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Duo Power X 4000
• 12 V / 230 V DUO zariadenie s extrémne vysokým výstupným výkonom
• pre dlhšie ploty, aj s vegetáciou
• ideálne na použitie aj pri silných zvieratách a na odradenie divej zveri
• s vypínačom
• 3-ročná záruka

odporúčaný solárny modul: poz. č. 375251 (25 W)

viacfarebný LED stĺpcový displej pre výstupné napätie 
a kontrolu batérie

Súčasťou dodávky je:  
1 x plotová jednotka
1 x adaptér na 230 V (371023)  
1 x 12 V pripojovací kábel (AKO268739) 
1 x uzemňovací pripojovací kábel,  
1 x pripojovací kábel plota,  
1 x výstražná tabuľka (44623)

• optimalizovaná spotreba energie vďaka úspornému režimu
• ochrana proti hlbokému vybitiu s 12 V prevádzkou
• riadené mikroprocesorom
• konektor so skrutkovou poistkou

Model     Kat.číslo

X 4000    372874 5.5 J 4 J 11,000 V 10,000 V 8,500 V 100 km 35 km 12 km 5 km 16 3 60 - 300 mA

Kat.číslo €
372874 1 88

Vyrobené v Nemecku

Záruka 3 roky

5,5 joulov

Spínač zapnutia/vypnutia

LED indikátor plota alebo 
funkcie a výstražný indikátor 
batérie

konektor so skrutkovou poistkou

Duo Power X 4000

NOVÝ
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Sun Power S 1500
• výkonná kompaktná solárna jednotka pre bežné plotové systémy s

malou vegetáciou.
• ideálne pre výbehy pre kone a hovädzí dobytok, kozy, hydinu a

domáce ošípané.
• záruka 5 rokov

LED kontrolka plota a vizuálny indikátor batérie

Dodávka obsahuje: 1 x solárne plotové zariadenie*,  
1 x batéria AGM, 12 V, 18 Ah (441125)*,  
1 x kryštalický solárny modul, 12 V, 15 W (nezmontovaný)*, 
1 x sieťová nabíjačka 230 V (371032),  
1 x kábel na pripojenie plota,  
1 x kábel s uzemňovacím konektorom,  
1 x dvojdielne uzemňovacie/montážne hroty (442385),  
1 x výstražná tabuľka,  
* Záruka: solárne plotové zariadenie (záruka 5 rokov), solárny 
modul (záruka na výkon 5 rokov), 12 V batéria (záruka 6 
mesiacov)

• optimalizované na trvalú prevádzku bez údržby počas celej hlavnej  pastevnej sezóny
• s prepínačom High/Low/Off
• riadené mikroprocesorom
• integrovaná ochrana pred bleskom
• inteligentné, moderné riadenie batérie s ochranou proti hlbokému vybitiu - zariadenie 

funguje aj počas dlhšieho obdobia nepriaznivého počasia
• vynikajúca úroveň účinnosti - preto dlhšia životnosť batérie
• veľmi robustný, voči poveternostným vplyvom odolný, vodotesný kryt s rukoväťou na 

prenášanie
• rýchla a jednoduchá inštalácia

Model Kat.číslo

S 1500 372951-A 2.3 J 1.5 J 10,000 V 10,000 V 4,800 V 45 km 15 km 3 km 1.5 km 6 2 25 - 130 mA

Kat.číslo €
372951-A 1 32

Vyrobené v Nemecku

Záruka 5 rokov

2,3 joulov

prepínač/vypínač

LED kontrolka plota a výstražný indikátor 
batérie

Integrovaná poistná skrutka na upevnenie 
ku kovovému stĺpiku

Blok puzdra na montáž na drevený stĺpik z 
nehrdzavejúcej ocele 442384 alebo na 
špirálovú zemnú/držiacu kotvu 442383

Otvor na montáž na kovový stĺpik

vrátane digitálneho 
voltmetra (441228) zdarma

Sun Power S 1500

PROMO
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Kat.číslo Farba Celková výška ø stĺpika Dĺžka hrotu Materiál hrotu MO Kus / Jednotka €

444299 modrá 110 cm 10 - 8 mm 18 cm kov 1 balík 10 / balík 1/10 1,000

Kat.číslo Popis MO Kus / Jednotka €
444289 Izolátor pre stĺpik sklolaminátový 1 balík 25 / balík 1/25/1.000

Záruka 3 roky na
odolnosť voči UV 

NOVÝ

Oválny sklolaminátový stĺpik Premium BLUE
• vrátane hlavového izolátora s plastovým očkom (vhodný pre drôt, splietaný

drôt, lano a pásku do 20 mm)
• veľmi jednoduché vkladanie a vyberanie materiálu vodiča otáčaním
• výškovo nastaviteľný náhradný izolátor je k dispozícii samostatne (444289)

s polyesterovým rúnom 

Výhody:
• absolútne hladký povrch
• výrazne zvýšená odolnosť voči UV žiareniu v porovnaní so štandardnými stĺpikmi zo

sklolaminátových vlákien
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Prstencový izolátor
• zo širokou drôtenou oporou
• vyrobený z recyklovaného materiálu
• obalová krabica z recyklovaného kartónu
• s dreveným vláknom
• s priebežnou pozinkovanou podperou Ø 5,3 mm
• vhodné pre: polyetylénové drôty, laná, pásky do 10 mm

Kat.číslo Farba MO Kus / Jednotka €
44314/100-RE antracítová 1 Balík 100 / Balík 1 17,99

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

• zvýšené lomové zaťaženie vďaka silným monofilovým drôtom
• ideálne pre dlhé až veľmi dlhé ploty
• 2 x 300 m dĺžky v dvojitom balení

Kat.číslo Dĺžka Farba
Doporučená
max. dĺžka Odpor Počet 

vodičov 
Nerezové

vodiče 
Medené 
vodiče Zaťaženie €

441870 600 m biela / modrá 12.5 km 0.16 Ω/m 6 4 x 0,2 mm     2 x 0,25 mm 85 kg 1/6

Záruka 5 roky na 
odolnosť voči UV 

veľmi dobrý pomer cena/výkon

Kat.číslo Napätie Kapacita D x Š x V €
350528 9 V 170 Ah 190 mm x 125 mm x 160 mm 1/4 216

Robustné izolátory s kovovým jadrom

Všetky ceny zahŕňajú poplatok za likvidáciu!

