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SCHÉMA 
SPRÁVNEHO 
ZAPOJENIA 

ELEKTRICKÉHO
OPLOTENIA 

Impulzný prístroj

Kábel pre pripojenie

Uzemňovacia tyč

Ochrana pred bleskom

Kábel pre uloženie v zemi

Stĺpik drevený, kovový a plastový

Vypínač pre oplotenia

Rohový izolátor

Kábel pre prípojku k plotu

Spojovací kábel pre pásku

Vodivá páska, lanko alebo drôt

Systém bránkových držadiel

Komponenty pre bránu

Výstražná tabuľka

Traťový izolátor

Mobilný stĺpik z plastu

Špeciálna spojka

Napínač drôtov

Uzemnenie:
Uzemnenie je dôležitou zložkou elektrického obvodu. Aby prúd 
mohol bez prekážok pretekať naspäť z pôdy k impulznému prístroju 
musí byť medzi uzemňovacou tyčou a pôdou čo najlepší kontakt 
(suchá pôda nevedie elektrický prúd skoro vôbec).

V prípade potreby pôdu treba zalievať, aby bola stále vlhká. Pre 
zatlčenie uzemňovacej tyče je preto potrebné nájsť miesto s čo 
najväčšou vlhkosťou, resp. musí byť zvolená dĺžka tyče tak, aby do-
siahla do väčsej hĺbky, kde je pôda vlhšia.

Zabezpečte napätie min. 2 500 V
na každom mieste oplotenia!
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Skúšačka oplotenia

bez uzemňovacej tyče
Skúšačka 

oplotenia 

do 10.000V

Mini vrecková 

skúšačka 

Fence-checker

Klipový izolátor 

Maxi Tape

Klipový izolátor

Easy tape

Metrický izolátor 

na pásku

Šponovací izolátor

Premium kombi 

izolátor, červený

Prstencový izolátor pre široké

pásky do 20mm

Výstražná tabuľa obojstranná 

20x10cm, žltá

Izolátor na pásku 

do 40mm

Uzemňovacia tyč, 

pozinkovaná 1m

- ukazuje napätie 

na oplotení

v 4 stupňoch: 

2500 V-8000V

- pri meraní  

vzdialenosť

od oplotenia

0 až max. 5cm

- dodávaná

s 9V batériou

- vydáva zvukové signály, keď 

je oplotenie pod napätím

- dodávaná s batériou

- pozinkovaná 6mm kovová opora

- pre pásky do 40mm a laná do 6mm

- traťový izolátor

- pre pásky do 40mm 

a laná do 6mm

- dĺžka závitu 35mm/Rl

- pre pásky do 40mm a laná 

do 6mm

- balenie obsahuje 2 matice

Pre pásky do 40mm

- spája rôzne použitie vodivých materiálov 

do jedného izolátora

- vhodný na lanká, drôty a pásky do 20mm

- so závitom do dreva

- masívna pozinkovaná 6 mm opora

10,50 €
Kat. č. 44661

19,99 €
Kat. č. 44669

2,10 €
Kat. č. 44578

5,99 €
Kat. č. 44615

6,99 €
Kat. č. 441227

0,25 €
Kat. č. 441390

0,23 €
Kat. č. 441391

1,20 €
44628/OBOJST

0,42 €
Kat. č. 441392

Rohový izolátor Cavallo 
- pre pásky do 40mm

- extra silné prevedenie

- pozinkovaná integrovaná opora 8mm

1,00 €
Kat. č. 441376

0,22 €
Kat. č. 441370

tyč

0,15 €
Kat. č. 44380

0,23 €
Kat. č.: 44309

Ohrada nemusí byť uzavretá, ale môže mať ľubovolný tvar.

Elektrické oplotenie a príslušenstvo
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Izolátor rohový Super

Súprava bránkový držiak

Izolátor k priklincovaniu 

Prstencový izolátor kompaktný 

s integrovanou oporou

K zaveseniu pre lanká 

alebo drôty

Šponovací izolátor 

na lanká a drôt

Bránkový držiak  s hákom

Bleskopoistka

- pre laná, lanká a drôt

- extra silné prevedenie

- pozinkovaná  integrovaná 8mm opora

- okrúhla forma

- vhodný pre lanká a drôt

- dodávaný bez klinca

Pozinkovaná 5,3mm opora.

- možnosť napnutia do 5 metrov

- pozostáva z: 1 bránkového držiaka

s hákom, 1 špeciálnej pružiny,

2 bránkových izolátorov

Kat. č. Farba Cena

44951 čierna 1,00 €

44957 neónovo ružová 1,30 €

44958 neónovo fi alová 1,30 €

44959 neónovo zelená 1,30 €

44960 neónovo oranžová 1,30 €

44953 žltá 1,30 €

44961 tyrkysová 1,30 €

4,75 €
Kat. č. 44945

2,64 €
Kat. č. 44246

0,12 €
Kat. č. 500098

0,59 €
Kat. č. 44248

0,66 €
Kat. č. 441248

9,00 €
Kat. č. 44601

nnnnnnnnnnnnnn

Izolátor bránkového 

držiaka

Náhradná pružina

Izolátor bránkového 

držiaka

0,16 €
Kat. č. 441381

0,08 €
Kat. č. 44360

Izolátor Vario Plus 

Izolátor, rohové koliesko

- na kovové a umelohmotné koly s priemerom od 6 až 17mm

- pre lanká a laná

- so stabilnou 7mm oporou

0,50 €
Kat. č. 44330

Uzemňovací kábel

Kat. č. Popis Dĺžka
Priemer

vodiča

Prierez 

vodiča

Vonkajší

priemer

Odpor

ohm/m
Cena

44630 jednoducho izolovaný z pocínovaných medených drôtov (zviazané medené vodiče) 25 m 1,6 mm 2,0 mm2 6,1 mm 0,09 14,95 €

44632 jednoducho izolovaný z pocínovaných medených drôtov (zviazané medené vodiče) 50 m 1,32 mm 1,0 mm2 7,0 mm 0,025 27,95 €

44818 dvojitá izolácia s pozinkovaným oceľovým jadrom 25 m 1,6 mm 2,0 mm2 6,1 mm 0,09 12,95 €

44635 prípojný kábel k uzemneniu 3 m 1,32 mm 1,0 mm2 7,0 mm 0,025 6,80 €

Kat. č. Popis Cena 

441386 pre pásky do 40mm 0,32 €

441387 pre lanká, drôt a lano 0,43 €

0,08 €
Kat. č. 44361

Porcelánový rohový 

izolátor
- pre vysoké nároky

0,69 €
Kat. č. 442362

0,69 €
Kat. č. 441330

Elektrické oplotenie a príslušenstvo
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Kat. č. Prístroj Cena

44105-VE VETIS 25 8.200V 3.800V 1,8J 1,35J 20km 8km 4km 2km 1 79,95 €

44199-VE VETIS 45 8.200V 4.200V 3,9J 2,95J 40km 12km 8km 4km 2 99,95 €

44150-VE VETIS 65 9.000V 4.600V 5,45J 4,5J 65km 16km 10km 6km 3 149,95 €

Impulzné prístroje

MADE

IN

GERMANY

MADE

IN

GERMANY

Kat.č. Prístroj Cena

381160 Corral Super N 5000 10.500V 8.000V 7,0J 5,0J 140km 45km 8km 4,5km 15 3 1 199,95 €

381162 Corral Super N 10000 D 11.300V 8.300V 14,0J 10,0J 300km 75km 18km 7,5km 25 5 3 369,95 €

372815 Power Profi  Digital NDi 15000 11.700V 8.800V 20,0J 14,50J 350km 100km 22km 12km 30 5 3 430,00 €

MADE
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GERMANY2
3
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Kat.č.: 381160

Kat.č.: 44105-VE

Kat.č.: 381154 Kat.č.: 381250 Kat.č.: 372815 Kat.č.: 372864

Kat.č.: 372550Kat.č.: 372874 Kat.č.: 372872

Kat.č.:

372871

Odp. pre  nasled. 

zvieratá

Odp. pre  nasled. 

zvieratá

Kat.č.: 381162

Kat.č.: 381152

Kat.č.: 381157 Kat.č.: 381155 Kat.č.: 381451

Kat.č. Prístroj Napätie Cena

381154 Corral B 170
9V 9.400V 2.600V 0,25J 0,17J 7km 3km 1km 0,3km - 1

99,00 €
12V 10.000V 3.000V 0,27J 0,22J 8km 4km 1,5km 0,4km - 1

381155 Corral B 340
9V 9.600V 3.100V 0,54J 0,34J 12km 4km 2km 0,5km 1

149,95 €
12V 10.500V 3.500V 0,6J 0,42J 14km 5km 2,5km 0,6km 1

381250
Corral Super 

AB250

9V 8.800V 3.500V 1,0J 0,50J 15km 5km 2,5km 0,6km 12 2
239,95 €

12V 12.500V 4.600V 2,3J 1,50J 40km 10km 4km 1,5km 12 2 1

381451
Corral Super AB 

450 Digital

9V 8.800V 3.500V 1,0J 0,5J 15km 5km 2,5km 0,6km 12 1
299,00 €

12V 12.600V 5.400V 5,4J 3,0J 80km 30km 10km 2,5km 12 3 2

44110-VE Vetis Fencer 9V 9V 9.000V 1.500V 0,38J 0,30J 4km 1km 0,5km - - - - 74,95 €

Kat.č. Prístroj kombinovaný Cena

381152 Corral NA 100 DUO 10.000V 4.200V 1,1J 0,8J 25km 10km 4km 1,5km 2 1 - 99,95 €

381153 Corral NA 200 DUO 11.500V 4.700V 2,6J 1,8J 48km 15km 4,5km 2km 5 2 1 139,95 €

372874 X 4000 372874 9.600V 72.00V 4,5J 3,0J 95km 35km 12km 5km 12 3 149,95 €

372125 X 1000 372125, 372871 12.000V 4100V 1,6J 1,0 J 35km 10km 1,5km 008km 3 1 - 99,95 €

372123 X2500 372123, 372872 11.000V 4.200V 3,20J 2,0J 57km 18km 4km 1,7km 6 2 128,00 €

Kat.č. Prístroj Cena

381157 Corral A 280 12.000V 4.500V 4,5J 2,8J 75km 30km 10km 4km 12 2 1 155,95 €

381163 Corral Super A 5000 13.000V 5.600V 7,0J 5,0J 100km 40km 15km 8km 18 3 2 295,00 €

44176-VE VETIS 20 12.000V 8.000V 3.200V 1,4J 1,1J 20km 6km 3km 1km 1 124,95

372864 Power A3300 11.600V 5.400V 5,0J 3,30J 80km 28km 6km 3km 12 3 145,00 €

372550 AN 5500 372550 11.600V 5.800V 7,40J 4,8J 120km 40km 15km 6km 20 3 2 285,00 €

PPríst

MADE

IN

GERMANY

0

MADE

IN

GERMANY

MADE

IN

GERMANY

3 C

4 X 

5 X

Kat. č. Výkon

Solárne moduly k prístrojom

Corral NA 
100DUO
381152

230V / 12V

Corral NA
200DUO
381153

230V / 12V

DUO Power 
X 3000
372127

230V / 12V

Corral A 280
381157

12V

Corral Super
A5000

381163
12V

Corral Super 
AB250
381250
9V / 12V

Corral Super
AB 450
381451
9V / 12V

Corral B170
381154
9V / 12V

Corral
B340

381155
9V / 12V

Cena

377040 8W x x 169,95 €

375151 15W x x x x x x 120,00 €

375251 25W x x x x x 197,00 €

375401 45W x x 309,00 €

Maxi-

málne

napätie

Napätie 

pri

500 

Ohm

Nabíjacia 

energia

Maxi-

málna

vybíjacia 

energia

Dĺžka 

oplotenia 

podľa 

VDE

(pri 2000V)

Maximálna dĺžka oplotenia

bez - pri nízkom - pri vysokom 

poraste

Počet 

sietí

Uzemne-

nie

1m

Uzemne-

nie

2m

P
o

p
is

 s
y

m
b

o
lo

v

DUO prístroje: 2 v 1 - balenie obsahuje 12V prípojný kábel E268739 a 230V adaptér Kat.č. 371023

Kat.č.: 377040 Kat.č.: 375151 Kat.č.: 375251

MADE

IN

GERMANY

Odp. pre  nasled. 

zvieratá

Odp. pre  nasled. 

zvieratá

Odp. pre  nasled. 

zvieratá

ER CHOVA

Prístroj
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Vodivé laná, lanká, pásky, drôt a príslušenstvo
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Nové vodiče TRICOND:veľmi dobrá vodivosť a dlhá životnosť. TRICOND vodiče boli v posledných rokoch intenzívne testované a vykazujú dlhú životnosť. 

Malý odpor TRICOND drôtov a s tým spojená vysoká bezpečnosť stráženia zabezpečujú excelentný pomer medzi cenou a kvalitou

AKO TopLine Plus garantuje vynikajúcu vodivosť a veľmi dlhú životnosť pri stredných až dlhých oploteniach. V porovnaní s inými nehrdzavejúcimi drôtmi rovnakej veľ-

kosti majú pásky, lanká a laná línie TopLine Plus kvôli použitiu vodiča TRICOND 5 násobne vyššiu vodivosť, t.z. že s TRICOND môžete postaviť 5 násobne väčšie oplotenie.

AKO TopLine Plus garantuje vynikajúcu vodivosť a veľmi dlhú životnosť pri stredných až dlhých oploteniach. V porovnaní s inými nehrdzavejúcimi drôtmi 

rovnakej veľkosti majú pásky, lanká a laná línie TopLine Plus kvôli použitiu vodiča TRICOND 5 násobne vyššiu vodivosť, t.j. že s TRICOND môžete postaviť 

5 násobne väčšie oplotenie.

24 vode odolné  pramene z PE-monofi lov = vysoká záťaž pri zlepšenej pružnosti,  6 nerezových vodičov + 3 medených vodičov = najvyššia vodi-

vosť a ohybnosť, 5 ročná záruka UV stability

Vytvorené zväzkovaním 7 vodičov. Veľmi ohybné, ľahko sa s ním manipuluje.

Modrá siglána farba = vysoký viditeľnosť pre divú zver, 6 x pocínované medené vodiče = najvyššia vodivosť, 5 ročná záruka UV stability

Kat.č. Dĺžka Šírka Farba
Maximálna dĺžka

oplotenia
Odpor Počet vodičov TriCOND Zaťaženie Cena

449568 200 m 10 mm žlto/oranžová 5.000 m 0,467 4 0,30mm 90 kg 12,60 €

449563 200 m 20 mm žlto/oranžová 5.000 m 0,374 5 0,30 mm 120 kg 15,60 €

449551 200 m 20 mm bielo/červená 5.000 m 0,374 5 0,30 mm 120kg 16,80 €

449554 200 m 40 mm bielo/červená 10.000 m 0,187 10 0,30 mm 230 kg 32,95 €

Kat.č. Dĺžka Šírka Farba
Maximálna

dĺžka oplotenia

Odpor

Ohm/m

Počet

vodičov
Zaťaženie Zaťaženie Cena

44550 200 m 12,5 mm biela 200 m 11 4 75 kg 90 kg 8,99 €

44556 200 m 20 mm biela 200 m 11 4 90 kg 120 kg 8,95 €

441524 200 m 20 mm žlto/oranžová 200 m 11 4 90 kg 120kg 8,99 €

44557 200 m 40 mm biela 200 m 5,5 8 130 kg 230 kg 14,99 €

Kat.č. Dĺžka Farba
Maximálna

dĺžka oplotenia
Odpor

Počet

vodičov
TriCOND Zaťaženie Cena

4491558 200 m bielo/modrá 6.000 m 0,311 6 0,30 mm 100 kg 14,95 €

449119 300 m bielo/červená 3.000 m 0,623 3 0,30 mm 100 kg 14,95 €

449594 400 m bielo/čierna 4.000 m 0,429 6 0,25 mm 100 kg 21,99 €

4491559 400 m bielo/modrá 6.000 m 0,311 6 0,30 mm 100 kg 25,99 €

449523 400 m bielo/červená 9.500 m 0,21 9 0,30 mm 100 kg 28,95 €

449120 1000 m bielo/červená 9.500 m 0,21 9 0,30 mm 100 kg 71,95 €

Kat. č. Dĺžka Farba
Maximálna 

dĺžka oplotenia

Odpor

Ohm/m

Počet

vodičov

Nerový

vodič
Zaťaženie Cena

44519 500 m žlto/oranžová 150 m 15 3 0,16 mm 40 kg 10,50 €

44520 250 m žlto/oranžová 150 m 15 3 0,16 mm 40 kg 6,95 €

441555 250 m žlto/oranžová 250 m 7,74 3 0,20 mm 90 kg 10,00 €

441973 400 m biela 6.000 m 0,35 2 0,50 FeZn 50 kg 15,95 €

Kat.č. Dĺžka Šírka Farba
Maximálna

dĺžka oplotenia

Odpor

Ohm/m

Počet

vodičov
Zaťaženie Cena

44531 200 m 6 mm biela 600 m 3,87 6 350 kg 15,95 €

441970 200 4 mm biela 6.000 m 0,35 2 290 kg 17,95 €

Kat.č. Dĺžka Šírka Farba
Maximálna

dĺžka oplotenia
Odpor

Počet

vodičov
TriCOND Zaťaženie Cena

449532 200 m 6 mm bielo/ červená 6.000 m 0,311 6 0,30 mm 400 kg 29,95 €

449593 200 m 6 mm bielo / čierna 4.000 m 0,429 6 0,25 mm 350 kg 29,95 €

Kat.č. Dĺžka Šírka Farba
Maximálna

dĺžka oplotenia
Odpor

Počet

vodičov

Nerezový 

vodič

Medený 

vodič
Zaťaženie Cena

441979 400 m 2,5 mm bielo/oranžová 25.000 m 0,08 9 6x0,2 mm 3x0,3 mm 110 kg 65,99 €

Kat.č. Dĺžka Farba
Maximálna

dĺžka oplotenia
Odpor

Počet

vodičov

Pocínovaný 

medený vodič
Zaťaženie Cena

449312 400 m modrá 30.000 m 0,06 6 6x0,25 mm 110 kg 49,99 €

Kat. č. Dĺžka Ø Odpor ohm/m Zaťaženie Cena

44500 200 m 1,5 mm 0,12 200 kg 7,99 €

Kat.č. Dĺžka φ Odpor Vodivý materiál Zaťaženie Cena

44504 250 m 1,8 mm 0,05 pozinkované železo 200 kg 11,95 €

44505 625 m 2,5 mm 0,035 Zn/AL legovaná oceľ 650 kg 64,95 €

Kat.č. Popis Cena

431075 1,6mm, bal.25kg 59,95 €

431164 1,8mm, bal.25kg 54,95 €

431076 2,0mm, bal.50kg 110,00 €

431078 2,5mm, bal.50kg 110,00 €

nosť. 

dzavejúcimi drôtmmmmmmmmmmiiiiiiiiiii

p

Navijak SUPER 

komplet

Easy Drill adaptér na navíjanie

Náhradný bubon

k 44270

Pre cca. 600m  

pásky (10mm) 

príp. 1000m 

lanka

pre cca. 200m pásky 

(10mm) príp.200m lana 

(6mm) príp.400-500

lanka (3mm)

16,99 €
Kat. č. 44270

10,99 €
Kat. č. 44271

Všetky týmto symbolom označené 
výrobky  musia byť  kvôli rozmeru alebo 
hmotnosti prepravované 
špedíciou. Tým vznikajú do-
datočné náklady za prepravu. 
Prosím kontaktuje dodávateľa 
kvôli odsúhlaseniu prepravy. 8,99 €

Kat. č. 442705

Navijak Euro

Kat. č. Popis Cena

441040 Euro navijak Eco 9,99 €

441041 s kovovým hákom 11,99 €

441201 náhradný bubon 6,60 €
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Sieť pre ovce OviNet

Sieť pre ovce TitanNet

Sieť pre hydinu,

oranžová,

elektrifi kovaná

Sieť pre hydinu,  zelená,

neelektrifi kovaná

Sieť pre divú zver

Sieť pre hydinu PoultryNet, 

zelená, elektrifi kovaná, 15m

Sieť WolfNet na ochranu proti vlkom 

Sieť pre králiky, zelená

Sieť pre ovce EasyNet – 105cm

Siete sú dodávané vo výškach 90cm a 108cm. Dĺžka siete  je 50m, 14 pevných

plastových stĺpikov, vodorovné vedenie prúdu 3x0,20mm nerezovými vodičmi v každom lanku.

Siete sú dodávané vo výškach 90cm a 108cm. Dĺžka siete  je 50m, 14 pevných plastových 

stĺpikov, vodorovné vedenie prúdu 3x0,20mm nerezovými vodičmi v každom lanku.

- pre sliepky, husi, morky

- výška 112cm

- vhodná aj pre ovce

Vlk je späť a musí byť držaný v dostatočnej vzdialenosti od  stáda. Efektívne riešenie pre ochranu stád 

ponúka novo vyvinutý AKO WolfNet elektrifi kovaná sieť proti vlkom. 

Overené vertikálne vzpery TitanNet radu zaisťujú stabilitu  v kopcovitom a nerovnom teréne.  Varianta 

siete , ktorá je zvýšená o 30 cm prostredníctvom integrovanej signálnej pásky  zabezpečuje vysokú 

úroveň bezpečnosti pastvín. Neelektrifi kovaná pozemné lanko zabraňuje prirodzenému správaniu  

vlkov, podkopať sieť.  Už pri sieťoch pre ovce preskúšané koly umožnia  rýchlu a jednoduchú stavbu.  

Podrobnosti o produkte:

- sú k  dispozícii v 2 rôznych výškach -  95 cm alebo 108 cm horné  lanko  + ďalších 30 cm od  integ-

rovanej stuhy  (nie je súčasťou balenia)

- 15 ks vstavaných  čierných plastových stĺpikov s dvojitou špicou

- 6  x riadkov vodičov TriCOND á 3x0,30m  zaisťujú optimálne vodivosť

- neelektrifi kované pozemné lanko  zabraňuje podkopávaniu /hrabaniu

- stabilný zvislý výstuh každých 30 cm

- navyše rozšírená vzdialenosť k zemi (prvé elektrické vodivé lanko  od 18 cm výšky)

- pre sliepky, husi, morky

- výška 112cm

- vhodná aj pre ovce

5krát vyššia vodivosť vďaka použitiu vodiča 

TriCond, 12 modrých sklolaminátových tyčí. 

Vďaka vzdialenosti od pôdy je jednoduhšie 

kosenie pod sieťou, čo výrazne znižuje 

energetické straty  kvôli vysokým porastom.

Výška 65cm.  Vedenie prúdu horizontálne

s 3 x 0,20mm nerezovými vodičmi.

Pre napájanie prúdom je okrem iného vhodný

batériový prístroj AKO Compact Power B40

Veľmi ľahká manipulácia, 5 krát vyššia vodivosť vďaka použitiu vodiča TriCond. Ľahké ale 

robustné sklolaminátové tyče so stúpadlom. Vďaka vzdialenosti od pôdy je jednoduhšie 

kosenie pod sieťou, čo výrazne znižuje energetické straty  kvôli vysokým porastom.

