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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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1462014621

Príklad na montáž

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

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

Kat.číslo Popis Materiál €
14620 Modulárny box pre teľatá Predný prvok, dvere pozinkovaný kov 1
14621 Modulárny box pre teľatá, Bočná stena Plast 1
14622 Modulárny box pre teľatá, Zadná stena Plast 1
14623 Modulárna stabilizačná pomôcka pre skupinový box na lýtka pozinkovaný kov 1/10
14624 Modulárny box pre teľatá, s uzamykateľnou tyčou pozinkovaný kov 1/10
14625 Modulárny box pre teľatá Príslušenstvo pre montáž na stenu pozinkovaný kov 1/10      
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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

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
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Rozsah dodávky

Rozširujúca sada Double Calf Box pre 14611
• nástavec na prestavbu dvoch boxov na teľatá (14611) na jeden dvojitý box
• robustný nadstavec, ktorý sa ľahko premiestňuje ručne alebo čelným nakladačom
• flexibilná, jednoduchá prestavba späť na dva samostatné boxy

Kat.číslo €
14614 1

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

Kat.číslo Popis €
14615 Dvojitý box pre teľatá 1
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SHOOF Pás na zdvíhacie zariadenie
• uľahčuje zdvíhanie uľahnutého dobytka
• slúži ako dodatočná opora pri zdvíhaní zvierat pomocou zdvíhacieho zariadenia
• pás je upevnený za prednými nohami a poskytuje zvieraťu dodatočnú oporu
• robustný materiál z PVC odolný proti roztrhnutiu

Kat.číslo Dĺžka Šírka €
1069 240 cm 20 cm 1

Pomoc pri detekcii ruje pre hovädzí dobytok
Detektor ruje sa používa na určenie optimálneho času pripúšťania alebo 
inseminácie. Zariadenie monitoruje charakteristické zmeny vaginálneho hlienu 
počas ovulačného cyklu meraním elektrického odporu. Možno tak spoľahlivo určiť 
okamih ovulácie.

• zvyšuje úspešnosť inseminácie a skracuje interval medzi oteleniami • uľahčuje
zisťovanie tichej ruje • možno ho použiť na potvrdenie včasnej gravidity od 19.
do 23. dňa po inseminácii • výsledky možno uložiť a preniesť do počítača
pomocou USB kábla na neskoršiu interpretáciu • pamäť pre 250 zvierat a
200 000 zvierat,  meraní s dátumom a časom • s LED displejom • jednoduché a
rýchle použitie • robustný kryt • ovládanie pomocou: 4 x 1,5 V • AA (Mignon)
LR6  • batérie sú súčasťou balenia

Kat.číslo €
10249 1

Nádoba na prvé streky mlieka Premium
• na kontrolu prvých strekov mlieka z každého cecka
• s čiernou sitkovou vložkou
• vložka proti rozstreku
• s reliéfnou meracou stupnicou

Kat.číslo Farba Materiál €
15670 zelená Plast 1/50
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JKPTVIRUS

Detektor mastitídy MD4Q2
Detektor mastitídy umožňuje zistiť zmeny v mlieku skôr, ako sa rozvinie akútna 
infekcia vemena (mastitída). Detektor mastitídy meria elektrický odpor mlieka z 
jednotlivých štvrtiek vemena. Výskumné práce ukázali, že obsah soli v mlieku sa 
výrazne zvýši, keď sa objaví infekcia vemena. Obsah soli alebo elektrický odpor sa 
preto môže použiť ako indikátor mastitídy. Zariadenie zisťuje zmeny v mlieku dlho 
predtým, ako sa prejavia iné klinické príznaky a indikácie, takže poskytuje 
spoľahlivý diagnostický nástroj pre subklinickú mastitídu.

• vodotesné puzdro
• zariadenie sa dá prenášať a bez problémov používať v stajni aj na pastve
• veľký LED displej
• výsledky zo všetkých štvrtí vemena sa zobrazujú na displeji súčasne, takže

porovnanie hodnôt je oveľa jednoduchšie
• výsledky možno uložiť a preniesť do počítača prostredníctvom kábla USB na

neskoršiu interpretáciu
• pamäť pre 250 zvierat a 200 000 meraní s dátumom a časom
• pracuje s: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6
• batérie sú súčasťou dodávky

Kat.číslo €
15503 1

Rukavice jednorazové Nitril Classic
• zdravotnícka pomôcka 1 triedy
• obojručné
• nesterilné
• bez nitrozamínov, tiuramov, tiazolov a latexových proteínov

vyvolávajúcich alergie, bez latexu, bez prášku
• testované podľa: EN 374-1, EN 455/1-4
• 1,5 AQL (norma kvality)
• hmotnosť M: 5,3 - 5,6 g
• bezpečné pre potraviny

Kat.číslo Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu MO Kus / Jednotka €
15370 svetlomodrá 6.5-7 / S 24 cm 4 mil = 0,11 mm 1 balík 100 / balík 1/10 360
15372 svetlomodrá 7.5-8 / M 24 cm 4 mil = 0,11 mm 1 balík 100 / balík 1/10 360
15373 svetlomodrá 8.5-9 / L 24 cm 4 mil = 0,11 mm 1 balík 100 / balík 1/10 360
15374 svetlomodrá 9.5-10 / XL 24 cm 4 mil = 0,11 mm 1 balík 100 / balík 1/10 360
15389 svetlomodrá 10.5-11 / XXL 24 cm 4 mil = 0,11 mm 1 balík 100 / balík 1/10 360
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22681

22682

22683

Vak na seno HayBag
HayBag spája množstvo výhod v jednom produkte:

• o 15% menšie straty krmiva
• jednoduché naplnenie a čistenie
• hladký, mäkký materiál zabraňuje úrazom a poraneniam papule
• univerzálna aplikácia na pastvinách, v stajniach a pretekoch
• podporuje pomalé a vhodné kŕmenie

326102: 12 bočných otvorov s rozstupom 20 cm 
326103: 15 bočných otvorov s rozstupom 20 cm 
•3224774: 12 bočných otvorov s rozstupom 20 cm

Farba Materiál Objem €
čierna Plast 85 L 1/10

326103 veľký čierna Plast 195 L 1/6
3224774 malý sivá Bavlna 85 L 1/12

Kat.číslo Popis Materiál vhodný pre €
323506 Montáž na stenu pozinkovaný kov 323500, 326102, 326103, 3224774, 323509 1/10
326104 Držiak na podlahu pozinkovaný kov 323520, 326102, 326103, 3224774 1

Kat.číslo Popis

326102 malý

Upevňovací hák na sieť na seno
Jednoduchá montáž sietí na seno.

• zavesenie a zvesenie výrobkov na lane bez použitia náradia • možnosť montáže priamo na
stenu alebo rúry s priemerom 10 až 40 mm • s integrovaným závitom a skrutkami na
montáž na rúry • vďaka hladkému povrchu nehrozí poranenie koní • materiál: Hliník

Kat.číslo €
3224775 1/50

Držiak na seno
• vhodné najmä na poskytovanie surového vláknitého materiálu v
kotercoch pre ošípané • materiál: pozinkovaný kov • na montáž na stenu

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

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

Lano na hranie

Kat.číslo Dĺžka Hrúbka €
22686 300 m 6 mm 1 NOVÝ
22681 250 m 8 mm 1/2
22682 250 m 10 mm 1
22683 100 m 20 mm 1

• z organického prírodného materiálu
• 100%bavlna
• pletené
• na cievke
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Topánka na kopyto Tubbease™
TubbeaseTM bola vyvinutá na Novom Zélande s nárokom na kreovanie priedušnej ošetrovacej topánky 
pre problémové kopytá (napr. abces na päte) u koní. Dodávané pásky s háčikmi a slučkami znamenajú, že 
Tubbease™ sa ľahko pripevňuje na nohu koňa.

