
VŠETKO O ELEKTRICKÝCH OHRADNÍKOCH



Vážení zákazníci, 

Je nám potešením predstaviť Vám náš nový katalóg elektrických 
oplotení pre novú pastevnú sezónu. Aj v tomto roku sme pripravili zopár 
inovácií vo výstavbe elektrických ohrád a ponúkame pokročilé riešenia 
na ich zhotovenie . Ako aj novinky v časti "PRÍSLUŠENSTVO" 
Spoločnosť VETIS je na trhu viac ako 25 rokov, svojim inovatívnym 
prístu-pom sa snaží chovateľom priniesť technologickú špičku z 
chovateľského sveta. 
Technológie ktoré ponúkame sú overené v zahraničí a sú vo veľkej 
miere podpísané nemeckou kvalitou. Ponúkame rozsiahle odborné 
znalosti pre Vaše chovy zvierat. Naše inpulzné zdroje sa vyrábajú v 
Nemecku, 
preto aj garancia v mnohých prípadoch prevyšuje zákonom dané limity. 
To Vám naďalej zaručuje maximálnu kontrolu a kvalitu procesov. 
Neustále sa snažíme poskytovať špičkovú technológiu v rámci daných 
bezpečnost-ných parametrov. Všetky naše oplotenia a odhradenia sú 
vyrábané po dôslednom testovaní v súlade s najnovšími verziami 
európskych noriem a obmedzení. 
Sme si vedomí potreby chovu zvierat a je našou neustálou snahou 
hľadať nové a ešte lepšie riešenia pre chov zvierat, uľahčiť každodennú 
prácu chovateľom hospodárskych zvierat, koní a domácich miláčikov. 
Prajeme Vám veľa inšpirácií pri listovaní v našom katalógu a sledovaní 
našej stránky www.vetis.sk. Sme pripravení kedykoľvek s Vami 
konzultovať Vaše požiadavky a potreby a byť nápomocní pri ich 
riešeniach. 
Príjemné čítanie. 

Váš tím VETIS 



Minimálne množstvo nákupu
Minimálne množstvo nákupu! Obrázok (3) zobrazuje najmenšiu jednotku
balenia v kusoch. Minimálne množstvo objednané pre obchod.

Počet kusov v danom balení
Číslo onačuje počet kusov v balení.
Tu sa cena vzťahuje na celé balenie.

Kartón
Číslo (1) predajná jednotka a k nej je viazaná cena
Číslo (10/100) zobrazuje ďaľšie množstvá balenia.

Paleta
Číslo určuje celkový počet tovaru na palete

Odporúčaná maloobchodná cena
Všetky uvedené ceny sú maloobchodné ceny odporúčané výrobcom
sú vrátane DPH , cena v katalógu sa vzťahuje na jednotku tovaru 
alebo jednotku balenia alebo maloobchodné množstvo tovaru

Druhy zvierat
Ikonky zvierat nájdete na mnohých výrobkoch. Označuje použitie pre
určité druhy zvierat.

Tieto symmboly nájdete v tomto katalógu.

Preprava
Všetky položky musia byť prepravované nákladným prepravcom z dô-
vodu ich rozmerov alebo hmotnosti. To vytvára dopravné náklady, ktoré
sa musia stanoviť individuálne. Optimalizujte prepravné náklady objed-
naním paletového množstva tovaru.



VETIS - značka zapísaná desaťročiami 

     VETIS pôsobí na truhu už skoro tri desaťročia, je nápomocný riešiť potreby chovateľov veľkých ale aj 
malých zvierat, jazdcov ale aj domácich miláčikov ako aj veterinárnych lekárov. 

- nemecká kvalita produktov pre elektrické ohradníky nám zabezpečuje stabilne spokojných zákazníkov
- 3 ročná záruka na impulzné zdroje je dnes realitou ktorá hovorí o kvalite
- poradenstvo je každodennou prirodzenou súčasťou komunikácie so zákazníkom
- poradenstvo podporené dlhoročnými skúsenosťami je pre našich zákazníkov cennou devízou Vďaka
vynikajúcim službám a vynikajúcej kvalite sa na nás môžete spoľahnúť!

Neváhajte nás kontaktovať, poradíme Vám

HORÚCA LINKA   +421918 787 808
     Naši odborníci na oplotenie vám radi pomôžu  s problémami rôzneho druhu na vašom oplotení. Bliká váš 
zdroj na červeno a neviete prečo? Je vaše oplotenie bez napätia a neviete nájsť chybu?  Nájdeme riešenie spolu!
     V prípade jednoduchých otázok je najlepšie poslať dotaz na e-mailovú adresu vetis@vetis.sk
     Ak máte zložitejší problém, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, radi Vám pomôžeme. Náš profesionálny 
partner v oblasti oplotenia je presne to, čo potrebujete pre správne fungovanie vášho oplotenia, pre správne 
plánovanie celého systému, ako aj optimalizáciu vašich investícií.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VETIS ide na sociálne médiá

V budúcnosti vás budeme pravidelne informovať o nových 
zaujímavých produktoch, aktuálnych témach veľtrhoch a 
akciách, vždy vás budeme priebežne informovať o novinkách 
na Facebooku a Instagrame.

Naše videá môžete zhliadnuť na YouTube, ktoré vám pskytnú 
mnohé užitočné informácie o našich produktoch a využieľnosti 
nami ponúkaných systémov.

Ak máte otázky kontaktujte nás, tešíme sa na informatívnu 
diskusiu.



V budúcnosti vás budeme pravidelne informovať 
o nových zaujímavých produktoch, aktuálnych témac
veľtrhoch a akciách, vždy vás budeme priebežne

informovať o novinkách na Facebooku a Instagrame.

Naše videá môžete zhliadnuť na YouTube, ktoré vám
pskytnú mnohé užitočné informácie o našich 
produktoch a využieľnosti nami ponúkaných systémov.

Ak máte otázky kontaktujte nás, tešíme sa na 
informatívnu diskusiu.



Nové produkty a ponuky 

Vždy presne na minútu! 

Vždy sa informujte! 

Pokiaí ide o všetky nové produkty a ponuky, jednoducho naskenujte kód 

uvedenÝ nižšie alebo navštívte nás na adrese www.ako-a9rar.de. 

Radi Vám tiež kedykoivek poradíme 
osobne alebo telefonicky. 

Pozor elektrický ohradník!
�RY-:::J�-

WEfMZAUN 



Takto funguje systém elektrického oplotenia

Systém elektrického oplotenia pozostáva z:

A) impulzného zdroja generujúceho pravidelné elektrické impulzy
B) z jedného alebo viac vodičov, ktoré prepravujú elektrinu (tieto nemusia nevyhnutne vytvárať uzatvorenú sľučku)
C) z izolácie tvorenej izolátormi, ktoré zabraňujú odklonu energie do zeme
D) zo stálych alebo mobilných kolov ktoré možno použiť podľa potreby
E) z uzemnenia, ktoré by malo zasahovať do vlhkých spodných vrstiev pôdy

Ak sa zviera dotkne vodiča, prúdový obvod sa uzavrie, elektrický prúd preteká cez zviera a zem späť do zdroja.

Zviera dostáva nepríjemný elektrický šok, ktorý nie je nebezpečný pre zdravie a ustupuje. Systém elektrického 
oplotenia sa úspešne používa :

…........................................................................................

- na umiestnenie zvierat vo vyhradenom priestore
- na odhradenie divožijúcich zvierat



Vysvetlenie technických pojmov 

@ 

uzemnenie 

Uzemnenie je dôležitou súčasťou elektrického obvodu. Aby sa zabezpečilo, že prúd bude prúdiť 
späť bez prekážky cez pôdu do impulzného zdroja, musí existovať najlepší možný kontakt medzi 
uzemňovacou tyčou a pôdou (pôda s nedostatočnou vlhkosťou zle vedie prúd). Pri zatíkaní 
uzemňovacej tyče hľadajte vlhké miesta, tj. uzemňovacia tyč musí mať dostatočnú dÍžku, aby 
dosiahla vlhkosť hlbokých pôd. 

Plotové napätie a energia impulzov 

Vrchol elektrického impulzu generovaného zdrojom sa nazýva plotové napätie. Vysoké 
napätie je potrebné na vytvorenie správneho výboja medzi vodičom plota a telom zvieraťa. Musí 
existovať minimálne napätie asi 2500 voltov. (Pre zvieratá s hrubou srsťou a vlnou odporúčame 
minimálne napätie 4000 voltov). Teraz môže cez tento most prúdiť prúd (impulzná energia). To 
znamená, že účinnosť šoku závisí od množstva impulznej energie (samotné napätie 
neubližuje!). Čím tvrdšie je zviera, tým viac energie by sa malo použiť na elektrickom 
ohradníku. Ďalej, potreba viac impulznej energie stúpa v závislosti na dÍžke plotu a jeho možnej 
strate (napr. vegetácia). Čím viac energie dodáva oplotenie, tým vyššia je jej spotreba energie. 
Pokiaľ ide o impulznú energiu, odporúčame starostlivo sa rozhodnúť najmä v prípade batérií 

alebo nabíjateľných akumulátorových zdrojov. 

Odpor oplotenia 

Okrem dostatočnej impulznej energie potrebujete aj vysoko vodivý materiál plotu, aby ste 
dosiahli maximálny možný šok a ubezpečili sa, že dochádza k minimálnym stratám energie 
dodávanej zvieraťu a že energia vopred "nezmizne". Odpor vodiča je míerou na hodnotenie 
materiálu oplotenia . Je uvedená v Ohm/ meter. Čím je táto hodnota menšia, tým lepšie 
je materiál vodivý. Čím dlhší je plot, tým lepšia musí byť vodivosť vybraného materiálu. Najlepšie 

materiály majú odpor <1 Q/ m; horšie materiály presahujú 4 Q/ m. Pozorovania ukázali, že okrem 
veľmi dobrej vodivosti, ktorá sa dosahuje hlavne medeným drôtom, je rozhodujúca pre 
bezpečnosť elektrického plota dlhodobá životnosť (napr. Pomocou drôtov z nehrdzavejúcej ocele 
so zlou vodivosťou). Tu náš osvedčený materiál TriCOND poskytuje potrebný kompromis a je 
známy vynikajúcou vodivosťou v kombinácii s predÍženou životnosťou. 

Na koľko kilometrov môžeme počítať účinosť ? 

Údaje o kilometroch sú často vysoko teoretické hodnoty, ktoré sú založené na najlepších 
možných podmienkach (vodivosť vodiča, pripojenia, stav izolácie, podmienky na zemi, 
uzemnenie) v systéme plotov. Tieto podmienky sa však neustále menia v dôsledku vplyvov 
počasia. Preto je dôležité, aby ste vo všetkých podmienkach oplotenia dosiahli minimálne 
ochranné napätie 2 500 voltov v každom bode systému oplotenia. 



230 V sieťové zdroje



Napájacie vedenie plota a kontrola uzemnenia 

Kontrola prívodného vedenia oplotenia 

,. 

Skontrolujte napätie oplotenia na 

konci prívodného vedenia plota 
�- .... .... .... . 

Vypnutie 
zariadenia · · 

Zapnutie 

'f 

Napätie nad 6 OOO voltov? 

Znovu pripojte prívodné vedenie k plotu! 

zariadenia · · · · · · · · ·· · · · ·· .. · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · ·

Skontrolujte napätie na plote pomocou testera plotov! 

Robustné zvieratá: 

najmenej 4 OOO voltov? 

Citlivé zvieratá: 

najmenej 2 500 
voltov? 

Kontrola systému oplotenia a uzemnenia 

... ........... ........... ··► 

-<( ... .... .. .. ••·► 

,. 

Skontrolujte uzemnenie. Zmerajte 
napätie priamo na uzemňovacom hrote! 

Napätie priamo na uzemnení 
nad 1 OOO voltov? 

Zlepšite uzemnenie 

NIE 

NIE 

► 

Napájacie vedenie od 
zariadenia k plotu je 

chybné 

ÁNO Problém 

► 

vyriešený 

Á 

y 

Porucha v plote Úbytok 
napätia v plote 

A 

skantroh.tjte napän. na plote Jlômottiu tésteru1>letov ...................... 

Citlivé zvieratá: 

najmenej 2 500 
voltov? 

Robustné zvieratá: 

najmenej 4 OOO voltov? 

yANO 

Všetko 

OK 

NIE 

,,-, .





Elektrický plot pre dojnice 
Odporúčanie: 10 mm 

páska, lanko

Elektrické plot pre malé kone 
Odporúčanie: 10 mm páska. 

lano 

Odhradenie diviakov Odporúčanie: 
siete proti divokých zvieratám, 10 

mm páska, polywire, oceľové 
lanko, drôt 

Elektrické ploty pre malé psy 
Odporúčanie: Hobbyset, 

polywire 

Elektrický plot pre býky, 
hovädzí dobytok a kravy s 
teľaťom.Odporúčanie: 10 

mm páska, lanko 

·Elektrické oplotenie
oviec Odporúčanie: siete 

pre ovce, lanká, drôt 

Elektrické ploty pre sliepky 
Odporúčanie: siete pre 

hydinu, 

•25cm 

Elektrické ploty pre mačky 
Odporúčanie: Hobbyset, 

lanko 

Koľko vodičov v akej výške? 

Elektrický plot pre veľké 
kone Odporúčanie: lano 

alebo páska hore do 40mm

Elektrický plot pre parkúrové 
kone.  Odporúčanie: lano 

alebo páska hore do40mm 

Pri chove domácich ošípaných je okrem elektrického 
oplotenia vo vnútornom vedení, potrebný vonkajší 

pevný plot hlavne pre divoké plemená (kovové lletívo, 
alebo panelové ploty) 

Elektrické oplotenie kôz 
Odporúčanie: drôt, 

oceľové lanko, 

Elektrické ploty pre husi 
Odporúčanie: siete pre 
hydinu, páska a lanko. 

•60cm 

Elektrický plot na 
odhradenie volaviek 

Odporúčanie: Hobbyset 

Elektrifikované ploty pre 
ošípané Odporúčanie: 10 

mm páska,  lanko

Elektrické ploty pre vysoké 
psy Odponlčanie: 
Hobbyset, lanko 

Elektrifikované oplotenie pre 
králiky . Odporúčanie: sie!' 

pre králiky, lanko

Špecifikácie, ako sú výšky plotov, sú iba približné a je potrebné ich prispôsobil' druhu 
zvierat, ktoré chcete oplotiť. Dodržiavajte regionálne predpisy, ak sú k dispoziciil 

,..., . . -.. . -



Výber impulzných zdrojov oplotenia

Zdroje napájané 230 V – PRVÝ VÝBER, ak je k dispozícii sieťová zásuvka.
Tieto zdroje majú neobmedzenú dobu prevádzky. Sú k dispozícii vo všetkých výkonnostných
triedach (od 0,5 J až po 14,5 J) od malých zvierat až po robustné a divožijúce zvieratá, krátke aj 
extrémne dlhé oplotenia alebo oplotenia s masívnym rastom vegetácie.
Vyšší výkon pravdaže nepoškodzuje zdravie zvierat, všetky zariadenia spĺňajú platné bezpečnostné
normy. Ak je zdroj určený na mobilné ohrady napr. na turnajoch, na cestách alebo meniacich sa
 pastvinách kde nie je k dispozícii 230 V, je nutné zvoliť niektorý z nasledujúcich zdrojov.

12V / 230 V DUO zdroje – maximálna flexibilita napájania s výkonými výstupmi energie.

Zdroje tohto typu kombinujú neobmedzenú prevádzku 230 V zdrojov s mobilitou výkonných
12 V zariadení. 12 V napájací kábel a 230 V adaptér sú súčasťou dodávky.

12 V zdroje napájané batériou majú vysoký výkon aj na oplotení z vyšším vegetatívnym rastom.
Ak nie je k dispozícii pripojenie na 230 V, potom sú 12 voltové zdroje optimálnym riešením aj 
pre robustné zvieratá,dlhé oplotenia alebo oplotenia s vegetatívnym rastom. Výbojová energia
je porovnateľná so sieťovými zdrojmi (od 0,5 J do 15 J).
Ako napájací zdroj sa používajú 12 V nabíjateľné batérie či už mokré alebo gélové.
V závislosti od typu oplotenia, výkonu zdroja typu batérie a ďaľších faktorov sa musia betérie
nabíjať každých 7-28 dní. Hriešením je použitie solárnych panelov, ktoré batérie neustále nabíjajú
počas slnečného svitu.

…...................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................

Kompaktné solárne zdroje.
Kompaktné solárne zdroje radu CASSIC – podobné 9 voltovým zdrojom pre menšie oplotenia 
bez vegetatívneho rastu alebo SunPOWER z radu EXPERT sú extrémne výkonné mobilné kompaktné
solárne jednotky. Monokrištalické solárne moduly v kombinácii s našimi vysokovýkonnými zariadeniemi
sú schopné dodávať energiu aj do oplotení dlhých aj niekoľko kilometrov. Vydržia pracovať aj niekoľko
týždňov aj bez priameho slnečného žiarenia. Aj za týchto podmienok je vaše oplotenie napájané
dostatočnou energiou.
Tieto špeciálne zariadenia sú mimoriadne vhodné na dlhé oplotenia. Dostatočné napätie
je dodávané na každom mieste oplotenia, bez potreby zásuvky. 12 V AGM batéria je integrovaná
a je stále nabíjaná prostredníctvom solárneho modulu. Ak je potrebné, možno batériu dobíjať
sieťovým adaptérom na 230 V.

….................................................................................................................................................................................................

9-voltové zdroje na suché batérie sú ideálne zariadenia pre menšie oplotenia a výbehy.
9 V zdroje sú vhodné pre kratšie oplotenia bez vegetatívneho rastu. Sú vysoko mobilné
a výrazne ľahšie v porovnaní s 12 V zdrojmi. 9 V batéria je funkčná niekoľko mesiacov a môže
pokryť aj celú pastevnú sezónu v závislosti od prevádzkového času, typu oplotenia a jej veľkosti.
( vyjadrené v Ah čím viac tým dlhšia životnosť) Po vybití nie je možné batériu nabiť!
9 V zdroje (alternatívne možno použiť aj s 12 V batériami) sú slabšie ako 12 V zdroje.
9 V zdroje sú zdrojom výkonu v rozpätí 0,15 J až do cca. 0,35 J. Vysoko nárazové 9 V zdroje
dokážu pododať výkon až 0,55 joule

….................................................................................................................................................................................................



12 voltové jednotky GPS 

Mobilná geolokácia a prevádzka 

Nový GPS Detektív od AKO umožňuje stálu mobilnú lokalizáciu 

prostredníctvom komunikácie a zapínania a vypínania vaš12 V impulzný 
zdroj na oplotení prostredníctvom SMS. Každá stavová správa, ktorú 

dostanete prostredníctvom SMS z jednotky elektrického plotu, vám povie 

• súradnice miesta
• identifikačné číslo jednotky

• rýchlosť medzi poslednými dvoma meraniami

• aktuálne napätie vyrovnávacej batérie v module GPS

• ako aj prúdové napätie 12 V hlavného zdroja napájania.

Smartphone s prístupom na internet pomocou mobilného telefónu vám umožňuje priamo kliknúť na 
súradnice a sledovať tak svoju jednotku pomocou Máp Google. Mobilná funkcia .SMS ON/ OFF" vám 

umožňuje dočasne vypnúť jednotku, aby ste mohli opraviť svoj plot v mieste poruchy a následne ho 

znova zapnúť bez toho, aby ste sa museli vracať k miestu pripojenia elektrického plota. 

Alarmové správy sa odosielajú automaticky prostredníctvom SMS, ak: 

• sa impulzný zdroj vášho plota presunie z okruhu cca. 300 m, keď je aktívny režim
,,ochrany proti krádeži" (funkcia radenia).

• napätie hlavného zdroja 12 V klesne pod 11,8 V.
• napätie internej vyrovnávacej batérie klesne pod 3, 7 V.

Ak je impulzný zdroj elektrického plotu odpojený od hlavného zdroja energie 12 V, impulzný zdroj vás o 

tom informuje prostredníctvom SMS, avšak impulzný zdroj bude naďalej napájaný prostredníctvom 

vnútornej vyrovnávacej batérie ďalších 24 hodín, čím sa umožní chyba lokalizovať ďalej. Po uplynutí tejto 

doby bude môcť impulzný zdroj znova odosielať správy o stave, len čo bude znovu pripojený k 12 V 

napájaniu. 

))) 



Vysvetlenie symbolov

popis jednotka vysvetlenie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V systéme elektrických ohrád môžeme zistiť nasledujúci odpor.

odpor ohm
- odpor uzemnenia by mal byť čo najnižší
- odpor vodičov v závislosti od dĺžky oplotenia by mal byť čo najnižší
- odpor izolátorov by mal byť čo najvyšší
Najlepšie vodiče majú odpor menej ako 0,25 ohmu na meter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

volt Toto napätie je možné dosiahnuť pri minimálnom odpore oplotenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napätie 
v otvorenom volt
obvode

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napätie ohm Napätie na oplotení pri odpore 500 ohmov.
Pri 500Ώ

Aby sa umožnilo spätné prúdenie elektriny zo zeme do zariadenia, mal by byť
uzemnenie kus  zabezpečný optimálny kontakt medzi uzemňovacou tyčou a zemou(suchá 

pôda je zlý vodič).  Uzemňovacia tyč musí byť galvanizovaná, musí sa zatlačiť
do vlhkých pôdnych vrstiev. Ak je potrebné treba zvoliť dlhšiu tyč.
Počet uzemňovacích tyčí je závislý od výkonu zdroja.

Max.napätie

Napätie na výstupe uzemneného impulzného zdroja bez prip.oplotenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vstupná 
energia joule

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maximálny joule
výkon

Maximálna energia prenášaná zo zdroja do oplotenia. 
Tiež ako nárazová sila

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minimálny joule
výkon

Minimálna energia prenášaná zo zariadenia na oplôtok. 
Dá sa dosiahnuť prepnutím zdroja na nižší výkon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prepínač ochrany žriebät
predĺži interval impulzov (až na 60 sekúnd) aby nadmerne nestresoval zviera
paralelne vydáva akustický signál

Energia absorbovaná zariadením. Pomer účinnosti vstupnej a výstupnej
 energie, dáva uživateľovi relevantnú hodnotu energie výboja.

Uživatelia môžu podľa potreby aktivovať spinač ochrany.
V prípade uviaznutia zvieraťa v plote zariadenie výrazne



Vysvetlenie symbolov

popis jednotka vysvetlenie

oplotenia km
(2000 V)

Pri dĺžkach elektrických oplotení sa udáva teoretická dĺžka 
v súlade s VDE. Táto je limitovaná konštrukciou, porastom 
pôdnymi podmienkami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Max.dĺžka
oplotenia km
s premenlivým
porastom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
približný
počet kus Pre zdroje s napájaním 230 V a 12 V je udávaný max. počet 
elektrifik. sietí 50 m dlhých, ktoré je možné použiť.
sietí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

napájacie
napätie volt
230 V

Zdroje s napájaním 230 V majú neobmedzenú dobu činnosti, 
sú ideálne na elektrifikovanie dlhých ohrád.
Zdroje sú k dispozícii vo všetkých výkonnostných triedach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

volt
napájacie napätie
12 V 

alebo solárne 12 V

Zdroje napájané 12 V batériou sú dobrým riešením pre 
dlhé oplotenia s rastom vegetácie ak nie je k dispozícii 230 V.
Energia výboja je porovnateľné so zdrojmi napájanými 230 V.
Vhodným doplnkom pre udržiavanie napätia batérie sú solárne
moduly. Zdroje sú ponúkané v celej výkonnostnej rade.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

napájacie Tento typ zariadení kombinuje neobmedzenú dĺžku činnosti 
napätie volt zariadenia 230 V zdrojov a flexibilitou 12 V zariadení
230V 
Alebo 12 V

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

napájacie 
napätie volt
9 V

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

napájanie
2x1,5 V volt

3 V zariadenia sú vhodné na prenosné ohrady napr. na 
výcvik koní.
Vhodné pre oplotenia bez vegetácie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

spotreba mA Životnosť batérie sa dá vypočítať zo spotreby energie a jej
energie  kapacity.

Teor.dĺžka

Vegetácia v značnej miere ovplyvňuje dĺžku oplotenia
čím viac vegetácie bude na oplotení, tým budú straty väčšie.
Označenie dĺžky ráta s kvalitnými vodičmi a perfektnými spojmi.
Pravbdaže aj s perfektným stavom uzemnenia.

Zariadenia napájané 9 V suchou batériou sa vyznačujú 
veľkou mobilitou spojenou s dlhou výdržou batérie.
Sú idálne pre krátke oplotenia, alebo oplotenia flexibilné.



Séria impulzných zdrojov

Náš sortiment sme rozdelili do skupín podľa rôznych kritérií
aby sme Vám pomohli vybrať správne.

- digitálne displeje na ľahké čítanie všetkých dôležitých
informácií
o zariadení a systéme oplotenia

- výkonné zdroje pre najvyššie požiadavky - dlhé oplotenia
a ťažké podmienky nie sú problémom

- inteligentné prispôsobenie stavu oplotenia alebo alarmu,
funkcie zaisťujú najvyššiu úroveň bezpečnosti pre ľudí a
zvieratá

digitálny displej

….....................................................................................................................................

Premium

Expert

- LED displej umožňuje ľahké vizuálne sledovanie
aktuálneho oplotenia a stavu zariadenia hneď na prvý pohľad

- zariadenia s vysokým výstupným výkonom pre náročné
oplotenia pre odolné zvieratá a silný vegetatívny rast

- dobré vybavenie znamená flexibilitu pri aplikácii

LED-displej

kontrolka

Classic

- funkčné indikátory ukazujú nedostatky na displeji
blikaním červenej kontrolky

- lacné zariadenia navrhnuté na štandardné oplotenia
- masívne zariadenie vhodné pre hobby aj profi použitie



Prehľad impulzných zdrojov 

= 
.. 

Označenie 
... 

N 700 71 • 

N 1200 31 12.500 V 1,20 J 10,0 km 2,0 km 1,0 km • • • • • 

N 3500 31 11.500V 3,50 J 20,0 km 6,0 km 2,5 km • • • • • • 

N 4800 31 9.000 V 4,80 J 30,0 km 8,0 km 4,0 km • • • • • • 

"' 

·s N 5000 29 1 O.OOO V 5,00 J 45,0 km 8,0 km ... 4,5 km • • • • • • 

"O 

70,0 km 15,0 km 7,5 km ,., Ni7000 29 1 O.OOO V 7,50 J • • • • • • 

-� Ni10000 29 � 10.200 V 10,00 J 80,0 km 18,0 km 9,0 km • • • • • • 

> 
o N Di 2500 27 9.300 V 2,50 J 25,0 km 5,0 km 2,0 km . • . . 
M "" 

NDi 4500 27 1 O.OOO V 4,50 J 40,0 km 10,0 km 4,0 km • . . . . . 

N Di 6500 25 1 O.OOO V 6,50 J 60,0 km 12,0 km 6,0 km • • • • • • 

N Di 10000 25 10.200V 10,00 J 80,0 km 18,0 km 9,0 km • • • • • • 

N Di 15000 25 10.200 V 14,50 J 100,0 km 22,0km 12,0 km • • • • • • 

X 1000 36 10.500 V 1,60 J 10,0 km 1,5 km 0,8 km • • 

<1>;> X 2500 36 9.600 V 2,00 J 18,0 km 
·oo

4,0 km 1,7 km • • • • 

._. M 
"ON 

X4000 36 9.600 V 3,00 J 35,0 km .. -. 12,0 km 5,0 km • • • • 

o>

:=i"" XDi 10000 35 1 O.OOO V 10,00 J 80,0 km 18,0 km Oc 10,0 km • • • • • • 

XDi 15000 35 1 O.OOO V 15,00 J 100,00km 22,0km 14,0 km • • • • • • 

Savanne 2000 46 9.600 V 1,90 J 20,0 km 5,0 km 2,0 km • • • • • 

Savanne 3000 46 9.600 V 3,00 J 35,0 km 12,0 km 5,0 km . . . . . 

"' A 2000 49 9.600 V 2,00 J 18,0 km 4,0 km 1,7 km • • . • • . • 

·o
...

A 3300 49 10.200 V 3,30 J 28,0 km 6,0 km 3,0 km "O • • • • • . • 
..

'"'
... A 1200 47 10.700 V 1,40 J 10,0 km 5,0 km 
-�

1,5 km . • • • . • 

AD 2000 digital 43 10.500 V 2,1 OJ 20,0 km 8,0 km 3,0 km "' • • . • • 
.c 
'"'
... AD 3000 digital 43 10.800 V 3,00 J 30,0 km 10,0 km 4,0 km • • • • • 
2
o
> AD 5000 digital 43 
""

11.000 V 4,60 J 38,0 km 14,0 km 5,5 km • • • • • • 

AN 3100 45 10.200 V 3,50 J 33,0 km 12,0 km 4,5 km • • • • 

AN 5500 45 10.300 V 4,80 J 43,0 km 17,0 km 7,0 km • • • • • • 

AN 5500 digital 41 1 O.OOO V 5,00 J 43,0 km 17,0 km 7,0 km • • • • • • 

S 250 55 10.500 V 0,25 J 3,0 km 0,7 km • • • • • 

S 800 53 12.000 V 0,80 J 10,0 km 1,5 km 0,8 km • • • • • 

S 1500 53 1 O.OOO V 1,50 J 15,0 km 3,0 km 1,5 km . . . • .

S 3000 53 10.500 V 3,00 J 35,0 km 6,0 km 3,0 km . . . . 

. 8 
B 40 71 8.500 J 0,03 J 0,2 km ♦ • 

... 
'"' B 140 69 8.400 V 0,16 J 2,0 km ;; 0,5 km • • • • . 

.o 
,::, B 240 multi 69 8.800 V 0,24 J 3,0 km 0,6 km • • • • • 

� B 250 plus 67 10.500 V 0,25 J 3,0 km 0,7 km • • 

= 

Cl) B 500 plus 67 9.000 V 0,50 J 9,0 km 6,0 km 1,8 km • • • 
·o
...

"O 
BD 300 digital 65 11.000V 0,30 J 6,0 km 4,0 km 1,5 km .. • • 

'"'

2 BD 400 digital 65 11.400V 0,40 J 8,0 km 5,5 km 1,7 km • • 

o
>

BD 600 digital 

:: ;_ -

t-



Impulzné zdroje sieťové napájanie 230 V 

Zdroje spÍňajú najnáročnejšie požiadavky na elektrické oplotenie. Zdroje 
napájané na 230V majú neobmedzenú dobu používania. Sú dostupné vo 
všetkých výkonnostných kategóriách sú najlepšou voľbou pre 
zabezpečenie energie pre elektrické ohradníky, pre dlhé oplotenia, pre 
mohutné zvieratá (výstup od 0,5 do 14,5 Jolov). Vyššia energia 
samozrejme nespôsobuje ohrozenie zdravia ani pre ľudí ani pre zvieratá. 
Vsetky naše zdroje spÍňajú príslušné bezpečnostné štandardy. 