Praktické dvojité balenie s TOP pomerom cena/výkon

Náš TopSeller teraz aj ako udržateľná 
alternatíva s rovnakým štandardom kvality

Top SellerPROMO

PROMO

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

NOVÝ
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Nové produkty

• 12/230 V jednotka DUO - maximálna flexibilita v kombinácii s výkonnou výstupnou energiou
• viacfarebný LED stĺpcový displej (10 LED) na monitorovanie výstupného napätia
• dve samostatné LED diódy pre výstrahu batérie (červená) a funkciu nabíjania (žltá)
• optimalizovaná spotreba vďaka režimu úspory energie - šetrí energiu batérie v plotoch v dobrom stave. Tiež

inteligentná správa batérie pri poklese napätia batérie
• ochrana proti hlbokému vybitiu 12 V batérie
• riadené mikroprocesorom
• vysoká bezpečnosť v súlade s najnovšími bezpečnostnými normami
• možnosť solárneho zálohovania

SMART     ENERGIZER

9,5 KV
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ZAUN 
SPANNUNG

Zaun Pferd 03

!
1

Nový Duo Power X 6000 smart má priame pripojenie do cloudu/internetu a umožňuje jednoduché monitorovanie a 
ovládanie plotových systémov nezávisle od vzdialenosti.
Zariadenie je možné ovládať priamo prostredníctvom mobilného telefónu. Ďalšie zariadenie alebo sieť WLAN v 
dosahu zariadenia preto nie je potrebné. Plotové zariadenie možno ovládať a monitorovať zo smartfónu alebo z 
počítača prostredníctvom prehliadača pomocou bezplatnej aplikácie. Ak sa vyskytnú problémy týkajúce sa ohradníka 
(napr. pokles napätia pod minimálnu ochrannú úroveň), zariadenia alebo slabej 12 V batérie, potom ste ako 
používateľ v reálnom čase upozornení prostredníctvom tlačovej správy. V aplikácii ste informovaní o aktuálnom stave 
aj o historických trendoch ohradníka a napájacích napätí. Môžete zapínať/vypínať ohradové zariadenie, upravovať 
úrovne alarmu (napr. prah minimálneho ochranného napätia možno nastaviť individuálne) a nastavovať výstupný 
výkon podľa potrieb systému.

TIP: Znížením výstupného výkonu prostredníctvom aplikácie možno znížiť spotrebu energie jednotky. 

VÝHODY aplikácie:
• BEZPLATNÁ aplikácia

pre váš mobilný telefón
• žiadne následné náklady

na funkcie poskytované
aplikáciou

• pomocou aplikácie
možno spravovať
neobmedzený počet
inteligentných zariadení
a používateľov
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Mein eigenes Zeitintervall konfigurieren

von 13.05.2022 14:30

bis 14.05.2022 14:30

ZEITINTERVALL KONFIGURIEREN

AKTUELLE ZAUNSPANNUNG: 2,8 KV
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der gewählte Zaun Alarm-schwellwert

Gerät Offline
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PRÚDOVÉ NAPÄTIE OHRADNÍKA: 2,8 KV
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Jednotka Offline

Zariadenie je vypnuté

zvolený prah alarmu plota

Verlauf Zaunspannung
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Duo Power X 6000 smart
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Duo Power X 6000 smart
• mimoriadne výkonné plotové zariadenie DUO na náročné

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

pre kone, dobytok, ovce a na odplašenie diviakov a vlkov
• vrátane bezplatného stiahnutia aplikácie
• vrátane bezplatných informácií
• s prepínačom High/Low/OFF pre 2 rôzne výkony
• možnosť solárneho zálohovania
• záruka 4 roky

viacfarebný LED stĺpcový displej pre výstupné 
napätie a kontrolu batérie

Príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):
• odporúčaný solárny modul: 375559 (55 W), so zemnou kotvou 

442382
• odporúčaná 12 V batéria: Premium AGM 12 V, 110 Ah (441204)
• 1 m uzemňovacia tyč (44615), minimálne 3 x
• 3 m uzemňovací kábel na pripojenie uzemňovacích tyčí (44635)
• výstražná tabuľka (446513)

Model Kat.číslo

X 6000 smart 372876 7.5 J 5 J 12,400 V 10,400 V 9,000 V 130 km 40 km 11 km 6 km 20 3 65 - 400 mA

Kat.číslo €
372876 1 72

Vyrobené v Nemecku

Záruka 4 roky

7,5 Joulov

Nové produkty

viacfarebný LED stĺpcový displej 
na monitorovanie výstupného 
napätia

dve samostatné LED didy pre 
upozornenie na batériu (červená) 
a funkciu nabíjania (modrá) 
Prepínač vysokého/nízkeho 
výkonu/vypínač

Duo pripojenie pre prevádzku na 
230 V alebo 12 V batériu Výstup 
plotu (možnosť silného/slabého)

Uzemnenie

k dispozícii od: marec 2023
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Vyrobené v Nemecku

Záruka 4 roky

• optimalizované na trvalú prevádzku bez údržby počas celej hlavnej 
pastevnej sezóny

• s prepínačom High/Low/Off
• spínač úspory energie pre prípad výpadku napätia batérie
• riadený mikroprocesorom
• integrovaná ochrana pred bleskom
• inteligentné, moderné riadenie batérie s ochranou proti hlbokému 

vybitiu - zariadenie funguje aj počas dlhšieho obdobia 
nepriaznivého počasia

• vynikajúca úroveň účinnosti - preto dlhšia životnosť batérie
• veľmi robustný vodotesný kryt odolný voči poveternostným 

vplyvom s rukoväťou na prenášanie
• rýchla a jednoduchá inštalácia

Nové produkty

Sun Power S
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Sun Power S 1000
• Výkonné solárne zariadenie pre bežné plotové systémy s

malou vegetáciou
• ideálne pre výbehy pre kone a hovädzí dobytok, ako aj siete

pre hydinu
• 4-ročná záruka

Kontrolka funkcie plus kontrolka solárnej 
prevádzky plus kontrolka batérie

Dôležité: Ak je zem suchá, je potrebné použiť niekoľko ďalších uzemňovacích tyčí.

Súčasťou dodávky je:  
1 x vysokovýkonné kompaktné solárne zariadenie Sun Power S 1000 
(kompletne zmontované) *, 1 x AGM batéria, 12 V, 12 Ah *,  
1 x pevne namontovaný kryštalický solárny modul, 12 V, 8 W *,  
1 x sieťová nabíjačka 230 V (371032),  
1 x kábel na pripojenie plota,  
1 x kábel s uzemňovacím konektorom,  
1 x dvojdielna uzemňovacia tyč (442385),  
1 x výstražná tabuľka,  
* Záruka: solárne plotové zariadenie (4 roky záruka), solárny modul 
(5 rokov záruka na výkon), 12 V batéria (6 mesiacov záruka).