Kat. č. Popis Farba Výška Dĺžka Cena

27251 s jednou špicou oranžová 90cm 50m 74,99 €

27252 s dvomi špicami oranžová 90cm 50m 79,95 €

27253 s jednou špicou oranžová 108cm 50m 79,99 €

27254 s dvomi špicami oranžová 108cm 50m 86,95 €

27265 s jednou špicou zelená 90cm 50m 75,95 €

27266 s dvomi špicami zelená 90cm 50m 79,95 €

27267 s jednou špicou zelená 108cm 50m 79,95 €

27268 s dvomi špicami zelená 108cm 50m 85,95 €

Kat. č. Popis Výška Dĺžka Cena

27211 s jednou špicou 90cm 50m 85,95 €

27214 s dvomi špicami 108cm 50cm 96,95 €

Kat. č. Popis Výška Dĺžka Cena

292203 s jednou špicou 112cm 50m 115,95 €

292204 s dvomi špicami 112cm 50m 124,95 €

Kat. č. Popis Výška Dĺžka Cena

292208 s jednou špicou 112cm 50m 99,95 €

292218 s dvomi špicami 112cm 50m 112,95 €

Kat. č. Popis Dĺžka Cena

27215 sieť proti divej zveri, 90cm 50m 66,95 €

27216 označovacia páska na sieť, modrá 250m 15,95 €

27217 náhradna tyč, modrá 90cm 2,80 €

Kat. č. Popis Cena

27205 Výška 95cm (125cm so signálnou páskou) 109,00 €

27206 Výška  108cm (138cm so signálnou páskou) 119,00 €

27216 Signálna páska k WildNet , dĺžka 250m, modrá 15,95 €

27207 Náhradný stĺpik 95cm, čierny s dvojitou špicou 3,49 €

27208 Náhradný stĺpik  95 + 30cm čierny s dvojitou špicou 3,99 €

27209 Náhradný stĺpik 108 + 30cm čierny s dvojitou špicou 4,29 €

27249-5 Náhradný izolátor, hlavicový 0,39 €

27250-5 Náhradná spodná zábrana 0,39 €

SiiSieť pre krá

m porastom.

85,95 €
Kat. č. 27200

55,99 €
Kat. č. 292224

Kat. č. Popis Cena

292216 Sieť pre králiky 25m, s jednou špicou 67,95 €

292221 Sieť pre králiky 50m, s jednou špicou 110,00 €

Kat.č. 27205 Kat.č. 27206

Kat.č. 27249-5

Kat.č. 27250-5

Siete k oploteniu
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3,30 €
Kat. č. 44509

59,99 €
Kat. č. 441294

129,00 €
Kat. č. 441230

Sada na opravu Litzclip, pozinkovaná
Napínač drôtu

s ozubeným kolesom

Flexigate 19 m - fl exibilný systém dverí
- vhodná na opravu sietí pre ovce, hydinu a králiky

Balenie obsahuje: 

- 4x rovné spojky

- 2x spojky tvaru +

- 2x spojky tvaru T

- Dĺžka: 19 m

- Šírka pásky: 20 mm

- Materiál vodiča: optimálny výstupný prúd, 9 nerezových vodičov 

zaručujú maximálnu bezpečnosť vchodu 

- vysoká kvalita spra-

covania

- zvýšené zaťaženie 

v ťahu vďaka silným 

monofi lným závitom

- Pripevnenie 1: 2

drevené skrutky 

priamo  na drevený 

kôl alebo na stenu

- Pripevnenie 2:

priložený záves

Kat.č. Forma Použitie pre Popis Balenie Cena

442015/056 T pre lanká s priemerom do 3mm pozinkovaná 5ks 7,95 €

442014/056 + pre lanká s priemerom do 3mm pozinkovaná 5ks 7,99 €

442003/101 - pre lanká s priemerom do 3mm nerezová 10ks 9,99 €

442013/106 - pre lanká s priemerom do 3mm pozinkovaná 10ks 7,40 €

442004/051 - pre laná s priemerom 6mm nerezová 5ks 8,99 €

442016/106 - pre laná s priemerom  5mm pozinkovaná 10ks 9,70 €

442017/106 - pre laná s priemerom  6mm pozinkovaná 10ks 9,70 €

442000/051 - pre pásky 12,5mm nerezová 5ks 7,99 €

442001/051 - pre pásky 20mm nerezová 5ks 8,99 €

442002/051 - pre pásky 40mm nerezová 5ks 9,99 €

442010/056 - pre pásky 12,5mm pozinkovaná 5ks 7,00 €

442011/056 - pre pásky 20mm pozinkovaná 5ks 6,70 €

442012/056 - pre pásky 40mm pozinkovaná 5ks 7,20 €

Kat.č.: 442015

Kat.č.:      442014 Kat.č.: 442003 Kat.č.: 442013

Kat.č.: 442004 Kat.č.: 442016 Kat.č.: 442017

Kat.č.: 442000 Kat.č.: 442001 Kat.č.: 442002

Kat.č.: 442012

LitzClip - Spojka na lanko, lano a pásku

Spojka pre laná, lanká a pásky

Kat. č. Popis Cena

44570 pre pásku do 13mm 0,40 €

44573 pre pásku do 20mm 0,38 €

44572 pre pásku do 40mm 0,40 €

Kat. č. Popis Cena

441022-9 AKO GSM alarm 9V 499,00 €

441022-12 AKO GSM alarm 12V 499,00 €

441022-230 AKO GSM alarm 230V 499,00 €

441030 Spínací adaptér (zapnutie/vypnutie) k 230V prístrojom 77,99 €

441035 Kombi alarm snímač ( blinker + siréna) 46,95 €

Kat. č. Popis Cena

44535 pre lano 6mm 0,58 €

441561 pre lanká do 2,5mm 0,59 €

Kompenzačná pružina
Vyrovná výkyvy teplôt v zime

Kat. č. Popis Dĺžka φ pružiny Materiál Cena

44704 Kompenzačná pružina 435 mm 43 mm pozinkovaný 5,00 €

44259 Kompenzačná pružina 200 mm 25 mm nerez 4,40 €

9,70 €
Kat.č. 442018/081

Dvere pre elektrifi kované siete, kompletná sada

Diaľkový spínač GSM ON/OFF AKO GSM alarm s diaľkovým spínačom

na monitorovanie a ovládani

 elektrického oplotenia

- ľahko a rýchlo umožní Váš prechod cez sieť

- praktické dvere pre Vašu sieť

- rýchla a jednoduchá inštalácia

- je možné ich nainštalovať v každom bode siete  - aj dodatočne 

- zelenú sieť dverí je možné elektrifi kovať , stabilný / robustný

rám je izolovaný 

- pri otvorení dverí netreba vypnúť prúd

- bezpečné a ľahké otváranie a zatváranie

- šírka otvoru : 86 cm (dostačujúca pre väčšinu záhradných náradí)

- balenie obsahuje aj 2ks Jumbo kolov s dvojitou špicou

- elektrifi kovaná, vrátane kábla a pripojenia

- jednoduchá a rýchla inštalácia

- dodávka  obsahuje prípojný a spojovací materiál

- 105 cm: vhodné pre všetky siete až do 90 cm výšky

- 125 cm: mimoriadne vysoká konštrukcia,

vhodné pre siete viac

ako 95 cm do 125 cm

GSM ovládanie zapnutia a vypnutia ohradníkového systému cez mobilný telefón a SIM 

kartu.

Pomocou diaľkového spínača GSM ON/OFF je možné zapínač a vypínač zdroj elektric-

kého ohradníka a operčným napätím 230V.

Je možné to prevádzkovať pomocou pevnej telefónnej linky alebo s mobilom telefo-

novaní alebo SMS - kou.

 Proti zasiahnutiu tretej osoby je GSM spínač vybavený prístupovým kódom.

 Predpokladom perfektného použitia ovládača je dostatočné pokrytie mobilnej siete 

a príslušná SIM - karta.

SIM karta nie je súčasťou dodávky.

Jedinečné spoľahlivé vypnutie z diaľky nezávisle od vedenia.

Pohodlná pomoc napr. údržbe oplotenia

Alarm funkcie:

Nový AKO GSM alarm teraz tiež umožňuje ľahko monitorovať vzdialené oplo-

tenia. Pri nedosiahnutí alebo dokonca úplnom zlyhaní  minimálneho strážneho 

napätia (to môžete nastaviť individuálne vy), GSM alarm vyšle chybové hlásenie 

prostredníctvom SMS na váš mobilný telefón. SMS-kou sa Vám pošlú údaje ako namerané napätie na 

oplotení, impulz, aktuálne napätie batérie napájania a vnútorného systému batérie. Voliteľné sú výstraž-

né zariadenia (kombinovaná signalizačná jednotka, Kat.č. 441035), ktoré  je možné pripojiť pomocou 

kábla k relé kontaktu na GSM Alarm dodatočne. GSM Alarm funguje s väčšinou komerčne dostupných 

elektrických oplotení.

Vždy je možné požiadať od GSM  Alarm-u správu o stave prostredníctvom SMS.

Prístroj GSM alarm je prevádzkovaný na rovnakej batérii (9 V alebo 12 voltov), ako zdroj, alebo nezávisle 

na  230 volt AC adaptéry alebo cez 9-V alebo 12 V batériu (zvlášť ak  GSM alarm nie je priamo pri umiest-

nený pri zdroje energie ). Podmienkou je umiestnenie alarmu GSM na mieste kde je pripojenie k bezdrô-

tovej sieti. Potrebná SIM karta nie je súčasťou dodávky.

Remote funkcia prepínania cez SMS alebo telefonicky:

Tiež môžete  každý 9-V alebo 12 V elektrický zdroj, ak je pripojený k GSM alarm zapnúť alebo vypnúť. 

V spojení s on / off  vypínač adaptéra kat. č. 441030  je možné zapnúť / vypnúť akýkoľvek 230V zdroj. 

Kat. č. Popis Cena

446517 Dvere pre siete do 90cm, výška 105cm 63,95 €

446518 Dvere pre siete od 95 - 125cm, výška 125cm 68,95 €

Príslušenstvo k oploteniu
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Alkalické

optimálny rozsah napätia pre 9V batérie

znížená bezpečnosť stráženie

vybitá batéria

Životnosť (mesiac)

Zinkovo uhlíkové

9V9VV

Plastové stĺpiky

9V Zinkovo – uhlíkové suché batérie

12V mokrá batéria špeciálnaCross Proil recyklované koly

Nabíjačka pre 12V a 24V 

olovené batérie

Power Gel komplet sada

9V zinkovo - uhlíková suchá batéria 

s prenosným držiakom

9V alkalické batérie

Pre všetky bežné pásky, laná, lanká alebo drôty. S pozinkovaným hrotom.

- obzvlášť vhodné pre 12V akumulátorové prístroje s alebo bez solárneho panela

- batéria sa dodáva bez kyseliny

- záruka 1 rok (pozor pri nízkom vybití žiadna záruka)

- vhodné pre mäkkú, vlhkú a hlbokú pôdu

- veľmi stabilný cross /krížikový profi l

- extrémne dlhá životnosť

- je možné optimálne spracovanie (skrutky, 

vrtanie, klincovanie, pílenie)

- izolované

- neutrálne na podzemné vody a odolné 

voči hnilobe

- záruka 10 rokov

- nabíjacie napätie: 14,4 V alebo 28,8 V

- nabíjací prúd: 1,5 A – 10 A (nabíjacia energia)

- vybavená dvoma odnímateľnými a vymeni-

teľnými farebne kódovanými  prepojovacími  

káblami (1x krokodílové-pólové svorky a očká 

1x) 

- elektronicky chránená proti nesprávnej pre-

vádzke

- ochrana proti iskreniu a prehriatiu s mini venti-

látorom  vo vnútri 

- je chránená proti skratu a nesprávnemu pri-

pojeniu 

- pre 12 V batérie 14-230 Ah (kapacita) 

- môže byť tiež použitá  ako generátor prúdu 

(13,6 V / 5 A)!

- pre všetky 9V prístroje, ktoré sú vybavené aj na 

prevádzku na 12V

-znovu dobíjací 12V, 12Ah gélový akumulátor je 

možné nabiť sieťovým adaptérom

- integrovaný regulátor nabíjania zabrání pre-

ťaženiu

- voliteľný 8W solárny modul môže byť pripoje-

ný na nepretržitú prevádzku v období pasenia

nabíjací prúd:

1,5 A – 10 A 

(nabíjacia energia)

Kat.č. Výška Farba Popis Cena

44491 105cm biela s dvojitým stúpadlom 1,32 €

44492 125cm biela s dvojitým stúpadlom 1,65 €

44493 156cm biela s dvojitým stúpadlom 1,70 €

44417 114cm zelená
so strmeňovým stúpadlom a 

vystuženým skleným vláknom
2,65 €

44418 158cm zelená
so strmeňovým stúpadlom a 

vystuženým skleným vláknom
2,89 €

441810 70cm biela normálne stúpadlo ECO 1,10 €

441812 105cm biela normálne stúpadlo ECO 1,14 €

441801 157cm biela normálne stúpadlo, Titan 2,50 €

441802 110cm biela normálne stúpadlo, Titan 1,55 €

4434932 156cm  zelená s dvojitým stúpadlom 2,20 €

4434937 156cm tyrkysová s dvojitým stúpadlom 2,30 €

4434938 156cm ružová s dvojitým stúpadlom 2,30 €

Kat. č. Výkon Rozmery Cena

441219 9 V, 130 Ah 190x130x160 mm 21,95 €

441213 9 V, 90 Ah 190x130x160 mm 21,95 €

441212 9 V, 55 Ah 165x130x160 mm 12,99 €

Kat. č. Rozmer Cena

441431/220/H 220cm, 9-11cm 7,99 €

441431/250/10-12 250cm, 10-12cm       10,95 €

441431/300/12-14 300cm, 12-14cm 18,99 €

441445/H      200cm,  6-8cm         4,90 €

Kat. č. Popis Rozmery Kyselina Cena

350535 12 V, 65 Ah 242x175x190 mm 3,20 l 96,95 €

44233 12 V, 85 Ah 278x175x190 mm 3,70 l 120,00 €

44223 12 V, 110 Ah 353x175x190 mm 5,00 l 159,95 €

442161                          Kyselina do batérie 1,00 l 4,90 €

Kat. č. Výkon Rozmery Cena

350522 9 V, 120 Ah 165x110x110 mm 26,50 €

350531 9 V, 175 Ah 190x125x160 mm 30,99 €

Kat. č. Výkon Rozmery Cena

44220 9V, 75Ah 165x115x110 mm 15,99 €

49,95 €
Kat. č. 371017/011

69,99 €
Kat. č.  441215

+/- 0 cm

+ 10 cm

- 20 cm

- 10 cm

+ 20 cm

+ 30 cm

+ 40 cm

+ 50 cm

+ 60 cm

+ 70 cm

+ 80 cm

+ 90 cm

+ 100 cm

+ 110 cm

+ 120 cm

+ 130 cm

+ 140 cm

+ 150 cm

+ 160 cm

Classic Titan plus

s vyštuženým 
skleneným 
vláknom

Eco

12V1

Agátové koly, ohradníkové

Kat. č. Celková výška Cena

442059 150 cm 6,99 €

442043 200 cm 8,99 €

Príslušenstvo k oploteniu
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Turnaj / Paddock sada na putovanie  7 x 7 m
- nová sada na putovania na cca 7 x 7 m

- sada sa skladá zo 4 pozinkovaných stĺpov s celkovou výškou  153 cm 

- kovové stĺpy  sú tiež ideálne pre suchú a kamenistú pôdu

- sada je vybavená  s fl exi lankom  2 x 4,5 m a bránkovým držiakom s 

pozinkovaným hákom a 2 ks bránkovým izolátorom

- nezachytáva sa hriva alebo chvost  

- sáda je vybavená 2 x 1,5 V zdrojom AKO Compact Power B 40 (vr. 

Batéria)

- všetko kompletne v taške

- a montáž a demontáž  je možná v priebehu niekoľkých minút

- hmotnosť s prístrojom: 13,5 kg , bez prístroja: 12,5 kg

Montážna sada obsahuje:

2 závesy

1 uzatváranie

Novinka: 6 drevených skrutiek (12x80mm)

Montážna sada obsahuje:

2 závesy

1 uzatváranie

Novinka: 6 drevených skrutiek (12x80mm)

Montážna sada obsahuje:

2 závesy

1 uzatváranie

Novinka: 6 drevených skrutiek (12x80mm)

Kat. č. Popis Cena

446500 Turnier/Paddock sada 7x7m bez prístroja 149,00 €

446501 Turnier/Paddock sada 7x7m s 2x 1,5V prístrojom B40 249,00 €

Pastevná brána 110cm, nastaviteľná s montážnou sadou

K
at

.č
.: 

4
4

2
5

5
9

Kat.č.: 442578

Kat.č.: 442579

Kat. č. Popis Cena

44893 Pastevná brána 1-1,7m, nastaviteľná 115,00 €

44892 Pastevná brána 2-3m, nastaviteľná 145,00 €

44891 Pastevná brána 3-4m, nastaviteľná 160,00 €

44895 Pastevná brána 4-5m, nastaviteľná 199,95 €

442557 Pastevná brána 5-6m, nastaviteľná 259,00 €

442559 Koleso k pastevnej bráne 27,95 €

442577
Bránková  tyč 2m s umelohmotným

krytom, priemer 88mm
36,95 €

442578 Držiak na zámky 27,99 €

442579 Záves na skrutky pre bránkové tyče (pár) 8,95 €

Pastevná brána 90cm nastaviteľná 

s montážnou sadou

Pastevná brána 100cm, pevná 

s montážnou sadou

263mm

257mm

260mm

180mm

260mm

140mm

263mm

140mm

Kat. č. Popis Cena

442900 Pastevná brána 2-3m, nastaviteľná 159,00 €

442901 Pastevná brána3-4m, nastaviteľná 179,00 €

442902 Pastevná brána 4-5m, nastaviteľná 219,00 €

442940 Západka 15,99 €

Kat. č. Popis Cena

442920 Pastevná brána 3m, pevná 159,00 €

442921 Pastevná brána 3,5m, pevná 169,00 €

442922 Pastevná brána 4m, pevná 179,00 €

442923 Pastevná brána 4,5m, pevná 199,00 €

442924 Pastevná brána 5m, pevná 219,00 €

442925 Pastevná brána 6m, pevná 259,00 €

442940 Západka 15,99 €

Pastvinové brány, mobilná ohrada
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Lúčne brány

Zatĺkač kolov

Motorový zemný vrták

Ručné baranidlo

Gumené kladivo

Kliešte pevné plotové 

Premium

Náhradný vrták

Drevené kladivo

Vrták do zeme

Zatlkač je možné zapožičať.

Ceny na vyžiadanie.

Slúžia na kultiváciu lúk a pastvín. Brány sú zavesené na kĺbovom ráme, ktorý sa nesie na trojbodovom závese traktora. Bočné segmenty brány sú sklopné. Hroty trojzubcov sú obojstranné.

Podľa požiadavky zákazníka výrobca dodá lúčnu bránu v potrebnej šírke

Zatĺkač kolov je riešený ako prídavné zariadenie za 

traktor. Stroj je nesený na trojbodovom závese trakto-

ra. Kôl zasadený v pridržiavači stroja sa zatĺka pádom 

kladiva. Jednotlivé funkcie zatĺkača (zdvíhanie kladiva, 

polohovanie kladiva) sú ovládané automaticky. Stoj je 

pomocou rýchlospojok napojený na hydraulický okruh 

traktora.

Technické parametre:

Maximálna počiatočná dĺžka kolu:  2 500 mm

Minimálna vyčnievajúca

dĺžka kolu (po zatlčení):   500 mm

Hmotnosť kladiva:   250 kg

Šírka stroja:   1 500 mm

Výška stroja:   3 650 mm

Technické parametre:

Motor:  dvojtaktný

Výkon motora: 1,4kW

Objem:  52cm3

Otáčky motora: 7500rpm

Nádrž:  1,2 L

Karburátor:  membránový

Vrták:  priemer 150mm, dĺžka: 80cm

Pre zatľkanie stľpikov oplotenia až do priemeru  100 mm. 

Váha cca. 12kg

5 kg,  z nerozbitného plastu.

6kg, so zváraným spevnením z plochej ocele

Ideálny pomocník pri budovaní 

oplotení predvŕtavanie otvorov bez 

námahy na inštaláciu stľpikov Vášho 

oplotenia.

Typ Dĺžka x výška x šírka Hmotnosť Cena

Lúčna brána 2m 599,95 €

Lúčna brána 3m 799,95 €

Lúčna brána 4m 1275 x 805 x 4010mm 200kg 999,95 €

Lúčna brána 5m 1275 x 805 x 5010mm 300kg 1119,00 €

Lúčna brána 5m s hydraulickým okruhom 1275 x 805 x 5010mm 350kg 1490,00 €

Lúčna brána 6m 1275 x 805 x 6010mm 400kg 1350,00 €

Lúčna brána 6m s hydraulickým okruhom 1275 x 805 x 6010mm 450kg 1590,00 €

Samostatný trojzubec – Orlitec 15,95 €

Samostatná sieť /1meter 245,00 €

259,00 €
Kat. č. 111421

75,95 €
Kat. č. 44471

49,95 €
Kat. č. 441422

69,95 €
Kat. č. 442566

Kat. č. Popis Cena

1110711 Náhradný vrták do zeme, priemer 100mm, dĺžka 80cm 39,95 €

1110700 Náhradný vrták do zeme, priemer 150mm, dĺžka 80cm 39,95 €

1110701 Náhradný vrták do zeme, priemer 200mm, dĺžka 80cm 39,95 €

Kat. č. Popis Cena

44482 Drevené kladivo 85,95 €

44483 Náhradná rukoväť pre drevené kladivo 8,95 €

Kat. č. Priemer Cena

44484 70mm 48,95 €

44485 90mm 49,95 €

44486 150m 59,95 €

Pastvinové pomôcky
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Stavba pevných oplôtkov, zatĺkanie kolov

Pevné ohrady Vaša istota

JEDNODUCHÉ

RÝCHLE RIEŠENIE PRE VÁS

- pri pastve Vašich zvierat
- pri ochrane Vašich porastov pred škodami
spôsobené zverou
- dlhá životnost, minimálna údržba
- zaistíme všetok potrebný materiál
k výstavbe oplôtkovttaavvbbee oopplôôttkkoovvv
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Pachové ohradníky

Kufor obsahuje:

1x Pachový ohradník - Aplikačná pištoľ - dávkovač

2x Pachový ohradník - pena 750 ml

2x Pachový ohradník - koncentrát 500 ml

1x Pachový ohradník - čistič 500 ml

1x Pachový ohradník - čistič 150 ml

Pena sa dávkuje a aplikuje pomocou dávkovacej pištole. Ak chce-

te aby pena bola účinná, musíte ju aplikovať najmenej dvakrát 

ročne  a naviac vystriekať raz na 3 mesiace koncentrát. Pachový 

ohradník je ekologický.

Pre pachový ohradnk. Dávkovaciu pištoľ treba po využití vyčistiť.

Je prirodzená účinná látka, ktorá sa dávkuje a aplikuje pišto-

lou na pachové ploty. Žiaduci dlhodobý účinok dosiahnete 

len s dopredu aplikovanou pachovou penou. Tým sa zvyšuje 

pozornosť zvierat, ktoré zostávajú  vo svojom životnom pro-

stredí. Ochranný účinok dosiahneme v kombinácii so zvukmi 

a pohybom cestnej premávky.

Špeciálna pištoľ určená pre aplikáciu prípravkov Hagopur

- Pachový ohradník používa špeciálnu penu, ktorá je podobná k montážnej pene, ale navyše obsahuje účinné látky

- Táto pena sa aplikuje pozdĺž ciest a zabraňuje tomu, aby zver behala na cesty a vďaka tomu sa dá vyhnúť nehodám, alebo sa aplikuje okolo plôch, kam je nežia-

duci prístup zveri - napríklad polia, sady, vihohrady, atď.