Výhody na prvý pohlad: 

- nízke náklady
- nízka cena
- vysoký výkon
- odolné voči vegetácii

Odporúčané príslušenstvo: 
(nezahŕňa) 

[Z] Uzemňovacia tyč 
s profilom T 1 m kat.č. 44615 
T-profil 2 m ref. no. 441369

� BleskopoistkaL_lJ kat..č. 44601 

� 

výstražná tabulka 
katč. 446513 

Oigitálnyvoltmeler 
kat.č. 441228 

3-ročná záruka



230 V sieťové zdroje

Corral Super N 10000 
DrSuper N 10000 D

Corral Super N 6000 Dal 
Super N 6000 D

- extrémne výkonný zdroj
- inteligentné nastavenie výkonu
- pre veľmi dlhé ploty s vegetáciou
- pre robustné druhy ako napr.

hovädzí dobytok
- odhradenie divých

zvierathradenie divých zvierat

- veľkokapaccitný zdroj s
inteligentným nastavením
- pre dlhé ploty s vegetáciou
- pre robustné druhy ako napr.
hovädzí dobytok
- odhradenie divých zvierat

digitálne zobrazenie napätia oplotenia a kvality uzemnenia digitálne zobrazenie napätia oplotenia a kvality uzemnenia

kat.č. € kat.č. €

381162 1 381161 1

Super N 6000 D 381161 8,00 J 6,00 J 0,50 J 10800 V10 800 V 6200 V 170 km 35,0 km 12,0 km 6,0 km 20 4 2 7 Watt
Super N 10000 D 381162 14,00 J 10,00 J 0,55J 11300 V11 300 V 6800 V 300 km 75,0 km 18,0 km 7,5 km 25 4 2 13 Watt

- efektívny zdroj
- použiteľný pre veľké
a stredne veľké zvieratá

- pre oplotenia so silnou
vegetáciou

- všestranné použitie

Corral Super N 15000 Corral Super N 10000 Corral Super N 5000

- určený pre dlhé oplotenia
- navrhnutý pr robustné zvieratá
- pre oplotenia so silnou vegetáciou
- vhodný najmä pre dobytok, ovce,
kozy ale aj kone

- vhodný na odhradenie
Divo žijúccich zvierat

- plot je monitorovaný alarmom alarm
spomaľuje činnosť
zdroja pri uviaznutí zvieraťa alebo
človeka

- veľmi nízka spúotreba energie

- efektívny zdroj
- vhodný pre dlhé oplotenia
- pre oplotenia so silnou vegetáciou
- vhodný najmä pre dobytok, ovce,
kozy ale aj kone

- vhodný na odhradenie
Divo žijúccich zvierat

- plot je monitorovaný alarmom alarm
spomaľuje činnosť
zdroja pri uviaznutí zvieraťa alebo
človeka

- veľmi nízka spúotreba energie

€ € €

381167 1 381165 1 381160 1

N 5000 381160 7 4,8 0,55 10000 V 9200 V 6800 V 140  km 45 km 8 km 4,5 km 15 3 1 7 W
N 10000 381165 14 10 0,55 11300 V 9600 V 6400 V 300 km 75 km 18 km 7,5 km 25 4 2 13 W
N 15000 381167 20 14,5 0,6 10200 V 9500 V 7000 V 350 km 100km 22 km 12 km 30 5 3 18 W

kat.č. kat.č. kat.č.



230 V sieťové zdroje

TITAN N 6800 TITAN N 3800 TITAN N 1800

Svetelná kontrola funkcií Viacfarebný stĺpcový LED graf  
pre sledovanie stavu oplotenia

Kombinovaná LED kontrola 
oplotenia a uzemnenia

€ € €

392536 1 392533 1 392531 1

kat.č. kat.č. kat.č.

N 1800 392531 1,8 J 1,2 J 12500 V 9000 V 3400 V 40 km 10 km 2 km 1 km 3 1 - 5 
WN 3800 392533 3,8 J 2,3 J 11000 V 10000 V 5100 V 70 km 17 km 5,5 km 2,2 km 6 2 1 6 
WN 6800 392536 6,8 J 4,8 J 9000 V 8600 V 5700 V 130 km 30 km 8 km 4 km 12 3 2 7 
W

TITAN Ni 16000 TITAN Ni 12000
- extrémne výkonný zdroj
- vhodný pre dlhé oplotenia so silným porastom
- vhodný pre veľké zvieratá
- vhodný na odhradenie divo žijúcej zveri
- funkcia alarmu s nepretržitým monitorovaním
- ak zviera alebo človek uviazne v oplotení znižuje
výrazne frekvenciu pulzov a znižuje výkon

- výrazne znížená spotreba energie pri
optimálnom výkone

- extrémne výkonný zdroj
- vhodný pre dlhé oplotenia so silným porastom
- vhodný pre veľké zvieratá
- vhodný na odhradenie divo žijúcej zveri
- funkcia alarmu s nepretržitým monitorovaním
- ak zviera alebo človek uviazne v oplotení
znižuje výrazne frekvenciu pulzov a znižuje
výkon

- výrazne znížená spotreba energie pri
optimálnom výkone

dvojfarebné LED kontrolky na výstupné napätie stav 
uzemnenia a kontrola spotreby energie

dvojfarebné LED kontrolky na výstupné napätie stav 
uzemnenia a kontrola spotreby energie

€ €
392546 1 392542 1

kat.č. kat.č.

- výkonný sieťový zdroj
- vhodný pre oplotenia so silným
porastom

- náš všestranný zdroj pre náročné
použitie

- vhodný pre dobytok, ovce kozy,
kone a aj zver

- veľmi výkonný zdroj na 230 V
- použiteľný pri miernom až
strednom poraste

- dá sa univerzálne použiť pre
štandardné dĺžky oplotení

- idélny pre kozy kone,ovce hovädzí
dobytok a hydinu

- efektívny zdroj na 230 V
- pre krátke oplotenia
- zvlášť vhodný pr kone



230 V sieťové zdroje
Inteligentné zdroje napájané 230 V sieťovým napätím sú veľmi efektívne. Sú vhodné pre robustné zvieratá ako aj dlhé oplotenia s 
rastom vegetácie. Zdroje s označením Ndi sa automaticky prispôsobujú stavu oplotenia. Silné zdroje do istej miery uľahčujú 
starostlivosť o oplotenie brzdením rastu vegetácie. Vďaka oneskorenému výboju sú tieto zdroje bezpečnej-šie pre ľudí a pre 
zvieratá. Oplotenie je neustále monitorované poplašnou  funkciou, ktorá sa spustí ak v oplotení uviazne zviera alebo človek. 
Spustením funkcie sa výrazne znižuje frekvencia výbojov a znižuje sa aj ich hodnota.

- výkonný zdroj
- vhodný na extrémne podmienky
- zdroj s inteligentným nastavením výkonu
- vhodný pre robustné zvieratá

- výkonný zdroj
- vhodný na extrémne podmienky
- zdroj s inteligentným nastavením výkonu
- vhodný pre robustné zvieratá

- najvýkonnejší zdroj
- vhodný na extrémne podmienky
- zdroj s inteligentným nastavením výkonu
ktorý používa maximálne povolené limity

- vhodný pre robustné zvieratá

Ndi 15000 digital Ndi 10000 digital Ndi 6500 digital

Hodnoty dig.displeja stav 
napätia a stav uzemnenia

Hodnoty dig.displeja stav 
napätia a stav uzemnenia

Hodnoty dig.displeja stav 
napätia a stav uzemnenia

€ € €

372815 1 372810 1 372806 1

kat.č. kat.č. kat.č.

372806 8,2 J 6,5 J 0,5 J 10000 V 9500 V 6500 V 180 km 60 km 12 km 6 km 20 5 3 7 W
372810 14,0 J 10 J 0,55 J 10200 V 9600 V 6900 V 300 km 80 km 18 km 9 km 25 5 3 13 W
372815 20 J 14,5 J 0,6 J 10200 V 9500 V 7000 V 350 km 100 km 22 km 12 km 30 5 3 18 W

NDi 6500
NDi 10000
NDi 15000

230 V zdroje
NDi 4500 NDi 2500

- výkonný zdroj
- pre dlhé oplôtky s miernou

vegetáciou
- vhodný pre kone, HD, ovce,

kozy, hydinu

- - extrémne výkonný zdroj
- použitie v ohradách s ťažkou
vegetáciou

- náš všestranný zdroj pre
ťažké aplikácie

- ideálny pre ovce, hovädzí
dobytok, na odhradenie divo
žijúcich zvierat

Digitálny displej na kontrolu oplotenia a uzemnenia Digitálny displej na kontrolu oplotenia a uzemnenia

Katka. € kat.č. €

372802 1 372800 1

NDi 4500 372802 6 J 4,5 J 10000 V 9500 V 6100 V 120 km 40 km 10 km 4 km 12 3 1 7 W
NDi 2500 372800 3,5 J 2,5 J 9300 V 9300 V 6000 V 70 km 25 km 5 km 2 km 7 3 1 6 W



€ € €

372811 1 372807 1 372804 1

Ni 5000 372804 7 J 5 J 0,55 J 10000 V 9200 V 6800 V 140 km 45 km 8 km 4,5km 15 3 1 7 W
Ni 7000 372807 10 J 7,5 J 0,55 J 10000 V 9500 V 6700 V 230 km 70 km 15 km 7,5 km 20 5 3 9 W
Ni 10000 372811 14 J 10 J 0,55 J 10000 V 9600 V 6900 V 300 km 80 km 18 km 9 km 25 5 3 13 W

kat.č. kat.č. kat.č.

- extrémne silný napájací zdroj na 230 V
- pre dlhé ploty so silnou vegetáciou
- určené pre ťažké druhy, ako je
dobytok, ovce, kone a voľne žijúce
zvieratá
- plot je neustále monitorovaný
alarmovou funkciou, ktorá spúšťa alarm a
spomaľuje sekvenciu impulzov, ak sa
dotýka dlhší čas
- veľmi nízka spotreba energie v režime
normálnej prevádzky

- veľmi  výkonný napájací zdroj s inteligentným
prispôsobením výkonu (impulzová technika
AKOtronic).
- výhody:pre veľmi dlhé oplotenia s hustým
porastom.
- oblasti použitia - Vhodný pre veľké oplotenia,
pre kone, kravy, ovce.
- vlastnosti - Úprava intenzity výboja s
oneskorením zvyšuje bezpečnosť pre človeka a
zviera pri dotyku s oplotením
- blikajúce indikátory LED pre výstupné a zemné
napätie, ako aj pre spotrebu prúdu.

- veľmi efektívne napájanie 230
voltov
- môže byť použitý so stredným až
ťažkým vegetatívnym rastom
- naše všestranné zariadenie pre
všetky druhy zvierat
- s viacfarebným LED stĺpcovým
displejom pre monitorovanie
napätia

Kontrola funkcie
Viacfarebný stĺpcový graf 
monitorovanie stavu plota

Kontrolka stavu oplotenia 
LED kontrolka uzemnenia

€ € €

372886 1 372883 1 372881 1

N 1200 372881 1,7 J 1,2 J 12500 V 9000 V 3400 V 40 km 10 km 2 km 1 km 3 1  - 5 W
N 3500 372883 5,5 J 3,5 J 11500 V 10000 V 5700 V 90 km 20 km 6 km 2,5 km 9 2  - 7 W
N 4800 372886 6,7 J 4,8 J 9000 V 8600 V 5700 V 30 km 30 km 8 km 4 km 12 3 1 7 W

kat.č. kat.č. kat.č.

- neuveriteľne účinný napájací zdroj na
230 voltov
- môže byť použitý so stredným až
ťažkým vegetatívnym rastom
- naše všestranné zariadenie do
náročných podmienok
- ideálne pre kone, hovädzí dobytok,
ovce, kozy a proti voľne žijúcim zvieratám

- veľmi účinný 230 voltov sieťové
napájanie všestranné napájanie
- môže byť použité do strednej
vegetácie
- univerzálne použiteľné pre
štandardné ploty
- ideálne pre kone, kravy, ovce, kozy,
sliepky

- efektívný 230 V napájanie
- pre krátke ohrady a nízkou
vegetáciou
- ideálna pre malé konské
výbehy
- riadený mikroprocesorom
- spotreba energie: 5,0 W

Ni 5000 Ni 7000 Ni 10000

N 4800 N 3500 N 1200



€ €

392513 1 392511 1

DUO 1500 392511 1,5 J 1,0 J 12000 V 9000 V 4100 V 35 km 10 km 1,5 km 0,8 km 3 1 40-115 mA
DUO 3000 392513 3,0 J 2,0 J 9600 V 8300 V 6100 V 70 km 18 km 4,0 km 1,7 km 6 2 75-193 mA

kat.č. kat.č.

TITAN DUO 3000 TITAN DUO 1500

- 12 V/ 230V kombinovaný
DUO zdroj s efektívnym
výkonom

- pre krátke oplotenia s bez
vegetácie

- 12 V/ 230V
kombinovaný DUO zdroj
s vysokým výkonom

- pre priemerné oplotenia
s normálnym porastom

- s vypinačom

LED kontrolka oplotenia s výstražným 
indikátorom batérie

LED kontrolka oplotenia s výstražným 
indikátorom batérie

odporúčný solarny modul 375251–25 W odporúčaný solárny modul kat.č.:375151 – 15 W

kat.č. € kat.č. €

372935 1 372930 1

Xdi 10000 372930 15,0 J 10,0 J 10000 V 9000 V 7200 V 300 km 80 km 18 km 10 km 25 5 3 240-700 mA
Xdi 15000 372935 20,0 J 15,0 J 10000 V 9000 V 7200 V 350 km 100 km 22 km 14 km 30 5 3 240-1100 mA

DUP zdroje napájanie 230 V/12 V

- ultra výkonný impulzný zdroj
- pre dlhé oplotenia s

vegetáciou
- pre robustné zvieratá a

divo žijúcu zver

- výkonný impulzný zdroj
- pre dlhé oplotenia s

vegetáciou
- pre robustné zvieratá a divo

žijúcu zver

Power Station XDi 15000 Digital Power Station XDi 10000 Digital

Odporúčaný solárny modul 
375999 (100W) so zemnou 

kotvou kat.č. 442382

Odporúčaný solárny modul 
375999 (100W) so zemnou 

kotvou kat.č. 442382



€ € €

372874 1 372872 1 372871 1

X 1000 372871 1,6 J 1,0 J 12000 V 9000 V 4100 V 35 km 10 km 1,5 km 0,8 km 3 1 40-115 mA
X2500 372872 3,2 J 2,0 J 9600 V 8300 V 6100 V 70 km 18 km 4,0 km 1,7 km 6 2 75-193 mA
X4000 372874 4,5 J 3,0 J 9600 V 8300 V 6300 V 95 km 35 km 12 km 5 km 12 3 77-300 mA

kat.č. kat.č. kat.č.

DUO zdroje napájané 230 V/12 V

DUO Power X 4000 DUO Power X 2500 DUO Power X 1000

- zdroj s  efektívnym  výkonom
pre krátke oplotenia
- odporúčaný solárny modul
kat.č.: 375251 25 W

- zdroj s  vysokým  výkonom
- pre bežné oplotenia
- vhodné pre robustné zvieratá
- vhodné na odhradenie divo žijúcich

zvierat
- odporúčaný solárny modul kat.č.:

375251 25 W

- zdroj s extrémne vysokým
výkonom

- pre dlhšie oplotenia s vegetáciou
- vhodné pre robustné zvieratá
- vhodné na odhradenie divo

žijúcich zvierat
- odporúčaný solárny modul

kat.č.: 375251 25 W

Kontrolka LED na stav 
oplotenia a stav batérie

Kontrolka LED na stav 
oplotenia a stav batérie

Kontrolka funkcie LED 
vizuálna kontrola batérie

230 V / 12 V duálne zdroje

- 12 V/ 230 V DUO zdroj s
vysokým výkonom

- pre normálne oplotenia s
nízkou vegetáciou

- vybavený vypínačom

Corral Super NA 200 DUO

- 12 V/ 230 V DUO
zdroj s efektívnym
výkonom

- pre malé oplotenia
bez vegetácie

Corral Super NA 100 DUO

kontrolka napätia oplotenia a samostatný indikátor batérie kontrolka funkciu LED a samostatný indikátor batérie

€ €

381472 1 381471 1

NA 100 DUO 381471 1,1 J 0,8 J 0 10000 V 8700 V4200 V30 km 10,0 km 1,5 km0,8 km 2 1 0 95 mA
NA 200 DUO 381472 2,6 J 1,8 J 0 9600 V 8300 V6100 V70 km 18,0 km 4,0 km1,7 km 6 2 0 90-188 mA

kat.č. kat.č.



Solárne panely a príslušenstvo
Solárne moduly pre zariadenia Corral Super

- samostavenie pri správnom dimenzovaní

375056 5W solárny modul pre B170, B250, B340
375086 8W solárny modul pre AB100
375156 15W solárna modul pre AB250
375151 15W s.modul pre NA100, NA200 a A 100M
375251 25W solárny modul pre NA 200
375256 25W solárny modul pre AB 450 digital
375401 45W solárny modul pre A 5000

 Vy ako ekologicky uvedomelý a progresívny 
užíveteľ môžete urobiť oveľa viac. Stante sa 

vlastným dodávateľom energie pre Vaše oplotenie-
snajekelogickejším spôsobom výroby energie

kat.č. popis šírka výška hĺbka €

375056 5W solárny modul 20,0 cm 23,5 cm 2,0 cm 1
375086 8W solárny panel 37,5 cm 22,0 cm 2,0 cm 1
375156 15W solárny panel 37,5 cm 42,0 cm 2,5 cm 1
375151 15W solárny panel 37,5 cm 42,0 cm 2,5 cm 1
375251 25W solárny panel 37,5 cm 65,0 cm 2,5 cm 1
375256 25W solárny panel 37,5 cm 65,0 cm 2,5 cm 1
375401 45W solárny panel s ovládaním nabíjania 37,5 cm 111,0 cm 3,0 cm 1

Solárny modul 4W Solárna súprava 5 W

- solárny modul nieje vhodný na nabíjabie 12 V batérie
- solárny modul 1x4 W s držiakom
- vhodný pre všetky 9V zariadenia
- podpora 9V batérie za denného svetla

- vhodné pre zdroje na 9V batériu
- vrátane betérie 12 V 15 Ah AGM
- vrátane konzoly
- vrátane 230 V napájacieho zdroja

kat.č. € kat.č. €

377024 1

Dôležité: Zdroj nieje súčasťou dodávky!

377056 1

Dôležité: Zdroj nieje súčasťou dodávky!



kat.č. € kat.č. € kat.č. €

381451 1 381250 1 381210 1

AB 100/12 V 381210 1,1 J 0,7 J 8000 V 7800 V 3800 V 22 km 5,0 km 2,5 km 0,8 km 2 2 15-100 mA
AB 100/9 V 381210 0,7 J 0,45 J 7000 V 6800 V 3300 V 12 km 4,0 km 1,5 km 0,5 km - 1 15-65 mA
AB 250/12 V 381250 2,3 J 1,5 J 10500 V 9000 V 4600 V 40 km 10,0 km 4,0 km 1,5 km 4 2 15-150 mA
AB 250/9 V 381250 1,0 J 0,5 J 8800 V 7300 V 3500 V 15 km 5,0 km 2,5 km 0,6 km - 1 15-65 mA
AB 450/12 V 381451 5,4 J 3,0 J 10500 V 9800 V 6000 V 80 km 30 km 10 km 2,5 km 9 3 17-290 mA
AB 450/9 V 381451 1,0 J 0,5 J 10500 V 9500 V 4200 V 15 km 5,0 km 2,5 km 0,6 km - 1 17-65 mA

12 V batériové zdroje
- univerzálny výkonný
zdroj

- vhodné pre bežné
ohrady

- vhodné pre kone a
dobytok

- digitálny displej pre
kontrolu stavu napätia
na oploteni a stavu
uzemnenia

- sila impulzov sa dá
plynulo

- univerzálny výkonný
zdroj

- vhodné pre dlhé ohrady
- vhodné pre robustné
zvieratá

- digitálny displej pre
kontrolu stavu napätia na
oploteni a stavu
uzemnenia

- sila impulzov sa dá
plynulo nastaviť

- extrémne výkonný zdroj
- vhodné pre extrémne ohrady
- vhodné pre robustné zvieratá
- digitálny displej pre kontrolu
stavu napätia na oploteni a
stavu uzemnenia
- integrovaný regulátor pre
nabíjanie batérie solárnym
panelom

 LED diódy na kontrolu funkcie  LED diódy na kontrolu funkcie  LED diódy na kontrolu funkcie

Corral Super AB 450 digital Corral Super AB 250 Corral Super AB 100

 odporúčaný solárny 
modul 25W kat.č.: 375256

 odporúčaný solárny 
modul 15W kat.č.: 375156

 odporúčaný solár. modul 
8W kat.č.: 375086



kat.č. popis €

44650 kovová skrinka 1
44652 sada proti kráeži 1

kat.č. €

371200 1

kat.č. €

44656 1

kat.č. €

372003 1

Box proti krádeži
- elektrifikovaná kovová pozinkovaná skrinka
- vonkajšie rozmery v 37,5 x š 37,5 x d 33,5 cm
- veľkosť pre zdroj 36,5x11x37 cm
- miesto pre 12V batériu 36,5x21,5x21 cm
- zámok je súčasťou dodávky

montážna noha 100 cm je zároveň uzemnenie

Kovová ochranná skrinka  Náš typ:

skrinku 
smerujte na 

sever zabránite 
prehriatiu 

zdroja

- ochrana zdroja pred počasím
- posuvné dvierka z pexiskla
- uzamykatelné
- upevňovacie skrutky
sú súčasťou

- vonkajšie rozmery:
d35xš15,3xvýška37,6 cm

Kovová ochranná skrinka
- skrinka na zdroj a batériu do 110 Ah
- vnútorné rozmery:
š36xv21xh32 cm

odporúčané solarne moduly:
kat.č.:375151, 375251, 375401

Strešný solárny držiak

Dôležité: Zdroj nie je súčasťou dodávky!

- praktické prekrytie zdroja
- možnosť upevnená solárneho panela
- kompatibilné s nasledujúcimi sol. modulmi:

kat.č.:375151, 375251



kat.č. €

392527 1

A 7500 pozicia 2 392527 7,5 J 5,0 J 10300 V 8400 V 6500 V 150 km 43 km 17 km 7 km 21 3 12-440 mA
A 7500 pozicia 1 392527 2,5 J 1,7 J 9300 V 8400 V 6200 V 60 km 23 km 9 km 3,5 km 7 3 17-153 mA

     Náš najvýkonnejší 12-voltový akumulátorový prístroj pre najvyššie nároky, robustné 
zvieratá, ako sú diviaky, býky a pod., pre dlhé ploty alebo ploty s vysokým porastom.

• nízka spotreba energie kvôli úspornému obvodu
• s vypínačom, silný / slabý
• robustné a odolné púzdro
• prevádzka možná pomocou sieťového adaptéra 230 V (kat.č. 371012)
• vrátane kábla na pripojenie k oploteniu a uzemňovacieho kábla
• možnosť solárnej energie
• Odporúčané príslušenstvo: kovový box na batériu (kat.č. 44656)
• LED optická kontrolka napätia oplotenia
• LED kontrolka napätia batérie (LED bliká na červeno, len čo batéria dosiahne

približne 40% zostávajúcej kapacity).

Odporúčaný solárny modul: 45 Watt - kat.č. 375401

€ € €

381163 1 381473 1 381158 1

100 M 381158 1,4 J 1,00 J 0 9000 V 9000 V 5000 V 25 km 10,0 km 4,0 km 1,5 km 4 2 0 70-130 m
A 300 381473 4,8 J 3,00 J 0 9600 V 8300 V 6300 V 85 km 25,0 km 6,0 km 3,0 km 12 3 0 77-300 mA

A 5000 381163 7,0 J 4,30  J 0 10000 V 9700 V 6500 V 150 km 40,0 km 15,0km 5,0 km 18 3 0 116-430 mA

kat.č. kat.č. kat.č.

Odporúčaný solárny modul: 
25W katalógové č.:375251

Odporúčaný solárny modul: 
15W katalógové č.:375151

LED kontrolka oplotenia 
samostatný výstražný indikátor batérie

LED kontrolka oplotenia 
samostatný výstražný indikátor batérie

LED kontrolka oplotenia 
samostatný výstražný indikátor batérie

Corral Super A 5000

- náš najvýkonnejší zdroj napájaný 12 V
batériou

- určený pre najťažšie ohrady pre
robustné zvieratá

- odhradenie divožijúcich zvierat
- určený pre ohrady so silným

vegetatívnym rastom
- 2 úrovne výkonu vysoká/nízka
- je možné napojenie cez adaptér na

sieť 230V
Odporúčaný solárny modul:

45W, katalógové č. 375401 zodpovedajúce 
príslušenstvo Kovová skrinka katalógové 
č.44656

Corral Super A 300

- veľmi efektívny  12 V zdroj pre
mobilné použitie

- aj pre dlhšie ploty s normálnym
vegetatívnym rastom

- ideálne aj pre kone, hovädzí
dobytok a ovce

- výkonný 12 V zdroj pre krátke
oplotenia
s malým vegetatívnym rastom, pre
kone a hovädzí dobytok a aj pre malé
zvieratá nap. psy,  mačky a hydinu

- zdroj s pozinkovaným kovovým
púzdrom

- rozmery cca. 295X200x250 mm
- vhodné pre batériu max. 88 Ah

Corral Super 
A 100 M

12 V zdroje



kat.č. €

372560 1
372560-GPS 1

AN 5500 stav2 372560 7,7 J 5,0 J 10000 V 9700 V 7200 V 50 km 43 km 17 km 7 km 21 3 133-430 mA
AN 5500 stav1 372560 2,5 J 1,7 J 9300 V 9200 V 6600 V 60 km 23 km 9 km 3,5 km 7 3 116-151 mA

MOBIL POWER AN 5500 digital

- najvýkonnejší 12 V prístroj pre najnáročnejšie úlohy, pre ploty alebo ohrady s ťažkým
vegetačným porastom
- veľmi veľké 12 Volt batérie môžu byť tu použité bez akýchkoľvek problémov
- dva digitálne, trvale osvetlený displej pre napätie plotu a napájacieho napätia
- multi-farebné LED displej pre sledovanie napätia plotu
červená kontrolka na indikáciu neadekvátne stavu nabitia akumulátora

Duo Power Xi 8000

Zodpovedajúce príslušenstvo (nie je súčasťou):

• odporúčaný solárny modul: 375999 (100 wattov) alebo 375459 (45 wattov),   voliteľne so zemnou 
kotvou 442382 alebo upevňovacou sadou pre kovovú skrinku 442386

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

Nový produkt
• extrémne výkonný elektrický ohradník DUO pre náročné mobilné alebo stacionárne použitie
• možno použiť aj s hustou vegetáciou
• naše všestranné zariadenie – ideálne pre kone, býky, ovce a na odpudzovanie diviakov a vlkov
• s prepínačom High/Low/OFF pre 2 rôzne výstupné výkony
• 12/230 V jednotka DUO - maximálna flexibilita v kombinácii s výkonnou výstupnou energiou!
• viacfarebný LED stĺpcový displej (9 LED) na monitorovanie výstupného napätia
• samostatná LED dióda pre upozornenie na batériu (červená)
• optimalizovaná spotreba vďaka režimu úspory energie - šetrí energiu batérie v plotoch v dobrom 

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

NOVÝ

viacfarebný stĺpcový LED displej 
pre výstupné napätie a ovládanie 
batérie

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

Ref. č. modelu

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

Kat.číslo €
372878 1 72



12 V batériové zdroje Premium Made in Germany 

�l-20 

,s 
Variabilné nastavenie 
výstupu: normálne 
použitie 1 - 15 extrémne 
podmienky 16 - 20 

r::lY 

12.6 
Napätie batérie: zobrazuje aktuálne 
napätie batérie vo V. 12 V batéria by 
sa mala prípoji!' na minimálne 
napätie 12 V- bolo by ideálne aby 
bolo vyššie ako 12,5 V. 

Kontrola stavu oplotenia: 
Výstupné napätie sa zobrazuje v 
kilovoltoch. Zaznamená najmenšiu 
zmenu na línii oplotenia. 

• s 12 V úplnou ochranou proti vybitiu

• Intenzita impolzov sa dá plynulo nastaviť

pomocou ručného ovládača (1 - 20).

• dá sa napájať pomocou sieťového

adaptéra 230 V (371 O 12)

• integrovaný regulátor solárneho nabíjania

• Verzia GPS: spotreba energie+ 35 mA

Odporúčaná batéria 12 V. 88 Ah 

AGM, č. kat.č. 441203 



kat.č. € kat.č. € kat.č. €

372591 1 372291 1 372201 1
272591-GPS 1

AD 2000/12 V 372201 3,0 J 2,1 J 10500 V 9600 V 5200 V 55 km 20 km 8 km 3,0 km 6 3 17-220 mA
AD 2000/9 V 372201 0,75 J 0,5 J 9500 V 8000 V 3900 V 12,0 km 5 km 3 km 0,5 km - 1 17-65 mA
AD 3000/12 V 372291 5,7 J 3,0 J 10800 V 9800 V 6000 V 90,0 km 30 km 10 km 4,0 km 12 3 17-290 mA
AD 3000/9 V 372291 0,75 J 0,5 J 9800 V 9000 V 4000 V 12,0 km 5 km 3 km 0,5 km - 1 17-65 mA
AD 5000/12 V 372591 7,4 J 4,6 J 11000 V 10000 V 6500 V 5,0 km 38 km 14 km 5,5 km 17 3 100-460 mA

- veľmi výkonný zdroj
- pre dlhé oplotenia s vegetáciou
- umožňuje napájanie 9 V batériou

- ultra výkonný zdroj
- vhodný pre extrémne dlhé
oplotenia s vegetáciou

- nevhodný pre 9 V batérie

- extrémne výkonný zdroj
- vhodný pre dlhé oplotenia
- pre robustné zvieratá
- umožňuje napájanie 9 V batériou

použiteľný na mobilné zariadenia

digitálny LED displej signalizuje 
napätie na oplotení a stav batérie

digitálny LED displej signalizuje 
napätie na oplotení a stav batérie

digitálny LED displej signalizuje 
napätie na oplotení a stav batérie

Mobil Power AD 5000 digital Mobil Power AD 3000 digital Mobil Power AD 2000 digital

odporúčaný solárny modul
kat.č.: 375401 (45 W)

odporúčaný solárny modul
kat.č.: 375256 (25 W)

odporúčaný solárny modul
kat.č.: 375256 (25 W)

použiteľný aj na odhradenie zveri použiteľný aj na odhradenie zveri

12 V batériové zdroje Premium



12 V zdroje 

•nízka spotreba energie vďaka úspom ému režimu

• s kontrolou stavu oplotenia

• s vypínačom zap / vyp, vysoky /nizky výkon

• odolne púuzdro

• dá sa napájať pomocou sieťovéhoadaptéra230V
(371012)

Udporucana batéria 12 V 11 O Ah 

AGM, kata.č. 441204 

Made In Germany 

Kontrola sla\/U opi oteni a 

Kontml a napatia batérie 

Výber 2 úrovne výkonu 

Vypínač 

Konektor 
pre solarnymodul alebo 
adapter 230 V 



kat.č. € kat.č. €

372550 1 372311 1
372550-GPS 1

AN 3100 stav2 372311 5,3 J 3,5 J 10200 V 8300 V 6400 V 10 km 33 km 12 ikm 4,5 km 14 3 114-320 mA
AN 3100 stav1 372311 2,6 J 1,7 J 9300 V 8300 V 6200 V 60 km 10 km 3 km 1,5 km 5 2 117-153 mA
AN 5500 stav2 372550 7,4 J 4,8 J 10300 V 8400 V 6500 V 150 km 43 km 17 km 7 km 21 3 112-440 mA
AN 5500 stav1 372550 2,6 J 1,7 J 9300 V 8300 V 6200 V 60 km 10 km 3 km 1,5 km 5 2 117-153 mA

Mobil Power AN 5500

- extrémne výkonný zdroj
- určený pre ťažké podmienky a dlhé ohrady
- vhotný pre robustné zvieratá
- verzia GPS spotreba + 35 mA

Mobil Power AN 3100

- veľmi výkonný zdroj
- pre dlhé oplotenia s rastom vegetácie
Odporúčaný solárny modul 45 W

Displej-kontrola napätie ohrady a stavu batérie  Displej-kontrola napätie ohrady a stavu batérie

12 V akumlátorové zdroje Expert

Doporučené príslušenstvo:

Kovová skrinka kat.č.: 44656
solárny modul kat.č.: 375401

Odporúčaný solárny modul
45 W kat.č.: 375401  kat.č.: 375401



Savanne 3000
Vrátane kovovej skrinky

Savanne 2000
Vrátane kovovej skrinky- 12  V zdroj napájaný

akumlátorom s extrémne vysokým
výkonom

- pre dlhé oplotenia s ťažkým
vegetat. rastom

- môže slúžiť aj ako prenosná
súprava

- 12  V zdroj napájaný akumlátorom s
vysokým výkonom

- pre dlhé oplotenia s ľahkým
vegetat.rastom

- môže slúžiť aj ako prenosná súprava
odporúčaný solárny modul 

25W  kat.č.: 375251
odporúčaný solárny modul 

25W  kat.č.: 375251

Kontrola oplotenia a samostatný indikátor stavu batérie Kontrola oplotenia a samostat.indikátor stavu batérie

kat.č. € kat.č. €

372754 1 381472 1
vnútorné rozmery cca. 295X200x250 mm

Vypínač vhodné pre batárie max. 100 Ah batéria nie 
je súčasťou dodávky !

