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vyhrievaná napájačka; 
nádoba zo zliatiny, 
celá smaltovaná; pre 
upevnenie na potrubie, 
alebo na stenu; výhon 
ohrevu: 80 W

Napájačka vyhrievanáNapájačka vyhrievaná
  s potrubným ventiloms potrubným ventilom

chránená pred zamrznutím
 do cca. -20°C

s napájacou miskou z 
nereze a stabilným 
liatinovým telom; extra 
veľká a široká miska 
(ø27cm, výška 12cm) 
s 5 l objemom; 
s rúrkovým ventilom 
 ½ zolová prípojka vody

vysoký prietok až 20l/min

Napájačka E21 nerezová  Napájačka E21 nerezová  
      s rúrkovým ventiloms rúrkovým ventilom

24 V, vykurovací 
výkon: 50 W; 
s rúrkovým ventilom; 
napájačka zo šedej 
liatiny, smaltovaná;
1/2" vnútorný závit; 
objem nádoby: 1,6 litr.

Napájačka vyhrievaná s Napájačka vyhrievaná s 
rúrkovým ventilom H10rúrkovým ventilom H10 napájačka z vysoko kvalitného plastu; prípojka 

vody 1/2“; s integrovaným vykurovacím káblom 
(cca.31 W); s ventilom a výtokovej zátky; objem: 
5l; prietok vody: cca 6,5l/min.

Napájačka SH230Napájačka SH230

chránená pred zamrznutím
 do cca. -15°C

Vaše vodovodné 
vedenie vydrží bez 
mrazu max. -45 °C; 
integrovaný 
termostat; IPX7; 
odskúšané VDE

Vyhrievací kábel 1mVyhrievací kábel 1m
s termostatom 230Vs termostatom 230V

179,95€
179,95€ 53,95€

53,95€

129,95€
129,95€

16,95€
16,95€

228,50€

61,50€

Kat.č. 22355

Kat.č. E221860

Kat.č. 222005

148,99€

Kat.č. 223582

18,99€

Kat.č. Názov Cena Akciová Cena

222062 230V bez ohrevu 113,00€ 98,95 €

222064

230V s ohrevom 
potrubia 123,99€ 114,95 €

222065
24V s ohrevom 
potrubia 123,99€ 114,95 €
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osvedčený značkový výrobok; 
kompletný s hliníkovou 
násadou a rukoväťou; 
po bokoch zvýšené zuby; 
rozmery vidiel: 40x30 cm

Vidla na konský hnoj AubioseVidla na konský hnoj Aubiose

20 zubový; 
dĺžka hrotu: cca 31 cm; 
bez rukoväte; 
s lievikom

Vidla na konský hnoj,  Vidla na konský hnoj,  
        metal, 20 zubovýmetal, 20 zubový

17,50€17,50€

33,99€

18,99€

Kat.č. E20007
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29,95€29,95€
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    Vidla na konský hnoj Vidla na konský hnoj 
z ABS plastu s násadouz ABS plastu s násadou

mimoriadne stabilné vyhotovenie

vyrobená z vysokokvalitného 
umelohmotného materiálu, 
spolu 13 pružných zúbkov 
so spevnením na stranách; 
rozmery: 43x37 cm
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26,95€26,95€

29,99€

Vidla na konský hnoj Premium Vidla na konský hnoj Premium 
              s hliníkovou násadous hliníkovou násadou

vyrobená z inovatívnej nezničiteľnej 
umelej hmoty; ľahké; 
zvýšená UV stabilita; 
koncipovaná pre najtvrdšie 
aplikácie; individuálne testované
 na najprísnejšie požiadavky 
na kvalitu s ohľadom na odolnosť 
proti nárazu, lomové zaťaženie a
teplotnú 
odolnosť (-20 °C až +50 °C); 
s hliníkovou násadou
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19,50€19,50€
22,50€

        Mistboy - súprava, Mistboy - súprava, 
lopata a škrabka 75cm lopata a škrabka 75cm 

s lopatou a škrabkou; Mistboy
má uzavretú dosku na zadnej 
strane, čo umožňuje ľahšie 
oškrabanie a rýchlejšiu prácu; 
ideálny na vyčistenie vozíkov, 
pre prevoz koňa alebo pre rýchle 
vyčistenie paddocku; 
dĺžka: 75 cm; dostupné vo 
viac farbách

15,95€15,95€
18,95€
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prenosné závesné 
kŕmne vedro; 
vyrobené z odolného 
nárazuvzdorného 
plastu; rozmery: 
28x37x32 cm; objem: 
13 litr.; farba: zelená

      Vedro na krmivo Vedro na krmivo 
pre kone závesné 13l pre kone závesné 13l 

11,95€

AKCIA!   platí do 31.12.2019

9,95€9,95€
Kat.č. E323480

Box na krmivo s vrchnákom 60lBox na krmivo s vrchnákom 60l

Objem: 60 litr.

vyrobené z odolného plastu pre použitie ako 
doplnkový zásobník krmiva; ľahké; jednoduché;
celková výška s vekom: 57 cm; 
Priemer: horný Ø 45 cm, spodný Ø 36 cm; 
Objem: 60 litr.; Farba: čierna

Kat.č. E323474
16,95€16,95€

17,95€

vyrobené z plastu; 
s odtokovou zátkou; 
rozmery:33x33,5x28 cm; 
Objem: 9 litr.

Kŕmny žľab na jadrové krmivoKŕmny žľab na jadrové krmivo

12,95€

Kat.č. 32460

9,95€9,95€

Malá sieťka na senoMalá sieťka na seno

Kat.č. E321296veľkosť oka: 5x5 cm; 
s krúžkami; 
sieťka s malými okami; 
farba: červená

7,95€7,95€

8,95€

29,99€

25,95€25,95€ Kat.č. E322000

veľkosť oka 3x3 cm; 
šetrí až 30% krmív; 
extrémne odolné 
proti roztrhnutiu; 
Rozmery:
160x100 cm;
farba: biela

Sieť pre seno Sieť pre seno 
pre 24 hodinové kŕmeniepre 24 hodinové kŕmenie

3.
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  Zvon na seno s 5 veľkými otvormiZvon na seno s 5 veľkými otvormi

pre okrúhle balíky s max. 
priemerom 160x125 cm 
alebo 130x135 cm; 
mrazuvzdorný plastový 
materiál s vstavanou 
ochranouproti UV žiareniu; 
robustná konštrukcia;
s integrovanou rukoväťou; 
pre hovädzí dobytok a kone

Kat.č. 14557

595,95€595,95€
662,95€

Kŕmidlo pre kone Kŕmidlo pre kone 
        s bezpečnými mrežamis bezpečnými mrežami

Kat.č. 291256 1 299,95€1 299,95€

1 718,95€

s 12 drážkami pre kone; univerzálny 
pre guľaté a obdĺžnikové balíky 
s dĺžkou alebo priemerom do 1,8m; 
pozinkované; 
vnútorné rozmery: cca. 2x2 m; 
rozmery: cca. 2,12x2,12x2,5 m

Sieťka na senoSieťka na seno
sieť je umiestnená nad potravinami / balíkmi tak,aby zvieratá jedli pomalšie a 
dôkladnejšie, čo pomáha zlepšiť ich trávenie; pohodlné a rýchle skladanie nahor a nadol

Kat.č. Šírka ôk dĺžka šírka cena
Akciová 

cena

291260/K 4,5 cm 3,6 m 2,4 m 120,95 € 99,95 €

291261/K 10 cm 3,6 m 2,4 m 100,89 € 89,95 €

4.
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      Palisádové kŕmidlo, štvorcovéPalisádové kŕmidlo, štvorcové

Kat.č. 291255 1 275,95€1 275,95€
1 630,95€

12 miesta na kŕmenie; univerzálny na seno s dĺžkou 
alebo priemerom do 1,8m pre kone a 
hovädzí dobytok; pozinkované; nastaviteľné lišty; 
vnútorné rozmery: cca. 2x2 m; 
rozmery: cca. 2,12x2,12x2,5 m 

Senník guľaté kŕmidlo Senník guľaté kŕmidlo 

Kat.č. 291258

669,95€669,95€

796,89€

pre štvorcové a okrúhle balíky; 12 
prívodných štrbín; pozinkovaný; výška: 
cca. 116 cm; vonkajší priemer: cca. 236 cm; 
vnútorný priemer: cca. 219 cm

  Vozík na sedlo Vozík na sedlo 
a príslušenstvoa príslušenstvo

Kat.č. E321000

stabilný; vyrobený 
z práškových 
kovových rúrok; 
mobilný a 
skladací; držiak na 
pucáky, stojan na 
sedlo a dva háčiky 
na uzdečky; 
rozmery: 
127x48x78 cm

59,95€59,95€

68,50€

Skriňa na sedlo, pre 2 sedláSkriňa na sedlo, pre 2 sedlá
vyrobené z pozinkovaného 
oceľového plechu;
s odkladacím priestorom; 
2 držiaky sediel; s vetraním; 
uzamykateľná; 
rozmery: 60x60x106 cm; 
hmotnosť: 30 kg

Kat.č. E32707

169,95€169,95€
189,95€

5.
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Box pre teľatá malýBox pre teľatá malýKat.č. 14610PDP

590,95€590,95€660,95€

stabilný; kovový rám pozinkovaný v ohni; extrémne 
drsný a protišmykový sklolaminátový podlahový rošt 
(dvojdielny); ľahko čistiteľné bočné steny 
z PVC-panelov s hladkým povrchom; vrátane držiaka 
na napájacie vedro o dvoch sklápacích držiakov na 
vedro; extra veľké gumové kolesá a sklopné držadlá 
na prednej strane; bez strechy; pre teľatá vo veku až 
do 2 týždňov; rozmery: 130x85x106 cm

CalfHouse Master Plus s ľahkým oplotenímCalfHouse Master Plus s ľahkým oplotením

Kat.č. 14470

439,95€439,95€659,95€

vyrobený z plastu zosilneného sklenenými 
vláknami, teľaťu ochranu pred 
poveternostnými vplyvmi a voľný 
priestor na ošetrovanie poľnohospodárom. 
Rozmery búdy vonkajšie: 
D 200 x Š 115 x V 135 cm
Rozmery oplotenia:
D 150 x Š 110 x V 96 cm
Hmotnosť ľahkého oplotenia: cca 30 kg

6.
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Škrabadlo HappyCow DuoŠkrabadlo HappyCow Duo
Kat.č. 18820

2 099,95€2 099,95€
2 736,00€

vysoko kvalitné polyamidové štetiny zaručujú 
dlhodobé používanie; novo vyvinutá elektronika 
pre bezporuchovú a bezúdržbovú prevádzku; 

informatívny displej; možnosť nastavenia doby chodu 
kief (7,5-120 s); napätie: 230 V/50 Hz; Výkon: 0,37 kW; Otáčky: 60 
ot./min.; Hmotnosť: 140 kg; Krytie: IP56; Materiál štetín: polyamid 
(PA); Rozmery: 115x40x105 cm

Škrabadlo TEXAS pre dojniceŠkrabadlo TEXAS pre dojnice

Kat.č. 293100

69,95€69,95€

79,95€

s drevenou zadnou časťou; 
stabilné vyhotovenie 
so zabudovanou pružinou; 
horizontálna kefa pohyblivá 
do všetkých smerov; 
rozmery kefy: 50x10 cm