Kat.číslo €
372950 1

Model Kat.číslo

S 500 372949 0.75 J 0.55 J 11,000 V 11,000 V 3,900 V 16 km 9 km 6 km 1.8 km 1 50 mA
S 1000 372950 1.4 J 1 J 11,500 V 10,000 V 5,000 V 35 km 10 km 1.5 km 0.8 km 2 1 90 mA

Sun Power S 500
• účinná solárna jednotka pre bežné plotové systémy bez

vegetácie
• ideálne pre výbehy pre kone a dobytok
• 4-ročná záruka

Kontrolka funkcie plus kontrolka solárnej 
prevádzky plus kontrolka batérie

Súčasťou dodávky je:  
1 x vysokovýkonné kompaktné solárne zariadenie Sun Power S 500 
(kompletne zmontované) *, 1 x AGM batéria, 12 V, 7 Ah *,  
1 x pevne namontovaný kryštalický solárny modul, 12 V, 8 W *,  
1 x sieťová nabíjačka 230 V (371032),  
1 x kábel na pripojenie plota,  
1 x kábel s uzemňovacím konektorom,  
1 x dvojdielne uzemňovacie/inštalačné kopije (442385),  
1 x výstražná tabuľka, 
* Záruka: solárne plotové zariadenie (4 roky záruka), solárny modul 
(5 rokov záruka na výkon), 12 V batéria (6 mesiacov záruka)

Kat.číslo €
372949 1

Nové produkty

0,75 Joulov1,4 Joulov
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Nové produkty

Sun Power S 3000
Naša najvýkonnejšia všestranná kompaktná solárna jednotka. 
Môže sa používať pri ľahkom až strednom vegetačnom 
poraste. Univerzálne použiteľné pre všetky štandardné ploty. 
ideálne pre výbehy pre kone a dobytok, kozy, ovce a vlky.
• Záruka 5 rokov

Kontrolka LED oplotenia a samostatný výstražný indikátor batérie

Súčasťou dodávky je:  
Dodávka obsahuje: 1 x solárne plotové zariadenie*,  
1 x batéria AGM, 12 V, 18 Ah (441125)*,  
1 x kryštalický solárny modul, 12 V, 30 W (nezmontovaný)*, 
1 x sieťová nabíjačka 230 V (371032),  
1 x kábel na pripojenie plota,  
1 x kábel s uzemňovacím konektorom,  
1 x dvojdielna uzemňovacia tyč (442385),  
1 x výstražná tabuľka,  
* Záruka: solárne plotové zariadenie (5 rokov záruka), solárny 
modul (5 rokov záruka na výkon), 12 V batéria (6 mesiacov záruka).

• optimalizované na trvalú prevádzku bez údržby počas celej hlavnej pastevnej sezóny
• s prepínačom High/Low/Off
• riadené mikroprocesorom
• integrovaná ochrana pred bleskom
• inteligentné, moderné riadenie batérie s ochranou proti hlbokému vybitiu - zariadenie 

funguje aj počas dlhšieho obdobia nepriaznivého počasia
• vynikajúca úroveň účinnosti - preto dlhšia životnosť batérie
• veľmi robustný, voči poveternostným vplyvom odolný, vodotesný kryt s rukoväťou na 

prenášanie
• rýchla a jednoduchá inštalácia

Model Kat.číslo

S 3000 372952 4.2 J 3 J 10,500 V 9,600 V 6,200 V 95 km 35 km 6 km 3 km 12 3 85 - 260 mA

Kat.číslo €
372952 1 32

Vyrobené v Nemecku

4,2 Joulov

Vysoký/nízky/vypínač

Kontrolka LED oplotenia a samostatný 
výstražný indikátor batérie

Blok puzdra na montáž na drevený stĺpik z 
nehrdzavejúcej ocele 442384 alebo na 
špirálovú zemnú/držiacu kotvu 442383

Integrovaná poistná skrutka na upevnenie 
ku kovovému stĺpiku

otvor pre montáž na kovový stĺpik

skladací solárny modul 
(bez montáže)

Záruka 5 roky

O 20 % viac solárnej energie!

Sun Power S 3000

NOVÝ



11

Svorka na prepojenie radov trojitá
• dĺžka kábla: 2 x 60 cm
• spojovacie časti z nehrdzavejúcej ocele
• s 3 krokosvorkami na elektrifikáciu 3-radových plotových systémov so 40 mm plotovými páskami
• prispôsobené povrchy krokosvoriek zabezpečujú optimálny kontakt so 40 mm páskou

Spojovacie diely z nehrdzavejúcej ocele

k dispozícii od: marec 2023

Kat.číslo Farba Kus / Jednotka €
443029/011 červená 1 / blistrové balenie   1/90

Svorka na prepojenie radov dvojitá
• spojovacie diely z nehrdzavejúcej ocele
• s 2 krokosvorkami na elektrifikáciu 2-radových plotových systémov so 40 mm plotovými páskami
• prispôsobené povrchy krokosvoriek zabezpečujú optimálny kontakt pások so šírkou 10 - 40 mm
• dĺžka kábla: 60 cm

Spojovacie diely z nehrdzavejúcej ocele

k dispozícii od: marec 2023

Kat.číslo Farba Kus / Jednotka €
443028/011 červená    1 / blistrové balenie  1/90

Kábel na pripojenie plotu
• spojovacie diely z nehrdzavejúcej ocele
• upravené povrchy krokosvoriek zabezpečujú optimálny kontakt so 40 mm páskou
• s kovovým okom M8
• dĺžka kábla: 120 cm

Spojovacie diely z nehrdzavejúcej ocele

k dispozícii od: marec 2023

Kat.číslo Farba Kus / Jednotka €
443038/011 červená 1 / blistrové balenie   1/90

Nové produkty

nové kontaktné svorky špeciálne pre 40 mm pásky

120 cm

60 cm

60 cm

60 cm

NOVÝ
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Nové produkty

Polywire twin-pack Premium Light
Prémiová kvalita pri dobrom pomere ceny a výkonu: Najvyššia vodivosť 
a odolnosť vďaka našej osvedčenej kombinácii hrubých pocínovaných 
medených vodičov a robustných drôtov z nehrdzavejúcej ocele za 
prijateľnú propagačnú cenu.
• zvýšené lomové zaťaženie vďaka silným monofilovým drôtom
• ideálne pre dlhé až veľmi dlhé ploty
• 2 x 300 m dĺžky v dvojitom balení

Všeobecne odporúčame používať príslušenstvo z 
nehrdzavejúcej ocele (spojky, kovania, rukoväte brány).

Kat.číslo Dĺžka Farba
Doporučená

max.dĺžka Odpor Počet
vodičov 

Nerezové
vodiče 

Medené 
vodiče Zaťaženie €

441870 600 m biela / modrá 12.5 km 0.16 Ω/m 6 4 x 0,2 mm      2 x 0,25 mm 85 kg 1/6

Záruka 5 roky na 
odolnosť voči UV 

Prémiová batéria AGM

Nová alternatíva k obľúbeným oloveným akumulátorom. Vďaka technológii 
AGM fleece je dopĺňanie kyseliny do batérie minulosťou.
Fleecové batérie sú úplne odolné voči vytečeniu, nevyžadujú údržbu a sú 
mimoriadne odolné voči cyklom.