Savanne 2000 372752 3,2 J 1,9 J 9600 V 8300 V 6100 V 60 km 20,0 km 5,0 km 2,0 km 7 2 75-193 mA
Savanne 3000 372754 4,5 J 3,0 J 9600 V 8300 V 6300 V 95 km 35,0 km 12,0 km 5,0 km 12 3 77-300 mA

 12 V akumlátorové zdroje



kat.č. €

372121 1

1200/12V 372121 2,1 J 1,4 J 10700 V 9000 V 4400 V 40 km 10 km 5 km 1,5 km 4 2 15-150mA
A 1200/9 V 372121 0,7 J 0,48 J 8500 V 7300 V 3400 V 12 km 5 km 3 km 0,5 km - 1 15-65mA

normálna prevádzka úroveň 1-7
extrémna prevádzka úroveň 8-10
Zapnuté/Vypnuté

Mobil Power A 1200

- veľmi výkonný prenosný 12 V
batériový zdroj

- umožňuje prevádzku na 9 V batériu
- dve samostatné LED diody na

kontrolu oplotenia a batérie
- manuálny otočný spínač plynule

reguluje výkon od 1 do 10
- vďaka tomu je možné zdroj efektívne

nastaviť podľa potreby

12 V akumlátorové zdroje Expert

odporúčaný 
solárny 
modul 15 W
kat.č.: 
375156

Compact Power B260 multi
vysoko účinné plotové zariadenie 9/12/230 V na mobilné použitie pre ploty s nízkou vegetáciou

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

Veľký otočný (magnetický) vypínač

LED stĺpcový graf na kontrolu plota a batérie

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

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

Model Ref. no.

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

Kat.číslo €
372026-A 1 54



kat.č. € kat.č. €

372893 1 372892 1

A 2000 372892 3,2 J 2,0 J 9600 V 8300 V 6000 V 70 km 18 km 4 km 1,7 km 6 2 75-193 mA
A 3300 372893 5,0 J 3,3 J 10200 V 8300 V 6400 V 110 km 28 km 6 km 3,0 km 12 3 114-320 mA

- veľmi účinný 12V zdroj pre mobilné
použitie
- aj pre dlhšie ploty s normálnou vegetáciu
- ideálne aj pre kone, dobytok, ovce a
odrádzanie voľne žijúcich zvierat
- možnosť pripojenia solárneho záložného
zdroju (odporúčaný solárny modul 25 W,
pre priame pripojenie k 12V batérii)
nová, robustnejšíia skriňa

Kontrolka oplotenia a samostatný výstražný indikátor batérie

- efektívny 12 voltový elektrický zdroj pre
mobilné použitie
- ideálne aj pre oplotenie koni a
hovädzieho dobytka
- možné záložné napájanie solárnym
zdrojom (položka č,. 375151,
odporúčaný solárny
- modul 15 W, na priame pripojenie k 12
V batérii)

Kontrolka oplotenia a samostatný výstražný indikátor batérie

odporúčaný solárny modul: 375151 (25 W) odporúčaný solárny modul: 375151 (25 W)

12 V batériové jednotky Expert

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

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

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

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

viacfarebný LED stĺpcový displej pre 
výstupné napätie a kontrolu batérie

Kat.číslo €
372555 1 72

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

odporúčaný 
solárny modul: 
375256 (25 W)

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

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

viacfarebný LED stĺpcový displej pre 
výstupné napätie a kontrolu batérie

Kat.číslo €
372554 1 72

Nový produkt NOVÝNový produkt NOVÝ



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

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

Kontrolka LED funkcie a vizuálny 
indikátor batérie

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

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

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

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

Kat.číslo €
372055 1 168

Indikátor funkcie LED a 
výstražný indikátor batérie

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

0,85
Joule In

Compact Power

360°

Nový produkt NOVÝ



Solárna technológia 

Využite prirodzenú silu slnka! 
SunPOWER = extrémne výkonné, kompaktné solárne solárne jednotky. Monokryštalické solárne moduly v 
kombinácii s našimi vysokovýkonnými zariadeniami na oplotenie sú schopné dodávať energiu do plotov dlhých 
mnoho kilometrov. Dokonca aj po celé týždne bez priameho slnečného žiarenia majú tieto zdroje stále 
dostatočný výkon na to, aby zásobili váš plot dostatočným prúdom. Tieto špeciálne zariadenia sú mimoriadne 
vhodné pri oplotení relatívne veľkých plôch. 

• bez potreby zásuvky kdekoľvek v blízkosti!
• solárna elektrina - ekologická a nákladovo efektívna energia!
• žiadne náklady na údržbu alebo následnú kontrolu
• bezúdržbová prevádzka od jari do jesene

Solárna technológia, AGM 12V zdroje - optimalizované pre trvalú bezúdržbovú prevádzku
- riedenie mikroradičom
- integrovaná ochrana pred bleskom
- inteligentná moderná práca batérií s ochranou proti

hlbokému vybitiu
- funguje aj počas nepriaznivého počasia
- vynikajúca účinnosť
- rýchla a ľahká inštalácia

Zahrnuté v dodávke:

• vysokovýkonný
kompaktný zdroj

• 12 V AGM batéria
permanentne nabíjaná
zabudovaným
monokrištalickým
solárnym panelom

• sieťová nabíjačka na
230 V

• prípojný kábel na
oplôtok a uzemnenie

• dvojitý uzemňovací
hrot (442385)

• -výstražná tabuľka



kat.č. popis € kat.č. popis € kat.č. popis €

372942 SunPOWER S3000 1 
441125 Náhr. bat.12V18 Ah 1

372941 SunPOWER S 1500 1 
441125 Náhr. bat.12V18 Ah 1

372940 SunPOWER S 800 1 
441125 Náhr. bat.12V12 Ah 1

S 800 372940 1,2 J 0,8 J 12000 V 11500 V 4300 V 25 km 10 km 1,5 km 0,8 km 2 1
S1500 372941 2,3 J 1,5 J 10000 V 10000 V 4800 V 45 km 15 km 3,0 km 1,5 km 5 2
S3000 372941 4,2 J 3,0 J 10500 V 9600 V 6200 V 95 km 35 km 6,0 km 3,0 km 10 3

Solárna technológia

Sun Power S 1500

Výkonný solárny zdroj.
Bežné oplotenia so slabšou vegetáciou

Sun Power S 800

Efektívny solárny zdroj
Pre bežné oplotenia so slabou 
vegetáciou. Vhodný pre kone, 
hovädzí dobytok, ovce a kozy 
Univerzálne použitie pre bežné 
ohrady.
Pozostáva z:

- solárny zdroj Sun Power S1500
- 12 V 18 Ah batéria
- solárny panel 15 W 12 V

- vhodný pre kone, dobytok, ovce kozy
- vhodný pre hydinu a ošípané

Pozostáva z:
- solárny zdroj Sun Power S1500
- 12 V 18 Ah batéria
- solárny panel 15 W 12 V

- univerzálne použiteľný pre veľké
zvieratá ideálne pre kone a HD

- 18 Ah batéria
- solárny panel 25 W 12 V

 LED kontrolka stavu  oplotenia LED kontrolka stavu napätia oplotenia  
LED kontrolka stavu batérie

 LED kontrolka stavu batérie

 LED kontrolka stavu oplotenia  
LED kontrolka stavu batérie

Sun Power S 3000
náš najsilnejší solárny zdroj 
použiteľný pre oplôtky aj so silnám 
vegetatívnym rastom



kat.č. popis €

381142 Solárna jednotka SunPOWER S 2 1
441248 Náhradná batéria AGM, 12V 4 Ah 1

12 V solárne zdroje
SunPower S 2

• vysoko efektívny solárny zdroj
• ideálny pre menšie ohrady bez vegetácie
• ochrana proti hlbokému vybitiu ak sa

aktivuje (pod 11,2V) bliká červená
kontrolka

• dlhá výdrž batérie aj bez slnka (cca 14
dní)

Balenie sa skladá
- integrovaná 12 V 4 Ah batéria
- integrovaný 12V 3W solárny modul
- sieťový adaptér 230 V na nabíjanie
batérie v zimných mesiacoch
- prípojný kábel na uzemnenie a ohradník
uzemňovací hrot LED dióda pre stav  batérie

LED dióda pre stav funkcie

Solárna technológia SunPOWER

- vysoko efektívny kompaktný solárny zdroj
- ideálny pre menšie oplotenia bez vegetácie
- ochrana proti hlbokému vybitiu ak sa aktivuje (pod 11,2V) bliká
červená kontrolka
- dlhá výdrž batérie aj bez slnka (cca 14 dní)
Balenie sa skladá
integrovaná 12 V 4 Ah batéria

- integrovaný 12V 3W solárny modul
- sieťový adaptér 230 V na nabíjanie batérie v zimných mesiacoch
- prípojný kábel na uzemnenie a ohradník
- uzemňovací hrot

popis €

372920 Sun POWER S 250 1
441218 Náhradná batéria AGM 12 V 4 Ah 1

SunPOWER S 250

kat.č.

Sun POWER S250 372920 0,4 J 0,25 J 10500 V 10500 V 2800 V 6 km 3 km 0,7 km - - 1 10-22 mA

SunPOWER S2 381142 0,4 J 0,25 J 10500 V 10500V 2800 V 6 km 3 km 0,7 km - - 1 10-22 mA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



12 V solárne technológie

Solárne moduly

- samonastavenie pr i  správnom
dimenzovaní

- vrátane poz inkovaného drž iaka
na kovovovú skr inku kat .č .
44656,

- 100 W modul  vrátane 7m
predlžovac ieho kábla

použiť pre šírka výška     hĺbka €

375056 5W solárny modul 15 Ah AGM bat. 20 cm 23,5cm 2,0 cm 1

375086 8W solárny panel A 1200 37,5cm 22,0cn 2,0 cm 1

375156 15W solárny panel A 1200 37,5cm 37,0cm 2,0 cm 1

375151 15W solárny panel X 1000 37,5cm 37,0cm 2,0 cm 1

375251 25W solárny panel 1

375256 25W solárny panel AN3100,AD2000,3000 37,5cm 56,0cm 2,0 cm 1

375401-ES 45W sol.p.+ regulátor. AD5000 37,5cm 106 cm 2,0 cm 1

375401 45W sol.p.+ regulátor. AN3100,AN5500 37,5cm 106 cm 2,0 cm 1

375999 100W sol.p.+regulátor. Xdi10000,XDi15000 54,8cm 120cm 3,8 cm 1

kat.č. popis

 Vy ako ekologicky uvedomelý a progresívny užíveteľ môžete 
urobiť oveľa viac. Stante sa vlastným dodávateľom energie pre 
Vaše oplotenie-snajekelogickejším spôsobom výroby energie

37,5 cm  65,0 cm  2,5 cm NA 200

A) Montáž na špirálovú zemnú kotvu:

Položky potrebné na tento typ montáže:

• 45 alebo 100 W solárny modul
• špirálová kotviaca súprava 442382
• voliteľne: Solárny predlžovací kábel 441600

B) Montáž na kovovú skrinku:

Položky potrebné na tento typ montáže:

• 45 alebo 100 W solárny modul
• montážna sada kovových boxov 442386
• kovová skrinka na batérie Standard 44656 alebo skrinka proti krádeži 44650

45 a 100 W solárny modul 375459 a 375999

375459 45W sol.p.+ regulátor. 1

Nový produkt NOVÝ



kat.č. použiť pre € kat.č. €

442382
372003 1

442383 SunPOWER S800/S1500/S3000

12 V solárna technológia

Solárny držiak Uzemňovacia kotva

- celková dĺžka kotvy vrátane závitu 120 cm - praktické prekrytie zdrojov
- chráni zdroj pred nepriaznivým počasím
- umožňuje montáž solárnych panelov kat.č.: 375151, 375251

12 V solárna technológia

12 V zdroje so solárnym modulom

Počas dňa sa 12 V batéria nabíja solárnym modulom. Zdroj je napájaný výhradne batériou 
12 V. Toto zaisťuje vyvážený pomer nabíjania a vybíjania čo výrazne predlžuje životnosť 
batérie a zabraňuje jej hlbokému vybitiu.

Sada špirálových
uzemňovacích/pridržiavacích kotiev 1

1

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

Kat.číslo €
442386 1

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

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

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

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

Nový produkt NOVÝ



9 V solárna technológia

Solárny panel 4 W

- solárny panel 1x4 W s držiakom
- môže byť použitý pre zariadenia Power Station, Eco Power Plus a Compact Power 9 V
- solárny panel nahrádza 9 V batériu počas slnečného svitu
- solárny panel sa nedá použiť na nabíjanie 9 alebo 12 V batérií

kat.č. šírka výška hĺbka €

377024 21,0cm 20,0cm 2,0 cm 1

Dôležité: Impulzný zdroj nie je súčasťou dodávky!

Solárny panel 5 W
Solárny panel nabíja batériu počas pastevnaj sezóny. Batériu možno nabíjať 
kedykoľvek pomocou sieťového adaptéra, odporúčame v období mimo používania 
nabíjať batériu každé dva mesiace po dobu 24 hodín.

- vhodné pre 12 V batérie a 9 V suché batérie
- vrátane 12 V 15 Ah AGM  batérie
- vrátane konzoly
- vrátane sieťového adaptéra

kat.č. šírka výška hĺbka €

377056 21,0cm 20,0cm 2,0 cm 1

Dôležité: Impulzný zdroj nie je súčasťou dodávky!

9 V solárna technológia
…..........................................................................................
9 V impulzný zdroj so solárnym panelom

Solárny panel a 9-voltová batéria na rozdiel Od 
12 -voltových zariadení funguje tak, že solárny 
panel priamo napája impulzný zdroj počas 
slnečného svitu. Počas tejto doby je 9 V batéria 
vypnutá. V noci a ak je nedosta-točny slnečný 
svit zdroj je napájaný batériou. Tým sa zvyšuje 
životnosť batérie.

12 V impulzný zdroj so solárnym panelom

5 W solárny panel nabíja 12 V batériu ktorá 
napája impulzný zdroj. Solárny panel nabíja 
trvalo batériu počas slnečného svitu. Btériu 
môžeme nabiť aj pomocou sieťového adaptéra 
v prípade potreby.
Odporúčanie: počas zimného skladovania 
nechajte k batérii pripojený sieťový adaptér.

- môže byť použitý aj pre zdroje napájané 12 V
batériou alrbo 9 V suché batérie
- vrátane 12 V 15 Ah AGM  batérie a konzoly
- vrátane sieťového adaptéra



kat.č. popis €

44650 Kovová skrinka proti krádeži 1

kat.č. popis €

44656 Kovová skrinka na batériu a zdroj 1
44652 sada proti krádeži 1

Kovové skrinky na batérie a zdroje
Skrinka proti krádeži

Vrátane 100 cm dlhého
montážneho a uzemňovacieho
stĺpa

Dôležité: Zdroj nieje súčasťou dodávky!

- elektrifikovateľná z pozinkovanej ocele
- vonkajšie rozmery V 37,5 x Š 37,5 x D 33,5 cm
- miesto pre zdroj max. 36,5 cm x 11 cm x  37 cm
- miesto na jednu 12 V batériu 36,5 x 21,5 x 21 cm
- možnosť umiestnenia solárnych modulov

kat.č.: 375151, 375251, 375401

Kovové puzdro na batériu a zdroj

- miesto pre zdroj max. 36,5 cm x 11 cm x  37 cm
- miesto na jednu 12 V batériu 36 x 32  x 21 cm
- možnosť nontáže solárneho panela
- vhodné pr esolárne moduly: kat.č.: 375151
375251, 375401, 375256

Dôležité: Zdroj nieje súčasťou dodávky!

Sada na uzamknutie kat.č.:44652



štartovací set pre ohrady oviec
…................................................................................................... .....................

Cenovo výhodné, lacnejšie cca. o 20% oproti nákupu po jednotlivých položkách

Neopomenuteľné súčasti pre stavbu Vašej ohrady pre ovce. Odborníkmi 
zostaveny set zaručuje funkčnosť  Vašej ohrady. Váš rozpočet bude odbremenený 
od 20 % poplatku, ktorý by ste zaplatili pri sólo nákupe dielov.

Štartovací set Savanne 3000

set obsahuje:
- 1x impulzný zdroj Savanne 3000 napájaný 12 V batériou
- Špeciálna batéria 1x12V, 100 Ah
- 4x kyselina do batérie

- 3x uzemňovacie tyče
- 2x uzemňovací kábel 3m

kat.č. popis €

441018 Štartovací set Savanne 3000 bez solárneho panela 1
441019 Štartovací set Savanne 3000 vrátane 25W solár. panela 1

Batéria alkalická 9 V suchá AKO

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

Najpredávanejší

Všetky ceny zahŕňajú poplatok za likvidáciu!

Kat.číslo     Napätie Kapacita D x Š x V €

350528 9 V 170 Ah 190 x 125 x 160 mm 1/4 216

Nový produkt NOVÝ



kat.č. popis €

441110 Štartovacia súprava AD 2000 bez solarneho modulu 1
441112 Štartovacia súprava AD 3000 bez solarneho modulu 1
441111 Štartovacia súprava AD 2000 so solárnym modulom 1
441113 Štartovacia súprava AD 3000 so solárnym modulom 1

kat.č. popis €

441114 Štertovacia súprava AN 3100 bez solárneho modulu 1
441116 Štartovacia súprava AN 5500 bez solarneho modulu 1
441115 Štartovacia súprava AN 3100 so solárnym modulom 1
441117 Štartovacia súprava AN 5500 so solárnym modulom 1

Štartovacie súpravy

- 1x digitálny zdroj MobilPOWER AD
- 1x 12 V 88 Ah AGM batéria
- 3x mobilné uzemňovacie tyče
- 2x 3 m uzemňovacie káble
- vstupná energia AD 2000 3,0 J
- vstupná energia AD 3000 5,7 J

Štartovacia súprava MobilPOWER AD digital

štarovacia sad aobsahuje:

- 2x 3m dlhé uzemňovacie káble
- vstupná energia AN 3100 5,3 J
- vstupná energia AN 5500 7,4 J

Štartovacia súprava MobilPOWER AN

Štrtovacia súprava obsahuje:
- 1x zdroj MobilPOWER AN
- 1x 12 V 88 Ah AGM betériu
- 3x mobilné uzemňovacie tyče



kat.č. € kat.č. €

44641/011 1 44970 1

Zdroje na 9 V batérie

Ideálne zdroje pre menšie oplotenia alebo prenosné zariadenia pre 
ohrady s ľahkým vegetatívnym rastom. Sú prenosné a v porovnaní s 12 V 
zdrojmi sú výrazne ľahšie. 9 V batéria je funkčná niekoľko mesiacov a 
môže dokonca prekryť celú pastevnú sezónu v závislosti od doby 
prevádzky, typu a veľkosti batérie. Ak je batéria vybitá nedá sa opätovne 
nabiť. Alternatívne je možné použiť Aj 12 V batérie, vďaka čomu sú zdroje 
veľmi flexibilné.

…...............................................................................................................



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

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

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

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

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

Kat.číslo Popis €
441136 bez solárneho modulu 1

441137
vrátane 45-wattového solárneho modulu, 

solárneho regulátora nabíjania a montážnej sady kovovej skrinky 
(442386)

1



€ € €

372036 1 372034 1 372033 1

BD 300 max 372033 0,38 J 0,3 J 11000 V 11000 V 3500 V 10 km 6 km 4 km 1,5 km - 1 36 mA
BD 300 min 372033 0,14 J 0,1 J 8300 V 8300 V 2100 V 5 km 2,5 km 0,6 km - - 1 13 mA
BD 400 max 372034 0,51 J 0,4 J 11400 V 10900 V 3900 V 13 km 8 km 5,5 km 1,7 km - 1 44 mA
BD 400 min 372034 0,22 J 0,16 J 7600 V 7600 V 2500 V  6km 3 km 0,8 km 0,3 km - 1 17 mA
BD 600 max 372036 0,7 J 0,55 J 11700 V 10700 V 4100 V 18 km 10 km 7 km 2 km - 1 61 mA
BD 600 min 372036 0,27 J 0,2 J 8000 V 8000 V 2700 V 7 km 3,5 km 1 km 0,5 km - 1 22 mA

 kat.č. kat.č. kat.č.

- - náš najvýkonnejší 9 V zdroj
- pre dlhšie oplotenia

- - oplotenia so silným vegetatívnym rastom
- možnosť regulácie výkonu

- - extrémne výkonný zdroj
pre stredne veľké oplotenia

- - oplotenia so stredným veg.rastom
- - vhodné pre kone, hovädzí dobytok

- - výkonný zdroj pre stredne veľké
oplotenia

- - oplotenia s malým veg.rastom
- - vhodné pre kone, hovädzí dobytok
- - vhodné aj pre malé zvieratá

Zdroje na 9 V suché batérie Premium

 BD 600 diigital  BD 400 digital  BD 300 digital

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroje na 9 V suché batérie Expert
Power Shock B 500 plus

- extrémne výkonný zdroj na 9 V batériu
- vhodný pre kone a hovädzí dobytok
- extrémne výkonný zdroj na 9 V batériu
- regulovatelný výkon
- režim AUTO
- zdroj na dlhé oplotenia
- pre ohrady s miernym vegetatívnym rastom
- max. výstup 0,6 J v režime 12 V

€ €

372030 1 372040 1

B 290 372040 0,45 J 0,29 J 10500 V 10500 V 3300 V 13 km 5 km 2 km - - 1 18-44 mA
B 500 plus 372030 0,64 J 0,5 J 9000 V 9000 V 3700 V 16 km 9 km 6 km 1,8 km - 1 17-66 mA

kat.č. kat.č.

Power Shock B 290

- niverzálny zdroj pre malé a stredne
dlhé oplotenia

- oplotenia s malým vegetatívnym
rastom

- vhodný pre kone a hovädzí dobytok
- vhodný na mobilné ohrady



kat.č. € kat.č. €

372028 1 350330 1
350330-PETROL 1

350330-PINK 1

B 140 350330 0,21 J 0,16 J 8400 V 8400 V 2300 V 6 km 2 km 0,5 km - - 1 22 mA
B 140 multi 372028 0,38 J 0,24 J 8800 V 8800 V 3100 V 8 km 3 km 0,6 km - - 1 35 mA

Zdroje nna 9 V suché batérie-Classic

Kompaktný zdroj B 240 multi

- efektívny zdroj pre oplotenia s
veľkým vegetatívnym rastom
- vrátane kábla na pripojenie
kat.č.:44641/011
- vrátane sieťovbého adaptéra
kat.č.: 371016

Kompaktný zdroj B 140

- cenovo výhodný zdroj pre
maléoplôtky

- ideálne pre menšie kone a
prenosné oplôtky

- vhodné pre malé zvieratá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kat.č. € kat.č. € kat.č. €

350728 1 372080 1 372005 1

S7K 350728 0,13 J 0,09 J 5000 V 5000 V 1340 V - - - - 1 - 2 W
N 700 372080 0,55 J 0,55 J 10000 V 8500 V 4000 V 20 km 5 km 1 km 0,5 km 1 1 - 5 W
B 40 372005 0,03 J 0,03 J 8500 V 8500 V 400 V 1 km 0,2 km - - 1 - 17 mA

Hobby zdroje a tréningové zdroje pre kravy

AKOtronic S7K
- trenažér pre kravy
- vizuálna kontrola impulzov a napätia
- s automatickým vypnutím zdroj sa vypne
po piatich skratoch

- max. výstupné napätie 5000 V
- max. pulzná energia 0,09 J
- s časovačom zdroj funguje 2 hodiny

potom sa vypne na 5 hodín.
Tento cyklus sa opakuje.

Sieťový zdroj na 230 V

- veľmi praktický pre krátke ploty
- s kontrolkou prevádzka
- spotreba energie 5 W

Compact Power N 700 Compact Power B 40
- lacný prenosný batériový zdroj
- pre malé ohrady jazdeckých koní
- malé oplôtky v záhradách
- napájanie batériou 2 x 1,5 V
(batéria nie je súčasťou balenia)

- batéria sa vybije cca. o 6 týždňmov ak sa
používa zdroj 24 hodín denne

- zvládne cca 200 m oplotenia bez vegetácie
- vhodné uzemnenie kat.č.: 44657

Dôležité upozornenie!Nezabudnite na 
miestnu legislatívu používania 

impulzných zdrojov.



Hobby sety
prenosný plot pre Treking

- zostava sa rýchlo skladá aj rozoberá
- hmotnosť 3 kg

obsah balenia:

kat.č. €

44127 1

hobby set

ideálne oplotenie na ochranu Vašej
 Záhrady od psov a mačiek, vynikajúca 
ochrana jazierka pred výlovom 
mačkami a volavkami

sada obsahuje :

- 1 x zdroj s prípojnými kablami
- 10 x laminátové stĺpiky zelené 70 cm
- 30 x drôtené svorky
- 100 m viacžilový vodiace lanko zelené
- 1 x uzemňovacia tyč
- 1 x výstražná tabuľka
- 6 x prstencový izolátor so závitom do dreva

kat.č. popis MQ €

441150 Hobby set s impulzným zdrojom N700 1 1 63
441151 Hobby set s batériovým zdrojom B40 1 1 63

kat.č. popis MQ €

441853 Náhradný stĺpik 70 cm 1 - 1
444265 Náhradná pružina 30 30 1/30/1500

44874-100 Zelené lanko 100 m 1 - 1./20

- 1 batériový zdroj 3 V (vrátane batérií 2 x 1,5 V)
- 2 bránkové držiaky, každý s páskou 50 m dlhou
- 4 delitelné stĺpiky s dĺžkou 1,15 m
- 5 x expandéry s kolíkmi
- 8 izolátorov pre stĺpiky s kruhovým prieirezom



kat.č. popis €

446500 Súprava na turnaje 7x7 m bez impulzného zdroja 1
446501 Sada na turnaje 7x7 m vrátane impulzného zdroja B40 a dvoch batérií 1,5 V 1

Hobby set
Súprava turnajov/výbehov 7 x 7 m

Nový turnajový set cca 7 x 7 m, pozostáva zo štyroch kovových stĺpikovs výškou 153 cm vhodné pre suchú aj skalnatú 
pôdu. 2 x flexi brána 4,5 m s izolátormi. Gumová brána nezachytáva hrivu ani chvost. Zdroj Compact Power B 40 
vrátane 2x1,5 V batérie.Všetko v jednej taške, montáŹ a demontáž pár minút. Hmotnosť so zdrojom 13,5 kg, bez zdroja 
12,5 kg.



Batérie 12 V
…..................................................................................................................

12 V batéria  Prémium AGM

- okamžite použitá na použitie

Dôležté: AGM batérie sú uzavretý systém otvorením zaniká záruka

Nová alternatíva ka obľúbeným oloveným batériám. Vďaka technológii
AGM . Dopĺňanie kyseliny je minulosťou. AGM batérie sú nepriepustné.
Bezúdržbové a extrémne odolné.

kat.č. popis dĺžka,šírka,výška Hmot. €

441203 12 V,88Ah 275x175x190 mm 20,7 kg 1
441204 12 V, 110 Ah 358x175x190 mm 26,4 kg 1

12 V batéria Prémium AGM 32
- pre všetky 9 V zdroje konštruované aj na 12V
- pre niektoré typy 9 V zdrojov
- okamžite použitelná
Dôležté: AGM batérie sú uzavretý systém otvorením zaniká záruka

ideálne pre 9 V batérie

kat.č. popis dĺžka,šírka,výška Hmot. €

441250 12 V,32Ah 165x175x125mm 7,8 kg 1

Kompletná sada 12 V Prémium AGM 15 Ah

- pre všetky 9 V zariadenia, ktoré sú tiež navrhnuté pre 12 V prevádzku
- nabíjateľná 12 V, 15 Ah (C100) AGM batéria sa môže nabíjať pomocou

napájacieho zdroja
- integrovaný regulátor nabíjačky zabraňuje prebíjaniu a chráni pred hlbokým

vybitím
- solárny modul 5 W kat.č. 375056 môže byť pripojený počas prevádzky nepretržite
- ideálne pre 9 V batérie

kat.č. popis dĺžka,šírka,výška €

441215 12 V,15Ah 150x100x125mm 1

- nabíjateľná batéria AGM
- naplnené a nabité pripravené  na okamžité použitie
- 1 ročná záruka (nevzťahuje sa na hlpoké vybitie)
- nizke samovybíjanie v porovnaní so štandadnými batériami
- lepšie nabíjacie vlastnosti ako štandardné olovené/kyselinové a AGM batérie
- podporuje krátke nabíjacie / vybíjacie cykly, lepšie ako štandard.olovené/kyselinové batérie
- nepriepustný dvojitý obal s poistným ventilom, ochrana proti  požiaru

- bez kyseliny
- absolutne nepriepustný obal
- bezúdržbové
- max.spoľahlivé

Prídavný adaptér 230 V



kat.č. popis d x v x š kyselina hmotnosť €

442060 12 V, 80 Ah 242 x 175 x 190 mm 3,2 l 10,8 kg 1
442061 12 V, 100 Ah 278  x 175 x 190 mm 3,7 l 12,7 kg 1
442062 12 V, 13 Ah 353  x 175 x 190 mm 5 l 15 kg 1
442161 Fľaša s kys. do batérie 1 l - 4

12 V batérie

Dôležité!
Z bezpečnostných dôvodov
sa batérie dodávajú bez kyseliny!
Odporúčame ich naplniť 
profesionálne na mieste!

- extrémne nízske samovybíjanie
- pomalý cyklus nabíjania aj vybíjania
- doporučujeme udržiavať napätie solárnym panelom
- ak sa nepoužíva nabíjajte raz mesačne
- po naplnení kyselinou = úplné nabitie
- 1 ročná záruka /nevzťahuje sa n a hlboké vybitie)

80 Ah a 100 Ah vhodná pre zdroje: MobilPower A 1200, AD 2000 digital a AD 3000 digital
100 Ah a 130 Ah vhodné pre zdroje radu AN a Power A

12 V špeciálna mokrá nabíjateľná batéria



kat.č. €

442369 1./16

kat.č. €

371017/011 1

príslušenstvo

Nabíjačka batérií

Pre 12 V kyselinové a AGM batérie
- nabíjacie napätie 14,4 V alebo 28,8 V nabíjací prúd

1,5 A
- vybavená dvomi odnímateľnými vodičmi

(1x krosvorka 1 x očko)
- ochranný obvod proti prehriatiu zabudovaný ventilátor
- môže byť použitá aj ako generátor energie (13,6 V /

5,0 A)
- plno autometické nabíjenie s ochranou proti prebitiu

Nabíjačka batérie
pre 12 V mokré batérie a prémiové batérie AGM

- viacstupňová nabíjačka batérií umožňuje vďaka najmodernejšej technológii
nabiť batérie na takmer 100 % ich pôvodnej kapacity
- automatická diagnostika, obnova, nabíjanie a údržba batérií v priebehu
mesiacov vďaka plne automatickému prepínaniu medzi režimom nabíjania a
údržby
- k dispozícii sú tieto možnosti výstupu: 28,6 V, 29,2 V, 14,3 V, 14,6 V
- nabíjací prúd pri 12 V batérii: 2 A, 5 A a 10 A
- nabíjací prúd s 24 V batériou: 2 A a 5 A
- žiadne riziko nadmerného nabíjania
- elektronicky zabezpečené proti chybe používateľa
- odolnosť proti iskreniu
- ochrana proti prehriatiu s miniventilátorom vo vnútri
- plne chránené proti skratu a nesprávnemu zapojeniu

- testovací rozsah 6 - 12 V
- nie je potrebná žiadna prevádzková batéria
- zobrazuje sa napätie otvoreného obvodu(na
začiatku) a napätie pri  zaťažení

Tester batérií

Kat.číslo €

371037 1/10

Nový produkt NOVÝ



kat.č. popis d x v x š €

350611 9 V, 55 Ah 165 x 110 x 110 mm - ¼ 360
350681 9 V, 75 Ah 165 x 110 x 110 mm - ¼ 360
350522 9 V, 120 Ah 165 x 110 x 110 mm - ¼ 360
350528 9 V, 170 Ah 190 x 125 x 160 mm - ¼ 216
350531 9 V, 175 Ah 190 x 125 x 160 mm - ¼ 216
350534 9 V, 210 Ah 190 x 125 x 160 mm - ¼ 216

kat.č. popis d x v x š €

44220 9 V, 75 Ah 165 x 115 x 110 mm ¼ 360

kat.č. popis d x v x š €

44212 9 V, 55 Ah 165 x 115 x 110 mm ¼ 360
44213 9 V, 90 Ah 165 x 130 x 160 mm ¼ 216
44219 9 V, 130 Ah 190 x 130 x 160 mm ¼ 216

9 V alkalické suché batérie
9 V batérie udržujú počas pôsobenia optimálne napätie a dodávajú zdroju dostatok energie

alkalická batéria zinkovo vzduchová batéria

 životnosť v mesiacoch
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Batérie

9 V suchá batéria
s vysokou energiou

- viac energie znamená úsporu peňazí
- lacná alternatíva k alkalickým batériám
- predĺžená životnosť vďaka technológii zinok-vzduch
- ideálne pre všetky 9 V zdroje
- menovité napätie 8,4 V

9 V suchá batéria
zinkovo- vzduchová batéria

- 9 V batéria s vysokým výkonom vhodná pre
Všetky 9 voltové zdroje

- menovité napätie 8,4 V

V  cene je zahrnutý poplatok za likvidáciu!



