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Modulárny box pre teľatá
Nové modulárne boxy pre teľatá od spoločnosti Kerbl vám poskytujú maximálnu flexibilitu a efektivitu práce. Boxy možno stohovať voľne stojace 
alebo pripevniť na stenu. Panely rýchlo a jednoducho zostaví jedna osoba a možno ich kombinovať do jedného alebo viacerých boxov. Môžete 
začať s jednotlivými ohrádkami a ľahko vytvoriť malé skupiny odstránením bočných stien medzi susednými boxmi. Demontáž a čistenie sú 
rovnako rýchle ako jednoduché. Úchyty na paneloch sú dostatočne veľké na to, aby sa zmestili na paletové vidlice. Povrchy panelov sa ľahko čistia. 
Nový jedinečný systém stohovania umožňuje priestorovo úsporné triedenie a skladovanie panelov vrátane dverového prvku.

• stabilný, žiarovo pozinkovaný kovový rám
• robustný plast s vystužujúcimi rebrami
• ľahko čistiteľné steny s hladkým povrchom
• sociálny kontaktný otvor v oblasti bočných stien umožňuje kontakt teľaťa s inými teľatami
• predný prvok s otočnými dverami a pevnou napájacou plochou, ideálny na učenie teliat cicať
• obsahuje držiak na upevnenie napájacieho vedra a dva sklopné držiaky na vedro
• miesta na kŕmenie sa dajú individuálne zablokovať
• rukoväť na ručné prenášanie
• možno prepravovať pomocou paletových vidlíc
• odblokovanie jednou rukou
• nový jedinečný systém stohovania
• vedro nie je súčasťou dodávky

14626 Rozsah dodávky:
• 1 x predný prvok, dvere (14620)
• 2 x bočná stena (14621)
• 1 x zadná stena (14622)
• 4 x blokovacia tyč (14624)

14627 Rozsah dodávky:
• 1 x predný prvok, dvere (14620)
• 2 x bočná stena (14621)
• 4 x uzamykacia tyč (14624)
• 2 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)

14628 Rozsah dodávky:
• 2 x predný prvok, dvere (14620)
• 3 x bočná stena (14621)
• 2 x zadná stena (14622)
• 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
• 6 x uzamykacia tyč (14624)

14629 Rozsah dodávky:
• 2 x predný prvok, dvere (14620)
• 3 x bočná stena (14621)
• 1 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
• 5 x uzamykacia tyč (14624)
• 3 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)

14630 Rozsah dodávky:
• 1 x predný prvok, dvere (14620)
• 1 x bočná stena (14621)
• 1 x zadná stena (14622)
• 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
• 2 x uzamykacia tyč (14624)

14631 Rozsah dodávky:
• 1 x predný prvok, dvere (14620)
• 1 x bočná stena (14621)
• 2 x stabilizačná pomôcka, skupinový box (14623)
• 2 x uzamykacia tyč (14624)
• 1 x príslušenstvo pre montáž na stenu (14625)
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Vhodné v súlade s predpismi o ochrane zvierat:
Naše teľatníky a boxy sú v súlade s predpismi na ochranu zvierat a majú optimálnu konštrukciu pre 
požiadavky na chov teliat. Viac informácií nájdete online na www.kerbl.de

Je potrebné dodržiavať miestne predpisy na ochranu zvierat!
Upozorňujeme na osobitné náklady na prepravu.
k dispozícii od: február 2023

Príklad na montáž

Kat.číslo Popis Materiál €
14626 Jedno políčko, voľne stojace pozinkovaný kov / plast 1 949,00 
14627 Jedno políčko, nástenné pozinkovaný kov / plast 1  739,00
14628 Dvojitý záliv, voľne stojaca pozinkovaný kov / plast 1 1.669,00 
14629 Dvojitý záliv, nástenná pozinkovaný kov / plast 1  1.179,00
14630 Jednopriestorový nadstavec, voľne stojaci pozinkovaný kov / plast 1  649,00
14631 Rozšírenie s jedným políčkom, nástenné pozinkovaný kov / plast 1  449,00

Kat.číslo Popis Materiál €
14620 Modulárny box pre teľatá Predný prvok, dvere pozinkovaný kov 1 219,00 
14621 Modulárny box pre teľatá, bočná stena Plast 1  259,00
14622 Modulárny box pre teľatá, zadná stena Plast 1  229,00
14623 Modulárna stabilizačná pomôcka pre skupinový box na lýtka pozinkovaný kov 1/10 6,49 
14624 Modulárny box pre teľatá s uzamykateľnou tyčou pozinkovaný kov 1/10 9,99 
14625 Modulárny box pre teľatá Príslušenstvo pre montáž na stenu pozinkovaný kov 1/10      19,99 
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Box pre teľatá Premium so sklopnou podlahou
Vďaka sklopnej podlahe možno box pre teľatá Premium rýchlo vyklopiť a pohodlne 
vyčistiť. Spustením predného nakladača sa sklopná podlaha automaticky zablokuje. 
Dvojdielne dvierka sú ideálne na učenie teliat používať kŕmne vedro. Chovateľ môže 
odísť od boxu bez toho, aby teľa pri pití vyrušoval. Box pre teľatá zabezpečuje, že teľa 
má dostatok čerstvého vzduchu, ale nie je vystavené prievanu. Je tiež chránené pred 
škodlivými patogénnymi baktériami. Zviera v boxe pre teľatá neleží priamo na 
podlahe, ale na vyvýšenej mriežke. Vďaka tomu je teľa v teple a suchu.

• stabilný, žiarovo pozinkovaný kovový rám
• základná mriežka zo sklolaminátu (dvojzložková) s vynikajúcou priľnavosťou a 

protišmykovými vlastnosťami
• ľahko čistiteľné bočné steny z PVC panelov s hladkým povrchom
• sociálny kontaktný otvor v oblasti bočných stien umožňuje kontakt teľaťa s inými 

teľatami
• dvojdielne dvere, ktoré sa otvárajú oboma smermi
• obsahuje držiak na upevnenie vedra na napájanie a dva sklopné držiaky na vedro
• sklopné rukoväte na prednej strane umožňujú mimoriadne jednoduché 

premiestňovanie boxu
• na želanie je k dispozícii prepravné zariadenie
• možnosť prepravy pomocou paletových vidlíc
• vedro nie je súčasťou dodávky
• dodáva sa v demontovanom stave

Vyrobené v súlade s predpismi o ochrane zvierat:
Naše teľatníky a boxy sú v súlade s predpismi na ochranu zvierat a majú optimálnu 
konštrukciu pre požiadavky na chov teliat. Viac informácií nájdete na stránke www.kerbl.de.