- Pena pachových ohradníkov je nosný materiál, ktorý je možné ihneď použiť a ktorý obsahuje prirodzený pachový koncentrát, ktorý po aplikácii pôsobí 10 - 12 

týždňov

- Aplikovaný penový zásobník vydrží 3 - 5 rokov

- Optimálny dlhodobý účinkok pachového ohradníka dosiahneme pravidelnou opätovnou aplikáciou koncentrátu každých 4 - 6 mesiacov

- Penu, ktorá sama drží na podložke, nanášame v útvaroch veľkých asi ako tenisové loptičky, alebo v desiatich centimetrových pruhoch širokých asi 2 - 3 prsty na 

vidlice konárov, kôru stromov, pne, kolíky a drevené tyče (vo výške pása - cca 1 m, na ktorých vrchole sa zo 2-3 klincov vytvorí akýsi držiak na penu) alebo prípadne 

na zvodidlá

- Penu ideálne aplikujeme na stranu odvrátenú od cesty. Tým sa zvyšuje pozornosť zveri, ktorá však aj naďalej migruje

- Fľaša obsahuje asi 45 l hotovej pachovej peny, tj. asi 200 penových guličiek aplikovaných vo vzdialenosti cca 5 m vo dvoch radoch = 500 m pachového plotu na 

jednej strane cesty

- Pre zachovanie účinnosti je nutné podľa klimatických podmienok jedenkrát za 3 - 4 mesiace vykonávať reaplikáciu pomocou koncentrátu HAGOPUR 

Duftzaun-Konzentrat, ktorý sa aplikuje do už skôr aplikovaných penových nánosov

- Pôsobením UV žiarenia a odparovaním sa z peny uvoľňujú vône kombinácia zložiek: vlk, rys, medveď a človek

HAGOPUR Duftzaun - sada v kufríku Duftzaun – pena pre pachový 

ohradník 750ml

Duftzaun – čistič 500ml

Duftzaun – koncentrát

pre pachový ohradník 500ml

Duftzaun – dávkovacia pištoľ

260,00 €
Kat. č. 8200

24,95 €
Kat. č. 8210

13,95 €
Kat. č. 8230

20,95 €
Kat. č. 8220

99,95 €
Kat. č. 8202
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ODPUDZOVAČE 

- Na zníženie škôd spôsobených čiernu zverou.

- Používa sa v oblastiach pestovania kukurice, 

chmeľu, vína, na záhradách, lúkach... 

- Ochranný účinok sa dosiahne najlepšie

v kombinácii s pásikmi z hliníka

- Odporúčame odpudzovač proti diviakom 

červený striedať s odpudzovačom proti

diviakom modrým

- Majú odlišné zloženie, tak sa vyhnete 

možnému návyku zo strany čiernej zveri

- Chráni káble, brzdové hadičky a elektrické 

prístroje v automobiloch

- Zamedzuje škodám vzniknutým

v dôsledku prehryznutí

- Zver je znepokojená a zostáva vo svojom 

prirodzenom životnom prostredí

- Možnosti ďalšieho použitia: pôdy, 

elektroagregáty, komposty

HAGOPUR odpudzovač proti diviakom, 

červený a modrý 400 ml

HAGOPUR odpudzovač 

proti kunám 200 ml

Kat. č. Názov Balenie Cena

6002/V HAGOPUR odpudzovač proti diviakom, červený 400 ml 16,50 €

6100 HAGOPUR odpudzovač proti diviakom, modrý 400 ml 16,50 €

6001 HAGOPUR hliníkové pliešky 1 ks 15,50 €

8301 HAGOPUR odpudzovač proti kunám 200 ml 200 ml 16,95 €

- Hliníkové prúžky sú určené k aplikácii 

pachových ohradníkov proti zveri

- Možno na ne aplikovať odpudzovače, 

zároveň však pôsobí aj opticky pri 

pohybe vo vetre

- Nezanedbateľná je aj akustická 

funkcia, čo pomáha znižovať prienik 

zveri na chránené plochy

Kufor obsahuje: 

1x HAGOPUR Stop odpudzovač proti diviakom, červený 400 ml

1x HAGOPUR Stop odpudzovač proti diviakom, modrý 400 ml

10 x HAGOPUR hliníkové pliešky

HAGOPUR hliníkové 

pliešky

HAGOPUR Stop diviakom - sada v kufríku

Repelent proti 

kliešťom 25 ml

Repelent proti 

komárom 25 ml

42,95 €
Kat. č. 6200

13,95 €
 MZ-KRTKO

13,95 €
 MZ-MRAVEC

5,95 €
 MZ-Slimak

34,95 €
 MZ-DIVIAK

9,95 €
Kat. č. 5250

Odpudzovače a prírodné bariéry
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Pre úspešný odchov kurčiat treba vytvoriť optimálne podmienky pre:
...kladenie a zber vajec
- Optimálne obdobie na oplodnenie je od februára po október.
- Zvieratá potrebujú vyváženú výživu a dostatok vody.
- Významný vplyv má pomer samičiek a samcov (u sliepok cca. 10:1)
- Rovnako dôležité je čisté prostredie a tieň.
- Teplota prostredia by mala byť od 16°C do 24°C.
- Vlhkosť prostredia by mala byť od 55% do 75%.
- Zber vajec sa má vykonávať najmenej 4-krát denne čistými rukami. Vajíčka treba ihneď dezinfi kovať a uchovávať vrcholom dole 
pri teplote 15 – 18°C až do ich umiestnenia do liahne (najmenej 24 hodín, avšak nie viac ako 5 dní).

...inkubáciu vajec
- Liaheň treba umiestniť v suchej miestnosti bez prievanu a v tieni so stálou teplotou medzi 17 a 25°C.
- Najlepšie je inkubovať vajcia rovnakej veľkosti.
- V liahni treba zabezpečiť ideálnu teplotu.
- Vajcia sa majú otáčať minimálne dvakrát denne, a to buď ručne, alebo liaheň môže byť vybevená automatickou mechanikou 
na otáčanie.
- Každý druhý deň treba do liahne doliať vlažnú vodu pre udržanie optimálnej vlhkosti.

...odchov kuriatok
- Po vyliahnutí treba zabezpečiť pre kuriatka dostatočne
suché a teplé prostredie (29 – 35°C) po dobu 1 mesiac.
Infračervené žiariče, umiestnené vo výške cca. 70 cm,
sú ideálne na tento účel.

Liaheň Covatutto 108 digital
- vybavená 2 táckami a pohybujúcimi sa dištančnými držiakmi pre rôzne 

veľkosti vajec

- každá vrstva môže byť prevádzkovaná  oddeleným motorom

- obsahuje okienko, vnútorné osvetlenie a digitálny teplomer

- prevádzka na 230 V

- vyrobený z odolného a izolačného materiálu 

- na každé poschodie (tácku) je potrebný motor (nie je súčasťou balenia)

Maximálny počet vajec podľa druhov:

kura: 108 / hus: 30 / kačica: 80 / moriak: 64 / perlička: 120 / bažant: 120

jarabica: 168 / prepelica: 280

Liaheň Covatutto 162 digital
- vybavená 3 táckami a pohybujúcimi sa dištančnými držiakmi pre rôz-

ne veľkosti vajec

každá vrstva môže byť prevádzkovaná oddeleným motorom

obsahuje okienko, vnútorné osvetlenie a digitálny teplomer

prevádzka na 230 V

vyrobený z odolného a izolačného materiálu

na každé poschodie (tácku) je potrebný motor (nie je súčasťou balenia)

Maximálny počet vajec podľa druhov:

kura: 162 / hus: 45 / kačica: 120 / moriak: 96 / perlička: 180 / bažant: 180 

/ jarabica: 420 / prepelica: 252

Táto automatická liaheň má moderný a praktický dizajn. 

Je úplne rozoberateľná. Hodnoty vnútornej teploty a vlh-

kosti sa môžu odčítať z  digitálneho displeja. Obracanie 

vajec sa vykonáva automaticky. Súčasťou dodávky je 10 

kusov separačných tyčiek na vajcia.

Maximálny počet vajec podľa druhov:

kura: 30 / hus: 16 / kačica: 30 / moriak: 16 / perlička: 30 / 

bažant: 30 / jarabica: 80 / prepelica: 80

Liaheň sa skladá z dvoch častí: z inkubátora a automatického zvlhčovača. Optimálna vlhkosť 

sa udržiava z  vodnej nádrže. Vnútorná teplota je zobrazená na digitálnom displeji, vďaka 

čomu ju môžete ľahko kontrolovať. Liaheň využíva nútený obeh vzduchu a je vybavená elek-

trickým výhrevným systémom s veľmi dlho životnosťou. Vnútorné diely sú vyrobené z galva-

nizovanej oceľe, vrchná a spodná časť z PVC a steny z priesvitného plexiskla.Liaheň obsahuje 

univerzálnu tácku pre všetky typy vajec, ktorých obracanie sa vykonáva automaticky. Súčas-

ťou liahne je aj mriežka pre uľahčenie liahnutia. Pozor! Používajte iba demineralizovanú vodu!

Maximálny počet 

vajec podľa druhov:

kura: 35 / hus: 22 / 

kačica: 35 / moriak: 

22 / perlička: 40 / 

bažant: 40 / jarabi-

ca: 60 / prepelica: 60

Kat. č. Objem Cena

72241/VN Liaheň Covatutto 108 digital, bez motora 399,99 €

73041/VN Motor k liahni 55,00 €

L
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Liaheň Digital Covina 12

Odchov kurčiat pomocou liahní

Liaheň Digital Covina 24

Automatická liaheň Covatutto 

16 L digital

Liaheň Brahma 35 s vlhčovačom

Liaheň Poligon 30 DA

Liaheň Covatutto 24 digital

Liaheň Digital Covina 49

Technické informácie: 

Kapacita: 0-12 normálne veľkých vajec (kuracie, 

 kačacie, morčacie, husacie),

 alebo 48 malých vajec(prepeličie)

Napájanie:  230V 50/60Hz, maximálny príkon 45W

Spotreba

za 24hodín:  max. 0,5kW

Rozmery:  32cm x 36cm x 26cm

Hmotnosť:  2,92kg

Technické informácie: 

Kapacita:  0-24 normálne veľkých vajec

 (kuracie, kačacie, morčacie, husacie),

 alebo 96 malých vajec  (prepeličie)

Napájanie:  230V 50/60Hz, maximálny príkon 90W

Spotreba

za 24hodín:  max. 1kW

Rozmery:  50cm x 38cm x 26cm

Hmotnosť:  3,85kg

Technické informácie: 

Kapacita:  0-49 normálne veľkých vajec 

 (kuracie, kačacie, morčacie, husacie),

 alebo 196 malých vajec  (prepeličie)

Napájanie:  230V 50/60Hz, maximálny príkon 150W

Spotreba

za 24hodín:  max. 2kW

Rozmery:  58cm x 57cm x 25cm

Hmotnosť:  5,5kg

Liaheň s núteným obehom vzduchu, ktorý zabezpe-

čuje jeden turbínový ventilátor. V liahni sú použité 

unikátne liesky do ktorých sa môžu ukladať rôzne 

veľkosti vajec bez akéhokoľvek nastavovania alebo 

demontáže liesok. Nemá automatické zvlhčovanie. 

Voda sa plní otvormi umiestnenými vo vonkajšej 

časti liahni, čo je výhoda, lebo sa nemusí pritom 

liaheň otvárať. Liaheň má automatické obracanie 

vajec, ktoré zabezpečuje motor každé dve hodiny. 

Teplota sa nastavuje na termostate s presnosťou 

+-0,1°C a zobrazuje sa na displeji. Celá liaheň je z 

kvalitného plastu.

- displej s ukazovateľom teploty, možnosť nastavenia pamäte

- integrovaný motor k automatickému obracaniu vajec

- 3 žiarovky pre rovnomerný ohrev

- na vonkajšej strane otvor pre dopĺňanie vody

- vhodná pre všetky druhy vajec

- miesto na až 16 slepačích vajec

- 230 V

- je odolná a má dlhú životnosť

- ľahké čistenie

Max. kapacita vajec podľa druhov:

sliepky 16 / husi 4 / kačice 11 / prepeličky 42

bažant 19 / perlička 18 / jarabica 26 / morky 10

Ideálna pre začiatočníkov.

- 230 V

- z odolného a izolujúceho materiálu

- ľahko čistiteľná

- zabudovaná zvlhčovacia nádrž

- pre všetky druhy vajec

- až do 24 slepačích vajec

- s poloautomatickým otáčaním vajec, t.j. zvonka je možné obsluhovať 

manuálne obracač vajec

- elektronický termostat

- zvonka odčítateľný údaj o teplote

Maximálny počet vajec podľa druhov:

sliepky  24 / husi 6 / kačice 20 / morky 16 / perličky 30 / bažanty 30 / jarabica 

42 / prepelica 70

Kat. č. Objem Cena

73083/N Liaheň Covatutto 24 Digital bez motora 179,00 €

73053/VN Motor k liahni 59,95 €

Druh Doba inkubácie

Prepelica 17 dní

Sliepka 21 dní

Kat. č. Objem Cena

73040/VN Liaheň Covatutto 162 digital, bez motora 580,00 €

73041/VN Motor k liahni 55,00 €

229,95 €
Kat. č. 549/A

120,00 €
Kat. č. 73099/VN

429,00 €
Kat. č. 530112

279,95 €
Kat.č.530100030

149,95 €
Kat. č. 512/A

179,95 €
Kat. č. 524/A
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Znáškové hniezdo

Odchov hydiny

Teplomer

do liahne

tvaru L

Teplomer do liahne 

rovný

Vajíčka hniezdové, 2ks Vajíčka pre bažantov 

z hliny, 2ks

Drevené znáškové 

hniezdo

Vajíčko hniezdové 

slepačie, 1ks
Vajíčko hniezdové 

holubie, 1ks
Vajíčko hniezdové 

pre malé vtáky, 1ks

Vajíčko drevené slepačie, 

1ks

Vajíčko drevené 

holubie, 1ks

Lampa na presvecovanie 

vajec

Lampa LED na 

presvecovanie 

vajec

Vajíčko hniezdové z hliny

Kovové kryty na 

infračervené žiarovky

Infračervené žiarovky

balenie 2ks

balenie 1ks

- 26,5x12x35cm

h i d é V jí

y

9,95 €
Kat. č. 5300509,90 €

Kat.č.530050001

4,95 €
Kat. č. 33300040

3,20 €
Kat. č. 73002/2

2,90 €
Kat. č. 520005

33,95 €
Kat. č. 72257/O

42,99 €
Kat. č. 73005

0,58 €
Kat. č. 14275

0,40 €
Kat. č. 14280

2,30 €
Kat.č. 520001003

1,70 €
Kat.č. 740001003

15,99 €
Kat. č. 73060/VN

28,95 €
Kat.č.530002010

2,40 €
Kat. č. 73004/2

0,99 €
Kat. č. 73004

Kat. č. Popis Cena

2228 s 2,5m káblom 11,70 €

2229 s 5 m káblom 12,99 €

22281 s 2,5m káblom s úsporným prepínačom 13,99 €

22291 s 5m káblom s úsporným prepínačom 15,60 €

Kat. č. Popis Cena

22246 100W 5,60 €

22244 150W 4,59 €

22247 175W 6,50 €

22245 250W 4,95 €

Infračervené žiarovky, 

červené, Philips

Vložka do hniezda

Kat. č. Popis Cena

22302 100W 9,00 €

22303 175W 9,99 €

22313 150W 5,60 €

22314 250W 6,60 €

Prepravka na vajíčka 

15,99 €
Kat. č. 590023

Držiak / tácka na 30ks 

vajec 30x30cm

1,60 €
Kat. č. 590024

Kat. č. Popis Rozmer / Hmotnosť W/V Cena

70239/V pre max. 30-35ks kurčiat 40 x 40cm/ 2kg  22W, 220-240V 54,95 €

70240 pre max 50-55ks kurčiat 40x60cm / 2,78kg 62W, 220-240V 69,99 €

Ohrievacia doska pre kurčatá

Vrchnák na ochrievaciu dosku

Kat. č. Popis Cena

70241 40x40cm/400g 24,95 €

70242 40x60cm/650g 27,99 €

0,60 €
Kat. č. 14270



inovácia       kompetencia       dynamika
PARTNER CHOVATEĽOV

16

Kat. č. Popis Cena

70236 Priemer 25cm, 15W 19,95 €

70237 Priemer 30cm, 22W 22,95 €

Plastová napájačka 

s uškom, zelená

Plastové napájačky 

pre hydinu

Plastová napájačka 

pre hydinu

Napájačka pre hydinu

na PET fľaše

Automatická 

napájačka

pre hydinu 30l

Napájačka 

pre hydinu, 

závesná, 

nízky tlak

Napájacie vedro 

Zn 10 L Plaváková 

napájačka 3L

Napájacie vedro 

Zn 12 L

Vedrová napájačka 

pre hydinu

Vedrová napájačka 

pre hydinu

Napájačka pre morky 

závesná automatická

Napájačka pre hydinu 

závesná automatická

Napájačka pre hydinu 

s 3 niplami, 12L

Výhrevná platnička pod napájačky 

pre hydinu, umelohmotná Výhrevná platnička

pod napájačky

pre hydinu, gumená

Napájačka pre hydinu

na PET fľaše

Napájačka pre hydinu 

na PET fľaše, zelená
Vedrová napájačka 

pre hydinu 12l, zelená

Nohy k napájačke

Napájačka pre hydinu 

RapidClean 6l

- 12 liter

- 18 liter

- z kvalitného plastu

- s rúčkou

- 24 litrov

- 24V

- možnosť pripojenia sieťovou jednotkou na 230V

- dĺžka kábla 2 m

- rozmery 24 x 24 cm

- 18 W

- priemer 32cm / výška 39cm

s uškom

Kat. č. Objem Cena

70202/O 1,5 l 2,25 €

70203/O 3 l 2,90 €

70216/O 6 l 4,99 €

70215/O 12 l 11,50 €

Kat. č. Objem Cena

70202/VR 1,5 l 1,60 €

70203/VR 3 l 1,95 €

70205/VR 5 l 2,30 €

70210/VR 10 l 4,99 €

Kat. č. Objem Cena

70216/VR 5 l 5,90 €

70215/VR 10 l 6,60€

llllllllllll

23,95 €
Kat. č. 72265/VN

27,95 €
Kat. č. 70298/F 18,95 €

Kat. č. 70299/F

15,99 €
Kat. č. 71120/O

29,90 €
Kat. č. 70239

12,99 €
Kat. č. 211039

17,95 €
Kat. č. 2252213,95 €

Kat. č. 501112

17,99 €
Kat. č. 70301/VR

23,95 €
Kat. č. 70233/VN

12,99 €
Kat. č. 71117/VN

11,95 €
Kat.  č.  71119/VN

1,70 €
Kat. č. 71115/VN

1,80 €
Kat. č. 71110/VR

1,50 €
Kat. č. 510004/O

12,99 €
Kat. č. 71117/O

3,50 €
71117/O/NOHY

9,99 €
Kat. č. 72248/VN

Napájačky pre odchov hydiny
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Kat. č. Objem Cena

71125/VN 2,5 liter    4,99 €

71126/VN 5,25 liter     6,99 €

71118/VN 10,5 liter    8,99 €

71116/VN 20 liter 10,99 €

Kat. č. Popis Cena

71328/VN Pre kuriatka, 30x7cm, žltý 2,60 €

71329/VN Pre kuriatka, 40x7cm, žltý 2,95 €

71330/VN Pre kuriatka, 50 x 7 cm, žltý 2,99 €

71331/VN Pre mladé sliepky, 50x12cm, oranžový 4,95 €

71332/VN Pre sliepky, 75x12cm, oranžový 5,70 €

Kat. č. Popis Cena

71201/R Pre kuriatka, dĺžka 30cm 2,99 €

71202/R Pre kuriatka, dĺžka 50cm 3,30 €

71301/VR Pre sliepky, dĺžka 50cm 4,99 €

71302/VR Pre sliepky, dĺžka 75cm 5,99 €

71303/VR Pre sliepky, dĺžka 100cm 6,95 €

Kat. č. Popis Cena

71310 Pre kuriatka, 50 x 7cm 12,99 €

71312 Pre mladé sliepky, 50 x 10cm 17,49 €

71313 Pre mladé sliepky, 75 x 10cm 20,99 €

71314 Pre sliepky, 75 x 20cm 29,99 €

71315 Pre sliepky, 100 x 20cm 37,95 €

Kŕmny automat pre hydinu

Kŕmny žľab pre hydinu, umelohmotný

Kŕmny žľab pre hydinu, galvanizovaný Kŕmny žľab pre hydinu, zelený 

umelohmotný

Kŕmny automat pre 

hydinu 10/12kg 

Krmítko 20L,

galvanizovaná oceľ

Krmítko pre hydinu, 

domček so zásuvkou, 2L

Lievik na kŕmenie kačíc, 

16cm

Lievik na kŕmenie kačíc, 

19cm

Lopatka na krmivo, 

plastová

Kŕmny automat pre 

hydinu 40L

Kŕmny automat pre 

hydinu 8kg

Krmítko 10L,

galvanizovaná oceľ

Automatický nášľapný kŕmny automat

Kŕmny automat pre hydinu,

červený alebo zelený

10,95 €
Kat.č. 500015012/F 

Kat. č. Popis Rozmer Cena

600324/O/12/NA Kapacita 12kg   33,5x23x50cm 47,95 €

600324/O/20/NA Kapacita 20kg     33,5x23x66cm 49,99 €

Rozmery:

dĺžka 191 x šírka 222 x výška 560mm

Dĺžka 600mm

Rozmery:

dĺžka 150 x šírka 150 x výška 400mm

(len do vypredania zásob)

24,99 €
Kat. č. 5022/V 

16,95 €
Kat. č. 5031

24,95 €
Kat. č.580020/V

49,95 €
Kat. č. 580020

39,95 €
Kat. č. 11270

13,99 €
Kat. č. 11169

(len do vypredania zásob)

13,50 €
Kat. č. 5023

Kat. č. Farba Cena

129011003 červená    3,99 €

129011006 modrá   3,99 €

129011008 zelená   3,99 €

129011010 žltá 3,99 €

129011019 oranžová 3,99 €

Kat. č. Popis Rozmer Cena

71100/0/1kg/Z Kapacita 1kg   priemer 190mm / výška 180mm 2,80 €

71100/0/1kg Kapacita 1kg   priemer 190mm / výška 180mm 2,80 €

71100/0/3kg/Z Kapacita 3kg    priemer 275mm / výška 260mm 5,80 €

71100/0/3kg Kapacita 3kg    priemer 275mm / výška 260mm 5,80 €

71100/0/6kg/Z Kapacita 6kg priemer 340mm / výška 325mm 10,95 €

71100/0/6kg Kapacita 6kg priemer 340mm / výška 325mm 10,95 €

71100/0/10kg/Z Kapacita 10kg priemer 405mm / výška 400mm 14,95 €

71100/0/10kg Kapacita 10kg priemer 405mm / výška 400mm 14,95 €

Krmítka pre odchov hydiny
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- úspora času pri škĺbaní viac zvierat