230 V sieťové zdrojeKontrola ohradníkov

Mobilné monitorované a kontrola!

Nový prístroj na kontrolu a ovládanie oplôtkov „Fence CONTROL“
umožňuje ľahké ovládanie a kontrolu  oplotení na diaľku. 
Prostredníctvom asociovanej bezplatnej aplikácie budete okamžite 
upozornený SMS správou ak výstupné napätie klesne pod minimálnu
úroveň (prahovú úroveň, ktorú možno nastaviť individuálne) alebo v 
prípade úplnej poruchy. V aplikácii dostanete aľšie informácie o
monitorovanom systéme oplôtku a sami môžete upraviť prahové 
hodnoty alarmu, napätie na vodičoch, napätia batérie a možnosť 
kedykoľvek dostať informáciu o aktuálnom stave zariadenia.

…..................................................................................................................



kat.č. popis €

441122 AKO FenceCONTROL 1./6
441123 Spínací adaptér pre 230 V zdroje 1
371018 230 V napájací zdroj 1./54
371019 12 V adaptér 1./60
371020 Adaptér 9 V 1./60

Funkcie:
- zadarmo aplikácia pre váš mobilný telefón
- automaticky a okamžite prijímané spravy o stave oplotenia
- správa možné obdržať aj prostredníctvom e-mailu
- zobrazenie napätia na oplôtku a napájacieho napätia
- zapnutie alebo vypnutie monitorovaného oplotenia napájaného 9 V alebo 12 V batériou
- pre možnosť monitorovania 230 V zdrojov a oplotenia je nutné doplniť zapínací a
vypínací adaptér kat.č.:441123

- ak príde k výpadku hlavného zdroja napájania Fence CONTROL je napájaný najmenej
24 hodín záložnou internou batériou.

- neobmedzený počet užívateľov
- grafické zobrazenie napätia oplotenia, história stavu hlavnej
a záložnej batérie

- aktualizácia stavu je možná kedykoľvek
- správy možno prijímať až z desiatich zdrojov
- vrátane  dvojročného bezplatného prenosu dát
(nevyžaduje sa žiadna SIM karta)

- po skončení dvojročného obdobia náklady na prevádzku
cca. 35 EUR ročne

Balenie obsahuje:
- 441122 Fence CONTROL
- 268218 záložná Li-ion batéria
- 441603/011 prípojný kábel
- 269791- uzemňovací kábel

Komunikuje  zo všetkými komerčnými
impulznými zdrojmi

Zariadenie môže byť ovládané priamo pomocou 9 V alebo 12 V batérie
alebo sieťovým napätím 230 V.  (  hlavne ak nie je umiestnená priamo pri 
impulznom zdroji) Požitie kontrolného a riadiaceho zariadenia je nutné
pripojenie k internetu pomocou mobilnej telefónnej siete.

Dôležité: Pri nákupe Fence CONTROL 441122 sa musí príslušný sieťový
kábel pre napätie 230, 12 alebo 9 voltov kúpiť samostatne podľa zdroja.

Prístroje na ochranu oplôtkov

Kontrolné zarádenie



Kontrola elektrického ohradníka

- ľahké meranie bez potreby
uzemnenia

- meranie vo vzdialenosti 0-5 cm
od "živého" vodiča elektrického
oplotenia

- odpočet v štyroch úrovniach na
LED diódach v rozpätí 2500 V-
8000 V

- červená LED dióda na podpätie
- LED displej na kontrolu stavu

batérie (9 V blok)
- vrátane batérie

€

44669 1 80

Plotový tester bez 
uzemňovacej tyče

kat.č.

Tester oplotenia

- zvuková a svetelná signalizácia
- mini ručné zariadenie
- funkcia testovania batérie
- ľahko odčíta stav oplôtku
bez uzemnenia

- vrátane batérie

€

441227 1

- ergonomický dizajn

- zobrazuje 6 úrovní napätia

- bez potreby batérií
- pre presné meranie

popis €

441221 Do 10000 V 1./80
441222 Do 6000 V 1./80

Plotový tester

kat.č. kat.č.

kat.č. €

441228 1./25

Digitálny voltmeter

- presné meranie
- napätie od 0-9900V
- 9 V batéria (blok)

kat.č. €

442562 1./25

Multimeter

Digitálne zariadenie na diagnostiku
porúch na oplotení.

- Meranie napätia na vodičoch
elektrického oplotenia

- pohodlné meranie bez uzemnenia
- ergonomický tvar



Pulzný blesk

Zariadenia na kontrolu oplôtkov

- bliká zelené svetielko pri každom impulze na
oplotení

- pri poklese napätia pod 3000 V prestane blikať, čo
signalizuje neúčinnosť oplotenia

- pri umiestnení na viacerých miestach oplotenia
umožňuje optickú kontrolu funkčnosti v jednotlivých
sektoroch

- nepotrebuje žiadne batérie
- ideálne pri odhradeniach divých zvierat

Tip odborníka:
Pulzný blesk umiestniť 
na koniec 
vetve oplotenia 
signalizuje jej funkčnosť.
Zároveň signalizuje, či je 
napätie
aj na konci plota 
dostatočné.

€

442373 1./50

kat.č.

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

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

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

Kat.číslo     Farba Úrovne napätia €
442328 čierna 0.5 - 13.0 kV / 3 - 18 V 1/25

AKO tester plotov 8 úrovní
• na meranie napätia na plote
• 8 kontroliek indikuje napätie plotu od 1 000 do 10 000 voltov
• uľahčuje každodennú kontrolu napätia oplotenia
• nie sú potrebné batérie

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

Nový produkt NOVÝ

Nový produkt NOVÝ



Uzemnenie a oplotenie

Odborný typ:
- uzemňovacie tyče umiestnite do vlhkej pôdy
- dodržujte vzdielenosť medzi tyčami 3 m
- používajte pozinkované uzemňovacie tyče-hrdza má izolačný
účinok a zabraňuje návratu energie do zariadenia

Špeciálna uzemňovacia tyč
- vyrobené z pozinkovanej T ocele
- vrátane skrutky M6 na pripojenie uzemňovacieho kábla

kat.č. dĺžka €

44615 1 m 1 400
441369 2 m 1 200

Špeciálna uzemňovacia tyč na mobilné použitie

- ddĺžka 75 cm z pozinkovanej ocele
- ľahké vytiahnutie
- vrátane skrutky M6 na prichytenie uzemňovacieho kábla

kat.č. €

44619 1 500



kat.č.
použiťpre

dĺžka ∅ vodiča prierez  vonkajší ∅ odpor €
 m mm mm2 mm  Ω/m

440110 50 1,6 1,5 7,6 0,014 1
440111 100 1,6 1,5 7,6 0,014 1

kat.č.   
použiťpre

dĺžka ∅ vodiča prierez  vonkajší ∅ odpor €
 m mm mm2 mm  Ω/m

44817 10 1,6 2 6 0,07 1
44930 25 1,6 2 6 0,07 1
44932 50 1,6 2 6 0,07 1
44933 100 1,6 2 6 0,07 1
44931 50 2,5 4,9 7,2 0,03 1
44920 100 2,5 4,9 7,2 0,03 1

kat.č.   použiťpredĺžka ∅ vodiča prierez  vonkajší ∅ odpor €
 m mm mm2 mm  Ω/m

44630 25 1,32 1 7 0,025 1
44632 50 1,32 1 7 0,025 1

kat.č.   použiťpredĺžka ∅ vodiča prierez  vonkajší ∅ odpor €
 m mm mm2 mm  Ω/m

44630 25 1,32 1 7 0,025 1
44632 50 1,32 1 7 0,025 1

kat.č. €

440121 1./100

Uzemnenie a oplotenie

- dvojitá izolácia s medeným pozinkovaným vodičom
- spája oplotenie a uzemnenie so zdrojom
- na plastovej cievke
- izolácia vysokého napätia až do 20000 V

Vysokonapäťový kábel  Prémium

Vysokonapäťový kábel 

- dvojitá izolácia s pozinkovaným oceľovým vodičom
- spája oplotenie a uzemnenie s impulzným zdrojom
- ideálne pre trvalé oplotenia
- na plastovej cievke

Vysokonapäťový uzemňovací kábel

- jedna izolácia s pozinkovaným medeným vodičom
- spája oplotenie a uzemnenie s impulzným zdrojom
- na plastovej cievke

Pripájací kábel na uzemnenie/oplotenie

- s očkami M8
- spája oplotenie a uzemnenie s impulzným zdrojom
- ideálne na prepojenie uzemňovacích tyčí

Konektor na vysokonapäťové káble

- na vodotesné spojenie vysokonapäťových káblov 1,6-2,7 mm



Príslušenstvo na pripojenie a uzemnenie

Prípojný kábel na uzemnenie Prípojný kábel uzemnenia a oplotenia
- s krokosvorkou pre jednoduché pripojenie
- dĺžka kábla 100 cm s jedným kovovým očkom- pripája zdroj k uzemneniu

- dĺžka kábla 100 cm
- dve kovové očká

kat.č. € kat.č. farba €

44604/011 1 44605/011 1
44606/011 1

Kábel pripájací Kábel prepojovací trojitý
- sdvomi krokosvorkami na rýchle pripojenie
- dĺžka kábla 60 cm

- s tromi krokosvorkami na rýchle pripojenie
- dĺžka káblov 2x60 cm

kat.č. € kat.č. €

44608/011 1 44601/011 1



kat.č. €

443027/011 1./90

kat.č. € kat.č. €

44616/011 1 44617/011 1

kat.č. € kat.č. €

44627/011 1 44629/011 1

kat.č. € kat.č. €

44627/011 1 44627/011 1

Príslušenstvo na pripojenie a uzemnenie
Konektor pásky

- 3 upínacie dosky z nehrdzavejúcej ocele
- dĺžka kábla 3 x 60 cm
- pre pásky do 40 mm

Konektor pásky na pásku Konektor pripojenia pásky

- ideálne spojenie dvoch pások
- dĺžka kábla 80 cm

- ideálne pripojenie pásky ku zdroju
- dĺžka kábla 130 cm
- očko M8

nehrdzavejúca 
oceľ

Lanový konektor s očkom Konektor lano na lano

- ideálne spojenie lana so zdrojom
- dĺžka kábla 150 cm, očko M8

- konektor pre laná do 6,5 mm
- ideálne spojenie medzi lanami
- dĺžka kábla 80 cm

nehrdzavejúca 
oceľ

Konektor lano-páska
Spojovací kábel-spona v tvare srdca
- pripája vodiče ku zdroju
- dĺžka kábla 125 cm

nehrdzavejúca 
oceľ

- ideálne spojenie pásky a lana
- dĺžla kábla80 cm



AKO uzemňovacia zmes Bentonit
• zabezpečuje dokonalé uzemnenie aj v náročných podmienkach uzemnenia (napr. v

suchej alebo piesočnatej pôde)
• špeciálna zmes ílu a soli priťahuje vlhkosť a viaže ju priamo v zemi okolo

uzemňovacích tyčí
• vhodné pre všetky druhy uzemňovacích tyčí
• mota sa ľahko a rýchlo zamieša pomocou 5 litrov vody do vhodne veľkého otvoru

pripraveného pre uzemňovaciu tyč

Kat.číslo Obsah €

442375 6 kg / vedro 1

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

Kat.číslo Farba Dĺžka Približná hmotnosť. €

441425 čierna 130 cm 7 kg 1 100

5 l

7 cm

Bentonit

6 kg

10
0 

- 1
50

 cm

Nový produkt NOVÝ



Príslušenstvo elektrického oplotenia

Ochrana pred bleskom Blesko-poistka

- chránte impulzný zdroj pred prepätím spôsobeným vybojom
blesku do ohrady

- chránte impulzný zdroj pred prepätím spôsobeným vybojom blesku do ohrady
- pre montáž na stĺpik ohradenia
- prostredn=ictvom zariadenia je výboj blesku

zvedený  do zeme

kat.č. € kat.č. €

449602/011 1 44601 1./10

Spínač pre veľké zaťaženieVypínač-prepínač
- prakticky vypínač a prepínač troch alternatív pripojenia - ľahká montáž na stĺpiky

- extrémne odolný vypínač pre elektrické
ohrady

kat.č. € kat.č. €

44607 1 1./20 591226 1./25
44607/011 1 1



Výstražná tabuľka – Pozor elektrický oplôtok!
- ľahké zavesenie na pásku do šírky 40 mm, lanká,laná a drôt
- bez ďaľšieho upevňovacieho materiálu
- vyrobené z odolného plastu
- rozmery:260 x 150 mm
- potlač z oboch strán

kat.č. €

446513 1./10./100

Výstražná tabuľka – Pozor elektrický oplôtok!
- vyrobená zo stabilného plastu
- rozmary 200 x 100 mm

- obojstranná potlač

kat.č. €

44620 1./10./400

Varovné tabuľky a výstražné tabuľky

- vrobené zo stabilného plastu
- obojstranná potlač

- rozmary 200 x 120 mm

popis €

44621  Nekŕmte zvieratá 1./25./400
44628  Vstup zakázaný 1./25./400
446510  Býk v stáde 1./25./500
44623 Pozor elektrický plot 1./10./400
446523  Elektrický ohradník 1./10./400

Výstražné značenie

kat.č.



Navijáky

kat.č. popis €

441045 DUO naviják 1 40
442705 adaptér na odvíjanie 1./20 1040

kat.č. popis €

441270 Naviják Superveľký 1 36
441271 náhradný bubon 1 48
441272 stojan 1 -
442705 adaptér na odvíjanie 1./20 1040

DUO cievka

Praktická dvojitá cievka vám umožní natiahnuť dva rady lanka

- vopred naplnené vodivým lankom vysokej kvality
- zaisťovací kolík zabráni samovoľnému odvíjaniu vodiča
- nárazuvzdorný plastzaručuje dlhodobé používanie

Plastový navijak Super

Blokovací kolík adaptér
Roll-uppopis €

44270 1 50
44271 náhradný bubon 1 60
44272 stojan 1 250

442705 adaptér na odvíjanie 1 1040

- veľmi odolný plastový navijak s vymeniteľným bubnom
- vhodné pre cca. 600 m 10mm pásky 500 m lana 6 mm a
1000 m lanko

- zaisťovací kolík zabráni samovoľnému odvíjaniu vodiča

kat.č.

Naviják Super

Super veľká cievka
- mimoriadne široká konštrukcia
- kapacita 1200 m pásky 10 mm 1000 m lana 6 mm a
2000 m lanka priemer 3 mm

- blokovacia brzda zabráni náhodnému odvinutiu bubna Blokovací kolík adaptér
Roll-up

popis €

441041 EURO navijak s kovovým háčikom 1./5 200
441201 Náhradná cievka pre navijak EURO 1./10 200

kat.č.

Navijak Euro Reel
- priemer 180 mm
- s kovovým háčikom kat.č.: 441041
- kovový hák umožňuje rýchlu elektrifikáciu vodiča na cievke
- kapacita 200 m pásky 10 mm, 200 m lano 6 mm, 400-500 m lanko kovový háčik

Navijak Euro Eco
- priemer 180 mm
- kapacita 200 m pásky 10 mm, 200 m lano 6 mm, 400-500 m lanko 3 mm

popis €

441040 EURO navijak ECO 1./5 200
441201 Náhradná cievka pre navijak ECO 1./10 200

kat.č.



Od zdĺhavého navíjania sa upúšťa, cievka je pripravená na okamžité použitie

dĺžka farba odpor Σ medza €
 m 

odporúčaná dĺžka
oplotenia max m  Ω/m vodič. pevnosti

449597 300 bielo čierna 4000 0,429 6 0,25 mm 100 kg 1./6 120

Navijak Euro veľký

- priemer 240 mm
- s kovovým háčikom
- kovový hák umožňuje rýchlu elektrifikáciu vodiča na cievke
- kapacita 400 m pásky 10 mm, 400 m lano 6 mm, 700-800 m

lanko 3 mm
kovový háčik

popis €

441040 EURO navijak ECO 1./5 200
441040 EURO navijak ECO 1./5 200
441201 Náhradná cievka pre navijak ECO 1./10 200

Vodič TopLine na cievke

Populárny Euro Reel s navinutým lankom TopLine 300m

kat.č. TriCOND

kat.č.

Kompaktný navýjak
- nárazuvzdorný plast zaručuje dlhodobé použitie
- špeciálne oko na vedenie vodičov
- robustné oceľové rameno kľuky
- pozinkovaný oceľový rám na nesenie alebo uchytenie na nosnú tyč
- so západkou zaisťujúcu naviják proti náhodnému odvýjaniu
- lanko 600 m , páska cca. 200 m

kat.č. €

44280 1 40

Prevodový navijak 3:1

- šetrí čas trojcestným prenosom
- špeciálne oko na smerovanie vodičov
- nárazuvzdorný plast zaručuje dlhodobé používanie
- mohutná oceľová kľuka
- kapacita lanko cca 600 m páska cca. 200 m

Zo spoľahlivou maticou!

kat.č. €

44280 1 40



kat.č. popis €

44297 Multi stĺpik pre 3 navijaky max. 1 50
44299 Multi stĺpik pre 4 navijaky max. 1 50
44298 Držiak na cievku 1./50 -

kat.č. popis €

44355/041 Izolátor brány pre pásky PROFI - 4 88
443501 Rohový a plošný izolátor PROFI 10 - 200
441241 Izolátor bránkového držiaka 10 - 250
44324 Prstencový izolátor 25 - 500
441360 Rohový izolátor SUPER 10 - 250

Systém Porta Reel pre dočasné oplotenie

Perfektný profesionálny systém navijakov pre systémy dočasného oplotenia, ktoré sa musia rýchle
zložiť a rýchle rozobrať. Nepostrádateľná pomoc pri moderných oploteniach.

Stĺpik Multi

-ideálne riešenie pre rohy a brány mobilných oplôtkov
- naviják nasadená na držiak cievky kat.č.: 44298



OdporvO/m 

maximalna dÍžka 
oplotenia 

záťaž pri pretrhnutí 

počet a materiál 
vodičov 

Aký druh vodivého materiálu potrebujem?

Pri výbere správneho vodića potrebujem zvážiť niekoľko dôležitých údajov. V zásade máte na výber
 medzi vodičmi vtkanými do plastového nosiča lanká a pásky alebo celovodivým materiálom ako sú oceľové 
lanká a drôt a nakoniec poplastovaný drôt s karbidovými vodivými líniami.

Pri výbere správnych vodičov dávajte pozor na odpor v ohmoch na meter, čím je táto hodnota nižšia tým lepšia 
je vodivosť materiálu. Náš nový osvedčený vodič TriCond má vysokú vodivosť a dlhú životnosť.

….....................................................................................................................................................



kat.č. € kat.č. € kat.č. €

442371 8 1./100 442368 1./50 442366 1./70

Vodivé materiály rozdeľujeme do nasledovných skupín

Náš tip:
čím ňižšií je odpor
tým lepšia je vodivosť

- optimalizovaný pomer
cena/výkon

- lacnejšia verzia
s vynikajúcou vodivosťou

-požívané pre stredne dlhé
oplotenia

- cenovo dostupné riešenie
- ideálne pre krátke oplotenia

manšie výbehy a prechodné
stanoviská

Záves na bránkový držiak Rukoväte na odvíjanie
- jednoručné odvíjanie uvolní ruku
pre inú činnosť

- pre cievky do priemeru 250 mm
alebo hmotnosť 3 kg

- jednoduchá pomôcka pre
jednoduché a ľahké odvíjanie
vodičov

-vhodné pre všetky velkosti
cievok všetkých vodičov

…...................................................................................................................................................................................

Séria PremiumLine

Séria TopLine

Séria EconomyLine
- vynikajúca vodivosť

atrvanlivosť

- používané na dlhé
až veľmidlhé ploty

Jednoručný odvíjač vodičov
- záves otvorenej bránky
- ˇžiadne zakopnutie a zašpinenie
- žiaden skrat pohodeného vodiča
- vhodné pre všetky bežne vodiče
- súprava sa skladá z ôsmich kusov
- vyrobené v nemecku



Pásky PremiumLine

 Odporúčame vždy používať
    páskové príslušenstvo 
 vyrobené z nehrdzavejúcej 

 ocele.
(konektory, rohové držiaky, 
bránkové držiaky atď.)

Pásky PremiumLine zaručujú maximálnu vodivosť a bezpečnosť ohrád a to aj pri najdlhších vzdialenostiach. Použitie
hrubých pocínovaných medených vodičov znamená, že vodivosť je 40-x vyššia ako pri tradičných materiáloch vodičov

Z-popruh=dokonalé prepojenie vodičov zaručujúce permanentnú
elektrifikáciu a tým aj konštantný tok elektrickej energie

Dômyselné“Zoskupenie“vodičov=spojenie dvoch živých vodičov 
udržujúcich nspätie ohrady na konštantnej úrovni

zosílené vonkajšie okraje = vysoká odolnosť proti roztrhnutiu

kat.č. dĺžka šírka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. nerez meď medza €
 m  mm odpr. v m  Ω/m Σ x ϕ Σ x ϕ pevnosti

441533 200 12,5 biela/zelená 7500 0,25 5 3x0,2 2x0,2 80 kg 1./12
441534 200 20 biela/zelená 11500 0,17 6 3x0,2 3x0,2 180 kg 1./6
441535 200 38 biela/zelená 15000 0,13 10 6x0,2 4x0,2 270 kg 1./6



kat.č. dĺžka šírka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. TriCOND medza €
 m  mm odp. v m  Ω/m   mm pevnosti

449123 200 20 hnedo oranžová 11000 0,183 5 0,4 190 kg 1./6 96
449124 200 20 bielo zelená 11000 0,183 5 0,4 190 kg 1./6 96
449122 200 40 hnedo oranžová 22000 0,090 10 0,4 350 kg 1./4 48
449125 200 40 bielo zelená 22000 0,090 10 0,4 350 kg 1./4 48

Pásky premiumLine
Páska PremiumLine Plus

extra silné monofilové vlákno

Pásky Premium Plus zaručujú maximálnu odolnosť a pevnosť. Obzvlášť pevné monofilové vlákna a väčšie
priemery vodivého materiálu TriCOND spĺňajú najvyššie požiadavky, pokiaľ ide o vodivosť a o záťaž.

veľmi silné vodiče TriCOND

zosílené vonkajšie hrany



Pásky TopLine Plus
nové vodiče TriCOND = vynikajáca
vodivosť a dlhá životnosť

silné monofilové vlákno =
vyššia medza pevnosti

kat.č. dĺžka šírka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. TriCOND medza €
 m  mm odp. v m  Ω/m ϕ v mm pevnosti

449568 200 10 Žlto-oranžová 4000 0,467 4 0,3 90  kg 1./12 240
449566 200 10 oranžová 5000 0,374 5 0,3 90  kg 1./12 240
449569 200 10 modrá 5000 0,374 5 0,3 90  kg 1./12 240
449567 200 10 žltá 5000 0,374 5 0,3 90  kg 1./12 240
449563 200 20 Žlto-oranžová 5000 0,374 5 0,3 120  kg 1./12 120
449570 200 20 modrá 6000 0,311 6 0,3 120  kg 1./12 120
449108 200 20 zelená 5000 0,374 5 0,3 120  kg 1./12 120
449109 200 40 zelená 10000 0,187 10 0,3 230 kg 1./6 48
449553 200 40 hnedá 10000 0,187 10 0,3 230 kg 1./6 72

pásky TopLine Plus bielo-červené

kat.č. dĺžka šírka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. TriCOND medza €
 m  mm odp. v m  Ω/m ϕ v mm pevnosti

4491504 200 10 bielo-červená 4000 0,467 4 0,3 90 kg 1./12 240
4491505 500 10 bielo-červená 4000 0,467 4 0,3 90 kg 1./6 120
449550 400 20 bielo-červená 5000 0,374 5 0,3 120 kg 1./6 60
449551 200 20 bielo-červená 5000 0,374 5 0,3 120 kg 1./12 120
449554 200 40 bielo-červená 10000 0,187 10 0,3 230 kg 1./6 72

kat.č. dĺžka šírka farba medza €
 m  mm

max.dĺžka odpor Σ vodič. TriCOND
odp. v m  Ω/m  mm pevnosti

449582 200 12 neonovožltá modrá 4000 0,467 4 0,3 90 kg 1./12 288
449583 200 30 neonovožltá modrá 8500 0,233 8 0,3 90 kg 1./6 96

- dobrá vodivosť
- dlhá životnoasť
- pre stredne dlhé a dlhé ploty

Páska TopLine Plus

30 mm široká páska kompromis medzi 
viditeľnosťou a odolnosťou voči vetru

Dobrá viditeľnosť pre koňa neónové farby-floreskujú

TopLine páska

dĺžka šírka farba odpor Σ vodič. medza €
 m  mm odp. v m  Ω/m  mm pevnosti

449590 200 10 bielo čierna 3500 0,590 4 0,25 60 kg 1./12 240
449591 200 20 bielo čierna 5000 0,39 6 0,25 120 kg 1./12 120
449598 200 20 bielo petrolejová 5000 0,390 6 0,25 120 kg 1./12 120
449599 200 20 bielo ružová 5000 0,390 6 0,25 120 kg 1./12 120
449592 200 40 bilo čierna 8500 0,23 10 0,25 230 kg 1./6 48

kat.č. max.dĺžka TriCOND



Pásky EconomyLine

kat.č. dĺžka šírka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. vodice nerez medza €
 m  mm odp. v m  Ω/m ϕ v mm pevnosti

44550 200 12,5 biela 200 10,47 4 0,16 75 kg 1./12 240
44556 200 20 biela 200 10,47 4 0,16 90 kg 1./12 240
44557 200 40 biela 400 5,23 8 0,16 130 kg 1./12 96

kat.č. dĺžka šírka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. vodiče nerez medza €
 m  mm odp. v m  Ω/m ϕ v mm pevnosti

44565 2x200 10 žlto-oranžová 200 10,47 4 0,16 60 kg 1./6 120
441525 2x200 10 biela 200 10,47 4 0,16 60 kg 1./6 120

štandardné pásky
pre krátke oplôtky

štandardné pásky
pre krátke oplôtky



kat.č. dĺžka    ∅ farba max.dĺžka odpor Σ vodič. nerez meď medza €
  m  mm odpr. v m  Ω/m Σ x ∅ Σ x ∅ pevnosti

441977 400 5,5 bielo zelená 20000 0,1 9 6x0,2 3x0,25 650 kg 1./2 48

Vodiče-laná

Vodiče neustále pripravené  
na kontakt so zvieraťom – 

vodič špeciálne vtkaný vždy 
na povrchu

Lano PremiumUltra

Vododolné nite vyrobené 
z PE 

monofilov= veľmi vysoká 
pevnosť a elasticita

trvalá opätovná elektrifikácia 
prostredníctvom zväzku 

vodičov a krížových vodičov

6 vodičov z nehrdzavejúcej 
ocele

A 3 medené vodiče = vysoká 
vodivosť

Laná PremiumLine - hrubé pocínované medené vodiče 
zvyšujú vodivosť 40x oproti 
vodivosti štrandardných materiálov

- robustné drôty z nehrdzavejúcej
ocele zvyšujú trvanlivosť odporúčame vždy používať 

príslušenstvo vyrobené z 
nehrdzavejúcej ocele

(kenektory, napínače, 
bránkové držiaky a podobne)

Laná PremiumLine majú 
najvyššiu vodivosť a 

bezpečnosť aj pri veľmi 
dlhých vedeniach

zoskupenie vodičov = 
trvalá elektrifikácia

silné monofilové vlákna = 
vyššie zaťaženie

dĺžka farba meď medza €
 m  mm pevnosti

441564 200 6,5 bielo-zelené 20000 0,1 9 6x0,2 3x0,25 400 kg 1 72
441554 400 6,5 bielo-zelené 20000 0,1 9 6x0,2 3x0,25 400 kg 1 36
441519 400 6,5 oranž.-hnedé 20000 0,1 9 6x0,2 3x0,25 400 kg 1 36

kat.č.  ϕ max.dĺžka
odpr. v m

odpor Σ vodič. nerez
 Ω/m Σ x ϕ Σ x ϕ

Vodivé lanko Premium Light
Prémiová kvalita v TOP pomere cena/výkon: 
Najvyššia vodivosť a odolnosť vďaka našej osvedčenej kombinácii hrubých pocínovaných medených 
vodičov a robustných drôtov z nehrdzavejúcej ocele za dostupnú propagačnú cenu.

• zvýšené lomové zaťaženie vďaka silným monofilovým drôtom
• ideálne pre dlhé až veľmi dlhé ploty

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

Záruka 5 roky na
odolnosť voči UV

Kat.číslo Dĺžka Ø Odpor Počet 
vodičov: 

Nerezové 
vodiče: 

Medené 
vodiče: zaťaženie €

441565 400 m 6 mm

Farba 

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

Doporučená 
max. dĺžka:

Nový produkt NOVÝ



kat.č. dĺžka  ∅ farba max.dĺžka odpor Σ vodič. TriCOND medza €
 m  mm odp. v m  Ω/m  v mm∅ pevnosti

441984 300 5,5 bielo čierna 6000 0,311 6 0,3 650 kg 1./4 96

kat.č. dĺžka  ∅ farba max.dĺžka odpor Σ vodič. TriCOND medza €
 m  mm odp. v m  Ω/m  v mm∅ pevnosti

449531 400 5,5 bielo červená 6000 0,311 6 0,3 400 kg 1 36
449532 200 5,5 bielo červená 6000 0,311 6 0,3 400 kg 1 96
449593 200 5,5 bielo čierna 4000 0,429 6 0,25 350 kg 1 96

TopLine laná
Lano TopLine Ultra

lLano kombinuje výhody nového vodivého materiálu TriCOND s 
pevnosťou PE monofilov

- veľmi vysoké zaťaženie a elasticita
- vodovzdorné

Vodiče TriCOND = vynikajúca vodivosť a dlhá životnosť

Lano TopLine Plus
Lano vhodné pre strednedlhé a dlhé oplotenia. Na rozdiel od drôtu sú laná ohybné a 
vďaka vodićom TriCOND majú 5 x väčšiu vodivosť ako klasické vodiče. To znamená 5 x 
väčšia vzdialenosť, 5 x viac prenesenej energia 5 x vyššia bezpečnosť.

Vodiče TriCOND = vynikajúca 
vodivosť a dlhá životnosť

Silné monofilové vlákna 
zvbýšená medzná záťaž

Lano EconomyLine

- pevný materiál z propylénu
- ekonomická alternatíva pre malé oplotenia

dĺžka farba odpor Σ vodič. vodiče z nerez. medza €
 m  mm pevnosti

44531 200 6 biela 500 3,87 6 0,2 350 kg 1./6 96
441545 500 6 biela 500 3,87 6 0,2 350 kg 1./2 32
44533 200 8 biela 500 3,87 6 0,2 700 kg 1./2 48

kat.č.  ϕ max.dĺžka
odpr. v m  Ω/m ocele  ϕ mm

Lano EconomyLine priečne vinuté

Unikátne lano, ktoré ponúka pevnosť a vynikajúcu Vodivosť . Neustála elektrifikácia zaistená 
priečnym vinutím vysoko vodivých oceľových drôtov zaručuje maximálnu spoľahlivosť. Vnútorné PE 
monofily  sú UV stabilné a extrémne odolné. Ideálne pre ohrady koní a dobytka.

