Výr. č. Popis Farba Zuby spodného/horného noža  €

18262 vrát. 2 akumulátorov a súpravy strihacích nožov tmavomodrá 13 / 4 1/3  

Výr. č. Popis Zuby spodného noža Zuby horného noža OJ Kus/OJ  €

18142
Strihací nôž Wellington Súprava strihacích 

nožov (18140 + 18141)
13 4 1 blister 1 / blister 1/100  

Technické údaje  

Napätie 14,4 V
Počet zdvihov o 2.300 slag/min
Technológia akumulátora Li-Ión
Kapacita akumulátora 2.500 mAh
Doba chodu akumulátora 90 min
Čas nabíjania akumulátora 90 min
Rozmery 28,5 x 8 x 8 cm
Hmotnosť 1.090 kg vrát. akumulátora a strihacej hlavy
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Wellington Zariadenie na strihanie oviec Worm-Drive
• jednostupňové zariadenie na strihanie oviec s pohonom Worm-Drive, nadstavcom a dvoma súpra-
vami nožov • ideálne pre chovateľov oviec, ktorí chcú svoju čriedu strihať sami

 

 

 

rozsah dodávky: 1 x zariadenie na strihanie oviec, 1 x 
flexibilný ohybný hriadeľ, 1 x nadstavec Wellington, 2 x 
vrchný nôž (18140), 2 x spodný nôž (18141)

Technické údaje 18150

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 370 W
Počet zdvihov o 2.800 slag/min

Výr. č.  €

18150 1  

Novinka

Strihacie strojčeky

Strihací nôž Wellington

 
 

 
Výr. č. Popis Typ

Zuby horného 
noža

Zuby spod-
ného noža

Krytie Skosenie
Šírka 

strihania
OJ Kus/OJ  €

18140 Vrchný nôž BB-4,5 4     1 blister 1 / blister 1/100  
18148 Vrchný nôž BBW-4,5 4     1 blister 1 / blister 1/100  
18141 Spodný nôž 576  13 Štandardné strihanie 3,5 mm 76 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

18143 Spodný nôž 594  13
rýchle strihanie, 
pre vycvičených 

strihačov
5 mm 94 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

18144 Spodný nôž 393  13
na presnú prácu pri 
čistých zvieratách

3 mm 93 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

18146 Spodný nôž 793  13
strihanie oviec s 

jemnou vlnou, zvlášť 
pre merinové ovce

7 mm 93 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

18142
Súprava strihacích 

nožov (18140 + 
18141)

 4 13
Štandardné striha-

nie
3,5 mm 76 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

Wellington Nadstavec Worm-Drive
• anatomicky štíhly tvar s dobrým úchopom • veľmi dobrý 
pomer cena-výkon • kompatibilný ku všetkým dobrým značkám 
s pohonom Worm-Drive • Dodávka bez strihacieho noža

 
 

 
Výr. č.  €

18155 1  

Novinka

13

13 13
13

4

1814018141 18143 18144 18146
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Strihacie strojčeky a príslušenstvo

 

Štítok na krk pre ovcu
• oválna • so závesným otvorom • na sklade červená, žltá, nepopísané

Pri objednávke prosíme vždy uviesť farbu!

 

 

Výr. č. Popis Popis Šírka Výška na sklade OJ Kus/OJ  €

20684 Smallplus nepopísaná 50 mm 65 mm na sklade červená, žltá, nepopísané 1 pack 25 / pack 1/25  
20685 Mediplus nepopísaná 65 mm 80 mm na sklade červená, žltá, nepopísané 1 pack 25 / pack 1/25  

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  

 

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

 
 

Výr. č. Farba Obsah   €

27455 červený 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.340  
27456 zelená 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  
27457 modrá 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.344  

Farba na označovanie oviec TopMarker
• vhodná na označovanie jahniat a oviec
• veľmi dobré sušenie (medzi 4 a 8 hodinami) a vyprateľnosť
• označovania sa umiestnia pomocou hladkých číselných pečiatok

 

 

 

Výr. č. Farba Obsah  €

27460 červený 1 kg / Dóza 1/6  
27461 modrá 1 kg / Dóza 1/6  
27462 zelená 1 kg / Dóza 1/6  
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Nádoba na napájanie s plavákom S30
• nádoba na napájanie z vysoko kvalitného plastu • s ventilom, 
výr. č. 22182 vhodný tiež na pripojenie na nízky tlak • kryt ventilu s 
upínacím hákom pre rýchly prístup • 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

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

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

 

 

 

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

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  

Technické údaje  

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

Technické údaje  

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

Nádoba na napájanie

Top Quality

22182

22192

22192
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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  

Made in the EU

Nádoba na napájanie
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

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

 
 

 

Technické údaje  

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

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  

22192

22523
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Pastvinové napájadlo
• stohovateľný • stabilné a cenovo výhodné pastvi-
nové 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  

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  

Nádoba na napájanie

222905

223113

14526

16601
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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 koši-
arom 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  

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   

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
• zvlášť stabilné vyhotovenie • Materiál: kov pozinko-
vaný • 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  

 

Žľaby a krmelce
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Žľaby a krmelce
Kŕmidlo
• pre ovce, kozy, divinu alebo teľatá
• na malé balíky alebo voľné seno
• so žľabom na jadrové krmivo
• Materiál: kov pozinkované v ohni
• Dodávka v rozmontovanom stave

 
 

 

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyče   €  

291298 so strechou 300 cm 130 cm 195 cm 70 mm 1 7   
291293 bez strechy 250 cm 88 cm 123 cm 70 mm 1 7   
291345 bez strechy 112,5 cm 68,5 cm 116 cm 78 mm 1 16   

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   

291298

291293

291345

14557

14558

14559
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Veľkopriestorová búda

Veľkopriestorová búda s pripojovacou súpravou
so súpravou prípojok pre zásuvné košiare

• vhodná ako mobilný prístrešok pre ovce
• jednodielna búda z laminátu z rohože zo sklenených vlákien, to zaručuje rovnomerné hrúbky steny a maximálnu stabilitu zvlášť pri vysokých kolísaniach 

teploty
• integrovaná UV-ochrana zaručuje pri priamom slnečnom žiarení v búde príjemné teploty
• zdravá klíma vďaka optimalizovanej cirkulácii vzduchu cez stúpajúcu strešnú šikminu
• s posuvným oknom na zadnej strane búdy
• vrát. 2 zdvíhacích ôk na hrebeni búdy na zdvíhanie a transportovanie
• vrát. súpravy prípojok so súpravami skrutiek, závesmi a spojovacími tyčami na jednoduché pripojenie zásuvných košiarov (výr. č. 442600-442605)
• zásuvné košiare-oplotenie ľubovoľne rozšíriteľný
• Zásuvné košiare nie sú súčasťou dodávky

 
 

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Vhodné príslušenstvo:
• 3268 dlhý kŕmny žľab 42 l
• 323492 dlhý kŕmny žľab s kŕmnou zábranou 8 l
• 14454 kôš na seno
• 32702 kôš na seno dvojitý

Technické údaje 27103

Materiál búdy umelá hmota vystužená sklenenými vláknami
Vonkajšie rozmery búdy 238 x 223 x 180 cm
Rozmery oplotenia 220 x 205 x 115 cm

Výr. č. Popis  €  

27103 Veľkopriestorová búda s pripojovacou súpravou 1   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť   €  

14518 CalfHouse Premium XL samotný Sklolaminát 238 cm 223 cm 189 cm 104 kg 1 4   

Ďalšie informácie k vhodnému príslušenstvu nájdete na 
stranách 444 a 445 pod „Žľaby a krmelce“!
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Panely na pastviny
Zásuvný košiar
• praktický zásuvný systém na jednoduchú montáž košiarov 
bez náradia • vhodný na vytvorenie priestorov na pred-
bežné zhromaždenie, košiarov, jednotlivých a skupinových 
boxov alebo delení maštalí • 7 priečnych rúrok s odstupom 
narastajúcim dola nahor, priemer rúrky: 25,0 resp. 21,3 
mm

442603: Dvere s prehadzovacou závorou a zosilneným 
rámom, prechodová šírka 57 cm
442604: Dvere s prehadzovacou závorou a zosilneným 
rámom, prechodová šírka 57 cm
442611: s dvoma v strede umiestnenými sklzmi pre jahňatá 
s prestaviteľnou šírkou sklzu (17,5 cm/24,5 cm)

Extra silné spojovacie dosky (5 mm)

 

Zohľadnite, prosím, samostatné náklady na dopravu!

Výr. č. Popis Materiál Šírka Výška   €  

442600 Zásuvný košiar kov pozinkované v ohni 137 cm 92 cm 1 80   
442601 Zásuvný košiar kov pozinkované v ohni 183 cm 92 cm 1 60   
442602 Zásuvný košiar kov pozinkované v ohni 275 cm 92 cm 1 80   
442603 Zásuvný košiar s dverami kov pozinkované v ohni 183 cm 92 cm 1 68   
442604 Zásuvný košiar s dverami kov pozinkované v ohni 275 cm 92 cm 1 60   
442611 Zásuvný košiar s 2 sklzmi pre jahňatá kov pozinkované v ohni 183 cm 92 cm 1 60   

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Šírka Výška Ø  €

442606 Doplnková tyč na spojenie košiarov s tyčami kov pozinkovaný   92 cm  1  
442607 Držiak vedra kov pozinkovaný    30 cm 1  
32702 Kôš na seno dvojitý kov pozinkovaný 61,5 cm 50 cm 48 cm  1  
32704 Kôš na seno dvojitý kov pozinkovaný 62,5 cm 51 cm 48 cm  1  
442612 Spojovacia tyč pre zasúvacie ohrady kov pozinkovaný   95 cm  1/20  

442612

442606

442611442603442601

32702
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Zastrešenie pre zasúvacie ohrady
Kompletná súprava s plachtou a sútyčím

• Zastrešenie pre mobilný prístrešok pre ovce a kozy (ochrana pred dažďom, 
vetrom a slnkom) • vhodné pre pevné zasúvacie ohrady 2,75 m x 2,75 m • rýchla 
montáž bez náradia vďaka zásuvným spojom a krídlovým maticiam • extrémne 
robustná plachta na nákladný automobil, stabilní voči UV žiareniu, obšitá na 
rohoch • upevnenie plachty na strešnej konštrukcii pomocou kožených remienkov, 
resp. priložených káblových viazačov na zasúvacie ohrady

 
 

 

rozsah dodávky: Strešná konštrukcia vrát. skrutiek, Strešná 
plachta s okami a koženými remeňmi, Káblový viazač

Výr. č.  €

442615 1  

Výr. č. Popis Materiál Dĺžka Ø OJ Kus/OJ  €

442616 Zemná kotva pre prístrešok zo zasúvacej ohrady kov pozinkovaný 60 cm 10 mm 1 pack 4 / pack 1/10  

Novinka

Pastvinový prístrešok, kompletná súprava pre ovce a kozy
• Mobilný prístrešok pre ovce a kozy (ochrana pred dažďom, vetrom a slnkom) • Rozmery prístrešku: 2,75 m x 2,75 m 
• rýchla montáž bez náradia vďaka zásuvným spojom a krídlovým maticiam • extrémne robustná plachta na nákladný 
automobil, stabilní voči UV žiareniu, obšitá na rohoch • upevnenie plachty na strešnej konštrukcii pomocou kožených 
remienkov, resp. priložených káblových viazačov na zasúvacie ohrady

 
 

 

Súprava pozostávajúca z: 1 x strešná konštrukcia vrát. skrutiek a plachty s okami a koženými remeňmi 
(442615), 3 x zasúvacie ohrady, 275 x 92 cm, kov pozinkovaný (442602), 1 x zasúvacie ohrady s dverami, 
275 x 92 cm, kov pozinkovaný (442604), 4 x zemná kotva pre prístrešok zo zasúvacej ohrady, 60 cm, kov 
pozinkovaný (442616)

Výr. č.  €  

442614 1   

Novinka

Panely na pastviny
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Premium Post

Standard Post

Podperné koly pre siete na pastviny
• ideálne vhodné ako podperný počiatočný a koncový kôl, resp. na stabilizáciu 

rohov pri sieťach na pastviny
• Kôl sa zastrčí jednoducho do rohov a tým sa sieť napne na ťah
• masívny kôl z pozinkovanej kruhovej ocele (ø 14 mm) so šľapadlom
• Kôl dole zošikmený na ľahšie upevnenie do zeme
• Opláštenie s robustnou plastovou rúrou (ø 20 mm) zabraňuje oddeleniu (pri 

použití elektrifikovateľných sietí)

Zapísaný úžitkový vzor!

 

 

Výr. č. Popis Celková výška ø kolu Dĺžka zemného klinca OJ Kus/OJ   €

27340 až do výšky 90 cm 120 cm 14 mm 25 cm 4 styck 4 / pack 1/4 1.000  
27350 od výšky 90 cm 145 cm 14 mm 25 cm 4 styck 4 / pack 1/4 1.000  

Siete na ovce

Discover the new generation of posts for pasture nets

European patent pending

The new PREMIUM posts are the latest innovation from AKO. Special attention was paid 
to the selection of the right materials during the development of these new posts. The 
combination of a high-strength thermoplastic and long fibreglass fibres provides excellent 
stability and rigidity. The glass-fibre reinforced material guarantees maximum UV resistance 
and durability.

Compared to conventional posts, the new PREMIUM posts are significantly stiffer and less 
susceptible to bending under tensile load (especially at the beginning or end of the net 
and in the corners). Thus, a reliable and upright stand of the net - even in adverse weather 
conditions - can be guaranteed.

When designing the new head insulator, we incorporated the years of experience of 
professionals in the field. This is already sprayed inseparably with the post in the production 
process and guarantees a permanent hold. The new rounded design prevents the wires from 
snagging when the nets are rolled up and out.

The galvanised double prongs on the post have also been extended and provide even more 
secure anchorage in the soil - even in damp and soft ground.

Curious to find out more?
Then see for yourself - all our AKO PREMIUM nets are already equipped with the new 
posts to meet the highest demands of professional animal husbandry.
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 Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post

Siete na ovce

AKO TitanNet Premium Plus
Náš „vševedko“ zo série TitanNet s novými patentovanými stĺpikmi PREMIUM.

S vybavením novými stĺpikmi na sieť PREMIUM zjednocujeme v tejto novej sieti osvedčenú silu našich sietí pre ovce TitanNet s mnohostrannými možnosťami 
pripojenia pre profesionálne použitie v chove oviec. Vo vertikále boli namiesto mäkkého materiálu lanka použité tuhé plastové výstuhy. Tieto sú vo vzdialenosti 
30 cm trvalo spojené s horizontálnymi lankami a starajú sa o kompaktný stav aj v kopcovitom a nerovnom teréne.
• výška 90 cm (7 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (8 horizontálnych laniek)
• 14 mimoriadne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným zemným hrotom
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• zosilnené horné lanko vedúce prúd – zvýšená vodivosť vďaka používaniu 5 vodičov z ušľachtilej ocele a pocínovaného medeného vodiča
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV
• voliteľne pripojiteľné, zosilnené spodné lanko na uzemnenie po celej dĺžke siete pri ťažších pôdnych pomeroch (napr. veľmi pieskové alebo suché pôdy)
• navyše je tiež 2. lanko nad zemou vybavené pripojovacou svorkou z ušľachtilej ocele a tým je flexibilne použiteľné
• zvlášť dobrá viditeľnosť vďaka kombinácii farieb modrá/biela – ideálne na použitie pri ochrane pred diviakmi a vlkmi
• 16 vodičov z ušľachtilej ocele v spojení s hrubými PE-vláknami v spodnom lanku zabraňuje prehryznutiu divou zverou

 
 

 

Možnosti pripojenia:
• spodné lanko (vodivé) pripojiteľné voliteľne na uzemňovací výstup prístroja pre dodatočné uzemnenie po celej dĺžke siete
• 2. lanko nad zemou voliteľne odpojiteľné od elektrického obvodu nad tým ležiacich laniek, aby sa zabránilo zvýšenému odvodu pri intenzívnom poraste

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27821 Dvojitý hrot 50 m 90 cm modrá / biela 14 27805 1 24  
27823 Dvojitý hrot 50 m 108 cm modrá / biela 14 27807 1 24  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27322 Zemná kotva  čierna umelá hmota  1/10/300  
27805 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 90 cm 1  
27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 108 cm 1  

Novinka

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

 
 

Jednoduchá a rýchla oprava pomocou 
našich nových spojok od Litzclip.
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AKO OviNet Premium
Náš „TopSeller“ teraz tiež s novými patentovanými stĺpikmi PREMIUM.

Osvedčená kvalita s charakterom PREMIUM – za tým stojí náš nový OviNet Premium s novými stĺpikmi PREMIUM. Táto sieť sa môže používať univerzálne a 
vďaka úzkym okám v spodnej oblasti poskytuje popri ovciach a kozách tiež najlepšiu bezpečnosť búdy okrem iného pre jahňatá, psy atď. Nové stĺpiky PREMIUM 
sa pritom starajú o ešte lepšie a bezpečnejšie postavenie a sami odolávajú nanepriaznivejším poveternostným pomerom. Vďaka optimalizovaným vzdialenostiam 
ôk bola znížená hmotnosť a tým je umožnená ešte komfortnejšia manipulácia pri montáži a demontáži siete.
• výška 90 cm (8 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (9 horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo dvojitým hrotom
• 14 mimoriadne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným zemným hrotom
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• zosilnené horné lanko vedúce prúd – zvýšená vodivosť vďaka používaniu 5 vodičov z ušľachtilej ocele a pocínovaného medeného vodiča
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

 
 
 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27800 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová 14 27804 1 30  
27801 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová 14 27805 1 30  
27802 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová 14 27806 1 30  
27803 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová 14 27807 1 30  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27322 Zemná kotva  čierna umelá hmota  1/10/300  
27804 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 90 cm 1  
27805 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 90 cm 1  
27806 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 108 cm 1  
27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 108 cm 1  

Novinka

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Siete na ovce
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Siete na ovce

Sieť na ovce
• Výška 90 cm (7 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (8 horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo 

dvojitým hrotom
• stabilné plastové stĺpy s pozinkovaným zemným hrotom
• Elektrické vedenie vodorovne s 3 x 0,20 mm antikorovým vodičom na lanko
• zosilnené horné lanko vedúce prúd – zvýšená vodivosť vďaka používaniu 5 

vodičov z ušľachtilej ocele a pocínovaného medeného vodiča
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• s praktickou svorkou z ušľachtilej ocele na jednoduché spojenie viacerých sietí
• hlavový izolátor a zemné zarážadlo takmer znemožňujú samočinné uvoľne-

nie lanka
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

 

 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27315 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová / biela 14 27245 1 45  
27316 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová / biela 14 27246 1 45  
27317 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová / biela 14 27247 1 30  
27318 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová / biela 14 27248 1 30  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

27245 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot oranžová umelá hmota 90 cm 1/100  
27246 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot oranžová umelá hmota 90 cm 1/50  
27247 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot oranžová umelá hmota 108 cm 1/100  
27248 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot oranžová umelá hmota 108 cm 1/50  

27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27322 Zemná kotva  čierna umelá hmota  1/10/300  

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

• vysoká kvalita za priaznivú cenu
• zlepšené uzlové body pre vyššiu odolnosť proti roztrhnutiu
• zosilnené, horné lanko vedúce prúd s medeným vodičom
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Titan Net
TopLine Plus Net bol vyvinutý podľa dlhoročných skúseností na základe našich sietí na ovce TitanNet a je zvlášť vhodný 
pre nerovný terén. Vo vertikále boli namiesto mäkkého materiálu lanka použité tuhé plastové výstuhy. Tieto sú vo vzdia-
lenosti 30 cm trvalo spojené s horizontálnymi lankami a starajú sa o kompaktný stav aj v kopcovitom a nerovnom teréne.
• Výška 90 cm (7 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (8 horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo 

dvojitým hrotom
• stabilné plastové stĺpy s pozinkovaným zemným hrotom
• zosilnené horné lanko vedúce prúd – zvýšená vodivosť vďaka používaniu 5 vodičov z ušľachtilej ocele a pocínovaného 

medeného vodiča
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• s praktickou svorkou z ušľachtilej ocele na jednoduché spojenie viacerých sietí
• hlavový izolátor a zemné zarážadlo takmer znemožňujú samočinné uvoľnenie lanka
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

 
 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27325 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm biela / zelená 14 27346 1 35  
27326 Dvojitý hrot 50 m 90 cm biela / zelená 14 27347 1 35  
27327 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm biela / zelená 14 27348 1 24  
27328 Dvojitý hrot 50 m 108 cm biela / zelená 14 27349 1 24  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27346 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot zelená umelá hmota 90 cm 1/50  
27347 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot zelená umelá hmota 90 cm 1/50  
27348 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot zelená umelá hmota 108 cm 1/50  
27349 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot zelená umelá hmota 108 cm 1/50  
27322 Zemná kotva  čierna umelá hmota  1/10/300  

Siete na ovce

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

• vysoká kvalita za priaznivú cenu
• vhodná pre kopcovitý terén
• ešte stabilnejšie plastové výstuhy pre optimálne postavenie
• zosilnené, horné lanko vedúce prúd s medeným vodičom
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Jednoduchá a rýchla oprava pomocou 
našich nových spojok od Litzclip.
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Siete na ovce

OviNet oranžová
• výška 90 cm (9 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (10 horizontálnych laniek)
• stabilné plastové stĺpy s pozinkovaným zemným hrotom
• Elektrické vedenie vodorovne s 3 x 0,20 mm antikorovým vodičom na lanko
• zosilnené horné lanko vedúce prúd – zvýšená vodivosť vďaka používaniu 5 vodičov z 

ušľachtilej ocele a pocínovaného medeného vodiča
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• hlavový izolátor a zemné zarážadlo takmer znemožňujú samočinné 

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

spôsobeným UV

Zvlášť vhodná na používanie viacerých sietí za sebou.
Optimálne vedenie prúdu až do siete na ovce prostredníct-
vom pocínovaných medených vodičov v najvrchnejšom lanku! 
20-násobne vyššia vodivosť oproti štandardným sietiam!

 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27251 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová 14 27245 1 45  
27252 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová 14 27246 1 45  
27253 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová 14 27247 1 30  
27254 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová 14 27248 1 30  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27293 Súprava na opravu siete na ovce  oranžová   1/100  
27322 Zemná kotva  čierna umelá hmota  1/10/300  
27305 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot žltá umelá hmota 108 cm 1/50  
27304 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot žltá umelá hmota 108 cm 1/50  
27303 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot žltá umelá hmota 90 cm 1/50  
27301 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot žltá umelá hmota 90 cm 1/50  

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Top Seller

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
Post

50 m

10
8 

cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

15,0 cm

18,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

9,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

15,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
Post

50 m

90
 c

m

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU
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Siete na ovce

OviNet zelená
• výška 90 cm (9 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (10 horizontálnych laniek)
• stabilné plastové stĺpy s pozinkovaným zemným hrotom
• Elektrické vedenie vodorovne s 3 x 0,20 mm antikorovým vodičom na lanko
• zosilnené horné lanko vedúce prúd – zvýšená vodivosť vďaka používaniu 5 vodičov z ušľachtilej ocele a pocíno-

vaného medeného vodiča
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• hlavový izolátor a zemné zarážadlo takmer znemožňujú samočinné uvoľnenie lanka
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

Zvlášť vhodná na používanie viacerých sietí za sebou.
Optimálne vedenie prúdu až do siete na ovce prostredníctvom pocí-
novaných medených vodičov v najvrchnejšom lanku! 20-násobne 
vyššia vodivosť oproti štandardným sietiam!

 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27266 Dvojitý hrot 50 m 90 cm zelená 14 27277 1 45  
27268 Dvojitý hrot 50 m 108 cm zelená 14 27279 1 30  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

27277 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot čierna umelá hmota 90 cm 1/50  
27279 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot čierna umelá hmota 108 cm 1/50  
27294 Súprava na opravu siete na ovce  zelená   1/100  

27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27322 Zemná kotva  čierna umelá hmota  1/10/300  

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
Post

50 m

10
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cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU
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9,0 cm

9,0 cm
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13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

15,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
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50 m
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 c

m

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU
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Siete na ovce

TitanLight Net
Naša „ľahká váha“ zo série TitanNet!

Zväčšené vzdialenosti ôk umožňujú bezpečné prejdenie nízkej zveri (napr. zajace a králiky), ako aj ježkov a starajú sa 
tak o zreteľnú úsporu hmotnosti. Tým je táto sieť extrémne mobilná a zvlášť vhodná na časté premiestňovanie. Vo 
vertikále boli namiesto mäkkého materiálu lanka použité tuhé plastové výstuhy. Tieto sú vo vzdialenosti 30 cm trvalo 
spojené s horizontálnymi lankami a starajú sa o kompaktný stav aj v kopcovitom a nerovnom teréne.
• Výška 90 cm (5 horizontálnych laniek) alebo 108 cm (6 horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo 

dvojitým hrotom
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• 14 stabilných plastových stĺpov s pozinkovaným zemným hrotom
• zosilnené horné lanko vedúce prúd – zvýšená vodivosť vďaka používaniu 5 vodičov z ušľachtilej ocele a pocíno-

vaného medeného vodiča
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám 

spôsobeným UV

 
 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27351 Jednotlivý hrot 50 m 90 cm oranžová / čierna 14 27202 1 24  
27352 Dvojitý hrot 50 m 90 cm oranžová / čierna 14 27203 1 24  
27353 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm oranžová / čierna 14 27229 1 24  
27354 Dvojitý hrot 50 m 108 cm oranžová / čierna 14 27230 1 24  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

27202 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot biela umelá hmota 90 cm 1/100  
27203 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot biela umelá hmota 90 cm 1/50  
27229 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot biela umelá hmota 108 cm 1/50  
27230 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot biela umelá hmota 108 cm 1/50  
27293 Súprava na opravu siete na ovce  oranžová   1/100  

27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27322 Zemná kotva  čierna umelá hmota  1/10/300  

• zväčšená vzdialenosť ôk – malé odvádzanie pri silnom 
poraste

• ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
• stabilné plastové výstuhy pre optimálne postavenie – aj v 

kopcovitom teréne
• malá zver a ježkovia môžu bezpečne „prekĺznuť“

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Einfaches und schnelles reparieren mit 
unseren neuen Verbindern von Litzclip.

3 x 0.20 mm INOX

14 x 
Standard
Post

50 m

10
8 

cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

18,0 cm

22,0 cm

23,0 cm

23,0 cm
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30,0 cm
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22,0 cm

28,0 cm
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m
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5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

30,0 cm
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Siete na ovce

EasyNet
Sieť na ovce s odstupom od zeme – perfektná vodivosť aj pri silnom poraste!

Mimoriadne robustné laminátové stĺpy s malým priemerom stĺpu prinášajú citeľné zníženie hmotnosti a 
umožňujú tak jednoduchú manipuláciu.
• 15 stabilných a veľmi robustných laminátových stĺpov
• Elektrické vedenie vodorovne s 3 x 0,30 mm materiálom vodiča TriCOND na lanko – veľmi dobrá 

vodivosť a dlhá trvanlivosť
• pozinkovaný zemný hrot na laminátovom stĺpe s plastovým stúpadlom
• s prídavnými čiernymi vertikálnymi výstuhami každých 90 cm
• vzdialenosť od zeme zaručuje vykosenie a znižuje odvod prúdu cez porast
• zvlášť rýchla montáž a demontáž vďaka veľkým veľkostiam ôk je možná
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27200 Jednotlivý hrot 50 m 105 cm žltá / čierna 15 27201 1 40  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška  €

27201 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot žltá Sklolaminát 105 cm 1/50  
44428 Prídavný izolátor  čierna umelá hmota  1/25/1.000  

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

• zvlášť rýchla montáž a demontáž vďaka veľkým veľkostiam ôk je možná
• extrémne stabilné stĺpy zo sklolaminátu, s dlhou životnosťou
• veľmi vysoká vodivosť vďaka osvedčenému materiálu vodiča 3 x 0,30 mm TriCOND
• ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti

Jednoduchá a rýchla oprava pomocou 
našich nových spojok od Litzclip.

všetky vodiče: TriCond = 5 x vyššia vodivosť ako vodiče z ušľachtilej 
ocele
TriCOND-drôty vodiča sú 5 x vodivejšie ako bežné drôty z ušľachtilej ocele 
rovnakej hrúbky a poskytujú tým maximálnu ochranu búdy – aj na dlhšie 
trasy. Špeciálne povrstvenie týchto drôtov prepožičiava materiálu robustnosť 
a stará sa tak o dlhú trvanlivosť.

so zosilnenými čiernymi vertikálnymi výstuhami vo vzdialenosti 90 cm

26,0 cm

27,0 cm

19,0 cm

33,0 cm

3 x 0.30 mm  
TriCOND

10
5 

cm

0,18 Ω/m

90,0 cm

15 x 
Glass Fibre
Post



458

Ochrana pred vlkmi

AKO TitanNet Premium Vario
Naša univerzálna sieť na ochranu pred vlkmi zo série TitanNet s novými stĺpikmi PREMIUM!

Spolu s expertmi z oblasti odháňania vlkov sme kompletne prepracovali našu sieť na vlky, aby sme pre vás našli perfektný kompromis medzi ľahkosťou použí-
vania a účinnou ochranou stáda. Nové inovačné a vysoko robustné stĺpiky PREMIUM poskytujú sieti maximálnu stabilitu a trvanlivosť. Popri najväčšej možnej 
bezpečnosti búdy bola pri tejto sieti kladená zvláštna pozornosť na ochranu pred votrelcami zvonku. Vďaka špeciálnemu +/– princípu je TitanNet Premium Vario 
našou univerzálnou sieťou a môžete ho prispôsobiť na vaše individuálne situácie v praxi. Už roky osvedčené vertikálne výstuhy sa starajú o stabilné postavenie aj 
v kopcovitom a nerovnom teréne.
• výška 108 cm (8 horizontálnych laniek) alebo 122 cm (9 horizontálnych laniek), dostupné vždy s jednotlivým alebo dvojitým hrotom
• 14 mimoriadne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným zemným hrotom
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• zosilnené horné lanko vedúce prúd
• Elektrické vedenie vodorovne s 3 x 0,30 mm materiálom vodiča TriCOND na lanko – veľmi dobrá vodivosť a dlhá trvanlivosť
• voliteľne pripojiteľné, zosilnené spodné lanko na uzemnenie po celej dĺžke siete pri ťažších pôdnych pomeroch (napr. veľmi pieskové alebo suché pôdy)
• zlepšený stav a optimálne prispôsobenie terénu vďaka stabilným vertikálnym výstuhám každých 30 cm
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

 
 
 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp  €

27830 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm biela / modrá 14 27806 24  
27831 Dvojitý hrot 50 m 108 cm biela / modrá 14 27807 24  
27832 Jednotlivý hrot 50 m 122 cm biela / modrá 14 27808 24  
27833 Dvojitý hrot 50 m 122 cm biela / modrá 14 27809 24  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu Dĺžka Šírka  €

27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota    1/10/500  
27239 Páska na ochranu stáda  modrá / biela umelá hmota  100 m 80 mm 1/24  
27806 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 108 cm   1  
27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 108 cm   1  
27808 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 122 cm     
27809 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá Termoplast + sklolaminát 122 cm     

Novinka

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

 
 

Jednoduchá a rýchla oprava pomocou 
našich nových spojok od Litzclip.

Možnosti pripojenia:

Naskenujte si QR-kód pre ďalšie 
informácie

3 x 0.30 mm 
TriCOND

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX 50 m
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2 

cm

0,06 Ω/m

14 x 
Premium
Post
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3 x 0.30 mm 
TriCOND

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX 50 m
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Ochrana pred vlkmi

AKO OviNet Maxi
náš nový, extra vysoký OviNet špeciálne na ochranu pred vlkmi

• 14 integrovaných bielych plastových stĺpov s pozinkovaným zemným hrotom
• 9 x rady TriCond po 3 x 0,30 mm zabezpečuje optimálnu vodivosť
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• voliteľne pripojiteľné, zosilnené spodné lanko na uzemnenie po celej dĺžke siete pri ťažších pôdnych 

pomeroch (napr. veľmi pieskové alebo suché pôdy)
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

 
 
 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp  €

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

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu Dĺžka Šírka  €

27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota    1/10/500  
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota    1/10/500  
27239 Páska na ochranu stáda  modrá / biela umelá hmota  100 m 80 mm 1/24  
27375 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot biela umelá hmota 122 cm   1/50  
27376 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot biela umelá hmota 122 cm   1/50  

Novinka

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

všetky vodiče: TriCond = 5 x vyššia vodivosť ako vodiče z ušľachtilej 
ocele
TriCOND-drôty vodiča sú 5 x vodivejšie ako bežné drôty z ušľachtilej ocele 
rovnakej hrúbky a poskytujú tým maximálnu ochranu búdy – aj na dlhšie 
trasy. Špeciálne povrstvenie týchto drôtov prepožičiava materiálu robustnosť 
a stará sa tak o dlhú trvanlivosť.

Možnosti pripojenia:
• spodné lanko (vodivé) pripojiteľné voliteľne na uzemňovací výstup prístroja pre dodatočné uzemnenie po celej 

dĺžke siete

11,0 cm

11,0 cm

15,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

50 m

12
2 

cm

14 x 
Standard
Post

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX

3 x 0.30 mm 
TriCOND

0,06 Ω/m
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Sieť na ochranu pred divou zverou

WildNet
Nekomplikované riešenie na ochranu pred divou zverou!

• 3 x rady TriCOND biela/modrá vždy s 3 x 0,30 mm drôtmi TriCOND poskytujú optimálnu výkonnosť 
(max. 10 000 m dĺžky plota)

• 12 x modrých laminátových stĺpov so vzdialenosťou stĺpov cca 4,5 m
• vrát. príslušenstva: Spojovacie objímky (výr. č. 27321), 3 x zemná kotva (výr. č. 27322) s čiernou 

nylonovou šnúrou na upnutie, lanko pre opravu a výstražná tabuľka
• modrá 25 mm signálna páska je samostatné príslušenstvo (250 m), výr. č. 27240
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

patentované

 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

27215 Jednotlivý hrot 50 m biela / modrá 12 27217 1 70  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu Dĺžka Šírka  €

27217 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá Sklolaminát 90 cm   1/10  
44428 Prídavný izolátor  čierna umelá hmota    1/25/1.000  
27240 Signálna páska  modrá   250 m 25 mm 1  

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

V oblastiach s intenzívnym vetrom vám odporúčame signálnu pásku (27240) rozstrih-
núť na viacero kusov – (cca 50 – 100 cm) a upevniť vždy hore na stĺpoch. Trepotanie 
pásky vo vetre diviaky intenzívnejšie odplaší.