- 230V alebo 400V

- úspora času pri škĺbaní viac zvierat

- výkon 100-120ks/hod

- 230V alebo 400V

- úspora času pri škĺbaní viac zvierat

-230V alebo 400V

- dodávaný spolu s 18L vedrom

- s pevnou rukoväťou, čo umožňuje ľah-

šie používanie

- dodáva sa vrátane montážnej konzoly

- vhodný pre všetky typy obilia

- veľmi odolný a pritom ľahší ako jeho 

predchodcovia

- dodáva sa vrátane montážnej konzoly

- vrátane 30L nádoby

Anti-Kanibal spray 

400ml NO Fight

Koterec pre kačice a husy 

Duck Town, 93x73x67cm

Šrotovník obilia MISTRAL, 

50L

Elektrický lúpač 

na kukuricu

Kotol na vyvarenie hydiny

Lúpač

na kukuricu

RITMO

Koterec Florentina,

146x74x80cm

Ručný šrotovník

obilia SPRINT

Elektrická nerezová škĺbačka 

pre morky a husi PROFI

Dostupná

od mája 2016

Dostupná od mája 2016

Dostupná od mája 2016 Elektrická nerezová škĺbačka 

pre hydinu HOBBY

Elektrická nerezová škĺbačka 

ROBUST

Krúžky na označovanie hydiny, 

16mm, 20ks v balení

Šrotovník obilia

Lúpač na kukuricu

Mlynček Sprint

Prepravka pre hydinu, vrchné dvere

6,50 €
Kat. č. 22152

1399,00 €
Kat. č. 70506

799,95 €
Kat. č. 705052890,00 €

Kat. č. 70507

159,95 €
Kat. č. 82809

240,00 €
Kat. č. 70329/R

999,95 €
Kat. č. 70508

290,00 €
Kat. č.70237/VN

49,95 €
Kat. č. 73006129,00 €

Kat. č. 73007

42,95 €
Kat. č.29345/VN

199,95 €
Kat. č. 82827

99,95 €
Kat. č.72253/VN

Kat. č. Farba Cena

72101 červená 2,99 €

72102 zelená 2,99 €

72103 modrá 2,99 €

72106 žltá 2,99 €

Kat. č. Farba Cena

70320/VN DAVIDE, príkon: 550W 239,95 €

70321/VN GOLIA, príkon: 750W 220,00 €

70323/VN BRAVO, príkon: 900W 359,00 €

70325/VN MAGNUM, príkon: 750W 239,50 €

70322/VN Náhradné vedro 18L 30,00 €

Kat. č. Popis Cena

73100/F 95,5x57x32,5 cm 36,99 €

73101/F 95,5x57x27,5 cm 34,99 €

590022/F Náhradné dvere 3,00 €

Kat. č. Rozmer Farba Množstvo Cena

7320 8mm 1 ks 0,06 €

7330 12mm 1 ks 0,07 €

7360 16mm 1 ks 0,07 €

7370 18mm 1 ks 0,08 €

7380 20mm 1 ks 0,09 €

7390 25mm 1 ks 0,25 €

Krúžky na označenie hydiny

Chovateľské potreby pre hydinu
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Vajíčko drevené 

holubie, 1ks

Výhrevná platnička pod 

napájačky pre holuby

Gritník

Gritník delený Dvojitá miska

Bidlo pre holuby 

plastové Kúpeľnička 50x55x10cmŠkrabka 16cm

Prepravka pre holuby Prepravka pre zvieratá

Drevený prepravný box

Napájačka pre holuby s uškom na zavesenie

Napájačka pre holuby

Krúžky na označenie holubov 

fl uoreskujúce 8mm, 1ks

Hniezdo s plným dnom, 23cm Hniezdo Airluxe, 23cm Svorky pre hniezdo

Hniezdové vajíčka 

pre holuby

Vložka do hniezda, 23cm

1,70 €
Kat.č.740001003

1,50 €
Kat. č. A19

1,00 €
Kat. č. A48

6,70 €
Kat. č. A09

2,60 €
Kat. č. A11

0,99 €
Kat. č. A32

0,99 €
Kat. č. A33

0,18 €
Kat. č. A42

0,19 €
Kat. č. A45

- 1ks

Kat. č. Popis Cena

A38 kokos 0,65 €

Kat. č. Popis Cena

A24 3,5 L 4,50 €

A25 5 L 4,90 €

A26 7 L 5,30 €

Kat. č. Popis Cena

A88 oranžové 1ks 0,05 €

A89 ružové 1ks 0,05 €

A90 tmavozelené 1ks 0,05 €

A91 žlté 1ks 0,05 €

A92 svetlozelené 1ks 0,05 €

Kat. č. Popis Cena

A20 1 L 2,00 €

A21 2 L 2,40 €

Kat. č. Popis Cena

A67 pre 1 holub 0,70 €

A68 pre 3 holuby 3,75€

Kat. č. Popis Cena

C17 rozmery: 33x20x23cm 1,45 €

C18 rozmery: 48x24x31cm 2,40 €

Kat. č. Popis Cena

G17 malý 22,95 €

G18 veľký 29,95 €

G19 veľký delený 34,95 €

12,00 €
Kat. č. A64

1,99 €
Kat. č. A46 2,75 €

Kat. č. A47

Chovateľské potreby pre holuby
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Kŕmný automat pre 

králiky 1-miestny 

pozinkovaný 

Keramická miska pre králiky

Chovateľské potreby pre králiky

Keramická miska s okrajom 

proti vyhadzovaniu
Kŕmitko keramické dvojdielne, 

24x10x6cm

Žľab kamenný s okrajom

Jaslička na seno 

pozinkovaná, bočné 

plnenie

Jaslička na seno, horné plnenieJasličky na seno 

pozinkované

Jaslička na seno, bočné plnenie
Napájacia fľaša Classic DeLuxe

Napájacia fľaša pre králiky 

umelohmotná hranatá

Napájacia fľaša pre králiky 

umelohmotná zelená

Kŕmny  automat

pre králiky 2-miestny

pozinkovaný

s vrchnákom 

Kat. č. Popis Cena

74114 priemer 10cm, objem 250ml    1,95 €

620750 priemer 14cm, objem 500ml   2,30 €

74117 priemer 16cm, objem 750ml 2,99 €

620751 priemer 17cm, objem 1000ml 3,40 €

Kat. č. Popis Cena

620760 priemer 9cm, objem 150ml 1,95 €

620761 priemer 12cm, objem 300ml 2,50 €

620762 priemer 15cm, objem 600ml 2,70 €

620763 priemer 20cm, objem 1000ml 3,40 €

620764 priemer 24cm, objem 1600ml 6,60 €

Kat. č. Popis Cena

620765 priemer 9,5cm 3,20 €

620766 priemer 15,5cm 4,90 €

Kat. č. Popis Cena

620767 celoglazované 7,99 €

620768 s neglazovaným okrajom 7,50 €

Kat. č. Popis Cena

83185 150ml           1,90 €

83186 320ml           2,20 €

83187 600ml        2,50 €

84075 1100ml 4,00 €

Kat. č. Popis Cena

74109 20x10x15cm     1,70 €

74110 25x10x15cm 2,20 €

74111 30x10x15cm    2,30 € Kat. č. Popis Cena

74001 veľká, 40x24x17cm 3,30 €

74002 malá, 32x14x12cm 2,96 €

74003 extra malá, 19x14x11cm 2,70 €

Kat. č. Popis Cena

74004 veľká, 39x29x14cm 3,99 €

74005 malá, 30x25x10cm 3,70 €

Kat. č. Popis Cena

74160/VR 1 000ml   3,99 €

74163/VR 500ml 3,40 €

Kat. č. Popis Cena

74205/VN 1 000ml   3,99 €

74206/VN 500ml 2,99 €

Kat. č. Popis Cena

74104/VN
Kŕmny automat pre králiky 1-miestny, 

umelohmotný s  vrchnákom  2500ml           
5,99 €

74105/VN
Kŕmny automat pre králiky 2-miestny, 

umelohmotný s  vrchnákom  3500ml            
6,99 €

pre

y

Jaeno

p

p

s

em 1000ml 3,40 €

 

at

miestny

5,99 €
Kat. č. 74102/VR

3,99 €
Kat. č. 74101/RS

2,99 €
Kat. č. 74112

Lopatka na krmivo, plastová

Kat. č. Farba Cena

129011003 červená    0,00 €

129011006 modrá   0,00 €

129011008 zelená   0,00 €

129011010 žltá 0,00 €

129011019 oranžová 0,00 €



inovácia       kompetencia       dynamika

www.vetis.sk

PARTNER CHOVATEĽOV

21

Chovateľské potreby pre králiky

Napájacia fľaša pre králiky 

umelohmotná hnedá

Napájačka - iba držiak

na fľaše AQUA BOY
Napájačka 

pre malé 

zvieratá 

NoFrost

Napájacia fľaša 

pre králiky 

umelohmotná  

1.5 l     

Napájačka

pre králiky Niagara  

Napájačka, iba 

držiak na fľaše, 

pozinkovaná 

misa  

Thermo ochranný kryt 

na napájacie fľaše

Nerezová miska 600ml

Napájacia fľaša 500ml

Automatický napájací systém

1978A0000

74170/VN

74182/VN

74173/VN 74173/VN

74171/VN

74175/VN

74179/VN

74183/VN

74181/VN

74176/VN 74177/VN 74178/VN74180/VN

74184/VN

Kat. č. Popis Cena

1978A0000 Vedro s vývodom pre hadicu 18L 10,00 €

74170/VN Hadica s priemerom 10mm, cena za bm 0,46 €

74171/VN Prípojka medzi nádržou a hadicou 0,60 €

74172/VN Spojka rovná 0,90 €

74173/VN Spojka rohová 0,90 €

74174/VN Spojka tvaru T 0,50 €

74175/VN Filter 2,00 €

74176/VN Napájací nipel s pérovým upevnením 0,95 €

74177/VN Napájací nipel s pérovým upevnením + spojka T 1,49 €

74178/VN Napájací nipel so šróbovým upevnením + spojka T 1,55 €

74179/VN Napájací nipel samostatný s nerezovým vnútrom 0,95 €

74180/VN Uzatvárací kus 0,80 €

74181/VN Spojka tvaru T 10/7 0,26 €

74182/VN Predlžovací diel 6cm 0,49 €

74183/VN Predlžovací diel 12cm 0,66 €

74184/VN Spojka krížová 0,50 €

Kat. č. Popis Cena

74160 1 000ml   5,30 €

74163 500ml 4,80 €

Kat. č. Popis Priemer Cena

82736 pre 320ml fľaše 5,5 cm 4,95 €

82737 pre 500-600ml fľaše 6,5 cm 4,99 €

Kat. č. Popis Cena

74120 plastová 3,50 €

74125 sklenená 4,50 €

Kat. č. Popis Cena

74179/R
Napájací nipel pre králiky,

nerezový, vertikálny
1,20 €

74179/VR
Napájací nipel pre králiky, nerezový 
/pohybuje sa do troch smerov/

0,90 €

ájačka, iba 

ak na fľaše, 

nkovaná 

 

€€€€€€€€€€€€€€€€

5,70 €
Kat. č. MK84594

0,99 €
Kat. č. 74300/VR

2,20 €
Kat. č. 74306/VN

27,95 €
Kat. č. 82732

7,50 €
Kat. č. 74302

2,95 €
Kat. č. 82782

1,95 €
Kat. č. 74145/N

8
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Koterec pre králiky ALFRED 

116x45x62cm

Domček pre hlodavce MULTIPLEX TOP 

115x65x65,5cm

Koterec FREETIME 140x65x100cm
Králikáren XXL PLUS 155x75x80cm

Ohrádka 8-dielna, s dvierkami a 

ochrannou clonou pred slnkom

Koterec pre králiky ALFRED 

116x45x62cm

Maštaľ FORTUNA 

160x80x117cm

Králikáreň 105x100x108cm

Koterec pre hlodavcov 4 ROČNÉ 

OBDOBIA 127x66x110cm

69,99 €
Kat. č. 82815

174,00 €
Kat. č. 82841

165,00 €
Kat. č. 82826

199,95 €
Kat. č. 81700

39,99 €
Kat. č. 82708

69,95 €
Kat. č. 82816

339,95 €
Kat. č. 82813

299,95 €
Kat. č. 82807

249,95 €
Kat. č. 84435

- pozinkovaná vanička uľahčí čistenie

- s 2 dverami, vnútorná výška 40cm

- s 2 dverami

- s vyťahovateľnou plastovou vaničkou

prechod medzi vonkajším a vnútorným priestorom je 

uzatvárateľný, s vyťahovateľnou plastovou vaničkou, 

vnútorná výška 50cm

s držiakom na seno, s 2 dverami, s otvárateľnou stre-

chou, vnútorná výška 60cm

- pozinkovaná vanička uľahčí čistenie

- s 2 dverami, vnútorná výška 40cm

- so 4 dverami

- s vyťahovateľnou plastovou vaničkou

- otvárateľná strecha z odolného bitúmenu

- pozinkovaná vanička pre ľahšie čistenie

s 3 dverami, 4 cm hrubé, tepelne izolované steny, 

ako ochrana pred chladom slúži plexi sklo, ktoré sa 

dá odmontovať z dvierok, s rolovateľnou clonou

Chovateľské potreby pre králiky
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Kompletné krmivo pre psov 

malých a stredných plemien

s hovädzinou 10kg

Kompletné krmivo

pre dospelých psov 18kg

Vitamín E a biotin pre zdravú a lesklú srsť.

Esenciálne minerály dôležité pre silné a 

zdravé zuby.

Proteiny dôležité pre rast svalov. 

Vláknina prispieva k podpore optimálneho 

trávenia.

Zloženie: obilniny, vedľajšie produkty 
rastlinného pôvodu, mäso a vedľajšie produkty 
živočíšného pôvodu
(hovädzina 4%), oleje a tuky, minerálne látky.

Vitamín E a biotin pre zdravú a lesklú srsť.

Esenciálne minerály dôležité pre silné a 

zdravé zuby.

Proteiny dôležité pre rast svalov. 

Vláknina prispieva k podpore optimálneho 

trávenia.

Zloženie: obilniny, vedľajšie produkty 

rastlinného pôvodu, mäso a vedľajšie 

produkty živočíšného pôvodu, 

oleje a tuky, minerálne látky.
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Novinka farmárske krmivá

Krmivá pre všetky zvieratá

Názov KZ ŠTRUKTURA POUŽITELNOSŤ
MOC s DPH:  EU/balenie

40kg 25kg 10kg

TKŠ granula telatá od 2.-6. mes. veku x 10,40 € x

ČOS granula odchov prasiatok x 13,80 € x

A - 1 sypká výkrm do 40 kg 18,60 € 12,10 € x

BK A - 1 20% sypká výkrm do 40 kg x 20,60 € 8,40 €

A - 3 sypká výkrm do 120 kg 15,00 € 9,80 € x

BK A - 3 15% sypká výkrm do 120 kg x 18,10 € 7,40 €

BR - 1 drť 1.-10. deň veku 21,60 € 13,90 € x

BR - 2 drť,granula 11.-30. deň veku 19,60 € 12,90 € x

BR - 3 granula 30.-do porážky 19,80 € 12,80 € x

DK-HYD sypká Hydina x 18,60 € 7,60 €

K sypká odchov do 56. dňa veku 18,90 € 12,20 € 5,20 €

KZK sypká Odchov 57.-112. deň veku 16,60 € 10,80 € 5,10 €

N sypká nosnice v znáške 17,70 € 11,50 € 4,80 €

BK-N 25% sypká nosnice v znáške x 17,40 € 7,60 €

MR - 1 drť výkrm moriek predštartér 27,00 € 17,30 € x

MR - 2 granula výkrm moriek štartér 25,90 € 16,60 € x

MR - 3 granula výkrm moriek rastová 1 23,50 € 15,10 € x

MR - 4 granula výkrm moriek rastová 2 22,20 € 14,30 € x

MR - 5 granula výkrm moriek dokrm 21,40 € 13,80 € x

VK - 1 drť výkrm kačíc štart 21,60 € 13,90 € x

VK - 2 granula výkrm kačíc fi nálna 19,00 € 12,30 € x

HU - štart drť husi štart 21,70 € 14,00 € x

HU - výkrm granula husi výkrm 19,80 € 12,80 € x

KKV granula výkrm králikov x 10,50 € 5,00 €

KKV+kokc. granula výkrm králikov x 10,80 € 5,10 €

Názov KZ ŠTRUKTURA POUŽITELNOSŤ
MOC s DPH:  EU/balenie

40kg 25kg 10kg

A-1 Farmár sypká výkrm do 40 kg 17,70 € 11,50 € x

A-3 Farmár sypká výkrm do 120 kg 14,10 € 9,20 € x

BR-1 Farmár drť 1.-10. deň veku 20,90 € 13,20 € x

BR-2 Farmár granula 11.-30. deň veku 19,10 € 12,80 € x

BR-3 Farmár granula 30.-do porážky 18,70 € 12,10 € x

Hyd Uni Farmár sypká Hydina 17,70 € 11,50 € x

N  Farmár sypká nosnice v znáške 16,80 € 10,90 € x

Kr

9,95 €
VETISDOG10

19,99 €
VETISDOG18

Kŕmenie zvierat
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MIKROS je minerálne krmivo s vitamínmi , ktoré slúži k zaisteniu optimálnej hladiny minerálnych látok, vitamínov

a aminokyselín nevyhnutných pre výživu všetkých kategórií domácich zvierat.

Doplnkové minerálne krmivo  a vitamíny

Kat. č. Popis Balenie Dávkovanie Cena

822020 MIKROS NOSNICE - pre nosnice, kačice, husi a morky v znáške 1 kg
sliepky v znáške 70 - 100 g na 10 ks / deň, 2-3 polievkové lyžice

1,85 €
chovné kačice, husi, morky a perličky v znáške 90 g na 10 ks / deň, 3 polievkové lyžice

823020 MIKROS ODCHOV - pre odchov kurčiat, káčat, húsat a moriek 1 kg
kurčatá, húsatá, káčatá 30 - 60 g na 10 ks / deň, podľa veku

2,20 €
morky 30 - 90 g na 10 ks / deň, podľa veku

818020 MIKROS OŠÍPANÉ - pre výkrm, odchov a chov ošípaných 1 kg

ciciaky od 8 do 25 kg ž. hm. 20 -50 g na kus / deň podľa veku

1,80 €ošípané od 25 do 100 kg ž. hm. 50 - 80 g na kus / deň

ošípané nad 100 kg ž. hm. 80 -100 g na kus / deň

835000 MIKROS TEĽATÁ - pre výkrm a odchov teliat, jahniat a kozliat 1 kg

telatá do 6 mes. veku 30 - 60 g na kus / deň

1,45 €jahňatá a kozľatá do 4 mes. veku 10 - 20 g na kus / deň

jahňatá a kozľatá nad 4 mes. veku 20 - 40 g na kus / deň

841020 MIKROS KRÁLIK - pre výkrm a odchov králikov 1 kg
králiky vo výkrme 20 - 80 g na 10 ks / deň, podľa veku

2,40 €
kotné a kojace samice 5 - 10 g na kus / deň, podľa veku

829020 MIKROS HOLUB - pre všetky kategórie holubov  1 kg

štandardný chov holubov 0,5 - 1,5 g / deň

2,80 €odchov a rozmnožovanie 1,0 - 2,0 g / deň

športové holuby v tréningu a záťaži 1,5 - 2,5 g / deň

861020 MIKROS PES - pre všetky plemená psov 1 kg

malé plemená 5 - 10 g na 10 ks / deň

2,95 €stredné plemená 10 - 20 g ks / deň

veľké plemená 20 - 40 g / deň

828020 MIKROS EXOT - pre exotické vtáctvo 1 kg

drobné a malé exoty 0,2 - 0,5 g na kus / deň

3,50 €stredné exoty 0,8 - 1,0 g na kus / deň

veľké exoty 1,0 - 1,5 g na kus / deň

Naturvetis je zmes výťažkov rastlín, ktoré oddávna napomáhajú 

udržať zdravie domácich zvierat na osvedčenej prírodnej báze.

Kat.č. Názov Balenie Indikácia Forma
Dávkovanie

v pitnej vode

Dávkovanie

na hmotnosť zvieraťa
Pre zviera Cena

811020

NATURVETIS

SELEN

100 ml

prírodný produkt na prevenciu svalovej 

degenerácie a zlepšenie biologicko-

reprodukčných ukazovateľov

susp. 1 L / 1 000 L

1 ml / 30 kg 6,00 €

811021 1 L 1 ml / 30 kg 28,80 €

811022 5 L 1 ml / 30 kg 126,00 €

811036 20 L 1 ml / 30 kg 480,00 €

811023
NATURVETIS

NEW BASIC

50%

1 kg prírodný prípravok pre zlepšenie 

chuti do jedla, pre zlepšenie trávenia, na 

vykašliavanie, na tlmenie kašla, antispetické 

doplnkové krmivo

50% 

premix
00-300 g / 1 000 kg 

126,00 €
811024

811024 10 kg 1056,00 €

811025

NATURVETIS

Štartovaci

100 ml

na zlepšenie rastu telesnej hmotnosti 

zvýšenie a zlepšenie chuti po chorobách

v čase presunu na inú farmu na doplnenie 

vitamínov B

susp. 1 L / 1 000 L

1 ml / 10 kg 8,40 €

811016 1 L 1 ml / 10 kg 39,60 €

811026 5 L 1 ml / 10 kg 180,00 €

811027 20 L 1 ml / 10 kg 636,00 €

811028

NATURVETIS

počas chovu

100 ml
na zvýšeni chuti do jeda a príjmu krmiva

zlepšenie účinnosti trávenia zvýšenie tele-

snej hmotnosti zvýšenie látkovej premeny 

aminokyselín odstránenie nerovnomerného 

rastu zvierat

susp. 1 L / 1 000 L

1 ml / 10 kg 7,20 €

811017 1 L 1 ml / 10 kg 31,20 €

811029 5 L 1 ml / 10 kg 144,00 €

811030 20 L 1 ml / 10 kg 504,00 €

811031

NATURVETIS

Znášanie vajec

100 ml
u nosníc na zvýšenie produkcie vajaec a 

zvýšeniu rozmeru vajec na zníženie pomeru 

druhotriednych a zle vyliahnutých kurčiat

u kohútov a gunárov na zlepšenie fertility, 

zlepšenie výsledkov liahnutia

susp. 1 L / 1 000 L

1 ml / 10 kg 8,40 €

811019 1 L 1 ml / 10 kg 39,60 €

811032 5 L 1 ml / 10 kg 180,00 €

811033 20 L 1 ml / 10 kg 636,00 €

811034

NATURVETIS

Dokončovacia

fáza

100 ml

na dosiahnutie vyššieho priemeru jatočnej 

hmotnosti  zvýšeni chuti do jedla a príjmu 

krmiva zvýšenie intenzoty trávenia

susp. 1 L / 1 000 L

1 ml / 10 kg 6,00 €

811018 1 L 1 ml / 10 kg 28,80 €

811035 5 L 1 ml / 10 kg 126,00 €

811037 20 L 1 ml / 10 kg 480,00 €

Naturvetis
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ACIDOMID

ELEKTROLYT

KARNIVIT

AMIVIT

OPTIMIN

KNOBLAMIN

BRONCHOXAN

RABITIN CHONDROXAN

ENERGIT

Prevencia rozmnožovania baktérií, plesní a kokcídií.

Prípravok pôsobí nielen proti množeniu patogénnych baktérií, 

ale aj proti rôznym vnútrobunkovým parazitom ako sú napr. 

kokcídie. Zlepšuje trávenie, zažívanie a zvyšuje využiteľnosť 

živín z krmiva. Pozitívne tiež pôsobí proti rozvoju plesní.

Pre rýchlu regeneráciu organizmu a prevenciu dehydratácie.

Je vysoko účinný prípravok s obsahom elektrolytov umožňujúci 

veľmi rýchly a spoľahlivý príjem katiónov, aniónov a ľahko vy-

užiteľných uhľovodíkov. Má priamy vplyv na rozloženie tekutín 

v tele a prenos elektronáboja vo svaloch a tým aj na vyššiu vý-

konnosť. Pri záťaži účinne bráni úniku elektrolytov z organizmu.

Pre odchov holúbät.

Unikátny prípravok zlepšujúci reprodukciu vo Vašom chove. 

U holubov zvyšuje množstvo a pohyblivosť spermií, u holubíc 

dochádza k lepšiemu oplodneniu a vývoji plodov. Holúbätá 

sa následne rodia s oveľa vyššou imunitou a vitalitou, čo sa 

priaznivo prejavuje na ich ďalšom vývoji.

Vitamínový koncentrát.

Extrémne účinný koncentrát aminokyselín a vitamínov. Špe-

ciálna technológia výroby znižuje degradáciu vitamínov v 

žalúdku a v zažívacom trakte. Nedochádza tiež k zachytávaniu 

„tukových“ vitamínov A, D, E, K na stenách napájačiek a rozvo-

dov vody, čo významne prispieva k hygiene. chovu.

Pre posilnenie imunitného systému.

Je obdoba prírodných liečivých minerálnych vôd, ktoré bež-

ne používame pri rôznych zdravotných problémoch u ľudí. 

Podobná je aj funkcia tohto výrobku u zvierat v zajatí, kedy 

zjednodušene povedané, optimalizáciou hladiny minerálnych 

látok posilňujeme imunitný systém organizmu.

Cesnakový extrakt proti črevným parazitom.

Na jemnú kašu rozomletý cesnak je zhomogenizovaný 

vo vode pre jednoduché použitie v chove. Na rozdiel od 

ostatných výrobkov sa nejedná o obyčajný extrakt z ces-

naku lisovaním, ale je spracovaná aj dužina, v ktorej sú 

veľmi dôležité látky, ktoré inak nemožno získať.

Vysoko účinný bylinný sirup na dýchacie cesty.

Špeciálna technológia výroby umožňuje z byliniek získať ma-

ximálne množstvo látok, čo radí tento výrobok nad bežné 

bylinkové čaje. Preto je v prevencii a liečbe ochorení horných 

dýchacích ciest prírodnými látkami takmer neprekonateľný a 

úplne ojedinelý.