• vzduch môže unikať smerom nahor, čo znamená, že v topánke sa nezachytáva teplo ani vlhkosť.
• pogumovaná základňa spoľahlivo zabraňuje prenikaniu vlhkosti a zároveň zabezpečuje, aby liečivá alebo

tekutina zostala na kopyte
• optimálna klíma v topánke znamená, že kopyto si zachováva svoju prirodzenú pevnosť
• hrubá stielka z EVA znižuje bolesť pri tlaku na koňa (napr. pri vredoch na chodidle) a predlžuje

životnosť Tubbease™
• s Tubbease™ sa môžu používať rôzne prostriedky na liečbu abscesov, poranení kopýt, pri výskyte

plesňových ochorení kopýt atď.
• dizajn Tubbease™ je chránený (NZ 417646)
• EVA vložka nie je súčasťou balenia

Tip:
• Tubbease je mimoriadne vhodný na jednorazové použitie pri problémoch s

kopytami. V závislosti od dĺžky používania sa Tubbease môže používať aj
opakovane, ale to závisí od zaťaženia, dĺžky používania a opotrebovania.

• zabezpečte, aby kone s Tubbease mali obmedzený rozsah pohybu (výbeh alebo
box), aby hojenie mohlo lepšie napredovať a Tubbease zostala na kopyte dlhšie
bez poškodenia.

Dôležité: používajte len počas odpočinku v stajni

Kat.číslo Farba Veľkosť Ø €
3226303 zelená S / M 13 cm 1/30 NOVÝ

Kat.číslo Popis Farba Veľkosť €
3226304 EVA vložka Tubbease™ zelená S / M 1/2/30 NOVÝ
3226305 Upevnenie na háčik a slučku, v pároch zelená 1/40 NOVÝ

Absorbčná bavlna v gáze CottoMull
nadýchaná vata v gázovom obale - ideálna pre veľké zvieratá

• rovnomerná hrúbka vrstvy pre dobrý tlmiaci účinok
• veľmi vysoká savosť vďaka prírodnej bavlne
• nekĺže a netrhá sa, takže sa ľahko aplikuje bez pokrčenia
• gázový kryt zabraňuje priľnutiu k rane
• na obväzy kopýt, kĺbov a rán pre kone a iné veľké zvieratá
• vhodný aj na udržiavanie tepla v kĺboch a šľachách a na ochranu pri preprave

Tento produkt bol špeciálne vyvinutý na liečbu veľkých zvierat a je určený výhradne na 
použitie vo veterinárnej medicíne/starostlivosti

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka €
16491 biela 6 m 40 cm 1/4

Tesa® Obväz na paznechty strieborný PRO 74662
• vynikajúca pevnosť spoja aj na drsných a prašných povrchoch
• odolný voči vode
• pružný a ohybný
• dá sa trhať rukou
• vyrobené z PET tkaniny s lepidlom z prírodného kaučuku

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka €
16369 strieborná 50 m 48 mm 1/24
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18660 18660

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

Kat.číslo Popis Farba Výška Materiál štetín možno použiť na €
18650 Maxi červená / modrá   163 cm Polypropylén pre dobytok a kone 1
18660 Mini červená / modrá   100 cm Polypropylén pre kozy atď. 1

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo Popis Farba vhodné pre MO Kus / Jednotka €
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 11 / balenie 1
18851      Kefa pre HAPPYCOW MidiSwing a Post Scrubber Mini      červená / modrá  18850, 18855, 18660 1
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vhodné pre hovädzí dobytok.  Podporuje dobré životné podmienky zvierat

Vyrobené v Nemecku

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

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

Kat.číslo Popis Farba Šírka Výška €
293130-2 15 cm 90 cm 1Kefa na škrabanie HAPPYCOW Bully červená / modrá

Škrabadlo Semi-Round XL
• umožňuje drhnutie strán hlavy a tela podľa plemena • zabezpečuje
ideálne čistenie a starostlivosť o srsť • vhodné pre dobytok a teľatá,
kone, kozy atď. • rôzne možnosti montáže (steny, rohy, stajne, stĺpy)

2 kefy usporiadané nad sebou sú vhodné pre Iniciatívu za 
dobré životné podmienky hovädzieho dobytka.

Kat.číslo Farba Šírka Výška Hĺbka Materiál štetín Dĺžka štetín €
293105    červená / modrá   32 cm 50 cm 11 cm Polyamid 6 cm 1

Vyrobené v Nemecku
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Strihacia hlava Aesculap s povrchovou úpravou DLC Favorita
Povlak Aesculap "Diamond-like Carbon" (DLC) ideálne kombinuje profily vlastností diamantového a
teflónového vylepšenia povrchu. Tento špeciálny povlak zaručuje vynikajúce vlastnosti výrobku:

• vysoká ochrana proti opotrebovaniu a dlhšia životnosť
• vynikajúca kĺzavosť vďaka minimalizovanému treciemu odporu
• predĺžená retencia hrán
• zvýšená ochrana proti korózii
• znížená potreba starostlivosti vďaka povrchu odpudzujúcemu nečistoty

Vyrobené v Nemecku

Výhody systému Favorita sa samozrejme vzťahujú aj na tieto 
frézovacie hlavy s povlakom DLC.

Kat. č.        Výška strihu      Šírka strihu €
GH700D 0,05 mm 40 mm 1/10/100
GH703D 0,1 mm 40 mm 1/10/100

Strihacia hlava Aesculap s povrchovou úpravou 
DLC SnapOn
Povlak Aesculap "Diamond-like Carbon" (DLC) ideálne kombinuje profily vlastností 
diamantového a teflónového vylepšenia povrchu. Tento špeciálny povlak zaručuje 
vynikajúce vlastnosti výrobku:
• vysoká ochrana proti opotrebovaniu a dlhšia životnosť
• vynikajúca kĺzavosť vďaka minimalizovanému treciemu odporu
• predĺžená retencia hrán
• zvýšená ochrana proti korózii
• znížená potreba starostlivosti vďaka povrchu odpudzujúcemu nečistoty

Vyrobené v Nemecku

Výhody systému SnapOn sa samozrejme vzťahujú aj na tieto 
strihacie hlavy s povrchovou úpravou DLC.

Kat.číslo Veľkosť strihacej hlavy   Výška strihu       Šírka strihu €
GT330D 10 1,5 mm 40 mm 1/10/50
GT345D 7 F 3,2 mm 40 mm 1/10/50
GT360D 5 F 6,3 mm 40 mm 1/10/50
GT364D 4 F 9,5 mm 40 mm 1/10/50
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Vyrobené v NemeckuAesculap strihacia hlava SnapOn
Strihacie hlavy od spoločnosti Aesculap sú precízne a dokonalé výrobky. Strihacia hlava určuje 
výkon každého strihača. Strihacie hlavy SnapOn z výrobnej dielne v Suhle/Turingii sú originálne 
výrobky "Made in Germany". Mimoriadne kvalitné strihacie nástroje sa vyrábajú zo špičkových 
uhlíkových polotovarov v niekoľkých výrobných fázach v súlade so smernicami pre zdravotnícku 
techniku. S výnimkou procesu kalenia diely nikdy neopustia výrobný závod.