Trvalá elektrifikácia cez kríženie vodičov

dĺžka farba odpor Σ vodič. vodiče z nerez. medza €
 m  mm pevnosti

441970 200 4 biela 6000 0,35 2 0,5 290 kg 1./6 120

kat.č.  ϕ max.dĺžka
odpr. v m  Ω/m ocele  ϕ mm



kat.č. dĺžka    ∅ farba max.dĺžka odpor Σ vodič. nerez meď medza €
  m  mm odpr. v m  Ω/m Σ x ∅ Σ x ∅ pevnosti

441979 400 2,5 bielo zelená 20000 0,1 9 6x0,2 3x0,25 110 kg 1./6 180

kat.č. €

442371 8 1../100

- pramene spletaných PE monofilov zaisťujú vysoké
medzné zaťaženie a zabezpečujú elasticitu lanka

- permanentná elektrifikácia vpletených vodičov
- vodiče neustále situované z vonku lanka zaisťujú
optimálny kontakt s telom zvieraťa

Prekrížené pletenie vodičov pevné pletenie PE monofilu

6 vodičov z nehrdzavejúcej ocele
A 3 medené vodiče = maximálna 
vodivosť a stabilita pri ohybe

Lanká Premium Ultra
Lanko Premium Ultra

Držiak otvorenej brány

- zavesenie bránkového držiaka otvorenej brány
- žiadna kontaminácia bránkového držiaka, žiaden skrat vo vedení
- vhodné pre všetky vodiče



Lanko PremiumLine

kat.č. dĺžka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. nerez meď medza €

m 
odpr. v m  Ω/m Σ x ϕ Σ x ϕ pevnosti

441550 250 bielo-zelená 18000 0,11 6 3x0,2 3x0,25 95 kg 1./ 12 240
441551 500 bielo-zelená 18000 0,11 6 3x0,2 3x0,25 95 kg 1./ 6 120
441738 1000 bielo-zelená 20000 0,11 9 6x0,2 3x0,25 95 kg 1./ 6 72

Lanko Premium WildHog

medza €kat.č. dĺžka farba   m max.dĺžka 
odpor v m pevnosti

449312 400 modrá 30000 0,06 6 6x0,25 105 1./6 120

- silné PE vlákna poskytujú vysokú pevnosť
- hrubé pocínované medené vodiče zvyšujú vodivosť Až 40 krát oproti klasickým oceľovým vodičom
- vodiče z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú dlhovekosť
- zoskupenie vodičov zaisťuje stály prenos energie

použite príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele
(konektory, bránkové držiaky, bránkové izolátory atď.)

6 vodičov z nehrdzavejúcej ocele a 
3 medené vodiče maximálna 

vodivosť a ohybnosť

- špeciálne vyvinuté lanko na odhradenie divo žijúcej zveri modrá farba je veľmi dobre vnímaná zverou
- hrubé medené pocínované vodiče majú až 40 x vyššiu vodivosť ako klasické oceľové vodiče
- vynutie vodičov je vždy z vonkajšej strany lanka, preto je kontakt so zvieraťom optimálny

odpor Σ 
vodič. Ω/m

medené vodiče
pocin. ϕ mm

vodič.

modrá farba zvyšuje viditeľnosť zverou

6x medené vodiče = maximálna vodivosť

- lanko kombinuje vodivosť nového materiálu TriCOND s pevnosťou PE monofilových vlákien
- zvýšené medzné zaťaženie ako aj elasticita
- vysoká vodivosť, odolnosť a životnosť

Lanko TopLine Ultra

dĺžka farba odpor Σ medza €
 m odp. v m  Ω/m ∅ v mm pevnosti

441971 300 6000 0,311 6 0,3 110 kg 1./6 180

kat.č. max.dĺžka TriCOND

neonovožlto modrá

vodič.

Mimoriadne dobrá viditeľnosť pre kone – fluorescenčný efekt

Vodiče opletajú lanko vždy z vonkajšej strany to
zabezpečuje optimálny kontakt so zvieraťom

kat.č. dĺžka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. TriCOND medza €
 m odp. v m  Ω/m ∅ v mm pevnosti

449594 400 bielo 
čierna

4000 0,429 6 0,25 100 kg 1./6 144

- teraz v kombinácii bielo-čiernej
- veľmi dobrá vodivosť yaistená vodičmi TriCOND 6 x 0,25 mm
- pevnosť zaistená monofilovými vláknami

Lanko TopLine 

k dispozícii aj na cievke 
kat.č.: 449597



Lanká TopLine Plus

Lanko TopLine Plus
Lanko TopLine Plus zaručuje vynikajúcu vodivosť a veľmi dlhú životnosť pre stredne dlhé a dlhé oplotenia. 
V porovnaní s nekorozívnymi vodičmi s rovnakou pevnosťou zvyšuje použitie nového materálu TriCOND
 Vodivosť 5 násobne. Tenbto materiál je použitý v rade vodičov TopLine Plus (lanká, laná, pásky).
5 x viac prenesenej  energie umožnuje stavať dlhšie vedenie ohrád a zároveň zvyšuje ich bezpečnosť.

V posledných rokoch boli vodiče TriCOND podrobené intenzívnym testom, pri ktorých vykázali dlhú životnosť.
Nízky odpor vodičov TriCOND a výsledný vysoký ochranný efekt ponúkajú vynikajúci pomer cena/výkon.
Je určite zaujímavé spraviť porovnanie odpor vodiča v ohmoch/meter ↔ cena.

kat.č. dĺžka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. TriCOND medza €
 m odp. v m  Ω/m ϕ v mm pevnosti

4491558 200 bielo-modrá 6000 0,311 6 0,3 100 kg 1./12 360
449119 300 bielo-modrá 3000 0,623 3 0,3 100 kg 1./12 240
449523 400 bielo-modrá 9500 0,21 9 0,3 100 kg 1./6 150
4491559 400 bielo-modrá 6000 0,311 6 0,3 100 kg 1./6 120
449120 1000 bielo-modrá 9500 0,21 9 0,3 100 kg 1./6 70
449581 2x300 bielo-modrá 6000 0,311 6 0,3 100 kg 1./6 120

PE monofilové vlákna = vyššia pevnosť a pružnosť

vodič TriCOND vynikajúca vodivosť a životnosť



kat.č. dĺžka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. vodiče z nerez. medza €
 m odpr. v m  Ω/m Ocele   mm∅ pevnosti

441555 250 žlto oranžová 250 7,74 3 0,2 120 kg 1./12 288
44520 250 žlto oranžová 150 13,78 3 0,16 60 kg 1./20 420
44519 500 žlto oranžová 150 13,78 3 0,16 60 kg 1./12 288

kat.č. dĺžka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. vodiče z nerez. medza €
 m odpr. v m  Ω/m Ocele   mm∅ pevnosti

441972 200 biela 6000 0,35 2 0,5 50 kg 1./12 360
441973 400 biela 6000 0,35 2 0,5 50 kg 1./8 288

kat.č. dĺžka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. vodiče z nerez. medza €
 m odpr. v m  Ω/m Ocele   mm∅ pevnosti

445025 500 priehľadný 6000 0,35 2 0,5 45 kg 1 200
445035 1000 priehľadný 6000 0,35 2 0,5 45 kg 1 120

kat.č. dĺžka farba max.dĺžka odpor Σ vodič. vodiče z nerez. medza €
 m odpr. v m  Ω/m Ocele   mm∅ pevnosti

44502 500 priehľadný 6000 0,35 2 0,5 45 kg 1 192
44503 1000 priehľadný 6000 0,35 2 0,5 45 kg 1 120

- ideálne pre krátke línie oplotenia a pasienkov
- 3 roky záruka na UV stabilitu

Lanká EconomyLine
Lanko EconomyLine

- unikátny vodič vyniká dobrou viditeľnosťou a pevnosťou
- krížové vinutie zabezpečuje dobrú elektrifikáciu
- 3 roky záruka na UV stabilitu

Lanko EconomyLine s krížovým vinutím

- vysoká medza pevnosti
- dva vodiče 0,5 mm ovinuté okolo nilonového jadra 1,4 mm
- vodiče umiestnené na povrchu garantujú optimálny
kontakt pri dotyku

Reelektrifikované lanko

- 2 oceľové drôty žiarovo zinkované priemer 0,5 mm
- ovinuté okolo jedného nilonového jadra 1,4 mm
-vynikajúca vodivosť
- 3 roky záruka na UV stabilitu

Lanko EconomyLine jednojadrové



spojky na pásku

Páskový konektor Litzclip®

- ľahké spojenie pások bez použitia náradia
- rýchle riešenie na opravu potrhaných pások
- špecialne obdĺžnikove otvory prte ľahké zavedenie pásky a jej bezpečné upevnené

kat.č. pre pásky materiál €
šírka v mm

442000/051 12,5 nehrdzavejúca oceľ INOX 5
442001/051 20 nehrdzavejúca oceľ INOX 5
442002/051 40 nehrdzavejúca oceľ INOX 5
442010/056 12,5 pozinkovaná oceľ 5 do vypredania zásob

spojka na pásku nerezová spojka na pásku pozinkovaná

kat.č. použiťpre pásky € kat.č. použiťpre pásky €
 šírka v mm  šírka v mm

44594 do 13 10 44570 do 13 10
44595 do 20 10 44573 do 20 10

44595/051 do 20 5 44573/056 do 20 5
44596 do 40 10 44572 do 40 10

44596/051 do 40 5 44572/056 do 40 5

 Takto to funguje:

Nájdite chybu prevlečte oba konce zaistite prúd iste pretekávrátte ich otvorom späť



kat.č. použiť pre materiál €

442004/051 Laná  6mm∅ nehrdzavejúca oceľ (INOX) 5
442016/106 laná  5mm∅ pozinkovaná oceľ 10

kat.č. použiť pre € kat.č. použiť pre €

442365 Laná  6-8 mm∅ 101./10./500 442008/061 Laná  6 mm∅ 6
442009/066 Náhradné spony 12

kat.č. použiť pre € kat.č. použiť pre €

44540 Laná  6-8 mm∅ 10 - 44535 Laná  6-8 mm∅ 10 -
44540/051 Laná  6-8 mm∅ - 5 44535/051 Laná  6-8 mm∅ - 5

Lanové a lankové konektory

- spojka na lano do 6 mm
- rýchle riešenie roztrhnutých vodičov oplotenia

Tip odborníka: spojky Litzclip sú ideálne na pevné spojenie vodičov

Lanový konektor Litzclip®

Pozinkovaná uhlová svorka

- perfektné spojenie všetkých vodičov

Medza pevnosti 
20 kg

Bezpečnostná spojka Litzclip®

Ak zviera v panike narazí do oplotenia spojka sa pretrhne
pri záťaži 20 kg.Znižuje sa riziko zranenia hlavne koní.

Lanová spojka z nehrdzavejúcej ocele Lanová spojka pozinkovaná



Konektor vodiča Litzclip®
- nehrdzavejúca oceľ

- rýchle riešenie pri roztrhnutom vodiči

 použiťpre €
patentované

442003/101 pre lanká s  do 3 mm∅ 10

Rýchlospojka na vodiče

kat.č.  použiťpre €

441209/041 pre laná s  6-8 mm∅ 4

Spojka na laná a lanká galvanizovaná

- bezpečné mechanické a elektrická spojenie
- ľahká montáž pomocou skrutkovača

kat.č.  použiťpre €

441561 pre lanká do  2,5 mm∅ 10
441561/051 pre lanká do  2,5 mm∅ 5

441560 pre laná do  6,5 mm∅ 10
441560/051 pre laná do  6,5 mm∅ 5

- umožňuje ríchle pripojenie lán,
laniek, pások a drôtu k bránkovému
držiaku ale aj inde podľa potreby

- bez náradia

Výhody: nie sú potrebné žiadne nástroje 
rýchla montáž
perfektný spoj, výborný prenos elektriny



Elektrické drôty

Hliníkový drôt

- vynikajúca vodivosť, 4x vyššia ako pri oceľových vodičoch
- ľahká manipulácia počas inštalácie
- nízka hmotnosť o 2/3 nižšia ako oceľový vodič
- zvýšená medza pevnosti pridaním horčíka

kat.č. použiťpredĺžka ∅ odpor medza €
 m mm  Ω/m pevnosti

445002 400 1,60 0,030 70 kg 1./4 168
445007 400 1,80 0,023 90 kg 1./4 144
445003 400 2,00 0,020 110 kg 1./4 120

Hliníkové lanko - Alu S-Wire

- 7 spletených vodičov
- zvýšená medza pevnosti pridaním horčíka
- extrémne flexibilné pre rýchlu montáž
- veľmi vysoká vodivosť až 4x vyššia ako oceľový vodič

kat.č.  použiťpredĺžka ∅ odpor medza €
 m mm  Ω/m pevnosti

445038 500 1,80 0,027 95 kg 1./4 120

Lanko pozinkované

- 7 spletených prameňov
- veľmi flexibilné, ľahko sa inštaluje
- viacnásobné použitie, ideálne na odhradenie divej zveri

kat.č.   použiťpredĺžka popis ∅ odpor medza €
 m mm  Ω/m pevnosti

44500 200 lanko bez cievky 1,5 0,12 200 kg 1 400
445009 1000 lanko na cievke 1,5 0,12 200 kg 1 60



kat.č. dĺžka v m ∅ mm odpor medza €
 Ω/m pevnosti

445041 322 1,6 0,07 95 kg 1./5 100
44504 250 1,8 0,05 110 kg 1./5 100
445042 200 2 0,04 140 kg 1./5 100

kat.č. dĺžka v m ∅ mm odpor medza €
 Ω/m pevnosti

445055 1000 2 0,06 345 kg 1 40
44505 625 2,5 0,035 650 kg 1./20 40

kat.č. €

44279 1 20
441875 1./6 108

Elektrické drôty
Oceľový drôt pozinkovaný

- veľmi dobrá vodivosť
- osvedčené pri výstavbe oplôtkov na celé desťročia
- optimálny prenos prúdu pri dotyku

- povrch chránený zliatinou hliníka a zinku
- deväťnásobná ochrana proti korózii

v porovnaní so zinkovaným materiálom
- výborná vodivosť
- ideálne pre trvalé oplôtky
- optimálny prenos prúdu pri dotyku

Vysokopevnostný oceľový drôt pre trvalé ohrady

- bezproblémové rozvinutie drôtu
- možnosť spätného navinutia
- pozinkované
- vhodné aj pre iné vodiče

Odvíjače drôtu



Príslušenstvo trvalých ohrád

Prémiový vodič pre koňské ohrady

Náš najodolnejší systém pre elektrifikované oplotenia koní.
Prémiový vodič pre koňské ohrady je veľmi odolný proti mechanickému poškodeniu vďaka vnútornému 
2,5 mm hrubému oceľovému drôtu.
Vodivý plast bielo čierny poskytuje ochranu kovovému jadru a bezpečne prenáša elektrický prúd.
Medzné zaťaženie je až 800 kg na 1 m plastový povrch chráni zvieratá pred poranením.

- dĺžka 250 m
- vonkajší priemer 8 mm
- medzné zaťaženie 800 kg na 1 m, maximálne bezpečný pre zvieratá
- extrémne odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu

kat.č. €

44873 1 20

Elektrifikovateľný plast

Oceľový drôt poplastovaný
zmes uhlíkových vlákien
elektrifikuje v troch radoch

Polyetylén-Polymér

Povrch medzi vodivým 
materiálom je pokrytý
stabilným plastom proti UV

Oceľový drôt

Vnútro tvorí špeciálne
upravený oceľový drôt
Hrúbky 2,5 mm

žiareniu

Tip:
Na pevné spojenie drôtu
použite našu spojku
„Wire Link“
kat.č.: 442367



kat.č. popis € kat.č. €

446509 sada na napinanie vodorovná1./20 446508 1./10
446506 dilatačná spružina 1./10

kat.č. popis € kat.č. €

446507 rohové riešenie 3 ks 1./20 446519 10 500

kat.č. dĺžka v cm ∅ mm €

44392 60 8 10

Príslušenstvo na trvalé oplotenie

1 Sada na napínanie „horizontálna" 2
• vr. izolácia (polyamid)
•

•

•

• •

• •

Súprava na predpínanie „uhlopriečka"
Sada na diagonálne predpínanie konštrukcie 
stľpika „H“ v rohu a na začiatku alebo na
konci plota pre veimi vysoké ťahové sily vodiča 
materiál napr. drôty „Premium Horse“ a oceľový 
drôt. 
• vr. ochrannej hadice
• vr. drôtenej sľučky z nehrdzavejúcej ocele

vr. pružina na vyrovnávanie teploty
z nehrdzavejltcej ocele
vr. oozubeného napínač drôtu
(upinacia páka nie js súčasťou dodávky)
vr. drôtenej sľučky z nehrdzavejúcej ocele
pre rýchle a ľahké pripevnenie na stipik

vhodné pre prémiové konské drôly
a ocelové drôly

na napínacie stÍpiky s priemerom do 160 mm

vr. napínače drôtu s ozubeným kolesom
(upinacia páka nie je súčasťou dodávky)
vr.kovovej konzoly 2 x 90 mm skrutky do dreva

3 4 Konektor s jednoduchou slučkou

• •
•

•
• pre rohové stĺpiky s priemerom do 160 mm
• vr. izolátora (polyamid)

Rohové riešenie pre prémiové koňské drôty

pre iahkšie nastavenie na požadovanom mieste 
ideálne pra prémiové "konské drôty "

vr. sľučky z drôtu z nehrdzavejúcej ocele 
pre rýchle a lahké pripojenie k stÍpiku
vhodné pre prémiové konské drôty a ocelové drôty 

•
•

•

vhodný aj pre prémiové koňské drôty
polyetylénová izolácia v rohu je riešenie
pre rohy stabilných oplotení
montáˇˇz pomocou svoriek kat.č.: 44394

5 Trubicový izolátor



Príslušenstvo pevných ohrád

izolátor rohových stĺpov „U“ kliniec
- 3,8 x 47 mm
- pozinkované

- s integrovaným kolíkom zaistenia
- ideálne na rohové a zlomové stĺpy oplotenia
- ideálne pre drôtené vodiče, laná aj lanká
- zaskrutkujte alebo pribite klinčekom

kat.č. € kat.č. €

441284 10 44394 50 1./20

porcelánový izolátor samorezné skrutky
- extrémne odolný štartovací a koncový izolátor
- extrémne odolný s 10 ročnou zárukou

- pozinkované 4,5 x 35 mm
- šesťhranné vybranie hlavy
- na zaistenie izolátorov do stĺpov plastových, drevených, kovových

kat.č. € kat.č. €

442363 10 442610/1001 100

Porcelánový izolátorPorcelánový rohový izolátor
- extrémne pevný rohový izolátor vr. lanka s očkom v sade 3 ks

kat.č.  MQ € kat.č. popis €

442362 10 1./10./200 446504 1./20
442362/061 6 1 1

izolátor vrátane lanka s 
očkom v súprave 3 ks



kat.č. dĺžka v m ∅ mm materiál €

44704 435 43 pozinkovaná oceľ 1./20
44705 435 43 nerez 1./20
44259 200 25 nerez 1./60

446506 500 ochranná hadica pružiny 1./10

kat.č. popis €

44513 trasový napínač - 1./25
44513/031 trasový napínač 3 1./50

44514 napínacie rameno - 1./20

kat.č. popis €

44509 ozubený napínač drôtu 1./50
441327 ozubený napínač s integrovaným izolátorom 1./20
441297 ozubený napínač s izolátorom a lankom 1./10
441328 napínacia páka ozubeného napínača drôtu 1./20

Príslušenstvo pre trvalé oplotenie

Pružina na vyrovnanie teplotyPružina na vyrovnanie teploty
- robustný model pre drôt 2,5 mm

a model kat.č.:44259 pre drôt 1,6 mm
- zmierňuje namáhanie drôtov a rohových stĺpov
- vyrovnáva teplotné rozdiely a ohrada sa stáva flexibilnou
- ochranný návlek zabraňuje zachytávaniu srsti zvierat do ohrady

kat.č.:446506

kat.č.: 44705

Trasový napínač

- rýchlo napína vodiče (laná, lanká,drôt) bez roztrhnutia

kat.č.: 44514 kat.č.:44513

Ozubený napínač drôtu

- rýchlé napnutie vodičov
- rýchlé povolenie vodičov
- dlhoročne spoľahlivý
- bez páky kat.č.: 441297 kat.č.: 44509 kat.č.:441328 kat.č.:441327



Príslušenstvo pevných ohrád

Vrták Drevené kladivo

- ideálna pomoc pri stavbe oplotení
- vrtanie otvorov rôznych velkostí

- 6 kg
- spevňené zváranou obručou

kat.č.  ∅ € kat.č. popis €
mm

44484 70 1 44482 Drevené kladivo 1
44485 90 1 44483 Náhradná násada 1./10
44486 150 1

Plastové kladivo Baranidlo

- na stĺpiky do priemeru 100 mm
- hmotnosť 12 kg

kat.č. € kat.č. €

441422 1 44471 1

Napínač drôtu reťazový Farmárske kliešte
- ideálne na napínanie drôtu na oplôtkoch
- skladá sa z dvoch kusov

kat.č. € kat.č. €

441269 1 441422 1./6./36.

- hmotnosť 5kg
- hlava vyrobená z odolného plastu
- rukoväť vyrobená z hikóriového dreva (orechovec)



kat.č. €

442367 2 1./200

kat.č. €

441225 10 - 500
441225/041 - 4 200

kat.č.  pre ∅ mm medza €
pevnosti

44707 1,4-2,2 220 kg - 20 300
44706 2,0-3,25 400 kg - 20 200

44705/066 2,0-3,25 400 kg 6 - -
44703 napínací nástroj - 1 4

Konektory vodičov

Drôtový konektor

Robustný drôtový konektor umožňuje
spojiť dva drôty bez použitia náradia.

- silné spojenie bez námahy
- hladký povrch bez rizika poranenia
- vhodný pre drôt 1,8-2,5 mm

Tip odborníka:
 žiadne poranenia, žiadne vyčnievajúce konce
drôtov  z uzlov

Svorka skrutková

- vhodné na krížové spojenie viacerých vodičov
- vhodné pre vodiče do 2,5 mm hrúbky

- na bezpečné spojenie drôtu a iných vodičov
- pripojenie uzemnenia
- pripojenie vodičov k oploteniu
- vhodné pre vodiče do 2,5 mm

Pripájacia svorka

Spojka drôtu GRIPPLE

- rýchlosť spájania 6 x rýchlejšia
ako konvenčnými metódami



OctoWood
….............................................................................................................................

Úzke letokruhy = pomalý rastKonzistentné letokruhy =

stabilný rast

Jadro Beľ
- obsahuje inhibítor húb "pinosylvin"
- živicové kanály v celom rozsahu
- odolnosť voči vode
- "mŕtve" drevo
- dáva tuhosť kolu

- vodeodolná je iba časť beľového
dreva

- membrány bunky drevných vlákien
je  potiahnutá vrstvou síranu
meďnatého

- vodotesnosť zabezpečuje
inpregnácia  Wolmanitom CX v
tlakových nádobách

Surovina na výrobu

OctoWood používa pomaly rastúce
škandinávske borovice pestované 
na sever od 64 stupňov zemepisnej
šírky.

- nízke teploty
- krátky den
- menšie koruny stromov
- rovný kmeň
- extrémne tvrdé
- vysoká odolnosť v ohybe
- vysoká medza pevnosti

Drevený stĺpik s inteligentným 
osemuholníkovým tvarom vyrobený
z borovicového dreva (Pinius Silvestris)
ponúka flexibilné osadenie izolátorov
vďaka tvaru. Je dostupný v rôznych 
dĺžkach ako aj priemeroch.Práca
s ním je veľmi ľahká.

136 



kat.č. popis   výška ∅ €
 cm  mm

441827 rohový 210 140 1 48
441828 rohový 250 140 1 48
441820 trasový 150 60 1 252
441821 trasový 200 60 1 252
441822 trasový 180 80 1 154
441823 trasový 200 80 1 154
441824 trasový 225 80 1 154
441825 trasový 200 100 1 99
441825 trasový 225 100 1 99
441825 vzpera 350 - 1 99

Drevené koly pre trvalé ohrady
OctoWood

Kôl osem uholníkového prierezu vyrobený zo severskej borovice.

- jednoduchá montáž
- ľahké osadenie izolátorov
- estetický v prírode

- dobrá stabilita pri preprave na paletách
- účinné vysokotlaké moenie-ochrana proti škodcom

- vhodné na nepretržitý kontakt so zemou a vodou
- 10 ročná záruka

Ideálne na zhotovenie rohov a brán v ohradách

dtĺpik ideálny na výstavbu jazdiarní  a ohrád pre kone



kat.č.  výška hrúbka €
 cm  mm

44460 130 45 1 165
44462 150 50 1 300
44463 150 60 1 125
44474 185 60 1 125

442071 200 70 1 74
44465 180 75 1 60
44467 200 75 1 60
44469 220 100 1 33

kat.č.  výška hrúbka €
 cm  mm

442059 150 70x70 1 120
442043 200 70x70 1 120

kat.č.  výška hrúbka €
 cm  mm

44460 130 45 1 165
44462 150 50 1 300
44463 150 60 1 125

- do zeme cca. 50-60 cm
- osvedčený okrúhly prierez
- vhodný pre vlhké, mäkké a hlboké pôdy

Recyklované koly 

Krížový recyklovať kôl

- veľmi stabilný priečny profil 70 x 70 mm
- optimálne možnosti manipulácie ( vrtania, rezanie, klincovanie)
- mimoriadne odolný
- vhodný pre vlhké, mäkké a hlboké pôdy

- praktický štvorcový profil
- mimoriadne odolný
- vhodný pre vlhké, mäkké a hlboké pôdy

Švorcový recyklovaný kôl



T-Kôl môže nainštalovať iba
jedna osoba pomocou špeciálne
vyvinutého baranidla ( 44 1324 ). Tu
treba vziať do úvahy, že stípiky musia byť
hlboko aspoň
natoľko, aby celá 18 cm dlhá kotvová
platňa (hÍbka cca 40 cm) bola zapustená
do zeme.

Systém T-Koly 

Sprievodca pevným plotom 

Prezrite si novévého 

sprievodcu pevnými 
ohradami 

online na našej stránke 

www.vetis.sk 

alebo požiadajte na adrese 

vetis@vetis.sk 

T-Koly- ideálne riešenie · stavby trvalých a semitrvalých

-ľahká montáž s ktorou si človek, profesionálny dizajn

Systém T-Koly ja unikátny  pre rýchlu a trvanlivú výstavbu oplotení  v 
rôznych výškach a pre rôzne zvieratá. Stĺpiky sú vyrobené z koľajnicovej 
ocele, ktorá patrí k najodolnejším. Vďaka jej vlastnostiam sa málo deformuje 
aj pri najvyššom namáhaní a je preto najlepšou voľbou pre trvalé a 
polotrvalé ohrady. Typická zelená farba chráni pevnú oceľ pred vplyvom 
počasia. Celý stĺpik má každých 55 mm trn ktorý umožňuje nastavenie 
izolátorov v požadovaných vzdialenostiach. Pevné osadenie izolátorov 
rôznych typov dáva predpoklad variabilnej konštrukcie ohradníkov.



Systém T-Koly
Kovový T-kôl

- vyrobené z masívnej ocele
- zeleno-biela farba
- s pevnou základovou doskou
- do zeme osadiť min. 40 cm
- ideálne pre kone, hovädzí dobytok a na odhradenie divých zvierat

kat.č. výška €
 cm

441460 152 1./5 200
441407 167 1./5 200
441461 182 1./5 200
441462 213 1./5 200
441463 240 1./5 200



kat.č. farba € kat.č. farba €

441252 10 200 441189 25 200
441253 10 200 441190 25 200

kat.č. farba € kat.č. farba €

441180 25 200 441183 25 200
441181 25 200 441184 25 200

kat.č. farba € kat.č. farba €

441186 25 200 442343 25 300
441187 25 200 442344 25 300

Systém T-kôl

Izolátor hlavy T-Kôl Lanový izolátor T-kôl

- použitelný pre lanká
pre laná do 8 mm
pre pásky do 10 mm

- jednoduché uchytenie

- extra odolný plast
proti UV žiareniu

- nový dizajn
- pevnejšia konštrukcia
- môžu byť rozšírené
o rohové držiaky lanka a
pásky

- zabránia zraneniu zvierat

Izolátor prstencový T-Kôl Izolátor pásky T-Kôl

- pre drôt, lanko, laná a pásky do 10 mm
- jednoduché pripevnenie, vylepšený dizajn

- pre pásky do 50 mm
- jednoduché pripevnenie, vylepšený dizajn

Izolátor predĺžený T-Kôl

- vhodný na lanká, laná a drôt
- vylepšený systém

- dištančný izolátor na lanká, laná a drôt
- dĺžka podpery 12,5 cm
- jednoduché upevnenie

Izolátor Pinlock T-Kôl



Systém T-Koly

kat.č. farba € kat.č. farba €

441255 4 1./25 4 1./25
441257 4 1./25 4 1./25

T-Kôl trasový dištančný izolátor na pásky
- ideálne riešenia pre rohy
- pre pásky do 40 mm
- najvyššia kvalita s nehrdzavejúcej ocele
- materiál vodičov chránia zaoblené hrany
- dĺžka podpery 15 cm
- sada obsahuje 4x klipy 4 x dištančné prvky

€

446514 pre pásky

T-Kôl trasový dištančný izolátor na lanká a laná
- ideálne riešenia pre rohy
- pre pásky do 40 mm
- najvyššia kvalita s nehrdzavejúcej ocele
- materiál vodičov chránia zaoblené hrany
- dĺžka podpery 15 cm
- sada obsahuje 4x klipy 4 x dištančné prvky

€

446515 pre pásky

T-Kôl bránkový izolátor

- sada obsahuje 3x izolátor,
3 x koinektory z nehrdzavejúcej ocele,
každý s tromi možnosťami pripojenia

kat.č. €

446516 3

T-Kôl izolátor vrcholový
s podperou na laná  a lanká
- najvyššia kvalita s nehrdzavejúcej ocele
- materiál vodičov chránia zaoblené hrany
- dĺžka podpery 15 cm
- sada obsahuje 4x klipy 4 x dištančné prvky

- najvyššia kvalita s nehrdzavejúcej ocele
- materiál vodičov chránia zaoblené hrany
- dĺžka podpery 15 cm
- sada obsahuje 4x klipy 4 x dištančné prvky

T-Kôl izolátor vrcholový
s podperou na pásky do 40 mm

kat.č. popis

4

kat.č.

4

popis

Izolátor brány T-Kôl sada
Sada obsahuje
4 x izolátor brány 
4 x univerzálne svorky

€

441231 4 1./50
441231 4 1./50

kat.č.

Izolátor bránkového držiaka T-Kôl sada
Sada obsahuje 
2 x izolátor s nerezovou   doskou
4 x univerzálne svorky

€

441494 2
441494 2

kat.č.

Prstencový izolátor T-Kôl sada

Sada obsahuje
4 x izolátor brány 
4 x univerzálne svorky

€

441233 4 1./100

kat.č.



Rohový izolátor na pásky a laná T-Kôl

Sada obsahuje
4 x izolátor brány 
4 x univerzálne svorky

€

441232 4

kat.č.

Rohový izolátor Super
s metrickým závitom

Univerzálne svorky nie sú súčasťou balenia!

€

441360 10 250

- pre laná, lanká a drôt
- estra silny polyamidový izolátor
- pozinkovaná súvislá 8 mm podpera ( 30 mm M6)
- špeciálny tvar zabraňuje zošmyknutiu vodiča

kat.č.

Izolátor Cavallo
s metrickým závitom

€

441494 10 250

kat.č.

- ideálne riešenie upevnenia izolátorov k systému T-Koly (rohových,
napínacích ako bránkových)

- izolátory sú pripevnené k univerzálnym držiakom pomocou skrutiek
- rýchla montáž s použitím minimálneho počtu náradia
- súprava obsahuje 8 univerzálnych svoriek a 8 skrutiek

Systém T-Koly
Univerzálna upinacia zostava systemu T-Koly

€

441176 8 1./50

kat.č.

-
-
-
-

pre pásky do 40 mmm
estra silny polyamidový izolátor
pozinkovaná súvislá 8 mm podpera ( 30 
mm M6) páska voľne prechádza izolátorom

- ideálne riešenie upevnenia izolátorov s metrickým závitom M6
alebo otvorom 6 mm k systému T-Koly

- súprava obsahuje 2 špecialne konzoly a 2 skrutky M6
- rýchla montáž s použitím minimálneho počtu náradia

Univerzálna upinacia zostava 
s metrickým závitom systemu T-Koly

€

44790 2 1./2./200

kat.č.

Univerzálne svorky nie sú súčasťou balenia!

Baranidlo na T-Koly

€

441324 1

- uľahčuje zatĺkanie T-Kolov
- hmotnosť 8 kg
- vnútorný priemer 5,3 cm
- efektívne použitie
- zatĺkanie aj dvomi pracovníkmi

kat.č.

Vyťahovacie zariadenie na T-Koly

- robustné zariadenie na ľahké vyberanie T-Kolov zo zeme

€

441300 1

kat.č.