Výhody WildNet:
• rýchla montáž a demontáž v porovnaní k bežným elektrickým plotom
• vzdialenosť od zeme (lepšia na vykosenie a zreteľne menej odvodov, t. j. vyšší výkon na plote)
• možnosť natiahnuť modrú 25 mm signálnu pásku (250 m, výr. č. 27240) kvôli lepšej optickej podpore
• siete sa dajú jednoducho navzájom spájať (spojovacia časť je integrovaná v sieti, samostatné spojky nie 

sú potrebné)

všetky vodiče: TriCond = 5 x vyššia vodivosť ako vodiče z ušľachti-
lej ocele
TriCOND-drôty vodiča sú 5 x vodivejšie ako bežné drôty z ušľachtilej ocele 
rovnakej hrúbky a poskytujú tým maximálnu ochranu búdy – aj na dlhšie 
trasy. Špeciálne povrstvenie týchto drôtov prepožičiava materiálu robustnosť 
a stará sa tak o dlhú trvanlivosť.

4442827217

22,0 cm

19,0 cm

22,0 cm

10,0 cm

3 x 0.30 mm  
TriCOND

50 m

73
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m

0,18 Ω/m

60,0 cm

12 x 
Glass Fibre
Post
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Litzclip®

Lanková spojka Litzclip®

• nekomplikované riešenie tiež na opravu roztrhnutého lanka • špeciálny vystrihnutý otvor v tvare 
kľúča na ľahké zavedenie a bezpečné fixovanie lanka

patentované
 

 

Výr. č. Materiál použiteľné pre OJ Kus/OJ  €

442003/101 Ušľachtilá oceľ Lanko do Ø 3 mm 1 blister 10 / blister 1/100  

Litzclip® Nový druh, rýchle opravovanie sietí.

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

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

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

Krížová spojka laniek Litzclip®

• použiteľná pre všetky druhy sietí z drôtených laniek
 

 

 

Výr. č. Materiál použiteľné pre OJ Kus/OJ  €

442014/056 Ušľachtilá oceľ Lanko do Ø 3 mm 1 blister 5 / blister 1/100  

Made in Germany

T-spojka laniek Litzclip®

• použiteľná pre všetky druhy sietí z drôtených laniek

 
 

 Výr. č. Materiál použiteľné pre OJ Kus/OJ  €

442015/056 Ušľachtilá oceľ Lanko do Ø 3 mm 1 blister 5 / blister 1/100  

Opravná súprava Litzclip®

• zvlášť na opravu sietí pre ovce, hodiny a králiky

 
 

Výr. č. Materiál OJ Kus/OJ  €

442018/081 Ušľachtilá oceľ 1 blister 8 / blister 1/100  

 

Súprava obsahuje: vrát. 4 x lankových spojok priamych 3 mm, vrát. 2 x krížových 
spojok laniek 3 mm, vrát. 2 x T-spojok laniek 3 mm

4 x

2 x

2 x



462

Litzclip®

Litzclip® Spojka s vertikálnou 
výstuhou pre siete na pastviny
• nekomplikované riešenie na opravu zlomených vertikálnych 
výstuh v sieťach na pastviny

Vhodná pre všetky bežné siete oplotenia pastvín so zosilnenými vertikálnymi výstuhami!
patentované

 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

442005/101 priamy 1 blister 10 / blister 1/100  

Made in Germany

Litzclip® Súprava na opravu pre vertikálne 
výstuhy v sieťach na pastviny
• nekomplikované riešenie na opravu zlomených vertikálnych výstuh v sieťach 
na pastviny • Spojovacia doska z ušľachtilej ocele

Vhodná pre všetky bežné siete oplotenia pastvín so zosilnenými vertikálnymi výstuhami!
patentované

 

 

Súprava obsahuje: 2 x spojka rovná, 2 
x krížová spojka, 2 x T-spojka

Výr. č. Materiál Kus/OJ  €

442020/081 Ušľachtilá oceľ 1 / blister 1/100  

Made in Germany

Litzclip® Nový druh, rýchle opravovanie sietí.
• upevnenie bez náradia
• priebežná elektrifikácia
• jednoduchá manipulácia
• bezpečné spojenie
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www.kerbl.com

KERBL HOBBYFARMING represents the new amateur farming world at Kerbl.
As amateur farming pioneers from the very beginning, we are presenting our innovative range in a new, fresh design. We combine our sustainable and animal 
welfare-friendly product world with a modern look, but at the same time remain true to our down-to-earth corporate philosophy.
Be curious to see how the Kerbl amateur farming world is changing!
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Vytvorte optimálne podmienky...

...na kladenie a zbieranie vajec
• Optimálny čas umelého oplodňovania: február až október
• vyvážená výživa a dostatočné množstvo vody
• správny pomer medzi ženským a mužským pohlavím (napr. pri kuratách max. 

10 : 1)
• tienisté a čisté okolie
• Teplota okolia: 16 °C až 24 °C
• Vlhkosť vzduchu: 55 % až 75 %
• vajcia zbierajte umytými rukami min. 4x denne, ihneď ich dezinfikujte a pred 

liahnutím pri teplote 15 – 18 °C ich uložte špičkou nadol (min. 24 hodín, 
maximálne avšak 5 dní)

...na liahnutie vajec
• automat na liahnutie inštalujte v suchej tienistej miestnosti bez prievanu pri 

konštantnej teplote v rozmedzí od 17 °C do 25 °C
• na liahnutie použite podľa možnosti vajcia rovnakej veľkosti
• automat na liahnutie nastavte na optimálnu teplotu liahnutia
• vajcia otáčajte min. 2x denne alebo použite automatický servomotor
• každé 2 dni doplňte vlažnú vodu, aby sa dala zaručiť optimálna vlhkosť

...na odchov kureniec
• Kurence po vyliahnutí držte 1 mesiac v suchom a teplom prostredí (29 – 35 

°C). k tomu sa hodia vyhrievacie dosky alebo infračervené prístroje vyžarujúce 
teplo, ktoré sa umiestnia vo výške cca 70 cm

Kvalita, bezpečnosť a pohodlie

Displej s ľahkým ovládaním pre používateľa
Všetky digitálne modely disponujú displejom na zobrazovanie a 
nastavovanie teploty liahnutia a funkcií pripomienky na otáčanie vajec 
a doplnenie vody.

Servomotor
Voliteľne dostupné servomotory otáčajú vajcia automaticky a poskytujú 
tým zvýšenú mieru komfortu a úspech liahnutia.

Ďalšie informácie
Podrobnejšie informácie a ďalšie tipy týkajúce sa automatov na liah-
nutie nájdete na internete v podobe súborov na stiahnutie na stránke 
www.kerbl.de.

Chov kurčiat

 Dĺžka liahnutia

Prepelica poľná 17 dní
Kurča 21 dní
Bažant 25 dní
Kačica 28 dní
Hus 30 dní
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Chov kurčiat
Automat na liahnutie Covatutto 162 digital
• vybavený 3 vrstvami a pohyblivými dištančnými držiakmi pre rozličné veľkosti 
vajec • Každá vrstva sa môže prevádzkovať so samostatným motorom • vrát. 
priehľadného okienka, vnútorného osvetlenia a digitálneho teplomera • odolný 
a s dlhou životnosťou • na priehradku je potrebný jeden servomotor (nie je 
súčasťou dodávky) • na prepeličie vajcia je potrebný dištančný držiak, dodávaný 
na zvláštnu objednávku • 230 V prevádzka

 
 

 

Max. množstvo vajec  

Kurča 162
Hus 45
Kačica 120
Morka 96
Perlička 180
Bažant 180
Jarabica 252
Prepelica poľná 420

Výr. č. Farba   €

73040 oranžová 1 8  

Výr. č. Popis  €

73041 Servomotor pre automat na liahnutie 1  

Automat na liahnutie Covatutto 108 digital
• vybavený 2 vrstvami a pohyblivými dištančnými držiakmi pre rozličné veľkosti 
vajec • Každá vrstva sa môže prevádzkovať so samostatným motorom • vrát. 
priehľadného okienka, vnútorného osvetlenia a digitálneho teplomera • z 
odolného a izolujúceho materiálu • na priehradku je potrebný jeden servomotor 
(nie je súčasťou dodávky) • 230 V prevádzka

 
 

 

Max. množstvo vajec  

Kurča 108
Hus 30
Kačica 80
Moriak 64
Perlička 120
Bažant 120
Jarabica 168
Prepelica poľná 280

Výr. č. Farba   €

72241 červený 1 8  

Výr. č. Popis  €

73041 Servomotor pre automat na liahnutie 1  

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

 
 

 

Max. množstvo vajec  

Kurča 24
Hus 6
Kačica 20
Moriak 16
Perlička 30
Bažant 30
Jarabica 42
Prepelica poľná 70

Výr. č. Farba   €

73083 červený 1 24  

Výr. č. Popis  €

73053 Servomotor pre automat na liahnutie 1  

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

 
 

 

Max. množstvo vajec  

Kurča 54
Hus 15
Kačica 40
Moriak 32
Perlička 60
Bažant 60
Jarabica 84
Prepelica poľná 140

Výr. č. Farba   €

73059 žltá 1 20  

Výr. č. Popis  €

73053 Servomotor pre automat na liahnutie 1  

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

 
 

 

Max. množstvo vajec  

Kurča 24
Hus 6
Kačica 20
Moriak 16
Perlička 30
Bažant 30
Jarabica 42
Prepelica poľná 70

Výr. č. Farba   €

73051 žltá 1 48  

Výr. č. Popis  €

73053 Servomotor pre automat na liahnutie 1  
73073 Teplomer pre automat na liahnutie 1  

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

Ideálny pre začiatočníkov
 

 

Max. množstvo vajec  

Kurča 16
Hus 4
Kačica 11
Moriak 10
Perlička 18
Bažant 19
Jarabica 26
Prepelica poľná 42

Výr. č. Farba Výška Ø   €

73099 červený 33 cm 31 cm 1 44  

Automat na liahnutie Covatutto 16 L
• vhodný pre všetky druhy vajec • až do 16 slepačích vajec • s elektronickým ter-
mostatom • zvonku odčítateľný indikátor teploty • tri žiarovky sa starajú o rovno-
merné ohrievanie • vrát. manuálneho otáčača vajec • vonkajší otvor na doplnenie 
vody • odolný a s dlhou životnosťou • Ľahké čistenie • 230 V prevádzka

 

 

 

Max. množstvo vajec  

Kurča 16
Hus 4
Kačica 11
Moriak 10
Perlička 18
Bažant 18
Jarabica 26
Prepelica poľná 42

Výr. č. Farba Výška Ø   €

73032 žltá 33 cm 31 cm 1 44  

Made in Italy

Automat na liahnutie Covatutto 7
• vhodný pre všetky druhy vajec • až do 7 slepačích vajec • elektronický termostat 
• zvonku odčítateľný indikátor teploty • tri žiarovky sa starajú o rovnomerné 
ohrievanie • odolný a s dlhou životnosťou • Ľahké čistenie • 230 V prevádzka

 
 

 

Max. množstvo vajec  

Kurča 7
Hus 2
Kačica 5
Moriak 5
Perlička 8
Bažant 8
Jarabica 15
Prepelica poľná 22

Výr. č. Farba   €

73122 žltá 1/4 96  

Novinka
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Vyhrievacia doska CosyHeat
pre kurčatá

Kurčatá majú po vyliahnutí vysokú potrebu tepla a zohrievajú sa pod operením materskej sliepky (kvočka). Teplo sa hromadí pod perím a kurčatá vychutnávajú 
príjemnú teplotu. Na tomto princípe funguje tiež ohrievacia doska CosyHeat. Kurčatá sa vyliahnu pod doskou a odpočívajú pod ňou v príjemnom teple. Môžu 
sa pritúliť priamo na doske. Navyše doska vyžaruje teplo smerom dole a udržiava sa tepelný podklad. Pomocou otočného regulátora na doske sa môže teplota 
jednoducho a plynulo prispôsobiť na potrebu tepla kurčiat. Integrovaný termostat sa stará o konštantnú teplotu pod doskou. Zohrieva až po dosiahnutie pot-
rebnej teploty a túto udržiava. Pretože ohrievacia doska neohrieva trvalo, je energeticky úspornejšia ako bežný teplomet. S výškovo prestaviteľnými nohami sa 
ohrievacia doska dá jednoducho prispôsobiť na veľkosť kurčiat.

• na odchov kureniec • vhodné pre rôzne plemená hydiny • vhodné aj pre začiatočníkov a hobby chovateľov • výškovo nastaviteľné nohy • prispôsobenie 
teploty pomocou integrovaného otočného regulátora • s termostatom • izolácia na cielené odvedenie tepla smerom dole • energeticky úsporný a efektívny ako 
bežný teplomet • bezpečná 24 V prevádzka • so sieťovou jednotkou pre pripojenie k zdroju elektrickej energie 230 V

 
 

 

Technické údaje 70420 70421

Napätie 24 V 24 V
Počet zvierat 25 50

Výr. č. Výhrevný výkon Dĺžka Šírka   €

70420 25 W 30 cm 30 cm 1/10 90  
70421 50 W 40 cm 50 cm 1/5 40  

Výr. č. Popis Farba Materiál Dĺžka Šírka vhodný pre  €

70422 ochranný kryt pre ohrievaciu dosku CosyHeat čierna Polypropylén 30 cm 30 cm 70420 1/10  
70423 ochranný kryt pre ohrievaciu dosku CosyHeat čierna Polypropylén 40 cm 50 cm 70421 1/10  

Novinka

LED lampa na kontrolné presvecovanie vajec
• pomocou lampy na kontrolné presvecovanie vajec možno sledovať vývoj embryí obsiahnutých vo vajciach • dva 
gumené nadstavce na rôzne veľkosti vajec od 18 mm • praktická a flexibilne použiteľná • Batéria je súčasťou dodávky

 
 

 

Technické údaje 73126

Napätie 1 x 1,5 V - AA (Mignon)

Výr. č. Farba Výkon Dĺžka Ø Svetelný prúd   €

73126 čierna 3 W 12 cm 3,5 cm 150 lm 1/200   

Novinka

Tepelný žiarič

70423
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Tepelný žiarič
Tepelný žiarič SunnyBoy
Vychovať vitálne a početné zvieratá je v chove vždy znova veľ-
kou výzvou. Podstatné je pritom ponúknuť všetkým mladým 
zvieratám stabilnú úroveň tepla, prispôsobenú na ich 
vek. Na prirodzené požiadavky sú prispôsobené tepelné 
žiariče SunnyBoy: Rovnomerné vyžarovanie tepla vytvára 
plošne väčšiu komfortnú zónu (30 – 35 °C, resp. 26 °C) 
a tým pre všetky mladé zvieratá optimálne prostredie 
hniezda.

• veľká komfortná zóna a tým optimálne prostredie hnie-
zda • menší konkurenčný tlak medzi mladými zvieratami • efektívna prevádzka vďaka celkovo 
kratšej dobe používania a možnému zníženiu výkonu prístroja • Tepelný žiarič SunnyBoy sa 
musí inštalovať v kombinácii s krytom hniezda (ako integrovaný alebo montovaný pod ním). 
Len tak sa dá vytvoriť tepelný vankúš. • je možné rýchle a jednoduché čistenie vysokotlakovým 
čističom (krytie IPX7) • malé náklady na údržbu vďaka vysokej životnosti a výpadku náhrady 
chybných infračervených žiaroviek • teleso kompletne z ušľachtilej ocele • vrát. červeného 
svetla

 

 

Výr. č. Výkon Dĺžka Šírka Výška Dĺžka kábla   €

22258 100 W 50 cm 22 cm 7 cm 2,5 m 1 105  
22259 150 W 50 cm 22 cm 7 cm 2,5 m 1 105  

Výr. č. Popis  €

22260 Výkonový spínač pre SunnyBoy 1/50  

Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Krytie IPX7
Trieda ochrany I

rozdeľovanie tepla bežného 
tepelného žiariča
Bežné tepelné žiariče vytvárajú iba 
relatívne malé tepelné kužele, v ktorých 
strede sa dosiahnu maximálne teploty 
medzi 40 a 60 °C. Pre mladé zvieratá je 
to avšak príliš horúce a stred hniezda je 
často osirený. Tu zmizne cenná energia a 
vzniknú nepotrebné náklady.

Rozdeľovanie tepla SunnyBoy
Vďaka plochej konštrukcii nášho 
tepelného žiariča SunnyBoy sa 
zväčší komfortná zóna a tým 
„využiteľná“ oblasť hniezda. Mladé 
zvieratá preto nemusia zápasiť o 
obľúbené miesta pod tepelnou 
lampou.

Tepelný žiarič sa môže namontovať podľa daností: pod 
krytom hniezda alebo integrovane do krytu hniezda

Pomocou voliteľného výkonového spínača sa môže výkon prístroja prispôsobiť na potrebu tepla 
zvierat podľa veku (100 % / 50 % / Vyp).

Keramický žiarič
• Infračervená lampa so špeciálnym keramickým povrchom • emituje výlučne teplo 
v neviditeľnom infračervenom spektre (nesvieti) • veľmi vysoká životnosť • Pätica 
žiarovky: E27 • max. prevádzkové hodiny: o 15.000 timmar

 

Výr. č. Výkon   €  

225284 60 W 1/6 504  NEW
225285 100 W 1/6 504   
225286 150 W 1/6 504   
225287 250 W 1/6 504  NEW

Varovanie: Pozor, nebezpečenstvo požiaru!
Pozor! Veľké teplo! Prevádzkujte len vo vhodných zariadeniach! Dodržiavajte priložené bezpečnostné pokyny.
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Tepelný žiarič
Infračervený tepelný žiarič
• Hliníková clona ø 21 cm
• so 6 vetracími štrbinami pre lepšiu cirkuláciu vzduchu, tým dlhšia 

životnosť infračervenej lampy
• upevňovacia reťaz (nosnosť max. 20 kg)
• max. 175 W osvetľovací prostriedok pre prístroje s úsporným 

spínačom!

22318: v kartónovom jednotlivom obale

225280: v kartónovom jednotlivom obale

 
 

 

Výr. č. Dĺžka kábla Druh spínača Druh zásuvky OJ Kus/OJ   €

2228 2,5 m  s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192  
22281 2,5 m s úsporným spínačom s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192  
2229 5 m  s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192  

22318 5 m  s konturovou zástrčkou   1 96  
22291 5 m s úsporným spínačom s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192  
225280 5 m s úsporným spínačom s konturovou zástrčkou   1 96  
22291-S 5 m s úsporným spínačom s čiernym konektorom 2 styck 2 / kartong 1/2 192  

Výr. č. Popis  €

22296 Porcelánová objímka pre ochranný kôš 1/15/300  

Made in Germany

Infračervený teplomet akcia
• Hliníková clona ø 21 cm
• so 6 vetracími štrbinami pre lepšiu cirkuláciu vzduchu, tým dlhšia 

životnosť infračervenej lampy
• upevňovacia reťaz (nosnosť max. 20 kg)

 
 

 

Výr. č. Dĺžka kábla Druh zásuvky OJ Kus/OJ   €  

22290 5 m s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192  NEW
22280 2,5 m s konturovou zástrčkou 2 styck 2 / kartong 1/2 192   

Technické údaje  

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pätica žiarovky E27
Krytie IPX4
Trieda ochrany II

Technické údaje  

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pätica žiarovky E27
Krytie IPX4
Trieda ochrany II

Top Seller

22291-S
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Tepelný žiarič Profi
• stabilná hliníková ochranná clona, ø 21 cm s vetracími štrbinami
• o 50 % hrubšia hrúbka steny hliníkovej clony ako u bežných tepelných žiaričov
• s ochranným plášťom proti zalomeniu kábla na telese
• vrátane S-háku na bezpečné skrátenie, resp. riasenie a upevnenie nadbytočných dĺžok kábla
• keramická objímka so závitovým krúžkom a kontaktnými plechmi z mosadze zabraňuje korózii
• zváraná C-článková upevňovacia reťaz (nosnosť max. 20 kg)
• max. 175 W osvetľovací prostriedok pre prístroje s úsporným spínačom!

225283: Poloha spínača: Vyp / 50 % / 100 %

Teraz s o 50 % hrubšou hrúbkou steny hliníkovej clony

 

 

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

 

 

 

Made in Germany

Technické údaje 22729

Napätie 220 - 240 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pätica žiarovky E27
Krytie IPX4
Trieda ochrany II

Výr. č. Výkon Dĺžka kábla Druh zásuvky OJ Kus/OJ   €

22729 250 W 5 m s konturovou zástrčkou 5 styck 5 / kartong 1/5 75  

Výr. č. Dĺžka kábla Druh spínača OJ Kus/OJ   €

22528 2,5 m bez spínača 2 styck 2 / kartong 1/2 192  
225283 2,5 m s úsporným spínačom, 3-stupňovým 2 styck 2 / kartong 1/2 192  

Tepelný žiarič

Technické údaje  

Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Pätica žiarovky E27
Krytie IPX4
Trieda ochrany II

Top Quality
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Tepelný žiarič
Philips Infračervená lampa z tvrdého skla
• viac tepla (600 W/m² pri výške 60 cm namiesto 400 W/m² pri bežných lampách Philips) • širšia 
ožarovaná plocha vďaka dvojitému reflektoru • stabilná vďaka cementovanému skrutkovému 
spoju skla a kovovému soklu • odolné proti striekajúcej vode • Pätica žiarovky: E27

Tvrdé sklo Philips, o 50 % viac tepla
 

 
Výr. č. Farba Výkon   €

22313 červený 150 W 1/10 300  
22314 červený 250 W 1/10 300  
22315 priesvitné 150 W 1/10 300  
22316 priesvitné 250 W 1/10 300  

Philips Infračervená úsporná lampa
• robustné vyhotovenie vďaka lisovanému sklu • Ušetrite teraz až do 30 % vašich nákladov na energie 
(oproti bežným infračerveným lampám) • Táto lampa sa vyznačuje hospodárnosťou (pribl. 5000 hodín 
strednej životnosti), vynikajúcim prenosom tepla – priamo a cielene nasmerovaným na zviera – a bezpro-
stredným ohrievaním povrchu kože zvieraťa. Tým sa dosiahne vyváženie tepelného hospodárstva a pod-
pora prekrvenia vo vrstvách tkaniva a svalov • všestranné použitie, napr. hydina, prasiatka, veterinárna 
terapia, procesy sušenia krmív a potravín v poľnohospodárstve • vhodné pre infračervený tepelný žiarič 
• odolné proti striekajúcej vode • Pätica žiarovky: E27 • PAR 38

Ušetrite až do 30 % nákladov na 
energie!

 

 

Výr. č. Farba Výkon   €

22302 červený 100 W 1/12 396  
22303 červený 175 W 1/12 396  
22304 priesvitné 100 W 1/12 396  
22309 priesvitné 175 W 1/12 396  

Kerbl Infračervená lampa z tvrdého skla
• odolné proti striekajúcej vode • Pätica žiarovky: E27 • max. prevádzkové hodiny: 
o 5.000 timmar

 

 

 
Výr. č. Farba Výkon   €

22244 červený 150 W 1/10 300  
22245 červený 250 W 1/10 300  
22243 priesvitné 150 W 1/10 300  
22252 priesvitné 250 W 1/10 300  

Kerbl Infračervená úsporná lampa
• robustné vyhotovenie • vynikajúci prenos tepla • odolné proti striekajúcej vode • Pätica 
žiarovky: E27 • PAR 38 • max. prevádzkové hodiny: o 5.000 timmar

Ušetrite až do 30 % nákladov na energie!

 

 
Výr. č. Farba Výkon   €

22246 červený 100 W 1/12 360  
22247 červený 175 W 1/12 360  
22242 priesvitné 100 W 1/12 360  
22250 priesvitné 175 W 1/12 360  
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Napájadlo pre hydinu Kubic
• veľký objem • jednoduché čistenie vďaka vyklápateľnému, resp. úplne vyberateľnému krytu • opäto-
vne uzatvárateľný otvor v kryte uľahčuje plnenie • vrát. plavákového ventilu na reguláciu vodného 
stavu • široké stojanové nohy • tanier na pitie cca 20 cm nad zemou • vrát. sifónového filtra • z 
nerozbitného plastu • jednoduchá montáž bez náradia • bezpečný pre potraviny

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70244 červený / biela 40 l 1 24  
70245 červený / biela 50 l 1 20  

Napájačky pre hydinu

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

Regulovateľný prítok vody 

 

Výr. č. Farba Kapacita Výška   €

70233 červený / biela 30 l 70 cm 1 18  

Napájadlo pre hydinu automatické
• pre nízkotlakové potrubie • prestaviteľné závesné zariadenie • na odchov kure-
niec a výkrm kohútikov, nosníc a moriek • prípojka hadice 1/2” • s automatickým 
prívodom vody • Materiál: umelá hmota

pre nízkotlakové potrubie 

 

Výr. č. Farba Výška Ø   €

70301 červený / biela 38 cm 38 cm 1/10 150  

Výr. č. Popis  €

70303 Ventil pre napájadlo pre hydinu 1/80  

Napájadlo pre hydinu Rapid Clean
• na zavesenie • ľahká montáž a čistenie • ľahké plnenie vody cez otvor na kryte 
• bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota

 
 

 
Výr. č. Farba Kapacita   €

72248 červený / biela 6 l 1 72  

Výr. č. Popis vhodný pre  €

71144 Podstavec 71117, 72248 1/6  

Made in Italy

72248

71144
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Napájačky pre hydinu
Vedro na napájanie pre 
hydinu
• bezpečný pre potraviny
• Materiál: umelá hmota
• s nosným oblúkom

 

 

 

Výr. č. Popis Farba Kapacita   €

71120 s nohami červený / biela 12 l 1 42  
71117 bez nožičiek červený / biela 18 l 1 36  
72265 s nohami červený / biela 24 l 1 28  

Výr. č. Popis vhodný pre  €

71144 Podstavec 71117, 72248 1/6  

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

 

 

 Výr. č. Farba Ø  €

71115 červený 23 cm 1/48  

Dvojvalcová napájačka
• orig. Stükerjürgen • s bajonetovým uzáverom • vhodný aj na zavesenie • bezpečný pre potraviny 
• Materiál: umelá hmota • s rúčkou na nosenie

70297: s vnútorným bajonetovým uzáverom na jednoduché čistenie

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70297 biela / červený 3 l 1/54 54  
70216 biela / červený 6 l 1/42 42  
70215 biela / červený 12 l 1/24 24  

Výr. č. Popis Výška vhodný pre  €

70243 Nohy Súprava 4 kusov 8 cm 70215, 70216 1/50  

Made in Italy

Made in Italy

Made in Germany

Nohy (výr. č. 70243) sú dostupné 
voliteľne

71120

71117

70216

70215

70297

70243
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Plastové napájadlo
• orig. Stükerjürgen • s osvedčeným bajonetovým uzáverom 
• vhodné tiež na zavesenie, tým menšie znečistenie • jed-
noduché čistenie a zvlášť robustné • bezpečný pre potraviny 
• Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70259 biela / červený 1,5 l 1/5 380  
70260 biela / červený 3,5 l 1/5 135  
70261 biela / červený 5,5 l 1/5 110  
70291 biela / petrol 1,5 l 1/5 380  
70292 biela / petrol 3,5 l 1/5 135  
70293 biela / petrol 5,5 l 1/5 110  

Výr. č. Popis Výška vhodný pre  €

70248 Nohy Súprava 4 kusov  70260, 70261, 70292, 70293 1/50  
70247 Podstavec 7 cm 70258, 70259, 70291, 70263, 70264 1/5/200  

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

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70202 biela / červený 1,5 l 1/24 960  
70203 biela / červený 3,5 l 1/24 672  
70205 biela / červený 5 l 1/24 528  
70210 biela / červený 10 l 1/12 216  

Plastové napájadlo s nohami
• s rukoväťou a osvedčeným bajonetovým uzáverom • vrátane nôh, tým menšie 
znečistenie • bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota

 

 

 
Výr. č. Farba Kapacita   €

70121 svetlozelená 1,5 l 1/10 720  
70122 svetlozelená 3 l 1/10 480  
70123 svetlozelená 5 l 1/5 240  
70124 svetlozelená 8 l 1/5 140  
70125 svetlozelená 10 l 1/5 105  

Vedro na napájanie pre hydinu
• Horný diel snímateľný, ľahké čistenie • bezpečný pre potraviny 
• Materiál: umelá hmota • s nosným oblúkom • 2-dielny

 
 

 Výr. č. Farba Kapacita   €

73135 svetlozelená 6 l 1/5 250  

Napájačky pre hydinu

Made in Germany

Made in Italy

 

 

 

 

70259

70261

70291

70247

70248

70121
70125
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Napájadlo z bioplastu
• orig. bio napájadlo Stükerjürgen • s osvedčeným bajonetovým uzáverom • vhodné tiež na zavesenie, tým menšie znečis-
tenie • jednoduché čistenie a zvlášť robustné • bezpečný pre potraviny • Materiál: Bioplast

 
 

 Výr. č. Farba Kapacita   €

70140 biela / zelená 1,5 l 1/5 380  
70141 biela / zelená 3,5 l 1/5 135  
70142 biela / zelená 5,5 l 1/5 110  

Made in Germany

Nové vysoko kvalitné napájadlá pre hydinu a kŕmne automaty z bioplastu nie sú založené na rope, ale na 
obnoviteľných surovinách (min. 94 %) a sú 100 % recyklovateľné. Každá tona materiálu viaže až 3,09 ton 
CO2 z atmosféry, čo vedie k zníženiu emisií skleníkových plynov. Kvalita a tiež doba používania bioplastu 
nezaostávajú za normálnym plastom.

Plastové napájadlo s o zátkou
• ľahké plnenie cez uzáver na dne • s rukoväťou a osvedčeným bajonetovým uzá-
verom • Ľahké čistenie • bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70133 zelená 8 l 1/5 150  
70134 zelená 10 l 1/5 120  

Novinka

Novinka

Napájadlo z recyklovaného plastu
• orig. Stükerjürgen
• šetrné k životnému prostrediu, pretože znižuje používanie fosílnych zdrojov
• s osvedčeným bajonetovým uzáverom
• vhodné tiež na zavesenie, tým menšie znečistenie
• jednoduché čistenie a zvlášť robustné
• bezpečný pre potraviny
• Materiál: 100 % recyklovaný plast

každé napájadlo má individuálnu farebnosť z 
dôvodu recyklačného postupu

 

 

Výr. č. Kapacita   €

70157 1,5 l 1/5 380  
70158 3,5 l 1/5 135  
70159 5,5 l 1/5 110  

Výr. č. Popis Materiál Výška vhodný pre  €

70163 Podstavec recyklovaný plast 7 cm 70157, 70160 1  
70164 Nohy Súprava 4 kusov recyklovaný plast 8 cm 70158, 70159 1  

Made in Germany

Novinka

Napájačky pre hydinu

Výr. č. Popis Materiál Výška vhodný pre  €

70143 Nohy Súprava 4 kusov Bioplast 8 cm 70141, 70142 1/50  
70147 Podstavec Bioplast 7 cm 70140, 70144 1/5/50  

70159 70157

70163 70164
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silvertex® Antibakteriálna rohož Good Water
Rohož proti vzniku zárodkov silvertex® Good Water je textilná rohož povrstvená 
striebrom na konzervovanie vody napájadiel pre hydinu. Samodávkovací systém zaručuje 
permanentnú ochranu pred tvorbou zárodkov a biofilmov až do 12 mesiacov. Vďaka 
antimikrobiologickému účinku strieborných iónov systém silvertex® dosahuje vo svojich 
napájadlách pre hydinu konzervovanie pitnej vody. To zlepšuje, po prvé, čistotu vody, 
ktorá prispieva k blahu zvierat a po druhé, stará sa o menšie náklady na údržbu.
• spoľahlivá ochrana proti baktériám a biofilmom
• univerzálne použiteľný vo všetkých napájadlách pre hydinu s objemom až do 20 litrov
• samostatné dávkovanie až 12 mesiacov
• dezinfikuje až 3600 litrov vody
• bez vytvárania toxických vedľajších produktov
• jednoduchá manipulácia

 

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

Dostupné od: Apríla 2022

Účinná látka

Striebro

Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ   €

73150 5 cm 5 cm   1/500 2.000  
73157 5 cm 5 cm 1 display 12 / display 1   

Made in Germany

Novinka

SmartCoop Napájadlo pre hydinu
Napájadlo pre hydinu SmartCoop zaručuje vašim sliepkam neustály bezpečný prístup k čistej pitnej vode. 
Vysoko kvalitné sacie napájačky sú veľmi ľahko prístupné a umožňujú prirodzený napájací pohyb pre sliepky. V 
kombinácii so systémom SmartCoop sa môže voda celoročne udržiavať bez mrazu a môže sa kontrolovať stav 
naplnenia v reálnom čase.
• zasúvateľný, bezzávitový a utesnený kryt zabraňuje zahniezdeniu roztočov
• nástenný držiak na priestorovo úspornú a bezpečnú montáž
• odkvapkávacia miska na zachytenie nadbytočnej vody
• otáčateľná odkvapkávacia miska na použitie ako výstupná pomôcka pre kurčatá
• stabilný kanister vhodný pre potraviny s rukoväťou pre komfortnú manipuláciu
• malá spotreba miesta, dá sa dobre umiestniť aj v malých stajniach
• Ľahké čistenie

 
 

dostupné od: Jún 2022

SmartCoop kompatibilný: vďaka integrovanému, utesnenému káblovému prívodu 
sa môže napájadlo dodatočne vybaviť ohrevom napájadla SmartCoop a snímačom 
stavu naplnenia

Výr. č. Kapacita  €

70651 10 l 1  

Novinka

Napájačky pre hydinu
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Napájačky pre hydinu

Špeciálna fľaša na pitie
• žiadne odoberanie, jednoducho doplniť • na zaves-
enie na mreži (min. šírka 14 mm) • aktuálny stav vody 
viditeľný zvonka • dostupná iba v nádobe! • Materiál: 
umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita OJ Kus/OJ   €

74163 hnedá 500 ml 8 styck 8 / display 1/8/32 1.536  
74160 hnedá 1.000 ml 8 styck 8 / display 1/8/32 960  

Výr. č. Popis Farba  €

74161 Ventil samotný bez bieleho plastového kolena  1/300  
74164 Plastové koleno biela 1/300  

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

 
 

 Výr. č. Farba Kapacita OJ Kus/OJ   €

74206 zelená 500 ml 12 styck 12 / display 1/12 1.728  
74205 zelená 1000 ml 8 styck 8 / display 1/8 480  

Univerzálne napájadlo pre hydinu
Premení vedro alebo každú ľubovoľnú nádobu na vodu na napájadlo pre hydinu!
• samoplniaca nádoba s konštantnou hladinou vody • jednoduchá montáž (je 
potrebný iba malý otvor v nádobe na vodu) • pre každý druh hydiny • Materiál: 
umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Šírka Výška   €

70296 15 cm 7 cm 1/40 320  

Made in Italy

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

 
 

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

74181 33 mm 30 mm 34 mm 1 påse 4 / påse 1/100  
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Napájadlo pre prepelice
• pre prepelice, kurence a sliepky • bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota 
• 2-dielny