Táto "in-house" výroba má pre vás len výhody:
• bezkonkurenčná dlhá životnosť vďaka prvotriednej uhlíkovej
oceli • konštantne vysoký strihací výkon každej jednotlivej
frézovanej hlavy vďaka najmodernejším CNC brúsiacim a
frézovacím zariadeniam • výnimočné kĺzanie po vrstve vďaka
špičkovej povrchovej úprave • rovnomerný a čistý rezný vzor
vďaka špeciálne vyvinutej geometrii zubov • mimoriadne časté,
až 7-násobné prebrúsenie vďaka kombinácii tvrdosti materiálu,
kvality a výrobných skúseností

Kat.číslo Veľkosť strihacej hlavy Výška strihu Šírka strihu €
GT387 30 0,5 mm 60 mm 1/10/50 NOVÝ
GT388 15 1 mm 60 mm 1/10/50 NOVÝ
GT389 10 F 1,5 mm 60 mm 1/10/50 NOVÝ
GT339 10 2,4 mm 60 mm 1/10/50

Aesculap hrebeň z nehrdzavejúcej ocele SnapOn
• pre strihacie hlavy SnapOn GT317, GT326, GT330 a GT333 • optimálne a rovnomerné
výsledky strihania • možnosť rôznych dĺžok strihu až do 32 mm  • rozmerovo stabilné
hrebeňové hroty z nehrdzavejúcej ocele umožňujú ľahký sklz po srsti • jednoduché a
rýchle pripnutie • jednotlivé veľkosti možno rýchlo identifikovať vďaka farebnému kódu

GTA129 pozostáva z 9 nástavcov SnapOn: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 
mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm

Tip:
pripočítajte dĺžku strihu strihacej hlavy k výške strihu nerezového príchytného 
hrebeňa, napr. GT330 1,5 mm + GTA133 = výška strihu 14,5 mm

Kat.číslo Popis Farba Výška strihu €
GTA129 SET 1/12
GTA130 kus červená 3 mm 1/100
GTA131 kus fialová 6 mm 1/100
GTA132 kus modrá 10 mm 1/100
GTA133 kus hnedá 13 mm 1/100
GTA134 kus žltá 16 mm 1/100
GTA135 kus fialová 19 mm 1/100
GTA136 kus zelená 22 mm 1/100
GTA137 kus svetlomodrá 25 mm 1/100
GTA138 kus čierna 32 mm 1/100

Aesculap hrebeň z nehrdzavejúcej ocele SnapOn, široký
• široká konštrukcia pre strihacie hlavy SnapOn GT387, GT388, GT389 a GT339 • optimálne
a rovnomerné výsledky strihania • možnosť rôznych dĺžok strihu až do 19 mm  •  rozmerovo
stabilné hrebene z nehrdzavejúcej ocele umožňujú ľahký sklz po srsti  •  jednoduché a rýchle
pripnutie

Kat.číslo Popis Farba Výška strihu €
GTA144 kus hnedá 13 mm 1/200
GTA145 kus žltá 16 mm 1/200
GTA146 kus oranžová 19 mm 1/200
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Odmerka na krmivo
• obdĺžnikový tvar
• robustná konštrukcia
• s ergonomickou rukoväťou
• veľmi všestranná

Kat.číslo Farba Materiál Objem €
29689 zelená Plast 1000 g 1/60 720

Gumová podložka s montážnou sadou
• bezpečné státie vďaka protišmykovej vrstve
• zaistené montážnymi svorkami, ktoré zabraňujú skĺznutiu

Kat.číslo Popis Dĺžka Šírka Výška €
291333 na vážiacu plošinu  PS 1000 132 cm 51 cm 4 cm 1
291334 na vážiacu plošinu  PS 2000 140 cm 76 cm 4 cm 1
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Ochranný kôš na korene
• ochranný kôš pripravený na použitie proti proti polámaniu koreňov
• možno rozložiť v niekoľkých jednoduchých krokoch a bez použitia náradia
• z veľmi tenkého šesťhranného pletiva: hrúbka drôtu 0,6 mm, veľkosť ôk 16 mm
• po stranách a v spodnej časti uzavreté dvojitými záhybmi
• je chránený po celom obvode z pozinkovaného materiálu
• slúži na ochranu v prvých rokoch, následne sa rozkladá bez zanechania zvyškov
• biologicky neškodné

Kat.číslo Popis Výška Ø Vhodné pre €
291171 40 cm 35 cm Ruže, kríky a cibuľoviny 1/25 750
291172 70 cm 60 cm Stromy a kríky 1/25 300
291174 40 cm 35 cm Ruže, kríky a cibuľoviny 1/25 750 NOVÝ
291175 70 cm 60 cm Stromy a kríky 1/25 300 NOVÝ

Vyrobené v Nemecku

Univerzálna ochranná sieť
• optimálna ochrana rybníkov, stromov, kríkov a zeleninových plôch
• ideálne na zakrytie výbehov pre kurčatá a ochranu voliér pred dravými vtákmi
• odolný voči poveternostným vplyvom
• odolnosť voči UV žiareniu
• dobrá odolnosť proti oderu
• flexibilné použitie
• bez lemovania
• materiál: polyetylén

Kat.číslo Farba Dĺžka Šírka Veľkosť oka Hrúbka materiálu €
291176 čierna 5 m 5 m 30 x 30 mm 1,25 mm 1 60
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Vyrobené v Nemecku

Elektrický plot proti slimákom SnailStop
Inovatívne riešenie na bezpečnú ochranu zeleniny pred slimákmi bez použitia jedu

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

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

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

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

spoľahlivé a bez jedu!

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

Technické údaje:

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

291127 konektor plotovej pásky:
• na predlžovanie a opravu

plotových pásov

291128, 291129 plotové pásky: 291126 Konektor
• konektory umožňujú prevádzku viacerých

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

maximálnu dĺžku 30 m

Kat.číslo €
291130

Kat.číslo Popis Dľžka MO Kus / Jednotka €
291125 Napájacia jednotka s pripojenou kontaktnou sponou a pridržiavacou doskou

291126 Konektor
291127 Pripojenie plotovej pásky 1 balenie 2 / balenie
291128 Páska na plot 10 m
291129 Páska na plot 20 m
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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

automatické zasúvanie

ergonomická rukoväť

možnosť predĺženia až do 5 m

Krídlová matica (núdzové odblokovanie)

silná zaťahovacia 
pružina so 
samoblokujúcim 
mechanizmom 
(patentované)

1. Vytiahnite 2. Utiahnite 3. Uvoľnite 4. Zatiahnite

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
37322   s háčikom na pazúry   1-kus       zelená     5 m       35 mm 1.000 kg 2.000 kg 1/4 176
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vhodné pre 
ekologické farmy

Top Seller

Cit rozprašovač prášku
• na boj proti roztočom v kuríne
• umožňuje rovnomernú aplikáciu práškových pesticídov, napr. Cit DiaCarid

(299799, 299694)
• jednoduchá manipulácia
• jednoduché plnenie
• materiál: plast

Kat.číslo Farba Dĺžka Ø €
29949 fialová 24 cm 12 cm 1/20

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

Kat.číslo Popis Dĺžka rolky Šírka rolky €
299907 s kovovým držiakom 7 m 30 cm 1/15/30 NOVÝ
299908 s kovovým držiakom 9 m 30 cm 1/15/30 NOVÝ
299790 vrátane šnúry k zaveseniu 10 m 25 cm 1/24 864

Cit plašič zvierat Pulsar Nova
Inovatívne a veľmi účinné odstraňovanie rôznych zvierat vďaka kombinácii vibrácií a 
zvuku. Zvieratá si na zariadenie nemôžu zvyknúť kvôli náhodným intervalom.