Je potrebné dodržiavať miestne predpisy na ochranu zvierat!
Upozorňujeme na osobitné náklady na prepravu.
k dispozícii od: január 2023

Dvojitý box pre teľatá
• dva kompletné boxy pre teľatá (14611) vrátane rozširujúcej sady (14614)
• robustné rozšírenie, ľahko sa premiestňuje ručne alebo čelným nakladačom
• flexibilná, jednoduchá prestavba medzi dvojitými a jednoduchými boxmi

Technické údaje
Vonkajšie rozmery boxu 173,5 cm x 112 cm x 143 cm
Vnútorné rozmery boxu 163 x 103 x 118,5 cm

Kat.číslo Popis €
14616 Box pre teľatá Premium so sklopnou podlahou 1  975,00

Kat.číslo Popis €
14615 Dvojitý box pre teľatá 1 1.795,00
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Odrohovanie sa odporúča počas prvých 
dvoch týždňov života, najneskôr do tretieho 
týždňa.

rozsah dodávky: 1 x odrohovací prístroj,  2 x 
plynová kartuša (1756), náradie, 1 x návod na 
použitie, 1 x prepravný kufrík

Napájacie vedro UH biele transparentné s cumľom z kaučuku
Ventil FixClip otvára úplne nové možnosti vďaka patentovanému uzáveru so svorkou, ktorý umožňuje 
jednoduchšie a rýchlejšie odstránenie a inštaláciu, ako aj čistenie ventilu a cumlíka ako kedykoľvek predtým.

• minimálna bakteriálna kontaminácia, a tým aj zdravšie teľatá • minimálny čas potrebný na
výmenu a čistenie ventilu • jednoduché čistenie • s potlačenou stupnicou plnenia na zadnej strane,
s ďalšou reliéfnou stupnicou na vnútornej strane  • bezpečné pre potraviny • s kovovou rukoväťou
na prenášanie

Ventil FixClip novej generácie
Hygienický ventil kŕmneho vedra s patentovaným klipsovým uzáverom!

Ventil FixClip je vhodný pre všetky bežné kŕmne vedrá s otvorom 36 - 38 mm, ale je použiteľný len so špeciálne vyvinutými cumlíkmi 
Vital (14248/5), Super (14249/5) a cumlíkmi z prírodného kaučuku (14251/5).

Technické údaje
max. teplota vypaľovacej špičky     približne 450 °C
Trvanie práce 120 min
Hmotnosť 675 g

Kat.číslo Farba Dĺžka €
1766 červená 31 cm

Ø pálenie
Ø 22 mm 1/6 239,00

Kat.číslo Popis Obsah €
1756 Plynová kartuša 110 ml 1/12/72 6,99

Kat.číslo Popis Farba Objem MO Kus / Jednotka €
14235 s cumľom z prírodného kaučuku biela trasparentná 8 L 5 kusov 5 / balenie 1/5 180 13,99

Kat.číslo Popis Farba MO Kus / Jednotka €
14236 ventil samotný modrá 5 kusov 5 / vrecko 1 19,99
14237 Ventil FixClip s cumľom modrá 1/25 5,99

14237/2 Ventil FixClip s cumľom 2ks modrá 1 blister             2 / blister      1 12,99
14238/2 Ventil FixClip so Super-cumľom 2ks modrá 1 blister            2 / blister      1 12,99
14239/2 Ventil FixClip s Vital-cumľom 2ks modrá 1 blister             2 / blister      1 13,99

Kat.číslo Popis MO Kus / Jednotka €
142363/5 Klapka pre ventil FixClip 5ks 1 vrecko 5 / vrecko 1 1,79
142362/5 Svorka pre ventil FixClip-Valve 1 balenie 5 / balenie 1 7,99 NOVÝ

Horúcovzdušný odrohovač AirBuddex
Inovatívny nový výrobok od spoločnosti Kerbl. Na rozdiel od bežných 
odrohovačov sú klaksónové systémy značne zničené horúcim vzduchom. 
Povrchová aplikácia je jednoduchá a obzvlášť šetrná k lýtku.

• špičkové výsledky odrohovania vďaka rozsiahlej deštrukcii a krátkemu času aplikácie
• 2 x 10 sekúnd na roh
• neinvazívna aplikácia, mimoriadne šetrná
• veľmi krátka doba zahrievania, rýchla príprava na prevádzku
• funkčný a ergonomický dizajn s ideálnym rozložením hmotnosti
• spoľahlivé, automatické piezoelektrické zapaľovanie
• materiál: nehrdzavejúca oceľ
• plyn je súčasťou dodávky
• záruka 2 roky
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Vďaka zvýšenému nánosu latexu odporúčaná zvlášť v zime!
Odporúčaná ošetrovateľmi paznechtov!

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

Superrýchle dvojzložkové lepidlo pre profesionálov!

16273
do 10 °C

16283
od 10 °C

Perfektný paznechtový blok 
na použitie s dvojzložkovými 
lepidlami!

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka MO      Kus / Jednotka €
16572 svetlozelená 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25 / balenie 1/8 46,99
16570 červená 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25 / balenie 1/8 46,99
16573 červená 450 cm 10 cm 1 balenie 25 / balenie 1/6 57,99
16571 modrá 450 cm 7,5 cm 1 balenie 25 / balenie 1/8 46,99

Kat.číslo Popis Obsah €
16293 Kartuša 210 ml / Kartuša 1/12 29,99

Kat.číslo Popis MO Kus / Jednotka €
16273 Miešacia kanyla k Technobase 2CB New Formula 1 balenie 12 / balenie 1/10 14,99
16283 Miešacia kanyla pre Technobase 2CB , modrá, 200ml, 12ks 1 balenie 12 / balenie 1/10 16,99
16299 Dávkovacia pištoľ pre 200 ml kartušu 1/5 45,99

Kat.číslo         Popis             Dĺžka            MO Kus / Jednotka €
16150 Normálne 112 mm 1/100 1,19

16150/10 Normálne 112 mm 1 balenie 10 / balenie 1/100 11,49
16151 XL 130 mm 1/50 1,45

16151/10 XL 130 mm 1 balenie 10 / balenie 1/50 13,99

16299

Top Seller

Bandáž na paznechty Vetlastic
Samodržná bandáž vyvinutá špeciálne na ošetrovanie paznechtov a pre veterinárnu oblasť! VetLastic sa 
vyznačuje tesným tkanivom so zvýšeným nánosom latexu a tým zvýšenou lepivosťou! Napriek 
kompaktnej hustote materiálu sa dá Vetlastic ľahko roztrhnúť!