Náhradný izolátor/prídavný izolátor
pre oválny sklolaminátový stĺpik Premium BLUE

- Izolátor na stĺpiku je možné variabilne posúvať
- absolútne bezpečne drží
- ideálne pre dodatočnú montáž oválneho
sklolaminátového stĺpika 444299

Kat.číslo MOQ Kus/Jednotka €

444289 1 balenie 25 / balenie   25/1

Nový produkt NOVÝ



€

441178 1./12

kat.č. €

441177 1./6

kat.č.

Systém T-Kôl

Štartovacia sada T-Kôl

Pozostáva z dvoch konzol na 
diagonálnu vzperu so skrutkami a 
krytmi na skrutky

Rohová sada T-Kôl

Pozostáva z jednej 
univerzálnej konzoly, 
dvoch vrchných a dvoch 
spodných konzol so 
skrutkami a krytmi na 
skrutky

Inštalácia oplotenia s T-Kolmi Montáž rohu s T-Kolmi

-

Naša rada: Je možné oporné koly napíliť
 z kolov v dĺžke cca 70 cm ušetríme koly!

- zatlčte do zeme počiatočný stĺpik 40-60 cm
- podľa dĺžka kolov vymerajte ďľší kôl tak ab bolo
možné osadiť diagonálnu vzperu

- z digitálnej podpery odstránte plechovú platňu

- zatlčte rohový kôl do zeme 40-60 cm
- zmerajte dĺžku diagonálnych vzpier a zamerajte
oporné koly, zatlčte ich do zeme

- namontujte rohovú sadu
- dotiahnite skrutky a prekryte ich krytkou

-

nainštalujte štartovací set s diagonálnou podperou na
prvé dva stĺpiky
pokračujte osádzaním trasových kolov až po roh
alobo koniec ohrady kde spravte spevnenie

Upevňovacie svorky pre T-stĺpiky
• na pripevnenie drôtu, ohrady pre divú zver alebo

uzlového pletiva k T-stĺpiku (nemožno použiť pre
elektrické drôty)

• možno použiť pre všetky komerčne dostupné T-
stĺpiky

• robustný dizajn
• rýchla a jednoduchá inštalácia umiestnením svorky na

stĺpik a následným ohnutím koncov pomocou klieští
alebo skrutkovača

• ideálne aj pre záhradné ploty a ploty z drôteného
pletiva

• materiál: pozinkovaný kov

Kat.číslo MOQ Kus/Jednotka €

441175 1 balenie     25 / balenie 1/50

Nový produkt NOVÝ



Kovové stĺpiky
Stĺpik z uholníkovej ocele

výška hrúbka materiálu vŕtané €
 cm  otvory

44421 115 2 mm 4x 10 500
444213 115 2 mm 4x 10 500
444215 150 3 mm 5x 10 500 ⇦
44453 150 3 mm 5x 10 500

Izolátor na stĺpik z uholníkovej ocele
- vyrobené z polypropylénu
- trvanlivé
- vrátane kovového kolíka

€

44408 25 500 -
44408/1007 - - 100

- Stĺpiky z uholníkovej ocele sú určené pre trvalé ale aj krátkodobé ohradenia
- Vynikajáce pre suché  a skalnaté oblasti.

kat.č.

kat.č.

Oceľový stĺpik okrúhly a oválny

overené desaťročiami v chovoch HD
- vyrobené zo spružinovej ocele
- s veľkým koncovým izolátorom
- hrot cca. 20 cm
- hnedá farba

výška prierez hrúbka  MQ €
 cm materiálu

441457 107 ovál 11x5 mm 30 10 30 720
441458 107 kruh Ø 8 mm 30 10 30 720
441455 106 ovál 11x5 mm 30 10 30 720
441456 106 ovál 11x5 mm 30 10 30 720

Popis €

44133151 Náhradný oválny izolátorový klip 25 400
441315/251 Náhradný oválny izolátorový klip 25 300

4413171 Náhradný vrchný oválny izolátor 25 500
441317/201 Náhradný vrchný oválny izolátor 20 240

44432 Náhradný vrchný oválny izolátor 25 500
44133 krúžok oválneho izolátora 25 500

441316 Náhradný okrúhly izolátorový klip 25 400
441319 Náhradný vrchný okrúhly izolátor 25 500
441421 izolátor náboja 50 1800

kat.č.

kat.č.

Stĺpik „prasačí chvost“ Stĺpik z pružinovej ocele
s očkom- biely stĺpik s okom PE izolácia

- celková výška 105 cm
- dvojitý hrot cca. 15 cm
- hrúbka materiálu ∅ 7 mm

- pozinkovaný stĺpik s okom PE izolácia
- celkobvá výška 109 cm
- dvojitý hrot cca. 17 cm
- hrúbka materiálu ∅ 6,5 mm

výška € výška €
 cm  cm

44456 105 10 1000 441474 109 10 1000

kat.č. kat.č.
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Plastové stĺpiky a príslušenstvo

- vysoko kvalitný plastový stĺpik odolný voči nárazom
- takmer nezničiteľný s jedným stúpadlom
- so zvlášť dlhým ostrým hrotom s hrúbkou 9 mm
- pre všetky bežné pásky, lanká, laná a drôt

Ďaľšia výhoda verzie 107 
cm je hlavový izolátor na 
10 mm pásku, drôt a tiež 
na napínanie lanka

farba výška špica počet a typ ôk € cm  cm
441813 biela 107 20 5 675

441814 biela 147 20 5 20 660

Plastový stĺpik AKO Premium

kat.č.

 1 x lanko,  2x lano,   
5x páska 20 mm,  2 x 
páska 40mm

 4 x lano 
  5 x páska 20 mm  
4 x páska 40 mm

- stĺpik sa veľmi ľahko vtlačí do zeme nakoľko tlak pôsobí nad hrotom
- pre všetky bežné pásky, laná a lanká
- biela alebo zelená farba
- s pozinkovaným hrotom
- konštrukcia vystužená sklenným vláknom- mimoriadne odolný

farba výška špica počet a typ ôk €
 cm  cm

44417 zelená 114,5 19 5 390

44418 zelená 158 19 5 20 660

444170 biely 114,5 19 5 390

444180 biely 158 19 5 20 660

Plastový stĺpik so strmeňom Stirrup

kat.č.

 1 x lanko,  2x lano,   
4x páska 20 mm,  4 x 
páska 40mm

 4 x lano 
  5 x páska 20 mm  
4 x páska 40 mm
 1 x lano,lanko 

  4 x páska 20 mm  
4 x páska 40 mm

 4 x lano 
  4 x páska 20 mm  
4 x páska 40 mm

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

Záruka 5 roky na
odolnosť voči UV

s polyesterovým flísovým poťahom

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

Dĺžka hrotu Materiál hrotu MOQ Kus/Jednotka

Nový produkt NOVÝ



Plastové stÍpiky a príslušenstvo 
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Plastové stĺpiky
Plastový stĺpik Titan Plus
s kovovým vystužením stupátka

- kovové vystuženie poskytuje extrémne vysokú stabilitu
- vysoko odolný plast prakticky nerozbitný
- pre všetky dostupné pásky, laná a lanká
- pozdĺžne vystuženie vzperami dáva stĺpiku väčšiu pevnosť
- pozinkovaný hrot

3 roky záruka na UV stabilitu

Kovové vystuženie poskytuje 
extremne vysokú stabilitu stupátka

kat.č. farba výška špica počet a typ ôk €
 cm  cm

4418083 modrá 110 16 5 x lanko + 3 x páska 5 1./5 490
441808 biela 110 16 5 x lanko + 3 x páska 5 1./5 490
441809 biela 157 19 7 x lanko + 5 x páska 5 1./5 500

Plastový stĺpik Titan

- vysoko odolný plast prakticky nerozbitný
- vhodný aj pre teploty pod nulou
- pre všetky bežné pásky, lanká a laná
- pozdĺžne vystuženie vzperami dáva stĺpiku väčšiu pevnosť
- pozinkovaný hrot

3 roky záruka na UV stabilitu

kat.č. farba výška špica počet a typ ôk €
 cm  cm

441802 biela 110 18 5 x lanko + 3 x páska 5 490
441800 biela 110 18 5 x lanko + 3 x páska 5 350
441801 biela 157 21 7 x lanko + 5 x páska 5 500
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Plastové stĺpiky
Plastový stĺpik Klasic s 
jedným stupátkom

- pre všetky bežné pásky, lanká, laná a drôty
- vertikálne vystužené na zvýšenie stability
- s pozinkovaným ostrým hrotom

kat.č. farba výška špica počet a typ ôk €
 cm  cm

443421 biela 105 18 5 630

443412 biela 156 21 5 30 750

Plastový stĺpik Klasic s 
dvomi stupátkami

- pre všetky bežné pásky, lanká, laná a drôty
- vertikálne vystužené na zvýšenie stability
- s pozinkovaným ostrým hrotom

kat.č. farba výška špica počet a typ ôk €
 cm  cm

443422 biela 105 18 5 560

443492 biela 125 21 5 20 500

443493 biela 156 21 5 20 500

443493/40 biela 156 21 0 40 360

4434932 zelená 156 21 5 20 500

4434937 petrolejová 156 21 5 20 500

4434938 ružová 156 21 5 20 500

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

       4 x lano       
 3 x páska 20 mm  
4 x páska 40 mm

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

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

     4 x lano       
 3 x páska 20 mm 
 4 x páska 40 mm

       4x lano       
 3 x páska 20 mm 
 4 x páska 40 mm

      4 x lano       
 3 x páska 20 mm 
 4 x páska 40 mm

       4x lano       
 3 x páska 20 mm 
 4 x páska 40 mm

      4 x lano       
 3 x páska 20 mm 
 4 x páska 40 mm



Plastové stÍpiky a príslušenstvo 

•140cm +140cm 

klasický 
+ 130cm +13Dcm 

+ 120cm -> 120cm 

+ 110cm + 1�0cm 

+ 100cm 

+OOcm +90cm 

+80cm +80cm 

+70cm +70cm 

+60cm +60cm 

+50cm +SO cm 

+ 40 cm +40cm 

+30cm 

+20cm 

+10cm 

-10cm 

-20cm 



Plastové stĺpiky s príslušenstvom
Plastová stĺpiky Basic

- pre všetky bežné pásky, lanká, laná a drôt
- zosílené pre vyššiu stabilitu
- spozinkovaným hrotom

kat.č. farba výška špica počet a typ ôk €
  cm   cm

44491 biela 105 17 5 560

Plastový stĺpik Eco
- pre všetky bežné pásky, lanká, laná a drôt
- zosílené pre vyššiu stabilitu
- spozinkovaným hrotom

kat.č. farba výška špica počet a typ ôk €
 cm  cm

441810 biela 70 18 5 1200

4418102 zelená 70 18 5 1200

441812 biela 105 18 5 1000

Plastový stĺpik s okrúhlym prierezom
- priemer ∅ 19 mm
- pozinkovaný hrot
- pevný materiál

kat.č. farba výška špica popis €
 cm  cm

44400 biely 108 23 bez stupačky 10 1000
44405 biely 108 26 so stupačkou 10 1000
44499 biely 158 26 so stupačkou 10 1000

Doplnkové oká na plastové stĺpiky
- prídavné oko na stĺpik s ∅ 19 mm

- pre lanká, laná, drôt a pásky
- variabilné a rýchle nastavenie polohy oka

kat.č.  typ ôk €

44403 páska a lanká do 10 mm 25 1000
44404 páska do 40 mm 25 750

 5 x lanko 
  2 x páska 20 mm 

1 x páska 40 mm

      5 x páska     
alebo lanko, lano

     5 x páska      
alebo   lanko,  lano

      7 x páska     
alebo lanko , lano 
1 x páska



•140cm 

+ 130cm 

• 120cm 

+ 110cm 

• 100cm 

+ 90cm 

+80cm 

+ 70 cm 

+60cm 

+50cm 

+40cm 

+30cm 

+20cm 

+ 10cm 

-20cm 

Plastové stÍpiky a príslušenstvo 

základné Eco 

sl<lolaminál vyslUzený 

44491 4418102441810 441812 

• 140an 

+ 130cm 

+ 120m, 

+ 110cm 

+ 100cm 

+90cm 

-20cm 



Sklolaminátové stĺpiky

Plasty vystužené sklennými vláknami majú v porovnaní s inými materiálmi, ako je napr. oceľ alebo jednoduchý plast množstvo 
významných výhod. Kombinácia plastov a sklenných vlákien vykazuje významne lepšie vlastnosti, pookial ide o stabilitu a 
odolnosť, ako bežné plasty. Stĺpiky zo sklenných vlákien sú navyše veľmi ľahké sú odolné voči klimatickým podmienkam.

NOVINKA: Všetky stĺpiky zo sklenných vlákien (okrem 444269/10) sú potiahnuté polyesterovým
poťahom a preto majú na povrchu viditeľnú voštínovú štruktúru.
VÝHODY: Absolútne hladký povrch takže žiadne nepríjemné úlomly sklenných vlákien na rukách.
 Výrazne vyššia odolnosť proti UV žiareniu v porovnaní s klasickými sklolaminátovými stĺpikmi.

Plastové oká Drôtené oko

- pre sklolaminátové stĺpiky s kruhovym prierezom
- pre lanká, laná a drôty

- pre sklolaminátové stĺpiky s kruhovym prierezom priemerom 10 mm
- pre lanká, laná a drôty
- variabilné nastavenie na stĺpiku je jednoduché

kat.č. ∅ € kat.č. použiť pre €
mm

444011 10 50 444255 špirálová pružina ∅ 10 mm 30
444012 12 50



kat.č.   farba výška  ∅ popis €
 cm  mm

444280 115 10  skl.vlákno 25 2500
444277 125 12 20 cm skl.vlákno 10 1750
444279 160 12 20 cm skl.vlákno 10 1750

kat.č. výška rozmer popis €
 cm  mm

444291 110 10 x 8 18 cm kov 10 1200
444292 152 10 x 8 18 cm kov 10 1200
444293 110 10 x 8 22 cm skl.vlakno 10 1750

kat.č. Náhradný izolátor pre €

444263 444291, 444292, 444293 25

kat.č. Náhradný izolátor pre €

444263 444291, 444292, 444293 25

Stĺpiky a príslušenstvo zo sklolaminátu
Okrúhly sklolaminátový stĺpik

- pevný materiál
- nízka hmotnosť
- okrúhly prierez 12 mm
- robostny dizajn so stúpadlom
- ideálne pre dobytok, kone a ovce
- izolátory nie sú súčasťou dodávky

Novinka s polyesterovým povrchom

Oválny sklolaminátový stĺpik

- farba žltá/čierna
- oválny prierez
- ideálne pre dobytok, kone a ovce
- 444291, 444292, 444293 vr. izolátorov hlavy a výškovo nastavitelným

prídavny´m izolátorom
- 444269/10 vr. izolátora hlavy s kovovým krúžkom
- ideálne pre laná, lanká a pásky do 10 mm

Novinka s polyesterovým povrchom

Náhradný/dodatočný izolátor
pre oválny stĺpik zo sklolaminátu

- variabilná výška izolátora
- úplne bezpečné uchytenie

Oválny sklolaminátový stĺpik

- farba žltá/čierna
- ideálne pre dobytok, kone a ovce
- 444269/10 vr. izolátora hlavy s kovovým krúžkom
- ideálne pre laná, lanká a pásky do 20 mm



Izolátory

Prstencový izolátor so samorez.závitom EDX s 
predĺženou oporou

€

443269 25 500
443269/201 20 280

443269/753E 75

- s  p red ĺ ženou  opo rou  6  mm a  samorez .záv i t om
- dvak rá t  ľ ahš ie  sa  zask ru t ku je  do  d reva ,  d revo  j e  " rezané"

n ie  roz t l áčané
- n ie  j e  po t rebné  p redv ŕ tavať  o t vo ry  do  t v rdého  d reva
- p r i  sk ru t kovan í  ove ľa  mene j  p rask l í n  v  d reve
- na j l epš ie  i zo lačné  v las tnos t i
- odo lný  ná razuvzdo rný

kat.č.

Prstencový izolátor kompaktný s predĺž. oporou

€

44314 25 500
44314/251 25 350

449314 50 500
44314/1003 100
44314/2603 260
44314/3003 300

- pozinkovaná opora 5,3 mm
- samorezný závit

kat.č.

Skrutkovač do vrtačky pre všetky prstencové 
izolátory a izolátory pásky Maxi
- ľahká a rýchla manipulácia
- všetky prstencové izolátory a Maxi 441390 a 441381

€

441363/011 1

kat.č.

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

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

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

Robustné izolátory s 
kovovým jadrom

Nový produkt NOVÝ



kat.č. €

443279 25 - -
443279/201 - 20

500 
280 -

443279/1003 - - - 100

kat.č. €

44316 25 - -
44316/251 - 25

500 
350 -

44316/903 - - - 90

kat.č. farba
€

kat.č. farba €

441385 25 - 500 -

Prstencocvé izolátory s krátkou oporou

EDX – samorezný závit
Ľahký prstencový izolátor s EDX závitom
- s krátkou oporou 6 mm
- dvakrát rýchlejšie a ľahšie zaskrutkovanie ako klasický izolátor
- bez predvŕtania tvrdého dreva
- menej trhlín v dreve pri skrutkovaní
- najlepšie možné izolačné vlastnosti
- nárazuvzdorný plast

Prstencový izolátor kompaktný s krátkou oporou

- pozinkovaná opora 6 mm
- vhodný pre drôt, laná, lanká

Prstencový izolátor s krátkou oporou

- pozinkovaná opora 5 mm
- vhodný pre  laná, lanká

44306 25 - 500 -
44306/251 - 25 350 -
44306/903 - - - 90

44318 50 - 500 -
441342 25 - 500 -

Prstencový izolátor Super BIG s krátkou oporou

- pozinkovaná opora 6 mm
- vhodný pre drôt, laná, lanká a pásky 10 mm
- so širokou štrbinou



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

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

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

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

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

Kat.číslo Farba MOQ  Kus/Jednotka €
44377/502    hnedý 1 balenie   50 / balenie 1

Izolátor AKO Premium TITAN
pre použitie na brány a súčasné napínanie materiálu vodiča

• flexibilne použiteľný izolátor s pripojovacou platničkou z nehrdzavejúcej ocele na montáž rukovätí brány
• ideálny počiatočný/koncový izolátor pre brány - rukoväť brány je zavesená a priamo elektricky kontaktovaná
• mimoriadne robustný vďaka polyamidu vystuženému sklolaminátovými vláknami
• materiál vodiča sa dá veľmi jednoducho a bezpečne ručne napnúť pomocou funkcie zacvaknutia
• skrutkové upevnenie
• vhodné pre: pásku do 40 mm

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

Kat.číslo Farba MOQ   Kus/Jednotka €

446578/031 čierna 1 balenie 3 / balenie 1

Kat.číslo Popis Materiál €
443459 

Spojovacia platnička z nehrdzavejúcej ocele

Náhradná spojovacia platnička    nehrdzavejúca oceľ      1/10/400

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

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

Spojovacia platnička z nehrdzavejúcej ocele

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

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

Kat.číslo Popis Materiál BE Kus / VE €
443456 Náhradná spojovacia platnička  nehrdzavejúca oceľ     10 kusov    10 ks / vrecko  1/10/400

Nový produkt NOVÝ

Nový produkt NOVÝ

Nový produkt NOVÝ



Štrbinové izolátory

ŠŠtrbinový izolátor Premium Easy Drill EDX

- vo vedre vrátane skrutkovača
- extra stabilný vyrobený z kvalitného polykarbonátu
- vynikajúce izolačné vlastnosti vďaka veľkému plastovému telu
- pozuinkovaný kovový držiak priemeru 7 mm so samorezným závitom
- samorezný závit EDX

kat.č.  opory∅ €mm

441373/503E 7 50

ŠŠtrbinový izolátor

- vynikajúce izolačné vlastnosti
- pozinkovaná opora
- samorezná skrutka do dreva
- pre lanká laná a drôt

kat.č. farba €

44300 5,3 mm 25 500
44300/301 5,3 mm 30 420

44305 5,3 mm 100 1000
44302 6 mm 25 500

44302/251 6 mm 25 500

  ∅
Opory



kat.č. €

441381 25 500 -
441381/903E - - 90

kat.č. farba €

441370 25 - 500
441380 25 - 500

441380/351 - 35 420
441371 25 - 500
441372 25 - 500

Špeciálne izolátory
Napínací izolátor

- ľahko napnete vodiče ovinutím okolo izolátora
- vhodné pre lanká a drôt
- odolný voči UV žiareniu
- je možné skrutkovať pomocou skrutkovača kat.č.:  441363

Kombinovaný izolátor
s krátkou oporou

- vhodný pre rôzne vodiče ( lanká, pásky 10, 20 mm,drôt)
- opora 6 mm
- v izolátor všetko v jednom
- vysoká kvalita
- vynikajúce izolačné vlastnosti



Rohové izolátory

kat.č. €

443501 10 200 3200
44350/081 6 300 2400

kat.č. €

441376 10 250
441376/081 8 400

Rohový a dištančný izolátor

- "vodivá guma" elektricky spája vodiče a spoľahlivo fixuje pásku, lano
- izolátor na konce rohy a zlomy
- ľahká montáž , umožňuje napnutie vodičov

všetky vodiče sú prepojené 
vodivou gumou

patentovaný

vhodné skrutky
442610/1001

Profesionálny
typ vhodný 
pre oplôtky

Nový

Univerzálne použitelný izolátor pre všetky 
vodiče. Stačí otočenie o 180 stupňov. 
Veľmi oblúbený štartovací izolátor, rohový 
izolátor a izolátor zlomov. Napína apevne 
fixuje vodiče, pričom zaisťuje prenos 
elektrického prúdu do jeho všetkých 
vodivých častí.

- pre široké pásky do 40 mm
- veľmi pevný izolátor z polyamidu
- pozinkovaná 8 mm opora pre super stabilitu
- pevná  oceľová opora v celom tele
- perfektne hladký povrch zabezpečuje ľahké kĺzanie pásky

Rohový izolátor Cavallo



kat.č. €

44578 10 - 100 2400
44578/041 - 4 56 1792

kat.č. €

441290 10 - 200 -
441290/141 - 14 350 -
441290/603 - - - 60

Rohové izolátory

Napínač pásky a lanka

- pre  pásky max. do šírky 40 mm
- pre laná do priemeru 8 mm
- na napínanie
- ľahké uvolnenie vodiča
- jednoduché napínanie bez náradia
- masívna konštrukcia polyamid vystužený sklenným vláknom

  vhodné skrutky do dreva
kat.č.:44610/1001

- UV stabilný plast
- pre všetky pásky do 40 mm
- ideálny strečový izolátor s možnosťou napínania vodiča

Obojstranne rebrovaná gumová podložka spoľahlivo fixuje 
pásku spolu s patentovaným princípom spony. Guma 
chráni pred skĺznutím a poškodením pásky.

Klip izolátor Premium

 vhodné skrutky do dreva
kat.č.:44610/1001



Rohové izolátory

kat.č. €

441390 25 500 18000
441390/301 30 360 6480
441390/803 80 7680

kat.č. €

441391 25 500 9000
441391/251 25 300 5400
441391/753 75 7200

kat.č. popis €

44347 rohový izolátor 10 100
44348 roh.izolátor s konzolou 10 100

Klip izolátor MAXI

- pozinkovaný držiak 6 mm
- pre pásky do 40 mm a laná do 6 mm
- vylepšený systém zatvárania

patentovanývhodný skrutkovač
kat.č.: 441363/016

Jednoduchý klip izolátor na pásky

patentovaný

- pre pásky do 40 mm a laná a lanká do 6 mm
- vylepšený uzatvárací mechanizmus
- zosílená podkladová doska

vhodné skrutky do dreva
kat.č.: 442610/1001

Rohový izolátor 

- pre pásky 40-60 mm
- prichytenie klincom alebo skrutkou
- možnosť doplniť závorou pre pásky  40 mm

kat.č.: 44348

vhodné skrutky do dreva
kat.č.: 442610/1001



kat.č. €

44309 10 - 500
44309/151 - 15 210

kat.č. €

44343 10 - 200
44309/151 - 15 210

kat.č. €

44340 10 - 200
44340/121 - 12 144

Páskové izolátory
Páskový izolátor

- ideálny pre pásky do 20 mm
- masívna pozinkovaná opora 6 mm
- so skrutkou do dreva

Plochý izolátor na pásky

- pre pásky do 20 mm
- pevný a masívny
- prechod pásky je voľný teda aj jej napnutie je možné na dlhom úseku

vhodné skrutky do dreva
kat.č.: 442610/1001

Plochý izolátor pre pásky do 40 mm

- pevný a odolný typ
- prichytenie skrutkami alebo klincami
- prechod pásky je voľný teda aj jej napnutie je možné na dlhom úseku

vhodné skrutky do dreva 
kat.č.: 442610/1001



kat.č. €

441382 25 - 500 -
441382/301 - 30 360 -

441382/703E - - - 70
441384 - - 100 -

kat.č. €

441396 10 - 200 - 7200
441396/201 - 20 240 - 8640
441396/503 - - - 50 6400

kat.č. €

441398 10 - 200 -

kat.č. €

4414951 25 500 -

Izolátory pre laná a drôty

- odolný plast so samoreznou skrutkou do dreva
- pozinkovaná opora 6 mm
-
-

Lankový izolátor EasyCord

vhodný pre lanká a laná do 6 mm
skrutkovač je súčasťou nádoby
kat.č.: 441382/703E

skrutkovač zdarma
kat.č: 441382/703E

- odolný izolátor
- prichytenie skrutkou, klincom
- 10 rokov záruka na UV žiarenie
- ideálne pre laná do 8 mm
- vhodné pre drôt

Lanový izolátor Euro Cord

vhodné skrutky do dreva
kat.č.: 442610/1001

- profesionálny izolátor pre pevné oplotenia
- ideálny pre oceľový drôt
- prichytenie U klincom alebo skrutkou

Izolátor pre stále oplotenie Highland

vhodné skrutky do dreva
kat.č.: 442610/1001

- vhodný pre lanká, laná do 8 mm a drôt
- odolný plast

Izolátor Pinlock

vhodné skrutky do dreva
kat.č.: 442610/1001



kat.č. € kat.č. €

441330 10 44330 10 - 250
441330/061 -

- 250 
6 -

kat.č. farba € kat.č. farba €

443341 25 - 250 443581 10 - 250
44334/061 - 6 250

441330 25 - 250

kat.č. €

442370 10 1./10./200

Rohový izolátor Super

Izolátory na laná a drôty

- koliesk o s pevnou oporou 7 mm
- otočné koliesko vystužené sklenným vláknom

- na laná, lanká a drôt
- mimoriadne pevná konštrucia
- pozinkované oceľové jadro a stopka 8 mm
- polyamidový plast
- mimoriadne stabilné vedenie vodičov bez skratu
- so závitom do dreva

Rohový izolátor pre lanká, laná a drôtt

Upínací izolátor pre laná-vajíčko Upínací izolátor pre drôty-vajíčko

- so sklolaminátovou vystužou
- vyhodný izolátor štartu, zlomov a ukončení
- dôležitý pomocník úpri stavbe oplotení

- polyamid vystužený sklenným vláknom
- vyhodný izolátor štartu, zlomov a ukončení
- dôležitý pomocník úpri stavbe pevných oplotení

Rohový /deformačný izolátor
s kovovovým jadrom

- masívny veľmi pevný izolátor
- vyhodný izolátor štartu, zlomov a ukončení
- kovové jadro spevňuje izolátor mnohonásobne a

zabraňuje zarezaniu vodiča do izolátora



Izolátory s metrickým závitom

kat.č. €

441360 10 250

Rohový /deformačný izolátor
s kovovovým jadrom
- pre laná a drôty
- extra silný, vyrobený z polyamidu (PA)
- pozinkovaná súvislá 8 mmpodpera
- závit 30 mm M6
- vďaka špeciálnemu tvar nie je možné skĺznutie vodiča a jeho

skratovanie

- vhodné pr estĺpiky s kruhovým prierezom priemeru
35 – 70 mm

- gumová vložka zabraňuje kĺzaniu, chráni stĺpik
- skrutka M6 na upevnenie izolátora

Upevňovací prsten na stĺpiky

€

441276 1 20

kat.č.

Prstencový izolátor s metrickým závitom
- pozinkovaná podpere priemer 6 mm
- robustné plastové telo
- dve napínacie drážky

s krátkou 
oporou

opora použiť pre €

44324 M6x35 mm kov. stĺpik 25 500
44324/201 M6x35 mm kov. stĺpik 20 280

44391 M6x80 mm kov. stĺpik 25 500

kat.č.

Izolátor bránkového držiaka s metrickým závitom

- háčiky držia bránu z oboch strán
- s pozinkovanou oporou 6 mm
- dĺžka závitu 30 mm M6
- 2 matice sú súčasťou dodávky

€

441241 10 250

kat.č.

Rohový izolátor Cavallo s metrickým závitom

- pre široké pásky do 40 mm
- extra silny vyrobený z

polyamidu
- pozinkovaná opora 8 mm
- závit 30 mm M6
- páska sa ľahko kĺže po

hladkom povrchu

€

441377 10 250

kat.č.

Páskový izolátor s metrickým závitom

- dĺžka závitu 35 mm M6
- pre pásky do 40 mm a laná do 6 mm
- 2 matice sú súčasťou dodávky

€

441392 10 500

kat.č.

Páskový izolátor s metrickým závitom
- udržiava vodiče vo väčšom odstupe od stĺpikov
- dĺžka závitu 100 mm M6
- opora 200 mm  pre pásky do 40 mm
- 2 matice sú súčasťou dodávky

€

441393 10 300

kat.č.



Doplnkové izolátory

kat.č. použiť pre €

441386 pre pásky do 40 mm 10 200

kat.č. €

441386/151 pre pásky do 40 mm 15 375
441387 pre lanká,laná a drôt 10 200

445595 10 1./10./200

441387/201 pre lanká,laná a drôt 320

445595/141 14 1./25

kat.č. s 
klincom

€ kat.č. € kat.č. €

44367 7 cm 50 700 44360 100 1800 44361 100 1800

44368 10 cm 50 400

- pre kovové alebo plastové stĺpiky do priemeru 17 mm
- nasunte na stĺpik aľahko dotiahnite
- veľmi odolný plast

- pre kovové alebo plastové stĺpiky do priemeru19 mm
- rýchlá inštalácia
- nasadte na stĺpik a dotiahnite maticu
- odolný plast

Skrutkový izolátor Vario Klasický izolátor Vario

Izolátor na priklincovanie Izolátor na priklincovanie Izolátor na priklincovanie

- vhodný pre lanko, drôt
- dodávka s 100 mm klincom

- jednoduché použitie pre lanká, laná, drôt
- dodáva s abez klinca

- jednoduché použitie pre lanká, laná, drôt
- dodáva s abez klinca



kat.č. €

441480 10 300

kat.č. €

44310 10 - 300
44310/151 - 15 180

kat.č. €

44385 10 200

kat.č. €

44312 10 - 300

441395 10 - 300
441395/151 - 15 180

kat.č. opora €
 cm

44448 20 10 50
441867 25 10 100
441868 40 10 100

Ofsetové izolátory
Ofsetový iprstencový izolátor priamy
- udržiava vodiče od stĺpikov vo väčšej vzdialenosti
- s oporou dĺžky 22 cm

€kat.č.