• motor generuje vibrácie a zvuk
• nepravidelné intervaly a trvanie zvukových vibrácií
• môže sa používať v zemi alebo zavesený
• rozsah účinnosti pri použití v pôde do 1 500 m²
• reproduktor v tvare rohu na spodnom konci umožňuje prenikanie zvukových

vibrácií hlbšie do pôdy
• pracuje s: 4 x 1,5 V - D (mono) LR20
• batérie nie sú súčasťou dodávky

Technické údaje
Dĺžka 39 cm
Ø 5,5 cm
Účinná oblasť 1.500 m²
Trvanie intervalu (na základe náhodného princípu) 15 - 75 sekundy
trvanie akustických vibrácií (podľa náhodného princípu) 1,5 - 3,5 sekundy
Materiál krytu Hliník, plast

Kat.číslo Farba Dĺžka Ø €
299909 strieborná / čierna 39 cm 5,5 cm 1/24
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Top Seller

Top Seller

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

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

Pasca na myši mouseStop
• účinná pasca na myši vrátane špeciálneho spúšťača • spotrebovaný

spúšťač sa môže bleskovo rýchlo vymeniť • pôsobí okamžite po 
aktivovaní návnady- jednoducho odobrať ochranný kryt • zaručená 
efektívnosť chytania, vďaka kalibrovanej údernej sile spúšťacieho 
mechanizmu • vyrobené z robustného plastu • 100 % netoxický
• materiál: plast • jednoduché - bezpečné - netoxické

Kat.číslo Popis MO Kus / Jednotka €
299822 v pároch 1 balenie 2 / balenie 1/16/32 1.440
299823 v pároch v stojane 44 balení 88 / displej 1/44 880

2998252 multi-pack (5 mouseStop vrátane 5 náhradných jazýčkov)     1 balenie 5 / balenie 1/36 432 NOVÝ

Kat.číslo Popis Materiál MO Kus / Jednotka €
299824 Náhradné jazýčky mouseStop Plast 1 balenie            6 / blister       1/20/720

Pasca na potkany ratStop
• efektívna a okamžite na použitie pripravená pasca na potkany, vrát.
špeciálneho spúšťača • spotrebovaný spúšťač sa môže bleskovo rýchlo
vymeniť • pôsobí okamžite po aktivovaní návnady  • jednoducho
odobrať ochrannú krytku • zaručená efektívnosť chytania, vďaka
kalibrovanej údernej sile spúšťacieho mechanizmu • vyrobené z
robustného plastu • 100 % netoxický

Kat.číslo Popis MO Kus / Jednotka €
299825 kus 1 / blister            1/121 blister        696

2998250 jednotlivo v stojane 25 kusov 25 / disple         j 1/25 500
2998253 multi-pack (2 ratStop vrátane 2 náhradných jazykov) 1 balenie 2 / balenie    1/18 216 NOVÝ

Kat.číslo Popis Materiál MO Kus / Jednotka €
2998251 Náhradné jazyky ratStop Plast 1 blister             3 / blister        1/10/360
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299446

299447

299448

299609

299610

Návnadová stanica s integrovanou pascou
Návnadová stanica a pasca v jednom na hygienickú kontrolu škodcov

• robustná plastová návnadová stanica
• so zabudovanou nárazuvzdornou pascou
• uzamykateľná kľúčom, aby sa návnada bezpečne držala mimo dosahu detí a

domácich zvierat
• ideálna veľkosť na nastavenie aj v stiesnených priestoroch
• priehľadné veko uľahčuje kontrolu

Kat.číslo možno použiť na Dĺžka Šírka Výška €
299446 potkany 23 cm 18,2 cm 10,3 cm 1/24 384
299447 myši 13,5 cm 10,8 cm 7,4 cm 1/96 1.536

Stanica na návnady
• robustná plastová návnadová stanica
• uzamykateľná kľúčom, aby bola návnada bezpečne chránená pred

deťmi a domácimi zvieratami
• ideálna veľkosť na nastavenie aj v stiesnených priestoroch
• bočný otvárací priestor: jednoduché plnenie bez nutnosti odstrániť

pascu od steny
• priehľadné veko uľahčuje kontrolu

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

Kat.číslo Popis Upevnenie možno použiť na Dĺžka Šírka Výška €
299609 Tom s držiakom na stenu Potkany 29,4 cm 21,6 cm 10,6 cm 1/12 192
299610 Jerry Myši 22 cm 13,7 cm 7,6 cm 1/19 684
299448 Sylvester Potkany 29,7 cm 8,7 cm 9 cm 1/12 432 NOVÝ
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Vyrobené v Nemecku

Vyrobené v Nemecku

Cit pasca na potkany Killer Wina
Účinné zariadenie na hubenie veľkých hlodavcov v poľnohospodárskom sektore

• masívne dvojdielne telo pasce vyrobené z bukového dreva s certifikátom
PEFC™ • rám a obojstranná pružina z pozinkovaného pružinového
oceľového drôtu pre maximálnu, trvalú silu nárazu pri viacnásobnom
použití vonku • napínacie rameno a háčik na návnadu z pozinkovaného
oceľového drôtu na zabezpečenie odolnosti voči poveternostným vplyvom
• drôtený háčik na upevnenie návnady • zabraňuje bolestivému
nesprávnemu zachyteniu končatín a zadnej časti hlodavcov pomocou
pákového uvoľňovacieho mechanizmu • na použitie najmä mimo domu

Informácie o návnade: údené ryby, syr, mäso atď.

Pozor - veľmi vysoká nárazová sila - riziko zranenia!

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
299450 15,5 cm 9,3 cm 17,5 cm 1/20 640

Cit pasca DeLuxe na odchyt  hlodavcov
Kovová pasca odolná voči poveternostným vplyvom na chytanie potkanov a väčších hlodavcov zaživa.

• základná doska z pozinkovaného oceľového plechu pre vysokú stabilitu
nárazového štítu a odolnosť voči poveternostným vplyvom vo vonkajšom
prostredí • kovová podlahová doska zabraňujúca hromadeniu zápachu z
výlučkov hlodavcov pri viacnásobnom použití  • telo pasce a uzamykateľná
zadná stena zo stabilného pozinkovaného drôteného pletiva s ochranou proti
korózii na vonkajšie použitie • háčik na návnadu, uzamykací mechanizmus a
rukoväť z pozinkovaného železného drôtu • optimalizovaný kolískový
spúšťací mechanizmus z plechu na ochranný odchyt potkanov a väčších
hlodavcov, ako sú napríklad hraboše alebo lasice • minimálne riziko
poranenia • kolískový spúšťací mechanizmus bez napínacej pružiny!

Informácie o návnade: slanina, klobása, syr atď.

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
299451 40 cm 12 cm 13 cm 1/6 192
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Vyrobené v EU

Vyrobené v Nemecku

Omračujúci prípravok pre malé zvieratá
• vhodné pre králiky do 5 kg a hydinu na výkrm do 16 kg živej hmotnosti
• technológia pružinového záveru - nie je potrebné žiadne strelivo
• vlnitá rukoväť pre optimálne držanie
• praktické a jednoduché použitie
• vyrobené z robustnej špeciálnej zliatiny
• materiál: hliník / nehrdzavejúca oceľ

Ako sa používa:
• skrutka sa vytiahne na kotúč, a tým sa napne zápalná
pružina • tlačidlo uvoľní pružinu a zrýchli skrutku, ktorá
zasiahne lebku zabíjaného zvieraťa a omráči ho • na
ochranu proti zneužitiu je možné disk zo skrutky vybrať

Kat.číslo Dĺžka Šírka Ø €
21260 225 mm     40 mm 34 mm

Hmotnosť
     365 g 1

Omráčenie zvierat Blitz Schlag
Pre modelový rad Blitz Schlag sa používa metóda tupého úderu do hlavy 
(neprenikavý výstrel). Toto zariadenie je určené výlučne na omračovanie 
hydiny, králikov a zajacov, ktoré majú živú hmotnosť 5 kg alebo viac, a na 
veľké druhy rýb.