• stredne elastická, samodržiaca bandáž • veľmi pevná pri pozdĺžnom roztrhnutí, ale
priečne sa môže ľahko roztrhnúť • nelepí na vlasy, iba na seba samú • moderný
• syntetický materiál High-Tech, vystužený latexom • možnosť ľahkého založenia,
zvlášť na ťažkých miestach

Technobase 2CB SuperFast
Dvojzložkové lepidlo s obzvlášť rýchlym 
vytvrdzovaním na profesionálne použitie
Dvojzložkové lepidlo s bleskurýchlym vytvrdzovaním pri teplote 
okolia 20 °C pre skúsených profesionálnych používateľov

• receptúra   vyvinutá pomocou paznechtárov pre najrýchlejšiu
rýchlosť vytvrdzovania • pri aplikácii pod uhlom 45° a 90°
• paznecht  je možné opäť plne zaťažiť po cca 2 minútach (pri
správnom skladovaní nad 15 °C) • pevne a trvalo priľne k
dreveným a gumeným blokom • kartuša sa dá otvoriť a znova
zatvoriť v niekoľkých krokoch a bez náradia

Drevený klátik špeciálny na kartušové lepidlo
Novo vyvinutý drevený klátik  bol špeciálne navrhnutý na použitie s dvojzložkovými lepidlami a 
uľahčuje pripevnenie paznechtových blokov! V porovnaní s bežnými štandardnými klátikmi má 
výrazne širšie drážky, ktoré ponúkajú dostatočný priestor na lepidlo. Lepidlo môže v stabilných 
drážkach vytvoriť stabilnú štruktúru. Blok je možné po nasadení úplne zatlačiť a v drážkach stále 
zostáva dostatok lepidla na zaistenie bezpečnej fixácie. Môže sa tak minimalizovať spotreba lepidla.

• vyvinuté pomocou profesionálnych odborníkov na paznechty
• ľahká a bezpečná fixácia
• lepidlo vytvára stabilnú štruktúru pomocou integrovaných drážok
• veľmi silná priľnavosť
• univerzálne použiteľné - bočná drážka tiež umožňuje použitie prášku / kvapaliny
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kvalitný výrobok vyvinutý a vyrábaný spoločnosťou Kerbl

nová séria HAPPYCOW Swing - vyvinutá a vyrobená spoločnosťou Kerbl
• Úplne prepracovaná, patentovaná kyvadlová kefa má robustnú a na údržbu nenáročnú konštrukciu, ako aj novo navrhnutú
riadiacu elektroniku. • Špeciálne usporiadanie kefy, pohonu a kĺbovej jednotky vytvára optimalizovaný prítlak kefy na zviera, a
tým zabezpečuje efektívny a pohodlný proces kefovania.

Vyrobené v Nemecku

vhodný pre dospelý dobytok vhodný pre dobytok starší ako 
1 rok a dospelý dobytok

vhodný pre teľatá a 
kozy

Technické údaje 18860
Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 550 W
Otáčky 50 rpm
Hmotnosť 105 kg
Trieda ochrany IP54
Dĺžka kefy 1.010 mm
Ø kefa 350 - 490 mm
Materiál štetín Polypropylén

Kat.číslo Farba Šírka Hĺbka Výška Ø kefa €
18860 červená / modrá 49 cm 134 cm 190 cm 350 - 490 mm 2.095,00

Kat.číslo Popis €
18881 Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a Swing (predchádzajúca verzia) 1 449,00

Škrabacia kefa HAPPYCOW MaxiSwing
Špeciálne usporiadanie kefy vo vertikálnom, oscilačnom tvare uľahčuje čistenie srsti od 
hlavy až po trup. Kefa je prístupná zo všetkých strán a otáča sa v každom smere a takmer v 
každom uhle, čím dosiahne každú časť tela zvieraťa. Ďalej nehrozí vyskočenie štetín ako pri 
horizontálnych kefách!

• HAPPYCOW MaxiSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychýlením kefy
• kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie
• optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje použitie šetrné k zvieratám
• trvalé mazanie prevodovky po celú dobu životnosti stroja
• inteligentná elektronika pre bezproblémovú a nenáročnú prevádzku
• ovládanie s dobre viditeľným displejom pre zobrazenie prevádzkového stavu
• variabilné nastavenie doby chodu kefy (10 - 300 s)
• meniaci sa smer chodu kefy po každej aktivácii zaisťuje rovnomerné opotrebovanie kief
• vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na krútiacom momente sa kefa pri príliš veľkom odpore zastaví, čím je zaistená 
bezpečnosť v stajni
• pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zásuvky
• všetky oceľové diely žiarovo zinkované
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kvalitný výrobok vyvinutý a vyrábaný spoločnosťou Kerbl

Vyrobené v Nemecku

Kvalitný produkt - 
vyvinutý a vyrobený 
spoločnosťou Kerbl

Vyrobené v Nemecku

Technické údaje 18850
Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 180 W
Otáčky 50 rpm
Hmotnosť 65 kg
Trieda ochrany IP54
Dĺžka kefy 600 mm
Ø kefa 430 mm
Materiál štetín Polypropylén

Kat.číslo Farba Šírka Hĺbka Výška €
18850 červená / modrá 43,5 cm 105 cm 127 cm

Ø kefa
430 mm 1.595,00

Kat.číslo Popis €
18851 Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing 1 175,00

Technické údaje 18840
Napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Výkon 120 W
Výkon 50 rpm
Hmotnosť 40 kg
Krytie IP54
Dĺžka štetín 470 mm
Ø kefa 250 mm
Materiál štetín Polyamid

Kat.číslo Farba Šírka Hĺbka Výška €
18840 červená / modrá 30 cm 77 cm 110 cm 1 6 1.395,00

Kat.číslo Popis vhodné pre €
18841 Kefa pre HAPPYCOW MiniSwing 18840, 18845 1 119,00

Škrabacia kefa  HAPPYCOW MidiSwing
S vertikálne oscilujúcou kefou sa dostanete takmer na každú časť tela, 
najmä hlava a trup sú dôkladne vyčistené. Škrabacia kefa HAPPYCOW 
MidiSwing je vhodná pre hovädzí dobytok vo veku od 1 roka.

• HAPPYCOW MidiSwing sa zvieratami automaticky aktivuje
miernym vychýlením kefy • kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé
používanie • optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje
použitie šetrné k zvieratám • trvalé mazanie prevodovky po celú
dobu životnosti stroja • inteligentná elektronika pre
bezproblémovú a nenáročnú prevádzku • meniaci sa smer chodu
kefy po každej aktivácii zaisťuje rovnomerné opotrebovanie kief •
vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na krútiacom
momente sa kefa pri príliš veľkom odpore zastaví a zaistí tak
bezpečnosť v stajni • Pripravené na zapojenie pre pripojenie do
230 V zásuvky • všetky oceľové diely žiarovo zinkované

Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW MiniSwing
pre teľatá, kozy a ošípané
S vertikálne oscilujúcou kefou sa dostanete takmer na každú časť tela, najmä hlava a trup sú dôkladne vyčistené. 
Škrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing je vhodná pre teľatá od 3 mesiacov a dospelé kozy a chovné prasnice.