Pre odchov mláďat.

Unikátny prípravok zlepšujúci reprodukciu vo 

Vašom chove. U samcov zvyšuje množstvo a po-

hyblivosť spermií, u samíc dochádza k lepšiemu 

oplodneniu a vývoji plodov. Mláďatá sa následne 

rodia s oveľa vyššou imunitou a vitalitou, čo sa 

priaznivo prejavuje na ich ďalšom vývoji.

Pre zdravé kĺby a pohybový aparát.

Bráni poškodeniu a znižuje opotrebovanie kĺbov u 

poštových holubov. U holubov v najvyššej výkonnos-

ti dochádza zároveň k extrémnej záťaži kĺbov, ktorá sa 

následne prejavuje nežiaducim znižovaním výkonnosti 

holuba. Správna a včasná kĺbová výživa tomu zabráni.

Pre výkonnosť poštových holubov.

Nenahraditeľný výrobok pre všetkých, ktorí chcú 

dostať výkonnosť poštových holubov na najvyš-

šiu možnú úroveň, ktorého sú schopné. Jedineč-

ná kombinácia účinných látok zlepšuje kondíciu 

holubov, zvyšuje výkonnosť ich svalstva a zlep-

šuje odolnosť proti stresu.

Kat. č. Názov Balenie Cena

060601 ACIDOMID 

hydina

500 ml 3,50 €

060604 1000 ml 4,99 €

060691 ACIDOMID 

holub

500 ml 3,50 €

060593 1000 ml 4,99 €

060651              ACIDOMID 

králik

500 ml 3,50 €

060650              1000 ml 4,99 €

060570
ACIDOMID 

exot
500 ml 3,50 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060621              OPTIMIN 

hydina

500 ml 3,65 €

060622              1000 ml 5,36 €

060591 OPTIMIN 

holub

500 ml 3,50 €

060580 1000 ml 4,99 € 

060652              OPTIMIN 

králik

500 ml 3,50 €

060653              1000 ml 4,99 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060602 AMIVIT 

hydina

500 ml 6,95 €

060603 1000 ml 9,99 €

060592 AMIVIT 

holub

500 ml 6,20 €

060594 1000 ml 9,99 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060581              KARNIVIT 

holub

500 ml 7,99 €

060582              1000 ml 13,99 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060596              BRONCHOXAN 

holub

500 ml 6,20 €

060597 1000 ml 9,99 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060702
RABITIN králik

500 ml 6,25 €

060703              1000 ml 9,99 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060670 ENERGIT 

holub

500 ml 12,30 €

060671 1000 ml 21,30 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060704
KNOBALMIN 

holub
500 ml 11,50 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060598 CHONDROXAN holub 500 ml 11,50 €

060564 CHONDROXAN pes 500 ml 12,40 €

Kat. č. Názov Balenie Cena

060583              ELEKTROLYT 

holub

500 ml 9,60 €

060584              1000 ml 15,95 €

Doplnkové minerálne krmivo  a vitamíny
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Napájačka z nerezu

Tetovacia 

farba

RAIDEX, 

čierna,  600g

Kŕmna miska 

pre prasatá

Prístroj na zistenie gravidity
pre ošípané so špirálovou sondouBrzda pre ošípané, podľa Schöttla, 

dĺžka tyče 60cm

Kliešte na štikanie 

zúbkov

Poháňač 

zvierat

Poháňač 

neelektrický, 

dĺžka 107cm

Dezinfekčná rohož 

Poháňač akumulátorový

 AniShock Pro 2500 akku

HSW ECO-MATIC

Prípravok

proti

kanibalizmu 

NO BITE

Emaskulátor

Kančí pach 250ml

Kančí pach

Boar Mate 110ml

Držiak

na čepieľky

č. 3

Čepieľky

Chinoseptan  

Pudrový spray 

200ml

Spray modrý

na dezinfekciu

200ml

Kŕmny automat 

Grow Feeder Maxi

Slučková drôtená brzda pre ošípanéSunnyBoy ohrievač

Napájací kolík, mosadz/ nerez

- prípojka ½“

- s nastaviteľnou tryskou

- napájací kolík s veľmi ľahkým chodom a 

dobre dosiahnuteľný

-  žiadne straty vody, nakoľko kolík je 

hlboko v nádržke

- pre nízkotlakové a vysokotlakové 

vedenia

22262 – ideálna pre zaúčanie

- nerezová

- pre prasatá v pôrodnom koterci

- priemer 25cm

- s upínacím hákom pre upevnenie 

na bežných štrbinových podlahách

- automatická samonapĺňacia 

striekačka  plastová

- 400ml

- pre potláčanie ohry-

závania chvostíkov

u ošípaných

- dlhodobo zmení 

pachový profi l v okolí 

ošípaných

Kastračné kliešte pre prasiatka, 

zahnuté, dĺžka 19cm

- pre zistenie optimálneho termínu

inseminácie u prasníc a prasničiek

- nastrieka sa priamo

na nos zvieraťa

- pre zistenie opti-

málneho termínu 

inseminácie u pras-

níc a prasničiek

- nastrieka sa pria-

mo na nos zvieraťa 

zo vzdialenosti cca. 

60cm

- vhodný pre čepieľky

č. 10,11,12,15

- pre suchú dezinfekciu

- účinný proti vírusom, 

baktériám, a pôvodom 

mykóz

- suší neprístupné miesta

a chráni pred škodlivými

vplyvmi životného pro-

stredia

Ak má vo Vašich maštaliach prebiehať chov bez porúch a nepríjem-

ných prekvapení /zdanlivá gravidita, poruchy plodnosti atď./ a bez 

zníženia hospodárnosti z dôvodu neplodnosti, poskytne Vám prístroj 

na zisťovanie gravidity potrebnú istotu. Prístroje existujú v dvoch vo-

liteľných vyhotoveniach, buď s externou, špirálovým 

káblom pripojenou sondou, alebo s integrovanou 

ultrazvukovou hlavicou.

Najnovšie prístroje sa vyznačujú nasledovnými 

novinkami:

- prevádzka voliteľná na batériu, alebo

akumulátor

- zapnutie a vypnutie jednoducho tlačidlom 

- vypínacia automatika zabraňuje zbytočnej 

spotrebe energie

- odoberateľná robustná spona na upevnenie 

na opasok

- puzdro je špeciálne utesnené - chránené pred 

vniknutím vlhkosti

- schránka na batérie s bezpečnostným uzáve-

rom je oddelená od ostatnej elektroniky

- bezpečné uloženie v priloženom kufríku.

Dodávka bez nabíjačky!

Automat o 30% väčším objemom. 

Nerezová kŕmna klapka ako aj napá-

jací nipel je na takej úrovni, kde ich 

dosiahnu aj malé prasiatka. Presné 

dávkovanie 13 možnými nastave-

niami. Inštalácia prívodu vody je 

možná na obidvoch stranách.

- dĺžka 108 cm

- počet zvierat: 10-15ks

- živá hmotnosť zvierat: 15-120kg

- kapacita (objem): 60 L

- výška: 107 cm

- priemer: 37 cm

Veľký počet vitálnych zvierat  v chove je vždy veľká výzva. Základom všetkého je  ponúknuť stabilnú úroveň 

tepla u všetkých zvierat vo vrhu, prispôsobené ich veku. 

To znamená,  aby prasiatka zostali zdravé od začiatku priberali na váhe,  vychádza sa z predpokladu, že 

novonarodené prasiatka potrebujú teplotu od 30 do 35 ° C. Od 2. do 4. týždňa požiadavka teploty klesne 

na asi 26 ° C.

Presne na týchto prirodzených požiadavkách je prístroj SunnyBoy vyvinutý 

Jednotné tepelné žiarenie generuje väčšiu časť komfortnej zóny  (30-35 ° C alebo 26 ° C), a tým pre všetky 

prasiatka optimálne prostredia.

Výhody:

- veľká  komfortná zóna, a tým optimálne prostredie  pre celý vrh

- menej stresu pre prasiatka

- lepší a homogénnejší vývoj novonarodených prasiatok zabezpečuje životne dôležité zásoby

- účinnejšia prevádzka prostredníctvom zníženia prevádzkovej činnosti a možné zníženie výkonu prístroja 

- optimalizované prostredie  môže znížiť teplotu v maštali, a tým sa prispôsobiť potrebám prasníc

- rýchle a jednoduché čistenie s vysokotlakovým čističom (ochrana IPX7)

- nízke náklady na údržbu vďaka dlhej životnosti a absencia výmeny chybných infračervených lámp

- puzdro z nerezovej ocele

- vrátane červeného  svetla

Technické údaje:

Ochrana:  IPX 7

Prevádzkové napätie: 220 -240 C AC/50Hz

Menovitý výkon lampy: 100W (Kat.č. 22258)

  150W (Kat.č. 22259)

Rozmery:  50 x 22 x 7cm

Dĺžka kábla:  2,5m

- celková dĺžka 95cm

- dĺžka tyče: 71cm

- rozmer (dxšxv): 85 x 60 x 3cm

- obsah 8 L

Kat. č. Popis Cena

222620 pre prasiatka, 15x21x9cm 21,95 €

222621 pre mladé prasnice, 19x27x11cm 26,95 €

222622 pre ošípané, 21x29x16cm 29,99 €

Kat. č. Popis Cena

22258 SunnyBoy 100W 95,99 €

22259 Sunny Boy 150W 99,99 €

22260 Výkonový istič k ohrievaču 69,99 €

Kat. č. Farba Cena

22146 červená 11,50 €

221460 zelená 11,50 €

221461 modrá 11,50 €

221462 žltá 11,50 €

Kat. č. Dĺžka Šírka Farba Cena

22122 94cm 76cm červená 30,95 €

221220 94cm 76cm zelená 30,95 €

221221 94cm 76cm modrá 30,95 €

221222 94cm 76cm žltá 30,95 €

22123 126cm 76cm červená 38,95 €

221230 126cm 76cm zelená 38,95 €

221231 126cm 76cm modrá 38,95 €

221232 126cm 76cm žltá 38,95 €

Kat. č. Veľkosť Cena

141114 10 0,14 €

141115 11 0,14 €

141116 12 0,14 €

141117 15 0,14 €

141118 20 0,14 €

141119 21 0,14 €

141132 22 0,14 €

141141 23 0,14 €

141182 24 0,14 €

141121 25 0,14 €

Kat. č.
Priemer závitu

/ primer kolíka

Priemer

tlakového  kužela
Dĺžka

Liter/min 

3bar - III
Cena

22385 1/2" - 3/8" 6mm 55mm 2,5 2,80 €

22363 1/2" - 1/2" 8mm 63mm 2 2,50 €

22364 3/4" - 3/4" 8mm 77mm 3 3,54 €

Kat. č. Priemer závitu
Priemer

tlakového kužela
Dĺžka

Liter/min 

3bar - III
Cena

22382 1/2" 12mm 58mm 3 3,60 €

Kat. č.
Priemer závitu 

/ primer kolíka

Priemer

tlakového kužela
Dĺžka

Liter/min 

3bar - III
Cena

222851 1/2" - 1/2" 8mm 72mm 3 2,50 €

14,90 €
Kat. č. 222854

6,50 €
Kat. č. 2298

14,95 €
Kat. č. 2210/V

3,40 €
Kat. č. 141010

7,95 €
Kat. č. 1584

125,00 €
Kat. č. 22784

7,95 €
Kat.č. 22112/V

369,00 €
Kat. č. 22130

9,99 €
Kat. č. 2211/V

4,95 €
Kat.č. 22600/V

83,95 €
Kat. č. 11262

42,00 €
Kat. č. 16413

11,65 €
Kat. č. 1916

4,60 €
Kat. č. 1027

Kat. č. Popis Cena

23110 2ml, s hadičkovým násadcom, LL 19,99 €

23111 5ml, s hadičkovým násadcom, LL 19,99 €

23121 2ml, s násadcom pre fľašku, LL 22,95 €

23123 5ml, s násadcom pre fľašku, LL 24,95 €

10,95 €
Kat. č. 22153

6,30 €
Kat. č. 241129

eľky
K t č 141010

4,95 €
Kat. č. 15882

Lubrikačný 

gel VetGel 

1000ml

1,20 €
Kat. č. 141110/V

Držiak

na čepieľky

č. 4
- vhodný pre čepieľky

č. 20,21,22,23,24

Chovateľské potreby pre ošípané
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TopMarker krieda

na označenie zvierat

Sprej TopMarker na označenie zvierat 500ml

Sprej PORCIMARK na označenie zvierat

RAIDL krieda

na označenie zvierat

Aplikátor na sprejové farby

RAIDEX tetovacia farba čierna, 600g

RAIDEX tetovacia

farba s guličkou,

čierna,

65ml

Tetovacia farba 60g
RAIDEX špeciálna 

tetovacia farba, čierna

BOVIVET krieda

na označenie zvierat

Vrublovacie kliešte 

pre prasatá, nerezové

- cca. 60g- cca. 60ml

- na podporu pohodlného použitia striekania farieb a značkovacích sprejov

- pre čistú a efektívnu prácu so všetkými bežnými typmi sprejov

- umožňuje profesionálne spracovanie a pomôže Vám vykonať prácu bez väčšej 

námahy

- chráni ruky označovateľa

Kat. č. Farba Cena

20620 modrá 0,89 €

20621 červená 0,89 €

20622 zelená 0,89 €

20623 žltá 0,89 €

20624 oranžová 0,89 €

20625 fi alová 0,89 €

20626 čierna 0,89 €

Kat. č. Farba Cena

20156 červená 3,00 €

20157 zelená 3,00 €

20158 modrá 3,00 €

20173 oranžová 3,50 €

20174 fi alová 3,50 €

20177 čierna 3,50 €

Kat. č. Farba Cena

240300 modrá 1,35 €

240301 červená 1,35 €

240302 zelená 1,35 €

240303 čierna 1,35 €

240304 fi alová 1,35 €

Kat. č. Farba Cena

1915 čierna 4,20 €

19150 zelená 5,99 €

Kat. č. Objem Cena

19281 500ml 12,95 €

1928 1 000ml 19,95 €

Kat. č. Popis Cena

1911/V Vrublovacie kliešte pre prasatá  „V“ 9,95 €

1912/V Vrublovacie kliešte pre prasatá „U“ 9,95 €

1913/V Vrublovacie kliešte pre prasatá, pravouhlý výrez 9,95 €

1914 Vrublovacie kliešte pre prasatá, strieškový výrez 12,99 €

Kat. č. Farba Objem Cena

240411 modrá 200ml 2,60€

240416 červená 200ml 2,60 €

240418 modrá 500ml 3,10 €

240419 červená 500ml 3,10 €

240424 zelená 500ml 3,10 €

240425 zelená 200ml 2,60 €

Kat.č. Farba Cena

201 červená 1,12 €

202 zelená 1,12 €

203 modrá 1,12 €

204 fi alová 1,12 €

205 čierna 1,12 €

20600 oranžová 1,12 €

20601 žltá 1,12 €

20602 biela 1,12 €

5,79 €
Kat. č. 20170

11,65 €
Kat. č. 1916

4,49 €
Kat. č. 1917

Označovanie zvierat

Tetovacie kliešte 5mm

Tetovacie kliešte

7mm

Kat. č. Popis Cena

273616 Kliešte 5mm, 1-riadkové, 7-miestne 69,95 €

273617 Sada čísel 5mm, 0 - 9, bez medzery 53,95 €

273617/- Medzera 5mm 1,40 €

273617/0 - 9 Tetovacie číslo jednotlivé 5mm 5,50 €

Kat. č. Popis Cena

19212 Kliešte 7mm, 1-riadkové, 7-miestne 66,95 €

19218 Kliešte 7mm, 2-riadkové, 10-miestne 69,95 €

19219 Kliešte 7mm, 1-riadkové, 10-miestne 72,95 €

19215 Tetovacie číslo jednotlivé 7mm 3,00 €

19216 Tetovacie písmeno jednotlivé 7mm 2,99 €

19217 Medzera 7mm 1,40 €
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Multi Feeder kŕmný žľab 

pre jahňatá 

Adopt sprej na jahňatá 

200ml

Top Market značkovací 

sprej pre ovce

Napájacie vedro pre 

jahňatá so 6 cumľami

Napájacie vedro široké 

pre jahňatá

Náhradný cumeľ

pre napájaciu

fl ašu 

Náhradný cumeľ 

pre 271, 27600, 

27500 hnedé 6ks

Plachta na zakrytie kŕmného žľabu

Flaša na napájanie

zvierat 1L

Vekon na vedro

pre napájanie teliat

Plachta na vedro

2 kusy

Podávač tekutej výživiy Roslam 

Náhradný ventil

na napájacie vedro

pre 271, 27600, 

27500 

76,99 €
Kat. č. 27600

9,60 €
Kat. č. 27450

9,99 €
Kat. č. 27118,99 €

Kat. č. 27500

0,65 €
Kat. č. 277

4,89 €
Kat. č. 274/6

8,99 €
Kat. č. 14214

2,99 €
Kat. č. 2780

2,20 €
Kat. č. 1441 6,99 €

Kat. č. 324482

9,99 €
Kat. č. 2754

4,99 €
Kat. č. 275/6

- na kŕmenie až 7 jahniat

- Objem: 30l

- na zavesenie na stenu maštale, na ohradu, plot, atď.

- žlab má zaoblené rohy, ľahšie čistenie

- stohovateľný

- jednoduchá preprava

- odolná voči kyselinám

- bezpečné na potraviny

- rozmery (DxŠxV):

   700x354x278mm

- dodávaný kompletne so 7 cumľami (kat.číslo 274)

a 7 ventilmi (kat.číslo 275)

- neutralizuje prírodzený pach jahňaťa a ov-

čej matky

- zabraňuje inštinktívnemu odmietaniu 

adoptovaných jahniat ovcou

- vedcami zostavená zmes aromatických 

olejov

- objem: 200ml

- pre rýchle označenie zvierat

- farebné a rýchloschnúce značenie

- špičková kvalita

- ľahko umývateľná farba z vlny

- jednoduchá a účinná identifi kácia, rôzne 

farebné prevedenie 

- objem: 500ml

- plastové

- pre kŕmenie až 7 jahňiat

- bezpečné na potraviny 

- objem 12l

- s kovovým držiakom pre zavesenie na stenu,

bariér, plotov, atď.

- stohovateľné

- odolné plastové prevedenie

- bezpečné pre potraviny

- kompletná dodávka

- iba plachta

- pre kŕmný žľab Multi Feeder katalógové číslo: 27600

- kompletná s cumlíkom 

- objem 1Liter

- s odmernou stupnicou

- s očkom na dne

pre jej zavesenie

- umelá hmota

- sivé

- s okom pre uchytenie

- iba plachta

- plachta na vedro 

2 kusy

- pre jahňatá

- uzavretá fl aša

pre podávanie

tekutej výživy

Kat. č. Popis Cena

27455 červená 5,70 €

27456 zelená 5,70 €

27457 modrá 5,70 €

Kŕmny žľab závesny 100cm 42L

Kŕmný žľab závesný s mriežkou

- veľmi pekné a vystužené so sklenenými vláknami

- extra silný oblúk preklápača

- hodí takmer na každé zariadenie

- kapacita: cca 42l

- rozmery: 100x35x24cm

- vhodné na krmenie kôz a oviec

- obzvlášť stabilné a odolné plastové prevedenie

- kapacita ca.8 liter  

- rozmery:

   95,5 x 21 x 12 cm

52,95 €
Kat. č. 3268

17,95 €
Kat. č. 323492

Chovateľské potreby pre ovce
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Plotová brána 2m, 25kg

Zásobník 

Panel k ohrade

Žľab s plavákovým ventilom

Žľab na nožičkách

Napájací žlab na stenu 

1m pozinkovaný

Napájací žlab na stenu 

2m pozinkovaný

Krmelec pre ovce

26 miestny

Krmelec pre ovce 

24 miestny

Fixačná klietka pre ovce (pre farmárov,

na ošetrenie paznechtov, veterinárnych lekárov)

Polkruhová brána 6m rozpon

Trojštvrtinová brána

Krmítko na 

balíkové seno

Chodbový element 

Krmítko pre ovce

Chodbová brána 

22kg

Plotový diel 2m, 18kg

Plný plotový diel 

- 150kg

Lavážna vaňa pre ovce na 

ošetrenie nôh

(paznechtov) 

Chodbové dvere 20kg 89,95 €
Kat. č. 0193

139,95 €
Kat. č. 0185

99,95 €
Kat. č. 0194

110,00 €
Kat. č. 0248

69,95 €
Kat. č. 60400

249,95 €
Kat. č. 60575

240,00 €
KO1701VETIS

229,95 €
KO1702VETIS

120,00 €
Kat. č. 0198

70,00 €
Kat. č. 0188

489,00 €
Kat. č. 0184

199,95 €
Kat. č. 0192

110,00 €
Kat. č. 0197

- 2m - 25kg

- 2m - 50kg

- 1,5m - 18kg

- 2,5m - 32kg

- 1,7m - 62kg

- 1,7m - 60kg

- výklopná fi xačná klietka môže byť umiestnená samostatne, alebo integrovaná 

do naháňacích priestorov

- umožnuje optimálne využitie priestoru

- zvieratá sú šetrne a bezpečne zafi xované širokými popruhmi

- vďaka rýchloupínaniu ušetríte čas

- ergonomická nie je iba obsluha pre ošetrovateľa paznechtov, ale aj konštrukcia 

pre zviera

- 90kg

- 1x chodbová brána

- 3x oblúkový plot

- 1x oblúková brána

- 1x stredný konzol

- 1x chodbový element

- 1x chodbové dvere

- dĺžka: 6m, váha: 180kg

-1x chodbová brána

- 3x oblúkový plot

- 1x oblúková brána

- 1x stredný konzol

- 1x chodbový element

- 1x chodbové dvere

- 2x oblúkové prvky

- dĺžka: 6m, váha: 240kg

Kat. č. Popis Cena

0195 1,3m - 16kg 70,00 €

0196 2,5m - 30kg 115,00 €

Kat. č. Popis Cena

0182 1m - 35kg 169,95 €

0183 2m - 70kg 320,00 €

Kat. č. Popis Cena

0186 1,5m - 42kg 179,95 €

0187 1,65m - 45kg 189,95 €

Kat. č. Popis Cena

60600 2x1,2 m, pozinkovaný 0,00 €

60610 1x1,2 m, pozinkovaný 0,00 €

60620 1x1,2 m s dvierkou pre jahňatá 0,00 €

Kat. č. 0248

899,95 €
Kat. č. 0189

860,00 €
Kat. č. 0190

969,50 €
Kat. č. 0191

Jasle na seno, dvojité Jasle na seno, malé
- pozinkované

- rozmery: 62,5x51x48cm

- malý model

- pozinkované

- rozmery: 50x35x21cm

42,99 €
Kat. č. 32702

21,99 €
Kat. č. 3269

Chovateľské potreby pre ovce
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Paznechtové nožnice pre ovce 