 
 

 Výr. č. Farba Kapacita   €

73136 svetlozelená / biela 1.000 ml 1/10 660  

Napájadlo pre prepelice
• orig. Stükerjürgen • s automatickým prívodom vody • s bajonetovým uzáverom 
• Ľahké čistenie • bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota • 2-dielny

 
 

 Výr. č. Farba Kapacita   €

70255 biela / modrá 1,5 l 1/5 360  
70256 biela / modrá 3,5 l 1/5 150  

Napájačky pre hydinu

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

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

73137 svetlozelená / biela 1.000 ml 1/10 560  

Kŕmny domček pre holubov
• Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70252 žltá / biela 5 l 1/6 120  

Napájadlo pre holuby
• Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70253 červený / biela 5 l 1/6 120  

Made in Germany

Made in Italy

Made in Italy

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

 
 

 

Technické údaje 70239

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

Výr. č. Farba Výhrevný výkon Dĺžka Šírka Výška   €

70239 čierna 18 W 24 cm 24 cm 0,7 cm 1/10 180  
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Kŕmne žľaby a automaty
Výhrevná doska
• so sieťovou jednotkou 24 V na pripojenie k zdroju elektrickej energie 230 V • PU-izolácia na cielené odvádzanie tepla smerom hore • s protišmykovými 
nohami na bezpečné státie výhrevnej dosky • s protišmykovými pásikmi na hornej strane pre bezpečné státie napájadiel • Dĺžka kábla: 2 m • Materiál: umelá 
hmota

 
 

 Výr. č. Farba Výhrevný výkon Ø   €

70236 zelená 15 W 25 cm 1/6 216  
70237 zelená 22 W 30 cm 1/6 180  

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

 
 

 Výr. č. Farba Kapacita  €

71410 modrá 0,3 l 1/300  

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

 

 

 

Výr. č. Výška   €

70280 50 cm 1 75  

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

 

 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška   €

70218 25 cm 11,5 cm 14 cm 1 260  

Kŕmny žľab
• Materiál: Železo pozinkovaný

 

 

 

Výr. č. vhodné pre Dĺžka Šírka   €

71202 Kurčatá 50 cm 7 cm 1/20 560  
71301 Sliepky 50 cm 10 cm 1/12 144  
71302 Sliepky 75 cm 10 cm 1/12 144  
71303 Sliepky 100 cm 10 cm 1/12 96  

Kŕmny žľab
• bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba vhodné pre Dĺžka Šírka   €

71330 žltá Kurčatá 50 cm 7 cm 1/24 960  
71331 oranžová Mladé sliepky 50 cm 12 cm 1/12 240  
71332 červený Kurčatá 75 cm 12 cm 1/12 180  

Made in Italy

Made in Germany

Technické údaje  

Napätie 24 V
Pripojovací kábel 2 m
Krytie IPX4

Top Seller

71303

71301
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Kŕmne žľaby a automaty
Kŕmny žľab
• orig. Stükerjürgen 
• Materiál: umelá hmota

 
 

 
Výr. č. Farba vhodné pre Dĺžka Šírka   €

71310 zelená / čierna Kurčatá 50 cm 7 cm 1 304  
71312 zelená / čierna Mladé sliepky 50 cm 10 cm 1 140  
71313 zelená / čierna Mladé sliepky 75 cm 10 cm 1 100  
71318 zelená / čierna Sliepky 50 cm 20 cm 1 60  
71314 zelená / čierna Sliepky 75 cm 20 cm 1 44  
71315 zelená / čierna Sliepky 100 cm 20 cm 1 28  

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

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70278 biela / zelená 4 kg 1 40  

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

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita Výška Ø   €

70258 biela / zelená 1 kg 20 cm 20 cm 1/5 290  
70263 biela / zelená 2,5 kg 24 cm 30 cm 1/5 110  
70264 biela / zelená 4 kg 33 cm 30 cm 1/5 100  

Výr. č. Popis Výška vhodný pre  €

70249 Nohy Súprava 4 kusov  70263, 70264 1/50  
70247 Podstavec 7 cm 70258, 70259, 70291, 70263, 70264 1/5/200  

Kŕmny automat
• vrát. krytu • výškovo prestaviteľný valec • na inštaláciu • prívod krmiva 
regulovateľný vďaka prestaveniu výšky • Materiál: umelá hmota • nerozbitný

 
 

 

Výr. č. Popis Farba Kapacita vhodné pre OJ Kus/OJ   €  

70220 nezmontovaný červený / čierna 27 l Kurčatá   1 24   
70220-0 nezmontovaná červený / čierna 27 l Kurčatá 5 styck 5 / kartong 1/5 75   
70221 nezmontovaný červený / čierna 15 l Kurčatá   1 40   

70221-0 nezmontovaná červený / čierna 15 l Kurčatá 5 styck 5 / kartong 1/5 120   

Made in Italy

Made in Germany

Made in Germany

71310

71312
71314

70247

70249

70264

70258
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Kŕmne žľaby a automaty
Kŕmny automat s nohami
• pre hydinu chovanú na zemi • vrátane nôh, tým menšie znečistenie • vhodný aj na 
zavesenie • bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70126 svetlozelená 2,4 l 1/10 600  
70127 svetlozelená 4,8 l 1/10 240  
70128 svetlozelená 9,6 l 1/5 105  
70129 svetlozelená 14,4 l 1/5 40  

Kŕmny automat
• vhodný na postavenie a zavese-
nie • pre kurence a sliepky • bez-
pečný pre potraviny • Materiál: 
umelá hmota • nezmontovaná

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

71125 žltá 2,5 l 1/20 700  
71126 žltá 5,25 l 1/24 336  
71118 žltá 10,5 l 1/10 100  
71116 žltá 20 l 1/10 80  

Made in Italy

Kŕmny automat s nohami
• veľký objem • jednoduché čistenie vďaka vyklápateľnému, resp. úplne 
vyberateľnému krytu • široké stojanové nohy • jednoduchá montáž bez náradia 
• bezpečný pre potraviny • Materiál: umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70276 žltá / zelená 30 l 1 24  
70277 žltá / zelená 50 l 1 20  

Kŕmny automat
• na inštaláciu • prívod krmiva regulovateľný vďaka prestaveniu 
výšky • Materiál: Plech pozinkovaný

 

Cena na vyžiadanie!

 

Výr. č. Popis Kapacita vhodné pre OJ Kus/OJ   €

71101 nezmontovaný 5 l Kurčatá   1 60  
71101-0 nezmontovaná 5 l Kurčatá 240 styck 240 / PAL 1/10 240  
71102 nezmontovaný 18 l Kurčatá / Mladé sliepky   1 24  

71102-0 nezmontovaná 18 l Kurčatá / Mladé sliepky 75 styck 75 / PAL 1/5 75  
71103 nezmontovaný 40 l Kurčatá / Morka   1 15  

71103-0 nezmontovaná 40 l Kurčatá / Morka 50 styck 50 / PAL 1 50  

71125
71118

71116

70127
70128

71102

71101
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Recyklovaný kŕmny automat
• orig. Stükerjürgen • šetrné k životnému prostrediu, pretože znižuje používanie fosílnych zdro-
jov • s osvedčeným bajonetovým uzáverom • vhodné tiež na zavesenie, tým menšie znečistenie 
• prisvorkovateľná mriežka zabraňuje rozhadzovaniu krmiva • jednoduché čistenie a zvlášť 
robustné • bezpečný pre potraviny • Materiál: 100 % recyklovaný plast

každý kŕmny automat má individuálnu farebnosť z dôvodu recyklačného 
postupu

 

 
Výr. č. Kapacita   €

70160 1 kg 1/5 290  
70161 2,5 kg 1/5 110  
70162 4 kg 1/5 100  

Výr. č. Popis Materiál Výška vhodný pre  €

70163 Podstavec recyklovaný plast 7 cm 70157, 70160 1  
70165 Nohy Súprava 4 kusov recyklovaný plast 8 cm 70161, 70162 1  

Made in Germany

Novinka

Bio kŕmny automat
• orig. bio napájadlo Stükerjürgen • s osvedčeným bajonetovým uzáverom • vhodné tiež na zavesenie, tým menšie znečistenie • prisvorkovateľná mriežka 
zabraňuje rozhadzovaniu krmiva • jednoduché čistenie a zvlášť robustné • bezpečný pre potraviny • Materiál: Bioplast

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

70144 biela / zelená 1 kg 1/5 290  
70145 biela / zelená 2,5 kg 1/5 110  
70146 biela / zelená 4 kg 1/5 100  

Made in Germany

SmartCoop Kŕmny automat so stúpacou klapkou
Kŕmny automat SmartCoop zaručuje vašim sliepkam neustály prístup k hygienicky bezchybnému krmivu. Až 
vtedy, keď sliepka stlačí stúpadlo, otvorí sa klapka a umožní žranie, kým sliepka znova neopustí stúpadlo. 
Zvlášť úzky tvar stúpadla môže byť obzvlášť dobre obklopený malými a veľkými sliepkami, zatiaľ čo hlodavce 
ako myši alebo potkany majú oveľa väčší problém s prístupom ku krmivu. Kompatibilita so systémom Smart-
Coop robí z tohto kŕmneho automatu jedinečný univerzálny talent, ktorý zabezpečuje zvieratám vynikajúce 
zásobovanie krmivom.
• chráni krmivo pred dotieravým hmyzom, hlodavcami a vtákmi • vďaka šliapnutiu na klapku sa kŕmny auto-
mat otvorí • Zatvorí sa automaticky, keď sa stúpacia klapka viac nestláča. Funguje aj pri ľahkých sliepkach. 
vďaka úzkemu stúpadlu je mechanizmus chránený pred myšami, potkanmi a inými škodlivými hlodavcami 
• materiál: robustný, nárazuvzdorný plast s dlhou životnosťou • veľmi hygienický a s ľahkým čistením • nás-
tenný držiak na priestorovo úspornú a bezpečnú montáž, pričom súčasne je možné odobratie bez náradia 
• Kapacita sa môže celkom ľahko rozšíriť pomocou nadstavca 70661. je možné do seba zasunúť viacero 
nadstavcov (nie sú súčasťou dodávky)

 
 

dostupné od: Jún 2022

SmartCoop kompatibilný: kŕmny automat sa môže dodatočne vybaviť senzorom stavu 
naplnenia SmartCoop a dávkovačom krmiva SmartCoop

Výr. č. Kapacita  €

70660 7,5 kg 1  

Výr. č. Popis Materiál Kapacita  €

70661 Rozširovací nadstavec umelá hmota 7,5 kg 1  

Novinka

Kŕmne žľaby a automaty

Nové vysoko kvalitné napájadlá pre hydinu a kŕmne automaty z bioplastu nie sú založené na rope, ale na obnoviteľných suro-
vinách (min. 94 %) a sú 100 % recyklovateľné. Každá tona materiálu viaže až 3,09 ton CO2 z atmosféry, čo vedie k zníženiu emisií 
skleníkových plynov. Kvalita a tiež doba používania bioplastu nezaostávajú za normálnym plastom.

Výr. č. Popis Materiál Výška vhodný pre  €

70147 Podstavec Bioplast 7 cm 70140, 70144 1/5/50  
70148 Nohy Súprava 4 kusov Bioplast 8 cm 70145, 70146 1/50  
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Obilné mlyny
Obilný mlyn
• použiteľný pre všetky druhy obilia • s prachotesným vedrom: 
Plniace množstvo 18 litrov, s prenášacou rukoväťou a krytom, ktorý 
sa uzatvorí automaticky, hneď ako sa odoberie vedro z prístroja 
• stabilný na troch nohách • rezací mechanizmus s čepeľami 
• Napätie: 230 V

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

 

 

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

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

 

 

 

Výr. č. Farba   €

73006 čierna / žltá 1/6 168  

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

 
 

 

Výr. č. Farba   €

73007 béžová 1 72  

Made in Italy

pribl. výkon/h: Ø 2,5 mm Ø 8 mm

550 Watt 80 kg 250 kg
750 Watt 130 kg 260 kg

Výr. č. Farba Kapacita Výkon   €

70320 oranžová / modrá 18 l 550 W 1 12  
70321 modrá / žltá 18 l 750 W 1 10  

Výr. č. Popis Kapacita  €

70322 Vedro pre obilný mlyn 18 l 1  

Made in Italy

Made in Italy

70320

70321

70322
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Maškrtová lopta
• Veľkosť otvoru je individuálne nastaviteľná v 3 krokoch

 
 

 

Výr. č. Farba Materiál Ø  €

81642 žltá umelá hmota 7,5 cm 1/72  

Hojdačka pre sliepky
• na zamestnanie v stajni alebo vo výbehu • prídavná príležitosť na sedenie 
• s dvoma tenkými lanami po 300 cm na individuálne upevnenie podľa želanej 
výšky • vrát. dvoch hákov na upevnenie na drevenom strope

 
 

 
Výr. č. Dĺžka Ø  €

73141 39 cm 5 cm 1/24  

Zamestnanie

• na zmysluplné zamestnanie sliepok v kuríne alebo výbehoch bez potravy
• jednoducho naplniť krmivom pre sliepky, pšenicou, kukuricou alebo múčnymi červami

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

Použitie ako pieskový kúpeľ pre sliepky:
• hrabanie a kúpanie v piesku patria k prirodzeným spôsobom správania sliepok a inej 

hydiny
• pieskový kúpeľ poskytuje možnosť zamestnania vhodné pre daný druh a prispieva k 

zvýšeniu pohody zvierat
• sliepky sa svoje perie starajú okrem iného kúpeľom v piesku alebo zemine a zbavujú sa 

tak parazitov, ako švoly alebo roztoče
• ako výplň na pieskový kúpeľ pre sliepky sa hodí napr. jemný piesok

 

Brikety zo špaldových pliev
Materiál na stelivo a zamestnanie pre hydinu

• podporuje prirodzenú túžbu po činnosti zvierat
• trvalo atraktívny a rozmanitý pre všetky druhy hydiny
• žiadne agresívne správanie a zabránenie vzájomnému ďobaniu
• môže sa ponúknuť zvieratám na zemi alebo v zavesenom koši na krmivo
• brikety sa pri hre sliepok rozpadnú a slúžia ako savé stelivo

 
 
 

Výr. č. OJ Kus/OJ  €

73152 1 pack 24 / pack 1  

Výr. č. Popis Materiál Výška  €

70280 Kôš na krmivo Železo pozinkovaný 50 cm 1  

Novinka

70280



485

Box na transport hydiny
• s posuvnými dverami na hornej strane boxu a 
bočnou klapkou • Materiál: umelá hmota

 
 

 
Výr. č. Farba Rozmery   €

73100 červený / biela 95 x 57 x 27,5 cm 1 40  

Box na transport hydiny
• s bočnou klapkou • vhodné pre kurence a malé druhy 
hydiny (ako napr. prepelice poľné, trpaslíčie sliepky atď.) 
• Materiál: umelá hmota

 

 

 
Výr. č. Farba Rozmery   €

70279 hnedá 60 x 29 x 22 cm 1 100  

Made in Italy

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

 

 

 

Výr. č. Pracovná výška   €

70506 79 1 12  

Sparovací decht
• mletý • pre ľahké odstraňovanie štetín a pružín • čistý 
prírodný produkt • bez cudzej prímesi

 
 

 Výr. č. Obsah  €

29370 500 g / Kartón 1/10  

Záchytný hák
na hydinu

• Pomocný prostriedok na chytanie hydiny • bezproblémové chytanie 
zvierat a bez poranení • na uchopenie na nohe • s praktickou rukoväťou 
• malá hmotnosť • Materiál: kov pozinkovaný

 

 dostupné od: Marca 2022

Výr. č. Dĺžka  €

73153 111 cm 1/30  

Novinka

Pripútanie
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Chov hydiny

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

 

 

Výr. č. Farba Materiál   €

70294 žltá umelá hmota 1 5.000  

Držiak a stohovanie na uschovanie vajec
• z robustného plastu • až do 6 vrstiev à 30 vajec (celkom 180 vajec) • na bezpečný 
transport alebo bezpečné skladovanie • vhodné pre výr. č. 70294

 
 

 

Výr. č. Farba Materiál   €

70295 biela umelá hmota 1 72  

Transportný box na vajcia
• na bezpečný transport a skladovanie vajec • kapacita 12 vajec • pre vajcia do veľkosti L 
• bezpečný pre potraviny

 
 

 

Výr. č. Farba Materiál  €

73145 zelená priehľadná umelá hmota 1/12  

Novinka

 

 

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

 
 

 

Výr. č. Ø Farba OJ Kus/OJ  €

72315 12 mm miešané 1 blister 100 / blister 1  
72316 16 mm miešané 1 blister 100 / blister 1  
72317 20 mm miešané 1 blister 100 / blister 1  
72101 16 mm červený 1 blister 20 / blister 1  
72102 16 mm zelená 1 blister 20 / blister 1  
72103 16 mm modrá 1 blister 20 / blister 1  
72106 16 mm žltá 1 blister 20 / blister 1  
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EggBooster
Doplnkové krmivo pre hydinu

Pomocou EggBooster môžete vaše zvieratá podporiť prídavným vápnikom a vitamínmi. EggBooster sa odporúča pri 
záprdkoch a prasknutých vajciach, počas rastu, der fázy kladenia a púšťania peria.
• môže podporiť stabilitu kostí a vývoj skeletu • môže podporiť kvalitu vaječných škrupín • ideálny doplnok počas 
odchovu a púšťania peria • vysoko koncentrované vitamíny • prírodný vitamín E • éterický olej (rozmarín) ako 
antioxidant pre podporu v stresových situáciách • úsporná spotreba vďaka malým nasadzovaným množstvám 
• ľahká aplikácia cez pitnú vodu

bez geneticky 
modifikovaných látok

 

 

Kŕmne odporúčanie:
• Pri záprdkoch a prasknutých vajciach: 10 ml (2 uzávery) na liter pitnej vody minimálne 14 dní • Na 
zabránenie prasknutým vajciam a počas fázy rastu: 5 ml (1 uzáver) na liter pitnej vody 2 – 3 krát za 
týždeň

Výr. č. Obsah  €

73160 1000 ml / Fľaša 1/12  

Novinka

Plastová svorka
• miešané = červené, zelené, modré. biele a žlté (po 20 kusov) • vhodné pre: Kurčatá / Morka / 
Bažanty

 
 

 

Výr. č. Ø Farba OJ Kus/OJ  €

72350 8 mm miešané 1 blister 100 / blister 1  
72351 12 mm miešané 1 blister 100 / blister 1  
72352 16 mm miešané 1 blister 100 / blister 1  

PowerBreath+
Doplnkové krmivo pre hydinu

Obsiahnuté éterické oleje pôsobia na dýchací aparát blahodárne a oslobodzujúco a prirodzeným spôsobom posilňujú imu-
nitný systém. Tým môže prispieť k pohode vašich zvierat.
• vysoko koncentrované éterické oleje
• podpora dýchacích ciest
• stimulovanie príjmu potravy
• podpora sekrécie tráviacich enzýmov
• preventívne použitie pri zaťaženiach, ako ustajnenie, nastávajúca zmena počasia alebo zvýšené riziko choroby
• hodí sa optimálne na doplnenie pri zvieratách, ktoré sú napádané ektoparazitmi (napr. vtáčími roztočmi)
• úsporná spotreba vďaka malým nasadzovaným množstvám
• ľahká aplikácia cez pitnú vodu
• vhodný dávkovač (221054) dostupný ako príslušenstvo

bez geneticky 
modifikovaných 

látok

 

 

Kŕmne odporúčanie:
• 2 ml/liter pitnej vody (2 uzávery na 5 litrov vody) dávkujte viac ako 5 dní.
• V prípade potreby pokračujte v aplikácii ďalších 10 dní.

Výr. č. Obsah  €

73161 500 ml / Fľaša 1/6  

Výr. č. Popis  €

221054 Dávkovač 1/400  

Novinka

Chov hydiny
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Chov hydiny

Sprej proti agresívnosti No Fight
• pre chovy ošípaných a hydiny • prekrýva vlastný zápach zvierat a stará sa o kľud v stajni

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

 

Výr. č. Obsah   €

22152 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 840  

Sprej proti kanibalizmu No Bite
• pre upokojujúcu klímu v maštali • trvalo udržateľne mení zápachový profil v okolí prasníc

 

Výr. č. Obsah   €

2298 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12 1.512  IBA NA EXPORT!

 

 

Vitamínový koncentrát AD3EC
Vitamínový koncentrát pre sliepky

• tekutý vitamínový koncentrát pre nosnice a mladé sliepky na podporu prípravy na estrus a 
reprodukciu • vysoký obsah vitamínu A a D

 
 

 

Výr. č. Obsah  €

15784 500 ml / Fľaša 1/12  
15777 1000 ml / Fľaša 1/12  

Kŕmne odporúčanie:
• Pri zvýšených výkonových požiadavkách ako ustajnenie, zmena krmiva a stresová situácia denné 
kŕmenie maximálne: • 100 mladých sliepok: 15 ml na 15 litrov vody • 100 sliepok – nosníc: 25 ml 
na 20 litrov vody

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  
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Chov hydiny
cit Rozprašovací automat na roztoče
Na likvidáciu roztočov v malých maštaliach

• jednoduchá manipulácia vďaka samočinnému vyprázdneniu obsahu • príp. stelivo atď. by sa nemalo vymieňať, pretože predmety a 
plochy ošetrené s pyrethrom pôsobia na hmyz odstrašujúco a budú sa im vyvarovať • okamžitý a dlhodobý účinok

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

 

Účinná látka

Pyretrín + pyretroid, Piperonylbutoxid, S-Methopren

Výr. č. Obsah  €

15438 400 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

cit Tekutý koncentrát MilbaStop Ultra
Na likvidáciu červených vtáčích roztočov v kurínoch a iných maštaliach
• pôsobí aktívne špeciálne proti červeným vtáčím roztočom v klietkach pre malé zvieratá, kurínoch a holubníkoch, ako 
aj maštaliach pre hovädzí dobytok, kone a ošípané • pri kontakte škodlivého hmyzu s Milba Stop Ultra dochádza k 
okamžitému usmrcujúcemu účinku

do plochy maštale 300 m² (rozprašovanie)
Nevhodné na priamu aplikáciu na zviera!
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o produkte!

 
Účinná látka

Cypermetrín

Výr. č. Obsah  €

299738 250 ml / Fľaša 1/12  

cit Práškový sprej proti roztočom Mite-ExSil
• Oxid kremičitý pôsobí na voskovú vrstvu roztočov, čím ich vysuší a tieto uhynú • Aerosolový sprej 
zanechá účinnú látku presne v bode a umiestni sa predovšetkým vo všetkých rohoch a škárach • Roz-
prašovaný prúd zanechá na postriekaných miestach bielu práškovú vrstvu. • zvlášť efektívny na likvidáciu 
červených vtáčích roztočov, iných druhov vtáčích roztočov, bĺch a kliešťov • Uvedený v zozname prevádz-
kových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

 
 

Účinná látka

Oxid kremičitý, Pyretrín + pyretroid

Výr. č. Obsah  €

15448 500 ml / Rozprašovacia nádoba 1/12  

cit DiaCarid
proti červeným vtáčím roztočom a plazivému hmyzu

• účinný likvidačný prostriedok proti červeným vtáčím roztočom a plazivému hmyzu • jemný prášok z fosílneho 
planktónu pôsobí spoľahlivo tiež pri vysokej vlhkosti vzduchu • Vďaka bezprostrednému kontaktu s DiaCarid sa zničí 
ochranná vosková vrstva roztočov. • vďaka zvláštnej štruktúre nie je možné vytvorenie rezistencie • ručné rozptýlenie: 
4 – 6 g / nakladené vajíčka – rozptýlenie pomocou špeciálneho prístroja: 2 – 4 g/m² • Uvedený v zozname prevádz-
kových prostriedkov pre ekologické poľnohospodárstvo v Nemecku.

na 25 m²/100 g ošetrovanej plochyBiocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečíta-
jte etiketu a informácie o produkte!

 

Účinná látka

Oxid kremičitý, Pyretrín + pyretroid

Výr. č. Dĺžka Kus/OJ  
299799    
299694    

vhodné pre bio 
prevádzky

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
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Podperné koly pre siete na pastviny
• ideálne vhodné ako podperný počiatočný a koncový kôl, resp. na stabilizáciu 

rohov pri sieťach na pastviny
• Kôl sa zastrčí jednoducho do rohov a tým sa sieť napne na ťah
• masívny kôl z pozinkovanej kruhovej ocele (ø 14 mm) so šľapadlom
• Kôl dole zošikmený na ľahšie upevnenie do zeme
• Opláštenie s robustnou plastovou rúrou (ø 20 mm) zabraňuje oddeleniu (pri 

použití elektrifikovateľných sietí)

Zapísaný úžitkový vzor!

 

Výr. č. Popis Celková výška ø kolu Dĺžka zemného klinca OJ Kus/OJ   €

27340 až do výšky 90 cm 120 cm 14 mm 25 cm 4 styck 4 / pack 1/4 1.000  
27350 od výšky 90 cm 145 cm 14 mm 25 cm 4 styck 4 / pack 1/4 1.000  

 

 

Sieť na ochranu hydiny
• na zakrytie ohradených plôch pre hydinu, voliér, rybníkov atď.
• ideálna ochrana pred dravými vtákmi
• odolná proti poveternostným vplyvom
• odolná voči UV žiareniu
• dobrá odolnosť proti oderu
• flexibilne použiteľné
• s olemovaním okrajov
• Materiál: polyetylén

 
 

Dostupné od: Mája 2022

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka Veľkosť ôk Hrúbka materiálu  €

73154 čierna 10 m 5 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1  
73155 čierna 10 m 10 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1  
73156 čierna 10 m 20 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1  

Novinka

Siete na hydinu
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Siete na hydinu

 

 

PoultryNet
• pre sliepky, husy a morky
• extrémne pevné zvarené uzlové body
• zosilnené horné lanko
• veľmi malá veľkosť ôk v spodnej časti siete
• stabilné plastové stĺpy s pozinkovaným zemným hrotom
• vhodné aj pre jahňatá
• dostupné ako elektrifikovateľné, ako aj neelektrifikovateľné vyhotovenie
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €  

292274 Dvojitý hrot 15 m 106 cm zelená 6 292281-5 1 24   
292273 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 9 292281-5 1 24   
292272 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292281-5 1 16   
292270 Jednotlivý hrot 50 m 106 cm oranžová 15 292282-7 1 16  NEW
292271 Dvojitý hrot 50 m 106 cm oranžová 15 292281-7 1 16   

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

292281-7 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot oranžová umelá hmota 106 cm 1/50  
292281-5 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot čierna umelá hmota 106 cm 1/50  
27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
292282-7 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot oranžová umelá hmota 106 cm 1/50  

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

27249-5
Náhradný hlavový izolátor

všetky vodiče = dobrá vodivosť vďaka 3 x 
0,20 mm vodičom z ušľachtilej ocele

extrémne pevné zvarené uzlové body 27250-5
Náhradné zemné zarážadlo

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

3 x 0.20 mm INOX15 x 
Standard
Post

50 m

10
6 

cm

0,77 Ω/m



492

Siete na hydinu

PoultryNet zelená
neelektrifikovateľný

• extrémne pevné zvarené uzlové body
• zosilnené horné lanko
• veľmi malá veľkosť ôk v spodnej časti siete
• stabilné plastové stĺpy s pozinkovaným zemným hrotom
• na plastové lanká poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným UV
• vhodné aj pre jahňatá

 

 

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

pre morky a husi odporúčame používanie elektrifikovateľných 
sietí

extrémne pevné zvarené uzlové body Spojovacia svorka z nehrdzavejúcej ocele č. výr. 27299

 

 

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

292282-5 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot čierna umelá hmota 106 cm 1/50  
292281-5 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot čierna umelá hmota 106 cm 1/50  
27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

292279 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 8 292281-5 1 24  
292276 Jednotlivý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292282-5 1 16  
292278 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292281-5 1 16  

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

15 x 
Standard
Post

50 m

10
6 

cm
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Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov vhodný náhradný stĺp   €

292419 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 8 292401 1 30  
292418 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292401 1 16  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
292401 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot sivá Termoplast + sklolaminát 106 cm 1  

Novinka

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Siete na hydinu

Premium Poultry Net
Premium Poultry Nets - highest quality and optimised stability thanks to the new 
patented PREMIUM posts

The 106 cm high poultry nets impress with proven quality and innovative new posts. The extremely robust 
and stable PREMIUM posts offer absolute stability and prevent the nets from sagging. The narrow mesh 
size in the lower part of the net makes these nets ideal for both chickens and lambs.
• height 106 cm (11 horizontal wires), cannot be electrified
• extremely robust and stable PREMIUM posts with galvanised ground tip (double prong)
• extremely stable welded knots
• particularly small mesh width in the lower area of the net
• the use of un-electrified nets is recommended especially in places where children are present or where 

no electrification is needed for guarding safety
• subtle colour combination blends well into the landscape or private gardens
• we offer a 3-year warranty against UV damage for all plastic poly wires

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

15 x 
Premium
Post

50 m

10
6 

cm
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Siete na hydinu

Dvere pre siete elektrického plota
Elektrifikovateľný

Umožňujú jednoducho a rýchlo prechod do siete plota pastviny. Praktické dvere pre vašu elektrickú sieť. Rýchlo a jednoducho namontované. Môže sa namonto-
vať na každom mieste siete – aj dodatočne v už nainštalovanom plote. Zelená sieť dverí je elektrifikovateľná, stabilný rám je izolovaný. Pri otvorení dverí sa prúd 
nemusí vypnúť.
• ľahké a bezpečné otváranie a zatváranie
• malá hmotnosť, napriek tomu stabilné a robustné
• Šírka otvoru: 86 cm (dostatočne pre všetky záhradné prístroje)
• vrát. 2 Jumbo opretých pilót, dvojitý hrot
• elektrifikovateľný, vrát. káblov a prípojok
• jednoduchá a rýchla montáž
• dodávka vrát. prípojky a spojovacieho príslušenstva

446517: vhodné pre všetky siete až do výšky 106 cm
446518: extra vysoké vyhotovenie, vhodné pre výšku siete viac ako 95 cm až 125 cm.

 

 

 

Výr. č. Popis Šírka Výška  €

446517 pre siete do 106 cm 86 cm 106 cm 1  
446518 pre siete od 95 – 125 cm 86 cm 125 cm 1  

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

vrát. podzemného kábla

 

86 cm / 34“

5,9 cm / 2,5“

5,9 cm / 2,5“

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

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

88
 c

m
 / 

36
“

10
6 

cm
 / 

42
“

86 cm / 34“

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

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

23,5 cm / 9“

5,9 cm / 2,5“

12
5 

cm
 / 

50
“

10
6 

cm
 / 

42
“

Top Seller
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Automatické dvierka pre hydinu
S automatickým ovládaním je možné automaticky otvárať a zatvárať klapky alebo posúvače na kurníkoch. Automatické 
dvierka pre hydinu disponujú viacerými funkciami na otváranie a zatváranie posúvača:
• riadenie so svetelným senzorom, nezávislé od denného svetla • ovládanie závislé od času, môže sa rozlišovať medzi 
pracovnými dňami a víkendovými dňami • manuálne ovládanie, na prístroji alebo cez pripojené tlačidlo • 230 Volt 
sieťová alebo batériová prevádzka (4 x AA Mignon) • Hmotnosť posúvača: min. 0,5 kg, max. 2,5 kg • max. výška 
zdvihu: 60 cm

Výr. č. 70545 a výr. č. 70580 sú vhodné na chov na zárobkové účely podľa TierschNutztV (nariadenia o ochrane úžitko-
vých zvierat) (prístupové otvory min. 40 x 35 cm)

Možná je prevádzka s batériovým i sieťovým napájaním.
Súprava solárnych akumulátorov (výr. č. 70556) a pripojovací kábel autobatérie/
batérie oplotenia pastviny (výr. č. 70557) sa dodáva voliteľne ako príslušenstvo

 

Bezpečnostné funkcie:
• Vďaka časovému oneskoreniu svetelného signálu sa môže zabrániť nechcenému otvoreniu pri blýskaní alebo krátko-
dobom jase. • Ak posúvač počas zatvárania narazí na odpor zvieraťa, proces sa zastaví a následne bude pokračovať. 
• Prístroj pri preťažení motora automaticky vypne.

Výr. č. Popis Veľkosť  €  

70547 Kompletná súprava vrát. posuvných dverí 220 x 330 mm S 1   
70546 Kompletná súprava vrát. posuvných dverí 300 x 400 mm M 1   
70545 Kompletná súprava vrát. posuvných dverí 430 x 400 mm L 1  NEW

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

70560 Posuvné dvere vrát. vodiacich koľajničiek S Hliník  220 mm 330 mm   1/10   
70570 Posuvné dvere vrát. vodiacich koľajničiek M Hliník  300 mm 400 mm   1/10   
70580 Posuvné dvere vrát. vodiacich koľajničiek L Hliník  430 mm 400 mm   1/10  NEW
70550 Automatické ovládanie na dvierka pre kuratá  umelá hmota      1/10   
70551 Vratné kladky  umelá hmota    1 påse 4 / påse 1   
70554 Svetelný senzor        1   
70553 Sieťový zdroj        1   
70558 Predlžovací kábel pre svetelný senzor   4 m     1   
70552 Šnúra        1   

záruka 3 roky

Rozsah dodávky výr. č. 70550: ovládanie s integrovaným motorom a lankovým tiahlom, sieťovou jednotkou, 4 x AA baté-
riami Mignon, svetelným senzorom, 4 vodiacimi kladkami, návodom na obsluhu

rozsah dodávky kompletnej súpravy (výr. č. 70545, 70546, 70547): ako výr. č. 70550, navyše posuvné 
dvere s vodiacimi koľajničkami

bezpečnosť v kuríne
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Solárna akumulátorová súprava pre automatické 
dvierka pre kuratá
Prúd. Na celú životnosť.

Urobia vaše automatické dvierka pre hydinu úplne energeticky sebestačné – nikdy žiadna opätovná 
výmena batérií
• už 7 slnečných dní za rok postačuje pre neobmedzenú trvalú prevádzku • Vrátane montážnej súpravy 
na variabilné upevnenie solárneho modulu • celkom 5 m kábel na flexibilnú inštaláciu • LED dióda 
signalizuje, keď je slnečné žiarenie pre proces nabíjania dostatočné • vhodné pre vonkajšiu oblasť 
• možnosť použitia od verzie 1.3 automatických dvierok pre hydinu

 
 

 

Technické údaje 70556

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

Výr. č. Výkon solárneho modulu Dĺžka Šírka Výška  €

70556 10 W 34,7 cm 23,5 cm 1,7 cm 1/10  

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

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

nenia typických samonabíjacích efektov pri batériových akumulátoroch)
• Dutý konektor 5,5 x 2,1 mm 

 

 

Technické údaje 70557

Napätie 12 V DC
Poistka 2 A
Dĺžka kábla 3 m

Výr. č. Dĺžka  €

70557 3 m 1/50  

Samostatné zablokovanie pre posuvné dvierka
Žiadna šanca pre líšku, mývala a pod.