• HAPPYCOW MiniSwing sa zvieratami automaticky aktivuje miernym vychýlením kefy • kvalitné 
štetiny zaručujú dlhodobé používanie • optimalizovaná kontaktná hmotnosť kief zaisťuje použitie 
šetrné k zvieratám • trvalé mazanie prevodovky po celú dobu životnosti stroja • inteligentná 
elektronika pre bezproblémovú a nenáročnú prevádzku • meniaci sa smer chodu kefy po každej 
aktivácii zaisťuje rovnomerné opotrebovanie kief • vďaka bezpečnostnému vypnutiu závislému na 
krútiacom momente sa kefa pri príliš veľkom odpore zastaví a zaistí tak bezpečnosť v stajni 
• pripravené na zapojenie pre pripojenie do 230 V zásuvky • všetky oceľové diely žiarovo zinkované



9

18855

18865

Vyrobené v Nemecku

Technické údaje 18855 18865
Hmotnosť 23 kg 49 kg
Materiál štetín Polypropylén Polypropylén

Kat.číslo Popis Farba možno použiť na Šírka Hĺbka Výška €
18855 Midi červená/modrá

Ø kefa
430 mm 1 439,00

18865 Maxi červená/modrá 49 cm 120 cm 150 cm 350 - 500 mm 695,00

Kat.číslo Popis Farba Materiál Hĺbka vhodné pre €
18851 Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing          červená/modrá 18850, 18855, 18660 1 175,00

18881 Kefa pre HAPPYCOW MaxiSwing a 
Swing (predchádzajúca verzia) 18860, 18865 1 449,00

18856 Prídavná hmotnosť 2,9 kg pozinkovaný kov 18855 1 39,99
18846 podperné rameno na montáž na stenu žiarovo pozinkovaný kov 71 cm 18855 1 79,99

Kefa na dobytok HAPPYCOW voľná
HAPPYCOW Free umožňuje zvieratám, aby si sami určili intenzitu čistenia a masáže.

• vertikálne oscilujúca kefa bez napájacieho pripojenia
• ideálne aj ako materiál na hranie
• vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie
• kvalitné štetiny zaručujú dlhodobé používanie
• robustná
• jednoduché a nenáročné na údržbu
• všetky oceľové diely žiarovo zinkované

18855: 
• závesné oceľové lanko 1,8 m • nosné rameno na montáž na stenu je k dispozícii
ako príslušenstvo 18865:
• žiarovo pozinkované kĺbové zavesenie s klznými ložiskovými puzdrami

Kvalitný produkt - vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Kerbl

menšie plemená
a mladé zvieratá
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Čistiaca kefa
• kefa na škrabanie na vonkajšie použitie
• k dispozícii v 2 veľkostiach (Maxi a Mini)
• na inštaláciu na podlahu/zem na zhutnené povrchy alebo pastviny
• robustná, žiarovo pozinkovaná kovová konštrukcia
• vysokokvalitné, odolné štetiny
• 24 krúžkov kefy (Maxi) alebo kotúčov kefy (Mini), obidva vymeniteľné

18650: Základná kotviaca súprava pre pastviny Voliteľne k dispozícii

k dispozícii od: januára 2023

Škrabacia kefa HAPPYCOW Bully
• umožňuje drhnutie hlavy a bokov tela podľa plemena • veľmi
robustná konštrukcia, určená na výkrm býkov • flexibilná montáž na
steny alebo stánky • vysokokvalitné, odolné štetiny • vymeniteľné
kefové tyče

vhodné pre krmivo pre hovädzí dobytok Iniciatíva za dobré životné podmienky zvierat

k dispozícii od: február 2023

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo Popis Farba Výška Materiál štetín možno použiť na €
18650 Maxi červená / modrá   150 cm Polypropylén pre dobytok a kone 1  849,00
18660 Mini červená / modrá    90 cm Polypropylén pre kozy atď. 1  479,00

Kat.číslo Popis Farba vhodné pre MO Kus / Jednotka €
18851 červená / modrá   18850, 18855, 18660 1 175,00
18652 základná kotviaca súprava pre stĺpikový čistič Maxi 18650 1

18651-2 Krúžky na kefy pre Post Scrubber Maxi modrá 18650 1 balenie 8 / balenie 1
18651-3 Krúžky na kefy pre Post Scrubber Maxi červená 18650 1 balenie 8 / balenie 1

Kat.číslo Farba Šírka Výška Materiál štetín €
293130 červená / modrá 30 cm 90 cm Polyamid 1  215,00

Kat.číslo Popis Farba Šírka Výška €
293130-2 15 cm 90 cm 1  39,99

Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing a Post Scrubber Mini 

Kefa na škrabanie HAPPYCOW Bully červená / modrá
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Tip:
teraz s kratším strihacím 
nožom GT598 - 
kompatibilný s väčšinou 
ostatných manufaktúr

Vyrobené v Nemecku

Rozsah doručenia: 
1 x Clipper Econom 
Nova, 1 x horný nôž 
(GT578), 1 x spodný 
nôž 3,5 mm (GT598), 
1 x Aesculap Oil 
(GT604), 1 * Návod 
na použitie, 1 x pevné 
pevné puzdro

Vyrobené v Nemecku

Tip:
teraz s kratším nožom 
GT598 - kompatibilný s 
väčšinou ostatných výrobcov 
200 W DC = 400 W AC

Kat.číslo Popis Farba €
GT684 vrátane batérie modrá 1/6 749,00

Kat.číslo Popis €
GT669 Hlava na strihanie oviec Econom NOVA 1/12 229,00
GT578                        Vrchný nôžEconom, BB-4,5 mm 4 1/10/100 11,99
GT598 Spodný nôž Econom NOVA 13 3,5 mm 1/10/100 34,99

Kat.číslo Farba €
GT694 modrá 1/6 449,00

Kat.číslo Popis €
GT669 SHlava na strihanie oviec Econom NOVA 1/12 229,00
GT578 Vrchný nôž Econom, BB-4,5 mm 4 1/10/100 11,99
GT598 Spodný nôž Econom NOVA 13 3,5 mm 1/10/100 34,99

Technické údaje
Systém strihacej hlavy Sada strihacích nožov
Pohon bezkartáčový EC motor
Prevodovka Čelné ozubenie
Počet zdvihov približne 2.700 otáčok/min
Technológia batérie Li-Ion
Kapacita batérie 3.500 mAh
Životnosť batérie 70 min
Čas nabíjania batérie 80 min
Hladina akustického tlaku 72 dB
Hmotnosť 1470 g vrátane batérie a strihacej hlavy 

Technické údaje
Výkon 200 W
Systém strihacej hlavy        Sada strihacích nožov
Pohon DC motor
Prevodovka Čelné koleso
Počet zdvihov približne 2.750 otáčok/min
Hladina akustického tlaku   76 dB
Dĺžka kábla 5 m
Hmotnosť 1.200 g
Trieda ochrany II

Akumulátorový strihací strojček na ovce Econom NOVA CL
S novo navrhnutou strihacou hlavou pre špeciálne vyvinutú kratšiu strihaciu čepeľ GT598, ako aj väčšinu strihacích čepelí od iných 
výrobcov. Nová všestranná schopnosť strihania oviec a špeciálneho dobytka so všetkými výhodami strihačskej dielne Aesculap.