• schválený ako omračovač zvierat nemeckým PTB (Physikalisch-
Technische Bun-desanstalt Braunschweig), č. PTB. 3-69

• poniklovaný, vysokokvalitný dizajn v pevnej konštrukcii
• pevný skrutkový spoj zabezpečuje bezpečné usadenie uzatváracieho dielu
• šesťhranná konštrukcia zabraňuje náhodnému pretočeniu zariadenia
• ochranný kryt zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu páky
• Kaliber 9 x 17 mm so stredovým zápalom

Kat.číslo Hmotnosť Kaliber €
21256 2,25 kg 9 x 17 mm 1/5

Kat.číslo Popis Farba Kaliber možno použiť na MO     Kus / Jednotka €

21201 Špeciálne náboje      zelená 9 x 17 mm
hydina, králiky od 5 kg, veľké druhy rýb, 

prasiatka (od 5 do 30 kg), ošípané, ovce (do 1 
roka), teľatá

1 balík 50 / balík 1/10/100
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Vyrobené v Nemecku

Vyrobené v Nemecku

• automatizuje kurník a uľahčuje každodennú prácu
• možno flexibilne rozšíriť o jednotlivé moduly
• pripojenie a ovládanie všetkých modulov prostredníctvom ovládania SmartCoop (70600)
• modul pripojenia (70620) umožňuje ovládanie prostredníctvom aplikácie cez miestnu sieť WLAN

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

Technické údaje
Napätie 230 V
Prevádzkové napätie 12 V

Kat.číslo €
70600 1/16

Kat.číslo Popis Šírka Hĺbka Výška Kapacita Kapacita €
70620 Modul pripojenia SmartCoop 1/16
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
70645 Dvere pre kurčatá SmartCoop 56,5 cm 7,5 cm 39,7 cm 1
70651 Napájačka pre hydinu SmartCoop 10 L 1
70652 Ohrievač SmartCoop so snímačom hladiny 1
70660 Podávač SmartCoop s výklopnou klapkou 7,5 kg 1
70661 Predlžovací nadstavec 7,5 kg 1
70662 Dávkovač krmiva SmartCoop so snímačom úrovne naplnenia 1/12

Modul pripojenia SmartCoop
spája ovládanie do miestnej siete WLAN a umožňuje programovanie a
monitorovanie všetkých funkcií prostredníctvom aplikácie "Kerbl".

• zapojenie WiFi
• vysokokvalitná anténa pre veľký dosah príjmu
• odolné puzdro pre dlhú životnosť pri montáži vo vonkajšom prostredí
• vrátane 30 cm pripojovacieho kábla
• potrebné ovládanie (70600)

Kat.číslo €
70620 1/16



24

Vyrobené v Nemecku

Vyrobené v Nemecku

SmartCoop LED osvetlenie stodoly
LED osvetlenie stodoly poskytuje cielené osvetlenie stodoly podľa vašich 
individuálnych nastavení a vytvára zdravý denný a nočný rytmus.

• stála fáza denného svetla podporuje znášku a zdravie zvierat
• denný aktuálny výpočet trvania osvetlenia v závislosti od ročného obdobia alebo ho

môže naprogramovať používateľ
• vypínač so stmievaním
• obsahuje 100 cm pripojovací kábel (predĺžiteľný pomocou predlžovacieho kábla

70629, 70630)
• max. 3 LED diódy možno zapojiť do série
• je potrebné ovládanie (70600)
• dosah osvetlenia na jednu LED: 2 m2

Kat.číslo Výkon €
70621 1,5 W 1/34 621

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70629 Predlžovací kábel 2 m 1
70630 Predlžovací kábel 4 m 1

Externý senzor denného svetla SmartCoop
Pri montáži ovládania (70600) v interiéri nahrádza externý snímač denného svetla 
integrovaný snímač ovládania a zisťuje okolité svetlo vo vonkajšom prostredí.

• vrátane 100 cm pripojovacieho kábla
• potrebné ovládanie (70600)

Kat.číslo €
70622 1

Signálne svetlo SmartCoop
Signálne svetlo umožňuje detekciu kontrolných správ z väčšej vzdialenosti.

• vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
• potrebné ovládanie (70600)

Kat.číslo €
70623 1

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70629 Predlžovací kábel 2 m 1
70630 Predlžovací kábel 4 m 1

Snímač teploty vzduchu SmartCoop
Snímač teploty vzduchu monitoruje teplotu v kurníku a umožňuje reguláciu vetrania 
kurníka v závislosti od teploty.

• zobrazenie teploty na ovládacom paneli (70600) alebo v aplikácii (vyžaduje sa modul
pripojenia 70620) • umožňuje reguláciu vetrania stodoly v závislosti od teploty (70625,
70626) a programovateľnej medzizásuvky (70628) • vrátane 100 cm pripojovacieho kábla
• vyžaduje sa ovládanie (70600) • je možné zvoliť teplotu: °C / °F

Kat.číslo €
70624 1/34

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70629 Predlžovací kábel 2 m 1
70630 Predlžovací kábel 4 m 1
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Vyrobené v Nemecku

Odsávačka vzduchu zo stodoly SmartCoop
Odsávanie vzduchu zo stodoly odstraňuje vzduch znečistený čpavkom a vlhkosťou a 
poskytuje účinnú ochranu pred poškodením vlhkosťou a napadnutím plesňami.

• podporuje zdravú klímu v stajni a zvyšuje pohodu kurčiat.
• konfigurovateľný intervalový okruh: pracovný cyklus, intervalová vzdialenosť,

výkon ventilátora, nočný režim
• max. 120 m³/h
• možnosť automatického zapínania/vypínania v závislosti od teploty v

kombinácii s modulom snímača teploty vzduchu (70624)
• odporúčame kombinované použitie s modulom vetrania stajne (70626) na

dosiahnutie optimálnej klímy v stajni
• vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
• potrebné ovládanie (70600)
• Materiál puzdra: plast

Kat.číslo €
70625 1/12

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70629 Predlžovací kábel 2 m 1
70630 Predlžovací kábel 4 m 1

Vetranie stodoly SmartCoop
Vetranie stodoly zabezpečuje bezpečný prísun čerstvého vzduchu.

• podporuje zdravú klímu v stajni a zvyšuje pohodu kurčiat.
• konfigurovateľný intervalový okruh: pracovný cyklus, intervalová vzdialenosť, výkon

ventilátora, nočný režim
• max. 120 m³/h
• možnosť automatického zapínania/vypínania v závislosti od teploty v kombinácii s

modulom snímača teploty vzduchu (70624)
• odporúčame kombinované použitie s modulom na odsávanie vzduchu z maštale

70625 na dosiahnutie optimálnej klímy v maštali
• vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
• potrebné ovládanie (70600)

€

• materiál puzdra: plast

Kat.číslo
70626 1/12

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70629 2 m 1
70630 Predlžovací kábel 4 m 1

Káblový ťah SmartCoop na dvierka pre kurčatá
Káblový ťah spoľahlivo a automaticky otvára a zatvára všetky bežné, vertikálne montované 
drevené, kovové a plastové klapky na kurence.