DÔLEŽITÉ: Batérie AGM sú uzavreté systémy. Otvorením batérie sa ruší záruka!

• okamžite pripravené na použitie
• nabíjateľná batéria AGM Fleece
• naplnená a nabitá, pripravená na okamžitú inštaláciu
• údaje o kapacite pre 100-hodinové štandardné vybíjanie (C100)
• nízke samovybíjanie v porovnaní so štandardnými batériami
• v kvalite OEM
• lepšie nabíjacie vlastnosti ako štandardné olovené/kyselinové a AGM batérie (napr. pri nabíjaní zo

solárnych panelov)
• podporuje krátke cykly nabíjania/vybíjania lepšie ako štandardné olovené/kyselinové alebo AGM

batérie (mikrocyklové okno)
• môžu byť skladované minimálne 9 mesiacov
• odolnosť voči úniku: dvojitý kryt s bezpečnostným ventilom, rekombinácia plynov a ochrana proti

spätnému vznieteniu
• 1-ročná záruka (poznámka: záruka sa nevzťahuje na hlboké vybíjanie)

Kat.číslo Napätie Kapacita L x W x H Hmotnosť €
442067 12 V 75 Ah 242 mm x 175 mm x 190 mm 17.9 kg 1 60

Vyrobené v EU
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Bránkový držiak Premium
• veľmi robustná a odolná rukoväť brány vďaka skrutkovaciemu tesniacemu uzáveru
• háčik a očko z nehrdzavejúcej ocele - zaručuje vynikajúcu odolnosť proti korózii
• špeciálna povrchová štruktúra a veľmi veľká úchopová plocha dodávajú rukoväti brány inovatívny 

vzhľad a príjemný pocit
• materiál: plast, stabilizovaný proti UV žiareniu
• s obmedzovačom ťahu

Háčik a očko z nehrdzavejúcej ocele

K dispozícii od: apríl 2023

Kat.číslo Farba €
44991 modrá 1/12

Bránkový držiak Premium s páskovým konektorom Litzclip®
• vysokokvalitná rukoväť brány prémiovej triedy v kombinácii s páskovou prípojkou Litzclip®
• háčik a očko z nehrdzavejúcej ocele - zaručuje vynikajúcu odolnosť proti korózii
• s páskovou prípojkou Litzclip® z nehrdzavejúcej ocele
• materiál: plast, stabilizovaný proti UV žiareniu
• s obmedzovačom ťahu

K dispozícii od: apríl 2023

Kat.číslo Farba Pripojenie €
4499120 modrá s páskovým konektorom Litzclip® z nehrdzavejúcej ocele 20 mm 1/20
4499140 modrá s páskovým konektorom Litzclip® z nehrdzavejúcej ocele 40 mm 1/20

Bránkový držiak Premium s lanom a drôtovým konektorom
• vysokokvalitná rukoväť brány prémiovej triedy v kombinácii so zodpovedajúcou rýchlospojkou lana/vodiča
• háčik a očko vyrobené z nehrdzavejúcej ocele - zaručuje vynikajúcu odolnosť proti korózii
• vhodné aj pre pásky od 10 do 20 mm
• s obmedzovačom napätia

Výhody: Nepotrebujete žiadne náradie, ľahko vytvoríte optimálne elektrické pripojenie pomocou 
upevňovacích skrutiek. Ideálne vhodné aj na opätovné utiahnutie.

K dispozícii od: apríl 2023

Kat.číslo Farba €
4499185 modrá 1

Kat.číslo Popis Materiál MO Kus / Jednotka €
441285/041 Rýchlospojka lana/poly drôtu Premium nehrdzavejúca oceľ 1 blist. balenie    4 / blist. balenie 1

Nové produkty

Mimoriadne 
robustný vďaka 

skrutkovaciemu 
uzáveru  
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Plasty vyrobené z obnoviteľných surovín

Nové produkty
Udržateľnosť od spoločnosti AKO

Ako spoločnosť, ktorá si uvedomuje svoje tradície a vyrába a predáva výrobky z plastov, sme si vedomí svojej osobitnej 
zodpovednosti za životné prostredie - a v tomto smere sme neustále aktívni pri ďalšom vývoji materiálov budúcnosti! 
Týmto spôsobom chránime fosílne zdroje a vedome sa podieľame na sortimente pre vaše oplotenie výbehu, ktorý je 
pripravený na budúcnosť.

Na nasledujúcich stránkach by sme vám radi predstavili náš nový, vybraný sortiment trvalo udržateľných výrobkov. Pri 
výbere materiálov rozlišujeme nasledujúce dva prístupy, z ktorých každý je možné identifikovať podľa príslušného 
piktogramu na výrobkoch:

Recyklovaný plast

Plastový odpad

• šetrné k životnému prostrediu, pretože sa znižuje
spotreba fosílnych zdrojov.

• nízka produkcia odpadu, pretože sa recykluje

Trstinový cukor Granule

Granule

• šetrné k životnému prostrediu, pretože sa znižuje spotreba
fosílnych zdrojov

• cukrová trstina pri svojom raste zachytáva CO2 zo vzduchu
 1 tona materiálu zachytí až 3,09 tony CO2

Produkt je vyrobený z 
recyklovaných 

materiálov.

Produkt je vyrobený 
z obnoviteľných 

surovín.
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Sun Power S 250
• vysoko účinné kompaktné solárne zariadenie
• ideálne pre výbehy a menšie plotové systémy bez

vegetácie
• ochrana proti hlbokému vybitiu pri napätí batérie < 11,2 V - (ak je

aktivovaná => iba červené blikanie)
• inteligentné riadenie batérie s ochranou proti hlbokému vybitiu: 2

týždne prevádzky bez slnka a dlhá životnosť batérie
• veľmi robustný kryt odolný voči poveternostným vplyvom

vyrobený z recyklovaného materiálu
• 3-ročná záruka

Kontrolka LED funkcie a vizuálny indikátor batérie

Súčasťou dodávky je:  
1 x solárna jednotka, 1 x integrovaná 12 V, 4 Ah AGM batéria (6 
mesiacov záruka), 1 x integrovaný 12 V, 3 W solárny modul 
(371032),  
1 x 230 V napájací zdroj na dobíjanie gélovej batérie a/alebo na 
priebežné nabíjanie počas zimných mesiacov,  
1 x konektorový kábel na pripojenie plota a uzemnenia,  
1 x uzemňovacia tyč,  
1 x výstražná tabuľka

Využite prirodzenú silu slnka!
• optimalizované na nepretržitú prevádzku bez údržby počas 

sezóny pasenia na ohradách s malým množstvom vegetácie
• s vypínačom
• integrovaná regulácia nabíjania batérie
• riadené mikroprocesorom
• integrovaná ochrana pred bleskom
• inteligentné riadenie batérie - zariadenie funguje aj počas 

dlhých období so zlým počasím
• vynikajúca úroveň účinnosti - preto dlhšia životnosť batérie