• elektronické ovládanie dokonale riadi výkon v závislosti od odporu na pohone a zaisťuje tak dlhú životnosť a optimálny výsledok strihania.
• použitie bezkomutátorového jednosmerného motora (EC motor) zaisťuje, že sa vytvára menej tepla, batéria vydrží dlhšie a strojček má 

dlhšiu životnosť
• obrovská ťažná sila ako stroj na strihanie oviec poháňaný káblom
• už žiadne náhodné zapnutie/vypnutie pri výmene rúk vďaka elektronickému tlačidlu zapustenému v kryte
• veľmi dobre vyvážené, silné a vytrvalé
• najnovšia generácia lítiovej technológie zaručuje dlhé doby používania aj napriek vysokému výkonu

Rozsah dodávky: 1 x akumulátorový strihací strojček Econom NOVA CL, 1x nabíjacia stanica v 
závislosti od modelu: 1 alebo 2 x Li-Ion batéria 1 x horný nôž (GT578), 1 x spodný nôž 3,5 mm 
(GT598), 1 x Aesculap Oil (GT604), 1 * Návod na použitie, 1 x praktické a pevné plastové puzdro

Spodné zuby 
čepele 

Horné zuby 
čepele Výška strihu

Strihací strojček na ovce Econom NOVA
S novo navrhnutou strihacou hlavou pre špeciálne vyvinutú kratšiu strihaciu čepeľ GT598, ako aj väčšinu  strihacích čepelí od iných 
výrobcov. Nová všestranná schopnosť strihania oviec a špeciálneho dobytka so všetkými výhodami strihačskej dielne Aesculap.

• vysokovýkonný motor Aesculap si poradí s akoukoľvek prekážkou srsti, bez ohľadu na jej veľkosť, a umožňuje stroju
neustále kĺzať po srsti • nízke zahrievanie oblasti rukoväte a holiacej hlavy vďaka dokonalému konceptu prúdenia vzduchu
• ergonomická a neunavujúca manipulácia aj pri dlhom používaní vďaka štíhlemu krytu a vyváženej hmotnosti
• jednoduchá údržba vďaka výmene filtra a uhlíka bez použitia náradia • integrovaná elektronická kontrola rozbehu a
ochrana proti preťaženiu znamenajú maximálnu prevádzkovú bezpečnosť • rovnomerná a dlhotrvajúca kvalita strihu a
brúsiteľnosť vďaka strihacím nožom zo špeciálnej ocele s nízkym opotrebovaním

Spodné zuby 
čepele 

Horné zuby 
čepele Výška strihu



12

Made in Germany

Držiak na seno
• vhodné najmä na poskytovanie surového vláknitého

materiálu v kotercoch pre ošípané
• materiál: pozinkovaný kov
• na montáž na stenu

k dispozícii od: február 2023

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška výkon čerpadla Vykurovací výkon €
223130 52 cm 41,5 cm 26,5 cm 50 W 3.000 W 1 879,00

Kat.číslo Popis €
223131 Prietokomer s plavákom - pripojovací závit DN25 G1" 1 52,99
223132 Spojenie teplomeru s teplomerom - veľkosť pripojenia DN25 1 36,99

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška Vzdialenosť tyčiek Hrúbka tyče €
3227 67,5 cm 41 cm 45,5 cm 20 mm 6 mm 1 50  42,99 NOVÝ

Obehové čerpadlo C10
Obehové čerpadlo s integrovaným vykurovacím telesom 
pre celoročnú prevádzku.
Ideálne riešenie pre zásobovanie zvierat temperovanou vodou. 
Neustály pohyb vody a zapínateľné vykurovanie ponúka dvojitú 
ochranu proti zamrznutiu.

• 3-stupňové spínanie: 0 = vypnuté, 1 = cirkulačný režim, 2 =
cirkulačný a vykurovací režim

• automatické ovládanie nastavenej teploty vody
• automatické bezpečnostné vypnutie v prípade prehriatia
• LED na spínacej skrinke signalizuje, či je vykurovacie teleso

zapnuté a vyhrieva sa
• rýchly odvzdušňovací ventil na radiátore
• obehové čerpadlo s tromi rôznymi stupňami rýchlosti
• jednoduchá inštalácia autorizovanými odborníkmi
• nízke nároky na priestor vďaka kompaktnému dizajnu
• veľmi jednoduché na údržbu
• komponenty sa dajú rýchlo odpojiť a rozobrať
• pre napájacie systémy s dĺžkou okruhu max. 250 m (s

priemerom potrubia 3/4")
• puzdro z nehrdzavejúcej ocele
• indikátor prietoku a teplomer sú k dispozícii ako voliteľné

príslušenstvo
• D/Š/V: 52 x 41,5 x 26,5cm

Súčasťou dodávky je: 1 x obehové čerpadlo, 1 x prietoková trubica s integrovaným 
vykurovacím telesom, 1 x spätný ventil, 1 x odvzdušňovací ventil, 1 x pretlakový 
ventil, 1 x skrutkový konektor čerpadla G 1 ½" - Rp. 1" pre obehové čerpadlo
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Extrémne široké a dopredu smerujúce žiarenie

5-ročná záruka

200 W 100 W 50 W

Technické údaje
Napätie 100 - 240 V AC
Sieťová frekvencia 50 - 60 Hz
Svetelný výkon 120 - 130 lm/W
Uhol osvetlenia (uhol polovičného výkonu) 140 - 160 °
Životnosť čipu (L70) > 50.000 h
Funkcia stmievania (len pre stmievateľné svetlá) 1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ odpor
Materiál Aluminium, powder-coated
Prevádzková teplota okolia -30 - 50 °C
Zobrazenie farieb (CRI) Ra > 70
Trieda ochrany IP67

Kat.číslo Výkon Dĺžka Šírka Výška €
345691 50 W 188 mm 266 mm 60 mm nemožno stlmiť 6.000 lm 6.000 K 1/8 80 119,00
345694 100 W 357 mm 270 mm 71 mm nemožno stlmiť         13.000 lm 5.700 K 1 36 189,00
345692 200 W 408 mm 309 mm 71 mm stmievateľný 24.000 lm 5.700 K 1 28 339,00

Kat.číslo Popis Farba Materiál €
345693 Montážny adaptér pre svetelné stožiare (hrot Ø 76 mm) čierna kov 1/16 22,99

Top Quality

80° – 100° 140° – 160°

LED svetlomet Comfort Pro
LED svetlo na osvetlenie vonkajších priestorov a jazdeckého areálu.
• integrovaná optika šošovky zaisťuje extrémne široké a dopredu smerujúce žiarenie
• svetlo smeruje tam, kde je to potrebné – nízke svetelné znečistenie
• odlesky a kontrast svetla a tieňa sú znížené
• s integrovanou montážnou konzolou
• vysoká kvalita
• možno namontovať na stožiare svetlometov pomocou voliteľného adaptéra (č. položky 345693).