Ofsetový prstencový izolátor
- udržiava vodiče od stĺpikov vo väčšej vzdialenosti
- s oporou dĺžky 22 cm
- pre lanká, drôt, lano do 8 mm

Lanový dištančný izolátor
- udržiava vodiče od stĺpikov vo väčšej vzdialenosti
- s oporou dĺžky 22 cm
- pre laná do priemeru 8 mm

Páskový dištančný izolátor
- udržiava vodiče od stĺpikov vo väčšej vzdialenosti
- s oporou dĺžky 22 cm
- pre pásky do šírky 20 mm

Páskový ofsetový izolátor priamy
- udržiava vodiče od stĺpikov vo väčšej vzdialenosti
- s oporou dĺžky 20 cm
- pre pásky do šírky 40 mm

Ofsetový izolátor chvostík
- pripevnenie pomocou svorky kat.č.:44394
- podpera dlhá 40 cm

Ofsetový izolátor chvostík
so závitom do dreva

- pre lanká, laná, drôt, pásky do 40 mm



Izolátory brán

kat.č. € kat.č. €

446535/041 4 56 44237/021 2 1./50

kat.č. popis € kat.č. €

44347 kompletná sada 4 1./22 44254 10 - 250
44347 spojka pásky - 1./10/400 44254/061 - 6 300

kat.č. € kat.č. použiť pre €

441248 10 - 250 441209/041 pre laná 6-8 mm 4
441248/061 - 6 300

441248 10 - 250

- vr. pripájacej dosky z nerezovej ocele
- rozostup otvorov 94 mm

nehrdzavejúca oceľ

Prémiový izolátor brány Vario

Profesionálny izolátor pevný
vyrobený z polykarbonátu

- vyrobené z poyamidu vystužené sklenným vláknom
- spojovacia doska z nerezovej ocele
- 3 možnosti pripojenia brány
- rozostup otvorov 70 mm

nehrdzavejúca oceľ

Izolátor brány Vario

Profi izolátor-súprava
Súprava sa skladá zo 4 izolátorov a štyroch platní
- pevný plast
- platňa z nerezovej ocele

nehrdzavejúca oceľ nehrdzavejúca oceľ

Brankový izolátor
- háčiky na oboch stranách navzájom prepojené
- bezpečné pevné riešenie
- sľučka otočná o 360 stupňov

Izolátor brány Rýchlospojka galvanizovaná, na lanko

- umožňuje rýchle spojenie vodičov bez náradia lanký,
laná apásky do 10 mm k bránkovému držiaku

- zaistená perfektná elektrická vodivosť

patentované

pevné

na oboch
stranách

Bez náradia rýchle a dokonalé spojenie

- brankový izolátor so skrutkou do dreva
- pevné háčiky na oboch stranách izolátora
Dôležité: Nevhodné pr medené vodiče!

sľučky



kat.č. farba MQ € kat.č. farba MQ €

44966 10 1./10./50 44973 5 1./5./100

kat.č. farba MQ € kat.č. farba MQ €

44944 5 1./5./100 44940 5 1./5./100

kat.č. farba MQ € kat.č. farba MQ €

44941 5 1./5./100 44943 5 1./5./100

Bránkové držiaky- vysoká kvalita
- UV stabilný plast
- vynikajúca izolácia

s obmedzovačom 
napätia

- s háčikom
- veľmi odolný brankový držiak
- s obmedzovačom napätia

nehrdzavejúca oceľ

- s háčikom
- veľmi odolný plast
- odolný voči mrazu
- s obmedzovačom napätia

Bránkový držiak Premium Plus Mäký brankový držiak

Bránkový držiak s očkomBránkový držiak Premium s háčikom
- s obmedzovačom napätia
- kovové časti z nehrdzavejúcej ocele

- s obmedzovačom napätia
- s očkom

Bránkový držiak s háčikom Bránkový držiak s háčikom
- s obmedzovačom napätia - s obmedzovačom napätia

Polykarbonát=vysoká
pevnosť a odolnosť.

- s háčikom a konektorom Litzclip® na pásky
- kovové časti vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- s obmedzovačom napätia

popis MQ €

4494420 bránkový držiak pre pásky do 20 mm 5 1./5/100
449440 bránkový držiak pre pásky do 40 mm 5 1./5/100

Bránkový držiak s páskovým konektorom Litzclip®

kat.č.

- s háčikom a konektorom Litzclip® na pásky
- s obmedzovačom napätia
- kovové časti vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

Bránkový držiak s páskovým konektorom Litzclip®

kat.č. popis MQ €

4494120 bránkový držiak pre pásky do 20 mm 5 1./5/100
449140 bránkový držiak pre pásky do 40 mm 5 1./5/100



Bránkový držiak s páskovým konektorom Litzclip®
- s obmedzovačom napätia
- s háčikom a konektorom Litzclip® na pásky

Bránkové držiaky

kat.č. popis MQ €

44969 bránkový držiak pre pásky do 20 mm 5 1./5/100
44972 bránkový držiak pre pásky do 40 mm 5 1./5/100

Konektor rukovete bránkového držiaka Litzclip® pre pásku

Nové konektory bez rukoväte pre pásky 10,20, a 40 mm rozširujú náš patentovaný úspešný rad Litzclip®. 
Použite konektorov je zrejmé už z ich vzhľadu, ich montáž je rýchlá a dajú sa použiť pre ktorýkoľvek 
bránkový držiak.

použiť pre €

442006/041 Pásky 10 a 20 mm 4 1./100
442007/041 Pásky 40 mm 4 1./100

kat.č.

Bránkový držiak s páskovou spojkou

Dôležité: Nevhodné pre pásky s medenými vodičmi!

farba MQ €

44947 5

- shákom a páskovou spojkou
- s omedzovačom napätia

kat.č.

popis farba MQ €

44948 bránkový držiak na lano a drôt 5 - 1./5./100
441209/041 Rýchly konektor pre lanká a laná 1 4 1

Brankový držiak so spojkou na lano a drôt
- novo navrhnutý brankový držiak so spojkou na lano, lanko a
drôt s háčikom

- vhodné aj pre poásky do 20 mm

kat.č.

Bránkový držiak
● s háčikom
● s jednoduchou ťažnou pružinou
● pozinkované

farba   MQ €

44947 5 1./5/100 1200
44947 5 1./5/100 1200
44947 5 1./5/100 1200
44947 5 1./5/100 1200
44947 5 1./5/100 1200
44947 5 1./5/100 1200
44947 5 1./5/100 1200

kat.č.

Držiak na otvorenú bránu

- zavesenie otvorenej brány
- zabraňuje kontaminácii brankového držiaka
- zamedzuje stratám energie na ohradníku
- vhodné na pásky do max.40 mm
- súprava sa skladá z ôsmich závesov

€

442371 8 1./100

kat.č.



Bránové a barierové systémy

kat.č. popis dĺžka €
m

441294 flexi brána s 20 mm páskou Max. 19 1./5 160

kat.č. popis dĺžka €
m

441298/011 flexi brána so 40 mm páskou Max.7,5 1 1./10 150
441299/011 flexi brána s 6 mm lanom Max.7,5 1 1./10 150
44617/011 pripojovací kábel pásky - 1 1./90 -
44627/011 pripojovací kábel lana - 1 1./90 2160

Flexi brána 19 m
Flexi systém umožňuje ľahké prehradenie výbehov, rýchle uzatvorenie zvierat.

- dĺžka 19 m
- 20 mm široká páska s deviatimi vodičmi z nerezu
- upevnenie pomocou dvoch skrutiek ku kolu alebo na stenu
- pripevnenie pomocou štyroch skrutiek ku kolu, alebo o stenu

Flexi brána 7,5 m

Flexibilný systém vám uľahčí prácu pri manipulácii otvorení sa páska alebo lano navinie na bubon pružinou
- priskrutkujte ku kolu priloženými skrutkami
- brána max.7,5 m
- žiadne vodiče už nebudú ležať na zemi
- žiadna prekážka pri otvorenej bráne
- nezachytáva sa ani chvost ani hriva zvierat
- perfektný elektrický kontakt medzi koncovými bodmi

Zámok brány

Uzamykatelný systém brán, vložte brankový držiak do montážnej dosky- zatlačte ochranný kryt, uzamknite visiacim zámkom-hotovo! 
Brankový držiak je pevne spojený s krytom a uzamknutý. Bránu môžu otvoriť len poverené osoby. Súprava sa skladá:

-montážna plastová doska a nerezová platňa
-brankový držiak s obmedzovačom napnutia
-dvojdielne bezpečnostné púzdro, stĺpová poistka, bezpečnostný kryt
-dve upevňovacie skrutky
-mosadzný zámok s dvomi kľúčmi

€

441235 1

kat.č.



Bránové a barierové systémy

Súprava pružinovej brány

- da sa roztiahnuť cca. 5 m
- nie je vhodná na ohradu koní
Skladá sa :
1x spružinová brána
2x izolátor

popis €

44945 - 1./15 450
44945/011 súprava s dvomi bránkovými izolátormi 1 1./12 432

44246 náhradná pozinkovaná pružina - 1./20 720

kat.č.

brankový držiak prstencové izolátory a spružina

Pružné brány – systém E-Line Gate

Originálny sytém vyrobený v EU s dôrazom na maximálnu kvalitu. Vhodné aj pre kone!
- pružné vodivé lano
- pohodlná apraktická brána pre rozmery 6 alebo 9 m
- nehrozí zachytávanie srsti
- háčik z nerezu
- správne namontujte na brankový stĺpik
- rozťažnosť sa rovná dvojnásobku kľudovej dĺžky Sada obsahuje:
1 x pružné lano priemeru 7 mm (3roky záruka)
1x brankový držiak
1x prstencový izolátor
1x brankový izolátor

popis €

44255/011 brána E-Line  dĺžka 3-6 m 1 1./16 256
442551/011 brána E-Line  dĺžka4,5-9 m 1 1./16 256

kat.č.

- dá sa predĺžiť na dvojnásobok pôvodnej dĺžky
- 7 mm elastické lano s tromi vodičmi z nehrdzavejúcej ocele (3 x 0,3 mm)
- nehrozí zachytenie srsti

Systém Eco Gate
Lacná sada brankových držiakov FlexiRope

popis €

4418651 1./15 450
4418661 1./15 450
441890 náhradné pružné vodivé lano 25 m 1./12 360
441891 náhradné pružné vodivé lano 50 m 1./6 180

kat.č.

brána Eco Gate Systém 3-6 m
brána Eco Gate Systém 4,9-9 m



Bránové systémy

Sada obsahuje:
2x bránový prút, 2x pánt , uzemňovací kábel
(kat.č. 44283 sa skladá z jedného pántu, jedného prúta a uzemnenia)

- napájané inpulzným zdrojom, bez problémov možno integrovať do existujúcich oplôtkov
- k dispozícii sú rozmery 3,6 m, 5m, 6 m ako aj miny 1,2 m
- sklolaminátové prúty brány sú pokryté vodivou gumou
- izolované držiaky pre otváranie chodcami
- otvára sa do oboch smerov, samočinné otváranie aj zatváranie
- uzamykatelná otvorená poloha

popis €

441287 súprava brán 6,0 m 1
44282 súprava brán 5,0 m 1
44281 súprava brán 3,60 m 1
44283 1

441288 náhradná tyč 3 m 1
447285 náhradná tyč 3 m 1./50
44284 náhradná tyč 3 m 1./50
44286 náhradný záves(jednodielny) 1

kat.č.

miny elektrická brána 1,2 m

Elektrická brána pre elektrické oplotenie

Pastvinové brány
Pastvinová nastaviteľná brána 110 cm vrátane montážnej sady
- stabilné brány nastaviteľné vysunutím
- výška 110 cm

Sada sa skladá:
2 x pánt
1x zámok
6 x skrutka do dreva 
1x pastvinová brána

posun brány súčasťou je aj 
závora 

pomocou ktorej 
sa dá zamknúť

sa aretuje

skrutkou

brána je ľahko 
nastaviteľná na 

skrutkách 
pántov

popis €

44893 pastvinová brána 1-1,7 m nastaviteľná 1
44892 pastvinová brána 2-3 m nastaviteľná 1
44891 pastvinová brána 3-4 m nastaviteľná 1
44895 pastvinová brána 4-5 m nastaviteľná 1

442557 pastvinová brána 5-6 m nastaviteľná 1
442577 2 m stĺpik s plastovým uzáverom 1
442578 spojovací materiál pre stĺpiky brán 1
442579 1konzola závesného čapu pre stĺpiky brány (v pároch) 

kat.č.

Nastaviteľné na pántoch zatvára aj bez zámku kat.č.:442578 kat.č.: 442579



Súprava brán AKO Premium FLEXIGATE 
green

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

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

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

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

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

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

max. 6,0 m

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

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

Nový produkt NOVÝ

Nový produkt NOVÝ



kat.č. popis dĺžka €
m

442900 nastaviteľná brána pozinkovaná 2 – 3 1
442901 nastaviteľná brána pozinkovaná 3 – 4 1
442902 nastaviteľná brána pozinkovaná 4 – 5 1
442940 blokovacia skrutka - 1

kat.č. popis dĺžka €
m

442920 nenastaviteľná brána pozinkovaná 3 – 4 1

442921 nenastaviteľná brána pozinkovaná 3,5 1

442922 nenastaviteľná brána pozinkovaná 4 – 5 1

442923 nenastaviteľná brána pozinkovaná 4,5 1

442924 nenastaviteľná brána pozinkovaná 5 1

442925 nenastaviteľná brána pozinkovaná 6 1

442940 blokovacia skrutka - 

Pastvinové brány

Pastvinová brána nastaviteľná 90 cm

1

442940

442940

Možnosť dokúpenia oporného kolieska dodatočne!

Možnosť dokúpenia oporného kolieska dodatočne!

Pastvinová brána nenastaviteľná 100 cm

- šesť typov brán
- stabilná ocelové konštrukcie žiarovo zinkované s montážnou sadou
- výška 100 cm
Montážna sada obsahuje: 2x pánty, 1 x závora, 6 x skrutka do dreva 12x80 mm

-
-

stabilná ocelové konštrukcie žiarovo zinkované s montážnou sadou
výška 90 cm

Montážna sada obsahuje: 2x pánty, 1 x závora, 6 x skrutka do dreva 12x80 mm



kat.č. €

441224 1./16

Kompletná montážna sada

Sada obsahuje:2x pánty, 1x zámok, 6x skrutky

Zámok pastvinových brán
Umožňuje zamknúť pastvinovú bránu vysiacim zámkom. 
Vysiaci zámok nie je súčasťou balenia!

€

44890 1

kat.č.

€

442558 1

kat.č.

Výkyvný zámok

„lietacia dvere“ umožňuje otvárať bránu do oboch smerov

€

441025 1./16

kat.č.

Elektrická súprava pre brány
Sada obsahuje: 6 prstencových izolátorov s metrickým závitom
6 upevňovacích krúžkov, 1 prípojný kábel, 14 m lano (TopLine 
Plus) 6 mm

Stabilizačné koliesko brány
gumové koliesko priemeru 200 mm, výškovo nastaviteľné

€

442559 1

kat.č.

Montážne sady pre pastvinové brány



kat.č. popis €

442600 modulárne hradenie 1,37 m 1 80
442601 modulárne hradenie 1,83 m 1 60
442602 modulárne hradenie 2,75 m 1 80
442603 modulárne hradenie s bránou 1,83 m 1 68
442604 modulárne hradenie s bránou  2,75 m 1 60
442611 modulárne hradenie s jahňacou prešmyčkou 2,83 m 1 60
442612 spojka pre hradenia 1 -
442606 spojovacia tyč modulárneho hradenia 1 -
442607 držiak na vedro priemer 30 cm 1 -
32702 jasličky na seno rozostup tyčí  80 mm 1 30
32704 jasličky na seno rozostup tyčí  40 mm 1 50

Plotové panely
Modulárne hradenie
- praktický spojovací systém pre rýchlu montáž a demontáž
- vhodné na vytváranie ohrád, skupín, uličiek, alebo oddelení v

stajni
- 7 priečnych trubiek so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od seba
- žiarovo zinkované
- dostuponé s dverami, bez dverí, s jahňacími preliezkami

kat.č. popis dĺžka €
m

442591 plotový panel bez brány 2,4 1
442592 plotový panel bez brány 3 1
442593 plotový panel bez brány 3,6 1

- ideálne na postavenie mobilného flexibilného oplotenia, ako aj dočasných  škatúľ pre kone
- bežne sa používa aj na oplotenia jazdných  a výcvikových plôch
- vhodné aj na konštrukciu lapacích systémov a uličiek
- výška hornej rúrky 1,6m
- celková výška 1,70m
- bezpečnostná montážna konzola zabraňuje zraneniu zvierat. Pri pristávaní na panel zviera
nekĺzne medzi dva panely, ak prekĺzne
- hladká oválna trubica 50 x 30 mm
- svetlá vzdialenosť medzi trubicami 20 cm
- rýchle upevnenie reťaze ulahčuje a ulahčuje pripojenie viacerých panelov
- veľmi stabilný pri nízkom zaťažení
- zakrivené nohy zaručujú  vynikajúcu stabilitu
- pozinkované

Plotový panel

ploché oválne trubky



kat.č. popis dĺžka €
m

442594 plotový panel s bránou 2,4 1
442595 plotový panel s bránou 3 1
442596 plotový panel s bránou 3,6 1

kat.č. popis dĺžka €
m

442594 plotový panel s bránou 2,4 1
442595 plotový panel s bránou 3 1

Plotové panely
Plotový panel s bránou
- umožňuje vytvoriť prechod v oplotení
- celková výška 2,2 m
- šírka brány 1 m
- zámok na zatváranie
- žiarovo zinkované

Príklad montáže kotercov

Doplnky na stavbu uličiek a mobilných zariadení

- žiarovo zinkované
- nakladanie zvierat
- minipulácia
- fixácia



Uzamykací hrot pre brány na pastviny
• umožňuje upevniť otvorené brány na pastvinách v ľubovoľnej

polohe
• ideálne pri nastavovaní dvojkrídlových pasienkových brán na

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

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

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

možno upevniť aj brány na pastviny s väčšími vzdialenosťami od
zeme

• materiál: kov žiarovo pozinkovaný

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

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

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

Kat.číslo €
442572 1

Kat.číslo €
442571 1

k dispozícii od: marec 2022 k dispozícii od: marec 2022

Nový produkt NOVÝ

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

miernym uhlom, aby sa vyrovnali malé sklony alebo sklony terénu
• skrutkovacia časť kompletne žiarovo pozinkovaná

Spojka pre panely na pastviny
• ideálne na spojenie dvoch pastvinových panelov (ploché oválne rúry)
• na bezpečné spojenie dvoch pastvinových panelov odporúčame vždy

použiť dve spojky
• umožňuje tiež spojenie pastvinových panelov cez rohy
• vhodné pre všetky pastvinové panely s bránou/bez brány
• materiál: kov žiarovo pozinkovaný

Kat.číslo €
442573 1

Kat.číslo €
442574 1



kat.č. popis €

14557 zakladač na seno s piatimi otvormi pre veľké zvieratá 1 6
14558 zakladač na seno s 10 otvormi pre malé zvieratá 1 6
14559 základňa pre zakladač na seno 1 25
14556 kotvenie pre zakladače na seno 1./10 -

Zakladače na seno

Zvon na seno na okrúhle balíky
- na okrúhle balíky s max. rozmermi  výška 160 cm x 125
Alebo 130 x 135

- nerozbitný, mrazuvzdorný, so zabudovanou ochranou
proti UV žiareniu

- s piatimi otvormi na seno
- dažďové kanály odvádzajú vodu

zabraňujú zaplesneniu sena
- s integrovaným uchytením na
transport

- s integrovanými očkami na uchytenie dna
- dno dostupné samostatne
zabraňuje prechodu zemnej vlhkosti
do sena



kat.č. popis €

291289 štvorcové palisádové krmítko pre kone a dobytok 1 6
291294  palisádové krmítko so šijovou fixáciou pre bezrohy dobytok 1 6
291299 šijová zábrana pre palisádové krmítko 1 6

291300 1 6

Palisádové krmítka

- vhodné aj na okrúhle aj hranaté balíky do dĺžky 1,8 m alebo priemeru1,8 m
- nosník z joklového profilu
- žiarovo zinkované
- na plnenie možno otvoriť dve strany
- trojbodový systém uchytenia
- veľmi malá strata krmiva
- dodáva sa v rozloženom stave
- vnútorné rozmery 1,9 x 1,9 m

12 miestne štvorcové krmítko Standard

ochrana hrany
strechy

trojbodový
záves

- vhodnépre okrúhle aj hranaté balíky do max. dĺžky 1,4 m
- žiarovo zinkované
- joklová podpera
- na plnenie sa otvárajú dve strany
- výškovo nastaviteľné podľa zvieraťa
- trojbodový záves
- veľmi nízka strata krmiva
- dodáva sa v rozobratom stave
- kompletné rozmery DxŠxV 1,5 x 1,5 x 2,4 m

8 miestne krmítko Hobby

- 12 kŕmnych miest
- univerzálny stojan na seno pre kone a HD
- vhodný na balíky až do 1,8 m dĺžky alebo priemeru
- stabilná konštrukcia, silný materiál
- pozinkované
- na plnenie možno otvoriť dve strany
- veľká úspora krmiva
- ochranný rám strechy
- dodáva sa v rozobratom stave
- rozmery 2,12x2,12x2,5 m

€

291255 1

Štvorstranné palisádové krmítko

kat.č.

- 12 kŕmnych miest
- vhodné pre okrúhle aj hranaté balíky až do dĺžky 1,8 malebo priemeru 1,8 m
- stabilná konštrukcia, pevný materiál
- pozinkované
- výškovo nastaviteľné
- na vkladanie sena možno otvoriť dve strany
- trujbodový záves
- veľmi malé znehodnotenie krmiva
- dodáva ssa v rozobranom stave
- obvodová ochrana strechy
- vnútorné rozmery 2 x 2  m
- vonkajšie rozmery
D x Š x V  2,12x2,12x2,5 m

Štvorcové krmítko pre kone s bezpečnostnou barierou na sen

kat.č. €

291255 1



Siete 
Sieťovanie oplotení je čoraz oblúbenejšie pre rýchle a ľahké ohraničenie 

priestoru pre držanie zvierat alebo dokonca pre ochranu vášho majetku 

pred divými zvieratami. Ovce a kozy kladú mimoriadne vysoké nároky na 

pletivo: ovce sú robustné zvieratá a sú chránené aj proti elektrickým 

šokom hrubou vlnou. Preto by sa pre všetky siete mal zvoliť výkonný 

zdroj (12 V alebo 230 V). aby sa dosiahla maximálna bezpečnosť ohrád. 

Naše siete sú dostupné v rôznych verziách a sú preto vhodné pre 

všetky typy pozemných podmienok a aplikácií. Kombinácia robustných 

plastových alebo sklolaminátových stípov a vysokokvalitných vodivých 

materiálov zaisťuje najvyššiu bezpečnosť pasenia, tak pre 

profesionálnych chovateiov oviec, ako aj pre malé chovy zvierat v 

segmente hobby. 

Podporné miesta pre siete na pasienkoch

•
•
•
•
•

výška špica ∅ €
cm cm mm

27340 120 25 14 1./4
27350 145 25 14 1./4

ideálne sa hodí na podoprenie začiatočných a koncových stipikov alebo na stabilizáciu rohov siete 
stĺpik sa jednoducho zatlačí do rohov a sieť sa tým napne
pevný stípik vyrobený z pozinkovanej kruhovej ocele (priemer14 mm), s okom na upinanie 
stĺpik je zakončený hrotom , aby ľahšie prenikol do zeme
opláštenie robustnou plastovou trubicou (priemer 20 mm) zabraňuje úniku energie skratom 
(ak sa použivajú eleklrifikovatelné siete) 

kat.č.



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

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

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

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

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

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

27805 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá 90 cm 1

27806 Náhradný stĺpik Jednotlivý hrot modrá 108 cm 1

27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá 108 cm 1

Vertikálne: tuhé plastové 
výstuhy = lepšia opora

mimoriadne stabilné 
zvárané uzly

Izolátor hlavy: pevne 
pripevnený k stĺpiku

Zemný hrot:  predĺžený = ešte 
bezpečnejšie ukotvenie v zemi

9,0 
cm

9,0 
cm

9,0 
cm

9,0 
cm

13,0 
cm

13,0 
cm

13,0 
cm

15,0 
cm

18,0 
cm

3 x 0.20 mm INOX

50 m

10
8 

cm

0,25 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

30,0 
cm

14 x 
Premium
Post

9,0 
cm

9,0 
cm

9,0 
cm

9,0 
cm

13,0 
cm

13,0 
cm

13,0 
cm

15,0 
cm

3 x 0.20 mm INOX

50 m

90
 c

m

0,27 Ω/m

5 x 0.20 mm INOX
1 x 0.25 mm CU

14 x 
Premium
Post

30,0 
cm

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post

termoplast + 
sklolaminát 

termoplast + 
sklolaminát 

termoplast + 
sklolaminát 

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

• Výška 90 cm (9 vodorovných lankov) alebo 108 cm (10 vodorovných lankov),  každý je k dispozícii s jedným alebo dvoma hrotmi
• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným uzemňovacím hrotom
• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 drôtov z nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného drôtu
• nová farebná kombinácia pre lepšiu viditeľnosť pre zvieratá a ľudí
• na všetky plastové poly drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV žiarením



Možnosti pripojenia:

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

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

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

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

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

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

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

27322 Zemná kotva 
umelá hmota

čierna Plast 1/10/300

27805 Náhradný stĺpik  Dvojitý hrot modrá termoplast + 
sklolaminát 90 cm 1

27807 Náhradný stĺpik  Dvojitý hrot modrá  termoplast + 
sklolaminát 108 cm 1

Vertikálne: tuhé plastové 
výstuhy = lepšia opora

Izolátor hlavy: pevne 
pripevnený k stĺpiku

15,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

3 x 0.20 mm INOX

16 x 0.20 mm  
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 c
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Post
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Post

Premium 
Post

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

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

drôtu
• na všetky plastové poly drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV žiarením
• voliteľne pripojiteľný zosilnený uzemňovací polyetylénový drôt na uzemnenie po celej dĺžke siete v náročných zemných podmienkach (napr.

veľmi piesočnatá alebo suchá pôda)
• polyetylénový vodič nad zemou je navyše vybavený samostatným pripojovacím termi- nalom z nehrdzavejúcej ocele, a preto ho možno

flexibilne použiť
• mimoriadne dobrá viditeľnosť vďaka farebnej kombinácii modrá/biela - ideálne na použitie pri ochrane proti divej zveri a vlkom
• 16 vodičov z nehrdzavejúcej ocele v kombinácii s hrubými PE vláknami v uzemňovacom polyetylénovom drôte zabraňuje porezaniu zveri



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

27830 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm biela/modrá 14 27806 24
27831 Dvojitý hrot 50 m 108 cm biela/modrá 14 27807 24
27832 Jednotlivý hrot 50 m 122 cm biela/modrá 14 27808 24
27833 Dvojitý hrot 50 m 122 cm biela/modrá 14 27809 24

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

Náhradná 
27250-5         kovová 

špica
čierna Plast 1/10/500

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

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

27807 Náhradný stĺpik   Dvojitý hrot modrá 108 cm 1

27808 Náhradný  stĺpik  Jednotlivý hrot modrá 122 cm

27809 Náhradný  stĺpik   Dvojitý hrot modrá 122 cm

+/- systém: vzájomne 
izolované spojovacie svorky

Izolátor hlavy: pevne 
pripevnený k stĺpiku

Možnosti pripojenia:

• PLUS net
• Sieť PLUS s uzemnením cez uzemňovací vodič

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

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

• Sieť PLUS/MINUS
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*
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Plast

termoplast + 
sklolaminát 

termoplast + 
sklolaminát 

termoplast + 
sklolaminát 

AKO TitanNet Premium Vario
Naša univerzálna obranná sieť proti vlkom zo série TitanNet s novými patentovanými stĺpikmi PREMIUM!
V spolupráci s odborníkmi v oblasti ochrany proti vlkom sme úplne prepracovali našu sieť proti vlkom a našli sme pre vás ideálny kompromis medzi 
pednoduchosťou použitia a účinnou ochranou stáda. Nové, inovatívne a vysoko robustné stĺpiky PREMIUM poskytujú sieti maximálnu stabilitu a 
pevnosť. Okrem čo najväčšej bezpečnosti stráženia bola pri tejto sieti venovaná osobitná pozornosť obrane proti narušiteľom zvonku. Vďaka špeciálnemu 
princípu +/- je sieť TitanNet Premium Vario našou najuniverzálnejšou sieťou a môžete si ju prispôsobiť podľa vlastnej individuálnej situácie. Zvislé 
vzpery, ktoré sú už dlhé roky osvedčené, zabezpečujú pevné uchytenie aj v kopcovitom a nerovnom teréne.
• výška 108 cm (8 vodorovných drôtov) alebo 122 cm (9 vodorovných drôtov), každý je k dispozícii s jedným alebo dvoma hrotmi
• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným uzemňovacím hrotom
• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt
• vodorovné vedenie prúdu s 3 x 0,30 mm vodičmi TriCOND na polyetylénový drôt - veľmi dobrá vodivosť a dlhá životnosť
• voliteľne pripojiteľný zosilnený uzemňovací polyvodič na uzemnenie po celej dĺžke siete v náročných zemných podmienkach (napr. veľmi piesočnatá

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



Sieť Topline 
• výška 90 cm (7 vodorovných vodičov) alebo 108 cm (8 vodorovných vodičov). z ktorých každá je k dispozícii s jednoduchým alebo dvojitým hrotom
• dlžka 50 m
• 14 robustných plastových stlpikov s pozinkovaným zemným hrotom
• elektrifikovateľné horizontálne vodičmi z nehrdzavejúcej ocele 3 x 0,20 mm
• zosilnený, živý horný "prameň" - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 drôtov z nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného vodiča v najvyššom vodiči
• extrémne stabilné zvárané uzly
• s praktickou sponou z nehrdzavejúcej ocele na lahké pripojenie viacerých sieti
• izolátor hlavy a zátka zabraňujú samovoľnému uvoľneniu drôtu
• na všetky plastové vodiče poskytujeme trojročnú záruku na poškodenie UV žiarením

- vysoká kvalita za dobrú cenu
• vylepšené uzly pre vyššiu pevnosť v lome
• zosílený živý horný vodič medeným drôtom je obzvlášť vodivý

popis dĺžka výška €

27315 50 90 1 45
27316 50 90 1 45
27317 50 108 1 30
27318 50 108 1 30
27245 Náhradný stĺpik s jednoduchým hrotom - 90 1./100
27246 - 90 1./50 600
27247 Náhradný stĺpik s jednoduchým hrotom - 108 1./100
27248 náhradný stĺpik s dvojitým hrotom - 108 1./50 1200

27249-5 náhradný horný izolátor - 1./10./500
27250-5 náhradná zátka - 1./10/500
27322 Plastová kotva - 1./10/300

kat.č.

TopLine sieť 90 cm s jednoduchým hrotom
TopLine sieť 90 cm s dvojitým hrotom

TopLine sieť 108 cm s jednoduchým hrotom
TopLine sieť 108 cm s dvojitým hrotom

nýhradný stĺpik s dvojitým hrotom



kat.č. popis dĺžka výška €

27325 TopLine sieť 90 cm s jednoduchým hrotom 50 90 1 35
27326 TopLine sieť 90 cm s dvojitým hrotom 50 90 1 35
27327 TopLine sieť 108 cm s jednoduchým hrotom 50 108 1 24
27328 TopLine sieť 108 cm s dvojitým hrotom 50 108 1 24
27346 Náhradný stĺpik s jednoduchým hrotom 90 cm - 90 1./100
27347 nýhradný stĺpik s dvojitým hrotom 90 cm - 90 1./50
27348 Náhradný stĺpik s jednoduchým hrotom 108 cm - 108 1./100
27349 náhradný stĺpik s dvojitým hrotom 108 cm - 108 1./50

27249-5 náhradný horný izolátor - 1./10./500
27250-5 náhradná zátka - 1./10/500
27322 Plastová kotva - 1./10/300

• výška 90 crn (7 vodorovných drôtov) alebo 108 cm (8 vodorovných drôtov), z ktorých každý je k dispozícii s jednoduchýrn alebo
dvojitým hrotom

• dĺžka 50 m
• extrémne stabilné zvárané uzly
• 14 robustných plastových stÍpikov s pozinkovaným zemným hrotom
• s praktickou sponou z nehrdzavejúcej ocele na ľahké pripojenie viacerých sietí
• izolátor hlavy a zátka zabraňujú samovoľnému uvoľneniu drôtu
• zosilnená, energizovaná horná vetva - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 drôtov z nehrdzavejúce ocele a. pocínovaného

medeného drôtu
• na všetky plastové vodiče poskytujeme trojročnú záruku na poškodenie UV žiarením

Sieť TopLine Plus
Sieť Topline Plus bola vyvinutá na základe dlhoročných skúsenosti a je založená na našej sieti TitanNet a je obzvlášť vhodná 
pre nerovný terén. Vo zvislej polohe sa namiesto mäkkého drôtu používajú pevné plastové vzpery. Tieto vzpery sú pevne 
spojené s horizontálnymi drôtmi v intervaloch 30 cm, čo zabezpečuje kompaktný celok aj na kopcovitom a nerovnom teréne. 