Felco 51, štandard

Paznechtové nožnice pre ovce 

Felco 50, s otočnou rukoväťou

Paznechtový nôž pre ovce

Biosaxon lízna soľ pre ovce, kozy

Obojok pre ovce

nylon

Kliešte

na paznechty
Kastračné kliešte kovové

Gumičky ku kastračným

kliešťom 100ks

Zvonec oceľový, 

farba medená

3,60 €
Kat. č. 91058

- kovové

- dĺžka 26cm

- lakované na zeleno

- robustné vyhotovenie

- kvalitné rezacie čelušte

- kliešte k nasadeniu kastračných krúžkov

- kovové

- lahko vymeniteľné čelušte

- vynikajúci rez aj pri hrubých a suchých paznechtoch

- ľahko čistiteľné kvôli povrstveniu Xylanom

- gumový nárazník a tlmič šetria svalstvo ruky

- ergonomické tvarovanie rúčok znižuje únavu rúk

- lahko vymeniteľné čelušte

- vynikajúci rez aj pri hrubých a suchých paznechtoch

- ľahko čistiteľné kvôli povrstveniu Xylanom

- gumový nárazník a tlmič šetria svalstvo ruky

- ergonomické tvarovanie rúčok znižuje únavu rúk

- jedinečný tvar rúčok u modelu 50 zabraňuje zápalom 

šliach, mozoľom a tŕpnutiu článkov prstov

sklápací

obojstranný

- minerálne liz obsahujúce čistú vákuovú soľ 

so zvýšeným obsahom selénu

- slúži k priebežnému prísunu minerálnych 

látok a soli v maštaliach i na pastvinách vďa-

ka stále voľnému prístupu k lizu 

- vďaka optimálnemu zloženiu upevňuje 

Biosaxon u zveri dlhú schopnosť chovu, 

vedie k lepšej plodnosti a zvyšuje rozhodne 

výkonové schopnosti jedinca

- súčasne slúži k prevencii niektorých špeci-

fi ckých ochorení 

- 4kg

- nylon, zosilnený kožou 

- dĺžka 60cm   

- šírka 2,5cm  

- s okom tvaru D

Kat. č. Popis Cena

121807001 5x5cm 7,90 €

121807020 8x9,5cm 8,95 €

121807030 9x9cm 11,95 €

121807010 12x13cm 15,90 €

Kat. č. Popis Cena

1639/V Kliešte na paznechty oviec nezúbkované 6,99 €

16391/V Kliešte na paznechty oviec zúbkované 6,99 €

5,60 €
Kat. č. 2217/V

2,40 €
Kat. č. 2219

49,95 €
2758/VETIS

59,95 €
2757/VETIS

11,99 €
Kat. č. 16819

33,99 €
Kat. č. 16818

Kat. č. Popis Cena

27187/V modrá 2,80 €

27188/V červená 2,80 €

27189/V zelená 2,80 €

2718/V žltá 2,80 €

Sieťka na seno

- očko 10x10cm
- veľkosť očiek: 10x10cm

- s krúžkami

- rôzne farebné prevedenie

4,30 €
Kat. č. 32696

Držiak kŕmnych lizov

Držiak na liz 

2,90 €
Kat. č. 32479

Rozmer: 

dĺžka 18,5cm x šírka 19cm

- z plastu

- hranatý

- bez ostrých hrán

- rozmery: šírka 23 cm, výška 22 cm

2,50 €
Kat. č. 3247-5

TIP-TAG kliešte na ušné 

čísla umelohmotné

19,99 €
Kat.č. 246699/V

ešte

TIP TAG ušné čísla pre prasiatka, ovce a jahňatá

Kat. č. Popis Cena

246710 neočíslované 0,11 €

246700 očíslované 0,12 €

Chovateľské potreby pre ovce
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Paznechtový nôž 

pre ovce,sklápací

Obojok pre ovce

Lapač oviec 

kombinovaný

Lopatka pastierska

Paznechtový nôž 

pre ovce

Lapač oviec 

končatinový

Značkovací popruh 

pre ovce, nylonový

Voskový blok

do značkovacieho popruhu
Krieda RAIDEX do 

značkovacieho popruhu

Topánka 

pre ovce

Lapač oviec 

končatinový

Lapač oviec 

krčný

Emaskulátor 23cm pre jahňatá

2,99 €
Kat. č. 2719/V

15,99 €
Kat. č. 2721/V

15,99 €
Kat. č. 2743/V

2,60 €
Kat. č. 2716/V

14,99 €
Kat. č. 2751/V

21,95 €
Kat. č. 22290514,95 €

Kat. č. 2797

7,95 €
Kat. č. 2720/V4,95 €

Kat. č. 2722/V

14,99 €
Kat. č. 2750/V

3,60 €
Kat. č. 2717/V

25,95 €
Kat. č.22103V

Napájačka pastevná plaváková

600391 - DT70 - dostupná od mája 2016!

Závesný plavákový ventil

Pastvinové čerpadlo P100

Pastvinová napájačka 

PREBAC oválna

- vhodný na leto aj zimu
- vhodná na leto aj zimu

- s dvojitým zdvihom

- mimoriadne hladké pasienkové čerpadlo vďaka hliníkovej páke

- napájacia miska z robustnej liatiny

- moderný dizajn

- vždy čerstvá a čistá voda

- minimálna údržba

- čerpá vodu zo vzdialenosti až 8m hĺbky

- 0,6L zdvih (v závislosti od sacej hĺbky)

- pre pripojenie na rúru a hadicu (priemer hadice 19-25mm)

- pre hovädzí dobytok a kone

- vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 425 x 260mm

- dodávaná spolu 

s rúčkami na transport

- plavákový ventil nie 

je súčasťou dodávky

Kat. č. Popis Objem Rozmery Cena

600381 Jednomiestná napájačka DT10 53L 685x457x255mm 69,95 €

600380 Dvojitá napájačka DT20 100L 900x500x430mm 79,99 €

600382 Dvojitá napájačka DT30 136L 1190x482x280mm 89,90 €

600380/40 Dvojitá napájačka DT40 180L 1298x472x579mm 104,95 €

600391 Dvojitá napájačka DT70 282L 1372x635x451mm 139,95 €

600385 Dvojitá napájačka DT90 400L 1500x685x533mm 180,00 €

Kat. č. Popis Cena

221100 Pastvinové čerpadlo P100 s ¾“ prípojkou 229,00 €

221120 Pastvinové čerpadlo P100 s 1“ prípojkou 249,00 €

Kat. č. Farba Cena

2793 červená 2,95 €

2794 modrá 2,95 €

2795 zelená 2,95 €

2796 žltá 2,95 €

Kat. č. Farba Cena

2737 červená 3,95 €

2738 modrá 3,95 €

2739 zelená 3,95 €

2756 žltá 3,95 €

Kat. č. Popis Rozmery Cena

223512 PREBAC – 550L priemer 147 x 105 x 60cm 289,00 €

223513 PREBAC – 950L priemer 203 x 115 x 60cm 399,00 €

Chovateľské potreby pre ovce a napájačky
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Nožnice Standard 

na stríhanie oviec

          Ručný strihací 

strojček pre ovce 

PROFI

Nožnice

na strihanie oviec

Nožnice na ovce BERGER

2711, 2713, 2721, 2723

Nožnice na ovce BERGER 2731, 2733, 2741, 2742

Profesionálny strihací strojček 

pre ovce Constanta 400W 

Brúska FELCO 903

Brúska FELCO 902

Púzdro kožené 

na nožnice Felco

Sprej Felco 980

Púzdro FELCO 910 kožené 

na nožnice Felco

Mazací tuk Felco 990

Strihací strojček pre ovce 200W 

Constanta mazací olej

pre stríhacie strojčeky 500ml

Stríhací strojček 

FarmClipper Profi 

16,95 €
Kat. č. 1872/V

65,95 €
Kat. č. 135012

8,90 €
Kat. č. 188

190,00 €
Kat. č. 18190

9,99 €
Kat.č. 1850489

- so širokými zúbkami

- dĺžka ca. 25cm

- šírka strihu 45mm

- šírka strihu: cca. 45mm

- srdcovitý tvar

- dĺžka cca. 27cm

- s kvalitným vybrúsením

- použiteľné aj na pristrihávanie

okrajov trávnikov

- vyrobené v Rakúsku

- mechanické perové nožnice, telo nožníc je 

vyrobené z kovanej, vysokokvalitnej ocele, 

rovné prevedenie

- mechanické perové nožnice, telo nožníc je vyrobené 

z kovanej, vysoko kvalitnej ocele, ostrie nožníc je ohnu-

té smerom nahor (tato úprava predlžuje os predlaktia)

- napätia: 230V

- výkon motora: 400W

- frekvencia: 50Hz   - šírka 8cm, výška 10,8cm, dĺžka 35,5cm 

- dĺžka kábla: 3m   - hmotnosť bez kábla: 1468g

- hladina akustického tlaku: 87 dB

- počet otáčok/min: 2400

Mnohostranná brúska z tvrdenej ocele, po-

tiahnutá vrstvou diamantu. 

Nepostrádateľný pri profesionálnom brúse-

ní, obťahovaní a zahladzovaní ostria nožníc.

Brúska z vysoko čistého korundu, stredne 

hrubý z jednej strany a jemný z druhej. 

Tento praktický a netvárny nerast je ideálny 

na brúsenie a obťahovanie ostria nožníc.Púzdro z pravej kože so svorkou 

k upevneniu na opasok, 

dĺžka 235 mm.

Čistenie, mazanie a ochrana 

pred koróziou, odstraňo-

vanie zaschnutej miazgy a 

prachových usadenín. Ob-

sah 56 ml.

Púzdro z pravej kože s pútkom aj svorkou k upevneniu 

na opasok. Dĺžka 235 mm.

Syntetický biologicky odbúrateľ-

ný tuk na lítiovo-kalciovej báze. 

Mazanie a znižovanie opotrebo-

vania, vode odpudivý účinok. 

Obsah 30g.

- 220-240V / 50Hz

- dĺžka kábla 5m

- hmotnosť bez kábla 1200g

- s káblom 1600g 

- na hobby použitie 

- pre max. 5 oviec 

- špeciálne vyvinutý pre stríhacie strojčeky 

v trvalej prevádzke

- zaručuje optimálne mazanie všetkých 

pohyblivých častí v strihacej hlavici

- vysokovýkonný olej série Constanta sa 

vynikajúco hodí aj pre všetky bežné znač-

ky stríhacích strojčekov

Kat. č. Popis Hmotnosť Dĺžka Cena

2711 140 mm 270 g 275 mm 22,95 €

2713 160 mm 360 g 325 mm 29,95 €

2721 140 mm 290 g 275 mm 24,95 €

2723 160 mm 395 g 325 mm 33,90 €

Kat. č. Popis Hmotnosť Dĺžka Cena

2731 140 mm 270 g 275 mm 23,50 €

2733 160 mm 360 g 325 mm 31,50 €

2741 140 mm 285 g 275 mm 26,50 €

2742 155 mm 360 g 300 mm 28,60 €

340,00 €
Kat. č. 18993

21,95 €
Kat.č.FELCO903

15,90 €
Kat.č.FELCO912

9,85 €
Kat.č. FELCO980

18,95 €
Kat.č. FELCO910

15,90 €
Kat.č. FELCO902

8,99 €
Kat.č. FELCO990

TOP
kvalita

K strihaciemu strojčeku constanta 4. Optimalizovaná geometria strihacích no-

žov. Zvýšená odolnosť materiálu pre dlhú životnosť.  Vybraná nástrojová oceľ.

Premium sady strihacích nožov pre ovce 

Kat. č. Popis Cena

18980 Premium sada strihacích nožov 13/4, allround 38,95 €

18981 Premium sada strihacích nožov 13/4, profi  strihanie 40,95 €

18982 Horný strihací nôž, 4 zuby, allround 12,00 €

18983 Horný strihací nôže, 4 zuby, profi 11,95 €

Dostupný od apríla 2016

Kat. č. Popis Cena

18261 Strihací strojček FarmClipper Profi 249,00 €

18140 Horný strihací nožík AA-4,5, Wellington 7,99 €

18141 Spodný strihací nožík 576, Wellington 23,95 €

18142 Sada strihacích nožov Wellington 13/4 26,95 €

Výkonný strihací strojček, plynule nastavitelný v rýchlosti otáčania. V najvyššej úrovni výkonu strihací strojček FarmClipper  dosiahne 350W  pri 

2400 otáčkach. Precíznou možnosťou prispôsobenia pre každé zviera a jeho kožušinových podmienok,  umožní optimálne strihanie.

Vzhľadom na  prémiové strihacie hlavy môžete so strihacím strojčekom FarmClipper dosiahnuť  mimoriadne čistý a rovnomerný 

strih. Strihacie hlavy  presne prekĺznu cez srsť, a to aj silne znečistené zvieratá sú ostrihané profesionálne  bez toho 

aby po sebe zanechal srsť. .

Vyvážené ťažisko umožní  nepretržité strihanie niekoľkých zvierat, bez toho aby ste sa unavili.

Gumové vložky v hornej časti rúčky poskytuje bezpečné a pevné uchytenie.

Tak leží FarmClipper  optimálne v ruke a umožni dlhú dobu použitia profesionálnymi  

strihacími hlavami

6.rýchlostný

Technické údaje:

Napájacie napätie: 220 – 240 V AC

Výkon motora:  350W

Frekvencia:  50 Hz

Rozmery

(šírka x výška x dĺžka): 7,8 x 9,7 x 33cm

Dvojité zdvihy:  max. 2400

Dĺžka kábla:  5,5m

Hmotnosť (bez kábla): 1490g

Tichý, tenký a ľahký strihací strojček. 

Technická špecifi kácia:

- výkon: 320W

- Rýchlosť: 2400 dvojité zdvihy / min

- Emitovanie hluku: 80 dB (A)

- Hmotnosť: 1530 g

- Dĺžky. 301mm

- Napájacie napätie: 220-240V

Dodáva sa v pevnom kufri. Obsah: 1 sada strihacích hláv, 1 skrutkovač, 1 fľaša oleja a 1 čistiaca kefa.

Strihací strojček Heiniger Xpert 

240V pre ovce

499,95 €
Kat.č. 100280

Strihanie oviec
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Technické špecifi kácie:

 Hmotnosť bez kábla: 1240 g,

Výkon: 250 W, 

Emitovanie hluku: 70 dB (A),

Napätie: 220-240V,  

Dĺžka: 301 mm, 

Dĺžka kábla: 5 m.

Dodáva sa v plastovom kufríku ktorý ob-

sahuje strojček, 1 sadu nožov s 31 zubami 

hrebeňa a 23 zubov frézy, 1 skrutkovač, 1 

mazaciu nádobu s olejom a 1 čistiacu kefu

Ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok

Technické špecifi kácie:

Príkon: 180W

Hmotnosť: 1320g

Emitovanie hluku: 72db(A) / 75db(A) / 78db(A)

Rýchlosť otáčok dbs/min: 3200 / 2800 / 2100

Napätie: 220-240V

Dodáva sa spolu so strihacou hlavou 21/23

- s 3m káblom, 35W motor

Profesionálny strihací strojček na batérie. Ľahký, efektívny a ergonomický, váži menej 

ako  1kg Žiadne rušivé odvzdušňovanie a žiadna strata výkonu v dôsledku dvojitej pre-

vodovky. Li-Ion batéria technológia eliminuje riziko pamäťového efektu.

Technická špecifi kácia- prístroj:

- 3-cell vysoko výkonná Li-Ion batéria

- 2600 mAh znovu nabíjateľná batéria bez pamäťového efektu

-  Run-time: až 120 minút

- Indikátor stavu nabitia na nabíjačke

- Rýchlosť: 2450 dvojité zdvihy / min

- Emitovanie hluku: 65 dB (A)

- Hmotnosť: 990 g

- Dĺžka: 300 mm. 

Technická špecifi kácia - nabíjačka:

- Doba nabíjania: 2 hodiny

- Indikátor stavu batérie LED

- Napájacie napätie: 100-240 V / 50-60 Hz / 1.0A.

Dodáva sa v pevnom kufri. Obsah: strihací strojček, 1 batéria, 

 nabíjačka, 1 sada strihacích hláv  31/23, 1 skrutkovač, 1 fľaša oleja

a 1 čistiaca kefa.

Technické špecifi kácie:

Príkon: 80W

Dodáva sa v kufríku polu so sadou

strihacích hláv 31/15

Tichý strihací strojček, 35W motor.

Vysoký výkon batérie s najnovšou lítium-ióno-

vou technológiou. Vymeniteľná batéria, ktorá 

môže byť použitá pre kontinuálne strihanie, 

jedna batéria vydrží až 60 minút. Čas nabíjania 

je 45minút. 

Vysoko kvalitná nabíjacia jednotka so samo-

statným nabíjaním pre druhú batériu a indiká-

tor nabíjania

Odnímateľná  Saphir strihacia hlava  je kompa-

tibilná s Heiniger, Moser, Oster a Wahl strihací-

mi halavmi. 

Balenie obsahuje:  1,5mm sadu strihacej hlavy,  

nabíjačku, 2 batérie, štetec a návod na obsluhu.

Strihací strojček Heiniger Xperience 

240V pre kone

3 rýchlostný strihací strojček 

Heiniger Delta 180W pre HD

Strihací strojček Heiniger SAPHIR 

pre malé zvieratá a veterinárnu 

starostlivosť, 220-240V

Strihací strojček Heiniger XPLORER pre kone 

Strihací strojček

Heiniger Progress 80W

pre HD a kone

Strihací strojček Heiniger SAPHIR

pre malé zvieratá a veterinárnu starostlivosť

389,00 €
Kat.č. E701005

395,00 €
Kat.č. 100270

499,95 €
Kat.č. E701059

59,95 €
Kat.č.100241/SET

34,00 €
Kat.č.100244/SET

39,95 €
Kat.č.100245SET

44,00 €
Kat.č.100243/SET

34,00 €
Kat.č.100242/SET

39,95 €
Kat.č.100247/SET

299,95 €
Kat.č. 100268

Teraz vylepšený so Supra strihacou hlavou

- dokonalé strihanie a rezný výkon vďaka Supra strihacích hláv. 

Dokonca ani veľmi znečistené zvieratá alebo matná srsť nie sú 

prekážkou pre nová Farm Clipper 4.

- univerzálny strihací strojček pre hovädzí dobytok a kone

- výkonný motor poskytuje 200 Watt DC

- optimalizované rozloženie hmotnosti pre prácu bez únavy

- atraktívny, ergonomický dizajn

- vrátane sady Supra strihacej hlavy 31/15 zubov Kat. č.: 18192

Kat. č.: 18917

Kat. č.: 18910

Technické údaje:

Napájacie napätie: 220 – 240V AC/ 50Hz

Výkon motora:  200 W DC = 400 W AC

Hmotnosť bez kábla: 1190 g

Hladina akustického hlasu: 85dB (A)

Priemerná rýchlosť: 3000 dvojité zdvihy

Strihací strojček FarmClipper 4

Sada náhradných 

nožíkov 53/23
Sada náhradných 

nožíkov 21/23

Sada náhradných 

nožíkov 35/17

Sada náhradných 

nožíkov  31/15

Sada náhradných 

nožíkov 18/15

Sada náhradných 

nožíkov 31/15

Kat. č. Popis Cena

18192 Strihací strojček FarmClipper 4 so sadou strihacích hláv 31/15 189,00 €

18917 Sada strihacích hláv Supra 21/23 pre všestranné strihanie 45,99 €

18910 Sada strihacích hláv Supra 31/15 pre štandardné strihanie 42,99 €

239,95 €
Kat.č. 154410

320,00 €
Kat.č. 154400

Strihanie zvierat
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Optimálna klíma

- vysoký izolačný účinok a ochrana proti UV žiareniu použitím materiálu 

GFK

- optimálna cirkulácia vzduchu

Konštrukcia prispôsobená zvieratám

- veľké rozmery

- ohrada s malými odstupmi medzi vertikálnymi priečkami a s bočnými 

ochrannými  oblúkmi pre zabránenie poraneniam

- hladké vnútorné steny uľahčujú čistenie a takto podstatne zlepšujú 

hygienické podmienky

Praktické a komfortné

- Pri čistení priestoru pred chatkou je možné ohradu preklopiť nad búdku

- Pri výmene podstielky, čistení a premiestňovaní je možné sklopiť búdku 

do ohrady

- veľké kolesá z plnej gumy s ložiskami umožňujú jednoduché 

premiestňovanie aj v ťažkých pôdnych pomienkach

- rúčka pre ľahšie nadvihnutie búdky

34

Teľatník CalfOTel Small s 3 dielným hradením 

a držiakom na vedro
Teľatník CalfOTel Comfort s 3 dielným 

hradením a držiakom na vedro

Teľatník CalfHouse Master PlusTeľatník CalfGouse Premium Plus

Teľatník CalfHouse PE Teľatník CalfHouse  Flexbox

- bez uzatváracej mriežky

Kat. č.: 030450 Kat. č.: 050450

- bez uzatváracej mriežky

Teľatník:

- z plastu zosilneného sklenými vláknami (GFK) na báze polyesterovej živice

- vysoká stabilita  a odolnosť voči UV žiareniu

- vysoká odolnosť voči chladu a teplu

- regulácia klímy vďaka optimálnemu ventilačnému systému

- jednoduché čistenie a zlepšená hygiena kvôli hladkému vnútornému povrchu

- veľké rozmery teľatníka (výška a hĺbka) ponúkajú zvieratám viac ochrany pred vplyvmi počasia a dávajú  poľ-

nohospodárovi väčšiu voľnosť pri ošetrení zvierat (teliat)

- teľatník sa dodáva spolu s prahom, ktorý je odolný voči poveternostným podmienkam

- vrátane sady rukoväte

Premium Plus znamená: Viac miesta! Viac stability!

Na šírku a výšku zväčšený teľatník ponúka teľaťu ešte väčšiu ochranu pred počasím a ponúka farmárovi viac 

miesta pri ošetrení teliat.

Teľatník CalfHouse Premium Plus je vyrobený zo špeciálneho skleného vlákna, 

preto má veľmi vysokú pevnosť a odolnosť proti nárazu.

Okrem toho je  štruktúra steny na všetkých okrajoch a hranách teľatníka 

navyše posilnená.

Teľatník  sa vyznačuje optimalizovaným ventilačným sys-

témom, cez ktorý je vzduch regulovaný v teľatníku  bez 

prievanu.

Vedro nie je súčasťou dodávky.

Teľatník:

- z vysoko kvalitnej HDPE umelej hmoty (plastu)

- vysoká stabilita a odolnosť 

- plast odolný proti úderu 

- vysoká odolnosť voči teplu aj chladu

- odolný voči UV žiareniu

- jednoduché čistenie a hygiena vďaka hladkému vnútornému povrchu 

- integrovaná rukoväť na zadnej strane teľatníka pre zdvíhanie 

- viacstupňovo nastaviteľný a pevne uzamykateľný ventilačnou klapkou  vo všetkých fázach ( tiež uľahčí naplnenie 

jasla na seno) 

- veľké rozmery teľatníka ponúkajú zvieraťu väčšiu ochranu pred vplyvmi počasia a farmárovi viac miesta pri ošet-

rení

Teľatník:

- novo vyvinutý materiál Flexximpact s extrémne vysokou fl exibilitou a pevnosťou s optimálnym izolačným 

efektom

- vysoká stabilita  a odolnosť voči UV žiareniu

- vysoká odolnosť voči chladu a teplu

- regulácia klímy vďaka optimálnemu ventilačného systému

- jednoduché čistenie a zlepšená hygiena kvôli hladkému vnútornému povrchu

- teľatník sa dodáva spolu s prahom,, ktorý je odolný voči poveternostným podmienkam

- vrátane sady rukoväte (Made in Germany) 

Hradenie:

- vysokokvalitné, žiarovo zinkované hradenie so zvislými vzperami

- stabilná konštrukcia

- prah na úrovni podlahy umožňuje neobmedzený vstup pre človeka a zviera

- znížená hmotnosť uľahčí premiestňovanie teľatníka

- je možné teľatník a hradenie zložiť do seba

- kvôli gumeným kolesám je možné hradenie ľahko premiestniť

- otočné dvere s dvomi kŕmnymi otvormi a Flex na montáž príslušenstva

- hradenie sa dodáva vrátane jedného držiaka na napájacie vedro a 2 držiakmi 

na vedro

- vedro nie je súčasťou dodávky

Hradenie:

- vysokokvalitné žiarovo zinkované hradenie s vertikálnymi vzperami

- stabilná konštrukcia

- prah na úrovni podlahy umožní voľný prístup pre ľudí aj zvieratá

- znížená hmotnosť umožní ľahké premiestňovanie

- hradenie a teľatník je možné zložiť do seba

- kvôli gumeným kolesám je možné ľahko premiestniť

- otočné dvere s dvomi kŕmnymi otvormi a Flex na montáž príslušenstva

- hradenie sa dodáva vrátane jedného držiaka na napájacie vedro a 2 držiakov na vedro

- vedro a kŕmny box nie sú súčasťou dodávky

Hradenie:

- vysokokvalitné, žiarovo zinkované hradenie so zvislými vzperami

- stabilná konštrukcia

- prah na úrovni podlahy umožňuje neobmedzený vstup pre človeka a zviera

- znížená hmotnosť uľahčí premiestňovanie teľatníka

- je možné teľatník a hradenie zložiť do seba

- kvôli gumeným kolesám je možné hradenie ľahko 

premiestniť 

- otočné dvere s dvomi kŕmnymi otvormi a Flex na mon-

táž príslušenstva

- hradenie sa dodáva vrátane jedného držiaka na napá-

jacie vedro a 2 držiakmi na vedro

- vedro nie je súčasťou dodávky

Kat. č. Popis Cena

14560 Teľatník CalfHouse PE s hradením 499,00 €

14561 Teľatník  Calfhouse PE bez hradenia 319,00 €

14562 Hradenia k teľatníku CalfHouse PE 219,00 €

14564 Sada dverí a kolies k 14562 89,99 €

3269 Jasle na seno 21,99 €

Kat. č. Popis Cena

14470 CalfHouse Master Plus s hradením 359,95 €

14301 Calfhouse  Master Plus  bez hradenia 299,00 €

14472 Hradenie Master Plus 199,00 €

14302 Náhradný prah 12,99 €

Kat. č. Popis Cena

14580 CalfHouse Premium Plus s ľahkým hradením 459,00 €

14585 CalfHouse Premium Plus s ťažkým hradením 489,00 €

14472 Ľahké hradenie 199,00 €

144321 Ťažké hradenie 239,00 €

14581 CalfHouse Premim Plus teľatník bez hradenia 349,00 €

14474 Sada dverí a kolies k 14301/14431/14581 (s prahom a rúčkou) 89,99 €

14302 Náhradný prah 12,99 €

Rozmery a hmotnosti:

Vonkajšie rozmery teľatníka: dĺžka 210 x šírka 115 x výška 145,5 cm

Rozmery hradenia:   dĺžka 150 x šírka 110 x výška 96cm

Hmotnosť ľahkého hradenia:   cca. 30kg

Hmotnosť ťažkého hradenia: cca. 45kg

Vonkajší rozmer

Teľatník dĺžka 205 x šírka 115 x výška 135cm

Hradenie dĺžka 150 x šírka 110 x výška 96cm

Vonkajší rozmer

Teľatník dĺžka 200 x šírka 115 x výška 135cm

Hradenie dĺžka 150 x šírka 110 x výška 96cm

s optimiimálnym izolačným

kam

Stabilný – stabilnejší – Flexximpact

Nový GFK materiál a PE vlastnoťami

Špeciálne pre teľatníky vyvinutý materiál Flex-

ximpact  zjednotí pozitívne vlastnosti plastu 

zosilneného sklenenými vláknami (GFK) a PE 

(polyetylénu).