Funkcia stmievania Svetelný tok Teplota farieb
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žiadna efektívna kontrola bez monitorovania!

Aktívna ingrediencia
Cholekalciferol 0,77 g/kg

Kat.číslo Objem €
299460 125 x 20 g / Bucket 1 77,99

Kat.číslo Obsah €
299461 400 ml / Spray Can 1/12 28,99

Harmonix® pasta na hlodavce 
Veľmi účinný rodenticíd na báze vysoko koncentrovaného vitamínu D3 pre optimálne riadenie odolnosti pri hubení škodlivých hlodavcov.
• pastová návnada pripravená na použitie v 20 g vrecúšku s vysokou atraktivitou • je mimoriadne vhodný na liečbu rezistencie, pretože
neobsahuje antikoagulant • nový stop-feeding efekt aktívnej zložky: kŕmenie sa zastaví po 3 dňoch - znižuje množstvo návnady! • cieľové
organizmy: domáce a hnedé potkany, domáce myši, mláďatá a dospelí • vynikajúca alternatíva ku konvenčným antikoagulanciám na báze
účinných látok prvej alebo druhej generácie

Odporúčaná návnada pre istý úspech:
• Potkany: 100 – 200 g návnady na jednu jedovú stanicu vo vzdialenosti 3 alebo
maximálne 20 m (v závislosti od stupňa zamorenia)
• Myši: 20 g návnady na jednu jedovú stanicu vo vzdialenosti od 2 do maximálne
20 m (v závislosti od úrovne zamorenia)

Žiadna klasifikácia nebezpečných látok! 
Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte!

Harmonix® Monitorovacia pena
S fluorescenčnou monitorovacou penou Harmonix® je k dispozícii nový prostriedok na dôkladné určenie 
napadnutia a priestorových aktivít škodlivých hlodavcov. Harmonix® Monitoring Foam pomáha pri včasnom a 
dočasnom použití rodenticídov, a preto je nevyhnutnou súčasťou modernej ochrany proti škodcom.
• jednoduchá aplikácia v stenových priechodoch, trhlinách a štrbinách na určenie aktivity hlodavcov • vďaka
fluorescenčnému farbivu aj pri slabom svetle, napr. monitorovanie je  možné na skrytých, zle prístupných
miestach • monitorovacia pena môže byť aplikovaná na steny a strop,  kde bezpečne priľne a nebude sa šíriť
prievanom • prenášajú sa len veľmi malé množstvá, ale sú veľmi ľahko rozpoznateľné v UV svetle a pomáhajú
získať konkrétny obraz o pohybových vzorcoch potkanov alebo myší • veľmi cielený a ľahko použiteľný nástroj
na pasívne zisťovanie zamorenia hlodavcami
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Aktívna zložka fosfid zinočnatý, s ktorou je návnada pripravená, 
rozvinie svoj rýchly a spoľahlivý účinok až po požití hlodavcami pri 
kontakte so žalúdočnou kyselinou

Používajte pesticídy bezpečne. Prečítajte si návod na použitie, aby ste sa vyhli rizikám pre ľudí a životné prostredie!

Cit – aplikačná pištoľ
Cielená, bezpečná a jednoduchá aplikácia návnady priamo do nôr a dier hlodavcov.

• veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie pre efektívnu prácu • priehľadný zásobník 
umožňuje ľahko zistiť hladinu naplnenia • praktické dávkovanie návnady pomocou 
nastavovacej skrutky • vhodné pre všetky hrubozrnné a granulované návnady pre 
hlodavce  • s uzáverom na ochranu obsahu pred vlhkosťou a vysypaním • materiál: 
plast

cit Fly rolka MuscaRoll
• lepiaca pasca na kontrolu múch a 
lietajúceho hmyzu • vyrobený v súlade s 
platnou európskou smernicou o ekologickom 
poľnohospodárstve • uvedený v zozname 
dodávok pre ekologické poľnohospodárstvo v 
Nemecku  • 100 % netoxický

vhodné pre 
ekologické farmy

Aktívna ingrediencia
Fosfid zinočnatý

Kat.číslo Obsah €
299458 1 kg / Vedro 1/12 14,99
299528 5 kg / Vedro 1 49,99

Kat.číslo Dĺžka Kapacita €
299455 106 cm 500 ml 1/24 288 39,99

Kat.číslo Popis Dĺžka rolky Šírka rolky €
299907 s kovovým držiakom 7 m 30 cm 1/15/30 9,59 NOVÝ
299908 s kovovým držiakom 9 m 30 cm 1/15/30 12,99 NOVÝ

k dispozícii od: januára 2023

Top Seller

Jedovatá pšenica ArvaStop
• špeciálne upravená pšenica na kontrolu poľných myší • povolené v plodinách na ornej
pôde, zelenine a ovocí, v lesných a okrasných rastlinách, viniči, ako aj na lúkach a pasienkoch
• pšenica nemôže klíčiť kvôli tepelnej predúprave • rýchla a efektívna akcia a žiadne
odplyňovanie pred navnadením • dôležité: Kŕmna návnada musí byť vložená hlboko do
tunelov pre hlodavce a neprístupná pre vtáky. Na povrchu by nemala zostať žiadna návnada.
Nepoužívajte v budovách • použitie: na kontrolu poľných myší cca 5 g / 8 -10 m dĺžky
chodby
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Riadiaca jednotka SmartCoop
Ovládanie je srdcom systému SmartCoop. Všetky moduly sú pripojené k riadiacej jednotke a naprogramované.

• 12 slotov vo vnútri krytu (1 x napájací zdroj, 11 x sloty pre moduly)
• s integrovaným senzorom denného svetla a LED indikátorom stavu
• v kombinácii s modulom konektivity (70620) možno všetky funkcie programovať a

monitorovať pomocou aplikácie
• plastové puzdro odolné voči nárazom a prachu
• veľký, podsvietený displej

70600:
Riadiaca jednotka je srdcom systému SmartCoop. 
Všetky moduly sú pripojené k riadiacej jednotke a naprogramované.