5 oceľových vodičov plus 
jeden medený na zosílenie 

vodivosti

Sieť pre ovce OviNet
Naše osvedčené siete pre ovce s univerzálnym použitím

•

•

• Výška 90 cm ( 9 vodorovných vedení) alebo 108 ( 10 vodorovných vedení)
• 14 stabilných plastových stĺpikov k dispozícii s jedným alebo dvomi hrotmi
• elektrifikované horizontálne nerezovými vodičmi 3 x 0,2 mm
• extrémne pevné zvárané uzly

zosílené horné vedenie, vodivos´t zaistená 5x oceľovými vodičmi  a jeden krát medený vodič
plastové stĺpiky s pozinkovanými hrotmi

• horný izolátor so zátkou zabraňuje uvoľneniu siete
• na všetky plastové vodiče poskytujeme trojročnú záruku na poškodenie UV žiarením

popis dĺžka €
m

výška vhodný 
cm stĺpik

27258 25 90 27246 1 40
27251 50 90 27245 1 45
27252 50 90 27246 1 45
27253 50 108 27247 1 30
27254 50 108 27248 1 30

popis farba výška MQ €
cm

27245 náhradný stĺpik jednoduchý hrot 90 1 1./100
27246 náhradný stĺpik dvojitý hrot 90 1 1./50
27247 náhradný stĺpik jednoduchý hrot 108 1 1./100
27248 náhradný stĺpik dvojitý hrot 108 1 1./50
27293 opravná sada -- 1 1./100

27249-5 náhradný horný izolátor -- 10 1./10/500
27250-5 náhradná zátka -- 1 1./10/500
27322 kotva z plastu -- 1 1./10/300

OviNet oranžová
kat.č.

OviNet dvojitý hrot
OviNet jeden hrot
OviNet dvojitý hrot
OviNet jednen hrot
OviNet dvojitý hrot

kat.č.

popis dĺžka výška náhradný stĺpik €
m cm

27265 50 90 27276 1 45
27266 50 90 27277 1 45
27267 50 108 27278 1 30
27268 50 108 27279 1 30

popis výška farba MQ €
cm

27276 90 1 1./100
27277 90 1 1./50
27278 108 1 1./100
27279 108 1 1./50
27294 Sada na opravu siete - 1 1./100

27249-5 Náhradný horný izolátor - 10 1./10/500
27250-5 Náhradná zátka - 1 1./10/500
27322 Plastová kotva - 1 1./10/500

kat.č.

OviNet jednoduchý hrot
OviNet dvojitý hrot

OviNet jednoduchý hrot
OviNet dvojitý hrot

kat.č.

Náhr. stĺpik jednoduchý hrot
Náhr. stĺpik dvojitý hrot

Náhr. stĺpik jednoduchý hrot
Náhr. stĺpik dvojitý hrot

OviNet  zelený



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

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

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

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

27322 Kotva do zeme čierna Plast 1/10/300

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

27805 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá termoplast +
sklolaminát 90 cm 1

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

27807 Náhradný stĺpik Dvojitý hrot modrá termoplast +
sklolaminát 108 cm 1

mimoriadne stabilné 
zvárané uzly

Izolátor hlavy: pevne 
pripevnený k stĺpiku

Zemný hrot:  predĺžený = ešte 
bezpečnejšie ukotvenie v zemi
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•
•

výška 90 cm (8 vodorovných drôtov) alebo 108 cm (9 vodorovných drôtov), každý je k dispozícii s jedným alebo dvoma hrotmi
14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným uzemňovacím hrotom

• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 drôtov z nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného

medeného drôtu
• na všetky plastové poly drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV žiarením

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



• Výška 90 cm (7 vodorovných drôtov)
• DÍžka50m
• 
• 
• 

14 stabilných plastových stípikov s galvanizovaným hrotom (dostupné ako jednoduché alebo dvojité hroty) extrémne 
stabilné zvárané uzly 
zosilnená, energizovaná horná vetva - zvýšená vodivost' vďaka použitiu 5 drôtov z nehrdzavejúcej ocele a 
pocínovaného medeného drôtu 

• Na všetky plastové drôty poskytujeme trojročnú záruku na poškodenie UV žiarením.

Nový produkt:

•

•

voliteľné pripojitelný zosilnený uzemňovací drôt na uzemnenie po celej dÍžke siete v
ťažkých podmienkach terénu (napr. Veľmi piesočnaté alebo suché pôdy)
okrem toho je druhý drôt nad zemou vybavený samostatnou pripojovacou svorkou z
nehrdzavejúcej ocele, a preto sa dá flexibilne použivať

• zvlášť dobrá viditeľnosť vďaka svetelným neónovým farbám (fluorescenčný efekt)

Sieť TitanPro Net
V tejto novej sieti kombinujeme overené silné stránky našich sietípre ovce TitanNet 
s univerzálnymi možnosťami pripojenia pre profesionálne použitie pri chove oviec. Vertikálne sa namiesto mäkkého drôteného 
materiálu používajú tuhé plastové vzpery. Tie sú spojené v intervaloch 30 cm s horizontálnimi lankami, toto spojenie dáva sieti 
kompaktnosť aj v kopcovitom teréne.

popis dĺžka výška náhradný stĺpik €
m cm

27381 50 90 27202 1 24
27382 50 90 27203 1 24
27202 - 90 - 1./100 -
27203 - 90 - 1./50 -

27249-5 náhradný horný izolátor - - - 1./10/500 -
27250-5 náhradná zátka - - - 1./10/500 -
27322 Plastová kotva - - - 1./10/500 -

kat.č.

TitanPro sieť jednoduchý hrot
TitanPro sieť dvojitý hrot

Náhr. stĺpik jednoduchý hrot
Náhr. stĺpik dvojitý hrot

• výška 105 cm
• 
• 
• 
• 
• s ďalšími čiernymi zvislými pruhmi každých 90 cm
• 
• 

Sieť easynet
Sieť s oddelevaním od zeme - perfektná vodivosť aj prí silnej vegetácii mimoriadne odolné stípiky zo sklolaminátu 
zaisťujú ľahkú manipuláciu vďaka malému priemeru stÍpika  a viditeľnému zníženiu hmotnosti. 

DÍžka 50 m 
15 stabilných a velmi odolných stipikov zo sklolaminátu 
vodorovné vedenie prúdu s vodičmi TriCOND 3 x 0,30 mm - velmi dobrá vodivosť a dlhá životnosť 
pozinkovaný oceľový zemný hrot na spodnej časti stípika s plastovou stupačkou 

svetlá výška spodného vedenia uiahčuje kosenie a znižuje vedenie vegetáciou 
mimoriadne rýchle pripevnenie a vybratie z dôvodu velkej velkosti ôk a ľahkosti siete 
na všetky plastové drôty poskytujeme trojročnú záruku na poškodenie UV žiarením

Vodiče TriCOND sú 5 x vodivejšie 
ako štandardné vodiče. Vhodný aj pre 
mimoriadne dlhé oplotenie. Špeciálna 
galvanizácia medené vodiče chráni a 

zaručuje dlhú životnosť.Všetky 
vodiče: vodiče T6riCOND

popis dĺžka výška €
m cm

27200 50 105 1 40
27201 - 1./50 400
44428 Náhradný izolátor - 1./25/1000

kat.č.

EasyNet
Náhr. stĺpik jednoduchy hrot

- mimoriadne rýchla montáž a dempntáž z dôvodu veľkých ôk
- extrémne stabilné stĺpiky zo sklolaminátu
- veľmi vysoká vodivosť vďaka osvedčenému materiálu TriCOND
- ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti

•



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

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

žiarením

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

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

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

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

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

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

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

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

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV

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

Ochranný pás pre stádo na dodatočné 
vizuálne a akustické odstrašenie

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

zariadenia pre dodatočné uzemnenie po celej dĺžke siete
11,0 cm
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15,0 cm

15,0 cm
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AKO OviNet Maxi



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

zariadenia pre dodatočné uzemnenie po celej dĺžke siete

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

• výška 145 cm (11 vodorovných laniek)
• 15 mimoriadne silných stĺpikov s priemerom 19 mm a pozinkovaným spodným koncom

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

nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného drôtu

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

•

•

voliteľne pripojiteľný zosilnený uzemňovací polypropylénový drôt na uzemnenie po celej
dĺžke siete v náročných zemných podmienkach (napr. veľmi piesočnatá alebo suchá pôda)
lepšia stabilita a optimálne prispôsobenie terénu vďaka stabilným vertikálnym vzperám
každých 30 cm

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

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

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

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

27360 Náhradný stĺp Dvojitý hrot biela Plast 145 cm 1

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

27322 Zemná kotva čierna Plast 1/10/300

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV

Jednoduché a rýchle opravy s našimi 
novými konektormi Litzclip.

AKO TitanNet 145
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II 
Sieť Titanlight 
Naše "ľahké" riešenie v rade TitanNet! 
Zvýšené rozstupy ôk umožňujú bezpečne preniknutie poľovnej zveri (napr. Zajace a králiky) a tiež poskytujú výrazné 
zníženie hmotnosli. Táto sieť je preto mimoriadne mobilná a je zvlášť vhodná na časté premiestňovanie. Vertikálne sa namiesto mäkkého 
drôteného materiálu používajú pevné plastové vzpery. Tieto sú pevne spojené v intervaloch 30 cm s horizontálnymi drôtmi. ktoré zaisťujú 
kompaktnú štruktúru aj na kopcovitom a nerovnom teréne. 
- výška 90 cm (5 vodorovných drôtov) alebo 108 cm (6 vodorovných drôtov), z ktorých každý je k dispozícii s jednoduchym alebo dvojitým hrotom
- dÍžka 50 m
• extrémne stabilné zvárané uzly
• 14 robustných plastových stlpikov s pozinkovaným zemným hrotom
• zosilnená, energizovaná horná vetva - zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 drôtov z nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného drôtu

· Na všetky plastové drôty poskytujeme trojročnú záruku na poškodenie UV žiarením.

- väčšie rozostupy ôk-menší únik energie v ťažkej vegetácii
- ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- stabilné plastové vzpery zaručujú optimálnu stabilitu aj v kopcovom
teréne

- prechod drobnej zveri zaistený

kat.č. popis dĺžka výška náhradný stĺpik €
m cm

27351 TitanLight sieť jednoduchý hrot 50 90 27202 1 24
27352 TitanLight sieť dvojitý hrot 50 90 27203 1 24
27353 TitanLight sieť jednoduchý hrot 50 108 27229 1 24
27354 TitanLight sieť dvojitý hrot 50 108 27230 1 24
27202 Náhr.stĺpik  jednoduchym hrot - 90 - 1./100 -
27203 Náhr.stĺpik dvojitý hrot - 90 - 1./50 -
27229 Náhr.stĺpik  jednoduchym hrot - 108 - 1./50 -
27230 Náhr.stĺpik dvojitý hrot - 108 - 1./50 -
27293 Opravná sada na sieť - - - 1./100 -

27249-5 Náhradný horný izolátor - - - 1./10/500 -
27250-5 Náhradná zátka - - - 1./10/500 -
27322 Plastová kotva - - - 1./10/300 -

Era
Odtlačok



kat.č. popis dĺžka výška farba vhodný počet €
m cm stĺpik stĺpikov

292271 sieť pre hydinu dvojitý hrot 50 106 292281-7 15 1 16
292203 sieť pre hydinu jeden hrot 50 112 292212-7 15 1 16
292204 sieť pre hydinu dvojitý hrot 50 112 292213-7 15 1 16

kat.č. popis farba výška €
cm

27245 náhradný stĺpik dvojitý hrot 106 1./50
27246 náhradný stĺpik jednoduchý hrot 106 1./50/1050
27247 náhradný stĺpik dvojitý hrot 112 1./50

Sieť pre hydinu

- pre sliepky, husu, morky
- zvárané uzly
- spevnený horný prameň
- obzvlášť malá veľkosť ôk na spodu siete
- masívne plastové stĺpiky s pozinkovaným hrotom
- vhodné aj pre jahňatá
- k dispozícii je aj elektrifikovateľný model
aj neelektrifikovateľný model

- na všetky vodiče s plastovým nosičom
dávame trojročnú záruku

vodivosť daná priemerom všetkých aktívnych vodičov

spojka z nehrdzavejúcej ocele extrémne silné zvárané uzlyVodiče z nehrdzavejúce ocele
dobrá vodivosť 3 x 0,2 mm

Sieť PoultryNet



kat.č. popis dĺžka výška farba počet  nahradný €
m cm stĺpikov stĺpik

292274 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 15 106 6 292281-5 1 24
292273 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 25 106 9 292281-5 1 24
292272 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 50 106 15 292281-5 1 16
292224 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 15 112 6 292213-5 1 30
292214 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 25 112 9 292213-5 1 30
292215 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 25 112 9 292212-5 1 30
292220 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 50 112 15 292212-5 1 16
27249-5 Náhradný horný izolátor - 112 - 1./10/500 -
27250-5 Náhradná zátka - - - 1./10/500 --

kat.č. popis výška farba €
cm

292281-5 Náhr. stĺpik dvojitý hrot 106 1./50
292212- 5 náhr.stĺpik jednoduchý hrot 112 1./50/1050
29213-5 Náhr. stĺpik dvojitý hrot 112 1./50

Hydinová sieť zelená neelektrifikovateľná

kat.č. popis dĺžka výška farba počet  nahradný €
m cm stĺpikov stĺpik

292279 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 25 106 8 292281-5 1 24
292276 Sieť hydin. jednoduchy hrot 50 106 15 292282-5 1 16
292278 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 50 106 15 292281-5 1 16
292217 Sieť hydin. jednoduchy hrot 25 112 8 292212-5 1 30
292219 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 25 112 8 292213-5 1 30
292208 Sieť hydin. jednoduchy hrot 50 112 15 292212-5 1 16
292218 Sieť pre hydinu dvojitý hrot 50 112 15 292213-5 1 16
27249-5 Náhradný horný izolátor - - - - 1./10/500 -
27250-5 Náhradná zátka - - - - 1./10/500 -

kat.č. popis výška farba €
cm

292282- 5 náhr.stĺpik jednoduchý hrot 106 1./50/1050
292281-5 Náhr. stĺpik dvojitý hrot 106 1./50
292212- 5 náhr.stĺpik jednoduchý hrot 112 1./50/1050
292213-5 Náhr. stĺpik dvojitý hrot 112 1./50

Sieť pre hydinu

Hydinová zelená sieť elektrifikovateľná 



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

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

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

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

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

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

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

292419 Dvojitý hrot 25 m 106 cm zelená 8 292401 1 30
292418 Dvojitý hrot 50 m 106 cm zelená 15 292401 1 16

Kat.číslo Popis Zemný hrot Farba Materiál Výška stĺpika €

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

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

AKO PoultryNet Premium
nie je elektrifikovateľná

AKO PoultryNet Premium
môžu byť elektrifikované

5,9 cm
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5,9 cm

5,9 cm

11,8 cm
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11,8 cm
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11,8 cm

23,5 cm
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15 x 
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50 m
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11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

15 x 
Premium

Post

50 m

10
6 

cm
Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post

Počet s stĺpikov 

• výška 106 cm (11 vodorovných drôtov)
• mimoriadne robustné a stabilné stĺpiky PREMIUM s pozinkovaným uzemňovacím hrotom (dvojitý hrot)
• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• obzvlášť malá šírka ôk v spodnej časti siete
• na všetky plastové polypropylénové drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV žiarením

AKO PoultryNet Premium
Siete pre hydinu AKO Premium - najvyššia kvalita a optimalizovaná stabilita vďaka novým patentovaným stĺpikom 
PREMIUM.
Siete na hydinu s výškou 106 cm a voliteľnou elektrifikáciou zaujmú osvedčenou kvalitou a novými inovatívnymi stĺpikmi. Extrémne robustné a 
stabilné stĺpiky PREMIUM poskytujú absolútnu stabilitu a zabraňujú prehýbaniu sietí. Vďaka úzkej veľkosti ôk v spodnej časti siete sú tieto siete 
ideálne pre kurčatá, husi a morky, ako aj pre jahňatá.



Sieť na odhradenmie divej zveri

Sieť proti divej zveri WildNet 
Jednoduch ré iešenie ako udržať zver na uzde!

Vodiče TriCOND sú 5 x 
vodivejšie ako tradičné 

nerezové vodiče s rovnako 
hrubé.Poskytujú maxim. 

bezpečnosť aj pri najdlh-ších 
úsekoch oplôtkov. Špeciálna 

povrchová úprava im 
zaručuje dlhú životnosť.

- dĺžka 50 m
- tri vodiče 3x0,3 mm TriCOND v bielo-modrom lanku
- optimálna vodivosť až do 10000 m dĺžky
- 12 x sklolaminátové stĺpy cca. 4,5 m vzdialené  od seba
- vrátane príslušenstva na pripojenie a opravu
- 25 m modrá páska kat.č. 27240 nie je súčasťou balenia
- na všetky vodiče v kombinácii plast-kov dávame troj ročnú záruku na UV stabilitu

Naše odporúčanie: narežte pásku na kusy cca 50 cm dlhe 
a uviažte na každy stĺpik na vrchol. Vo vetre vlajúca modrá vlajka je 
dobre viditeľná a zároveň vydáva zvuk, ktorý zver plaší.

popis dĺžka  MQ €

27215 sieť proti divej zveri 50 m 1 1 70
27217 náhradný stĺpik modrý 90 cm 10 1./10 1750
44428 náhradný izolátor - 25 .25/100 -
27240 signálna páska 25 mm 250 m 1 1 168

kat.č.



kat.č.  farbavýška špica oká €
 cm   cm

4418083 110 16 5 x lanko + 3 xpáska 5 1./5 490
441808 110 16 5 x lano + 3 x páska 5 1./5 490
441809 157 19 7 xl ano + 5 x páska 5 1./5/20 500

kat.č.   farba dĺžka dopor.dĺžka odpor počet pocínované medza €
m oplotenia vm  Ω/m vodičov meď.drôty pevnosti

449312 400 30000 0,06 6 0,25 mm 105 kg 1./6 120

kat.č. šírka dopor.dĺžka odpor počet TriCOND medza €
mm oplotenia vm  Ω/m vodičov pevnosti

449569 10 5000 0,374 5 0,3 mm 90 kg 1./12 240
449570 20 6000 0,311 6 0,3 mm 120 kg 1./12 120

Lesná zver
- rýchlejšia montáž a demontáž oproti klasickej inštalácii
- menej skratov na inštalácii viac energie v oplotení
- na zlepšenie viditeľnosti je možné pridať modrú pásku kat.č.:27240
- siete sa ľahko spájajú, konektor je integrovaný

Výhody WildNet:

Plastový stĺpik Titan PLUS
s kovovým vystužením stúpadla

- kovové vystuženie poskytuje obrovskú pevnosť
- veľmi odolný plast prakticky nerozbitný
- vhodný aj pre teploty pod nulou
- modrá farba veľmi dobre viditeľná pre zver
- pre všetky dostupné laná, lanká, pásky, drôt
- vysoká stabilita  vďaka ko nštrukčném u riešeniu
- s pozinkovaným hrotom

Pre optimálnu ochranu Vášho oplotenia odporúčame 
štartovaciu sadu Mobil Power AN 5500 kat.č.: 441116

- špeciálne vyvinutý vodič na odhradenie divých zvierat
- modrá farba veľmi dobre viditeľná pre zver
- hrubé pocínované vodiče
- medené vodiče zvyšujú vodivosť až 40 x oproti oceľovým
- vodiče kopírujú vonkajšiu stranu lanka, zaisťujú optimálny

kontakt

Lanko Premium WildHog

Páska Topline Plus

- dĺžka 200 m
- modrá farba veľmi dobre viditeľná pre zver
- veľmi vysoká vodivosť a trvanlivosť vodičov TriCOND



WolfNet Varia - Sieť proti vlkom m 

Naša všestranná sieť na obranu vlkov v rade TitanNet. 

Spolupracovali sme s odborníkmi v oblasti ochrany pred vlkmi. aby sme úplne 
prepracovali našu sieť, čo vám poskytne dokonalý kompromis medzi užívateľskou 
jednoduchosťou, spoľahlivosťou a účinnou ochranou stáda. Tuhé plastové zvislé 
vzpery, dlhé roky vyskúšané a testované, poskytujú stabilitu aj v kopcovitom teréne. 
Vďaka špeciálnemu +/- princípu je WolfNet Vari jednou z našich najuniverzálnejších 
sietí a môžete ju prispôsobiť, aby vyhovovala vašej individuálnej situácii v teréne. 

Možnosti pripojenia: 

• PLUS sieť
• PLUS sieť s uzemnením cez uzemňovací drót lepšie uzemnenie pre suchú pôdu, silný

eléktrický šok, keď sú uzemňovací drôt a vodivý drôt nad ním kontaktované súčasne
• MINUS uzemnenie cez uzemňovaciu tyč

Vlk 

Prezrite si nového 
sprievodcu "ako 
na vlka" online 

alebo jednoducho 
si ho bezpaltne 

stiahnite 

www.vetis.sk 

Odborný tip: Na ochranu pred vlkmi odporúčame zdroje od 7, 7 

joulov (vstup) a naše AKO Mobil Power AN 5500 digital (372560) 



kat.č. popis dĺžka výška €
m cm

27227 WolfNet Vario sieť s jedným hrotom 50 108 1 24
27228 WolfNet Vario sieť s dvojitým hrotom 50 108 1 30
27229 Náhradný stĺpik s jedným hrotom - 108 1./50
27230 Náhr.stĺpik  dvojitým hrot - 108 1./50
27239 páska modro biela 80 mm 100 - 1

27249-5 Náhradný horný izuolátor - - 1./10/500
27250-5 Náhradná zátka - - 1./10/500

Naša všestranná sieť na obranu vlkov v rade TitanNet. 
Spolupracovali sme s odborníkmi v oblasti ochrany pred vlkmi. aby sme 
úplne prepracovali našu sieť, čo vám poskytne dokonalý kompromis 
medzi užívateľskou jednoduchosťou, spoľahlivosťou a účinnou ochranou 
stáda. Tuhé plastové zvislé vzpery, dlhé roky vyskúšané a testované, 
poskytujú stabilitu aj v kopcovitom teréne. Vďaka špeciálnemu +/- princípu 
je WolfNet Vari jednou z našich najuniverzálnej-ších sietí a môžete ju 
prispôsobiť, aby vyhovovala vašej individuálnej  situácii v teréne. 

Sieť proti vlkom - WolfNet Vario 
….................................................................................................. Odborný tip: Na 

ochranu pred vlkmi 

odporúčame zdroje od 

7, 7 joulov (vstup) a 

naše AKO Mobil 

Power AN 5500 digital 

(372560) 



kat.č. popis dĺžka výška €
m cm

27377 WolfNet Maxi sieť s jedným hrotom 50 122 1 30
27378 WolfNet Maxi sieť s dvojitým hrotom 50 122 1 30
27376 Náhradný stĺpik s jedným hrotom - 122 1
27375 Náhr.stĺpik  dvojitým hrot - 122 1
27239 páska modro biela 80 mm 100 - 1

27249-5 Náhradný horný izuolátor - - 1./10/500
27250-5 Náhradná zátka - - 1./10/500

- dĺžka 50 m
- 14 integrovaných plastových stĺpikov s pozinkovaným hrotom
- 7 radov vodičov TriCOND s rozmermi 3 x 0,3 mm - maximálna vodivosť
- voliteľne pripojiteľný zosílený uzemňovací drôt po celej dĺžke siete
- vylepšená konštrukcia, lepšia stabilita v teréne vďaka zvislým vzperám

Každých 30 cm
- na všetky vodiče kombinované plast a kov poskytujeme trojročnú záruku!

Sieť WolfNet Vario
náhradná zátka 
kat.č.: 27250-5

náhradný hlavový izolátor 
kat.č.: 27249-5



kat.č. popis dĺžka výška €
m cm

27397 WolfNet Ovi sieť s jedným hrotom 50 122 1 30
27398 WolfNet Ovi sieť s dvojitým hrotom 50 122 1 30
27396 Náhradný stĺpik s jedným hrotom - 122 1
27395 Náhr.stĺpik  dvojitým hrot - 122 1
27239 páska modro biela 80 mm 100 - 1
27239 ochranná páska modro biela 80 mm - - 1./100

27249-5 Náhradný horný izuolátor - - 1./10/500
27250-5 Náhradná zátka - - 1./10/500

2732 Plastová kotva - - 1./10/300

WolfNet Ovi - sieť proti vlkom 
Naša nová lacná ochranná sieť OVI s mimoriadne silným uzemňovacím drôtom 

• dÍžka: 50 m
• výška 122 cm (10 vodorovných drôtov)
• 14 stabiln,;ch plastových stípikov, k dispozícii s pozinkovaným jednoduchým alebo dvojitým hrotom
• zvýšená vodivosť vďaka použitiu 5 drôtov z nehrdzavejúcej ocele a pocínovaného medeného vodiča
v hornom vedení

• extrémne stabilné zvárané uzly
• izolátor hlavy a zátka zabraňujú samovoľnému uvoľneniu drôtu
• Na všetky plastové drôty poskytujeme trojročnú záruku na poškodenie UV ž.13rením

Nqvý: ... _ . 

Vlk 

Prezrite si 

nového 

spri;;!vodcu 

požiadajte o

bezplatnú kópiu

vetis@vetis.sk 

www.vetis.sk 

• 
• volitelne pripojitelný zosilnený uzemňovací drôt na uzemnenie po celej dlžke siete v náročných pôdnych 

podmienkach (napr. Veľmi piesočnaté alebo suché pôdy) 

• 16 vodičov z nehrdzavejúcej ocele kombinovaných so silnými PE nosičcm v
uzemňovacom vodiči bráni prehliadaniu



kat.č. popis dĺžka výška farbapočet €
m cm stĺpikov

292209 sieť pre králiky s jedným hrotom 12 65 1 70
27398 sieť pre králiky s jedným hrotom 25 65 1 60
27396 sieť pre králiky s jedným hrotom 50 65 1 30
27395 sieť pre králiky s dvomi hrotmi 50 65 1 30

27249-5 Náhradný horný izuolátor - - 1./10/500 -
27250-5 Náhradná zátka - - 1./10/500 -
27250-5 Compact Power B 40 - - 1 168

2732 uzemňovacia tyč pre B40 - - 1 100

kat.č. popis €

292210- 5 náhradná stĺpik s jedným hrotom 1./50
29211-5 náhradný stĺpik s dvomi hrotmi 1./50/200

Sieť pre králiky
môže byť elektrifikovaná Všetky vodiče dobrá 

vodivosť, nerezová oceľ
 3 x 0,2 mm

Pevné spojenie

- vhodné pre králiky, zajace, mačky a dokonca ako ochrana pred divou zverou
- oká v spodnej časti sú menšie (5,9 x 5,9 cm) 5 x a v hornej časti väčšie (11,8x5,9 cm)
- 9 pevných stĺpikov s pozinkovaným jednoduchým hrotom

kat.č.:372005 Compact Power B4 
s uzemnením kat.č.:44657 je 
perfektným riešením pre malé 
zvieratá a mobilné ohrady

- obzvlášť vhodné pre Vášho domáceho miláčika
- dĺžka 25 mm
- výška 77 cm ( 10 horizontálnych vedení)



kat.č. dĺžka výška €
m cm

292199 25 77 1 40

Sieť pre mačky

Všetky vodiče dobrá vodivosť z 
nerezovej ocele 3 x 0,2 mm

Sieť pre mačky
môže byť elektrifikovaná

- obzvlášť vhodné na ochranu domáceho miláčika
- dĺžka 25 m
- výška 77 cm 10 radov vodivého lanka
- vhodné pre mačky, malé psy, zajace, králiky, odhradenie pred divými
zvieratami napr. líška, vydra
- extra úzke oká na báze siete 5x(5,9x5,9 cm)
- vyššie oká väčšie 4x(11,6 x 5,9 cm)
-. 9 pevných plastových stĺpikov s pozinkovaným jedn. hrotom
- vodorovné vodiče z nehrdzavejúcej ocele 3 x 0,2 mm
- Na všetky vodiče vyrobené z plastového nosiča a kovového
vodiča  poskytujeme záruku 3 roky



kat.č.  použiťpre €

442003/101 pre vodiče do priemeru 3 mm 10

kat.č.  použiťpre €

442014/056 pre vodiče do priemeru 3 mm 5

kat.č.  použiťpre €

442015/056 pre vodiče do priemeru 3 mm 5

kat.č. €

442018/081 1./100

Lankový konektor Litzclip®
nehrdzavejúca oceľ

- rýchle riešenie spojenia roztrhnutých vodičov

Lankový krížový konektor Litzclip®
nehrdzavejúca oceľ

- vhodné na opravu všetkých druhov sietí

Lankový T konektor Litzclip®
nehrdzavejúca oceľ

- vhodné na opravu všetkých druhov sietí

Opravná sada Litzclip®
nehrdzavejúca oceľ

- hlavne na opravu sietí
- 4 x priamy konoktor
- 2 x krížový konektor
- 2 x T konektor

Litzclip® 
Nový spôsob rýchlej 
opravy sietí

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

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

patentovaný

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

Litzclip® Opravná súprava pre vertikálne vzpery v pastvinových sieťach

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

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

patentovaný

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

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



kat.č. popis výška €
cm

446517 dvere pre sieť do 90 cm 105 1
446518 dvere pre sieť do 95-125 cm 125 1

Sieťové brány

Kompletná brána pre sieťové ohrady

Umožňuje ľahký prechod cez sieť.
Táto praktická pomôcka sa vyznačuje rýchlou
a ľahkou montážou. Vnútorná sieť je elektrifikovaná. Rám 
brány je izolovaný a preto pri prechode bránou netreba 
vypínať prúd v ohrade. Montáž je jednoduchá a dá sa 
vykonať aj v už vybudovanej ohrade.

- rýchle a ľahké otváranie
- nízka hmotnosť napriek robustnej konštrukcii
- šírka brány 86 cm (dostatočné pre prechod záhradnej
techniky a záhradného náradia)

- vr. prípojného a prepájacieho podzemného kábla
- rýchla a ľahká inštalácia
- balenie obsahuje kompletné príslušenstvo
- 105 cm vhodná pre všetky siete do výšky 90 cm
- 125 cm vysoká verzia pre siete nad 95 cm



Sprievodca odhradenia divých zvierat 

X kukuričných poi zničených diviakom, rybníkov 
vydrancovaných vydrami ako aj stád oviec napadnutých 
vlkmi.Téma odhradenia divo žijúcich druhov zvierat je stále 
aktuálna! 
Divá zver nie je len trvalou otázkou, ale má aj ďaľšie nové, 
problematické stránky. Bolo dokázané, že elektrické ploty 
poskytujú bezpečnú a dlhodobú ochranu. 
V našom sprievodcovi na odhradenie divých zvierat 
„Elektrický plot -silný úderný argument! Sloboda voľne žijúcich 
živočíchov- ale odtiaľ potiaľ!", Predstavujeme výňatok slov a 
obrázkov z našej ponuky produktov na odhradenie divých 
zvierat, prispôsobených rôznym druhom divých zvierat a ich 
špecifickým vlastnostiam: osvedčené praktické riešenia, 
ktoré zabezpečujú úspešnú a dlhodobú ocl1rannú funkciu. 
Ľahko zrozumiteiná grafika objasňuje viastnosti usporiadania 
elektrického plota prispôsobeného pre príslušné druhy divých 
zvierat. 

Prezrite si nášho sprievodcu na odhradzovanie divých 
zvierat online na našej stránkewww.vetis.sk alebo požiadajle 
o bezplatnú kópiu e-mailom na adrese vetis@vetis.sk Radi
Vám tiež osobne poradíme telefonicky.
Šírenie vlka v kultivovanej krajine má potenciál na konflikt. 
Vlci požierajú predovšetkým zvieratá, ktoré zjavne dokážu 
najlahšie uloviť. Sú to predovšetkým domáce zvieratá ako 
ovce a kozy. Preto sú nevyhnutné primerané opatrenia na 
ochranu stád, aby sa zabránilo stratám. 
Cieľom nášho kompaktnél10 sprievodcu je poskytnúť vám 
najdôležitejšie informácie, tipy a prístupy k účinnej obrane 
proti vlkom pomocou elektrických plotov a tiež vám pomôžu 
pri výbere vi1odných produktoch na ochranu vášho stáda. 



Tipy a triky ako na zostavenie vlastného výbehu pre kone

Táto príručka je navrhnutá tak, aby 
vám pomohla s inštaláciou vášho 
individuálneho oplotenia. Riešenia 
sú navrhnuté podľa našich 
dlhoročných skúseností a používajú 
materiál predávaný  našou firmou. 
Telefonické poradenstvo je 
bezplatnou službou pre vás. Na 
naše impulzné prístroje sa môžete 
plne spoľahnúť. Vykonávame 
záručný aj pozáručný servis týchto
zariadení.
Spoľahlivé a dlhodobé riešenia sú 
zárukou vašej spokojnosti na ktorej 
nám záleží.

…..............................................................................................................................
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