Model Kat.číslo

S 250 372920-RE 0.4 J 0.25 J 10,500 V 10,500 V 2,800 V 6 km 3 km 0.7 km 1 10 - 22 mA

Kat.číslo €
372920-RE 1

Vyrobené v Nemecku

Záruka 3 roky

0,4 Joulov

Nové produkty

vyrobené z recyklovaného plastu

Sun Power S 250

NOVÝ
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Vodivé lano EconomyLine
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým štandardom kvality
• pre kratšie ohradové línie a pásové pasienky
• udržateľné, zdroje šetriace obaly

Kat.číslo Dĺžka Ø Farba
Doporučená

max.dĺžka Odpor Počet
vodičov 

Nerezové
vodiče Zaťaženie €

442815-RE 200 m 6 mm zelená / sivá 0.5 km 3.87 Ω/m 6 6 x 0,2 mm 350 kg 1/6 96

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV  

Vodivá páska EconomyLine
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým štandardom kvality
• ideálny pre krátke ohradové línie a pásové pasienky
• trvalo udržateľný obal šetriaci zdroje

Štandardné ohradové pásky pre krátke ohradové línie a pásové pasienky

Kat.číslo Dĺžka Šírka Farba Doporučená
max.dĺžka Odpor

Počet
vodičov 

Nerezové
vodiče Zaťaženie €

442811-RE    200 m 20 mm zelená / sivá 200 m 10.47 Ω/m 4 0,16 mm 90 kg 1/12 240
442812-RE    200 m 40 mm zelená / sivá 400 m 5.23 Ω/m 8 0,16 mm 130 kg 1/6 96

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV  

Polydrôt EconomyLine
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým

štandardom kvality
• ideálny pre krátke ohradové línie a pásové pasienky
• trvalo udržateľný obal šetriaci zdroje

Kat.číslo Dĺžka Farba Doporučená
max.dĺžka

Odpor
Počet

vodičov  
Nerezové

vodiče 
Zaťaženie €

442818-RE 250 m zelená / sivá 250 m 7.74 Ω/m 3 0,2 mm 120 kg 1/12 288

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV  

Nové produkty

Euro Reel Eco
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým 

štandardom kvality
• s plastovým háčikom
• montáž na bubon: s upevňovacím čapom

Kat.číslo Farba vhodné pre €
441040-RE           antracítová 200 m pásky (10 mm), 200 m lana (6 mm), 500 m polyetylénového drôtu (3 mm) 1/5
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Kôl z umelej hmoty
s 2 stupadlami
• pre všetky bežné pásky, laná a drôty
• zosilnené pre zvýšenie stability
• s pozinkovaným hrotom
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým štandardom kvality
• s 2 stupadlami

Kat.číslo Farba Celková
výška

Hrot Materiál Oká MO Kus / 
Jednotka €

443422-RE    antracítová 105 cm 18 cm
Pozinkovaný

kov 
2 x lano, 3 x 20 mm páska

2 x 40 mm páska 1 balík 5 / balík 1/5 485

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV   

Nové produkty

Prstencový izolátor
• zo zosilnenou oporou
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým štandardom kvality
• obalová škatuľa vyrobená z recyklovaného kartónu
• závit do dreva
• s priebežnou pozinkovanou podperou Ø 5,3 mm
• vhodné pre polyetylénové drôty, laná, pásky do 10 mm

Kat.číslo Farba MO Kus / Jednotka €
44314/100-RE antracítová 1 balík 100 / balík 1

Klipový izolátor Maxi Tape
• vylepšený klipový mechanizmus vďaka 2 uzamykacím bodom
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým štandardom kvality
• obalová škatuľa vyrobená z recyklovaného kartónu
• závit do dreva
• s pozinkovanou podperou Ø 6 mm
• vhodné pre: lano do Ø 6 mm, pásku do 40 mm

patentované

Kat.číslo Farba Kus / Jednotka €
441390/50-RE   antracítová 37 mm 1 balík 50 / balík 1

Klipový izolátor Easy Tape
• vylepšený klipový mechanizmus vďaka 2 uzamykacím bodom
• zosilnená skrutkovacia doska
• ideálny izolátor línie plota
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým štandardom kvality
• obalová škatuľa vyrobená z recyklovaného kartónu
• skrutkovacie upevnenie
• vhodné pre: lano do Ø 6 mm, pásku do 40 mm

Kat.číslo Farba MO Kus / Jednotka €
441391/50-RE   antracítová    1 balík 50 / balík 1

MOOpora

patentované
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Bránkový držiak
• plast vyrobený z recyklovaného materiálu s rovnakým štandardom kvality
• pozinkovaný hák a pružina
• s jednoduchou napínacou pružinou

Kat.číslo Farba €
44981-RE antracítová 1/20

Nové produkty

Kat.číslo Farba MO Kus / Jednotka €
44977 hnedá 1 box 20 / box 1/20

Bránkový držiak Premium  
BIG green
• držiak vyrobený z udržateľného plastu na biologickej báze - zo 100 % obnoviteľných surovín
• vzhľad dreva vďaka malým prírodným dreveným trieskam v bioplaste
• zúžený povrch rukoväte pre príjemný pocit
• obal vyrobený zo 100 % recyklovaného kartónu
• pozinkovaný hák a pružina

Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo Farba MO Kus / Jednotka €
44377/502    hnedá 1 balík 50 / balík 1/10

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

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

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

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

• obal vyrobený zo 100 % recyklovaného kartónu
• vhodné pre: drôty, laná, polyetylénové drôty, pásky do 10 mm
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Nové produkty

Súčasťou dodávky je: 1 x FLEXIGATE hnedý, 1 x pripojovací kábel (40 cm) s 
páskou alebo káblovým konektorom na voliteľnú elektrifikáciu, 2 x skrutky 
do dreva na montáž na stĺpik

Kat.číslo Popis Farba €
442398 so 40 mm páskou hnedá 1
442399 so 6 mm lanom hnedá 1

Vyrobené v Nemecku

max. 6,0 m

Inovatívna technológia, udržateľný materiál a nový vzhľad - náš nový systém 
flexibilných brán pre vstupy do výbehov so šírkou až 6 m
• kryt a rukoväť brány vyrobené z udržateľného plastu na biologickej báze - zo 100 % obnoviteľných surovín
• vzhľad dreva vďaka malým prírodným dreveným trieskam v bioplaste
• integrovaná brzda zasúvania zabezpečuje kontrolované zasúvanie materiálu vodiča a zabraňuje poraneniam a

poškodeniu
• robustný kryt v kompaktnom a modernom dizajne
• pripojovací kábel, ktorý je súčasťou dodávky, umožňuje ideálne kontaktovanie a priebežné elektrifikovanie

brány
• jednoduchá a rýchla montáž na stĺpik pomocou priložených skrutiek do dreva
• vysokokvalitný materiál vodičov s našimi osvedčenými drôtmi TriCond zabezpečuje maximálnu vodivosť v

celom rozsahu - k dispozícii je 40 mm široká páska alebo 6 mm lano
• orientácia 40 mm širokej pásky sa dá v rukoväti brány otočiť o 90 stupňov, a tak sa dá individuálne

prispôsobiť smeru zavesenia rukoväte brány -> široká páska je vždy vo zvislej polohe a dá sa tak lepšie vnímať
• možnosť predĺženia až do dĺžky 6 m
• možnosť montáže na obe strany (otváranie vľavo alebo vpravo)
• obal vyrobený zo 100 % recyklovaného kartónu