Výsledok:

extrémne vysoká fl exibilita, ťažnosť a húževnatosť v 

kombinácii s vynikajúcou  pevnosťou a odolnosťou voči 

UV žiareniu, tepla a chladu. Maximálne trojrozmerné 

zosieťovanie molekulárnej štruktúry dáva teľatníku ešte 

lepšie izolačné vlastnosti ako bežné materiály

Kat. č. Popis Cena

14480 CalfHouse Flexbox  s hradením 439,00 €

14481 Calfhouse  Flexbox  bez hradenia 319,00 €

14482 Hradenie Flexbox 199,00 €

14483 Náhradný prah 13,99 €

Vonkajší rozmer

Teľatník dĺžka 166 x šírka 138 x výška 122cm

Hradenie dĺžka 128 x šírka 133 x výška 96cm

Vonkajší rozmer

Teľatník dĺžka 150 x šírka 120 x výška 125cm

Hradenie dĺžka 150x šírka 120 x výška 95cm

Vonkajší rozmer

Teľatník dĺžka 200 x šírka 120 x výška 140cm

Hradenie dĺžka 150 x šírka 120 x výška 100cm

Cena na vyžiadanie Cena na vyžiadanie
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- prah chatky, odolný voči nepriaznivému počasiu, udržiava podstielku

v búdke

- otočné vrátka, ovládané jednou rukou uľahčujú prístup k zvieraťu. Tieto 

vrátka je možné použiť aj k uzavretiu teľaťa v búdke, ako uzáver vchodu

do búdky

- na ohrade sa nachádzahú dva otvory pre zavesenie vedier s krmivom a 

vodou

- držiak na napájacie vedro so zaistením vedra.

Vysoká poloha vedra podporuje vystieranie krku, takže sa mlieko dostáva 

priamo do slezu. Šikmá poloha zaručuje úplné vyprázdnenie vedra.

- koľajnička Flex pre variabilnú montáž držiaka napájacieho vedra, 

použiteľná aj pre držiak fľaše so suchým krmivom.

Bohatá výbava súčasťou dodávky!

- držiak napájacieho vedra

- 2 držiaky vedier

- prah búdky

- rúčka

35

Box pre teľatá

Skupinový teľatník CafHouse Premium 4/5 

Skupinový teľatník FLIXBOX

Pásiková opona / clona  na teľatníky Kŕmny box k teľatníkom

O úspešnosti teľacieho odchovu je už  rozhodnuté v pr-

vých týždňoch života. Individuálny chov  teľaťa je dobrý 

štart do života zdravého a silného zvieraťa..

Box pre teľatá zaručuje, že teľa dostane dostatok čerstvé-

ho vzduchu, ale nie je vystavený prievanu. Rovnako tak je 

chránené pred škodlivými zárodkami. 

Zviera  v boxe neleží priamo na podlahe, ale na vyšších po-

liciach. To znamená, že má teľa teplejšie a suchšie.

- stabilný, pozinkované kovový rám

- bočné steny z PVC panelov

- dva vyberateľné bočné mriežky z odolného drevného - 

plastového  kompozitu

-  v oboch smeroch otáčavé dvere s dvoma vstupnými 

otvormi

-  vrátane jedného držiaku na napájacie vedro a dvoch dr-

žiakov na vedro 

- jednoduché čistenie a zlepšenie hygieny vďaka hladkých 

povrchov

- mimoriadne veľké gumové kolesá a skladacie/ sklápacie  

rukoväte na prednej strane, uľahčujú premiestňovanie 

- hnacie zariadenie a strecha k dispozícii ako voliteľná vý-

bava

Box pre teľatá je dostupný v dvoch veľkostiach: 

S voliteľným hnacím zariadením je možné teľatník ľahšie a rýchlejšie pre-

miestňovať.

Strechu je možné zložiť a pevne zamknúť v niekoľkých polohách.

Z plastu zosilnenými sklenými vláknami vyrobený teľatník 

ponúka miesto až 5 teľatám (musia byť dodržané miestne 

predpisy dobrých životných podmienok zvierat)

Na zadnej strane teľatníka je zabudované posuvné okien-

ko, okrem iného uľahčuje  kontrolu zvierat. 

Záchytná mreža  umožní fi xovať teľatá, alebo ich zdržať od 

kŕmneho miesta.

Na teľatníku sú očká na uľahčenie zdvihnutia a prepravu 

teľatníka. Držiaky na napájacie vedro a držiak kŕmneho žľa-

bu sú súčasťou dodávky

Teľatník je vyrobený z plastu zosilneným skleneným vlák-

nom pre 7 teliat (musia byť dodržané miestne predpisy 

dobrých životných podmienok zvierat).

Dodatočné  kompletný rám okolo  teľatníka zaručuje  aj pri 

väčších zvieratách najvyššiu stabilitu. 

Otočný kotúč na vetranie reguluje prúdenie vzduchu v 

zadnej časti teľatníka.

Záchytná mreža na hradení je kombinovaný s jednodu-

chým a kompletným zamykaním všetkých 7 kŕmnych 

miest

Na teľatníku sú držiaky na uľahčenie zdvihnutia a prepravu 

teľatníka. Držiaky na napájacie vedro a držiak kŕmneho žľa-

bu sú súčasťou dodávky

Vedro a kŕmne žľaby nie sú súčasťou dodávky.

Fungujúci tepelný manažment je rozhodujúci pre zdravý 

vývoj teliat. Prievan vedie k zvýšeným tepelným stratám 

a podporuje vznik studeného stresu u teliat, dodatočná 

energia potrebná na udržanie telesnej teploty chýba u 

teliat pre zdravý rast.

-chráni teľatá pred studeným prievanom

- udržuje podstielku suchú aj za nepriaznivých poveter-

nostných podmienok

- transparentné a priesvitné pásové clony (hrúbka: 1 mm)

- opona 14395 je predmontovaná - pre pripojenie, stačí iba 

navrtať 2 otvory  v teľatníku

- opona 14396 je predmontovaná - stačí ju jednoducho 

zavesiť do vetracích otvorov

Kombinované kŕmenie sena a granúl

- k dispozícii ako kombinované kŕmidlo pre granule  a suché krmi-

vo alebo len na granule 

- možno zavesiť na vnútornú stranu hradenia( vhodné pre teľatní-

ky s jedným zvieraťom) 

- môže byť ľahko naplnené z vonkajšej strany

- kryt s práškovým nástrekom chráni vnútro pred dažďom

- robustná plastová nádoba

- pozinkované kovové diely

- rozmery: výška  480 x  šírka 300 x hĺbka 250 mm

S voliteľnou plechovou vložkou (kat.č. 144351) , môže byť kŕmny 

box dodatočne prerobený len na kŕmny box pre granule s obje-

mom 10 litrov  

Kat.č. 14435 - pre kombinované kŕmenie granúl a sena - ideálne 

pri prechode z mokrého krmiva na suché krmivo

Kat.č. 144350 -s plechovou vložkou na kŕmenie granúl

Kat. č. Popis Cena

14600 Box pre teľatá, malý 120x80cm 549,00 €

14602 Strecha pre malý box pre teľatá 119,00 €

14601 Box pre teľatá, veľký 160x100cm 679,00 €

14603 Strecha pre veľký box pre teľatá 149,00 €

14609 Hnacie zariadenie k boxu pre teľatá 69,90 €

Kat. č. Popis Cena

14500 Skupinový teľatník FLIXBOX s hradením 2995,00 €

14501 Skupinový teľatník FLIXBOX bez hradenia 1995,00 €

14502 Hradenie FLIXBOX 1199,00 €

Kat. č. Popis Šírka Výška Cena

14395 Opona pre teľatníky 14301/14481 95 cm 115 cm 44,99 €

14396 Opona pre teľatník CalfHouse PE 95 cm 114 cm 49,99 €

Kat. č. Popis Cena

14435 Kŕmny box ku teľatníkom 48,90 €

144350 Kŕmny box pre granule na hradenia 54,99 €

Rozmery:

Box malý: dĺžka 120 x šírka 80 x výška 112cm

Box veľký:   dĺžka 160 x šírka 100 x výška 112cm

Rozmery:

Vonkajší rozmer teľatníka: dĺžka 238 x šírka 223 x výška 180cm

Hradenie:   dĺžka 220 x šírka 205 x výška 115cm

Kat. č. Popis Cena

14440 Skupinový teľatník CalfHouse Premium 4/5 s hradením 1895,00 €

14442 Skupinový teľatník 4/5 Premium bez hradenia 1155,00 €

14414 Hradenie k teľatníku CalfHouse Premium 4/5 789,00 €

14449 Dvojitá sada teľatníka CalfHouse Premium 4/5 2895,00 €

14466 Predná strecha k teľatníku CalfHouse Premium 4/5 595,00 €

14458 Prah, smrekovec 39,90 €

14378 Držiak na 5 kŕmnych vedier 49,99 €

Rozmery:

Vonkajší rozmer teľatníka: dĺžka 340 x šírka 290 x výška 180cm

Hradenie:   dĺžka 650 x šírka 290 cm
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Silikónové strukové 

kanyly

Katéter ceckový

Katéter ceckový 

s olivkou

Ceckový katéter

so zvončekovitou špicou

Strukový dilatátor

Strukový 

perofátor

Digitálny teplomer pre veľké zvieratá

- digitálne nastavenie teploty 

(od +10°C do max. +90°C)

S rúčkou pre jednoručnú prá-

cu. Bezstupňové nastavenie 

termostatu.Ohrievač je mož-

né nasadiť už aj pri cca. 13cm. 

3m prípojný kábel

Technické údaje:

Napätie:        230V

Výkon:         2300W

Ochrana:        IPX7

Hmotnosť:     4,7kg

Celková výška:    86cm

Priemer ohrevného telesa:    16cm

Minimálna hĺbka ponorenia:    13cm

Maximálna hĺbka ponorenia:  75cm

Maximálna teplota: 80°C

- pre stanovenie obsahu buniek surového mlieka

- informuje o stave vemena kráv a oviec 

- oceľová rúra s hrubým závitom, pozinkovaná

- mechanika 2020

- dĺžka 180cm

- jemné strukové čapíky z biokom-

patibilného silikónu

- jednoduché a hygienické vloženie 

do struku pomocou rúčky

- 20 kusov / balenie

- fl exibilné a sterilné

- s krúžkom

- z nerezovej ocele

- z nerezovej ocele

- podľa Huga

- dĺžka cca. 15cm

- z nerezovej ocele

- z nerezovej ocele

- dánsky model

- dĺžka 18cm

- z nerezovej ocele

- rýchle meranie za 8 sekúnd

- so 14cm sondou

- vysoká presnosť

- ukladanie posledných meraní

Technické údaje

Rozsah merania: 32°C do 43,9°C

Presnosť:    +/-0,1°C

Batéria:    CR032 lítiová

- automatické vypnutie

- ukazovateľ v °C a °F

- ukazovateľ výmeny batérie

- vode odolný

- 180cm

- z tvrdého hliníka

- s uvoľňovacím mechanizmom pri  preťažení

- anatomicky tvarovaný

otočný diel

- oceľová rúra s hrubým závitom, pozinkovaná

- mechanika 2020

- dĺžka 180cm 

- nepostrádateľný  prístroj pre kravy, ktoré sa z vlastných síl nevedia postaviť 

(napr. po ťažkom pôrode)

- gumou obalené svorky sa dajú nastaviť podľa veľkosti kravy 

- pomocou kladky alebo iného zariadenia je možné postaviť každé zviera

Ohrievač mlieka, 

tefl ónový, 230V

189,95 €
Kat. č. 1420

19,99 €
Kat. č. 15659 2,70 €

Kat.č. 15501/V

3,90 €
Kat.č. 1553/V

3,99 €
Kat.č. 1563/V

3,99 €
Kat.č. 1551/V

Ohrievač mlieka

FastHeat Digital,

230V

Ohrievač mlieka

FastHeat Digital,

230V

Roztok KerbaTEST na mlieko 

HK pôrodná pomôcka  2020 s mechanikou  

a umelohmotnou podporou

Pôrodná pomôcka SECURPART

HK pôrodná pomôcka 2020 s fl exi 

ramenami 57cm

Zdvíhač panvy PROFI pre kravy

Lubrikačný gél 

VETGEL

1000ml

Palety

na NK testy 

149,95 €
Kat. č. 1044

289,00 €
Kat. č. 10131

Kat. č. Popis Cena

1514 Roztok na testy v mlieku 1 L 5,90 €

1515 Dávkovacia fľaša 5,90 €

15141 Roztok na testy v mlieku 5 L 27,95 €

Kat. č. Priemer Cena

1550/V 3 mm 1,99 €

15502/V 2,5 mm 1,99 €

Kat. č. Farba Cena

1513 biela 2,95 €

15131 čierna 3,00 €4,60 €
Kat. č. 1027

189,00 €
Kat. č. 10121

Kat. č. Popis Cena

1067 pre stredné a menšie plemená do max. 900kg 95,95 €

1068 pre väčšie plemená do max. 1500kg 138,95 €

Kat. č. Popis Cena

2138 Teplomer pre veľké zvieratá 9,99 €

29918 Batéria 3V 1,59 €

-  rozmer listu: 20 x 20 cm

- pre vonkajšie použitie

- stimulácia produkcie mlieka

- zníženie doby dojenia

ilustračná fotka

-  rozmer listu: 34 x 37 cm

- 50 ks v balení

- opakovane použiteľná handrička pre čistenie vemena

- možnosť prať v práčke do 95 ° C 

- viac ako 300 krát použiteľné

- praktické riešenie pre utierky na vemeno vo vedre

- fl exibilné riešenie na ľahké vyberanie utierok až do 

posledného kusu

- rýchlejšie čistenie miesta dojenia

- reťazové diely a upevňovací krúžok z nerezovej 

ocele

- upevňovací krúžok pre vedro s priemerom vieč-

ka 22-28 cm - vhodné pre vedro veľkosti 15817 a 

15815

Utierky na vemeno, navlhčené, 

náhradná náplň

Utierky na vemeno 

SUPER

Závesný držiak

pre utierky na vemeno

Strukový dezinfektor Premium NON-Return

Kat. č. Popis Cena

15648 Strukový dezinfektor – pena 12,99 €

15643 Strukový dezinfektor Original 10,59 €

15647
Strukový dezinfektor Twin

– dvojité ponorenie pre viskózne prípravky
10,99 €

15649

Strukový dezinfektor Quer

– krížové ponoreniepre ovce a kozy,

ako nízko  visiace vemena kráv 

11,99 €

17,99 €
Kat. č. 15816

16,90 €
Kat. č. 15666

18,99 €
Kat. č. 15836

259,00 €
Kat. č. 14160

139,00 €
Kat. č. 14170

- veľmi stabilné

- zelené

Vedro

do stajne

Kat. č. Popis Cena

29881 Vedro, 12 l 4,50 €

1444 Držiak ne vedro, priemer 31cm k 29881 9,40 €

29935 Vrchnák na vedro, čierny 1,95 €

Chovateľské potreby pre hovädzí dobytok
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- vyrobená z vysoko kvalitného materiálu

- profesionálna, rýchlejšia

- stabilná fi xácia-žiadne poranenia 

Torsio uteri: pár faktov

- Otáčanie okolo pozdĺžnej osi maternice 90 °

- 0,5-2,4% (Hnedý dobytok) 

- 95% ľavotočivé torzie  

- Koncová poloha - vyvážené rozdelenie

Repozícia - Torsio uteri 

pomôckou  je možné vykonať repozíciu teľaťa

Torsio uteri rotácia - B 

na repozíciu končatín - C

Gyn-Stick – pôrodná pomôcka – torzná tyčč

Resuscitačná pumpa

- Podľa veterinára Dr. Brona

- pre teľatá

- na odsávanie hlienu z úst aj nosa

- k podpore krvného obehu pri zvlášť ťažkých pôrodoch teliat

Drenchmate I je unikátne, vysoko kvalitné zariadenie určené na do-

danie kvapalín do bachora HD. Zariadenie sa skladá z 29,55 l vedra 

so skrutkovacím horným vekom, z 3,5 m hadice a umelohmotnej 

trubice so škripcom. Škripec drží umelohmotnú trubicu, cez ktorý 

sa pretlačí hadica tak, aby nevypadla z bachora. Červený znak na 

hadici ukazuje, ako ďaleko by mala byť vložená do bachora. Dren-

chmate je vyrobený z tvrdeného plastu a nerezovej ocele.

Popis

- Pôvodné zloženie -  suchý prášok, ktorý ponúka pre zdravie kravy  kvasinky, vápnik, niacín a najvyššie dávky horčíka a draslíka

- Obsahuje štyri druhy vápnika (mliečnan vápenatý, fosforečnan vápenatý,  propionát vápenatý, uhličitan vápenatý)

- Pomáha dať krave dôležité živiny, ktoré potrebuje ako pomoc pri prechode na laktáciu

 -Vysoko chutné a ne-abrazívne zloženie

 -Maštaľné testy preukázali lepšiu produkciu mlieka  o 2 až 8 libier a poskytuje tak návrat 20 násobku investície

 

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Obsahuje 30 miliárd kolónií živých kvasiniek, ktoré pomáhajú osídliť črevá a užitočných 

baktérií pre optimálny štart bachora

- Horčík je pridaný na pomoc pre lepšie vstrebávanie vápnika

- Obsahuje 54 g vápnika, odvodené zo štyroch rôznych zdrojov, vrátane vysoko chutného 

a ľahko vstrebateľného mliečnanu vápenatého, ktorý pomáha vrátiť svalový tonus 

maternice a bachora ako aj tráviaceho traktu a znižuje šance na dislokáciu slezu

- Pridaný draslík, ktorý je nevyhnutný pre energetický metabolizmus pomáha  vrátiť sa k 

normálnemu využitiu krmiva

- Niacín je pridaný pre prevenciu ketózy

NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobok používajte jedným z troch spôsobov alebo ich kombináciou.  Uvedené sú nižšie 

s cieľom poskytnúť dojnici 0,454 kg YMCP denne za prvé 3 dni po otelení. 

Použitie:

Používajte ako suspenziu zmiešaním pol kila YMCP s pol litra teplej vody denne na kravu 

po dobu prvých 3 dní po otelení. Suspenziu pomaly aplikovať formou nálevu. Nepoužívajte 

nálev pre uľahnuté kravy.

Použitie:

Používajte v pitnej vode zmiešaním jedného pol kila YMCP do 5 litrov teplej pitnej vody a 

opakujte pre dosiahnutie zamýšľaného príjemu 0,454 kg na kravu a deň. Opakujte tento 

postup prvé tri dni po pôrode. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je nutné podať čo najskôr 

po pôrode...

Miešanie alebo Top Dressing:

Pri podávaní v TMR, dbajme na dostatočný denný prísun YMCP v celkovej kŕmnej dávke  

alebo dávke kŕmnej zmesi, aby bola zásada  denného príjmu jednej libry YMCP prvé tri dni po 

otelení na kravu splnená. Pri dávkovaní ručnom, dbajte na rovnomerné rozptýlenie   YMCP 

po celom povrchu krmiva.

Ako to funguje:

Naplňte  vedierko teplou vodou a prípravkom na drench. Dôklad-

ne premiešajte. Na zatvorenie otočte rukoväť v smere hodinových 

ručiciek o 180°. Vložte trubicu a pripevnite škripec do nosa. Posuňte 

hadicu cez trubicu do bachora, pritom stále kontrolujte, či je hadi-

ca správne (či smeruje do bachora). Otočte trubicu do uzamknutej 

polohy, aby sa zabránilo skĺznutiu hadice. (Červená značka na hadici 

naznačnuje približnú vzdialenosť od bachora  pre staršie kravy Hol-

stein). Ešte pred pripojením hadice na vedro priložte ucho k hadici, 

mali by ste počuť bublanie a nie dýchanie. Potom pripojte hadicu 

na vedro. Začnite čerpanie, použite celý roztok. Pred koncom pro-

cesu nakloňte vedro. Po každom použití prepláchnite celý systém 

čistou teplou vodou.

YMCP - Plnohodnotný výživový doplnok pre kravy po pôrode

500g

Drenchmate I

Garantované zloženie

Vápnik (Ca)
min. 11.40%

max. 13.60%

NaCl (Na)
min. 2.25%

max. 2.75%

Sodík (Na)
min. 1.80%

max. 2.30%

Horčík (Mg) min. 4.75%

Draslík (K) min. 11.00%

Zinok (Zn) min. 90 ppm

Vitamín A min. 400,000 IU/lb

Vitamín D min. 80,000 IU/lb

Vitamín E min. 400 IU/lb

Niacín min. 2700 mg/lb

Kvasnice min.
150 million

CFU*/gram

(Saccharomyces Cervisiae)

*CFU (Colony Forming Units)

B

C C C C

B B

115,00 €
Kat. č. 1032

499,95 €
Kat. č. 113874

7,95 €
Kat. č. 113875

299,95 €
Kat.č. GYNSTICK

Potreby pre pôrod
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Vozík Milk Kart

Milk Pot 50

MilkShuttle mixér na napájanie teliat

Vozík Milk Kart je ideálnym riešením pre  kŕmenie 60-80 teliat naraz. Ideálne riešenie pri 

kŕmení veľkého množstva teliat, minimalizovanie plytvania .

Vozík existuje vo viacerých prevedeniach. Je vybavený 2 kolesami a rúčkou na prepravu. 

Vozík s pumpou  vybavený prietokomerom môže dávkovať 27L  krmiva za minútu.  Doba 

nabíjania batérie 9-12hod.  Nabitá batéria pracuje 60 minúť ( 10 x 170L).