• Súprava dodatočného vybavenia pre posuvné dvierka (výr. č. 70560, 70570, 70580)
• ak sa dvierka nenadvihnú cez ťah lankom, kolíky sa zablokujú pomocou pružinovej sily
• jednoduchá montáž vďaka plánu dier
• Kompletná súprava so všetkými potrebnými skrutkami
• Dvierka pre hydinu nie sú súčasťou dodávky

 
 

 
Výr. č.  €

70559 1/100  

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

 

 

 

Výr. č. Rozmery   €  

81731 137 x 73 x 83 cm 1 6   

Termokurník No Frost
vyhrievaný

• regulácia teploty prostredníctvom integrovanému ter-
mostatu (spínanie medzi cca 6 a 13 stupňami teploty v 
miestnosti)

• vykurovacie hadice zabudované v podlahe udržiavajú 
vnútorný priestor bez mrazu

• s transformátorom pre pripojenie k zdroju elektrickej 
energie 230 V

• bezpečná 24 V prevádzka
• konštrukcia s dvojitými stenami s izoláciou (hrúbka steny 

3,5 cm)
• povrch podlahy pozinkovaný pre trvanlivosť a ľahké 

čistenie
• veľmi dobre vhodné aj na chov
• vrát. miesta na znášanie a troch bidiel
• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu
• kvalitné spracovanie s lazúrou pomocou farby na ochranu 

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

kartónoch

 

 

 

Výr. č. Farba Rozmery   €  

82844 hnedá / prírodná 146 x 74 x 82 cm 1 4   

Na predĺženie životnosti chlieva by ste mali drevo dodatočne ošetriť vhodným náterom. Najlepšie miesto je pod prístreškom na strane odvrátenej od vetra. 
Pri výbere správnej veľkosti dodržiavajte normy na ochranu zvierat špecifické pre danú krajinu!

Prierez izolácie

Prierez podlahového vykuro-
vania

Vlastnosti materiálu:
• z ekologického recyklovaného materiálu, 60 % plast/40 % 
drevo • vodotesný • pachovo neutrálny • bezúdržbový • dobrá 
izolácia • odolný voči UV a poveternostným vplyvom (4 sezóny) 
• ťažko horľavý • jednoduché a rýchle čistenie • hladké a pevné 
povrchy, chrániace pokožku • ekologický vo výrobe • nie je 
možné žiadne hnitie
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Chlievy
Kurník Florentina
• vysoko kvalitný kurín v stabilnom vyhotovení
• predĺžené nohy pre lepšie prevetrávanie podlahy
• výklopná bitúmenová strecha s fixovaním strechy
• vrát. prístavby s 2 znáškovými miestami a bidlami
• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu 

vzduchu
• Materiál: Ostrolistec čínsky lazúrovaná farbou na 

ochranu dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave 

v kartóne 

 

 

Výr. č. Rozmery   €  

82827 146 x 74 x 80 cm 1 9   

Kurník Emma
• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu
• vrát. zvýšenej prístavby s 2 znáškovými miestami a bidlami
• bočné dvere hodiace sa pre ohradu 82825
• stabilné vyhotovenie
• výklopná bitúmenová strecha s fixovaním strechy
• Materiál: Ostrolistec čínsky lazúrovaná farbou na ochranu 

dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Farba Rozmery   €  

81702 prírodná 146 x 74 x 85 cm 1 8   
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Kurník Bonny
s kovovým rámom na podlahe

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

dreva
• zvýšená bezpečnosť vďaka prídavným uzáverom pre každé 

dvierka
• možnosť uzavretia medzi voľným výbehom a odpočinkovým 

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

 

 

 

Výr. č. Rozmery   €  

81713 181 x 65 x 118 cm 1 5   

Výr. č. Popis  €

81732 Súprava kolies 1/10  

81732

Hniezda na znášanie vajec

Kurín
• exkluzívny kurín v stabilnom vyhotovení • vysoko kvalitná mreža • 6 dvier je možné jednotlivo otvoriť a zablokovať • Rozmery produktu 
bez strechy: 203 x 102,50 cm • podlahy povrstvené plastom • 2 poschodia spojené so schodmi • 2 posuvné dvere k ohrade • bitúmenová 
strecha odolná voči vplyvom počasia • Príslušenstvo: 3 znáškové miesta na poschodie, s možnosťou prístupu zvonka, vychádzacia rampa, 2 
drevené bydlá v ohrade s doskou na výkaly povrstvenou plastom • Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrát. návodu na 
montáž a DVD, jednoduchá montáž pomocou zásuvného systému • Dodávka sa uskutoční v demontovanom stave v 3 kartónoch

 

 

 

Výr. č. Rozmery   €  

82806 222 x 115 x 200 cm 1 1   
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Chliev pre kačice a husi Duck Town
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia
• pozinkovaná vaňa, na vytiahnutie zboku
• vrát. plastových nôh na ochranu pred vlhkosťou
• s posuvným oknom pre variabilnú cirkuláciu vzduchu
• Materiál: Ostrolistec čínsky lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 

 

 

Výr. č. Rozmery   €  

82809 93 x 73 x 67 cm 1 6   

 

 

 

Výr. č. Rozmery   €

73005 30 x 35 x 83 cm 1 108  

Miesto na znášanie
• vhodné pre 10 sliepok • ideálne na podstieľanie • Podstielacie pod-
lahy sú vyberateľné na čistenie • hravo jednoduchá montáž bez náradia 
– prvky sa jednoducho zastrčia do seba • vhodný aj pre ťažké plemená 
sliepok do 2 kg živej hmotnosti • V zhode so smernicami EÚ o biovýrob-
koch • Materiál: Topoľové drevo neošetrené • vrát. návodu na montáž 
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 
 

Hniezda na znášanie vajec

Drevené hniezda na znášanie vajec
• poskytuje sliepkam čisté prostredie na kladenie vajec • ideálne na 
podstieľanie • vstupné dvere sa môžu uzatvoriť pomocou sklopnej 
tyče na sedenie • vetracie otvory umožňujú cirkuláciu vzduchu a 
zabraňujú kondenzácii vo vnútri • strecha na otvorenie na jedno-
duché čistenie • strešná šikmina zabraňuje sadaniu sliepok • vhodný 
aj na zavesenie • vhodný aj pre ťažké plemená sliepok do 2 kg živej 
hmotnosti • Vnútorné rozmery hniezda: 30 x 29 cm • Materiál: Drevo 
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 
 

dostupné od: Marca 2022

Výr. č. Popis Rozmery   €

73149 1 box 51 x 34 x 53 cm 1/4 48  

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

 

 

Výr. č. Popis Farba Rozmery   €

73142 1 box tmavozelená 26 x 52 x 43,5 cm 1 78  
73134 2 boxy tmavozelená 53 x 52 x 43,5 cm 1 50  
73143 3 boxy tmavozelená 79 x 52 x 43,5 cm 1 40  

Miesto na znášanie
• poskytuje sliepkam čisté prostredie na kladenie vajec • s inšpekčnou 
klapkou • šikmá podlaha na ľahké vyberanie vajec • vhodný aj na zavesenie 
• Materiál: umelá hmota • nezmontovaná

 
 

 
Výr. č. Popis Farba Rozmery   €

72288 1 box tmavozelená 37 x 44 x 49,5 cm 1/5 100  

Hniezda na znášanie vajec

Násady
• pre kuratá • na zobrazenie miesta ulože-
nia a na vzbudenie radosti z uloženia

 
 

 

Výr. č. Popis Farba OJ Kus/OJ  €

73002/2 Drevo biela 1 blister 2 / blister 1  
73004 Íl biela   1/10/200  

73004/2 Íl biela 1 blister 2 / blister 1/60  

Miesto na znášanie do exteriéru
• poskytuje sliepkam čisté prostredie na kladenie vajec • možnosť upevnenia 
zvonku na kuríne • umožňuje vyberanie vajec bez toho, aby ste museli vstúpiť 
do kurína • šikmá podlaha na ľahké vyberanie vajec • s inšpekčnou klapkou 
• na zavesenie • Materiál: umelá hmota • nezmontovaná

 
 
 Výr. č. Popis Farba Rozmery   €

73144 1 box tmavozelená 37 x 44 x 49,5 cm 1/5 100  

Novinka
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Hniezda na znášanie vajec

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

 
 

 
Výr. č. Rozmery   €

82814 41 x 63 x 41 cm 1 24  

Chliev pre malé zvieratá pre králiky alebo sliepky
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia • strecha na otváranie s medzipodlahou na 
uloženie malých dielov • predĺžené nohy pre lepšie prevetrávanie podlahy • pozinkovaná vaňa 
uľahčuje čistenie • ohrada s voľným výbehom (70345) namontovateľná • súprava na prestave-
nie na používanie ako kurín voliteľne dostupná (82808) • Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na 
ochranu dreva • vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v 
demontovanom stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

82807 105 x 100 x 108 cm 61 cm 1 5   

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

 

 

Výr. č. Rozmery   €

82808 85 x 37 x 48 cm 1 15  

 

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

 

 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška Výška štítu vnútri   €  

82813 160 x 80 x 117 cm 54 cm 60 cm 1 3   

Zásuvný systém

82807 + 70345
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KERBL PET reprezentuje nový svet domácich zvierat vo firme Kerbl.
Ideme s časom a prezentujeme vám náš sortiment budúcnosti v novom, čerstvom dizajne. S emočne ladeným farebným vodiacim systémom jednotlivých druhov 
zvierat pes, mačka, vták a hlodavec poskytujeme prehľadný, náladový obraz značky, s jasnou filozofiou a priamym vzťahom na hlavnú značku „Kerbl“.
Buďte napnutí, ako sa zmení svet domácich zvierat Kerbl!

www.kerbl.com
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Na predĺženie životnosti chlieva by ste mali drevo dodatočne ošetriť vhodným náterom. Najlepšie miesto je pod prístreškom na strane odvrátenej od 
vetra. Pri výbere správnej veľkosti dodržiavajte normy na ochranu zvierat špecifické pre danú krajinu!

Chlievy

Domček pre hlodavcov Tyrol Alpin
• v štýlovom chatovom dizajne • oblasť spania na dolnom poschodí izolovaná a s 
posuvnými dverami uzamykateľnými • horné poschodie je dosiahnuteľné cez zabudovanú 
výstupnú pomôcku • balon slúži ako kôš na seno • 5 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samost-
atne • plastová vanička na vyťahovanie uľahčuje čistenie • výškovo prestaviteľné plastové 
nožičky • čelná strana s kvalitnou mriežkou • bitúmenová strecha odolná voči počasiu s 
fixovaním strechy • Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrátane návodu 
na montáž, jednoduchá montáž pomocou zásuvného systému • dodávka sa uskutoční v 
demontovanom stave v 2 kartónoch

 

 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška Výška štítu vnútri   €  

82836 119 x 100 x 119 cm 40 cm 60 cm 1 4   

Chlievik pre hlodavcov Südtirol
• čelná strana s kvalitnou mriežkou • extra vysoká oblasť štítu • balon slúži ako kôš na 
seno • horné poschodie je dosiahnuteľné cez rampu • horné poschodie oddelené v strede, 
ostatná oblasť je dosiahnuteľná cez otvor • 4 predné dvere, každé s možnosťou samostat-
ného otvárania • doplnkové bočné dvere (vľavo) do voľného výbehu alebo na pristavenie 
voľného výbehu (vhodné výbehy: 82825, 82823, 70345, 81712, 81708, 81720) • dve 6 
cm vysoké vyberacie plastové vane uľahčujú čistenie • Pozorovacie okno s plastovým zask-
lením • bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia • vrát. výškovo prestaviteľných 
plastových nôh na ochranu pred vlhkosťou • Materiál: Drevo lazúrované ochrannou farbou 
na drevo (na vodnej báze) • vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa 
uskutoční v demontovanom stave v 2 kartónoch

 
 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška Výška štítu vnútri   €  

81725 125 x 87 x 142 cm 50 cm 76 cm 1 4   

Novinka

Chlievik pre hlodavcov 4-Season Superior
s voliteľne vykurovateľnou oblasťou na odpočinok

• nové farebné stvárnenie predchádzajúceho modelu 82724 • tepelne izolovaný domček 
pre hlodavcov • konštrukcia s dvojitými stenami s izoláciou (hrúbka steny 3,5 cm) • stabilná 
mreža – plexisklo zasúvateľné do mrežovaných dverí s vetracími otvormi, na ochranu proti 
chladu • 5 cm vysoká plastová vanička na vyťahovanie; uľahčuje čistenie • 3 dvere, ktoré 
sa dajú otvoriť oddelene od seba • oblasť na odpočinok dosiahnuteľná cez rampu • vrát. 
držiaka na fľašu pre bežné fľaše na pitie (400 – 600 ml) • výškovo prestaviteľné plastové 
nožičky • bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia • vhodné pre každé ročné 
obdobie (4-sezónne) • Výhrevná doska 70239 pre zónu odpočinku dostupná ako voliteľná 
možnosť • Materiál: Drevo lazúrované ochrannou farbou na drevo (na vodnej báze) • vrát. 
montážneho návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom 
stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška Výška štítu vnútri   €  

81724 130 x 66 x 110 cm 47 cm 67 cm 1 5   

Výr. č. Popis Farba Dĺžka Šírka Výška  €

70239 Gumová vyhrievacia doska pre malé zvieratá a hydinu čierna 24 cm 24 cm 0,7 cm 1/10  

Novinka

Zoznam náhradných vaní pozri stranu 278

70239



505

ECO-plastový kurín Samy XL
• 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne • otvor na prelezenie do oblasti na 
oddychovanie • vyklápateľná strecha s fixovaním • 5 cm vysoká plastová vanička 
na vyťahovanie; uľahčuje čistenie • jednoduchá montáž vďaka predvŕtaným 
otvorom a závitom • vrát. návodu na montáž • dodávka sa uskutočňujte v 
demontovanom stave v kartóne

 
 

 

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

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

81729 116 x 73 x 92 cm 50 cm 1 7   

Novinka

ECO-plastový kurín Samy
• 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne • otvor na prelezenie do priestoru na 
oddychovanie • vyklápateľná strecha s fixovaním • 5 cm vysoká plastová vanička 
na vyťahovanie; uľahčuje čistenie • jednoduchá montáž vďaka predvŕtaným 
otvorom a závitom • vrát. návodu na montáž • dodávka sa uskutočňujte v 
demontovanom stave v kartóne

 

 

 

Výr. č. Farba Rozmery Vnútorná výška   €  

81730 biela / sivá 116 x 57 x 82 cm 50 cm 1 7   

Chliev pre králiky XXL Vario
• s integrovaným uzatvárateľným kŕmidlom na seno
• 6 cm vysoká plastová vanička na vyťahovanie, uľahčuje čistenie
• s vysoko kvalitnou mriežkou
• 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne
• zvýšená bezpečnosť vďaka druhému uzáveru na dvierka
• s bočnými dvierkami pre voľný výbeh
• otvor na prelezenie do oblasti na oddychovanie
• s prídavným odkladacím priestorom
• vyklopiteľná, plastová strecha s upevnením na hlavnú strechu odolná voči poveternostným 

vplyvom
• výškovo prestaviteľné plastové nožičky
• Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 

 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

81709 155 x 76 x 80 cm 60 cm 1 5   

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

Chlievy

Zoznam náhradných vaní pozri stranu 278
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Chlievy
Chlievik pre hlodavcov Lucky
s kovovým rámom na podlahe

• kovový rám na podlahe chráni pred vlhkosťou a rozpadávaním dreva
• s vysoko kvalitnou mriežkou
• možnosť uzamknutia medzi poschodiami
• 6 cm vysoká plastová vanička na vyťahovanie, uľahčuje čistenie
• 4 dvere, ktoré sa dajú otvoriť oddelene od seba
• na obidvoch bočných stranách možnosti pristavenia pre ohradu s voľným 

výbehom
• otvor na prelezenie do oblasti na oddychovanie
• jednoduchá montáž
• Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

81722 115 x 65 x 100 cm 50 cm 1 7   
Novinka

Chlievik pre hlodavcov Villa
s kovovým rámom na podlahe

• kovový rám na podlahe chráni pred vlhkosťou a rozpadávaním dreva
• s modernou valbovou strechou
• s vysoko kvalitnou mriežkou
• možnosť uzavretia medzi voľný výbeh a odpočinkovú časť
• výbeh je dostupný cez rampu
• 6 cm vysoká plastová vanička na vyťahovanie, uľahčuje čistenie
• 4 predné dvere, každé s možnosťou samostatného otvárania
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia
• Materiál: Drevo lazúrované ochrannou farbou na drevo (na vodnej báze)
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

81727 118 x 68 x 118 cm 52 cm 1 6   
Novinka

Chlievik pre hlodavcov Freetime Luke
s kovovým rámom na podlahe

• kovový rám na podlahe chráni pred vlhkosťou a rozpadávaním dreva
• pletivo s hustými okami, vhodné najmä pre mladé zvieratá
• možnosť uzavretia medzi voľný výbeh a odpočinkovú časť
• výbeh je dostupný cez rampu
• okraje mreže zakryté drevenou lištou
• 6 cm vysoká plastová vanička na vyťahovanie, uľahčuje čistenie
• voľný výbeh so samostatnými dverami
• Pozorovacie okno s plastovým zasklením
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia
• Materiál: Drevo lazúrované ochrannou farbou na drevo (na vodnej báze)
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška Výška štítu vnútri   €  

81726 127 x 62 x 98 cm 50 cm 62 cm 1 8   
Novinka

Zoznam náhradných vaní pozri stranu 278
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Chlievy
Chlievik pre hlodavcov Appartement Pro
• plastová strecha odolná proti vplyvom počasia
• otvor na prelezenie do oblasti na oddychovanie
• s bočnými dvierkami pre voľný výbeh
• zvýšená bezpečnosť vďaka druhému uzáveru na dvierka
• 5 cm vysoká plastová vanička s možnosťou vytiahnutia
• možnosť uzamknutia medzi poschodiami
• prídavné poschodia povrstvené plastom, pre väčšiu možnosť pohybu
• vzhľadovo vhodná ohrada 81720 ako nadstavba
• vrát. výškovo prestaviteľných plastových nôh na ochranu pred vlhkosťou
• čelná strana s kvalitnou mriežkou
• Samostatne otvárané dvere
• Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 

 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška Výška štítu vnútri   €  

81719 118 x 61 x 130 cm 50 cm 59 cm 1 5   

Ohrada Appartement Pro
s kovovým rámom na podlahe

• vhodná pre chlieviky pre hlodavcov 81717, 81718, 82835 a 
81719

• kovový rám na podlahe chráni pred vlhkosťou a rozpadávaním 
dreva

• prídavné, veľké dvierka uľahčujú prístup zvonka
• vysoko kvalitná mreža sa stará o stabilitu
• plastová strecha odolná proti vplyvom počasia
• zvýšená bezpečnosť vďaka druhému uzáveru na dvierka
• Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 

 

 

Výr. č. Rozmery   €  

81720 115 x 85 x 90 cm 1 8   

Zoznam náhradných vaní pozri stranu 278
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Chlievy
Domček pre hlodavcov Appartement Flat
• možnosť uzamknutia medzi poschodiami
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia
• výškovo prestaviteľné plastové nožičky
• s vysoko kvalitnou mriežkou
• plastová vanička na vyťahovanie uľahčuje čistenie
• 4 dvere, ktoré sa dajú otvoriť oddelene od seba
• otvor na prelezenie do oblasti na oddychovanie
• s bočnými dvierkami pre voľný výbeh
• dodatočne zvýšené plochy na poschodiach
• možnosť montáže na ohradu 81720 a 82845
• Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva
• vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

82835 115 x 61 x 118 cm 50 cm 1 5   

Domček pre hlodavcov Freetime
• s výtokom • možnosť uzavretia medzi voľným výbehom a odpočin-
kovým miestom • bitúmenová strecha odolná voči vplyvom poča-
sia • okraje mreže zakryté drevenou lištou • plastová vanička na 
vyťahovanie uľahčuje čistenie • Materiál: Drevo lazúrovaná farbou 
na ochranu dreva • vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž 
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 

 

 

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

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

82726 116 x 52 x 82 cm 50 cm 1 11   

Zoznam náhradných vaní pozri stranu 278

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška Výška štítu vnútri   €  

82826 140 x 65 x 100 cm 45 cm 58 cm 1 8   
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Chlievy
Domček pre hlodavcov Alfred
• 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne • pozinkovaná vaňa uľahčuje čistenie • čelná 
strana s kvalitnou mriežkou • výklopná bitúmenová strecha s fixovaním strechy • otvor na 
prelezenie do priestoru na oddychovanie • vrát. plastových nôh • vrát. montážneho návodu, 
jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

82815 116 x 45 x 62 cm 40 cm 1 17   

Domček pre hlodavcov Fred
• 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne • pozinkovaná vaňa uľahčuje čistenie • čelná strana 
s kvalitnou mriežkou • otvor na prelezenie do priestoru na oddychovanie • výklopná bitúmenová 
strecha s fixovaním strechy • vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa usku-
točňujte v demontovanom stave v kartóne

 

 

 

Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

82816 100 x 45 x 62 cm 40 cm 1 20   

Domček pre hlodavcov Freddy
• 2 dvere, ktoré sa dajú otvoriť samostatne • pozinkovaná vaňa uľahčuje čistenie • čelná 
strana s kvalitnou mriežkou • výklopná bitúmenová strecha s fixovaním strechy • otvor na 
prelezenie do oblasti na oddychovanie • vrát. plastových nôh • vrát. montážneho návodu, 
jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

 

 

 
Výr. č. Rozmery Vnútorná výška   €  

81721 116 x 45 x 62 cm 40 cm 1 17   

Náhradná vaňa
• Materiál: kov pozinkovaný

 
 

 

Výr. č. Popis Dĺžka Šírka Výška vhodný pre  €

82836-3 Náhradná vaňa hore 92,5 cm 72,5 cm 3,5 cm 82836 1  
81722-1 Náhradná vaňa 104 cm 36 cm 6 cm 81722 1  
81724-1 Náhradná vaňa 109,5 cm 54 cm 5 cm 81724 1  
81725-3 Náhradná vaňa hore, s výrezom 103,5 cm 71 cm 6 cm 81725 1  
81725-4 Náhradná vaňa dolu 103,5 cm 71 cm 6 cm 81725 1  
81726-1 Náhradná vaňa 45,5 cm 48 cm 6 cm 81726 1  
81727-1 Náhradná vaňa 101,5 cm 54 cm 6 cm 81727 1  
81729-1 Náhradná vaňa 103 cm 64,5 cm 6 cm 81729 1  
82836-4 Náhradná vaňa dolu 92,5 cm 72,5 cm 3,5 cm 82836 1  
82813-3 Náhradná vaňa 70,5 cm 66 cm  82813 1/5  
82807-1 Náhradná vaňa 1-dielna 40 cm 92,5 cm  82807 1  
82835-1 Náhradná vaňa hore 84,5 cm 55 cm 3,5 cm 82835 1  
82835-2 Náhradná vaňa dolu 104,5 cm 55 cm 3,5 cm 82835 1  
82726-1 Náhradná vaňa 104,5 cm 46 cm 3,5 cm 82726 1  
84696 Náhradná vaňa 103 cm 40,5 cm  82815, 81721 1  
84692 Náhradná vaňa 87 cm 38 cm  82816 1  

82809-1 Náhradná vaňa 81,5 cm 53 cm  82809 1/5  
81709-1 Náhradná vaňa 101 cm 59 cm 6 cm 81709 1  
81709-2 Náhradná vaňa 35 cm 59 cm 6 cm 81709 1  
81713-1 Náhradná vaňa 65 cm 58 cm 6 cm 81713 1  
82826-1 Náhradná vaňa 53,5 cm 49 cm 3,5 cm 82826 1  
81719-1 Náhradná vaňa hore 84,5 cm 53,5 cm 5 cm 81719 1  
81719-2 Náhradná vaňa dolu 104,5 cm 53,5 cm 5 cm 81719 1  
81730-1 Náhradná vaňa 103,5 cm 50,5 cm 6 cm 81730 1  



510

Chlievy

Ohrada s voľným výbehom s uzáverom 
proti úniku
• so 4 bočnými dvierkami • sklopný mriežkový kryt • mriežkový kryt 
zabraňuje vyskočeniu a ponúka optimálnu ochranu pred neželanými 
hosťami, ako napr. jastraby, mačky alebo kuny • jednoduchá montáž 
pomocou zemných kolíkov • Materiál: kov pozinkovaný • so slnečnou 
clonou

 

 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

82825 230 x 115 x 70 cm 3 cm 1 12   

Inovácie

Pred použitím skontrolujte vzdialenosť 
mreží pre príslušné malé zviera!

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

 
 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

81711 230 x 76 x 70 cm 3 cm 1 22   

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

 
 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

82823 115 x 115 x 65 cm 3 cm 1 18   

Výr. č. Popis Farba vhodný pre  €

83075 Ochrana pred slnkom pre ohradu s voľným výbehom zelená / žltá 82823 1/50  
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Chlievy
Ohrada s voľným výbehom s uzáverom 
proti úniku
• bidlo • s 2 dvierkami • jednoduchá montáž pomocou zemných kolíkov 
• Materiál: kov pozinkovaný • so slnečnou clonou

 
 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

81712 180 x 90 x 75 cm 3 cm 1 24   

Výr. č. Popis Farba vhodný pre  €

81714 Ochrana pred slnkom pre ohradu s voľným výbehom zelená 81712 1/50  

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

 

 

Výr. č. Rozmery   €  

81701 144 x 112 x 60 cm 1 20   

Ohrada s voľným výbehom s uzá-
verom proti úniku
• robustná plastová strecha • mriežkový kryt zabraňuje vyskočeniu 
a ponúka optimálnu ochranu pred neželanými hosťami, ako napr. 
jastraby, mačky alebo kuny • s vysoko kvalitnou pozinkovanou 
mriežkou • sklopný mriežkový kryt • s 2 bočnými dverami, priesto-
rom na odpočinok a výhľadovou plošinou • so schodmi k výhľado-
vej plošine • Materiál: Ostrolistec čínsky lazúrovaná farbou na 
ochranu dreva • vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž 
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne

Na predĺženie životnosti drevenej ohrady by ste mali drevo dodatočne 
ošetriť vhodným náterom.

 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

81708 220 x 115 x 75 cm 2,5 cm 1 6   
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Chlievy

Ohrada s voľným výbehom s uzáverom 
proti úniku
• s vysoko kvalitnou pozinkovanou mriežkou • kryt výklopný • s 
bočnými dvierkami • mriežkový kryt zabraňuje vyskočeniu a ponúka 
optimálnu ochranu pred neželanými hosťami, ako napr. 
jastraby, mačky alebo kuny • Materiál: Ostrolistec čínsky 
lazúrovaná farbou na ochranu dreva • vrát. montážneho 
návodu, jednoduchá montáž • dodávka sa uskutočňujte v 
demontovanom stave v kartóne

 

 

Výr. č. Rozmery   €  

81716 116 x 116 x 58 cm 1 11   

Ohrada s voľným výbehom Vario
• s drôteným pletivom • pozostávajúca zo 6 prvkov a 6 zemných 
hrotov • možnosť inštalácie ako 6-hranné alebo 4-hranné so 
strechou • dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v 
kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery   €  

84399 120 x 120 x 59 cm 1 18   

Ohrada s voľným výbehom Easy
• pre veľké králiky a zajace • s 2 dvierkami • sklopný mriežkový 
kryt • mriežkový kryt zabraňuje vyskočeniu a ponúka optimálnu 
ochranu pred neželanými hosťami, ako napr. jastraby, mačky alebo 
kuny • inštalácia a premiestnenie bez námahy • vrátane držadla a 
dodatočného fixovania dverových uzáverov • Materiál: kov pozinkovaný 
• so slnečnou clonou • vrát. montážneho návodu, jednoduchá montáž

 

Pred použitím skontrolujte vzdialenosť mreží pre príslušné malé zviera!

 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

82845 115 x 115 x 60 cm 3,5 cm 1 20   

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

 

 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

83172 144 x 112 x 60 cm 3,5 cm 1 18   
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Chlievy

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

 

Pred použitím skontrolujte vzdialenosť mreží pre príslušné malé zviera!

 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €

83173 72 x 112 x 60 cm 3,5 cm 1 50  

Ohrada s voľným výbehom
• pre veľké králiky, zajace a sliepky • bidlo • jednoduchá montáž pomocou 
zemných kolíkov • namontovateľná na chliev pre malé zvieratá 82807 • s 3 
dvierkami • Materiál: kov pozinkovaný • so slnečnou clonou

 

 

Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

70345 220 x 103 x 103 cm 3,6 cm 1 13   

Rozširovací prvok
• hodiaci sa k 70345 • bidlo • napojenie bez námahy na ohradu s voľným 
výbehom pomocou zemného hrotu • Materiál: kov pozinkovaný

 
 

 
Výr. č. Rozmery Vzdialenosť mreží   €  

70358 110 x 103 x 103 cm 3,6 cm 1 27   

Uzáver proti úniku

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

 
 

 

Výr. č. Popis  €

70341 Súprava na prístavbu pre 70345 1  
70381 Súprava na prístavbu pre 70358 1/10  

Výr. č. Popis Farba vhodný pre  €

70342 Ochrana pred slnkom pre ohradu s voľným výbehom zelená 70345, 82825, 83172, 82845, 81701 1/50  

70381

82807 + 70345



514

 

 

Chlievy

ohrada s voľným výbehom 8-hranná
• 8 plotových prvkov po 57 x 56 cm
• s dverami
• jednoduchá montáž pomocou zemných kolíkov
• možnosť rozšírenia prostredníctvom prídavnej ohrady
• vrát. krycej siete s ochranou pred slnkom
• Materiál: kov pozinkovaný

 

Pred použitím skontrolujte vzdialenosť mreží pre príslušné malé zviera!

 

Výr. č. Ø Vzdialenosť mreží   €

82708 143 cm 2,8 cm 1/4 56  

Výr. č. Popis  €

82708-3 Náhradný prvok s dverami 1/25  
82708-4 Náhradný prvok bez dverí 1/50  

ohrada s voľným výbehom 6-hranná
• 6 plotových prvkov po 56,5 x 56,5 cm
• s dverami
• jednoduchá montáž pomocou zemných kolíkov
• vrát. krycej siete s ochranou pred slnkom
• možnosť rozšírenia prostredníctvom prídavnej ohrady
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

Výr. č. Ø Vzdialenosť mreží   €

82704 110 cm 2,8 cm 1/4 56  

Výr. č. Popis  €

82704-2 Náhradný prvok s dverami 1/20  
82704-3 Náhradný prvok bez dverí 1/50  

ohrada s voľným výbehom 6-hranná
• 6 plotových prvkov po 56,5 x 56,5 cm
• 1 prvok s dvierkami pre lepší prístup
• Sieťka/ochrana pred slnkom 83159 a nylonové dno 82707 dostupné voliteľne
• možnosť rozšírenia prostredníctvom prídavnej ohrady
• Materiál: kov pozinkovaný

 

 

Výr. č. Vzdialenosť mreží   €

82833 2,8 cm 1/4 56  

Výr. č. Popis Farba vhodný pre  €

82707 Nylonové dno pre ohradu čierna 82704, 82833 1/24  
83159 Ochrana pred slnkom pre ohradu s voľným výbehom zelená / žltá 82704, 82833 1/36  
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Ohrada pre mláďatá a malé zvieratá
• 8 plotových prvkov po 57 x 78 cm
• s dverami
• možnosť rozšírenia prostredníctvom prídavnej ohrady
• sieťová ochrana/ochrana proti slnku 82708-2 a nylonové dno 82721 voliteľne 

dostupné
• jednoduchá montáž pomocou zemných kolíkov
• Materiál: kov popráškované

 

 

Výr. č. Ø Vzdialenosť mreží   €

81715 143 cm 3 cm 1/4 56  

Výr. č. Popis Farba vhodný pre  €

82721 Nylonové dno pre ohradu čierna 82708, 81715 1/20  
82708-2 Ochrana pred slnkom pre ohradu s voľným výbehom zelená / čierna 82708, 81715 1/25  

Chlievy

Sieť na králiky
Elektrifikovateľný

• Elektrické vedenie vodorovne s 3 x 0,20 mm antiko-
rovým vodičom na lanko • robustné plastové pilóty s 
pozinkovaným zemným hrotom • na plastové lanká 
poskytujeme záruku 3 roky voči škodám spôsobeným 
UV

Extra malá veľkosť ôk zaručuje 
maximálnu bezpečnosť búdy!