Súprava brán AKO Premium FLEXIGATE green



20

Nové produkty
Objavte novú generáciu stĺpikov pre pastvinové siete

Európsky patent vo vývoji

Pri navrhovaní nového izolátora hlavy sme využili dlhoročné skúsenosti 
odborníkov v tejto oblasti. Ten je už vo výrobnom procese neoddeliteľne 
nastriekaný so stĺpikom a zaručuje trvalé uchytenie. Nová zaoblená 
konštrukcia zabraňuje zachytávaniu drôtov pri vyhrňovaní a vyťahovaní 
sietí.

Chcete sa dozvedieť viac?
Presvedčte sa sami - všetky naše siete AKO PREMIUM sú už vybavené novými 
stĺpikmi, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky profesionálneho chovu zvierat.

V porovnaní s bežnými stĺpikmi sú nové stĺpiky 
PREMIUM výrazne tuhšie a menej náchylné na ohýbanie 
pri ťahovom zaťažení (najmä na začiatku alebo na konci 
siete a v rohoch). Tým je zaručené spoľahlivé a vzpriamené 
postavenie siete - aj za nepriaznivých poveternostných 
podmienok.

Osobitná pozornosť sa venovala každodennej manipulácii 
so sieťami. Napriek zachovaniu osvedčeného priemeru bolo 
možné dosiahnuť mierne zníženie hmotnosti nového 
stĺpika, čo umožnilo ešte pohodlnejšiu prácu.

Nové stĺpiky PREMIUM sú najnovšou inováciou spoločnosti AKO. Pri vývoji týchto 
nových stĺpikov sa venovala osobitná pozornosť výberu správnych materiálov. Kombinácia 
vysokopevnostného termoplastu a dlhých sklolaminátových vlákien zabezpečuje 
vynikajúcu stabilitu a tuhosť. Materiál vystužený sklolaminátovými vláknami zaručuje 
maximálnu odolnosť voči UV žiareniu a trvácnosť.

• modrá farba pre siete na ovce/vlky pre lepšiu viditeľnosť pre ľudí a zvieratá
• antracitová pre siete na hydinu pre nenápadné sfarbenie v záhradách

V porovnaní s bežnými sieťovými stĺpikmi sú hroty (jedno a dvojité) pevne zaliate na 
konci stĺpika, a tým sú bezpečne a neoddeliteľne spojené so stĺpikom.

Dvojité pozinkované hroty na stĺpiku boli tiež predĺžené a poskytujú ešte bezpečnejšie 
ukotvenie v pôde, a to aj vo vlhkej a mäkkej pôde.

Premium Post

Standard Post

NOVÝ
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Navíjač sieťoviny Twist Butler
Fantastický všestranný pomocník na každodennú manipuláciu s pastierskymi sieťami: umožňuje jednoduché nastavenie a demontáž 
sietí a ponúka praktické riešenie na uskladnenie!

• jednoduché a zároveň praktické riešenie na zakladanie a demontáž pasienkových sietí
• rovnocenný s navíjacím systémom pre siete
• možno použiť pre všetky siete do výšky 125 cm vrátane zemných hrotov a dĺžky 50 m
• vďaka odnímateľnej kľuke možno zvinuté siete prepravovať a skladovať v stojacej polohe na doskách, čím sa šetrí miestom a 

zabezpečuje poriadok
• s pastierskymi sieťami možno denne manipulovať bez použitia sily alebo vonkajšej pomoci vďaka Twist Butler

Kat.číslo Popis €
27940 1 základný prvok (doska a tyč) s jednou kľukou 1
27942 2 základné prvky (doska a tyč) 1

Kat.číslo Popis €
27941 jedna kľučka 1

Vyrobené v Nemecku

Nové produkty
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Doplnková sada pre pasienkové siete WolfStop
Flexibilné a bezpečné riešenie proti vlkom: možno ho použiť ako ochranu proti podhrabávaniu a preskakovaniu, ako aj na zvýšenie 
výšky siete a udržanie vlkov na uzde!

• 10-dielna súprava na montáž na všetky komerčné sieťové stĺpiky
• podpery možno upevniť v držiakoch pod 3 definovanými uhlami
• sieť sa dá ľahko zrolovať a odložiť na jednu stranu/skladať zaistením podpery rovnobežne so stĺpikom (poloha 1.B)
• vodivá materiálová línia (elektrifikovaná), ktorú umožňuje WolfStop, udržiava vlka mimo siete, a teda mimo chránených zvierat
• ak sa WolfStop používa hlavne ako výškové predĺženie, potom sa na účely plašenia môže použiť signálna páska (položka 27240, voliteľne k

dispozícii)
• prídavné vedenie z vodivého materiálu sa musí ovládať rovnakým zariadením ako samotná sieť

udelenie striebornej ceny DLG 
za inovácie v roku 2022

k dispozícii od: marec 2023

3 možnosti použitia v jednom riešení:
• ako ochrana proti vniknutiu = montáž na stĺpik 20 cm nad zemou pod uhlom 90° (položka 1.A), zasunutie a elektrifikácia drôtu -

upevnenie pod uhlom 0° (položka 1.B) na kosenie, odstraňovanie alebo zrolovanie siete
• ako ochrana proti preskočeniu = montáž na horný koniec stĺpika pod uhlom 45° (poz. 2), natiahnite drôt a elektrifikujte ho
• ako výškové predĺženie = montáž na horný koniec stĺpika pod uhlom 0° (poz. 3), zasunutie elektrifikovaného drôtu alebo signálnej pásky

Európsky patent v konaní

Nové produkty

Odporúčané príslušenstvo:
(nie je súčasťou dodávky)

Sada obsahuje:  
10 x podpora  
10 x pripojovacia svorka
10 x sada skrutiek a matíc (M5)

Kat.číslo Farba Dĺžka Materiál €
27256 čierna 24 cm termoplast + sklolaminát 1

Kat.číslo Popis Farba Materiál Dĺžka Šírka MO Kus / Jednotka €
449312 Polydrát Premium WildHog modrá 400 m 1 kus       400 / kusov       1/6
27240 Signalizačný pás modrá Plast 250 m 25 mm 1