• viacero prevádzkových režimov: časový, svetelný alebo manuálne ovládaný
• vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
• detekcia okolitého svetla ovládaním zabraňuje neúmyselnému otvoreniu napr. v

dôsledku automobilov alebo blesku
• potrebné ovládanie (70600)
• hmotnosť klapky: max. 3,0 kg

€

• materiál krytu: plast

Kat.číslo
70640 1/34

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70633 Predlžovací kábel 2 m 1
70634 Predlžovací kábel 4 m 1

Predlžovací kábel
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Vyrobené v Nemecku

70651

70660

Dvere pre kurčatá SmartCoop
Dvere pre kurčatá s ozubeným pohonom sú profesionálnym každodenným 
pomocníkom a spoľahlivo ochránia každý kurník pred predátormi.

• viacero prevádzkových režimov: časový, svetelný alebo manuálne ovládaný • vhodný
pre všetky chlievy, otvára a zatvára sa horizontálne • vrátane 200 cm pripojovacieho kábla
• s páčkou pre manuálne ovládanie (núdzový režim)  •  potrebný ovládač (70600)

Kat.číslo Šírka Hĺbka Výška €
70645 56,5 cm 7,5 cm 39,7 cm 1

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70633 Predlžovací kábel 2 m 1
70634 Predlžovací kábel 4 m 1

Ohrievač SmartCoop Drinker so snímačom hladiny
Ohrievač napájačky je príslušenstvo pre hydinovú napájačku (70651) na kontrolu hladiny a 
zabraňuje zamrznutiu napájacej vody.

• veľmi úsporný vďaka integrovanému termostatu • vrátane integrovaného
snímača teploty na presné meranie teploty vody • snímač hladiny vody
detekuje príliš nízku hladinu vody a odovzdá signál do ovládania • vrátane 200
cm pripojovacieho kábla • materiál puzdra: Potrebný je podávač hydiny
(70651) • potrebný je ovládač (70600)

Kat.číslo €
70652 1

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70633 Predlžovací kábel 2 m 1
70634 Predlžovací kábel 4 m 1

Dávkovač krmiva SmartCoop so snímačom úrovne naplnenia
Dávkovač krmiva je príslušenstvo pre podávač (70660) na kontrolu času a množstva podávaného krmiva a na 
kontrolu hladiny.

• časy a množstvá kŕmenia sú individuálne programovateľné • snímač úrovne
naplnenia detekuje príliš nízku úroveň kŕmenia a odovzdá signál do riadenia
• vrátane 200 cm pripojovacieho kábla • materiál krytu: Vhodné pre všetky typy
krmív • potrebný podávač (70660) • potrebný ovládač (70600)

Kat.číslo €
70662 1/12 216

Kat.číslo Popis Dĺžka €
70631 Predlžovací kábel 2 m 1
70632 Predlžovací kábel 4 m 1
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Vyrobené v TalianskuLiaheň Covatutto 16 L digitálna automatická
• displej s ukazovateľom teploty, možnosť nastavenia pamäte • integrovaný
motor na automatické obracanie vajec • vrátane nového systému obracania
vajec s oddeľovačmi • 3 žiarovky pre rovnomerný ohrev • na vonkajšej strane
otvor pre dopĺňanie vody  • s integrovaným držiakom vo veku na
termohygrometer (termohygrometer nie je súčasťou dodávky) •  vhodná pre
všetky druhy vajec • miesto až na 16 slepačích vajec • prevádzka na 230 V

ideálna pre začiatočníkov

Počet vajíčok max.
Sliepka 16
Hus 4
Kačica 11
Morka 10
Perlička 18
Bažant 18
Jarabica 26
Prepelička 42

Kat.číslo Farba Výška Ø €
73127 červená 34 cm 31 cm

Typ zástrčky
Euro plochá zástrčka 1 44

Krmítko s motívom Ladies
• obsahuje nohy, čím sa menej znečisťujú
• pre hydinu v zariadených klietkach
• vhodné aj na zavesenie
• bezpečné pre potraviny
• materiál: Plast

70168

70169

Kat.číslo Farba Objem €
70168 zelená / biela 2,4 L 1/10 600
70169 zelená / biela 4,8 L 1/10 240
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Vyrobené v Nemecku

70166

70167

Napájačka s motívom Ladies
• obsahuje nohy, čím sa menej znečisťujú
• s rukoväťou na prenášanie a osvedčeným bajonetovým uzáverom
• bezpečné pre potraviny
• materiál: Plast

Kat.číslo Farba Objem €
70166 oranžová / biela 3 L 1/10 480
70167 oranžová / biela 5 L 1/5 240

Napájačka pre hydinu automatická
• pre nízkotlakové vedenia •  nastaviteľná montáž • pre odchov kuriatok a
pre výkrmové kurčatá, nosnice a morky • hadicová prípojka pre hadicu 6 x 9
mm a 12 x 17 mm • s automatickým prívodom vody • materiál: Plast

Pre nízkotlakové vedenia!

Kat.číslo €
70170 1/10

Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy 
prečítajte štítok a informácie o produkte!

Účinná látka
Striebro

Dezinfekčný filter napajacej vody silvertex® 
Silvertex® Good Water Anti-Germ-Mat je postriebrená textilná podložka na ochranu vody 
pre konzumentov . Samodávkovací systém zaručuje trvalú ochranu proti choroboplodným 
zárodkom a biofilmom až na 12 mesiacov. Vďaka antimikrobiálnemu účinku iónov 
striebra zachováva systém silvertex® zdravotne nezávadnú pitnú vodu u vašich hydinových  
konzumentov. To na jednej strane zlepšuje čistotu vody, čo prospieva dobrým životným 
podmienkam zvierat, a na druhej strane zaisťuje menšiu údržbu.

• spoľahlivá ochrana proti baktériám a biofilmom
• univerzálne použiteľné u všetkých napájačiek  s objemom do 20 litrov
• samodávkovanie až 12 mesiacov
• upraví až 3 600 litrov vody
• nedochádza k tvorbe toxických vedľajších produktov
• jednoduché použitie

Kat.číslo Popis Dĺžka Šírka MO Kus / Jednotka €
73150 max. 20 litrov 5 cm 5 cm 1/500 2.000
73157 max. 20 litrov 5 cm 5 cm 1 displej     12 / displej 1/30
73159 max. 240 litrov 12 cm 10 cm 1 NOVÝ
73148 max. 1000 litrov 23 cm 23 cm 1 NOVÝ
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Napájačka pre kurčatá
• s bajonetovým zámkom
• ľahko sa čistí
• materiál: Plast

Kat.číslo Farba Objem €
70172 modrá 2 L 1/10 280

Krmítko pre kurčatá
• s bajonetovým zámkom
• ľahko sa čistí
• materiál: Plast

Kat.číslo Farba Objem €
70171 oranžová 2 kg 1/10 560

Kŕmidlo
• s výklopným krytom na jednoduché a rýchle plnenie
• ľahko sa čistí
• materiál: plast

Kat.číslo Farba Vhodné pre Dĺžka Šírka €
71334 ružová Kurčatá 20 cm 9 cm 1/20 3.240
71335 ružová Kurčatá 30 cm 9,5 cm 1/20 1.800
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Kat.číslo Farba Materiál Ø €
73158 žltá Plast 7,5 cm 1/72 NOVÝ

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

múčnymi červami
• veľkosť otvoru je individuálne nastaviteľná v 3 krokoch

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

Kat.číslo Materiál Dĺžka Šírka €
73008 Drevo 75 cm 18 cm 1
73009 Drevo 115 cm 18 cm 1

Kôš na vajíčka
• na zber a prepravu vajec
• materiál: kov
• s rukoväťou

Kat.číslo Farba Výška Ø €
73162 zelená 15,5 cm 21 cm 1/6 750
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Automatické ovládanie dverí pre kurčatá Basic
Pomocou automatických dvierok pre hydinu sa môžu automaticky otvárať a zatvárať klapky, 
dvere alebo posúvače na kurínoch.