Kat.číslo Popis Farba Dĺžka Šírka Výška €
73146 nebalené hnedá 52 cm 59 cm 53 cm 1/18 18 69,99

73146/1 v samostatnom kartónovom obale hnedá 52 cm 59 cm 53 cm 1 8 69,99

Kat.číslo Popis Farba Materiál €
73147 Misa na hniezdo hnedá Plast 1/10 14,99

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

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

Hniezdo na znášanie
• poskytuje sliepkam čisté prostredie na znášanie vajec  • ideálny na

roznášanie  • k dispozícii je aj voliteľná hniezdna miska na použitie
bez podstielky (73147)  • vnútorná deliaca stena rozdeľuje hniezdo
na dve hniezdne časti  • s uzatvárateľnou kontrolnou klapkou  • dno
zabezpečuje jednoduché vyberanie vajec  • nádobka na vajcia s
veľkou kapacitou pre 10 vajec na hniezdny oddiel  • hniezdo uľahčuje
zvieratám vstup do hniezda  • vstupné dvierka sa dajú zatvoriť
pomocou sklopného bidielka  • šikmá strecha zabraňuje sedeniu
sliepok na nej  • vnútorné rozmery hniezdneho priestoru (d x š x v):
35 x 25 x 48 cm  • vhodné aj pre veľké a ťažké plemená sliepok  • bez
zadnej steny  • vhodné aj na zavesenie  • materiál: Plast
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70620: Modul pripojenia spája ovládanie do miestnej 
siete WLAN a umožňuje programovanie a 
monitorovanie všetkých funkcií prostredníctvom 
aplikácie "Kerbl".

70621: LED osvetlenie kurína osvetľuje kurín špeciálne 
podľa individuálnych nastavení a zabezpečuje zdravý 
denný a nočný rytmus.

70624: Snímač teploty vzduchu monitoruje teplotu v 
kuríne a umožňuje reguláciu vetrania kurína v 
závislosti od teploty.

70625, 70626: Stabilné vetranie odstraňuje vlhkosť a 
vzduch znečistený amoniakom a účinne chráni pred 
poškodením vlhkosťou a plesňami. Stabilné vetranie 
zabezpečuje bezpečný prívod čerstvého vzduchu.

70640: Ťahanie lana spoľahlivo a automaticky otvára a 
zatvára všetky bežné, vertikálne montované klapky na 
kurence z dreva, kovu a plastu.

70645: Dvere pre kurčatá s ozubeným pohonom sú 
profesionálnym každodenným pomocníkom a 
spoľahlivo chránia každý kurín pred dravcami.

70651: Vďaka dvom niplom z nehrdzavejúcej ocele 
umožňuje napájačka pre hydinu prirodzený pohyb pri 
naberaní a navyše zabezpečuje väčšiu hygienu vody.

70652: Ohrievač napájačky je príslušenstvo pre 
napájačku pre hydinu (70651), ktoré slúži na kontrolu 
hladiny naplnenia a zabraňuje zamrznutiu vody v 
napájačke.

70660: Kŕmidlo SmartCoop zabezpečuje kurčatám 
stály prístup k hygienicky nezávadnému krmivu. Až 
keď kurča stlačí stupienok, klapka sa otvorí a umožní 
kŕmenie, kým kurča stupienok opäť neopustí.

70662: Dávkovač krmiva je príslušenstvo pre 
automatický podávač (70660) na časovú a množstevnú 
reguláciu prívodu krmiva a na kontrolu hladiny.

Technické údaje
Napätie 230 V
Prevádzkové napätie 12 V

Kat.číslo €
70600 1/16

Kat.číslo Popis Šírka          Hĺbka       Výška Kapacita Kapacita €
70651 Napájačka pre hydinu SmartCoop 10 L 1 49,99
70660 Podávač SmartCoop s výklopnou klapkou 7,5 kg 1 52,99
70661 Predlžovací nadstavec 7,5 kg 1 14,99
70662 Dávkovač krmiva SmartCoop so snímačom úrovne naplnenia 1/12
70621 Osvetlenie stodoly LED SmartCoop 1/34
70622 Externý senzor denného svetla SmartCoop 1
70623 Signálne svetlo SmartCoop 1
70624 Snímač teploty vzduchu SmartCoop 1/34
70625 Odsávanie vzduchu v stodole SmartCoop 1/12
70626 Ventilácia stodoly SmartCoop 1/12
70640 Káblový ťah SmartCoop pre dvierka na kurčatá 1/34
70652 Ohrievač SmartCoop so snímačom hladiny 1
70620 Modul pripojenia SmartCoop 1/16
70645 Dvere pre kurčatá SmartCoop 56,5 cm     7,5 cm     39,7 cm 1

k dispozícii od: jar 2023

70621 70624

70625, 
70626

70651

70640

70660

70645

70620
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Kompatibilný so systémom SmartCoop: Mobilný Coop 
je pripravený na inštaláciu pera SmartCoop.

k dispozícii od: jeseň 2022

Kompatibilný so systémom SmartCoop: Mobilný 
Coop je pripravený na inštaláciu pera SmartCoop.

k dispozícii od: jar 2023

Znížené riziko 
roztočov! 

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
81738 113 cm 92 cm 138 cm 1 1.149,00

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
81737 119 cm 96 cm 162 cm 1 1.249,00

Mobilný koterec
vyrobené z plastu
Inovatívny mobilný koterec spája dôležité normy pre dobré životné 
podmienky zvierat s atraktívnym vzhľadom a lepšou ergonómiou pre 
chovateľov. Robustná mobilná jednotka umožňuje flexibilný a druhovo 
vhodný chov hydiny na zelených plochách.