20 cm

2 3

1.B

20 cm

1.A

449312
27240
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AKO TitanNet Premium Vario
Naša univerzálna obranná sieť proti vlkom zo série TitanNet s novými patentovanými stĺpikmi PREMIUM!
V spolupráci s odborníkmi v oblasti ochrany proti vlkom sme úplne prepracovali našu sieť proti vlkom a našli sme pre vás ideálny 
kompromis medzi pednoduchosťou použitia a účinnou ochranou stáda. Nové, inovatívne a vysoko robustné stĺpiky PREMIUM poskytujú 
sieti maximálnu stabilitu a pevnosť. Okrem čo najväčšej bezpečnosti stráženia bola pri tejto sieti venovaná osobitná pozornosť obrane proti 
narušiteľom zvonku. Vďaka špeciálnemu princípu +/- je sieť TitanNet Premium Vario našou najuniverzálnejšou sieťou a môžete si ju 
prispôsobiť podľa vlastnej individuálnej situácie. Zvislé vzpery, ktoré sú už dlhé roky osvedčené, zabezpečujú pevné uchytenie aj v 
kopcovitom a nerovnom teréne.

• výška 108 cm (8 vodorovných drôtov) alebo 122 cm (9 vodorovných drôtov), každý je k dispozícii s jedným alebo dvoma hrotmi
• 14 extrémne robustných a stabilných stĺpikov PREMIUM s pozinkovaným uzemňovacím hrotom
• mimoriadne stabilné zvárané uzly
• zosilnený, pod napätím horný polyetylénový drôt
• vodorovné vedenie prúdu s 3 x 0,30 mm vodičmi TriCOND na polyetylénový drôt - veľmi dobrá vodivosť a dlhá životnosť
• voliteľne pripojiteľný zosilnený uzemňovací polyvodič na uzemnenie po celej dĺžke siete v náročných zemných podmienkach (napr. veľmi

piesočnatá alebo suchá pôda)
• lepšia stabilita a optimálne prispôsobenie terénu vďaka stabilným vertikálnym vzperám každých 30 cm
• na všetky plastové polypropylénové drôty poskytujeme 3-ročnú záruku proti poškodeniu UV žiarením

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Výška stĺpika vhodný náhradný 
stĺpik €

27830 Jednotlivý hrot 50 m 108 cm biela / modrá 14 27806 24
27831 Dvojitý hrot 50 m 108 cm biela / modrá 14 27807 24
27832 Jednotlivý hrot 50 m 122 cm biela / modrá 14 27808 24
27833 Dvojitý hrot 50 m 122 cm biela / modrá 14 27809 24

3 year warranty of UV 
stability

Princíp +/- - intenzívnejšie impulzy 
pre maximálnu bezpečnosť.
V systémoch plus/mínus ohradníkov 
sa vodiče striedavo pripájajú na ter-
minál ohradníka (+) a uzemňovaciu 
svorku (-) vášho elektrického 
ohradníka pomocou svoriek na 
zväzovanie vodičov. Výsledné 
uzemňovacie vodiče zosilňujú 
elektrický šok pre zviera aj v náročných 
terénnych podmienkach, ako je suchá, 
piesčitá alebo zasnežená pôda.

Naskenujte kód
QR a získajte 
ďalšie 
informácie 

Možnosti pripojenia
• PLUS net
• Sieť PLUS s uzemnením cez

uzemňovací vodič
- zdokonalené uzemnenie pre
suché pôdy
- silný úraz elektrickým 
prúdom pri súčasnom 
kontakte uzemňovacieho 
drôtu a vodivého drôtu nad 
ním pri pokuse o podhrabanie 
sa pod zem

• Sieť PLUS/MINUS

Nové produkty

3 x 0.30 mm 

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX 50 m

12
2 

cm

0,06 Ω/m

14 x 
Premium
Post

30,0 cm

15,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

18,0 cm

14,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

15,0 cm

13,0 cm

13,0 cm

13,0 cm 30,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

18,0 cm

3 x 0.30 mm 

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX 50 m

10
8 

cm

0,08 Ω/m

14 x 
Premium
Post

AKO TitanNet Premium Vario

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post



24

PoultryNet súprava všetko v jednom 230 V
Komplexný balík bez starostí so všetkými potrebnými komponentmi na rýchlu a jednoduchú inštaláciu 
elektrického pletiva na ochranu hydiny, psov, mačiek alebo králikov. S nabíjacou energiou 1,0 joulu v zdroji 
napájania a úzkou sieťkou sú chránené zvieratá a záhrada v bezpečí.

• žiadne zdĺhavé nákupy modulov, všetky potrebné diely pohodlne v jednej krabici
• napájací zdroj 230 V s príkonom 1,0 J: kompaktné zariadenie s neobmedzenou ochrannou dobou vďaka prevádzke v sieti
• sieť s obzvlášť malou šírkou ôk v spodnej časti, ako aj stabilné plastové stĺpiky s pozinkovaným spodným koncom
• sada obsahuje zodpovedajúci zemniaci stĺpik, viacúrovňovú skúšačku ohradníka a všetky potrebné káble. sada obsahuje aj

výstražnú tabuľku elektrického ohradníka, ktorá je vždy potrebná a musí byť pripevnená na dobre viditeľnom mieste na sieti
• dá sa postaviť a demontovať v priebehu niekoľkých minút bez potreby špeciálneho náradia

Vďaka starostlivo premyslenej koncepcii a sortimentu výrobkov 
zostavenému odborníkmi je táto súprava skutočným balíkom bez starostí!

Sada obsahuje:  
1 x sieť na hydinu zelená, 50 m, výška 106 cm, dvojhrotá (3 roky záruka na odolnosť drôtu voči UV 
žiareniu), 1 x ohradník 230 V sieťová prevádzka Compact Power N 700 (3 roky záruka),  
2 x 10 m kábel pod zemou (na pripojenie zariadenia k sieti a uzemnenie),  
1 x svorka na pripojenie drôtu (na pripojenie zariadenia k sieti a uzemnenie),  
1 x uzemňovacia tyč,  
1 x súprava na opravu siete,  
1 x tester plotu,  
1 x výstražná tabuľka,  
1 x návod na montáž

Kat.číslo €
441155 1 12

Nové produkty
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Súprava Všetko v jednom pre hydinu Solar
Kompletná sada so všetkými potrebnými komponentmi na rýchlu a jednoduchú inštaláciu elektrického pletiva na 
ochranu hydiny, psov, mačiek alebo králikov. Vďaka 0,4 joulu nabíjacej energie v solárne napájanom zariadení a 
hustej sieti sú chránené zvieratá a záhrada v bezpečí.