• ovládanie so svetelným senzorom, závislé od denného svetla
• svetelný senzor s 1 m káblom umožňuje inštaláciu regulátora vo vnútri
• možnosť manuálneho ovládania pomocou voliteľného externého tlačidla (70565)
• napájanie z batérií: 4 x AA Mignon (nie sú súčasťou dodávky)
• hmotnosť jazdca: min. 0,5 kg, max. 2,5 kg
• materiál puzdra: plast

Súčasťou dodávky je: základné ovládanie s integrovaným motorom a ťahaním kábla, svetelný senzor, montážne skrutky, návod na obsluhu.

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

Kat.číslo €
70540 1/10

Kat.číslo Popis Veľkosť Materiál Dĺžkla Šírka Výška MO Kus / Jednotka €
70560 Posuvné dvierka 220 x 330 mm, vátane vodiacich koľajníc S Hliník 220 mm 330 mm 1/10
70570 Posuvné dvierka 300 x 400 mm, vrátane vodiacich koľajníc M Hliník 300 mm 400 mm 1/10
70580 Posuvné dvere vrátane vodiacich líšt, 430x400mm L Hliník 430 mm 400 mm 1/10
70565 Externé tlačidlo pre automatické dvere pre kurčatá 1/100
70554 Náhradný svetelný senzor 1
70551 Vodiace kladky, balenie 4 ks Plast 1 vrecko   4 / vrecko 1
70558 Predlžovací kábel pre svetelný senzor 4 m 1
70552 Náhradná šnúra s perlou 1

Externé tlačidlo pre automatické dvere pre kurčatá
• externé tlačidlo pre manuálne ovládanie automatických dvierok na

kurčatá (70550)
• umožňuje diaľkové otváranie a zatváranie
• dĺžka kábla: 5 m

Kat.číslo €
70565 1/100
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Kompatibilný so systémom SmartCoop: Mobilný 
Coop je pripravený na inštaláciu pera SmartCoop.

Znížené riziko roztočov!

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

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
81737 119 cm 96 cm 162 cm 1
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Kompatibilný so systémom SmartCoop: Mobilný 
Coop je pripravený na inštaláciu pera SmartCoop.

Znížené riziko roztočov!

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

Kat.číslo Dĺžka Šírka Výška €
81738 113 cm 92 cm 138 cm 1
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pre komerčný chov zvierat v súlade s TierschNutztV 
(nariadenie ochrane zvierat pri chove produkčných zvierat) 
(Minimálne rozmery znáškového hniezda: 35 x 25 cm)

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

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

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

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

Kat.číslo 73147

• prehĺbená hniezdna miska poskytuje maximálny
komfort počas znášania vajec
• vajcia sú jemne vedené smerom ku kontrolnej klapke
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JKTVIRUS

34749 34748

3M Multimediálna ochrana sluchu WorkTunes
Najnovšia generácia ochrany sluchu od spoločnosti 3M: zároveň robustná a moderná!

• kompaktný dizajn a intuitívne ovládanie umožňujú maximálnu voľnosť pohybu
• pohodlné nosenie vďaka mäkkým a prispôsobivým náušníkom a plochým
chráničom sluchu • znižuje hladinu hluku až o 28 dB (AM/FM) alebo 31 dB
(Connect) • jednoduché ovládanie aj v pracovných rukaviciach, pričom
optimalizované ovládacie prvky zabraňujú nebezpečnému rozptyľovaniu
• technológia Audio Assist ponúka návod na používanie a nastavenie bez nutnosti
odstrániť ochranu sluchu  • zábavná a pohodlná ochrana sluchu • EN 352-1:2002

34748 AM/FM: batérie AA nie sú súčasťou dodávky, vrátane kábla s 3,5 
mm jackom 
34749 Connect: vrátane nabíjacieho kábla, bez nabíjacieho adaptéra

Voliteľne k dispozícii ako ochrana sluchu s funkciou Bluetooth alebo 
AM/FM rádio.
• obe verzie je možné pripojiť k smartfónu pomocou
kábla

Kat.číslo Popis Farba izolačná hodnota SNR €
34748 AM/FM - s rádiovou funkciou žltá / čierna 28 dB 1/4
34749 Connect - s párovaním Bluetooth vrátane funkcie telefónu čierna 31 dB 1/4

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) približne 0,23 mm
• hrúbka materiálu manžety (hladká) približne 0,11 mm
• bez alergizujúcich tiuramov, tiazolov a latexových proteínov, bez latexu,

bez prášku
• testované podľa: EN 374/1 (ochrana pred chemikáliami a

mikroorganizmami)
• hmotnosť veľkosti M: 8,6 g
• bezpečné pre potraviny

Kat.číslo Farba Veľkosť Dĺžka Hrúbka materiálu MO Kus / Jednotka €
153057 oranžová 7.5-8 / M 24 cm 8 mil = 0,13 mm 1 balík 50 /balík 1/10 360
153058 oranžová 8.5-9 / L 24 cm 8 mil = 0,13 mm 1 balík 50 / balík 1/10 360
153059 oranžová 9.5-10 / XL 24 cm 8 mil = 0,13 mm 1 balík 50 / balík 1/10 360
153060 oranžová 10.5-11 / XXL 24 cm 8 mil = 0,13 mm 1 balík 50 / balík 1/10 360
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4121 X

3121 X

THINKGREEN Jemne pletené rukavice Pro
• bezšvové rukavice z jemného úpletu vyrobené zo 100 % recyklovaného

polyesteru (hrúbka 13)
• povrchová úprava z elastickej nitrilovej peny odolnej voči opotrebovaniu
• optimálna citlivosť prstov a dokonalé prispôsobenie
• dobrá priľnavosť pri schnutí vďaka pórovitému povrchu
• extrémne odolné
• drobné čiastočky v končekoch prstov umožňujú ovládanie dotykových

obrazoviek
• odolnosť voči oleju a vode
• vhodné na náročné práce s drevom alebo kameňom, brúsenie, automobilové

remeslá alebo montáž
• možnosť prania v práčke do max. 40 °C

s SB-príveskom

Hodnotenie
Trvácnosť •  •     •  •
CItlivosť •  •
Ochrana proti vlhkosti •  •
Odolnosť voči tukom / olejom • •    •
Protišmykové •  •   •  •
Priedušnosť •  •  •  •

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
298031 čierna 7 / S 1/6/60
298032 čierna 8 / M 1/6/60
298033 čierna 9 / L 1/6/60
298034 čierna 10 / XL 1/6/60
298035 čierna 11 / XXL 1/6/60

•

THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu BAREHAND COOL
lanové technológie najvyššieho štandardu
• Pocit "bosých nôh" vďaka technológii ultrajemného úpletu s hrúbkou 21
• THINKGREEN + COOLMAX® EcoMade zo 100 % recyklovaného polyesteru  • váš
príspevok k ochrane životného prostredia • vlákna COOL-MAX® EcoMade zabezpečujú
extrémne rýchly odvod tepla a poskytujú trvalý príjemný pocit sviežosti • Antibakteriálny
povlak "Sanitized Actifresh" • žiadny vnútorný zápach, dlhotrvajúca čistota a hygiena
• odolný proti opotrebovaniu a elastický nitrilový povlak tiež s pieskovou vrstvou pre
maximálnu priľnavosť • kompatibilný s dotykovým displejom  • použitie: v lete, v
horúčavách  • možnosť prania v práčke do max. 40 °C

s SB-príveskom

Hodnotenie
Trvácnosť •• • • • 
Citlivosť •• • • • 
Ochrana proti vlhkosti • •
Odolnosť voči tukom/olejom •• • 
Protišmykové •• • • • 
Priedušnosť •• • • • 