• mimoriadne robustné a odolné  • vrátane integrovaného hniezda na
znášanie a zaobleného bidielka  • zásobník na výkaly sa dá rýchlo a
jednoducho vytiahnuť bočným otvorom na čistenie vrátane rebríka
pre hydinu  • špeciálny otvor znáškového hniezda umožňuje rýchle
odstránenie vajec  • dvierka s veľkým oknom zabezpečujú svetlý
interiér v boxe a zaručujú zdravý rytmus dňa a noci  • bezpečný zámok
dverí chráni pred neželanými hosťami (napr. kunami, líškami,
mývalmi)  • vysoko stabilný kovový rám s dvoma kolieskami a
rukoväťou na boku na zdvíhanie a ľahké premiestňovanie
• jednoduché čistenie interiéru napríklad kefou alebo záhradnou
hadicou. výkaly odchádzajú otvorom vo vnútornej podlahe
• jednoduchá inštalácia vďaka pevne namontovaným závitovým
vložkám  • s kvalitnými skrutkami a kovaním s dlhou životnosťou
• hladké povrchy sťažujú usadzovanie roztočov hydiny  • izolačný
účinok vďaka dvojstenným prvkom (v lete chladné, v zime teplé)
• materiál: Plast  • dodáva sa v rozloženom stave v 3 krabiciach

Mobilný koterec
vyrobený z dreva
Inovatívny mobilný koterec spája dôležité normy pre dobré životné 
podmienky zvierat s atraktívnym vzhľadom a lepšou ergonómiou pre 
chovateľov. Robustná mobilná jednotka umožňuje flexibilný a 
druhovo vhodný chov hydiny na zelených plochách.
• mimoriadne robustná a odolná
• vysokokvalitná strecha z nehrdzavejúcej ocele
• vrátane integrovaného znáškového hniezda a zaobleného bidielka
• vrátane zásobníka na výkaly pod bidielkom
• vrátane rebríka pre hydinu
• dvierka s veľkým oknom zabezpečujú svetlý interiér v boxe a zaručujú
zdravý rytmus dňa a noci
• bezpečný zámok dverí chráni pred neželanými hosťami (napr. kuny,
líšky, mývaly)
• vysoko stabilný kovový rám s dvoma kolieskami a rukoväťou na boku
na zdvíhanie a ľahké premiestňovanie
• jednoduché čistenie interiéru napr. kefou alebo záhradnou hadicou.
výkaly vychádzajú otvorom vo vnútornej podlahe
• s kvalitnými skrutkami a kovaním s dlhou životnosťou
• hladké povrchy sťažujú usídlenie roztočov hydiny
• dodáva sa v demonte v 2 krabiciach

Znížené riziko 
roztočov! 
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spoľahlivé a bez jedu!

Vyrobené v Nemecku

Technické údaje

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

Kat.číslo €
291130 64,99

Kat.číslo Popis Dĺžka MO Kus / Jednotka €
291125 Napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou 49,99
291126 Konektor 14,99
291127 Pripojenie plotovej pásky 1 balenie 2 / balenie 8,99
291128 Páska na plot 10 m 24,99
291129 Páska na plot 20 m 44,99

Elektrický plot proti slimákom SnailStop
Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia 
jedu
Elektrický ohradník proti slimákom chráni zeleninu pred slimákmi bezpečne a bez použitia jedu. V 
porovnaní s inými metódami kontroly je elektrický ohradník proti slimákom neškodný pre ľudí a 
zvieratá! Princíp fungovania: Páska elektrického plotu tvorí neprekonateľnú bariéru pre všetky 
druhy slimákov v domácej záhrade. Ohradníková páska má dva paralelné, elektricky vodivé 
kontaktné pásy. Ak slimák pri pokuse prekročiť plotový pás vytvorí spojenie medzi oboma 
kontaktnými pásmi, na krátky čas ním prechádza malý prúd. Vzhľadom na nízke napätie 
ohradníka 9 V (bloková batéria) slimáky neutrpia žiadne škody, ale pocítia len nepríjemné brnenie 
a sú okamžite prinútené otočiť sa. Pre ostatné zvieratá a tiež pre ľudí nie je účinok badateľný a je 
úplne neškodný.  
Samolepiacu pásku na plot možno ľahko a trvalo pripevniť na takmer všetky typy povrchov  
(drevo, kov, plast, kameň, betón) a v prípade potreby sa dá skrátiť. Pásku na plot možno ľahko 
predĺžiť pomocou voliteľnej 10 m plotovej pásky (291128) alebo 20 m plotovej pásky 
(291129), ako aj pomocou spojok plotovej pásky (291127). Na pripojenie plotových pások k 
pohonnej jednotke nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti. Ohradovú pásku možno 
pripojiť a napájať pomocou kontaktnej svorky, ktorá je pripojená k napájacej jednotke. 

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

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

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

291126 Konektor
• konektory umožňujú prevádzku viacerých

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

maximálnu dĺžku 30 m

291127 konektor plotovej pásky:
• na predlžovanie a opravu

plotových pásov

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

nie je súčasťou dodávky
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Automatický upevňovací popruh Smart Retract
s riadenou, patentovanou funkciou navíjania

• už žiadna voľná páska, automaticky sa zasúva • dĺžka pásky
5,0 m umožňuje širšiu oblasť použitia  • ergonomická rukoväť
• zabudované samosvorné zariadenie zabraňuje hádzaniu
hákov a zvyšuje bezpečnosť

k dispozícii od: januára 2023

Jednorazové rukavice Nitril X-Grip
extrémne odolné proti roztrhnutiu a trvácne dielenské rukavice

• vynikajúca priľnavosť vďaka hrboľčekovej štruktúre povrchu na oboch stranách
• bezpečnostná oranžová farba pre lepšiu rozpoznateľnosť v špine • hrúbka materiálu dlane 
(textúra) cca 0,23 mm • hrúbka materiálu manžety (hladká) cca 0,11 mm • obojručné
• testované podľa: Hmotnosť veľkosti M: 8,6 g • bezpečné pre potraviny • obojstranne 
použiteľné • neobsahujú tiuramy, tiazoly a latexové proteíny, ktoré vyvolávajú alergie, 
neobsahujú latex, neobsahujú prášok  • testované podľa: EN 374/1 (ochrana pred 
chemikáliami a mikroorganizmami)  • hmotnosť M: 8,6 g - bezpečné pre potraviny

 k dispozícii od: december 2022

JKTVIRUS

Kat.číslo Popis Popis        Farba Dĺžka Šírka
prípustná priama 

ťažná sila (LC)
prípustná odklonená 

ťažná sila (LC) €
37321 s háčikom na pazúry 1-kus modrá 5 m 25 mm 350 kg 700 kg 1/8 520 18,99 
37322 s háčikom na pazúry 1-kus zelená 5 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 1/4 176  28,99

Kat.číslo Farba Veľkosť Dĺžka     Materiál hrúbka        MO   Kus / Jednotka €
153057 oranžová        7.5-8 / M 24 cm 8 mil = 0,13 mm 1 balenie 50 / balenie 1/10 360 9,99
153058 oranžová        8.5-9 / L 24 cm 8 mil = 0,13 mm 1 balenie 50 / balenie 1/10 360 9,99
153059 oranžová      9.5-10 / XL 24 cm 8 mil = 0,13 mm 1 balenie 50 / balenie 1/10 360 9,99
153060 oranžová   10.5-11 / XXL 24 cm 8 mil = 0,13 mm 1 balenie 50 / balenie 1/10 360 9,99

VETIS Kráľovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03  Kráľovičové Kračany 91

Tel.: 031/55 14 112

Mob.: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk




