
Strihacie strojčeky 
a príslušenstvá



Profesionálny strihací strojček pre ovce Heiniger ONE s flexi náhonom

   Profesionálny strihací strojček pre ovce Heiniger One s flexi náhonom - lankový závesný 
strojček má jednorýchlostný elektromotor One. Elektrické nožnice na strihanie oviec majú 
konštrukcia motora a prevodovky, ktorá zaručuje vysokú bezpečnosť prevádzky pri strihaní. 

• výkon motora 300 W
• rýchlosť 2950 /min
• rozmery 243 x 317 x 209 mm
• hmotnosť motora 6,5 kg
• hladina hluku 70 dB

K motoru je potrebné dokúpiť ručné strihacie nástavce.

Profesionálny strihací strojček pre ovce Heiniger EVO s pevným pohonom

     Profesionálny strihací strojček pre ovce Heiniger Evo s pevným pohonom - lankový závesný 
strojček má trojrýchlostný elektromotor je vybavený elektronickým bezpečnostným 
vypínačom. Elektrické nožnice na strihanie oviec majú konštrukcia motora a prevodovky, ktorá 
zaručuje vysokú bezpečnosť prevádzky. 
• výkon motora  300 W
•   rýchlosť    2700/3200/3500 /min
• rozmery  225 x 300 x 290 mm
•   hmotnosť motora  7,8 kg
•   hladina hluku  70 dB

K motoru a pevnému pohonu je potrebné dokúpiť ručné strihacie nástavce.

Profesionálna strihacia hlavica Heiniger ICON CYCLONE

      Strihacia hlava na ovce Heiniger Icon Cyclone - najnovšia profesionálna strihacia hlava od spoločnosti 
Heiniger. Použitá najmodernejšia technológia zaručuje vynikajúce prevádzkové vlastnosti, dlhšiu životnosť a 
menšiu potrebu údržby. Hlava je vybavená patentovaným systémom plávajúcich vidlíc, ktorý zabezpečuje 
rovnomerný prítlak medzi nožom a hrebeňom. Na hlave možno používať štandardné strihacie nože a hrebene 
prakticky všetkých značiek. Hlavu možno pripojiť aj k štandardným pohonom iných výrobcov vybaveným 
koncovkami so špirálou alebo bajonetom. 

• rozmery strihacieho nástavca 65 x 95 x 320 mm
• hmotnosť bez nožov 1,3 kg

Dodávané bez strihacích nožov a hrebeňov.

Profesionálna strihacia hlavica Heiniger ICON FX

    Najnovší model mechanickej strihacej hlavy ICON na strihanie oviec. Použitá technológia zaručuje 
vynikajúce prevádzkové vlastnosti, dlhšiu životnosť a menšiu potrebu údržby. Hlava je vybavená 
patentovaným systémom plávajúcich vidlíc, ktorý zaisťuje rovnomerný tlak medzi čepeľou a hrebeňom. 
Nižšia hmotnosť znižuje energiu potrebnú na každý zdvih. Tenšie telo hlavy zaisťuje vynikajúce uchopenie 
a maximálne pohodlie. 
     Presné rozloženie hmotnosti zaručuje vynikajúcu rovnováhu a ľahšiu pohyblivosť hlavy. Na hlavici 
možno použiť štandardné strihacie nože a hrebene prakticky všetkých značiek. Hlavu je možné pripojiť aj k 
štandardným pohonom iných výrobcov vybaveným špirálovými alebo bajonetovými koncovkami. Rozmery 
hlavy: 65x95x320 mm, hmotnosť bez nožov 1,193 kg.

Dodáva sa bez rezných nožov a hrebeňov.

Strihacie strojčeky a strihacie hlavice
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Strihací strojček XPERT 2 SPEED

   Dvojrýchlostný strihací strojček Xpert s káblom 5 m, je najnovším produktom 
spoločnosti Heiniger,  ktorý vám umožňuje rýchlo a ľahko strihať aj vo veľmi ťažkých 
podmienkach. 
     Strojček Xpert má inovatívne riešenia v kombinácii hlavy a rukoväte. Výkon motora 
250 W je trvalo veľmi tichý.

• motor 250 W
•   rýchlosť         2500/2800 ot / min
•   hmotnosť                    1180 g
•   dĺžka zariadenia         301 mm
•   dĺžka kábla                  5 m
• hladina hluku 72 db

     Jeden z mála strojčekov na trhu, na ktorom možno zameniť strihaciu hlavu pre strihanie 
oviec za hlavu pre strihanie koní a hovädzieho dobytka. Strihacia hlava je upevnená iba na 
dvoch skrutkách. Jednoduchá a rýchla výmena. Veľmi výkonný strihací strojček pre úpravu srsti 
koní a hovädzieho dobytka alebo oviec. Robustná konštrukcia, dlhá životnosť. Hlavica je 
osadená patentovaným systémom plávajúcej vidlice, ktorá zaisťuje rovnomerný tlak medzi 
nožom a hrebeňom.
     Na hlavicu je možné použiť štandardné strihacie nože a hrebene prakticky všetkých značiek. 
Strojček je dodávaný v plastovom kufríku spolu so skrutkovačom, kefkou a olejničkou.

320W
• hmotnosť strojčeka       1530 g
• výkon

• dĺžka
• rýchlosť
• napájanie

350 mm
2400 kmitov / min 
230V

Strihací strojček XTRA

      Výkonný elektrický ručný strihací strojček Heiniger na strihanie oviec pre pripojenie k 
12V batérii. Po pripojení na 12V autobatériu možno strihať 4-5 hodín. Strojček má 5 m dlhé 
odolné pripojovacie káble so svorkami. Použitá technológia zaisťuje vynikajúce prevádzkové 
vlastnosti, dlhšiu životnosť s potrebou menšej údržby. Hlavica je osadená patentovaným 
systémom plávajúcej vidlice, ktorá zaisťuje rovnomerný tlak medzi nožom a hrebeňom.

Strojček je dodávaný v plastovom kufríku spolu so skrutkovačom, kefkou a olejničkou.

160 W
2400 / min
350 mm
1530 g
86 dB

• výkon motora
• rýchlosť
• dĺžka zariadenia
• hmotnosť
• hladina hluku
• napájanie 12V

Strihací strojček S12

Strihacie strojčeky 
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Univerzálne strihacie hrebene

OVINA
šírka 77 mm

stredný nábeh

OVINA PREMIUM 
šírka 77 mm 

stredný nábeh

PRO LEGEND
šírka 84,5 mm
stredný nábeh

TOPAZ
šírka 84,5 mm
stredný nábeh

RAPIER
šírka 86 mm
dlhý nábeh

REFLEX
šírka 94 mm

stredný nábeh

Stríhacie hrebene na jemnú vlnu

AWESOME
šírka 92 mm
dlhý nábeh

WICKED
šírka 93,5 mm

dlhý nábeh

FREESTYLE
šírka 96 mm
dlhý nábeh

FREAK, Run-In
šírka 94,5 mm

dlhý nábeh

HUGE, Run-In
šírka 96 mm
dlhý nábeh

B-EVIL, Run-In/
LG2 šírka 94,5 mm

BAT nábeh

Strihacie hrebene na hrubšiu vlnu

CHARGER
šírka 93,5 mm
krátky nábeh

QUASAR
šírka 95 mm

stredný nábeh

QUANTUM, Run-In 
šírka 95 mm krátky 

nábeh

QUANTUM PLUS 
šírka 95 mm krátky 

nábeh

WARRIOR
šírka 96 mm
krátky nábeh

CONDOR, Run-In 
šírka 98 mm krátky 

nábeh

CALIBRE, LG2
šírka 93,5 mm
krátky nábeh

Špeciálne strihacie hrebene

BLIZZARD
na strihanie v zime

šírka 94,5 mm
krátky nábeh

MACH 9
na strihanie v zime

šírka 94 mm
dlhý nábeh

MOHAIR
na mohérové kozy

šírka 90 mm
krátky nábeh

SHATTLE
na strihanie srsti pomocou 

horného noža na vlnu. 
Kombinácia pre dobytok a kone

CAMELID
na strihanie lamy, 

alpaky a ťavy

Strihacie horné nože 

JET
výška noža 4,4 

mm

EDGE
výška noža 4,4 

mm 

DIAMOND 
výška noža 3,6 mm 

Run-in

XTREME 
výška noža 3,6 mm 

Run-in

STORM
výška noža 4,6 mm 
na zimné strihanie

Strihacie nože a hrebene
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Strihací strojček na kone Heiniger XPERIENCE 230V / 180W

     Xperience Heiniger  je najnovší a najtichší strihací strojček  na strihanie koní a hovädzieho dobytka na trhu. 
Výkonný, ale tichý moderný motor s permanentným magnetom zaisťuje vyšší prenos energie na strihacie čepele oproti 
porovnávateľným konkurenčným strihacím strojčekom. Ergonomický dizajn spolu s nízkou hmotnosťou uľahčuje jeho 
držanie. Ako prvý strojček na svete má unikátne pevne spojenie strihacie hlavy s rukoväťou, ktorá je navyše spevnená 
sklenými vláknami pre väčšiu mechanickú odolnosť a trvanlivosť. Nízka hladina hlučnosti spolu so zníženým tokom 
prúdu vzduchu od motora umožní aj strihanie nervóznych zvierat. Strojček je dodávaný v kufríku spolu s čistiacou 
kefkou, skrutkovačom a olejničkou.

• výkon motora
• hmotnosť
• dĺžka zariadenia
• rýchlosť
• napájanie
• dĺžka kábla
• hladina hluku

200W (ekvivalent 
350W) 1240 g
301 mm
2500 ot/min
230V
5m
70 dB

Strihací strojček na kone Heiniger XPERIENCE  2 SPEED

     XPERIENCE 2 SPEED je najnovší strihací strojček z vývoja spoločnosti HEINIGER. Vylepšený 
model je kombináciou rýchleho silného, ergonomického a predsa tichého strihacieho strojčeka. Je 
vybavený dvoma rýchlosťami a to 2600 / 2900 Dvojstrihov /min. Jeho váha, ako aj hlučnosť sú oproti 
modelu XPERIENCE nižšie.  
     Tento model vyniká jedinečným prepojením medzi strihaciou hlavou a telom strojčeka. 
XPERIENCE 2 – SPEED je dodávaný vrátane kufríka, strihacích nožov, skrutkovača, olejničky a 
čistiaceho štetca.

• výkon motora
• rýchlosť
• dĺžka zariadenia
• hmotnosť
• hladina hluku

250 Watov / 230V
2600 / 2900 Dvojstrihov /
min 301 mm
1.1800 kg
68 dB(A)

Strihací strojček U SV 230V / 320W pre kone a dobytok

Jeden z mála strojčekov na trhu, na ktorom možno zameniť strihaciu hlavu pre strihanie oviec za 
hlavu pre strihanie koní a hovädzieho dobytka. Strihacia hlava je upevnená iba na dvoch skrutkách. 
Jednoduchá a rýchla výmena. Veľmi výkonný strihací strojček pre úpravu srsti koní a hovädzieho 
dobytka alebo oviec. Robustná konštrukcia, dlhá životnosť. Hladký spoľahlivý chod vďaka 
vyváženému hnaciemu zariadeniu.

• výkon motora
• hmotnosť
• dĺžka zariadenia
• rýchlosť
• napájanie
• hladina hluku

 320 W
1530 g
350 mm
2400 zdvihov/
min 230V
86 dB

Strihací strojček  DELTA 230V / 180W pre kone a dobytok

    Výkonný elektrický ručný strihací strojček Heiniger DELTA na strihanie srsti koní a hovädzieho 
dobytka. Ergonometrický dizajn uľahčuje jeho držanie. Výkonný a tichý motor s možnosťou voľby 3 
rýchlostí strihania. Jednoduchá údržba. Moderný systém prítlaku strihacích čepelí obmedzuje nadbytočný 
prítlak a predlžuje tak ich životnosť.

     Strojček je dodávaný v plastovom kufríku spolu so skrutkovačom, kefkou a olejničkou.

• výkon motora
• hmotnosť
• dĺžka
• rýchlosť
• napájanie

180 W
1320 g
310 mm
2100/2800/3200 /min 
230V

Strihacie strojčeky 
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Strihacie strojčeky 

XPLORER batériový strihací strojček na kone a dobytok
     XPLORER je najnovší batériový strojček, ktorý používa moderné batérie s Li-Ion technológiou.  Unikátnym 
dvojzubým prevodom je sila motora optimálne prenesená do strihacej hlavy. Ergonomický dizajn spolu s nízkou 
hmotnosťou uľahčuje jeho držanie. Ako u všetkých strihacích strojčekov X- série je strihacia hlava pevne spojená s 
rukoväťou spevnenou sklenými vláknami. Praktická nabíjačka batérií s LED signalizáciou informuje o aktuálnom 
stave nabíjania.
     Strojček je dodávaný v kufríku spolu s čistiacou kefkou, skrutkovačom, olejničkou a nabíjačkou. Štandardne je 
strojček dodávaný s univerzálnou sadou strihacích čepelí 31/23. Celý sortiment výmenných čepelí nájdete v kapitole 
s ponukou strihacích čepeľí

• hmotnosť 990 g
• dĺžka 310 mm
• rýchlosť 2450 /min
• napájanie 10,8V Li-Ion
• hladina hluku 65 dB

Strihací strojček PROGRESS 230V / 65W
     Výkonný elektrický ručný strihací strojček Heiniger PROGRESS na strihanie srsti koní a hovädzieho 
dobytka. Ergonometrický dizajn a tenká rukoväť uľahčuje jeho držanie. Výkonný, ľahký a tichý motor s 
permanentným magnetom vybaveným poistkou proti prehriatiu zaisťuje bezproblémový chod. Jednoduchá 
údržba. Moderný systém prítlaku strihacích čepelí obmedzuje nadbytočný prítlak a predlžuje tak ich 
životnosť.
     Strojček je dodávaný v plastovom kufríku spolu so skrutkovačom, kefkou a olejničkou.

• výkon motora 80W
• hmotnosť 930 g
• dĺžka 280 mm
• rýchlosť 2200 /min
• napájanie 230V

Akumulátorový strojček SAPHIR OPAL 
     Malý, ľahký a mimoriadne tichý. Dva prevodové stupne motora, Vám umožňujú prispôsobiť rýchlosť každému typu 
vlasov, srsti a typu práce. 
     Vďaka 3100 otáčok za minútu v rýchlom režime, a 2600 v pomalom režime,  tento strihací strojček funguje hladko a 
rýchlo na všetky typy srsti. Najnovšia technológia lítium-iónových batérií poskytuje 240 minút bezdrôtového strihania. 
Úplné nabitie batérie trvá iba hodinu. Vďaka zabudovanému indikátoru stavu batérie môžete kedykoľvek skontrolovať 
zostávajúci čas batérie. Strojček Opal má najmodernejší ergonomický dizajn a perfektne padne do ruky. Navyše je tento 
strojček mimoriadne malý a ľahký. Toto umožňuje profesionálom bez námahy pracovať -   či už pri starostlivosti o vlasy, 
pri veterinárnych aplikáciách alebo pri úprave štýlu psov, koní a kráv.

• rýchlosť 2600/3100 dbs / min
• rozmery 204 x 50 x 44 mm
• hmotnosť 415 g
• napätie batérie 7,2 V
• kapacita batérie 2850 mAh

Strihací strojček HEINIGER SAPHIR

      Malý veľmi ľahký a tichý batériový strihací strojček s výkonom 35W vážiaci iba 440g. Vďaka dobre ergonomicky 
tvarovanej rukoväti strojček dobre padne do ruky. Použitie špičkových Li-Ion batérií umožňuje 50 - 60 minút strihanie 
na jedno nabitie. Doba nabíjania batérií je menej ako 45 minút. Nabíjačka spolu s dvoma batériami v sade tak umožňuje 
nepretržité strihanie. Ideálny strojček na profesionálnu úpravu srsti psov a mačiek a tiež pre výstavné strihanie na tele 
koní a hovädzieho dobytka alebo na použitie vo veterinárnej praxi. Vhodný do náročných prevádzok. 
    Strojček je dodávaný v kufríku spolu s 2 ks Li-Ion batériou, nabíjačkou, čistiacou kefkou a olejničkou.

• rýchlosť 2650 / min
• dĺžka 204 mm
• hmotnosť 440 g
• napätie 7,4 V
• kapacita batérie 1400 mAh
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Strihacie strojčeky 

Strihací strojček HEINIGER SAPHIR STYLE

     Malý veľmi ľahký a tichý batériový strihací strojček s výkonom 35W vážiaci iba 440g. Vďaka dobre ergonomicky 
tvarovanej rukoväti strojček dobre padne do ruky. Použitie špičkových Li-Ion batérií umožňuje 50 - 60 minútové 
strihanie na jedno nabitie. Doba nabíjania batérií je menej ako 45 minút. Nabíjačka spolu s dvoma batériami v sade tak 
umožňuje nepretržité strihanie. Moderný atraktívny dizajn. Ideálny strojček na profesionálnu úpravu srsti psov a 
mačiek a tiež pre výstavné strihanie na tele koní a hovädzieho dobytka alebo na použitie vo veterinárnej praxi.
     Strojček je dodávaný v kartónovej krabici spolu s 2 ks Li-Ion batériami, nabíjačkou, čistiacou kefkou a olejničkou. 

• výkon motora 35W
• hmotnosť 440 g
• dĺžka 204 mm
• rýchlosť 2650 /min
• napájanie 7,4V / 1400mAh

Akumulátorový strojček HEINIGER SAPHIR BASIC

     Bezkáblový,  profesionálny a veľmi elegantný strojček na strihanie psov  a iných zvierat. Vysoký výkon na strihanie psov, koní, 
hovädzieho dobytka a iných zvierat.  Má účinnú batériu, ktorá po úplnom nabití vydrží strihať 90 minút.  Doba nabíjania úplne vybitého 
akumulátora je veľmi krátka, 60 minút. Indikátor LED namontovaný na statíve indikuje úroveň nabitia batérie.  Nabíjačka má aj funkciu 
stojana,na ktorom môže strojček stáť po ukončení práce. Je to dokonalý strojček pre tých, ktorí nechcú kábel, ktory obmedzuje slobodu 
pohybu.
     Odporúčame predovšetkým salónom, na výstavy, veterinárom, návštevám klientov atď. Bezúdržbový, nevyžaduje olejovanie a 
mazanie vnútorných mechanizmov. Ľahko použiteľný mechanizmus výmeny nožov zaisťuje rýchlu výmenu a uľahčuje čistenie.

• motor 35 W
• rýchlosť 2650 ot / min
• dĺžka 204 mm
• výkon 100-240 V, 50-60 Hz
• hmotnosť 424 g

Strihací strojček HEINIGER SAPHIR BASIC

     Strihací strojček Saphir Cord je veľmi výkonný strihací strojček s vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Je vybavený 
3m káblom a počtom otáčok  3200 Dvojstrihov /min. To zaručuje vynikajúci strih akejkoľvek srsti.
Saphir Cord je veľmi výkonný strihací strojček s vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Tichý a výkonný 35W motor 
ktorý je vybavený dvomi permanentnými magnetmi, zaručuje vynikajúci výkon 3200 Dvojstrihov /min.. Využiteľný pre 
kompletné strihanie  menších  zvierat, ako aj citlivých a ťažko dostupných miest väčších zvierat ako sú uši, okolie očí, 
nohy, slabiny atď. Veľký výber výmenných strihacích hláv, kompatibilný s nožmi Andis, Moser, Oster a Wahl.
    Po prvom použití sa stane Saphir Cord Vaším nenahraditeľným pracovným nástrojom pre profesionálne strihanie 

zvierat. 
• výkon motora 35W
• hmotnosť 440 g
• dĺžka 204 mm
• rýchlosť 200 /min
• napájanie 230V

Strihací strojček HEINIGER MIDI STYLE

     Tento zastrihávač sa používa na čiastočné 
strihanie a zastrihávanie kontúr v oblasti hlavy, 
nôh, brucha a chvosta. Nastaviteľná strihacia 
hlava zaisťuje plynulé nastavenie dĺžky strihu 
od 0,5 do 2,5 mm. Výrobok sa dodáva spolu s 5 
zaskakovacími hrebeňmi s dĺžkami strihu 4, 8, 
12, 16 a 20 mm. 

• rýchlosť 4800 dbs / min
• rozmery 175 x 46 x 50 mm
• hmotnosť 240 g

Strihací strojček HEINIGER MINI STYLE

     Tento Mini Trimmer strihací strojček sa dostane 
do všetkých ťažko prístupných miest ako labky, oči a 
chvost. Nastaviteľný Snap-on hrebeň umožňuje dĺžku 
strihu od 3 až do 6 mm. Tento zastrihávač je ideálny 
pre finálny styling psa. Po ostrihaní strunovú hlavicu 
možno ľahko vybrať a vyčistiť.

• rýchlosť  2750 dbs / min
• rozmery  146 x 30 x 38 mm
• hmotnosť  120 g
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Strihacie hlavice

Sada nožov

21/23 - univerzálna sada, na úpravu aj špinavej srsti dobytka/koní. Dĺžka srsti po strihaní 2-4 mm.
31/15 - kombinácia spodného noža 31 a horného noža 15 je štandardná na strihanie dlhej konskej srsti, 2-4 mm.
31F/15 - kombináciou čepelí 31F -15 dosiahnete dokonalé zastrihnutie srsti o 1-2 mm.
31/23 - štandardná sada nožov 31-23 na úpravu čistej konskej srsti. Dĺžka srsti po strihaní 2-4 mm.
31F/23 - Súprava nožov 31F-23 na dokonalú úpravu vyčistenej konskej srsti. Dĺžka srsti po strihaní 1-2 mm.
35/17 - Dĺžka srsti po strihaní je približne 2 - 4 mm. Spodná čepeľ má 35 zubov, horná čepeľ má 17 zubov.
35F/17 - Dĺžka srsti po strihaní je 1 - 2 mm. Dolná čepeľ má 35 zubov a horná čepeľ 17.
18/15 - Kombinácia nožov 18 a 15 je vhodná na strihanie dobytka. Dĺžka srsti po strihaní 2-4 mm.
53/23 - Špeciálna sada nožov 53-23 na oholenie chĺpkov s dĺžkou do 1 mm.

Čepele na strihanie SAPHIR

#30
výška strihu je 0,8 mm

#40
výška strihu je 0,6 mm

#7
výška strihu je 3,2 mm

#4
výška strihu je 9,5 mm

#10WF
výška strihu je 1,5 mm

#9
výška strihu je 2,0 mm

#15
výška strihu je 1,5 mm

#7F
výška strihu je 3,2 mm

#4F
výška strihu je 9,5 mm

#15W
výška strihu je 1,0 mm

#8,5
výška strihu je 2,8 mm

#10
výška strihu je 1,8 mm

#5F
výška strihu je 6,0 mm

#10W
výška strihu je 2,3 mm

#50
výška strihu je 0,4 mm

#5
výška strihu je 6,0 mm

#5/8
výška strihu je 0,8 mm

Sada náhradných kovových nástavcov na strojčeky HEINIGER - 9ks

Výška strihu 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22,25 a 32 mm 
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Príslušenstvo k strihacím strojčekom.

Počítadlo HEINIGER

• mechanické počítadlo počíta až do 9 999
• jednoduchý pákový mechanizmus

Skrutkovač Heiniger dvojitý na strihacie strojčeky  Heiniger

Skrutkovač Heiniger dvojitý na strihacie 
strojčeky na ovce Heiniger - originálny 
skrutkovač pre prácu so strihacími nožmi 
má osembokú hlavicu pre perfektné 
uchopenie.

Čistiaca kefa Heiniger špeciál na čistenie spodných nožov strihacích strojčekov

   Čistiaca kefa Heiniger špeciál na čistenie spodných nožov strihacích 
strojčekov - slúži na čistenie strihacích strojčekov, najmä spodných nožov 
strojčekov pre ovce, dobytok a kone. Kovová hrana odstraňuje olej a kefa 
odstráni zvyšok nečistôt. 
    Najlepšie je vykonať očistu pred každou prestávkou, kým je olej ešte 

mäkký, aby strihací nôž následne lepšie vnikal do vlny. Akonáhle sa olej 
schladí a zatvrdne, už sa dostáva zo strihacích nožov veľmi ťažko.

Mazací olej Heiniger 100 a 500ml

     Ponúkame komplexné príslušenstvo a 
doplnky k pohodlnému strihaniu. 
Špeciálny mazací olej šetrný k životnému 
prostrediu a pokožke. 
     Tento špeciálny olej zvyšuje výkon, 
znižuje opotrebovanie nožov, čím 
predlžuje ich životnosť.

Lepidlo Heiniger latexové 250 ml na lepenie brúsnych kotúčov na brúsky

     Lepidlo Heiniger latexové 250 ml na lepenie 
brúsnych kotúčov na brúsky strihacích nožov pre 
ovce Heiniger, Lister a DD Horner - špeciálne 
latexové lepidlo na lepenie brúsneho plátna na 
kovové disky, lepidlo na brúsne kotúče. 

     Aplikujte v tenkej vrstve štetcom. Lepidlo sa 
dá ľahko odstrániť pri pravidelnom používaní.

Držiak nožov pri brúsení

Jednoduchý a praktický 
držiak na nože 

Kameň Heiniger na kontrolu správneho nabrúsenia nožov a hrebeňov

   Kameň Heiniger na kontrolu správneho 
nabrúsenia nožov a hrebeňov - nevyhnutný 
nástroj z karbidu kremíka na brúsenie nožov a 
hrebeňov na strihanie oviec.

Držiak nožov pri brúsení
Brúsna pasta hrubá a jemná

Hrubá a jemná brúsna pasta je 
vhodná pre všetky typy hlavíc 
všetkých strihacích strojčekov 
Heiniger.
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Dvojkotúčová brúska Heiniger ACUTECC na brúsenie strihacích nožov na ovce

     Dvojkotúčová brúska Heiniger ACUTECC na brúsenie strihacích nožov na ovce - profesionálna brúska na 
strihacie nože na ovce. Dva obojstranné upínací disky s priemerom 14,5 "s nalepeným brúsnym plátnom  
rozdielnej zrnitosti pre horné nože a pre spodné nože. Dva držiaky pre zavesenie nastaviteľných kyvadiel s 
magnetickým uchytením brúsených nožov. Súčasťou kyvadla sú tri rôzne rukoväte. Brúska je dodávaná v 
hliníkovom kufri umožňujúcim jej jednoduchý transport. Súčasťou dodávky je potrebné náradie pre upevnenie 
diskov. Hmotnosť brúsky 34 kg.
     Rozmery brúsky: výška pracovná 760 mm, výška transportná 480 mm, šírka 425 mm, dĺžka 425 mm. Brúska 
je vhodná iba na brúsenie strihacích hlavíc na ovce.

• výkon motora 1,1 kW
• rýchlosť 2800 min
• rozmery 760 x 425 x 425 mm
• hmotnosť 34 kg

Vertikálna brúska COMBIGRINDER

     Konštrukcia brúsky umožňuje brúsenie v horizontálnej polohe. Kotúč zo špeciálnej 
hliníkovej zliatiny je obojstranný, a preto dokáže naostriť dvakrát viac čepelí. Konvexný 
(vypuklý) tvar kotúča s malým zakrivením umožňuje správne ostrenie, ktoré nikdy nebolo 
jednoduchšie a pohodlnejšie. Základnou operáciou pred brúsením je správne nanesenie 
brúsiva na drážkovaný kotúč. Ako brúsivo sa používa hrubá alebo jemná brúsna pasta v 
závislosti od typu najčastejšie brúsených nožov. Táto príprava by sa mala vykonávať 
pravidelne, aby bola na kotúči vždy optimálna vrstva abrazíva a aby sa samotný kotúč 
zbytočne neopotrebovával.
     Na držanie nožov počas ostrenia sa používa držiak nožov. Súčasťou dodávky je kovová 
stupnica a držiak na naostrené čepele.

Brúsny papier ACUTECC

Brúsne kotúčove papiere značky Heiniger: hrubozrnosť papiera 40 a 80.
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