• žiadne zdĺhavé nákupy modulov, všetky potrebné diely pohodlne v jednej krabici
• solárne zariadenie s Joulovým vstupom: 0,4 J s inteligentným riadením batérie s ochranou proti hlbokému vybitiu: 2 týždne

prevádzky bez slnka a dlhá životnosť batérie
• sieť s obzvlášť malou šírkou ôk v spodnej časti, ako aj stabilné plastové stĺpiky s pozinkovaným spodným koncom
• sada obsahuje zodpovedajúci zemniaci stĺpik, viacúrovňový tester ohradníka a všetky potrebné káble. súčasťou sady je aj

výstražná tabuľka elektrického ohradníka, ktorá je vždy povinná a musí byť pripevnená na dobre viditeľnom mieste na pletive
• dá sa postaviť a demontovať v priebehu niekoľkých minút bez potreby špeciálneho náradia

Vďaka starostlivo premyslenej koncepcii a sortimentu výrobkov zostavenému odborníkmi je táto súprava skutočným balíkom bez starostí!

Sada obsahuje:
1 x sieť na hydinu zelená, 50 m, výška 106 cm, dvojhrotá (3-ročná záruka na odolnosť drôtu voči UV 
žiareniu), 1 x solárne zariadenie Sun Power S 250, vrátane 12 V, 3 W solárny modul (3-ročná záruka),  
1 x batéria AGM, 12 V, 4 Ah (záruka 6 mesiacov),  
1 x napájací akumulátor 230 V na dobíjanie alebo údržbu akumulátora počas zimných mesiacov,  
1 x uzemňovací kábel (čierny),  
1 x krokosvorka na pripojovací kábel plota (červená),  
1 x uzemňovacia tyč,  
1 x súprava na opravu siete,  
1 x tester plotu,  
1 x výstražná tabuľka,  
1 x návod na montáž

Kat.číslo €
441154 1 12

Nové produkty
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PoultryNet Premium
môžu byť elektrifikované

Naše siete na hydinu Premium sú teraz k dispozícii aj vo výške 122 cm

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet s stĺpikov      vhodný náhradný stĺpik €
292412 Jednotlivý hrot 50 m 122 cm zelená 15 292407 1 18
292413 Dvojitý hrot 50 m 122 cm zelená 15 292408 1 18

Záruka 3 roky na 
odolnosť voči UV  

can be electrified

PoultryNet Premium
Naše voliteľne elektrifikovateľné siete na hydinu zaujmú osvedčenou 
kvalitou a novými inovatívnymi stĺpikmi. Extrémne robustné a 
stabilné stĺpiky PREMIUM poskytujú absolútnu stabilitu a zabraňujú 
prehýbaniu sietí. Vďaka úzkym okám v spodnej časti siete sú tieto 
siete ideálne pre kurčatá, husi a morky, ako aj pre jahňatá.
• extrémne robustné a stabilné stĺpiky PREMIUM s 

pozinkovaným hrotom
• extrémne stabilné zvárané uzly
• obzvlášť malá šírka ôk v spodnej časti siete
• na všetky plastové polypropylénové drôty poskytujeme 3-ročnú 

záruku proti poškodeniu UV žiarením

Premium Poultry Net
neelektrifikovateľné

Kat.číslo Zemný hrot Dĺžka Výška Farba Počet s stĺpikov      vhodný náhradný stĺpik €
292410 Jednotlivý hrot 50 m 122 cm zelená 15 292407 1 18
292411 Dvojitý hrot 50 m 122 cm zelená 15 292408 1 18

Nové produkty

pre husi a morky dôrazne odporúčame používať siete na hydinu v kombinácii s vhodným impulzným prístrojom

Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post

15 x 
Premium
Post

50 m

12
2 

cm

5,6 cm

11,2 cm

15,2 cm

16,8 cm

24,4 cm

5,6 cm
5,6 cm
5,6 cm
5,6 cm

11,2 cm

15,2 cm

3 x 0.20 mm INOX15 x 
Premium
Post

50 m

12
2 

cm

0,70 Ω/m

5,6 cm

11,2 cm

15,2 cm

16,8 cm

24,4 cm

5,6 cm
5,6 cm
5,6 cm
5,6 cm

11,2 cm

15,2 cm

NOVÝ

NOVÝ
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Vhodné pre všetky štandardné systémy elektrických 
ohradníkov s pevnými vertikálnymi vzperami!

Kat.číslo Popis MO Kus / Jednotka €
442005/101 rovný 1 blister             10 / blister       1/100

Vhodné pre všetky štandardné systémy elektrických ohradníkov s pevnými vertikálnymi vzperami!

Sada obsahuje: 2 x priamy konektor, 2 x krížový konektor, 2 x T-konektor

Kat.číslo Materiál Kus / Jednotka €
442020/081 nehrdzavejúca oceľ 1 / blister        1/100

patentovaný

patentovaný

Vyrobené v Nemecku

Vyrobené v Nemecku

Vyrobené v NemeckuLitzclip® set na opravu oplotenia
• najmä na opravu sietí na ovce, hydinu a králiky

Sada obsahuje: 
4 x rovné 3 mm polypropylénové konektory
2 x 3 mm polypropylénové krížové konektory
2 x 3 mm polypropylénové T-konektory

Kat.číslo Materiál MO Kus / Jednotka €
442018/081     nehrdzavejúca oceľ       1 blister 8 / blister            
1/100

Nové produkty

Litzclip® Zvislý spojovací prvok pre pastvinové siete
• jednoduché riešenie na opravu zlomených vertikálnych vzpier v pasienkových sieťach

Litzclip® Opravná súprava pre vertikálne vzpery v pastvinových sieťach
• jednoduché riešenie na opravu zlomených vertikálnych vzpier v pastvinových sieťach
• spojovacia platnička z nehrdzavejúcej ocele
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VETIS Kráľ ovičové Kračany

Centrálny sklad a sídlo firmy 
930 03 Královičové Kračany 91 
Tel.: 031/ 55 14 112

Mob: 0918/ 514 112

E-mail: vetis@vetis.sk

Pobočky:

VETIS Košice
Cottbuská 11
040 23 Košice
Tel.: 055/ 79 99 017-19
mobil: 0918/ 514 118
e-mail: kosice@vetis.sk

VETIS Zvolen 
Jesenského 25
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 53 26 198
mobil: 0918/ 514 117
e-mail: zvolen@vetis.sk

VETIS Poprad
Areál PD Poprad
ul Na letisko č. 107
058 01 Poprad
Tel./fax: 052/ 77 67 559
mobil: 0918/ 514 116
e-mail: vetispp@proagro.sk

Regionálne zastúpenie VETIS AGROKONTAKT s.r.o.

Agrokontakt s.r.o.
Hlavná 170
Podtureň
033 01 Liptovský Hrádok
Tel: 044/ 52 22 863
Fax: 044/52 21 710
mobil 0905/ 693 964, 0905/ 552499
e-mail: agrokontakt@stonline.sk