 

 

Výr. č. Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet stĺpov
vhodný náhradný 

stĺp   €

292209 Jednotlivý hrot 12 m 65 cm zelená 9 292210-5 1 70  
292216 Jednotlivý hrot 25 m 65 cm zelená 9 292210-5 1 60  
292221 Jednotlivý hrot 50 m 65 cm zelená 15 292210-5 1 30  
292222 Dvojitý hrot 50 m 65 cm zelená 15 292211-5 1 30  

Výr. č. Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška kolu  €

292210-5 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot čierna umelá hmota 65 cm 1/50  
292211-5 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot čierna umelá hmota 65 cm 1/50  
372005 Compact Power B 40  zelená / čierna   1  
27249-5 Hlavový izolátor na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
27250-5 Zemné zarážadlo na sieť  čierna umelá hmota  1/10/500  
44657 Uzemňovacia/nosná tyč     1  

Výr. č. 372005 CompactPower B40 v spojení s 
uzemňovacou/nosnou tyčou
Výr. č. 44657 ako ideálny výrobok pre siete na malé 
zvieratá

372005

81715 + 82721
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Chov králikov
Domček pre malé zvieratá Outdoor
• na doplnenie na ohradu s voľným výbehom • ako útočisko pred silným slnečným žiarením 
alebo vetrom • výklopná bitúmenová strecha s fixovaním strechy • uzamykateľný vchod/východ 
na transportovanie hlodavcov • ochrana nôh pred zemnou vlhkosťou • podlaha povrstvená 
plastom pre jednoduché čistenie • Materiál: Drevo lazúrovaná farbou na ochranu dreva 
• dodávka sa uskutočňujte v demontovanom stave v kartóne • vrát. montážneho návodu, 
jednoduchá montáž

 

 

 

Výr. č. Rozmery   €

82740 36 x 36 x 40 cm 1 42  

Kôš na seno
• sedacia doska zabraňuje znečisteniu a zraneniam
• Materiál: Drevo neošetrené

 
 

 Výr. č. Dĺžka Šírka Výška  €  

84405 25 cm 17 cm 20 cm 1/12   
81799 37 cm 17 cm 20 cm 1/6  NEW

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

 
 

 Výr. č. Dĺžka Šírka Výška  €

82895 28 cm 20,5 cm 22 cm 1/8  

Domček pre hlodavcov
• bitúmenová strecha odolná voči vplyvom počasia • s dvoma vchodmi pre držanie tela 
zodpovedajúce druhu • vhodné ako útočisko pri príliš vysokom slnečnom žiarení alebo vetre 
• Materiál: Ostrolistec čínsky lazúrovaná farbou na ochranu dreva • dodávka sa uskutočňujte v 
demontovanom stave v kartóne

 
 

 

Výr. č. Rozmery   €

82852 45 x 32 x 27 cm 1 40  
81773 59 x 39 x 30 cm 1 44  

Domček z trávy XL
• prirodzene vysušená tráva • bez nebezpečných drôtených alebo plastových dielov • vhodný na 
konzumáciu • dodávka sa uskutočňujte v sklopenom stave v kartóne

 

 

 
Výr. č. Dĺžka Šírka Výška  €

82789 37 cm 30 cm 28 cm 1/12  

Domček z trávy
• prirodzene vysušená tráva • bez nebezpečných drôtených alebo plastových 
dielov • vhodný na konzumáciu

 
 

Výr. č. Dĺžka Šírka Výška  €

81763 39 cm 29 cm 19,5 cm 1/12  
 



517

Koberec pre hlodavcov z konope
• zo 100 % konope • prírodná vložka do klietok • kompostovateľná, čisto biologická 
• savá a priedušná • odpudzuje škodcov • konzumovateľná a plne stráviteľná • šetrí 
labky zvieraťa

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka  €

82744 40 cm 25 cm 1/48  
82745 100 cm 40 cm 1/12  
82751 120 cm 60 cm 1/18  

Napájacie a kŕmne automaty

Kŕmny automat pre králikov
• s dierovanou, zaoblenou podlahou, ako aj krytom pre 
krmivo bez prachu • upevniť zvonka a naplniť • Materiál: kov 
pozinkovaný

 
 

 

Výr. č. Kapacita Krmoviská   €

74101 2200 ml 1 1/24 384  
74102 3000 ml 2 1/24 288  

Kŕmny automat pre králikov
• Ochrana proti hlodavcom z pozinkovaného kovu • s uzatváracím 
mechanizmom • na zavesenie v klietkach • vrát. krytu • Materiál: 
umelá hmota

 

 

 

Výr. č. Farba Kapacita Krmoviská   €

74104 červený 2500 ml 1 1/24 216  
74105 červený 3500 ml 2 1/18 234  

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

 
 

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

74109 20 cm 10 cm 15 cm 5 styck 5 / pack 1/5/20  
74110 25 cm 10 cm 15 cm 5 styck 5 / pack 1/5/20  
74111 30 cm 10 cm 15 cm 5 styck 5 / pack 1/5/20  

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

 
 

 Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

74112 32 cm 19 cm 5 styck 5 / pack 1/5/20  

Made in Italy

74101 74102

74104

74105
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Napájacie a kŕmne automaty
Kamenná kaďa
• ťažké vyhotovenie • s dutým okrajom • glazovaný soľou • vhodná pre umývačky riadu

 

 

 
Výr. č. Kapacita OJ Kus/OJ  €

74114 250 ml 6 styck 6 / kartong 1/6/36  
74115 500 ml 6 styck 6 / kartong 1/6/24  
74117 750 ml 6 styck 6 / kartong 1/6/12  
74116 1000 ml 6 styck 6 / kartong 1/6/12  

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

 

 
Výr. č. Kapacita OJ Kus/OJ  €

82785 350 ml / 450 ml 4 styck 4 / kartong 1/4/12  

Miska z ušľachtilej ocele
• so skrutkovacím upevnením • vhodná pre všetky drôtené klietky a 
drôtené chlievy

 
 

 
Výr. č. Ø Kapacita  €

82782 13 cm 600 ml 1/12/72  

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

 

 

 

Výr. č. Popis Kapacita OJ Kus/OJ   €

74120 umelá hmota 500 ml 8 styck 8 / display 1/8/32 768  
74125 Sklo 500 ml 8 styck 8 / display 1/8/32 768  

Výr. č. Popis  €

74131 Hliníkoví rúrka na fľašu na pitie zahnutá 1/300  
74132 Držiak na fľašu na pitie 1/200  
74133 Uzatváracia zátka na fľašu na pitie 1/200  
74134 Hliníková skrutkovacia krytka na fľašu na pitie 1/300  

Držiak na fľaše Aqua Boy
• pre bežné fľaše na pitie • na upevnenie na klietkach, transportných boxoch, ohradách a oveľa 
viac • rúrka napájadla z ušľachtilej ocele • guľový ventil bezpečný proti kvapkaniu • použiteľný 
ako vnútri, tak aj vonku

 

 

 

Výr. č. Farba   €

84594 modrá 1/3/12 384  

Fľaša na pitie Classic de Luxe
• s dvojitou guľôčkovou technikou • vrát. upevňovacieho drôtu • dostupná iba v nádobe!

 
 

 

Výr. č. Kapacita OJ Kus/OJ   €

84077 75 ml 18 styck 18 / display 1/18/144 2.592  
83185 150 ml 18 styck 18 / display 1/18/144 2.304  
83186 320 ml 12 styck 12 / display 1/12/96 2.400  
83187 600 ml 12 styck 12 / display 1/12/96 1.152  
84075 1100 ml 6 styck 6 / display 1/6/48 576  

74120

74125
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Napájacie a kŕmne automaty
Napájadlo pre malé zvieratá NoFrost Superior 2.0
vyhrievaný

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

 

jednoduché plnenie fľaše vďaka otočnému uzáveru, nie 
je možné vylievanie vody

 

Výr. č. Farba Kapacita   €

82738 zelená 330 ml 1/8 168  

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

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

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Ø   €

82736 tmavozelená 18 cm 5,5 cm 1/60 1.620  
82737 tmavozelená 22 cm 6,5 cm 1/60 1.440  

Špeciálna fľaša na pitie
• žiadne odoberanie, jednoducho doplniť • na zavesenie na mreži (min. šírka 14 mm) 
• aktuálny stav vody viditeľný zvonka • dostupná iba v nádobe! • Materiál: umelá hmota

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita OJ Kus/OJ   €

74163 hnedá 500 ml 8 styck 8 / display 1/8/32 1.536  
74160 hnedá 1.000 ml 8 styck 8 / display 1/8/32 960  

Výr. č. Popis Farba  €

74161 Ventil samotný bez bieleho plastového kolena  1/300  
74164 Plastové koleno biela 1/300  



520

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

 
 

 

Výr. č. Farba Kapacita OJ Kus/OJ   €

74206 zelená 500 ml 12 styck 12 / display 1/12 1.728  
74205 zelená 1000 ml 8 styck 8 / display 1/8 480  

Made in Italy

Napájacie a kŕmne automaty

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

 
 

 
Výr. č. Farba Kapacita   €

74302 biela transparentná 2000 ml 1/10 490  

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

 

 

 

Výr. č.   €

74145 1/48 1.152  

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

 
 

 

Výr. č. Výška OJ Kus/OJ   €

74306 25,5 cm 1 påse 2 / påse 1/24 1.200  

Made in Italy

Made in Italy
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Kamene na olizovanie

Ešte viac príslušenstva pre hlodavcov nájdete 
v našom katalógu domácich zvierat!

Kameň na olizovanie zo 
soli s držiakom
• s cennými minerálmi • s držiakom • vhodný pre 
každú klietku

 

 

 

Výr. č. Hmotnosť  €

83189 50 g 1/12/192  
83190 80 g 1/12/120  

Kameň na olizovanie ako horská kryštalická soľ
• 100 % prírodná soľ z horského kryštálu • s dôležitými minerálmi a stopovými prv-
kami • podporuje imunitný systém • s držiakom

*Horská kryštalická soľ pochádza z reťazca 
vrchov v severnom Pakistane

 

 

Výr. č. Hmotnosť Ø  €

82879 80 g 5 cm 1/12/144  

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

 

 

 

Výr. č. Popis Hmotnosť OJ Kus/OJ  €

83170 bez zeleniny 210 g 6 styck 6 / display 1/6/72  
83140 so zeleninou 210 g 6 styck 6 / display 1/6/72  
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OOP kategória III

Ochranné odevy

Kombinéza na práce pri ochrane rastlín 
Typ 4
• kombinéza KAT III, Typ 4B, 5B a 6B na ochranu proti chemikáliám, 
nepriepustná pre postreky, určená na použitie pri ochrane rastlín • Ochrana 
proti infekcii krvou a vírusmi • biely s červenými samolepiacimi krytmi 
zipsov • vnútrajšok z rúna z elementárnych vláken umožňuje príjemný 
pocit pri nosení, zvonka polyetylén nepriepustný pre postrek • priedušný a 
predsa nepriepustný • 3-dielna kapucňa • Palcová slučka proti vysukovaniu 
rukávov • perfektne priliehavý vďaka gumičkám na ramene, nohe a páse 
• zodpovedá EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, 
EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 
14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 triedy ISO-7, ISO-8, ISO-9 
• Oblasti použitia: Manipulácia s agrochemikáliami, ochrana proti nákazlivým 
ochoreniam, ochrana proti škodcom, potravinársky priemysel, likvidácia miest 
kontaminácie, zneškodňovanie azbestu, aplikácie v čistých priestoroch atď. 
• III

OOP kategória III

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Hmotnosť  €

34354 biela / červený L 63 g/m² 1/50  
34355 biela / červený XL 63 g/m² 1/50  
34356 biela / červený XXL 63 g/m² 1/50  

Chemická ochranná kombinéza Typ 5/6
• na ochranu pred škodlivým prachom a odstrekmi kvapalných chemikálií • 3-dielna kapucňa • OOP kategórie III, neprepúšťajúci častice, EN-13034-1 
• obmedzená hustota neprepúšťajúcich odstrekov • priedušná • s gumičkou na optimálne prispôsobenie kapucne, ako aj v páse, aby optimálne sedel 
• z 3-vrstvového materiálu SMS (spunbond-meltblown-spunbond)

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť Hmotnosť  €

34361 modrá L 55 g/m² 1/50  
34362 modrá XL 55 g/m² 1/50  
34363 modrá XXL 55 g/m² 1/50  
34364 modrá XXXL 55 g/m² 1/50  

Overal na umývanie a čistenie s kapucňou
• trvanlivá tkanina je vodotesná, priedušná a hodí sa zvlášť na drsnú a trvalú 
prácu v poľnohospodárstve • s vodotesne oblepenými švami • zakrytie zipsa 
prostredníctvom extra gombíkovej lišty • so zapracovanou gumovou páskou v 
oblasti chrbta • tesne uzatvárajúci rukávový pások a dvojité ukončenie nohy 
poskytujú optimálnu ochranu pred špinou a vlhkosťou • overal je možné 
nosiť v čižmách alebo nad čižmami • kapucňa s gumičkou v oblasti tváre a 
suchým zipsom na záhlaví na individuálne prispôsobenie na príslušnú veľkosť 
tela • ochranný náprsník zapracovaný na krku zabraňuje vniknutiu vlhkosti 
• so závesnou slučkou na šiji • s 2-cestným zipsom • možnosť prať pri 30 °C

 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť  €

291243 tmavomodrá M 1/5  
291244 tmavomodrá L 1/5  
291245 tmavomodrá XL 1/5  
291246 tmavomodrá XXL 1/5  
291247 tmavomodrá XXXL 1/5  

Zloženie  

Textil 100 % Polyester

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

TYPE 5  (5B) 

T5 

34354291243 34361
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Ochranné odevy
Jednorazový plášť
• s dlhými rukávmi • nesterilné • Materiál: polyetylén

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka OJ Kus/OJ  €

3427 zelená 135 cm 1 pack 20 / pack 1/5  

Jednorazový plášť
• s dlhými rukávmi • ideálny pre návštevy • s patentnými gombíkmi

 

 

 

Výr. č. Farba Dĺžka  €

3428 biela 120 cm 1/50  

Výstražná vesta
• s 2 reflexnými pásmi • jednotková veľkosť • silne reflektujúca • EN ISO 20471:2013 

 
 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

34645/1 neónovožltá 1 blister 1 / blister 1  

Jednorazový overal
• na ochranu pred prachom, špinou a odstrekmi
• s kapucňou a zipsom
• gumička na rukách, nohách a páse
• ľahký, mäkký a pevný v ťahu
• Materiál: Polypropylén

 
 

dostupné od: Marca 2022

Výr. č. Farba Veľkosť Hmotnosť  €  

3408 biela M 45 g/m² 1/50   
3409 biela L 45 g/m² 1/50   
3430 biela XL 45 g/m² 1/50   
3431 biela XXL 45 g/m² 1/50   
3479 biela XXXL 45 g/m² 1/50   
3432 modrá L 55 g/m² 1/50   
3433 modrá XL 55 g/m² 1/50   
3434 modrá XXL 55 g/m² 1/50   
3482 modrá XXXL 55 g/m² 1/50   

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

Reflexná páska cez plece
• elastický • silne reflektujúca • so suchým zipsom

 
 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

34646/1 neónovožltá 340 mm 50 mm 1/100  

 

extra odolný  
proti roztrhnutiu

3427 3428

343234382 3408
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Ochranné odevy
Jednorazový návlek
• s gumičkou • 0,07 mm • Materiál: polyetylén tepaná

 
 

 Výr. č. Popis Farba Dĺžka Výška OJ Kus/OJ  €

15375 vysoká verzia biela transparentná 40 cm 50 cm 1 pack 100 / pack 1/5  
15360 polovysoká verzia modré transparentné 40 cm 29 cm 1 pack 100 / pack 1/5  

Jednorazový návlek
• do výšky členka • s gumičkou • 0,035 mm • Materiál: CPE (Cast polyetylén)

 
 

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

15377 modrá 41 cm 15 cm 1 pack 100 / pack 1/10  

Jednorazová čiapka
• predchádza zaneseniu zárodkov • okrúhly tvar (Ø 53 cm) • s elastickým gumovým pásom 
• Materiál: Polypropylénová netkaná textília

 
 

 Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

15378 svetlomodrá 1 pack 100 / pack 1/10  

Protizápachová čiapka
Chráni vaše vlasy proti zápachom!

• brániaca zápachu pri zápachoch v stajni, zápachoch tuku, zápachoch z ohňa a dymu, pote atď. • odolná proti vetru a 
vplyvom počasia • priedušná a regulujúca klímu • maximálny komfort nosenia • odolné švy a zlepšený zalícovaný tvar 
vďaka vysokej elasticite lemovacej pásky • poskytuje dostatok miesta aj pre dlhé a objemné vlasy • Materiál: Softshel-
lový, integrovaná protizápachová ochrana • priedušná • možnosť prať pri 30 °C

 
 

 Zloženie  

Textil 80 % Polyester, 20 % Polyuretán

Výr. č. Popis Farba Veľkosť  €

15345 unisex čierna XXS / XS 1/20  
15346 unisex čierna S / M 1/20  
15347 unisex čierna L / XL 1/20  

Protizápachová šatka na hlavu
Chráni vaše vlasy proti zápachom!

• brániaca zápachu pri zápachoch v stajni, zápachoch tuku, zápachoch z ohňa a dymu, pote atď. • odolná proti vetru a 
vplyvom počasia • priedušná a regulujúca klímu • maximálny komfort nosenia • odolné švy a zlepšený zalícovaný tvar 
vďaka vysokej elasticite lemovacej pásky • poskytuje dostatok miesta aj pre dlhé a objemné vlasy • Materiál: Softshel-
lový, integrovaná protizápachová ochrana • priedušná • možnosť prať pri 30 °C

 

 

 

Zloženie  

Textil 80 % Polyester, 20 % Polyuretán

Výr. č. Popis Farba Veľkosť  €

15348 Dámy čierna XS / S 1/20  
15349 Dámy čierna M / L 1/20  
15350 Dámy čierna XL 1/20  

 

 

15375

15360
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Jednorazové rukavice
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 thiura-
menov, 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 vyvolávajú-
cich 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 latexo-
vých proteínov vyvolávajúcich alergiu, bez latexu, bez púdru • 1.5 AQL (štandard kvality) • Hmot-
nosť 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  

KTPS

KTPS

JKOPST

Top Quality



526

Jednorazové rukavice
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  

JKT

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  

Jednorazové rukavice Nitrile Allround
• použiteľné na líci i rube • nesterilné • odskúšané podľa: EN 374-1 • bez nitrosamínov, thi-
uramenov 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  

JKT

Novinka

Top Quality
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Jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice Latex Top
• medicínsky produkt triedy 1 • mäkké a elastické • Obsah proteínu < 50 µg/g 
• použiteľné na líci i rube • iba na jednorazové použitie • nesterilné • odskúšané 
podľa: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • bez nitrosamínov, thiuramenov athiazolov vyvolávajú-
cich alergiu, bez púdru • Hmotnosť veľkosť M: 6,2 g • bezpečný pre potraviny

bez púdru = menej alergií

 

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

15340 biela 6,5-7 / S 24 cm 4 mil = 0,1 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15341 biela 7,5-8 / M 24 cm 4 mil = 0,1 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15342 biela 8,5-9 / L 24 cm 4 mil = 0,1 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15343 biela 9,5-10 / XL 24 cm 4 mil = 0,1 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  

Jednorazové rukavice Latex Classic
• medicínsky produkt triedy 1 • mäkké a elastické • ľahko púdro-
vané • pre vysokú citlivosť • iba na jednorazové použitie • neste-
rilné • odskúšané podľa: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • bez nitrosamínov, 
thiuramenov athiazolov vyvolávajúcich alergiu • Hmotnosť veľkosť 
M: 5 - 5,4 g • bezpečný pre potraviny

ľahko púdrované

 

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

15355 biela 6,5-7 / S 24 cm 3,5 mil = 0,08 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15356 biela 7,5-8 / M 24 cm 3,5 mil = 0,08 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15357 biela 8,5-9 / L 24 cm 3,5 mil = 0,08 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
15358 biela 9,5-10 / XL 24 cm 3,5 mil = 0,08 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  

Jednorazová rukavica vinylová
• rukavica pre alergikov na latex – bez latexových proteínov a urýchľovačov 
• Oblasti použitia: Potravinársky priemysel, umelé oplodnenie • použiteľné 
na líci i rube • nesterilné • bez latexu, bez púdru • 1.5 AQL (štandard kvality) 
• Hmotnosť veľkosť M: 4,5 g/styck • bezpečný pre potraviny

Ideálne na umelé oplodnenie!
 

 

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

22894 transparentná 6,5-7 / S 24 cm 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
22895 transparentná 7,5-8 / M 24 cm 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
22920 transparentná 8,5-9 / L 24 cm 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  
22896 transparentná 9,5-10 / XL 24 cm 0,07 mm 1 pack 100 / pack 1/10 360  

Jednorazové rukavice PE
• na odtrhávanie • kladivková (dobrý ohmat) • Oblasti použitia: Veterinári, 
špina, potravinársky priemysel, rukavica na tankovanie • bezpečný pre 
potraviny

 
 

 

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

15366 transparentná jednotková veľkosť 30 cm 1 påse 20 / påse 1/30/450 5.400  
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Ochrana dýchania

Ochranná dýchacia maska FFP1 NR D
• chráni až do 4-násobnej hodnoty MAK* • proti prachu, peľu, hrdzi, prachu z 
tehál, vodnatým aerosolom • EN 149:2001+A1:2009

Vydychovací ventil znižuje odpor vydychovania, vlhkosť a teplo môžu jednoducho 
uniknúť

* Hodnota MAK = maximálna koncentrácia na pracovisku (hraničná 
hodnota)

 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

34511/3 bez vydychovacieho ventilu 1 blister 3 / blister 1/5/60  
34511/10 bez vydychovacieho ventilu 1 pack 10 / pack 1/12  
34512/3 s vydychovacím ventilom 1 blister 3 / blister 1/5/60  

Ochranná dýchacia maska FFP2 NR D
• chráni až do 10-násobnej hodnoty MAK* • proti kremeňu, cementu, múčnemu a drevenému pra-
chu, dymu z kovu, vírusom, spórom húb, vodnatým roztokom prostriedkov na ochranu rastlín • EN 
149:2001+A1:2009

 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

34695/3 s vydychovacím ventilom 1 pack 3 / pack 1/5/70  
34695/10 s vydychovacím ventilom 1 pack 10 / pack 1/12  

Medicínska tvárová maska typ IIR
• medicínsky produkt triedy 1 (EN ISO 14683:2019) • na zníženie prenosu choroboplodných zárodkov kvapôčkovou infekciou • ochrana 
okolia pri vydychovaní aerosólov a kvapôčok, ktoré môžu obsahovať choroboplodné zárodky, znižuje ale tiež zaťaženie vdychovaného vzdu-
chu pôvodcami chorôb • chráni pred hrubým prachom a veľkými kvapôčkami • Materiál: 3-vrstvový polypropylén (25 g/m²) • Schopnosť 
filtrovania: ≥ 98 % pri veľkosti kvapôčiek 3,0 µm • Dychový odpor Delta P: < 29,4 Pa/cm² • Upevňovací strmienok na nose • po prevlhčení 
zlikvidovať • bez latexu • nesterilné

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

345103/10 17,5 cm 9,5 cm 1 pack 10 / pack 1/150  
345103/50 17,5 cm 9,5 cm 1 pack 50 / pack 1/50  

Novinka

Ochrana úst-nosa pre deti (hygienická 
maska)
• menšia ako bežné hygienické masky, špeciálne pre školákov (6 – 14 rokov) 
• pachovo neutrálna a trvanlivá • prestaviteľný nosový strmienok • Schopnosť 
filtrovania: ≥ 98 % pri veľkosti kvapôčiek 3,0 µm • Dychový odpor Delta P: < 29,4 
Pa/cm² • bez latexu • po prevlhčení zlikvidovať

 
 

 

Výr. č. Dĺžka Šírka OJ Kus/OJ  €

345106/10 14,5 cm 9,5 cm 1 pack 10 / pack 1/150  Novinka

Ochranná dýchacia maska bez vydychovacieho ventilu FFP2 NR
• možnosť skladania (pohodlne zobrať so sebou) • Ochrana pred kvapôčkovou infekciou (napr. Covid-19), prachom, 
aerosólmi, vírusmi, výtrusmi húb atď. • filtruje vdychovaný a vydychovaný vzduch (vlastná a cudzia ochrana)  
• Schopnosť filtrovania: ≥ 94 % pri veľkosti kvapôčiek 3,0 µm • Materiál: Rúno (5-vrstvové) • odskúšané podľa:  
EN 149:2001+A1:2009

 
 
 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

345107/1 jednotlivo zabalená 1 pack 1 / pack 1/1.430  

Novinka

* Hodnota MAK = maximálna koncentrácia na 
pracovisku (hraničná hodnota)

Vydychovací ventil znižuje odpor vydychovania, vlhkosť a teplo môžu 
jednoducho uniknúť

34512/3

34511/3
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Ochrana dýchania

Polomaska
• Použitie až do 30-násobnej hodnoty MAK* • centrálny vydychovací ventil 
zo silikónu pracuje aj pri extrémnych teplotách • dizajn podporovaný 
počítačom, navrhnutý na všetky veľkosti tváre • proti výparom morenia, 
ochrany rastlín, lakovania a rozpúšťadiel • zvlášť ľahký systém s optimál-
nym rozdelením tváre vďaka štyrom elastickým páskam • dvojitý filtračný 
systém pre znížený odpor dýchania • filter rýchlo vymeniteľný s bajonetovým 
uzáverom • neobmedzené zorné pole, kompatibilné s ochrannými okuliarmi 
• Materiál: TPE, guma

* Hodnota MAK = maximálna koncentrácia na pracovisku (hraničná hodnota)

 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

34535 vrát. páru filtrov A1P2 1 blister 1 / blister 1/9  
34535-0 bez filtra   1/16  

 
 

 

Filtračná trieda Ochrana proti max. koncentrácii škodlivých látok Príklady použitia

A1 organické plyny a výpary < 1000 ppm (0,1 obj. %)
Laky, decht, benzín, lepidlá, prostriedky na 
ochranu rastlín (čiastočne)

A2 organické plyny a výpary < 5000 ppm (0,5 obj. %)
Laky, decht, benzín, lepidlá, prostriedky na 
ochranu rastlín (čiastočne)

A3 organické plyny a výpary < 10000 ppm (1,0 obj. %)
Laky, decht, benzín, lepidlá, prostriedky na 
ochranu rastlín (čiastočne)

ABEK1
organické plyny a výpary, anorganické plyny a 
výpary, oxid siričitý, chlorovodík, amoniak

< 1000 ppm (0,1 obj. %)
Široké pásmo: Prostriedok na ochranu rastlín, 
hnojovica, amoniak, kyslé plyny, odmorenie

P1 Častica 4-násobná hodnota MAK*
Prach (napr. zametanie), pele, hrdza, prach 
z tehál

P2 Častica 10-násobná hodnota MAK*
kremeň, cement, vírusy, baktérie, výtrusy húb 
a plesní, vodnaté roztoky prostriedkov na 
ochranu rastlín

P3 Častica 30-násobná hodnota MAK*
Azbest, prach z ušľachtilej ocele, sadza vzne-
tového motora, sklenená vlna, víry/baktérie

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

34536 Súprava filtrov A1P2 1 blister 2 / blister 1/16  
34537 Súprava filtrov ABEK1P3 1 blister 2 / blister 1/16  

* Hodnota MAK = maximálna koncentrácia na pracovisku (hraničná hodnota)

Ochranná dýchacia maska s ventilom FFP3 NR D
• chráni až do 30-násobnej hodnoty MAK* • proti prachu z ušľachtilej ocele, azbestu, sadziam 
vznetového motora, sklenenej vlne, vírom/baktériám • Vydychovací ventil znižuje odpor vydy-
chovania, vlhkosť a teplo môžu jednoducho uniknúť • EN 149:2001+A1:2009

* Hodnota MAK = maximálna koncentrácia na pracovisku 
(hraničná hodnota)

 

 

Výr. č. OJ Kus/OJ  €

34694/3 1 blister 3 / blister 1/5/70  
34694/10 1 pack 10 / pack 1/12  

34537

34536



530

Ochrana sluchu

Ochrana sluchu Peltor X4A
• mušľový chránič sluchu pre prostredia veľmi intenzívne zaťažené hlukom • moderný 
a štíhly dizajn • nový, patentovaný penový materiál v tesniacich krúžkoch pre efektívnu 
ochranu • elektricky izolované drôty hlavového oblúka pre lepšiu a spoľahlivú ochranu 
• vysoký komfort nosenia aj pri dlhšom čase nosenia • Hmotnosť: 234 g • EN 352-1

 
 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34740 čierna / svetlozelená 33 dB 1/10  

Ochrana sluchu Peltor Optime I
• univerzálny mušľový chránič sluchu pre prostredia zaťažené 
hlukom • vysoký komfort nosenia aj pri dlhšom čase nosenia 
• Hmotnosť: 174 g • EN 352-1

 
 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34690 žltá 27 dB 1/20  

Ochrana sluchu Peltor Optime II
• mušľový chránič sluchu pre prostredia veľmi intenzívne zaťažené hlukom 
• efektívna izolácia aj pri extrémne nízkych frekvenciách • vysoká izolačná 
hodnota • vysoký komfort nosenia aj pri dlhšom čase nosenia • Hmotnosť: 213 g 
• EN 352-1

 
 

 
Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34728 čierna 31 dB 1/20  

Ochrana sluchu Peltor Optime III
• mušľový chránič sluchu s extrémne vysokým izolačným účinkom pre prostredia 
silne zaťažené hlukom • dvojitá škrupina s minimálnou rezonanciou vnútri škru-
piny pre maximálnu izoláciu vysokých frekvencií pri súčasne dobrej počuteľnosti 
rozhovorov a výstražných signálov • vysoký komfort nosenia aj pri dlhšom čase 
nosenia • Hmotnosť: 285 g • EN 352-1

 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34727 čierna / červený 35 dB 1/20  
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Ochrana sluchu
Hlavový držiak G500
Kombinácia ochrany tváre a sluchu

V poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve perfektný sprievodca keď 
sa musí chrániť tvár a uši, avšak nie je potrebná žiadna prilba.
• robustný hlavový držiak s ergonomicky tvarovaným polstrovaním 
záhlavia, 8 pozícií na nastavenie veľkosti hlavy a 3 pozície na nasta-
venie výšky umožňujú maximálny komfort nosenia aj pri dlhej dobe 
nosenia • čelný panel s vetracími štrbinami • Priehľadný priezor z 
polykarbonátu s vysokou odolnosťou proti nárazu na ochranu pred 
rýchlo lietajúcimi čiastočkami • mušľové chrániče sluchu Peltor Optime 
I pre prostredia zaťažené hlukom (izolačná hodnota SNR = 27 dB) 
• použiteľný aj bez chráničov sluchu • kombinovateľný s množstvom 
ďalších priezorov a chráničov sluchu • Priesvitný priezor zodpovedá: 
EN166

 
 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34738 žltá 27 dB 1/12  

Výr. č. Popis  €

34747 Priehľadný priezor na hlavový držiak G500 1/10  

Rádio na ochranu sluchu WorkTunes™ Pro
• spoľahlivá ochrana sluchu a vysoko kvalitné rádio v jednom • s automatickým 
vyhľadávaním staníc a pamäťou až na 5 staníc • vynikajúci FM-príjem • anténa 
zabudovaná v hlavovom oblúku • s 3,5 mm audio vstupom pre externé zariadenia 
• mäkké, penovou látkou vyplnené tesniace krúžky poskytujú vysoký komfort 
• dobré pri lesníckych prácach alebo v poľnohospodárstve, pri kosení trávy alebo 
hlasných voľnočasových aktivitách • EN 352-1, EN 352-3, EN 352-8

 
 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34732 čierna 32 dB 1/10  

Výr. č. Popis  €

34733 Hygienická súprava pre WorkTunes™ Pro 1/20  

Rádio na ochranu sluchu
• vysoko kvalitná ochrana sluchu s vynikajúcim FM-rádiovým príjmom 
(87 – 108 MHZ) • jednoducho obsluhovateľná rádiová časť prostredníc-
tvom otočného spínača pre hlasitosť (on/off) a frekvenciu • extra široký 
hlavový oblúk a mäkké polstrovanie uší pre optimálny komfort nosenia 
• pre všetky práce s vysokou hladinou hluku, napr. na stavbe, pri kosení 
trávy atď. • EN 352-1:2002, EN 352-8:2003

 

 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34725 žltá / čierna 28 dB 1/12  
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Ochrana sluchu
Kapsľová ochrana sluchu, závislá od hladiny
• cez mikrofón sa dajú ľahko vnímať signály a hovor vo frekvenčnom rozsahu 400~4000 
Hz, optimálna komunikácia s okolím • od hladiny vonkajšieho hluku 82 dB sa hladina 
stlmí na 82 dB • slúži ako normálna mušľová ochrana sluchu s izolačnou hodnotou 31 dB 
(SNR) • mäkký, polstrovaný hlavový oblúk • vhodné na prácu s hlasnými strojmi, poľo-
vačku atď. • Batéria je súčasťou dodávky • na prevádzkovanie s: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)

odporúčané profesijnými združeniami!

 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34490 červený 31 dB 1/8/24  

Top Quality



533

Mušľová ochrana sluchu, sklopná
• šetrí miesto a jednoducho sa berie so sebou • komfort pre uši vďaka 
veľkému objemu • prestaviteľná hlavová páska • mäkké, penovým 
materiálom vyplnené ušné mušle • EN 352-1:2002

 
 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR OJ Kus/OJ  €

34492 červený 31 dB 1 blister 1 / blister 1/10/60  

Ochrana sluchu pre deti
• vyvinutá špeciálne pre deti vo veku 3 – 12 rokov • jedi-
nečný dizajn hlavového oblúka zaručuje nízky prítlačný 
tlak • zvlášť ľahká • plynulo prestaviteľný polstrovaný hla-
vový oblúk • veľkorysý priestor pod mušľami minimalizuje 
hromadenie tepla • Oblasti použitia: každodenné situácie 
ako učenie v hlasnom prostredí, ale aj voľnočasové aktivity 
zaťažované hlukom, ako hudobné a športové podujatia, 
sprievod rodičov u remeselníkov atď. • EN 352-1:2002

 

 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR Kus/OJ  €

34493 svetlomodrá 24 dB 1 / blister 1/6/24  

Ochrana sluchu

Chrániče uší Basic
• plynulo prestaviteľný upevňovací oblúk • mäkké, penovým materiálom vyplnené 
ušné mušle • EN 352-1:2002

 
 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34491 modrá 25 dB 1/50  

Oblúková ochrana sluchu
• Praktický a komfortný • pri nepoužívaní sa môže nosiť okolo krku • zvlášť ľahká 
• nevytvára takmer žiadny pocit tlaku • zátky nevnikajú hlboko do zvukovodu – zvuko-
vod sa nedráždi • EN 352-2:2002

 

 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR OJ Kus/OJ  €

34495 modrá 19 dB 1 blister 1 / blister 1/25/250  

 

Top Seller
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Zátky na ochranu sluchu so šnúrkou
• v praktickom úložnom boxe • v 3-násobnom prírubovom dizajne, pre 
vyšší komfort v zvukovode

 

 

 
Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR OJ Kus/OJ  €

34497 žltá / modrá 28 dB 1 blister 1 / blister 1/24/288  

Čiapka so šiltom
• baseballová čiapka s prestaviteľným vnútrom • polstro-
vaná PE-ochrana proti nárazu na vnútornej strane • bočná 
ventilácia • poťah z čiernej bavlny • Materiál: Bavlna 
• EN812:2012

 

 

 

Výr. č. Farba Obvod hlavy  €

34506 čierna 54 - 59 cm 1/30  

Ochranná prilba
• so 6-bodovým vnútorným vybavením • s pás-
kou na pot • s prestaviteľnou hlavovou páskou 
• Materiál: Polypropylén • odolný proti chladu 
max.: -30 °C • EN397:1995+A1:2000

 

 

 

Výr. č. Farba Obvod hlavy  €

34501 žltá 53 - 61 cm 1/40  
34502 biela 53 - 61 cm 1/40  

Ochrana hlavy

3M Zátky na ochranu sluchu 1100 s úložným boxom
• jednoduché použitie a zavedenie – špicato zužujúci sa tvar sa hodí do väčšiny sluchovodov 
• celodenný komfort nosenia – mäkká, hypoalergénna pena, ktorá sa dostáva do pôvodného 
tvaru pomaly • hladký povrch odpudzujúci špinu je zvlášť hygienický, trvanlivý a komfortný 
• mäkký polyuretánový penový materiál je hypoalergénny • veľmi ľahké, iba 13 g • Obsah bale-
nia: 4 páry zátok na ochranu sluchu s úložným boxom 

 
 

Výr. č. Farba Izolačná hodnota SNR  €

34498 oranžová 37 dB 1/12  

Novinka
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Ochrana očí
Ochranné okuliare Light
• extrémne ľahké ochranné okuliare s bezpečným a 
pohodlným osadením vďaka špeciálnym obrúčkam 
• bez rámu • polykarbonátové sklá bez kovania 
• dobrá bočná ochrana • veľmi ľahké a veľmi kom-
fortné • zodpovedá: EN 166, trieda F

 
 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

34524 priesvitné 1 blister 1 / blister 1/40  
34525 tónované 1 blister 1 / blister 1/40  

Ochranné okuliare Falcon 2
• moderné ochranné okuliare s veľkým zorným poľom • bez rámu 
• polykarbonátové sklá bez kovania • excelentný komfort nosenia 
vďaka dvojzložkovým obrúčkam – modrá, mäkká ochrana proti 
tlaku na koncoch obrúčok • dobrá bočná ochrana, veľmi komfortné 
• zodpovedá: EN 166, trieda FT

 

 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

34526 priesvitné 1 blister 1 / blister 1/40  

Ochranné okuliare Viper
• športové, ľahké ochranné okuliare • polykarbonátové sklá bez 
kovania • mäkká nosová priečka pre vyšší komfort a proti zošmyknutiu 
• excelentný komfort nosenia vďaka dvojzložkovému oblúku – mäkká 
ochrana proti tlaku na koncoch oblúka • vďaka špeciálnej konštrukcii 
rúčky sa ochranné okuliare automaticky prispôsobia na rozličné šírky 
hlavy • EN 166 & EN 170, Klasse 1,2C-1,2S

 
 

 
Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

345120 priesvitné 1 blister 1 / blister 1/40  

Novinka

Ochranné okuliare Puma Plus
• moderné ochranné okuliare s individuálne prestaviteľným 
sklonom obrúčok (inklinácia) – prispôsobia sa každému tvaru 
hlavy a zvyšujú komfort nosenia • polykarbonátové sklá bez 
kovania • mäkký nosový oblúk pre vyšší komfort a proti zošmyk-
nutiu • príjemné nosenie vďaka jemným vložkám na čele • sivá, 
mäkká ochrana proti tlaku na koncoch oblúka • EN 166, Klasse 
1,2C-1,2-FT

 
 

 

Výr. č. Popis OJ Kus/OJ  €

345121 priesvitné 1 blister 1 / blister 1/40  

Novinka
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Panoramatické okuliare s  
neobmedzeným výhľadom
• nepriama ventilácia
• neskreslené zorné pole 180°
• Rám z PVC, sklá z polykarbonátu
• možnosť potiahnutia cez korekčné okuliare
• Ochrana pred prachom, kvapkami a poletujúcimi čiastočkami
• povrchová úprava odolná proti poškriabaniu a nánosom
• EN166 Klasse B

 

 

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

34521 priesvitné 1 blister 1 / blister 1/12/36  

Uzavreté okuliare
• s priamou ventiláciou
• Rám z PVC, sklá z polykarbonátu
• možnosť potiahnutia cez korekčné okuliare
• rýchloupínacia páska
• Ochrana pred kvapkami a poletujúcimi čiastočkami
• EN166 Klasse B

 

 

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

34520 priesvitné 1 blister 1 / blister 1/20/60  

Roztok na vyplachovanie očí
• sterilná fľaštička na vyplachovanie s oplachovacím roztokom pufrovaným fosfátom (4,9 %)
• pri poleptaní očí chemikáliami
• vysoká kapacita tlmiaceho roztoku vďaka upusteniu o súčastí cudzích pre telo a konzervačných látok
• na mobilné použitie alebo na doplnenie staníc a kufrov pre núdzové prípady s ergonomickou oplachovacou vaničkou a 

protiprachovým krytom
• Čas oplachovania: cca 2,5 minút
• Trvanlivosť: > 3 roky
• zodpovedá DIN EN 15154-4

 
 

 

Výr. č. Kapacita  €

34534 250 ml 1/10/80  

Ochranné okuliare
• Univerzálna veľkosť vďaka obrúčkam prestaviteľným po dĺžke
• ochrana proti silným nárazovým zaťaženiam projektilmi alebo časti-

cami
• povrchová úprava odolná proti poškriabaniu a nánosom
• EN166 Klasse F

 

 

 

Výr. č. Farba OJ Kus/OJ  €

34671 priesvitné 1 blister 1 / blister 1/12/120  

Ochrana očí
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Súprava na ochranu rastlín
podľa smernice BVL 2020

Osobné ochranné prostriedky pri manipulácii s prostriedkami na ochranu rastlín, 
vhodné tiež pre transport nebezpečných látok (podľa smernice ADR).

 
 

 

Súprava obsahuje: 1 x tesne sediace ochranné okuliare podľa EN 166 
3B (výr. č. 34520), 1 pár nitrilových rukavíc veľ. 10 / XL podľa EN 374 
typ A / ISO 18889, 1 x fľaštička na vyplachovanie 250 ml s 4,9 % 
oplachovacím roztokom pufrovaným fosfátom podľa EN 15154-4 (výr. 
č. 34534), 1 x polovičná ochranná dýchacia maska podľa EN 149 (výr. 
č. 34535) s 1 párom viacoblastných kombinovaných filtrov ABEK1P3 
podľa EN 14387 (výr. č. 34537), 1 x jednorazový overal, nepriepustný 
pre postreky, veľ. XXL typ 4B, 5, 6 (KAT III) podľa EN 14605 (výr. č. 
34356), v praktickom prachotesnom úložnom kufri 39 x 29 x 10,5 cm

Výr. č.  €

34507 1/4  

Súprava na ochranu rastlín
podľa smernice BVL 2020

Osobné ochranné prostriedky pri manipulácii s prostriedkami na ochranu rastlín, vhodné tiež pre trans-
port nebezpečných látok (podľa smernice ADR).

 
 

 

Súprava obsahuje: 1 x tesne sediace ochranné okuliare podľa EN 166 
3B (výr. č. 34520), 1 pár nitrilových rukavíc veľ. 10 / XL podľa EN 374 
typ A / ISO 18889, 1 x fľaštička na vyplachovanie 250 ml s 4,9 % 
oplachovacím roztokom pufrovaným fosfátom podľa EN 15154-4 (výr. 
č. 34534), 1 x polovičná ochranná dýchacia maska podľa EN 149 (výr. 
č. 34535) s 1 párom viacoblastných kombinovaných filtrov ABEK1P3 
podľa EN 14387 (výr. č. 34537), 1 x zástera s rukávmi podľa EN ISO 
27065 C3 (výr. č. 15619), v praktickom prachotesnom úložnom kufri 
39 x 29 x 10,5 cm

Výr. č.  €

345110 1/4  

Novinka

Pracovná ochrana a pracovný odev

Bezpečnostná súprava 4-dielna
s praktickým úložným kufrom

 
 

 

Súprava pozostávajúca z: 1 x kapsľová ochrana sluch 31 
dB sklopná, 1 x ochranné okuliare, 1 x ochranná dýchacia 
maska FFP2, 1 x pracovná rukavica SmoothGrip

Výr. č.  €

34539 1/8  

Novinka
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Zástera s rukávmi na ochranu rastlín
podľa smernice BVL 2020

• na nosenie pri kontakte s nezriedenými prostriedkami na ochranu rastlín (napr. na plnenie a 
čistenie postrekovacieho zariadenia alebo plnenie sejacieho stroja)

• jednoduché a rýchle založenie a odloženie, tým žiadne zavlečenie zvyškov chemikálií do kabíny 
traktora

• z väčšej časti zakryté aj na chrbte
• dlhé rukávy
• suchý zips na krku
• jednotná veľkosť, ktorá siaha cez čižmy
• dĺžka rukávov a zástery sa dá bez problémov skrátiť na veľkosť nositeľa
• vyvinuté v spolupráci so SYNGENTA
• možnosť vyprania a opätovného použitia
• certifikované podľa normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 27065:2017 výkonnostná úroveň C3 (test 

PROWL) a EN 14605+A1:2009 [PB3]
• použitie v poľnohospodárstve, vinohradníctve a ovocinárstve

 
 

 

Výr. č. Farba Dĺžka Šírka  €

15619 tmavozelená 125 cm 100 cm 1/50  

C3

Novinka

Pracovná ochrana a pracovný odev

Kombinéza na práce pri ochrane rastlín Aegis
podľa smernice BVL 2020

• vysoký komfort nosenia
• testované na 30 cykloch prania pri teplote 40 °C
• zipsy prekryté krytmi a uzatváranie na patentky
• 2 zipsy od krku po päty na pohodlnejšie vyzliekanie
• 2 vrecká s príklopkou a patentkami
• použitie v poľnohospodárstve, vinohradníctve a ovocinárstve:
• v kombinácii so zásterou s rukávmi 15619 na plnenie a čistenie zariadení na ochranu rastlín
• povolené je rozstrekovanie prostriedkov na ochranu rastlín a nasledujúce činnosti bez dodatočnej zástery 

s rukávmi
• certifikované podľa normy EN ISO 13688:2013 a EN ISO 27065:2017 výkonnostná úroveň C2 (test 

PROWL)

 
 

 

Zloženie  

Textil 60 % Bavlna, 40 % Polyester

Výr. č. Farba Veľkosť Obvod brucha A Obvod pásu B Obvod krku  €

34366 zelená / sivá M 93 - 100 cm 44 - 46 cm 39 - 40 cm 1/8  
34367 zelená / sivá L 101 - 108 cm 48 - 50 cm 41 - 42 cm 1/8  
34368 zelená / sivá XL 109 - 116 cm 52 - 54 cm 43 - 44 cm 1/8  
34369 zelená / sivá XXL 117 - 124 cm 56 - 58 cm 45 - 46 cm 1/8  
34370 zelená / sivá XXXL 125 - 132 cm 60 - 62 cm 47 - 48 cm 1/8  

C2

Novinka
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Pracovné a bezpečnostné čižmy

NORAMAX Safety S5
NORA PU-bezpečnostné čižmy s oceľovou špičkou a oceľovou medzipodošvou

• extrémne ľahké, iba 970 g • vynikajúci pocit z nosenia vďaka anatomicky tvarovanej vložke a ergonomicky tvarovanej sáre • flexibilná v 
chlade a izolujúca chlad do -20 °C • extrémne dlhá životnosť vďaka novému PU-systému od BASF – „ELASTOPAN“ • extrémne protišmy-
ková profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu • samočistiaca profilová podrážka • NORA PU-vkladacia vložka 
štandard: extrémne tlmiaca nášľap, extrémne pohlcujúca vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť proti: zvieracím tukom, hnojovici, krvi, orga-
nickým kyselinám, zásadám, fydrokarbonátu, alkoholu • odpudzujúca špinu, ľahko čistiaci povrch • priestranná, asymetrická komfortná 
oceľová špička na báze, šírka 11 • Vyťahovacia pomôcka • EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

 
 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

347580 olivová zelená 36 1/6 84  
347581 olivová zelená 37 1/6 84  
347582 olivová zelená 38 1/6 84  
347583 olivová zelená 39 1/6 84  
347584 olivová zelená 40 1/6 84  
347585 olivová zelená 41 1/6 84  
347586 olivová zelená 42 1/6 84  
347587 olivová zelená 43 1/6 84  
347588 olivová zelená 44 1/6 84  
347589 olivová zelená 45 1/6 84  
347590 olivová zelená 46 1/6 84  
347591 olivová zelená 47 1/6 84  
347592 olivová zelená 48 1/6 84  
347593 olivová zelená 49 1/6 84  

NORAMAX Non Safety
NORA PU-pracovné čižmy bez oceľovej špičky a oceľovej medzipodošvy

• extrémne ľahké, iba 850 g • vynikajúci pocit z nosenia vďaka anatomicky tvarovanej vložke a ergonomicky tvarovanej sáre • flexibilná v 
chlade a izolujúca chlad do -20 °C • extrémne dlhá životnosť vďaka novému PU-systému od BASF – „ELASTOPAN“ • extrémne protišmy-
ková profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu • samočistiaca profilová podrážka • Nora PU-vkladacia vložka 
štandard: extrémne tlmiaca nášľap, extrémne pohlcujúca vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť proti: zvieracím tukom, hnojovici, krvi, orga-
nickým kyselinám, zásadám, fydrokarbonátu, alkoholu • odpudzujúca špinu, ľahko čistiaci povrch • Vyťahovacia pomôcka • odskúšané 
podľa: EN ISO 20345:2011 CI SRC 

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

347670 olivová zelená 36 1/6 84  
347671 olivová zelená 37 1/6 84  
347672 olivová zelená 38 1/6 84  
347673 olivová zelená 39 1/6 84  
347674 olivová zelená 40 1/6 84  
347675 olivová zelená 41 1/6 84  
347676 olivová zelená 42 1/6 84  
347677 olivová zelená 43 1/6 84  
347678 olivová zelená 44 1/6 84  
347679 olivová zelená 45 1/6 84  
347680 olivová zelená 46 1/6 84  
347681 olivová zelená 47 1/6 84  
347682 olivová zelená 48 1/6 84  
347683 olivová zelená 49 1/6 84  
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UNIK LOW S5
NORA Safety-Canadian-Boot

• Galoše z PU, podrážka z gumy: extrémne dlhá životnosť vďaka novému PU-systému od 
BASF – „ELASTOPAN” • Galoše sú absolútne vodotesné – sára odpudzuje vodu – ideálne 
spájajú vlastnosti topánky a čižmy • extrémne ľahké • 100 % bez kovu – kompozitná 
ochranná špička a kevlarová medzipodošva • vynikajúci pocit z nosenia vďaka anatomicky 
tvarovanej vložke a ergonomicky tvarovanej sáre • flexibilná v chlade a izolujúca chlad do 
-20 °C • extrémne protišmyková profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii 
profilu • samočistiaca profilová podrážka • Vkladacia vložka: extrémne tlmiaca nášľap, 
extrémne pohlcujúca vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť proti: zvieracím tukom, hnojovici, krvi, 
organickým kyselinám, zásadám, fydrokarbonátu, alkoholu • odpudzujúca špinu, ľahko čisti-
aci povrch • Vyťahovacia pomôcka • odskúšané podľa: EN ISO 20345:2011 SH CI HI SRC

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

347658 čierna / sivá 39 1/6 108  
347659 čierna / sivá 40 1/6 108  
347660 čierna / sivá 41 1/6 108  
347661 čierna / sivá 42 1/6 108  
347662 čierna / sivá 43 1/6 108  
347663 čierna / sivá 44 1/6 80  
347664 čierna / sivá 45 1/6 80  
347665 čierna / sivá 46 1/6 80  
347666 čierna / sivá 47 1/6 80  

Pracovné a bezpečnostné čižmy

NORATHERM S5
NORA PU-bezpečnostné termočižmy s oceľovou špičkou a oceľovou medzipodošvou

• extrémne ľahké, iba 1 300 g • flexibilná v chlade a izolujúca chlad do -50 °C • vynikajúci pocit z nosenia vďaka 
anatomicky tvarovanej vložke a ergonomicky tvarovanej sáre • veľmi dobrý rolovací pohyb vďaka flexibilnej sáre v 
upnutí • extrémne dlhá životnosť vďaka novému PU-systému od BASF – „ELASTOPAN“ • extrémne protišmyková 
profilová podrážka (SRC) vďaka optimalizovanej geometrii profilu • samočistiaca profilová podrážka • NORA 
PU-vkladacia vložka štandard: extrémne tlmiaca nášľap, extrémne pohlcujúca vlhkosť • veľmi dobrá odolnosť 
proti: zvieracím tukom, hnojovici, krvi, organickým kyselinám, zásadám, fydrokarbonátu, alkoholu • odpudzu-
júca špinu, ľahko čistiaci povrch • Vyťahovacia pomôcka • odskúšané podľa: EN ISO 
20345:2011.S5.CI.HI.SRC

 
 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

347594 olivová zelená 39 1/6 84  
347595 olivová zelená 40 1/6 84  
347596 olivová zelená 41 1/6 84  
347597 olivová zelená 42 1/5 70  
347598 olivová zelená 43 1/5 70  
347599 olivová zelená 44 1/5 70  
347600 olivová zelená 45 1/5 70  
347601 olivová zelená 46 1/5 70  
347602 olivová zelená 47 1/5 70  
347603 olivová zelená 48 1/5 70  
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nora PU-Clog COMFY
PU-CLOG urobí všetko ... ideálny pre záhrady a na voľný čas, ale tiež pri povolaní.

• flexibilná v chlade • extrémne dlhá životnosť vďaka novému PU-systému od BASF – „ELASTOPAN“ • vyberateľná PU-vložka s krycou podrážkou Microfiber: 
tlmiaca nášľap a antibakteriálna • umývateľná • príjemný komfort nosenia • extrémne ľahké • vodotesný • veľmi dobrá odolnosť proti: zvieracím tukom, 
hnojovici, krvi, organickým kyselinám, zásadám, fydrokarbonátu, alkoholu • profilovaná samočistiaca podošva – veľmi protišmyková

 
 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

347632 olivová zelená 36 1/5 280  
347633 olivová zelená 37 1/5 280  
347634 olivová zelená 38 1/5 280  
347635 olivová zelená 39 1/5 280  
347636 olivová zelená 40 1/5 280  
347637 olivová zelená 41 1/5 230  
347638 olivová zelená 42 1/5 230  
347639 olivová zelená 43 1/5 230  
347640 olivová zelená 44 1/5 230  
347641 olivová zelená 45 1/5 180  
347642 olivová zelená 46 1/5 180  
347643 olivová zelená 47 1/5 180  
347644 olivová zelená 48 1/5 180  

nora PU-vkladacia vložka Clog
• vyberateľná PU-vložka • s antibakteriálnou mikrofázovou vložkou • tlmiaca nášľap • stabilná 
proti tlakovej deformácii • umývateľná

 
 

 

 €

1/15  

Veľkosť 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

tmavosivá 347645 347646 347647 347648 347649 347650 347651 347652 347653 347654 347655 347656 347657

Pracovné a bezpečnostné čižmy

nora PU-vkladacia vložka bezpečnostnej čižmy

 
 

 

 €

1/10  

Veľkosť 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

čierna 347604 347605 347606 347607 347608 347609 347610 347611 347612 347613 347614 347615 347616 347617

Dlhodobé tlmenie
• veľmi malá miera tlakovej deformácie menej ako 5 %
• nemenné polstrovanie a zalícovaný tvar vo vnútri obuvi

Priedušnosť High-Level
• PU-pena s otvorenými pórmi je priedušná až na 100 %
• Vzduch môže cirkulovať vo vkladacej vložke a okolo nej a noha zostane v topánke chladnejšia
• Horná strana z antibakteriálneho polyesteru

Manažment vlhkosti
štruktúra s otvorenými pórmi vytvára systém manažmentu vlhkosti: Vlhkosť sa odvádza preč od nohy a 
stará sa o chladnejšie, suchšie a zdravšie prostredie nohy

Ľahké
NORA vkladacie vložky sú ľahké a zvyšujú výkon obuvi so vzdušným komfortom
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Bekina Bezpečnostné čižmy S5 Steplite® Easygrip
• z polyuretánu ľahkého ako pierko: o 40 % ľahší ako guma alebo PVC • s oceľovou špičkou a oceľovou 
medzipodošvou • dodávka s protišmykovou 3-vrstvovou vkladacou stielkou • trvanlivé: vydržia 3-4 x dlhšie 
ako PVC-čižmy • protišmyková a špinu odpudzujúca podošva • odolné proti hnojovnici, oleju, benzínu, tuku, 
lúhu a kyseline • dobrá izolácia tepla a chladu do - 20 °C • odskúšané podľa: EN ISO20345:2011.S5.SRC

odporúčané profesijnými združeniami!

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

34140 olivová zelená 36 1/5 80  
34141 olivová zelená 37 1/5 80  
34142 olivová zelená 38 1/5 80  
34143 olivová zelená 39 1/5 80  
34144 olivová zelená 40 1/5 80  
34145 olivová zelená 41 1/5 80  
34146 olivová zelená 42 1/5 80  
34147 olivová zelená 43 1/5 80  
34148 olivová zelená 44 1/5 80  
34149 olivová zelená 45 1/5 80  
34150 olivová zelená 46 1/5 80  
34151 olivová zelená 47 1/5 80  
34152 olivová zelená 48 1/5 80  

Pracovné a bezpečnostné čižmy

Bekina Bezpečnostné čižmy S5 StepliteX® Solidgrip
• z polyuretánu ľahkého ako pierko: o 40 % ľahší ako guma alebo PVC • trvanlivé: vydržia 3-4 x dlhšie 
ako PVC-čižmy • vyšší komfort: extra široký a vysoký zalícovaný tvar • vyššia bezpečnosť: vyššia oceľová 
špička a osvedčená oceľová podošva • protišmyková a špinu odpudzujúca podošva • odolné proti 
hnojovnici, oleju, benzínu, tuku, lúhu a kyseline • dobrá izolácia tepla a chladu - 30 °C • dodávka so 
šok absorbujúcou 2-vrstvovou vložkou • odskúšané podľa: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

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

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

3485 olivová zelená 36 1/5 80  
3486 olivová zelená 37 1/5 80  
3487 olivová zelená 38 1/5 80  
3488 olivová zelená 39 1/5 80  
3489 olivová zelená 40 1/5 80  
3490 olivová zelená 41 1/5 80  
3491 olivová zelená 42 1/5 80  
3492 olivová zelená 43 1/5 80  
3493 olivová zelená 44 1/5 80  
3494 olivová zelená 45 1/5 80  
3495 olivová zelená 46 1/5 80  
3496 olivová zelená 47 1/5 80  
3497 olivová zelená 48 1/5 80  
3498 olivová zelená 49 1/5 80  

Viac pohodlia – 
širší tvar

Vyššia bezpečnosť – 
vyššia oceľová špička

Väčšia protišmykovosti 
– optimalizovaný profil 
podošvy

Ďalšie informácie k NEOTANE Techno-
logy nájdete na www.kerbl.de!

Ďalšie informácie k NEOTANE Techno-
logy nájdete na www.kerbl.de!
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Bekina Bezpečnostné čižmy S5 StepliteX® Thermoprotec
• ľahké ako pierko, ale nie menej bezpečné vďaka ochrane prstov bez kovu a podošve • vrchný materiál 
zo speneného polyuretánu • protišmykový profil podošvy, odpudzujúci špinu • vynikajúci izolačný výkon 
– chladné v lete, teplé v zime (do -40 °C) • Dodávka s 2-vrstvovou vložkou tlmiacou nárazy • odolný 
proti oleju, odolné proti benzínu, kyselinovzdorná • odskúšané podľa: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

Steplite® XCI je ideálnou kombináciou letnej a zimnej čižmy. Skúste kom-
fort nosenia letnej čižmy posilnenej tepelnými vlastnosťami zimnej čižmy.

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

34341 olivová zelená 37 1/4 64  
34342 olivová zelená 38 1/4 64  
34343 olivová zelená 39 1/4 64  
34344 olivová zelená 40 1/4 64  
34345 olivová zelená 41 1/4 64  
34346 olivová zelená 42 1/4 64  
34347 olivová zelená 43 1/4 64  
34348 olivová zelená 44 1/4 64  
34349 olivová zelená 45 1/4 64  
34350 olivová zelená 46 1/4 64  
34351 olivová zelená 47 1/4 64  
34352 olivová zelená 48 1/4 64  

Pracovné a bezpečnostné čižmy

Viac pohodlia – 
širší tvar

Vyššia bezpečnosť 
– vyššia oceľová 
špička

Väčšia protišmykovosti 
– optimalizovaný profil 
podošvy

Ďalšie informácie k NEOTANE Techno-
logy nájdete na www.kerbl.de!

Bekina Bezpečnostné čižmy S5 MidliteX SOLIDGRIP®

Polovysoký tvar umožňuje ľahké a rýchle obúvanie a vyzúvanie. Vďaka malej výške je čižma najlepšie vhodná aj pre 
osoby so silnými lýtkami.
• z polyuretánu ľahkého ako pierko: o 40 % ľahší ako guma alebo PVC • trvanlivé: vydržia 3-4 x dlhšie ako PVC-čižmy 
• Vyšší komfort: extra široký zalícovaný tvar • vyššia bezpečnosť: vyššia oceľová špička a osvedčená oceľová podošva 
• protišmyková a špinu odpudzujúca podošva • odolné proti hnojovnici, oleju, benzínu, tuku, lúhu a kyseline • dobrá 
izolácia tepla a chladu - 30 °C • dodávka so šok absorbujúcou 2-vrstvovou vložkou • Výška násady: o 26.5 cm 
• odskúšané podľa: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

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

 
 

Výr. č. Farba Veľkosť  €

347721 olivová zelená 36 1  
347722 olivová zelená 37 1  
347723 olivová zelená 38 1  
347724 olivová zelená 39 1  
347725 olivová zelená 40 1  
347726 olivová zelená 41 1  
347727 olivová zelená 42 1  
347728 olivová zelená 43 1  
347729 olivová zelená 44 1  
347730 olivová zelená 45 1  
347731 olivová zelená 46 1  
347732 olivová zelená 47 1  
347733 olivová zelená 48 1  
347734 olivová zelená 49 1  

Novinka
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2-vrstvová vložka
• ergonomicky tvarovaná vložka pre ešte väčší komfort v čižme a lepšie prevetrávanie • anti-
bakteriálna povrchová úprava • šok absorbujúce zosilnenie päty • ešte lepšia priedušnosť 
• vhodná pre všetky BEKINA® Boots • možnosť prať pri 30 °C

 
 

 

 €

1/40  

Veľkosť 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

zelená 34106 34107 34108 34109 34110 34111 34112 34113 34114 34115 34116 34117 34118 34119

3-vrstvová vkladacia stielka
• najlepšia izolácia vďaka prídavnej plstenej vrchnej vrstve • plstená vrstva bráni zápachu • polstrovaný 
účinok celej vkladacej stielky • najlepšia protišmykovosť v čižme vďaka pogumovanej podošve • vhodná 
pre všetky BEKINA® Boots • možnosť prať pri 30 °C 

 

 

 €

1/40  

Veľkosť 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

zelená 34174 34175 34176 34177 34178 34179 34180 34181 34182 34183 34184 34185 34186

Čistič na čižmy
• na inštaláciu • protišmyková a bezpečná pri stúpaní • kompletne s 5 kefami a 
oklepávacím roštom • robustné vyhotovenie z ušľachtilej ocele • čistenie s vodou 
bez námahy • vďaka prívodu čistiaceho prostriedku sa predchádza zavlečeniu 
choroboplodných zárodkov do maštalí

 
 

 

Výr. č. Prípojka   €

29320 1/2“ 1 25  

Výr. č. Popis  €

29321 Spodná kefa 1/10  
29322 Bočná kefa hore 1/10  
29323 Bočná kefa dolu 1/10  

Pracovné a bezpečnostné čižmy

Viac pohodlia – 
širší tvar

Vyššia bezpečnosť – 
vyššia oceľová špička

Väčšia protišmykovosti 
– optimalizovaný profil 
podošvy
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Dunlop® Bezpečnostné čižmy Purofort®+ S5
• extra veľa priestoru v oblasti päty • anatomicky tvarovaná vložka • vrchný materiál zo 
speneného polyuretánu • Dunlop-Rotes vnútorná podšívka z antibakteriálnej tkaniny 
• anatomicky tvarovaná vnútorná vložka Premium • protišmyková, špinu odpudzujúca, jed-
noducho sa čistiaca PU-profilová podošva s ochranou pri stúpaní na vodiče • antistatické 
• podmienečne odolné proti oleju, benzínu a kyselinám • Technológia materiálu Purofort® 
sa stará o tepelnú izoláciu do - 20 °C • ľahko čistiaci sa profil – zvlášť praktické pri použití 
v poľnohospodárstve • Ochrana piat: Oceľová špička • Ochrana proti prestupu: Oceľová 
medzipodošva • odskúšané podľa: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Vnútorná podšívka z antibakteriálnej tkaniny

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

34770 olivová zelená 36 1/6 90  
34771 olivová zelená 37 1/6 90  
34772 olivová zelená 38 1/6 90  
34773 olivová zelená 39 1/6 90  
34774 olivová zelená 40 1/6 90  
34775 olivová zelená 41 1/6 90  
34776 olivová zelená 42 1/6 90  
34777 olivová zelená 43 1/6 60  
34778 olivová zelená 44 1/6 60  
34779 olivová zelená 45 1/6 60  
34780 olivová zelená 46 1/6 60  
34781 olivová zelená 47 1/6 60  
34782 olivová zelená 48 1/6 60  
34783 olivová zelená 49 / 50 1/6 60  

Dunlop® Bezpečnostné čižmy Purofort® FieldPRO
Sila Purofort®, hodí sa ako sneaker
• perfektný zalícovaný tvar s inovačným zalícovaným tvarom Dunlops Snug-fit, ktorý zab-
raňuje skĺznutiu z päty • spoľahlivá voľba pre odborníkov z poľnohospodárstva a priemyslu 
• S5 & EN ISO 20345:2011 certifikovaná oceľová ochranná krytka a medzipodošva • s 
naším ľahkým a flexibilným Purofort vaše nohy nebudú unavené, kým nebude dokončená 
práca • trvanlivý Purofort sa nestratí v konkurencii • odolný proti prerezaniu a oderu, 
Purofort zaručuje pretrvávajúcu bezpečnosť • SRC-certifikovaná vonkajšia podošva pre 
profesionálov pre vynikajúcu drsnosť na podlahe • s indikátorom opotrebenia dosadacej 
plochy na kontrolu výkonu vonkajšej podošvy • kanáliky vonkajšej podošvy odvádzajú kal 
a vodu do okolia, pre bezpečnosť pri každom kroku • Technológia materiálu Purofort® sa 
stará o tepelnú izoláciu do - 20 °C

 
 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

347694 olivová zelená 37 1/6 90  
347695 olivová zelená 38 1/6 90  
347696 olivová zelená 39 1/6 90  
347697 olivová zelená 40 1/6 90  
347698 olivová zelená 41 1/6 90  
347699 olivová zelená 42 1/6 90  
347700 olivová zelená 43 1/6 60  
347701 olivová zelená 44 1/6 60  
347702 olivová zelená 45 1/6 60  
347703 olivová zelená 46 1/6 60  
347704 olivová zelená 47 1/6 60  
347705 olivová zelená 48 1/6 60  

Pracovné a bezpečnostné čižmy

Novinka
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Pracovné a bezpečnostné čižmy

Dunlop® Zimné čižmy Blizzard
• atraktívny dizajn a komfortný pocit pri nosení • hrubá, pohodlná vnútorná podšívka zo syntetickej srsti • vrchný materiál a podošva z PVC • vynikajúca izolá-
cia proti chladu • farebne osadená, nárazy tlmiaca medzipodošva • vodotesná šnurovacia sára • zvlášť drsná vonkajšia podošva

 
 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

34850 olivová zelená / čierna 36 1/6 72  
34851 olivová zelená / čierna 37 1/6 72  
34852 olivová zelená / čierna 38 1/6 72  
34853 olivová zelená / čierna 39 1/6 54  
34854 olivová zelená / čierna 40 1/6 54  
34855 olivová zelená / čierna 41 1/6 54  
34856 olivová zelená / čierna 42 1/6 54  
34857 olivová zelená / čierna 43 1/6 54  
34858 olivová zelená / čierna 44 1/6 54  
34859 olivová zelená / čierna 45 1/6 54  
34860 olivová zelená / čierna 46 1/6 54  
34861 olivová zelená / čierna 47 1/6 54  
34862 olivová zelená / čierna 48 1/6 54  

Dunlop® Bezpečnostné čižmy Purofort® FieldPRO Thermo+
• zdokonalený zalícovaný tvar s inovačným tvarom Dunlops Sneaker-fit, ktorý zabraňuje šmýkaniu päty • spoľahlivá voľba pre odborníkov z poľnohospo-
dárstva a priemyslu • ideálne pre prácu v studenom počasí • Ochrana piat: Oceľová špička • Ochrana proti prestupu: Oceľová medzipodošva • anatomicky 
tvarovaná komfortná vnútorná podrážka • odolný proti prerezaniu a oderu, Purofort zaručuje pretrvávajúcu bezpečnosť • antistatické • podmienečne 
odolné proti oleju, benzínu a kyselinám • s izoláciou do -50 °C ukazuje FieldPRO Thermo+ svoju silu všade tam, kde je nositeľ vystavený nepriaznivým 
poveternostným podmienkam • hrubá podrážka zabraňuje premrznutiu nohy, zvlášť hlboký profil sa hodí špeciálne pre mokré oblasti • s indikátorom 
opotrebenia dosadacej plochy na kontrolu výkonu vonkajšej podošvy • kanáliky vonkajšej podošvy 
odvádzajú kal a vodu do okolia, pre bezpečnosť pri každom kroku • odskúšané podľa:  
EN ISO 20345:2011 S5 CI CR AN SRC ; ASTM F2413-11 M/I/C

 
 

dostupné od: Marca 2022

Výr. č. Farba Veľkosť   €

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

Novinka

Dunlop® Vkladacia stielka Comfort
vhodná pre Purofort® FieldPRO a Purofort® FieldPRO Thermo+

• ergonomická, mäkká a pohodlná vložka do topánky EVA pre jedinečný komfort, ktorý cítite 
celý deň • optimalizovaný tvar pre optimálne držanie • vlastnosti tlmenia nárazov vďaka pol-
strovaniu päty • dlhá životnosť a odolnosť proti oderu • zlepšené odvádzanie vlhkosti zaručuje 
suché nohy

 
 

 

 €

1/10  

Veľkosť 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

čierna 347747 347748 347749 347750 347751 347752 347753 347754 347755 347756 347757 347758

Novinka
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Dunlop® Pracovné čižmy Pricemastor
• klasické, vysoko vodotesné PVC čižmy pre profesiu, záhradu a voľný čas • vnútorná podšívka z 
ľahko ošetrovateľného polyesteru • sára čierna, podošva čierna • podmienečne odolná proti ole-
jom, kyselinám, hnojivám, dezinfekčným prostriedkom, ako aj rôznym chemikáliám • Odskúšané 
podľa CE

 
 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

34785 čierna 37 1/8 240  
34786 čierna 38 1/8 192  
34787 čierna 39 1/8 192  
34788 čierna 40 1/8 192  
34789 čierna 41 1/8 192  
34790 čierna 42 1/8 192  
34791 čierna 43 1/8 192  
34792 čierna 44 1/8 192  
34793 čierna 45 1/8 144  
34794 čierna 46 1/8 144  
34795 čierna 47 1/8 144  

Pracovné a bezpečnostné čižmy

Dunlop® Pracovné čižmy Dee
• polovysoké vodotesné PVC čižmy pre profesiu, záhradu a voľný čas • sára tmavozelená, 
podošva čierna • podmienečne odolná proti olejom, kyselinám, hnojivám, dezinfekčným 
prostriedkom, ako aj rôznym chemikáliám • s profilovou podrážkou Dunlop® • vnútorná 
podšívka z ľahko ošetrovateľného polyesteru • Výška násady: o 26 cm

extra nízka výška sáry pribl. 26 cm

 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

34951 olivová zelená 37 1/10 240  
34952 olivová zelená 38 1/10 240  
34953 olivová zelená 39 1/10 240  
34954 olivová zelená 40 1/10 240  
34955 olivová zelená 41 1/10 240  
34956 olivová zelená 42 1/10 240  
34957 olivová zelená 43 1/10 240  
34958 olivová zelená 44 1/10 240  
34959 olivová zelená 45 1/10 180  
34960 olivová zelená 46 1/10 180  
34961 olivová zelená 47 1/10 180  