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
297566 svetlomodrá / biela 7 / S 1/6/60
297567 svetlomodrá / biela 8 / M 1/6/60
297568 svetlomodrá / biela 9 / L 1/6/60
297569 svetlomodrá / biela 10 / XL 1/6/60
297570 svetlomodrá / biela 11 / XXL 1/6/60
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THINKGREEN Displej na rukavice
Súčasťou dodávky je: 12 párov THINKGREEN BAREHAND COOL veľkosť 8, 9, 10, 11, 12 párov 
THINKGREEN Pro veľkosť 8, 9, 10, 11, 12 párov THINKGREEN Universal veľkosť 7, 8, 9, 10

Kat.číslo €
298009 1

Kat.číslo Popis Povlak Farba Veľkosť 
rukavíc Množstvo

297567 THINKGREEN Jemné pletené rukavice BAREHAND COOL Nitrilová pena svetlomodrá / biela         8 / M 12
297568 THINKGREEN Jemné pletené rukavice BAREHAND COOL Nitrilová pena svetlomodrá / biela         9 / L 12
297569 THINKGREEN Jemné pletené rukavice BAREHAND COOL  Nitrilová pena svetlomodrá / biela           10 / XL 12
297570 THINKGREEN Jemné pletené rukavice BAREHAND COOL Nitrilová pena svetlomodrá / biela           11 / XXL 12
298032 THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu Pro Nitrilová pena zelená / biela 8 / M 12
298033 THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu Pro Nitrilová pena zelená / biela 9 / L 12
298034 THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu Pro Nitrilová pena zelená / biela 10 / XL 12
298035 THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu Pro Nitrilová pena zelená / biela 11 / XXL 12
298016 THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu univerzálne Nitrilová pena zelená 7 / S 12
298017 THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu univerzálne Nitrilová pena zelená 8 / M 12
298018 THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu univerzálne Nitrilová pena zelená 9 / L 12
298019 THINKGREEN Rukavice z jemného úpletu univerzálne Nitrilová pena zelená 10 / XL 12

THINKGREEN Detské rukavice Sprout
• bezšvové rukavice z jemného úpletu vyrobené zo 100 % recyklovaného polyesteru
(hrúbka 13) s povrchovou úpravou z prírodného latexu • elastický popruh pre dokonalé
prispôsobenie • obzvlášť protišmyková povrchová štruktúra pre dokonalý úchop •
vodoodpudivá v rámci potiahnutej oblasti • Použitie: Ideálne na hranie, remeselné práce a
prácu v záhrade  • ochranné vybavenie, ktoré je radosť nosiť!

s SB-príveskom

Hodnotenie
Trvácnosť ••• • 
Citlivosť ••• • 
Ochrana proti vlhkosti • •
Odolonosť voči tukom / olejom
Protišmykové ••• • 
Priedušnosť ••• • 

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc Rok €
298026 zelená / biela 3 / XXXXS 3 - 5 1/6/240
298027 zelená / biela 4 / XXXS 5 - 8 1/6/240
298028 zelená / biela 5 / XXS 88 8 – 1/6/240

THINKGREEN Displej na detské rukavice Sprout
• Obsah: 18 párov bezšvových rukavíc z jemného úpletu vyrobených zo 100 %
recyklovaného polyesteru (hrúbka 13) s povrchovou úpravou z prírodného latexu • 6 x
298026 veľkosť 3 (3 - 5 rokov)  • 6 x 298027 veľkosť 4 (5 - 8 rokov) • 6 x 298028 veľkosť 5
(8 - 10 rokov)

Hodnotenie
Trvácnosť ••• • 
Citlivosť ••• • 
Ochrana proti vlhkosti  ••
Odolnosť voči tukom / olejom
Protišmykové ••• • 
Priedušnosť •• • •

Kat.číslo Farba €
298030 zelená / biela 1/4
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Jemne pletené rukavice SmoothGrip
• jemne pletené rukavice z polyesteru (13 mm)
• s mäkkou latexovou penou s dobrými úchopovými vlastnosťami
• chrbát rúk a prsty sú voľné
• perfektne padnúce pre vysokú citlivosť
• priedušné, s dobrou priľnavosťou
• použitie: montáž, opravy, univerzálne použitie
• EN 388, KAT. II

s SB-príveskom

Hodnotenie
Trvácnosť •• • 
Citlivosť •• • 
Ochrana proti vlhkosti •
Odolnosť voči tukom / olejom •
Protišmykové •• • 
Priedušnosť •• • 

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
297452 zelená 8 / M 1/6/60
297453 zelená 9 / L 1/6/60
297454 zelená 10 / XL 1/6/60
297455 zelená 11 / XXL 1/6/60

Towa Jemne pletené rukavice SG A187
Citlivosť prstov a presnosť!
• bezšvové rukavice z jemného úpletu (hrúbka 13) vyrobené z polyesteru
• nitrilová dlaň so štruktúrou povrchu "Micro-Finish" pre dobrý úchop
• ergonomický dizajn sa dokonale prispôsobí ruke a jej pohybom
• vynikajúca citlivosť prstov
• ľahká tkanina zabezpečuje príjemnú klímu a pôsobí ako druhá koža
• nitrilový povlak je kompatibilný s dotykovou obrazovkou: používajte

smartfón a tablet bez toho, aby ste si museli rukavice vyzliecť

s SB-príveskom

Hodnotenie
Trvácnosť •• • •
Citlivosť ••• • 
Ochrana proti vlhkosti  ••
Odolnosť voči tukom / olejom • • • •
Protišmykové •• • • • 
Priedušnosť •• • •

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
297666 sivá fľakatá / čierna 7 / S 1/6/144
297667 sivá fľakatá / čierna 8 / M 1/6/144
297668 sivá fľakatá / čierna 9 / L 1/6/144
297669 sivá fľakatá / čierna 10 / XL 1/6/144
297670 sivá fľakatá / čierna 11 / XXL 1/6/144
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Rukavice Magnex 538
S novou, patentovanou štruktúrou povrchu: NanoFinish

• bezšvové rukavice z jemného polyamidu (15 mm)
• dvojnásobne namáčané, preto obzvlášť odolné; vodeodolné
• nitrilová dlaň s povrchovou štruktúrou "NanoFinish" pre dobrý úchop
• neuveriteľne mäkké, pružné a odolné
• vynikajúca priľnavosť za sucha, ale aj dobrá priľnavosť za mokra a v

mastných podmienkach
• certifikát o bezpečnosti potravín
• tkanina ošetrená antibakteriálnou úpravou "Sanitized®"; bez zápachu

potu
• osvedčený strih TOWA, sedí aj na prstoch

s SB-príveskom

Hodnotenie
Trvácnosť •• • •
Citlivosť ••• • 
Ochrana proti vlhkosti  ••
Odolonosť voči tukom/olejom • • • •
Protišmykové •• • • • 
Priedušnosť •• • •

Kat.číslo Farba Veľkosť rukavíc €
297685 modrá 7 / S 1/6/144
297686 modrá 8 / M 1/6/144
297687 modrá 9 / L 1/6/144
297688 modrá 10 / XL 1/6/144
297689 modrá 11 / XXL 1/6/144

detailný záber na povrch 
rukavice s povrchovou 
úpravou NANO
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