Transformátor 300 VATransformátor 300 VA

transformuje napätie z 230 V na 24 V; 
použiteľné pre všetky nemrznúce 
nádoby na napájanie; ochrana proti 
skratu a preťaženiu prostredníctvom 
automobilovej poistky v okruhu 
výstupného prúdu; 
IP65 (transformátor) / IP 20(prípojka); 
300 VA

Kat.č.
 222626

99,95€
99,95€

105,95€

7.
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Automatické dvierka 300x400 mm Automatické dvierka 300x400 mm 
pre hydinupre hydinu

178,95€

riadenie so svetelným senzorom; časovo závislé riadenie; 
manuálne ovládanie; 
max.zdvíhacia sila: cca 2,5 kg; 
max.výška zdvihu: 600 mm; 
napájanie: 230 V/ 12V; veľkosť dverí: 300x400 mm

Kat.č. 70546

159,95€159,95€

Vodivé Lano TopLine UltraVodivé Lano TopLine Ultra
polyesterové jadro pre maximálnu 
trvanlivosť a odolnosť; 
vodoodpudivé; dĺžka: 300 m; 
doporučená max. dĺžka: 6,000 m; 
odpor Ω/m: 0,311; 
TriCOND: 0,30 mm; 
zaťaženie: 650 kg;
 farba: biela/čierna

59,95€59,95€ Kat.č. 441984
79,95€

PVC pásPVC pás

vysoká priepustnosť svetla; vysoká odolnosť proti opotrebovaniu; UV stabilizované

Kat.č. dĺžka šírka hrúbka cena Akciová cena

291150 25 m 30 m 3 mm 129,95€ 118,95 €

291151 50 m 30 m 3 mm 249,95€ 218,95 €

8.
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Ohradný panel bez brányOhradný panel bez brány

ideálne pre montáž na mobilné oplotenie, ako aj na dočasné konské boxy; výška hornej trubice 
1,6 m; celková výška 1,70 m; hladká oválna trubica 50x30x1,5 mm; čistá vzdialenosť medzi 
rúrkami 20 cm; rýchle upevnenie reťaze umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie pripojenie 
viacerých panelov; pozinkované; stabilne

Kat.č. dĺžka Cena
Akciová 

cena

442592 3,0 m 145,95 € 125,95 €

442593 3,6 m 175,95 € 138,95 €

Ohradný panel s bránouOhradný panel s bránou
celková výška 2,2 m; šírka brány 1 m; zámok na otváranie a zatváranie 

oplotenej plochy; pozinkovaný

Kat.č. dĺžka Cena
Akciová 

cena

442594 2,4 m 214,95 € 178,95 €

442595 3,0 m 250,95 € 198,95 €

442596 3,6 m 270,95 € 229,95 €

9.
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užitočná ochrana pred zimnými teplotami; teplé a útulné s odnímateľnou 
vnútornou vložkou z termoizolačného materiálu, umývateľný pri 
teplote 30 °C; na suchý zips; vodotesná; 
materiál: vonkajší: 100% polyamide, 
vložka: 100% polyester; 
dostupné vo veľkostiach od 26 do 45

Termočižma ClassicTermočižma Classic

35,95€35,95€
45,99€

Kat.č. od E326141-E326160

Deka na koňaDeka na koňa

priedušný; materiál: 100% polyester; 
hladká, ľahko čistiteľná tkanina; 
dostupné vo viac farbách; 
dostupné vo veľkostiach od 125 do 165

Jazdecké rajtkyJazdecké rajtky

priedušné; vonkajší 
materiál: 95% bavlna, 
5% elastan, 
sed: 60% nylon, 
40% polyuretán; s 
vreckami; dostupné vo 
viac farbách; 
dostupné vo veľkostiach 
od 36 do 42

odod 9,99€ 9,99€
Od 59,99€Od 59,99€

odod 9,99€ 9,99€
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