Dunlop® Vkladacia stielka Comfort
hodiace sa pre Purofort®+ S5 a Purofort® Thermo+ S5

• absorpcia: nové vkladacie stielky môžu zachytiť až 3 krát viac vlhkosti ako je vlastná hmotnosť 
stielky • zlepšenie energiu absorbujúcich vlastností o 100 % • o 30 % lepšia kontrola zápachu • pri 
naťahovaní a sťahovaní si lepšie uchovávajú tvar a zostávajú v čižme • pozostávajúce z Poliyou®, 
PU-komponentu, čím sa perfektne hodia k čižmám Dunlop Purofort • ergonomicky tvarovaná vložka 
s 3-zónovým tlmením pre ešte vyšší komfort v čižme • ešte lepšia priedušnosť vďaka „ventilačným 
kanálom“ v oblasti päty

 

 

 

 €

1/10  

Veľkosť 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 / 50

čierna 34891 34892 34893 34894 34895 34896 34897 34898 34899 34900 34901 34902 34903

Top Seller
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Snugboots

Dunlop® Snugboot Craftsman Full Safety
vyvinutá pre vyšší komfort pre všetkých, ktorí sa tvrdo púšťajú do práce a realizujú svoju vec
• vďaka materiálu PUROTEX vzniká prvý priedušný a vodotesný vrchný diel • ľahký vrchný diel, odolný proti 
opotrebeniu pre komfortnú prácu od skorého rána do neskorého večera • ľahký materiál Purofort® pre 
dlhodobé pohodlie • ľahká vystužená špička na ochranu prstov bez kovov a medzipodošva • mimoriadny 
komfort vďaka presne vyrobenému, tesne priliehajúcemu zalícovanému tvaru • Protišmyková podošva, 
certifikovaná SRC • oteruvzdorná vonkajšia podošva sa ľahko čistí • stabilné držanie obklopujúce nohu 
pri každom kroku zaručuje biomechanickú podporu • certifikované podľa všetkých dôležitých globálnych 
bezpečnostných štandardov • odskúšané podľa: EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC, ASTM F2413-18 M/I/C 
PR SD 100, CSA Z195-14 PR SD

 
 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

347684 čierna 37 1/6 72  
347685 čierna 38 1/6 72  
347686 čierna 39 / 40 1/6 72  
347687 čierna 41 1/6 72  
347688 čierna 42 1/6 72  
347689 čierna 43 1/6 72  
347690 čierna 44 / 45 1/6 72  
347691 čierna 46 1/6 72  
347692 čierna 47 1/6 72  
347693 čierna 48 1/6 72  

Novinka

Dunlop® Snugboot WorkPro Full Safety
Navrhnuté pre väčšie pohodlie pre všetkých, čo vedia ako na vec.
• materiál PUROTEX tvorí prvú priedušnú a nepremokavú holeň topánky • ľahká horná 
časť, odolná proti opotrebeniu pre pohodlie od skorého rána do neskorého večera 
• maximálna bezpečnosť vďaka vysoko kvalitnému materiálu Purofort® • Protišmyková 
vonkajšia podošva s certifikátom SRC, aby ste naozaj prekonali každý terén • oteruvzdorná 
vonkajšia podošva sa ľahko čistí • stabilné držanie obklopujúce nohu pri každom kroku 
zaručuje biomechanickú podporu • ľahká vystužená špička na ochranu prstov bez kovov a 
medzipodošva • ľahký materiál Purofort® pre dlhodobé pohodlie • certifikované v súlade 
so všetkými významnými svetovými bezpečnostnými normami • odskúšané podľa: EN ISO 
20345:2011 S5 CI CR SRC |  CSA Z195-14 PR SD | ASTM F2413-17 M I/75 C/75 PR SD 100

 
 

 

Výr. č. Farba Veľkosť   €

347560 čierna 37 1/6 60  
347561 čierna 38 1/6 60  
347562 čierna 39 / 40 1/6 60  
347563 čierna 41 1/6 60  
347564 čierna 42 1/6 60  
347565 čierna 43 1/5 50  
347566 čierna 44 / 45 1/5 50  
347567 čierna 46 1/5 50  
347568 čierna 47 1/5 50  
347569 čierna 48 1/5 50  
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Čižmy NeoLite
• ideálny na prácu v stajni a na pastvine • Podrážka so samočistiacim profilom pre 
vysokú odolnosť proti šmyku • vďaka tepelne izolačným vlastnostiam syntetického 
kaučuku čižma udržiava nohy v pohodlí v teple aj v zime • extrémne pohodlný komfort 
pri nosení vďaka nízkej hmotnosti a flexibilnej holeni zo syntetického kaučuku

 
 

Zloženie  

Sára 100 % syntetický kaučuk
Krycia podrážka 100 % PVC
Nožná časť 100 % PVC

Výr. č. Farba Veľkosť  €

322071 čierna 36 1/10  
322072 čierna 37 1/10  
322073 čierna 38 1/10  
322074 čierna 39 1/10  
322075 čierna 40 1/10  
322076 čierna 41 1/10  
3222071 čierna 42 1/10  
3222072 čierna 43 1/10  
3222073 čierna 44 1/10  
3222074 čierna 45 1/10  

Čižmy NeoLite
polovičnej výšky

• ideálny na prácu v stajni a na pastvine • Podrážka so samočistiacim profilom pre 
vysokú odolnosť proti šmyku • vďaka tepelne izolačným vlastnostiam syntetického 
kaučuku čižma udržiava nohy v pohodlí v teple aj v zime • extrémne pohodlný komfort 
pri nosení vďaka nízkej hmotnosti a flexibilnej holeni zo syntetického kaučuku

 
 

Zloženie  

Sára 100 % syntetický kaučuk
Krycia podrážka 100 % PVC
Nožná časť 100 % PVC

Výr. č. Farba Veľkosť  €

3210190 čierna 36 1/10  
3210191 čierna 37 1/10  
3210192 čierna 38 1/10  
3210193 čierna 39 1/10  
3210194 čierna 40 1/10  
3210195 čierna 41 1/10  
3222098 čierna 42 1/10  
3222099 čierna 43 1/10  
3222100 čierna 44 1/10  
3222101 čierna 45 1/10  

Čižmy
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• Vyhľadávaný sortiment s nadštandardnými pracovnými 
a kvalitnými rukavicami. Vyhľadávané materiály, vysoká 
kvalita spracovania a nekompromisná vhodnosť pre 
prax charakterizujú tento výber produktu!

• Striktné kontroly u výrobcu a pri dodávke vzhľadom 
na kvalitu spracovania, zalícovaný tvar a stav bez 
škodlivých látok

Oblasti použitia sa objasnia vysvetľujúcimi obrázkami!

Jednotná prezentácia prostredníctvom vysoko kvalitného SB-prívesku!

Potlač na želanie zákazníka možná.

Rizikové kategórie OOP rukavice:
KAT I Malé riziká, nie je potrebná žiadna skúška konštrukčného vzoru. Rukavica spĺňa 
všeobecné požiadavky smernice EÚ 2016/425 a musí spĺňať základné požiadavky  
(EN ISO 21420).
KAT II Stredné, mechanické riziká, skúška konštrukčného vzoru podľa EN388 je potrebná.
KAT III Nezvratné alebo smrteľné riziká, skúška konštrukčného vzoru a kontrola kvality 
prostredníctvom notifikovaného skúšobného miesta je potrebná.

Piktogramy a normy pre osobné ochranné prostriedky:

EN 388:2016+A1:2018
Mechanické nebezpečenstvá

EN 511:2006
Ochrana pred chladom

EN ISO 374-5:2016
Mikrobiologická 
kontaminácia

EN ISO 11393-4:2020
Ochranný odev na použitie 
pri ručne vedených reťazo-
vých pílach

EN ISO 21420:2020
Základné požiadavky na 
rukavice

Dôležité:
Všetky údaje, klasifikácie a piktogramy sú iba odporúčania. V každom prípade sa musia 
dodržiavať príslušné bezpečnostné ustanovenia zákonodarcu alebo nadradených miest pre 
dané pracovisko. Analýza rizík je potrebná!

Stupne výkonu:
Čím vyššie číslo, tým lepší 
výkonový stupeň

Odolnosť proti oderu, úroveň 0 – 4

Odolnosť proti prerezaniu (Coupe test) úroveň 0 – 5

Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu, úroveň 0 – 4

Odolnosť proti prepichnutiu, úroveň 0 – 4

Odolnosť proti prerezaniu (TDM - ISO 13997) úroveň A - F

Odolnosť proti nárazu: ak vyhovuje úroveň P

EN ISO 374-1:2016
Ochrana pred chemickou 
kontamináciou

EN 407:2020
Ochrana proti tepelným 
rizikám (teplu a ohňu)

EN 388:2016
+A1:2018

EN ISO 11393-4:2020
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Rukavica Mechanic Helios
Ľahká

Extrémne dobrý priliehavý tvar a malá hmotnosť vedú k optimálnemu komfortu. Rukavica 
pre presné práce!
• 0,5 mm ultra-tenký a napriek tomu trvanlivý syntetický materiál na citlivé práce • plne 
obopínajúca Lycra pre úplnú pohyblivosť a komfort – rukavica je vnímaná ako druhá koža 
• voštinová matrica zo silikónu na prstoch a dlaniach pre optimálny úchop • exponované 
miesta na chrbte ruky zosilnené silikónom • vodivé špičky prstov na používanie dotykovej 
obrazovky

 

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • •
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku  
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297821 čierna / červený 7 / S 1/3/60  
297822 čierna / červený 8 / M 1/3/60  
297823 čierna / červený 9 / L 1/3/60  
297824 čierna / červený 10 / XL 1/3/60  
297825 čierna / červený 11 / XXL 1/3/60  

Keron Active Mechanic

Rukavica Mechanic Horen
S dobrým ohmatom

Mimoriadny úchop, perfektné sedenie, priedušné – s ničím neuchopíte materiál lepšie ako 
s touto rukavicou!
• špeciálne tvarovaná matrica zo silikónu (protišmyková vrstva) na prstoch a dlaniach 
pre optimálny úchop a tým sily šetriaca práca • Strečový materiál na chrbte ruky a pás sa 
starajú o dokonale priliehavý tvar • priedušný 4-cestný streč medzi prstami pre dodatočný 
klimatizovaný komfort • spona na pohodlnejšie naťahovanie rukavíc • froté zóna potu pre 
vyšší komfort 

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297862 čierna / sivá / červený 8 / M 1/3/60  
297863 čierna / sivá / červený 9 / L 1/3/60  
297864 čierna / sivá / červený 10 / XL 1/3/60  
297865 čierna / sivá / červený 11 / XXL 1/3/60  

Dotyková klávesnica
Silikónové voštiny pre presný úchop

ultra tenká Lycra

Zosilnenie

Froté zóna potu

Silikónová matrica

Naťahovacia spona

4-cestný streč

3131 X
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Keron Active Mechanic
Rukavica Mechanic Wotan
Antišoková rukavica

Mimoriadny úchop, perfektné sedenie – pre profesionálnych používateľov. Chráni vaše ruky proti 
poraneniam z úderu a nárazu.
• úzky strih pre presné práce • silikónová potlač na špičkách prstov a dlaniach pre optimálny 
úchop • polstrovanie na vnútorných plochách ruky na tlmenie vibrácií • vykonštruovaný vzor pol-
strovania pre vyššiu voľnosť pohybu • elastický Spandex na chrbte ruky pre perfektne zalícovaný 
tvar a dobrú priepustnosť vzduchu • suchý zips proti padaniu cudzích telies do vnútra a pre pevné 
sedenie • ochrana medzičlánkových kĺbov prstov ruky z neoprénu

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297872 čierna / červený 8 / M 1/3/60  
297873 čierna / červený 9 / L 1/3/60  
297874 čierna / červený 10 / XL 1/3/60  
297875 čierna / červený 11 / XXL 1/3/60  
297876 čierna / červený 12 / XXXL 1/3/60  

Silikónová potlač pre 
perfektný úchop

Vibračné tlmiče

Neoprénová ochrana členku

pevný suchý zips

Rukavica Mechanic Hermes
Odolná proti oderu

Komfort nosenia sa stretáva s robustnosťou. Komfortná a bezpečná ochrana po celom obvode pre celú 
ruku vďaka veľkoplošnej ochrane proti oderu.
• Tlmiče vibrácií na dlani pre prácu s minimálnou únavou • s PVC dvojito zosilnené, zdrsnené dlane a 
pre vynikajúcu trvanlivosť a úchop, vhodná tiež na prácu s lanami • zosilnená oblasť palca a ukazováka 
pre dlhšiu dobu používania • elastický Spandex na chrbte ruky pre perfektne zalícovaný tvar a dobrú 
priepustnosť vzduchu • suchý zips proti padaniu cudzích telies do vnútra a pre pevné sedenie • ochrana 
medzičlánkových kĺbov prstov ruky z neoprénu • froté zóna potu pre vyšší komfort • spona na pohodlne-
jšie naťahovanie rukavíc 

 

s SB-príveskom

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297882 čierna / červený 8 / M 1/3/60  
297883 čierna / červený 9 / L 1/3/60  
297884 čierna / červený 10 / XL 1/3/60  
297885 čierna / červený 11 / XXL 1/3/60  
297886 čierna / červený 12 / XXXL 1/3/60  

Zosilnenie
Froté zóna potu

Vibračné tlmiče Neoprénová 
ochrana členku

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • • •

3131 X

2021 X
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Keron Active Mechanic
Rukavica Mechanic Zelos
univerzálna

Pevné sedenie, elastický chrbát ruky, dobrý zalícovaný tvar – váš spoľahlivý 
sprievodca pre všetky denné práce
• elastický Spandex vedie k priedušnému chrbtu ruky a dobrému zalícovanému 
tvaru • dlane z 1 mm zosilnenej, mäkkej, umývateľnej mikrofázy • suchý zips 
proti padaniu cudzích telies do vnútra a pre pevné sedenie

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297841 sivá / červený / čierna 7 / S 1/3/60  
297842 sivá / červený / čierna 8 / M 1/3/60  
297843 sivá / červený / čierna 9 / L 1/3/60  
297844 sivá / červený / čierna 10 / XL 1/3/60  
297845 sivá / červený / čierna 11 / XXL 1/3/60  
297846 sivá / červený / čierna 12 / XXXL 1/3/60  

Rukavica Mechanic Ajax
Štýlová

Bezpečná, vyvážená, žiadny oder, úplná ochrana po celom obvode – najlepšia rukavica série
• TPR-protektory na chrbte ruky na absorbovanie nárazov a ochranu tkaniny pred roztrhnutím • ryho-
vané, zosilnené partie na dlani na dlhšiu dobu používania, zvlášť pri práci s lanami • pohlcovač vibrácií 
na bruškách prstov na absorbovanie nárazov • dlane z 1 mm zosilnenej, mäkkej, umývateľnej mikrofázy 
• suchý zips proti padaniu cudzích telies do vnútra a pre pevné sedenie

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297852 čierna / červený 8 / M 1/3/60  
297853 čierna / červený 9 / L 1/3/60  
297854 čierna / červený 10 / XL 1/3/60  
297855 čierna / červený 11 / XXL 1/3/60  

pevný suchý zips

mäkká mikrofáza

Menovka

elastický Spandex

Vibračné tlmiče

Menovka

ryhovaná plocha oderu

TPR-protektory

2011 X
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Keron Active Mechanic
Rukavica Mechanic Melyc
Ľadoborec

Teplá, mäkká, vodotesná. Pracovná rukavica, ktorá bola optimalizovaná pre studenú klímu.
• vodotesná, priedušná membrána pre suché ruky • flísová izolácia udržuje vaše ruky príjemne v teple 
• extra dlhý, tesne priliehajúci, vysoko kvalitný pletený pás zabraňuje vniknutiu snehu • štruktúrovaná 
koženka na dlaniach pre dobrý úchop • exponované miesta na chrbte ruky zosilnené silikónom

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •
Zima • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297892 čierna / sivá 8 / M 1/3/60  
297893 čierna / sivá 9 / L 1/3/60  
297894 čierna / sivá 10 / XL 1/3/60  
297895 čierna / sivá 11 / XXL 1/3/60  
297896 čierna / sivá 12 / XXXL 1/3/60  

Rukavica Mechanic Brandy
• elastická, bezšvová pletená rukavica z nylonu (13 Gauge) • s mäkkou a napriek tomu oderuvzdornou 
vrstvou z nitrilovej peny • odolný proti oleju • vynikajúci mokrý a suchý úchop • dobrý zalícovaný tvar 
• so suchým zipsom • chrbát ruky voľný, žiadne potenie • zosilnenie medzi palcom a ukazovákom 
• ochrana chrbta ruky, prstov a nechtov prostredníctvom protektorov • Oblasti použitia: stavebná branža, 
priemysel – všade tam, kde sa musí ruka chrániť po celom obvode

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297732 čierna / oranžová 8 / M 1/6/60  
297733 čierna / oranžová 9 / L 1/6/60  
297734 čierna / oranžová 10 / XL 1/6/60  
297735 čierna / oranžová 11 / XXL 1/6/60  

štruktúrovaná syntetická koža

extra dlhý pletený pás

Silikónové zosilnenie

vodotesná membránová vrstva

4121 X
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Keron Active Driver

Rukavica Okuda II
• rukavica vyčinená bez chrómu • vyrobené z hebkej 
kozinky • vhodná pre alergikov • nepolstrovaná, chrbát 
ruky voľný, tým lepšie prevetrávanie • elastický chrbát ruky 
Spandex vedie k perfektnému zalícovanému tvaru, žiadne 
potenie • pletený pás so suchým zipsom • oblasti použitia 
všade tam, kde je potrebný cit v končekoch prstov

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297151 sivá 7 / S 1/6/60  
297152 sivá 8 / M 1/6/60  
297153 sivá 9 / L 1/6/60  
297154 sivá 10 / XL 1/6/60  
297155 sivá 11 / XXL 1/6/60  
297156 sivá 12 / XXXL 1/6/60  

Rukavica Graphix II
• hrúbka kože 1,1 mm, mäkko vyčinená, rukavica je odolná 
proti oderu a napriek tomu poddajná • hovädzia koža 
v kvalite A bez jaziev a trhlín, stabilná a nepremokavá 
• dvojito šitá, tým zvlášť dlho trvanlivá, žiadne roztrhnutie 
na šve • polovične polstrovaná • chrbát ruky voľný • pružný 
chrbát ruky Spandex, perfektný zalícovaný tvar, nevydiera sa 
• krátka manžeta s gumičkou, ruka zostáva pohyblivá, špina 
nepadá do rukavice • oblasti použitia všade tam, kde budú 
potrebné zvlášť trvanlivé a napriek tomu ľahké rukavice

 
 

s SB-príveskom Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297173 čierna 9 / L 1/6/60  
297174 čierna 10 / XL 1/6/60  
297175 čierna 11 / XXL 1/6/60  
297176 čierna 12 / XXXL 1/6/60  

Prírodné vyčinené

Rukavica Pan
• rukavica vyčinená bez chrómu • mäkko vyčinená, 
vodoodpudzujúca kozia koža nappa • ľahký polyesterový 
chrbát ruky, veľmi dobré prevzdušnenie • boky prstov z 
pružného nylonu • tesne priliehajúci, 3-dimenzionálny 
zalícovaný tvar • krátka manžeta s gumičkou, zápästie 
zostáva pohyblivé • nepodšité, žiadne potenie • Oblasť 
použitia: montážne a presné práce

 
 

s SB-príveskom
Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297911 čierna 7 / S 1/6/60  
297912 čierna 8 / M 1/6/60  
297913 čierna 9 / L 1/6/60  
297914 čierna 10 / XL 1/6/60  
297915 čierna 11 / XXL 1/6/60  

Novinka

Prírodné vyčinené

Prírodné vyčinené

Top Seller

3121 X

2243 X
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Keron Active Driver
Rukavica z hovädzej usne nappa Boss II
• rukavica vyčinená bez chrómu • vhodná pre alergikov • poddajná, mäkká useň napa z 
oderuvzdornej hovädzej kože • jemne spracovaná • bez podšívky a preto sa aj v lete nosia 
príjemne • krátka manžeta s gumičkou, zápästie zostáva pohyblivé • Oblasti použitia: Montáž 
a priemysel, špedícia, všestranné použitie

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297902 creme 8 / M 1/6/60  
297903 creme 9 / L 1/6/60  
297904 creme 10 / XL 1/6/60  
297905 creme 11 / XXL 1/6/60  

Rukavica z kozej usne nappa Rancher II
• rukavica vyčinená bez chrómu • vhodná pre alergikov • poddajná, mäkká kozia 
useň napa, jemne spracovaná • plne polstrovaná s bavlneným rúnom, ruka je 
mäkko ponorená • rukavica kompletne z kože a voskovaná, rukavica je vodood-
pudivá po celom obvode • krátka manžeta s gumičkou, ruka zostáva pohyblivá, 
špina nepadá do rukavice • Oblasti použitia: Stavebníctvo a priemysel, špedícia, 
všestranné použitie

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297112 creme 8 / M 1/6/60  
297113 creme 9 / L 1/6/60  
297114 creme 10 / XL 1/6/60  
297115 creme 11 / XXL 1/6/60  

Prírodné vyčinené

Prírodné vyčinené

3142 X
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Keron Garden
Záhradná hadica Aventex
• z mäkkej mikrofázy • vnútorná ruka s bavlneným rúnom, tým je ruka uložená 
mäkko • vynikajúci zalícovaný tvar a citlivosť vďaka elastickému chrbtu ruky zo 
Spandexu • Oblasť použitia: Záhrada

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297131 sivá / červený 7 / S 1/6/60  
297132 sivá / červený 8 / M 1/6/60  
297133 sivá / červený 9 / L 1/6/60  
297134 sivá / červený 10 / XL 1/6/60  

Záhradná hadica Secret Garden
• z mäkkej mikrofázy • vynikajúci zalícovaný tvar a citlivosť vďaka elastickému chrbtu ruky 
zo Spandexu • pevné sedenie vďaka suchému zipsu • oslovujúce vzorovanie na chrbte ruky 
a dlani • Oblasť použitia: Záhrada

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297200 zelená / sivá 7 / S 1/6/60  
297206 zelená / sivá 8 / M 1/6/60  
297207 zelená / sivá 9 / L 1/6/60  
297208 zelená / sivá 10 / XL 1/6/60  
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Keron Garden
Záhradná hadica Rose Garden
• rukavica z mäkkej a súčasne hrubej mikrofázy • zosilnené vnútorné plochy rúk ako prídavná 
ochrana pred prebodnutím • Celková dĺžka rukavice: 40 cm, ruky sú chránené • manžeta 
vypolstrovaná penovým materiálom, tým vyšší komfort • oblasť zápästia z mäkkého Spandexu 
pre maximálnu voľnosť pohybu • vynikajúci zalícovaný tvar • Použitie: Práca na záhrade, 
ochrana pred prebodnutím

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €  

297534 čierna / sivá 10 / XL 1/6/60   
297531 kvetovaná 8 / M 1/6/60  NEW

Záhradná hadica Soft N Care Landscape
• bezšvová jemná pletená rukavica (13 Gauge) z elastického, trvanlivého nylonu 
• vysoko kvalitná povrchová úprava nitrilovou penou („MicroFinish“, povrchová 
štruktúra podobná prísavkám) • • veľmi dobrý cit v končekoch prstov a perfektný 
zalícovaný tvar • ochrana rastlín a plodov prostredníctvom mäkkej vrstvy, ale s 
dobrým ohmatom • nová generácia záhradných rukavíc • umývateľná

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297286 červený 7 / S 1/6/72  
297287 červený 8 / M 1/6/72  
297288 červený 9 / L 1/6/72  

 

297534

297531
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Keron Garden
Záhradná hadica WithGarden Premium Foresta
• bezšvová jemná pletená rukavica (13 Gauge) z elastického, trvanlivého nylonu • vysoko kva-
litná, elastická povrchová úprava latexovou penou („MicroFinish“, povrchová štruktúra podobná 
prísavkám) • predĺžený pletený pás, tým ochrana pred žihľavou a znečistením ďaleko nad kĺby 
prstov • jedinečný zalícovaný tvar TOWA sa stará o perfektné sedenie • ochrana rastlín a plodov 
prostredníctvom mäkkej vrstvy, ale s dobrým ohmatom • vypraná, tým ochrana pred alergiami z 
latexu • nová generácia záhradných rukavíc

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297506 zelená 7 / S 1/6/72  
297507 zelená 8 / M 1/6/72  
297508 zelená 9 / L 1/6/72  

Záhradná hadica WithGarden Premium Luminus
• bezšvová jemná pletená rukavica (13 Gauge) z elastického polyesteru • vysoká kvalitná povrchová 
úprava nitrilovou penou („MicroFinish“, povrchová štruktúra podobná prísavkám), tým zvlášť dobrý 
ohmat aj za suchých, vlhkých alebo olejnatých podmienok • predĺžený pletený pás, tým ochrana pred 
žihľavou a znečistením ďaleko nad kĺby prstov • možnosť prania v pračke v studenej vode • nová 
generácia záhradných rukavíc

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297501 kvetovaná 7 / S 1/6/72  
297502 kvetovaná 8 / M 1/6/72  
297503 kvetovaná 9 / L 1/6/72  
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Keron Garden
Záhradná hadica FlowerPower
• elastická, bezšvová polyesterová tkanina (jemná pletenina 13 Gauge), tým perfektné 
sedenie pri každom tvare ruky • chrbát ruky voľný, tým veľmi dobrá pohyblivosť • tenká, prie-
dušná PU-povrchová úprava, ktorá umožňuje dobrý cit v končekoch prstov • Oblasť použitia: 
Záhrada

dvojité balenie

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • •
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

297456/2 8 / M 1 pack 2 / pack 1/6/60  

Záhradná hadica Garden Care
• bezšvová jemná pletená rukavica (13 Gauge) z polyesteru • perfektné sedenie pri každom 
tvare ruky a dobrá pohyblivosť v dôsledku voľného chrbta ruky • veľmi elastická a roztiahnu-
teľná vďaka tenkej povrchovej úprave latexovom penou • oslovujúce farby a kvetinový dizajn 
na chrbte ruky • Oblasť použitia: Záhrada

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297577 červený 8 / M 1/6/60  
297276 žltá 8 / M 1/6/60  
297278 fialová 8 / M 1/6/60  
297279 svetlomodrá 8 / M 1/6/60  
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Keron Garden
Záhradná hadica Calla
• oslovujúci dizajn • z elastického Spandexu • so suchým 
zipsom pre perfektné sedenie • PVC-mini nopky pre lepší 
úchop

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku  
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297135 zelená / kvetovaná 6 / XS 1/6/60  
297136 zelená / kvetovaná 7 / S 1/6/60  
297137 zelená / kvetovaná 8 / M 1/6/60  
297138 zelená / kvetovaná 9 / L 1/6/60  

Záhradná hadica Sunny
• oslovujúci dizajn • vynikajúce prevetrávanie na 
chrbte ruky vďaka výrezu • so suchým zipsom pre 
perfektné sedenie • mäkká PU-umelá koža s polstro-
vanou dlaňou

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť •
Priedušnosť • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297126 žltá / kvetovaná 7 / S 1/6/60  
297127 žltá / kvetovaná 8 / M 1/6/60  
297128 žltá / kvetovaná 9 / L 1/6/60  

Záhradná hadica Gardo
• dlaň s PVC-nopkami • s manžetou • Materiál: Bavlna

 
 

s príveskom s čiarovým kódom

Hodnotenie  

Trvanlivosť •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku  
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Popis Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

29736 Pre dámy farebne triedené 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/240  
29735 pre pánov zelená 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/240  

29735 29736
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Keron Garden
Detská rukavica Mini Winter
• Dlaň z mäkkého syntetického materiálu odpudzu-
júceho vodu • Chrbát ruky zo softshellu • teplá vložka 
z Moltonu • extra dlhá manžeta a suchý zips zabraňujú 
padaniu snehu a špiny dovnútra • oslovujúce signálne 
farby

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •
Zima • • • •

Výr. č. Farba Vek  €

297736 pink 4 – 6 1/6/120  
297737 neónová oranžová 4 – 6 1/6/120  
297738 žltá / čierna 6 – 8 1/6/120  
297739 pink / čierna 6 – 8 1/6/120  
297740 žltá / čierna 8 – 11 1/6/120  
297741 pink / čierna 8 – 11 1/6/120  

Detská rukavica Thekendisplay 
Mini Winter
• 18 párov detských rukavíc Mini Winter

 
 

 

rozsah dodávky: 6 x 297737 deti 4 – 6 rokov 
oranžová, 6 x 297738 deti 6 – 8 rokov žltá,  
6 x 297740 deti 8 – 11 rokov žltá

Výr. č.  €

297796 1  

Novinka

Detská rukavica Joy
• dlaň a chrbát ruky z elastického a priedušného materiálu, optimálny zalícovaný tvar • PVC-mini nopky pre perfektný 
úchop • veselé motívy, skutočná pastva pre oči • Oblasti použitia: Perfektné na hranie, majstrovanie a na prácu v záhrade 
– ochranné vybavenie, ktoré sa nosí s radosťou! • možnosť prania v práčke

 

 

s SB-príveskom

Výr. č. Popis Motív Vek  €

297930 s pleteným pásom Traktor 4 – 6 1/6/240  
297931 s pleteným pásom Motýľ 4 – 6 1/6/240  
297932 s pleteným pásom Traktor 6 – 8 1/6/240  
297933 s pleteným pásom Motýľ 6 – 8 1/6/240  
297934 s manžetou čierna-neónová 8 – 11 1/6/240  
297935 s manžetou Motýľ 8 – 11 1/6/240  

Novinka

Detská rukavica Display Joy
• 36 párov atraktívnych detských záhradných rukavíc pre každú vekovú 
skupinu

  

rozsah dodávky: 12 x 297930 (4 – 6 rokov, 
traktor), 12 x 297933 (6 – 8 rokov, motýľ), 
12 x 297934 (8 – 11 rokov, čierna-neó-
nová)

Výr. č.  €

297929 1/4  

Novinka

dostupné od: Marca 2022

297741

297737297738

297930 / 297932

297931 / 
297933

297934 297935
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Keron Garden

Detská rukavica Kids
• bezšvová jemná pletená rukavica (13 Gauge) z povrchovou úpravou z prírodného latexu • perfektný 
zalícovaný tvar vďaka elastickej tkanine • zvlášť dobrý ohmat vďaka povrchovej štruktúre „MicroFinish“ 
• vodoodpudivá v povrstvenej oblasti • možnosť prania v práčke

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Vek  €

297833 citrónová žltá 4 – 6 1/6/72  
297834 oranžová 4 – 6 1/6/72  
297832 machová zelená 4 – 6 1/6/72  
297630 námornícka modrá 6 – 8 1/6/72  
297631 burgundská červená 6 – 8 1/6/72  
297635 purple 6 – 8 1/6/72  
297330 akvamarínová 8 – 11 1/6/72  
297331 burgundská červená 8 – 11 1/6/72  
297332 pink 8 – 11 1/6/72  

Detská rukavica Display Kids
• Obsah: 18 párov bezšvových detských jemných pletených rukavíc s povrchovou 
úpravou prírodným latexom • 6 x akvamarínová 297330 (8 – 11) • 6 x burgundská 
červená 297631 (6 – 8) • 6 x machová zelená 297832 (4 – 6)

 
 

 Výr. č. Farba  €

29739 akvamarínová / burgundská červená / machová zelená 1/4  

Detská rukavica Junior
• extra malá rukavica z mäkkého a podda-
jného PU-syntetického materiálu • chrbát 
ruky z farebného bavlneného grádla • bez 
podšívky

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Vek OJ Pár/OJ  €

29782 modrá 4 – 6 6 par 6 / pack 1/6/240  
29783 zelená 4 – 6 6 par 6 / pack 1/6/240  
29784 modrá 6 – 8 6 par 6 / pack 1/6/240  
29785 zelená 6 – 8 6 par 6 / pack 1/6/240  

dostupné od: Marca 2022
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Keron Works montáž
Jemná pletená rukavica 
Gnitter
• bezšvová jemná pletená rukavica (13 Gauge) s 
PU-povrchovou úpravou • veľmi dobrý cit pri dotyku 
– zalícovaný tvar ako druhá koža • excelentný 
mokrý a suchý úchop • povrchová úprava na báze 
rozpúšťadiel • vynikajúca na priemyselné použitie, 
ale vhodná tiež na maliarske a baliace práce 

 

s príveskom s čiarovým kódom

Hodnotenie  

Trvanlivosť •
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

297361 biela 7 / S 6 par 6 / pack 1/6/240  
297362 biela 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/240  
297363 biela 9 / L 6 par 6 / pack 1/6/240  
297364 biela 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/240  
297365 biela 11 / XXL 6 par 6 / pack 1/6/240  
297351 sivá 7 / S 6 par 6 / pack 1/6/240  
297352 sivá 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/240  
297353 sivá 9 / L 6 par 6 / pack 1/6/240  
297354 sivá 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/240  
297355 sivá 11 / XXL 6 par 6 / pack 1/6/240  

Jemná pletená rukavica 
Gnitter Black
• bezšvová jemná pletená rukavica (13 
Gauge) s PU-povrchovou úpravou • veľmi 
dobrý cit pri dotyku – zalícovaný tvar ako 
druhá koža • excelentný mokrý a suchý úchop 
• povrchová úprava na báze rozpúšťadiel 
• vynikajúca na priemyselné použitie, ale 
vhodná tiež na maliarske a baliace práce 

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť •
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

297761 čierna 7 / S 6 par 6 / pack 1/6/240  
297762 čierna 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/240  
297763 čierna 9 / L 6 par 6 / pack 1/6/240  
297764 čierna 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/240  
297765 čierna 11 / XXL 6 par 6 / pack 1/6/240  

Rukavica Airtec
• bezšvová jemná pletená rukavica z nylonu (13 Gauge) s novým 
spôsobom pletenia U3: Rukavica je pletená vlnovito, čím sa predchádza 
únave ruky, ruka je dobre prevetrávaná a umožňuje veľmi dobrý úchop 
• vodotesná povrchová úprava z oderuvzdornej a mäkkej nitrilovej peny 
• vynikajúci, ergonomický zalícovaný tvar • vhodná na trvalé použitie 
• zvlášť dobrý ohmat aj za suchých, vlhkých alebo olejnatých podmienok 
• Oblasti použitia: Strojárstvo, automobilový priemysel, montáž • EN 
388, CAT II

 
 

s SB-príveskom
Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297561 modrá 7 / S 1/6/60  
297562 modrá 8 / M 1/6/60  
297563 modrá 9 / L 1/6/60  
297564 modrá 10 / XL 1/6/60  

3131 X

Top Seller

3131 X

4121 X
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Keron Works montáž
Rukavica EasyTouch
• elastická, bezšvová nylonová rukavica (15 Gauge) pre perfektné sedenie pri každom tvare ruky, dobrá 
pohyblivosť • tenká povrchová úprava z nitrilovej peny na vynikajúcu ochranu proti mechanickým rizikám, 
odpudzujúca olej a vodu • miniatúrne ióny kovu v povlaku na prstoch umožňujú ovládanie dotykových 
obrazoviek • Pri ovládaní dotykových obrazoviek si už nemusíte dávať dolu rukavicu • Oblasti použitia: Práce 
pri vychystávaní dodávok, spracovanie údajov, každodenný život

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €  

297951 svetlomodrá 7 / S 1/6/60   
297952 svetlomodrá 8 / M 1/6/60   
297953 svetlomodrá 9 / L 1/6/60   
297954 svetlomodrá 10 / XL 1/6/60   
297955 svetlomodrá 11 / XXL 1/6/60   
297957 fandango ružová 7 / S 1/6/60  NEW
297958 fandango ružová 8 / M 1/6/60  NEW
297959 fandango ružová 9 / L 1/6/60  NEW

Rukavica Premium Plus
• elastická, bezšvová nylonová rukavica (15 Gauge) 
pre perfektné sedenie pri každom tvare ruky, dobrá 
pohyblivosť • tenká, priedušná povrchová úprava z 
nitrilovej peny pre vynikajúcu ochranu proti mecha-
nickým rizikám, odpudzujúca olej a vodu • veľmi 
dobré vlastnosti suchého úchopu vďaka nopkom 
na vnútornej strane ruky • pás v rozličných farbách 
podľa veľkosti • bez rozpúšťadiel (DMF)

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297971 bordeaux 7 / S 1/6/144  
297972 bordeaux 8 / M 1/6/144  
297973 bordeaux 9 / L 1/6/144  
297974 bordeaux 10 / XL 1/6/144  
297975 bordeaux 11 / XXL 1/6/144  
297976 bordeaux 12 / XXXL 1/6/144  

4131 X

4121 X

Top Seller



566

Keron Works montáž

Rukavica Premium
• elastická, bezšvová nylonová rukavica (15 
Gauge) pre perfektné sedenie pri každom 
tvare ruky, dobrá pohyblivosť • tenká, 
priedušná povrchová úprava z nitrilovej peny 
pre vynikajúcu ochranu proti mechanickým 
rizikám, odpudzujúca olej a vodu • pás v 
rozličných farbách podľa veľkosti • oblasti 
použitia: ideálna na práce s vysokými poži-
adavkami na hmat, automobilový priemysel, 
montážne práce, elektronika, triediace práce, 
maliarske práce • bez rozpúšťadiel (DMF)

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297461 čierna 7 / S 1/6/144  
297462 čierna 8 / M 1/6/144  
297463 čierna 9 / L 1/6/144  
297464 čierna 10 / XL 1/6/144  
297465 čierna 11 / XXL 1/6/144  

Rukavica Premium Basic
• elastická, bezšvová polyesterová tkanina (15 
Gauge) perfektné sadne pri každom tvare ruky, 
dobrá pohyblivosť • tenká povrchová úprava 
z nitrilovej peny na vynikajúcu ochranu proti 
mechanickým rizikám, odpudzujúca olej a vodu 
• oblasti použitia: ideálna na práce s vysokými 
požiadavkami na hmat, automobilový priemysel, 
montážne práce, elektronika, triediace práce, 
maliarske práce

 
 

s príveskom s čiarovým kódom a plastovým háčikom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297961 antracitová 7 / S 1/6/144  
297962 antracitová 8 / M 1/6/144  
297963 antracitová 9 / L 1/6/144  
297964 antracitová 10 / XL 1/6/144  
297965 antracitová 11 / XXL 1/6/144  

Rukavica Comfort Plus
• elastická, bezšvová nylonová rukavica (15 Gauge) pre perfektné sedenie 
pri každom tvare ruky, dobrá pohyblivosť • tenká, priedušná povrchová 
úprava z nitrilovej peny pre vynikajúcu ochranu proti mechanickým rizikám, 
odpudzujúca olej a vodu • veľmi dobré vlastnosti suchého úchopu vďaka 
nopkom na vnútornej strane ruky • pás v rozličných farbách podľa veľkosti 
• bez rozpúšťadiel (DMF)

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297261 antracitová 7 / S 1/6/144  
297262 antracitová 8 / M 1/6/144  
297263 antracitová 9 / L 1/6/144  
297264 antracitová 10 / XL 1/6/144  
297265 antracitová 11 / XXL 1/6/144  
297266 antracitová 12 / XXXL 1/6/144  4121 X

4121 X

3121 X

Top Seller
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Keron Works montáž
Jemná pletená rukavica Agua
• jemná pletená rukavica z nylonu (15 Gauge) • dvojnásobne ponáraná, preto odolnejšia proti oderu 
ako bežné latexové rukavice • vodotesný • druhé ponorenie z latexovej peny, preto majú zvlášť dobrý 
ohmat pri súčasne vysokom komforte nosenia, malá únava rúk • Oblasti použitia: Záhradníctvo a 
poľnohospodárstvo, mraziarenský priemysel, práce na voľnom priestranstve

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297781 modrá / čierna 7 / S 1/6/60  
297782 modrá / čierna 8 / M 1/6/60  
297783 modrá / čierna 9 / L 1/6/60  
297784 modrá / čierna 10 / XL 1/6/60  
297785 modrá / čierna 11 / XXL 1/6/60  

Jemná pletená rukavica SmoothGrip
• jemná pletená rukavica z polyesteru (13 Gauge) • s mäkkou povrchovou úpravou z latexovej 
peny s dobrým ohmatom • chrbát ruky a prstov voľný • dobrý zalícovaný tvar a dobrý cit v 
končekoch prstov • priedušný a s dobrým ohmatom • Použitie: Montáž, údržba, všestranné 
použitie • EN 388, CAT II

 
 

s príveskom s čiarovým kódom

2121 X

2121 X

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

297572 červený 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/60  
297573 červený 9 / L 6 par 6 / pack 1/6/60  
297574 červený 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/60  
297575 červený 11 / XXL 6 par 6 / pack 1/6/60  
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THINKGREEN Jemná pletená rukavica Allround
• bezšvová jemná pletená rukavica zo 100 % recyklovaného polyesteru (13 Gauge)
• povrstvenie z elastickej latexovej peny
• optimálny cit v končekoch prstov a perfektný zalícovaný tvar
• vďaka poréznemu povrchu veľmi dobrý úchop
• zvlášť vhodné pre ľahkú prácu v poľnohospodárstve, logistike alebo v záhrade
• možnosť prania v práčke do max. 40 °C 

 

s SB-príveskom

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

298010 zelená / biela 6 / XS 1/6/60  
298011 zelená / biela 7 / S 1/6/60  
298012 zelená / biela 8 / M 1/6/60  
298013 zelená / biela 9 / L 1/6/60  
298014 zelená / biela 10 / XL 1/6/60  
298015 zelená / biela 11 / XXL 1/6/60  2131 X

Novinka

THINKGREEN Jemná pletená rukavica Universal
• bezšvová jemná pletená rukavica zo 100 % recyklovaného polyesteru (13 Gauge)
• povrstvenie z elastickej latexovej peny
• optimálny cit v končekoch prstov a perfektný zalícovaný tvar
• vďaka poréznemu povrchu veľmi dobrý úchop
• zvlášť vhodné pre ľahkú prácu v poľnohospodárstve, logistike alebo v záhrade
• možnosť prania v práčke do max. 40 °C

 
 

s SB-príveskom

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

298016 zelená 7 / S 1/6/60  
298017 zelená 8 / M 1/6/60  
298018 zelená 9 / L 1/6/60  
298019 zelená 10 / XL 1/6/60  2131 X

Novinka

 

Keron Works montáž

dostupné od: Marca 2022

dostupné od: Marca 2022
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THINKGREEN Jemná pletená rukavica 
Expert
• bezšvová jemná pletená rukavica zo 45 % recyklovaného polyesteru (15 

Gauge)
• povrstvenie z oderuvzdornej a elastickej nitrilovej peny
• optimálny cit v končekoch prstov a perfektný zalícovaný tvar
• dobrý suchý úchop vďaka poréznemu povrchu
• extrémne dobre trvanlivá
• najmenšie čiastočky v špičkách prstov umožňujú ovládanie dotykovej 

obrazovky
• odpudzujúca olej a vodu
• dobre vhodná pre náročné práce s drevom a kameňom, brúsenie, auto-

mobilové profesie alebo montáž
• možnosť prania v práčke do max. 40 °C

 
 

s SB-príveskom

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

298022 modrá melírovaná 8 / M 1/6/60  
298023 modrá melírovaná 9 / L 1/6/60  
298024 modrá melírovaná 10 / XL 1/6/60  
298025 modrá melírovaná 11 / XXL 1/6/60  4121 X

Novinka

THINKGREEN Rukavica na displej

 

 

Výr. č.  €

298020 1  

Novinka

Keron Works montáž

rozsah dodávky:  
po 12 párov THINKGREEN Allround veľkosť 6, 7, 8, 9, 10, 11  
po 12 párov THINKGREEN Universal veľkosť 8, 10  
po 12 párov THINKGREEN Expert veľkosť 8, 9, 10, 11

dostupné od: Marca 2022

dostupné od: Marca 2022
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Keron Works montáž
Rukavica Verdi
• Jemná pletená rukavica (13 Gauge) z nylonu/Span-
dexu • ponorená v latexe • chrbát ruky a prstov voľný 
• Dlaň v „CrinkleFinish“ • Použitie: Stavebné remeslá, 
záhrada, údržba, lodná doprava, všestranné použitie

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297595 zelená 7 / S 1/6/60  
297596 zelená 8 / M 1/6/60  
297597 zelená 9 / L 1/6/60  
297598 zelená 10 / XL 1/6/60  
297599 zelená 11 / XXL 1/6/60  

Jemná pletená rukavica Nytec
• bezšvová jemná pletená rukavica z nylonu (13 Gauge), 
odolná proti roztrhnutiu • nitrilová povrchová úprava, 
tým dobré mechanické vlastnosti (oder), odpudzujúci 
kvapalinu, olejovzdorná • elastická nylonová tkanina 
spoľahlivo a perfektne sadne, príjemná klímu, rukavica 
je ako druhá koža • Oblasti použitia: Strojárstvo a auto-
mobilový priemysel, olej, montážne práce, presné práce 

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť •
Priedušnosť • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297432 modrá 8 / M 1/6/60  
297433 modrá 9 / L 1/6/60  
297434 modrá 10 / XL 1/6/60  
297435 modrá 11 / XXL 1/6/60  4121 X

Bavlnená trikotová rukavica 
DermaTex
• biela bielená • z priedušného 
bavlneného zmesového materiálu 
• možnosť obojstranného nosenia 
• s vložkami • vyšší komfort nosenia 
a dlhšia trvanlivosť vďaka hodnotnej, 
ťažkej kvalite (300 g / tucet pri veľ. 10) 
• Oblasti použitia: Stavebníctvo (napr. 
štukatér), ako spodné rukavice • po 6 
párov vo vrecku

 

 

Hodnotenie  

Trvanlivosť  
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku  
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť •
Priedušnosť • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

29725/6 biela 8 / M 1 pack 6 / pack 1/100  
29727/6 biela 10 / XL 1 pack 6 / pack 1/100  

297496/6 biela 12 / XXXL 1 pack 6 / pack 1/100  

2131 X
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3111 X

Keron Works montáž

3111 X

Pracovná rukavica ProNit Plus
• veľmi kvalitná bavlna, bielená • robustná a flexibilná vďaka čistému nitrilu v povrchovej 
úprave • zdrsnená povrchová štruktúra s dobrým ohmatom • univerzálne použiteľná, napr. 
stavebné remeslá

oderuvzdorná vďaka 
čistej nitrilovej povrchovej 
úprave!

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297421 žltá 7 / S 1/6/60  
297422 žltá 8 / M 1/6/60  
297423 žltá 9 / L 1/6/60  
297424 žltá 10 / XL 1/6/60  
297425 žltá 11 / XXL 1/6/60  

Pracovná rukavica ProNit
• nitril žltý • s pleteným pásom • nosná tkanina z bavlny • chrbát ruky voľný 
• s dobrým ohmatom a protišmyková • optimálne v stavebnom remesle

 
 

s príveskom s čiarovým kódom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

29716 žltá 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/120  
29707 žltá 9 / L 6 par 6 / pack 1/6/120  
29717 žltá 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/120  

Top Quality
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Keron Works montáž
Jemná pletená rukavica AirexDry
• bezšvová pletená rukavica z nylonu (13 Gauge) • vysoko kvalitná povrchová úprava z nitrilovej peny, 
odolná proti oderu • Technológia „SMART™“: Tkanina sa vysuší zvlášť rýchlo, pot sa prakticky bez 
prekážok transportuje smerom von • Tkanina sa ošetruje antibakteriálnym prostriedkom „SanitizedTM“ 
(zinok-pyrit-ióny) • Dlaň s „MicroFinish™“ (povrch podobajúci sa prísavkám, mimoriadne pohodlný úchop) 
• perfektný zalícovaný tvar, ako druhá koža • oblasti nasadenia: univerzálne, nie pri chlade

 
 

 

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297791 modrá 7 / S 1/6/144  
297792 modrá 8 / M 1/6/144  
297793 modrá 9 / L 1/6/144  
297794 modrá 10 / XL 1/6/144  
297795 modrá 11 / XXL 1/6/144  

1. Buď SMART™
AirexDry™ s technológiou „SMART“ eliminuje nepríjemný pocit vlhkých 
rúk vďaka absorpcii a dvojnásobne rýchlejšiemu odovzdávaniu vlhkosti 
ako bežné nylonové rukavice.

2. Ochrana vďaka Sanitized®

AirexDry™ vytvára pocit čerstvosti a maximum pohodlia. Okrem toho 
sa vďaka antibakteriálnej povrchovej úprave Sanitized® stará o trvalú 
čistotu a hygienu.

3. Pravá MicroFinish
Táto ultimatívna technológia povrchovej úpravy sľubuje nedosiahnuteľné 
držanie pre suché, mokré a olejové materiály, dostupné iba z Towa.

 

3121 X
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Keron Works montáž
Jemná pletená rukavica ActivGrip XA325
• jemná pletená rukavica z polyesteru/bavlny (13 Gauge) • dvojnásobne ponáraná v latexe, preto odolnejšia 
proti oderu ako bežné latexové rukavice • chrbát ruky voľný, palce úplne obalené • dlaň s „MicroFinish“ 
(povrch podobajúci sa prísavkám, tým má zvlášť dobrý ohmat) • • veľmi dobrý cit v končekoch prstov a 
perfektný zalícovaný tvar • vypraná, tým ochrana pred alergiami z latexu

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297671 oranžová / sivá 7 / S 1/6/144  
297672 oranžová / sivá 8 / M 1/6/144  
297673 oranžová / sivá 9 / L 1/6/144  
297674 oranžová / sivá 10 / XL 1/6/144  
297675 oranžová / sivá 11 / XXL 1/6/144  

Jemná pletená rukavica FineGrip
• priadza z nylonu (13 Gauge) • bez švov, preto žiadne otlačené miesta • veľmi oderuvzdorná vďaka 
nopkom na dlani • vynikajúci úchop s istým hmatom vďaka plochým nopkom na špičkách prstov 
• pás v rozličných farbách podľa veľkosti • použitie: pohodlná rukavica pre montáž alebo balenie

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku  
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297342 biela / modrá 8 / M 1/6/120  
297343 biela / modrá 9 / L 1/6/120  
297344 biela / modrá 10 / XL 1/6/120  

2131 X

214XA

Top Seller
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Keron Works montáž
Jemná pletená rukavica ActivGrip Advance
• bezšvová pletená rukavica z nylonu (13 Gauge) • vysoko kvalitná nitrilová povrchová úprava, tým dobré 
mechanické vlastnosti (oder), olejovzdorná • „MicroFinish“ (povrchová štruktúra podobná prísavkám), 
tým zvlášť dobrý ohmat aj za suchých, vlhkých alebo olejnatých podmienok • elastická nylonová tkanina 
spoľahlivo a perfektne sadne, príjemná klímu, rukavica je ako druhá koža • univerzálne použiteľná

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • • •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

297290 fialová 6 / XS 6 par 6 / pack 1/6/144  
297291 fialová 7 / S 6 par 6 / pack 1/6/144  
297292 fialová 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/144  
297293 fialová 9 / L 6 par 6 / pack 1/6/144  
297294 fialová 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/144  
297295 fialová 11 / XXL 6 par 6 / pack 1/6/144  

Jemná pletená rukavica ActivGrip Lite
• jemná pletená rukavica z polyesteru (13 Gauge) • ponorená v latexe • chrbát ruky a prstov voľný, palce 
úplne obalené • dlaň s „MicroFinish“, tým má zvlášť dobrý ohmat • dobrý zalícovaný tvar a zvláštny cit v 
končekoch prstov • vypraná, tým ochrana pred alergiami z latexu

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297271 neónovožltá 7 / S 1/6/144  
297272 neónovožltá 8 / M 1/6/144  
297273 neónovožltá 9 / L 1/6/144  
297274 neónovožltá 10 / XL 1/6/144  
297275 neónovožltá 11 / XXL 1/6/144  2131 X

4121 X

Top Seller

Top Seller
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Keron Works montáž
Rukavica PowerGrab
• Jemná pletená rukavica z polyesteru/bavlny (10 Gauge) • ponorená v latexe • chrbát ruky a prstov 
voľný • palce úplne obalené • dlane s „CrinkleFinish” • vypraná, tým ochrana pred alergiami z latexu

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297201 modrá / žltá 7 / S 1/6/72  
297202 modrá / žltá 8 / M 1/6/72  
297203 modrá / žltá 9 / L 1/6/72  
297204 modrá / žltá 10 / XL 1/6/72  
297205 modrá / žltá 11 / XXL 1/6/72  

Rukavica PowerGrab Plus
• Jemná pletená rukavica z polyesteru/bavlny (10 Gauge) • ponorená v latexe • chrbát ruky a prstov 
voľný • palce úplne obalené • dlaň s „MicroFinish“ – zvlášť dobrý ohmat • vypraná, tým ochrana pred 
alergiami z latexu

 

2141 X

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297311 sivá / žltá 7 / S 1/6/72  
297312 sivá / žltá 8 / M 1/6/72  
297313 sivá / žltá 9 / L 1/6/72  
297314 sivá / žltá 10 / XL 1/6/72  
297315 sivá / žltá 11 / XXL 1/6/72  3142 X
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Keron Works Pracovná
Rukavica z plnej hovädzej usne Worker
• mimoriadne odolná a poddajná koža 1,1 – 1,3 mm • polstrovaná s bavlnou (kvalita A) • so zeleným 
chrbtom ruky a Canvas manžetou • dvojité švy, rozsiahlo strihaná • rôznofarebný lem podľa veľkosti

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297181 zelená 7 / S 1/6/60  
297182 zelená 8 / M 1/6/60  
297183 zelená 9 / L 1/6/60  
297184 zelená 10 / XL 1/6/60  
297185 zelená 11 / XXL 1/6/60  
297186 zelená 12 / XXXL 1/6/60  
297187 zelená 13 / XXXXL 1/6/60  

Rukavica z plnej hovädzej usne Yelltor
• hrúbka kože cca 1,1 mm • dobre strihaná • polovične polstrovaná • profesionálna kvalita

 
 

s príveskom s čiarovým kódom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

29748 žltá 10 / XL 1/6/60  
29749 žltá 11 / XXL 1/6/60  

 

Top Seller

1132 X

2132 X
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Keron Works Pracovná
Pracovná rukavica Worker II
• rukavica vyčinená bez chrómu • vhodná pre alergikov • mimoriadne odolná a hebká hovädzia 
useň • dlaň polstrovaná s bavlnou • s bavlneným chrbtom ruky a manžetou Canvas • vysoko 
kvalitné spracovanie • dvojité švy • Má všestranné použitie: Hrubé činnosti, špina, poľnohospo-
dárstvo, transport

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297922 zelená 8 / M 1/6/60  
297923 zelená 9 / L 1/6/60  
297924 zelená 10 / XL 1/6/60  
297925 zelená 11 / XXL 1/6/60  
297926 zelená 12 / XXXL 1/6/60  

Pracovná rukavica Rico
• z mäkkej a poddajnej mikrofázy • vysoký komfort nosenia • dlaň polstrovaná s bavlnou 
• Má všestranné použitie: Nečistoty, poľnohospodárstvo, transport, montáž

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť •
Priedušnosť • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

297712 hnedá 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/60  
297713 hnedá 9 / L 6 par 6 / pack 1/6/60  
297714 hnedá 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/60  
297715 hnedá 11 / XXL 6 par 6 / pack 1/6/60  

Prírodné vyčinené

3142 X

ISO 18889:2019
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Keron Works Pracovná
Nitrilové rukavice 
BluNit
• robustná nitrilová rukavica s manžetou 
• chrbát ruky voľný • veľmi dobrá odolnosť 
proti oderu a pretrhnutiu • odpudzujúca tuk 
a olej

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • •
Priedušnosť •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

29718 modrá 10 / XL 1/6/60  

Rukavica na ochranu rastlín 
Vinex
• nosná tkanina z bavlneného velúru • vysoký 
komfort nosenia, absorbujúca pot • dobrý úchop 
vďaka štruktúrovanému povrchu • nitril, tým dobrá 
odolnosť proti chemikáliám a dobrá odolnosť proti 
oderu • Oblasti použitia: Manipulácia s chemikáliami, 
priemyselná pracovná ochrana, domácnosť • Dĺžka: 33 
cm • Hrúbka steny: 0,38 mm • bez latexu, vhodná pre 
alergikov

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • • • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť  

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

29816 zelená 7 / S 1/6/144  
29817 zelená 8 / M 1/6/144  
29818 zelená 9 / L 1/6/144  
29825 zelená 10 / XL 1/6/144  

Latexová rukavica pre domácnosť 
Protex
• veľmi príjemná na nosenie – pružný latexový film  
• anatomicky zvlnený okraj • vysoký komfort nosenia 
vďaka nosnej tkanine z bavlneného velúru • dobrý 
úchop vďaka profilu včelích plástov na vnútornej 
ploche ruky • ideálna na ľahké čistiace práce • vhodná 
na kontakt s potravinami • Oblasti použitia: Čistenie, potra-
vinársky priemysel, priemysel, gastronómia,  
poľnohospodárstvo • Dĺžka: 30 cm • Hrúbka steny: 0,38 mm

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

29819 žltá 7 / S 1/6/240  
29820 žltá 8 / M 1/6/240  
29821 žltá 9 / L 1/6/240  
29822 žltá 10 / XL 1/6/240  

4211 X

AJKLMNOPT4101 X

KLMPST1010 X

ISO 18889:2019
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Špeciálne Keron Works
Ochranná rukavica PVC Protec-
ton
• Ochranná rukavica z PVC • bavlnená podšívka Interlock 
• univerzálne použiteľná proti tukom a olejom • Dĺžka: 35 
cm • nepriepustná • bez DEHP

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • • • •
Protišmykovosť •
Priedušnosť  

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

29729 červenohnedý 10 / XL 1/6/60  

Rukavica pre pokladačov dlaždíc 
Fletex
• s bavlnenou nosnou tkaninou • mäkká, flexibilná, 
absorbujúca pot • plne povrstvená latexom, veľmi elastická 
a nepriepustná • s dlhou manžetou na optimálnu ochranu 
predlaktí • bezpečný mokrý a suchý úchop vďaka zdrs-
nenej a dvojito ponáranej ruke • odolná proti kyselinám, 
zásadám, soľným roztokom • podmienečne odolná proti 
acetónu, alkoholu • Oblasti použitia: Chemický priemysel, 
stavebný priemysel, kladenie dlaždíc, poľnohospodárstvo, 
potravinárstvo • EN ISO 11393-4:2019, CAT III

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť  

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297256 modrá 8 / M 1/6/60  
297257 modrá 9 / L 1/6/60  
297258 modrá 10 / XL 1/6/60  
297259 modrá 11 / XXL 1/6/60  

Rukavica na chemikálie Chemex
• nepriepustná rukavica na chemikálie so silnou nitrilovou 
povrchovou úpravou (0,85 mm) • nosná tkanina z bavlny 
• odolná proti množstvu agresívnych chemikálií ako 
n-Heptan, lúh sodný (40 %) alebo kyselina sírová (96 %) 
• vynikajúca pevnosť proti oderu • povrchový profil pre 
dobrý úchop pri suchých a vlhkých podmienkach • Oblasti 
použitia: Poľnohospodárstvo, strojárstvo, priemysel olejov, 
lakovňa

Zvlášť vhodná na manipuláciu s chemikáliami!

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • • • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť  

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297646 zelená 8 / M 1/6/60  
297647 zelená 9 / L 1/6/60  
297648 zelená 10 / XL 1/6/60  
297649 zelená 11 / XXL 1/6/60  

AJKLMNOPST 4011 X

AKLMNPST4131 X

4121 X
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Špeciálne Keron Works

Ochranná rukavica proti poreza-
niu Cutter
• Ochranné rukavice proti prerezaniu (15 Gauge) vyrobené 
zo sklolaminátu odolného proti prerezaniu, za účelom 
zlepšenia elasticity, zmiešaného so Spandexom a polyes-
terom • sivá PU-povrchová úprava dlane • veľmi dobrý 
zalícovaný tvar • tenká, vysoko kvalitná tkanina, tým žiadna 
únava rúk • Oblasti použitia: Práca s ostrými hranami, 
kovospracujúce podniky, sklo

 
 

s SB-príveskom
Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • •
Ochrana proti vlhku •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • • •
Rez • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297705 sivá / zelená 7 / S 1/6/60  
297706 sivá / zelená 8 / M 1/6/60  
297707 sivá / zelená 9 / L 1/6/60  
297708 sivá / zelená 10 / XL 1/6/60  
297709 sivá / zelená 11 / XXL 1/6/60  

Rukavica pre zváračov a na 
grilovanie Weldex II
• vyrobené z pevnej štiepanej hovädzej kože vyčinenej 
bez použitia chrómu • 5-prstová kombinácia • optimálna 
ochrana proti teplu pri grilovaní alebo zváraní • vnútri 
kompletne polstrovaná s mäkkým Moltonom, nad tým 
silná plachtovina • EN 12477 A+B

 
 

s SB-príveskom

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297370 creme 10 / XL 1/6/60  

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit  
Ochrana proti vlhku • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • • •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • •

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  

4X43 F

Novinka

4X41 C

Prírodné vyčinené

4234 X413X4X

Top Quality



581

2212 X

Špeciálne Keron Works
Rukavice pre reťazové píly Forester
Použitie 12 vrstiev nového materiálu na ochranu pri pílení Avertic Pro™ zo Švédska. Na rozdiel od 
tradičných vložiek odolných proti prepíleniu sa Avertic Pro™ vyznačuje lepšou pohyblivosťou, nižšou hmot-
nosťou a zvýšenou priedušnosťou. Používatelia strácajú vďaka dokonale priliehavému tvaru a vynikajúcej 
obratnosti prstov neochotu používať rukavice pre reťazové píly.
• Ochrana exponovanej ľavej ruky až do rýchlosti reťaze 16 m/s. • vodoodpudivá a hebká kozinka vyčinená 
bez použitia chrómu, dvojitá výstuž na dlani, zvýšená odolnosť proti oderu • Zadná časť rukavice z ela-
stického Spandexu pre optimálnu pohyblivosť a pružnosť • Signálové farby na lepšiu viditeľnosť v poraste 
• Oblasť použitia: Lesníctvo, starostlivosť o krajinu • priedušná • EN ISO 11393-4:2019, CAT III

KAT III

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • • • • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297527 oranžová / čierna 9 / L 1/3/60  
297528 oranžová / čierna 10 / XL 1/3/60  
297529 oranžová / čierna 11 / XXL 1/3/60  

Rukavica Wood II
• rukavica vyčinená z kozinky bez použitia chrómu • koža v kvalite A bez jaziev a trhlín, veľmi 
stabilná a nepremokavá • kompletne polstrovaná s mäkkým Moltonom, dobrá ochrana pred 
chladom • s vysoko kvalitným pleteným pásom, do rukavice nepadá žiadna špina a sneh 
• pletený pás s integrovanou kožou na ochranu tepien • chrbát ruky z vodoodpudivého 
padákového hodvábu • Oblasti použitia: Lesné práce, hrubé práce s intenzívnym namáhaním

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •
Zima • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297943 zelená 9 / L 1/6/60  
297944 zelená 10 / XL 1/6/60  
297945 zelená 11 / XXL 1/6/60  
297946 zelená 12 / XXXL 1/6/60  

Prírodné vyčinené

Prírodné vyčinené

X1X

3244XDesign A Class 0
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Keron Works zima/studené dni
Zimná rukavica Arktic II
• z mäkkého syntetického materiálu odpudzujúceho vodu • hrubo polstrovaná s 
Thinsulate • príjemné teplo pri nízkych mínusových teplotách • čierny bavlnený chrbát 
ruky • mäkká manžeta • jemné spracovanie

Thinsulate™ 40 gramov

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • •
Priedušnosť • • •
Zima • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297993 čierna 9 / L 1/6/60  
297994 čierna 10 / XL 1/6/60  
297995 čierna 11 / XXL 1/6/60  
297996 čierna 12 / XXXL 1/6/60  

Zimná rukavica Polartex II
• vodotesná rukavica s priedušnou membránovou vrstvou • jemná a hebká kozinka 
nappa vyčinená bez použitia chrómu • teplá 40 g Thinsulate podšívka pre mrazivé teploty 
• elastický chrbát ruky Spandex • krátka manžeta s gumičkou, ruka zostáva pohyblivá, 
špina nepadá do rukavice • oblasti použitia všade tam, kde je požadovaná teplá, suchá 
rukavica

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • •
Jemný pocit • •
Ochrana proti vlhku • •
Odolnosť proti tuku/oleju  
Protišmykovosť • •
Priedušnosť • • •
Zima • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297612 tyrkysová / sivá 8 / M 1/6/60  
297613 tyrkysová / sivá 9 / L 1/6/60  
297614 tyrkysová / sivá 10 / XL 1/6/60  
297615 tyrkysová / sivá 11 / XXL 1/6/60  
297616 tyrkysová / sivá 12 / XXXL 1/6/60  

Prírodné vyčinené

X1X

1221 X
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Keron Works zima/studené dni
Zimná rukavica PowerGrab Thermo W
• 2-vrstvová jemná pletená rukavica s vynikajúcou tepelnou izoláciou • vnútri príjemne teplá akrylová 
podšívka (10 Gauge) • vonku čierna tkanina z jemného 13 Gauge polyesteru • ešte teplejšia ako úspešná 
rukavica PowerGrab Thermo, ale povrchová úprava porovnateľná • vysoko kvalitná povrchová úprava 
z latexovej peny • chrbát ruky a prstov voľný • palce úplne obalené • Dlaň s „MicroFinish“ (povrchová 
štruktúra podobná prísavkám), mimoriadne pohodlný úchop aj za suchých alebo vlhkých podmienok 
• vypraná, tým ochrana pred alergiami z latexu • Oblasti použitia: Práce v zime na voľnom priestranstve, 
pri ktorých je potrebný cit v končekoch prstov

Vnútri s príjemne teplou akrylovou 
podšívkou

 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • •
Zima • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297582 čierna 8 / M 1/6/72  
297583 čierna 9 / L 1/6/72  
297584 čierna 10 / XL 1/6/72  
297585 čierna 11 / XXL 1/6/72  

Zimná rukavica IceGrip
• bezšvová jemná pletená rukavica z polyesteru/bavlny 
• fluorescenčná • s teplou akrylovou podšívkou • elastická 
povrchová úprava z latexovej peny • Oblasti použitia: Stavba, 
mraziarenský priemysel, ako aj práce na voľnom priestranstve

 
 

s príveskom s čiarovým kódom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • • •
Zima • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

297481 oranžová 7 / S 1/6/60  
297482 oranžová 8 / M 1/6/60  
297483 oranžová 9 / L 1/6/60  
297484 oranžová 10 / XL 1/6/60  
297485 oranžová 11 / XXL 1/6/60  

01X 1231 X

X2X2141 X
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Keron Works zima/studené dni
Zimná rukavica PowerGrab Thermo
• jemná pletená rukavica z polyesteru/bavlny • s príjemnou akrylovou podšívkou ako ochranou proti chladu 
• ponorená v latexe • chrbát ruky a prstov voľný • palce úplne obalené • Povrch dlane s „MicroFinish“ 
• vypraná, tým ochrana pred alergiami z latexu

 
 

 

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • •
Odolnosť proti tuku/oleju •
Protišmykovosť • • • • •
Priedušnosť • • •
Zima • • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice OJ Pár/OJ  €

297381 oranžová 7 / S 6 par 6 / pack 1/6/72  
297382 oranžová 8 / M 6 par 6 / pack 1/6/72  
297383 oranžová 9 / L 6 par 6 / pack 1/6/72  
297384 oranžová 10 / XL 6 par 6 / pack 1/6/72  
297385 oranžová 11 / XXL 6 par 6 / pack 1/6/72  
297281 žltá 7 / S   1/6/72  
297282 žltá 8 / M   1/6/72  
297283 žltá 9 / L   1/6/72  
297284 žltá 10 / XL   1/6/72  
297285 žltá 11 / XXL   1/6/72  

s príveskom s čiarovým kódom

s SB-príveskom

Zimná rukavica ThermoDry I
• jemná pletená rukavica z polyesteru/bavlny (13 Gauge) 
• s príjemnou akrylovou podšívkou ako ochranou proti 
chladu • dvojnásobne ponáraná, preto odolnejšia proti 
oderu ako bežné latexové rukavice • 2. Ponorná časť 
z latexovej peny, preto mimoriadne pohodlný úchop 
• vodotesný • Oblasti použitia: Záhradníctvo a poľno-
hospodárstvo, mraziarenský priemysel, práce na voľnom 
priestranstve

 
 

s SB-príveskom

Hodnotenie  

Trvanlivosť • • • •
Jemný pocit • • •
Ochrana proti vlhku • • • • •
Odolnosť proti tuku/oleju • •
Protišmykovosť • • • •
Priedušnosť • •
Zima • • • •

Výr. č. Farba Veľkosť rukavice  €

298001 modrá 7 / S 1/6/72  
298002 modrá 8 / M 1/6/72  
298003 modrá 9 / L 1/6/72  
298004 modrá 10 / XL 1/6/72  
298005 modrá 11 / XXL 1/6/72  

01X1141 X

X2XXX

01X1131 X

Top Seller

EN 407:2020



 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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a dvora dvor
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podárstvopodárstvo

DojacieDojacie
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 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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