Ohrievač mlieka

Časopisy a štúdie ukazujú, že kŕmenie mladých teliat má výrazný vplyv na zdravie zvierat.

Za účelom dosiahnutia pozitívnych výsledkov tu sú potrebné opodstatnené znalosti na stra-

ne poľnohospodárov a technických zariadení .

Prístroj slúži ako optimálna podpora pri chove v stredných a veľkých prevádzkach. Uzatvára 

medzeru medzi ponornými ohrievačmi a mliečnymi cisternami. Rýchlo a bez náročnej práce 

zahreje 50 litrov mlieka alebo mliečnej náhrady. Šetrne a bez pripálenia sa zohreje mlieko 

pomocou vodného kúpeľa.  Ohrievač mlieka je tiež ideálny pre pasterizáciu mlieka.

- vyrobený z potravinárskej bezpečnej nerezovej ocele

- jednoduché čistenie, celkovým  otvorením krytu

- s vnútorným meradlom 

-vodný kúpeľ: vlastný prívod a odtok, priezor na kontrolu hladiny

- plynule nastaviteľný termostat

- možná pasterizácia  

- 1“ výpustný kohútik s klapkou v potravinárskom priemysle

- v vrchnákom

- stojan na želanie

- Urban Milk Shuttle je vhodný na prípravu a transport mlieka. Na jednoduché a rýchle kŕmenie teliat v jednoduchom chove aj v skupinovom chove.

- Milk Shuttle je možné vybaviť elektrickým pohonom . Ďaleký odstup veľkých kolies umožní, ľahko premiestňovať mixér aj bez elektrického pohonu. 

- Mixér na plnotučné mlieko alebo práškové mlieko. Prístroj je jemný k čerstvému mlie-

ku, ale zároveň aj rýchle namieša práškové mlieko.

-  Od veľkosti 150L mixér Milk Shuttle je možné dodávať aj s ohrievaním pre optimálnu 

teplotu. V tomto prípade, aby sa mlieko nepripálilo  sa o to postará intervalový spínač. 

- Ako opcia je možné rozšíriť ohrievanie na dvojitý výkon.Tým sa mlieko rýchlejšie 

ohreje.

- Zároveň je možné Milk Shuttle vybaviť mliečnou pumpu a dávkovacou pištoľou. Voľ-

ne naprogramované množstvá je možné ľahko dávkovať pomocou dávkovacej pištole.

- Na ovládanie mixéra Milk shuttle slúžia tri tlačidlá, ktoré sa dajú naprogramovať indi-

viduálne na určité množstvo mlieka

- Jednoduchá kalibrácia

- Štandardné vybavenie: nádrž s výpustným kohútikom, vrchnák s tesnením, sada 

kolies.

- Voliteľné príslušenstvo: ohrievanie s miešaním 3kW, 230V.

- Ohrievanie s miešaním 6kW, 400V.

- Miešanie bez ohrievania s intervalovým riadením na plnotučné mlieko.

- Miešanie bez ohrievania bez riadenia na prášok alebo medikamenty.

- Pumpa na mlieko, dávkovacie zariadenia s 12V akumulátorom a dávkovacou pištoľou

elektrický pohon 24V.

MilkShuttle je možné nakonfi gurovať podľa potreby zákazníka.

Dostupné veľkosti: 100L, 150L, 200L, 250L

Ceny na vyžiadanie.

Rozmery:

MK170 1180x675x1115mm

Technické údaje:

Rozmery: priemer 455mm

Výška: 630 mm

Ohrievanie: 2500 W

Kat. č. Popis Cena

MK170 Vozík 170L 649,00 €

MK170M Vozík 170L s mixérom 1099,00 €

MK170P Vozík 170L s pumpou 1970,00 €

MK170MP Vozík 170L s pumpou a mixérom 220V 3950,00 €

Kat. č. Popis Cena

141450 MilkPot 50 1059,00 €

141451 Ohrievač 2500W 49,99 €

141452 Termostat 11,99 €

141455 Tesnenie na škrtiaciu klapku DN32 5,99 €

141462 Stojan 79,99 €

Kat. č.: MK170P
Kat. č.: MK170

Kat. č.: MK170MP

Kŕmenie teliat
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Napájacie vedro 

pre teľatá, 8 L

Náhradný záves

k vedru, so zaistením 

vedra

Napájacia fľaša pre teľatá 

SPEEDY 2,5 L

Rehydratačná súprava

pre teľatá s pevnou sondou (48cm)

Rehydratačná súprava

pre teľatá s ohyblivou sondou 4 L

Rehydratačná súprava pre teľatá s pevnou

sondou 4 L

Rehydratačná súprava pre teľatá 

s fl exibilnou sondou (105cm)

Rehydratačná súprava pre teľatá Profi 

Náhradné tesnenie, 

červené, 3mm, na 

ventil napájacieho 

vedra

Náhradný cumeľ k napájaciemu 

vedru

Kat. č. Popis Cena

147 Super, 100mm, červený 0,83 €

1471 Super, 125mm, červený 1,15 €

Kat. č. Popis Cena

1422 Napájacia fľaša Speedy 2,5 L 26,99 €

1423 Náhradný cumeľ na 1422 10,99 €

- pre tekutinovú terapiu a elektrolytické ošetrenie teliat, dostupná s fl exibilnou sondou (105cm) 

a pevnou sondou (48cm) alebo s cumľom

- s trojstupňovým ventilom na nastavenie rýchlosti pitia

11,99 €
Kat. č. 14681

17,99 €
Kat. č. 230554

13,99 €
Kat. č. 230553

15,99 €
Kat. č. 14680

5,60 €
Kat. č. 144

0,25 €
Kat. č. 148

Kat. č. Popis Cena

14242 FixClip ventil 3,80 €

14243/2 FixClip ventil so Super cumľom 12,00 €

14244/2 FixClip ventil s Vital cumľom 11,60 €

Kat. č. Popis Cena

14692 Rehydratačná súprava Profi , 2 L, s fl exibilnou sondou (105cm) 17,99 €

14693 Rehydratačná súprava Profi , 2L s pevnou sondou (48cm) 14,99 €

14694 Rehydratačná súprava Profi , 2L s cumľom 12,99 €

14695 Rehydratačná súprava Profi , 4 L, s fl exibilnou sondou (105cm) 17,99 €

14698 Flexibilná sonda s viečkom so závitom 11,99 €

14699 Pevná sonda s viečkom so závitom 8,49 €

146941 Cumeľ s viečkom so závitom 2,99 €

147 Super cumeľ 0,83 €

FixClip ventil
Ventil na hygienické napájacie vedro s praktickým  klipom

Ventil s patentovaným klipom   na jednoduchú a rýchlejšiu demontáž, inštaláciu

a čistenie ventilu a cumľov než predtým:

- Minimálne bakteriálne zaťaženie a tým aj zdravšie teľatá

- Minimálny čas potrebný pre výmenu ventilu a čistenie

FixClip ventil obsahuje len 3 časti:

- teleso ventilu s priamym saním pre  ľahší prístup pre čistenie

- odnímateľná klapka (b)

- klip © na fi xáciu cumľov a telesa ventilu k vedru

FixClip ventil je vhodný pre všetky napájacie vedrá a otvorom od 36 až 38mm,

ale  použiteľný  iba so špeciálnym  Vital cumľom

Napájacie vedro s ventilom FixClips cumľom Super alebo Vital
- odolné voči kyselinám

- bezpečné pre potraviny

- bez kadmia

- ľahké čistenie

- pri požiadavke je možné doobjednať 

náhradný záves 1410

- komplet s FixClip ventilom 

a cumľom

- 8 liter

- s kovovým držiakom Kat. č. Popis Cena

14240
Napájacie vedro s FixClip

ventilom a cumľom Vital 
12,00 €

14241
Napájacie vedro s FixClip

ventilom a cumľom Super
12,00 €

1409
Náhradný záves k vedru,

so zaistením vedra
9,70 €

1410 Náhradný záves k vedru 1,10 €

Kat. č.:14240 Kat. č.:14241

Kat. č.:1410

Kat. č.:1409

9,70 €
Kat. č. 1409

Zvonce pre kravy

Kat. č. Popis Cena

121801080 Zvonček pre kravy plech/mosadz 9,95 €

121805105 Zvonček pre kravy oceľ/bronz , priemer 105mm, výška 76mm 11,90 €

121805125 Zvonček pre kravy oceľ/bronz, priemer 125mm, výška 90mm 19,90 €

121806064 Zvonček pre kravy, modrá oceľ, priemer 64mm, výška 64mm 5,95 €

121806088 Zvonček pre kravy, modrá oceľ, priemer 88mm, výška 88mm 15,90 €

- materiál 100% polyester

- robustná mosadzná 

kovová spona

- s upevňovacou šnúrou 

na fi xáciu zvonca

Obojok na zvonce s jednoduchou 

okrúhlou sponou

Kat.č. Šírka Dĺžka Cena

27551 30mm 55cm 5,60 €

27553 30mm 85cm 6,90 €

27555 40mm 55cm 6,90 €

27556 40mm 65cm 7,50 €

27557 40mm 90cm 7,95 €

27559 40mm 110cm 8,80 €

27560 40mm 120cm 8,95 €

Chovateľské potreby pre hovädzí dobytok
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- kvapalný koncentrát na zriedenie s vodou 

- obsahuje elektrolyty, vitamíny, organicky viazané stopové 

prvky a zdroje energie na krytie strát pri pôrode

- zvýšený dobrovoľný príjem vody bezprostredne po otele-

ní (pôrode), aby sa predchádzalo abomasal posunom

- kvapalný koncentrát pre zriedenie vodou 

- jednoduché dávkovanie: 1 fľašu nalejte (200 ml)  do vedra, 

prilejte 20-30 l vlažnej vody  a dajte to krave  bezprostredne 

po otelení 

- ideálny doplnok k Calza-o-Phos Premium

LaktaStart® Abkälbetrunk 200ml

5,99 €
Kat. č. 15760

18,95 €
Kat. č. 15759

23,95 €
Kat. č. 2129

- vápnik a fosfor vo vysokej dávke pre kravy pred a po 

pôrode (otelení) 

- obsahuje 59 g vápnika a 45g fosforu 

- Calc-ophos neobsahuje žieravý kalciumchlorid

- dávkovanie: 1 fľaša 24hod pred pôrodom,

2.fľaša po pôrode, 3.fľaša 12 hod po pôrode, 4.fľaša 

24hodín pôrode

Výživový doplnok pre zníženie rizika popôrodného uľahnutia a ako podpor-

ná dodávka po infúzii vápnika.

Calz-o-Phos Bolus obsahuje vysoko kvalitnú kombináciu rôznych zlúčenín 

vápnika pre optimálne zásobovanie.

Jedna dávka (80 g) prípravku obsahuje viac ako 22 g vápnika. Obsahuje aj 

vitamín D3 pre podporu vstrebávania vápnika v čreve. Obohatený aj horčí-

kom a fosforom. Jednoduchšia aplikácia ako vápnika v podobe gélu. Žiadne 

riziko popálenia hltana. Ľahko sa aplikuje pomocou dávkovača s kat.č. 2129.

Odporúčané dávkovanie: 

Aby sa znížilo riziko hypokalciémie: 1. Bolus 24 hodín pred otelením. Skôr v 

prípade silnej produkcie mlieka. 2. Bolus priamo po otelení. 3. Bolus 12-14 

hodín po otelení. 4. Bolus 24-28 hodín po otelení.

Dávkovanie začína už pri prvých príznakoch pôrodu a trvá do 2 dní po pô-

rode.

Pre zvýšenie vápnika a fosforu po veterinárnej infúzii vápnika: 1. Bolus 2 ho-

diny po infúzii. 2. Bolus 12 hodín po infúzii.

Odporúča sa požiadať o radu odborníka na výživu pred použitím.

Z nerezu. Zaokruhľené hrany. Vnútorný 

priemer dávkovača 36mm, dĺžka 11cm. 

Celková dĺžka cca. 53cm

Calz-o-Phos, tekutina, 500ml Calz-o-Phos bolus 4x 80g

Dávkovač bolusov a magnetov

Kat.č. Obsah Cena

1597 500ml 5,99 €

15975 5 000ml 49,99 €

- 4 x 50 ml ampulky

- prípravok bohatý na elektrolyty pre teľatá s hnač-

kou

- mlieko sa nevysadí – žiadny  dodatočný nápoj

- teľatá neschudnú

- elektrolyty s probiotikami - rýchly tekutý doplnok 

- ďalšia energia

- tekutý produkt nemusí byť roz-

pustený

- Jednoduché dávkova-

nie (50 ml - ampulka = 

1 jedlo - dávkovanie v 

mlieku)

Salyt ® Liquid 

musí byť roz-

kova-

a =

e v 

9,99 €
Kat. č. 15748

- hodnotný emulgovaný 

koncentrát vitamínov 

pre rôzne úžitkové 

zvieratá

- k pokrytiu potreby vi-

tamínov pri zvýšených 

požiadavkách, napr. pri 

zmene kŕmenia, po pô-

rodoch alebo prekona-

nom ochorení

VITAMULGOL,

tekutina, 500ml

14,95 €
Kat. č. 15773

- tekutý koncentrát vitamínu B pre krátko-

dobé  podávanie teľatám  pri zažívacích 

ťažkostiach, chrípke alebo chorobe  

- pre zvýšenie hodnoty roztokov elektro-

lytov 

- dávkovanie 250 kg telesnej hmotnosti: 

postupné podávanie v súvislosti s nedostat-

kom vitamínu denne 10 ml, pri  nedostatku 

krmiva súvisiace s chorými zvieratami 2x 

denne 10-20ml,  ako vitamín B-Shock 30ml, 

pre zhodnotenie roztokov elektrolytov 5 ml 

pri jedle

B-ORAL, tekutina, 200ml

12,95 €
Kat. č. 15772

- pre teľatá, prasiatka, jahňatá a iné mladé zvieratá

- čistý prírodný produkt s jablkovým pektínom a bez antibiotík

- ako prevencia a k ošetreniu hnačiek a k podpore medicínskeho ošetrenia

- jablková aróma zlepšuje príjem zvieratami

- akonáhle je Interlac - Pectin rozmiešaný v kvapaline / môže byť zamiešaný aj do mlieka/, 

vytvorí ochrannú vrstvu,  podobnú tej, čo sa nachádza na sliznici čreva

- baktérie sú zachytené a vedené von z čriev

- zastavuje vylučovanie tekutín a elektrolytov 

- dávkovanie: ako prevencia. 5 g / 10 kg telesnej hmotnosti, alebo 1 % v samostatnom kr-

mive /trvalo/ 

- dávkovanie: pri hnačkách 10g/10kg telesnej hmotnosti , alebo 2% v samostatnom krmive 

(3 až 4 dni) 

EUTRA  - Tlmenie hnačiek INTERLAC-PECTIN

Kat.č. Obsah Cena

15272 2,5 kg 26,95 €

15158 25 kg 189,50 €

- 20 ml injektor

- použitie pri hnačkách teliat

 skoro tretina všetkých teliat po narodení 

na hnačkové ochorenie, čo má za násle-

dok stratu tekutiny, energie a elektrolytov

- oregastrol je prípravok, ktorý tieto straty 

nahradí.

 - podáva sa pri hrozbe,

 počas  alebo  po hnačke

 - pri prvom príznaku  

hnačky 20ml (1 injektor)

Oregastrol akut pasta  6 x 20ml

39,95€
Kat. č. 15803

- 20 ml

- imunoglobulín, mliečne baktérie, vitamíny, 

lecitín a hroznový cukor na rýchlu stablizáciu 

črevnej mikrofl óry k rýchlemu zvýšeniu odol-

nosti teliat

- dávkovanie : podať obsah injektora 20 ml 

ihneď po pôrode., pri problémových teľatách 

3. a 7. Deň života 1 injektor – pri hnačkách 

ráno a večer 1 

PROBICOL - KORAL PASTA 

6x20ml

28,95 €
Kat. č. 15768

- vyvážená kombinácia železa, vita-

mínov A+E, bylinných olejov ako aj 

lecitínu

- podporuje málo dostupným železom 

tvorbu krviniek, v prvých hodinách ži-

vota a môže zabrániť chudokrvnosti z 

nedostatku železa

- cenný rastlinný olej pomáha, aby sa 

zabránilo tráviacim poruchám súvisia-

ce so stravou (hnačka)

- Vitamín A a E posilňujú črevnú sliznicu 

a zvyšujú odolnosť

- zraniteľnosť teliat v prvých niekoľkých 

hodinách / dňoch je výrazne znížená

- dávkovanie 10 ml v prvých 12 hodi-

nách života, opakujte 12. deň  v prípade 

potreby  1 

FERROVITAL-K, železná pasta 6x20ml

27,95 €
Kat. č. 15752

Rýchly test na detekciu hnačky u mladých zvierat

Ak chcete zisť či Vaše zviera trpí  na rotavírus alebo klostritídu, použite 

2D test . Často sa vyskytujú pri jednotlivých infekciách aj multiinfekcie 

rôznych patogénov

Použitie testu:

- zoberte vzorku stolice a zmiešajte ho reagenčným roztokom 

- zároveň  potom zmes  nalejte na testovaciu kazetu, po 10 minútach 

môžete z kazety odčítať výsledok

- tým  je možná rýchla identifi kácia patogénov a prvé opatrenia môžu 

byť zahájené

- pri ťažkých a  dlhotrvajúcich hnačkových ochoreniach treba 

kontaktovať veterinára

Balenie: 5ks

Rýchly test na vyšetrenie stolice u HD a teliat

Ak chcete vedieť, či Vaše teľa trpí na E-coli, Rotavirus, koronavírus 

alebo cryptosporidium, použite 4D test.

Často sa vyskytujú pri jednotlivých infekciách aj multiinfekcie 

rôznych patogénov

Použitie testu:

- zoberte vzorku hnačky a zmiešajte ho reagenčným roztokom 

- zároveň  potom zmes  nalejte na testovaciu kazetu

- po 10 minútach  je možná rýchla identifi kácia patogénov  a prvé 

opatrenia môžu byť zahájené, ako napríklad intenzívna dezinfekcia

- pri ťažkých a  dlhotrvajúcich hnačkových ochoreniach  treba 

kontaktovať veterinára

Balenie: 5ks

2D - Test na zistenie hnačky 4D - Test na zistenie hnačky

97,99 €
Kat. č. 15843

69,99 €
Kat. č. 15842

Dietetické prípravky a doplnky krmiva
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- dĺžka 25m

- šírka 45mm

- dĺžka 50m

- šírka 50mm

Akcia!

1ks fl exibilná bandáž (7,5cm, 10cm) 

ZADARMO

Kromberg dechtová 

bandáž na paznechty 

Bandáž na paznechty 

SILBERTAPE

Hoof-Fit gel 330ml,

na paznechty

8,70 €
Kat. č. 1638

7,90 €
Kat. č. 16385

19,95 €
Kat. č. 4000330

- osvedčený prostriedok pre viditeľnú (modrú) 

povrchovú dezinfekciu 

- veľmi účinná pri liečbe proti baktériám, 

vírusom a hubám

- mikrojemný práškový  sprej pre suchú dezin-

fekciu povrchov vo veterinárnej oblasti

- účinný proti baktériám, vírusom a patogé-

nom plesňových infekcií

- vysušuje neprístupné oblasti a chráni pred 

škodlivými vplyvmi životného prostredia 

- pre prevenciu proti ochoreniam spôsobujú-

ce mikroorganizmy

Spray na 

ošetrenie 

paznechtov 

HD a oviec, 

400ml

Spray modrý, 

dezinfekčný prostriedok

Chinoseptan pudrový spray

Kat.č. Obsah Cena

15882 200 ml 4,95 €

15883 500 ml 8,90 €

Kat.č. Obsah Cena

1584 200 ml 7,95 €

15841 400 ml 11,99 €

Kať.č. Šírka Farba Cena

164000 5 cm biela 0,95 €

164010 5 cm červená 0,95 €

164100 7,5 cm biela 1,20 €

164120 7,5 cm zelená 1,20 €

164200 10 cm biela 1,50 €

164210 10 cm červená 1,50 €

164220 10 cm zelená 1,50 €

164230 10 cm modrá 1,50 €

164240 10 cm čierna 1,50 €

Kať.č. Šírka Farba Cena

160731 7,5 cm zelená 1,15 €

160735 10 cm modrá 1,50 €

160738 10 cm čierna 1,50 €

12,99 €
Kat. č. 2779

- spray tvoriaci  hliníko-

vú vrstvu  pre ochranu 

citlivej pleti od nečis-

tôt a iných škodlivých 

vplyvov na životné 

prostredie

- vytvára hladkú vrstvu  

odolnú  proti vlhkosti

- zostáva pružná  prie-

dušná 

Repiderma je prípravok na starostlivosť 

o pleť, produkt s okamžitým účinkom. 

Repiderma nie je aktívny iba „na“ ale  aj 

„pod“ a „ v“ koži. Chelátové minerály sú 

mikronizované, s využitím najmoder-

nejšej techniky nanotechnológií. V dô-

sledku toho, častice prenikajú hlboko 

do kože v krátkej dobe.

Po použití spreja Repiderma vytvorí po-

lopriepustnú ochrannú vrstvu na koži. 

Negatívne externé vplyvy už nemôžu 

preniknúť do pokožky, pričom vrstva 

ešte prepúšťa kyslík, aby pomohol liečiť 

a opravovať pokožku.

Prípravok Repiderma možno použiť u 

mliečneho dobytka, koní, oviec a ošípa-

ných. Prípravok môže byť použitý v kaž-

dej situácii, kde sa treba vyhnúť infekcii.

Aloxan 

strieborný 

spray, 200ml

Repiderma 

200ml 

-----
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7,95 €
Kat. č. 1586

- pre HD a ovce

- dezinfi kujúca a vysúšajúca pasta pre ošetrenie okraja korunky a 

štrbiny medzi paznechtami

Podoseptan pasta na paznechty, 500g

15,95 €
Kat. č. 16400

- dezinfekčná masť pre ošetrenie 

defektov rohoviny

- zabraňuje hnilobe pod 

paznechtovým obväzom 

- podporuje zdravý rast rohoviny

- podporuje prirodze-

nú  regeneráciu kože

- ošetruje a chráni pred 

škodlivými vplyvmi  

prostredia

- zabraňuje vysúšaniu 

namáhanej kože a 

dáva jej elasticitu 

Chinoseptan – balzam na ošetrovanie 

kopýt a paznechtov, 500 ml

Chinospetan

Zinkoxid 

masťový 

spray, 200ml

15,95 €
Kat. č. 16401

7,99 €
Kat. č. 15802

Demotec tester 

na paznechty 

7,70 €
Kat. č. 220565

11,90 €
Kat.č. 4700200

VALULINE fl exibilná bandáž

Vet-Flex fl exibilná bandáž

- dĺžka 4,5m

- dĺžka 4,5m

- vysoko kvalitná priemyselná páska s PE povlakom a prírodným kaučukovým lepidlom

Oblasti použitia:

- ošetrenie paznechtov

- oprava, balenie ochrana, označenie, zakrytie,

fi xácia, vodotesné balenie, zväzovanie

Technické údaje 

Odolnosť proti roztrhnutiu: 180N / 25mm

Priľnavosť na oceľ: 15N / 25mm

Panciérová lepiaca páska

Kat.č. Šírka Dĺžka Farba Cena

291296 50 mm 50m olivová 9,99 €

21,99 €
Kat. č. 16379

Gél na paznechty bol vyvinutý  pre 

intenzívnu individuálnu starostlivosť 

dobytka s  paznechtovým problé-

mom. Vysoko kvalitné zložky, ako 

napr. Aloe-Vera chránia a  ošetrujú 

paznechty a  zabezpečujú optimálny 

prísun základných živín. Špeciálne 

vyvinutá forma gélu  udržuje látky na 

paznechte,  tak je ich dostupnosť je 

opimalizovaný.

Gél na paznechty vytvára priedušný 

ochranný fi lm, ktorý intenzívne vyži-

vuje a chráni citlivé časti. Integrova-

ným štetcom je možné gél jednodu-

cho a čisto aplikovať.

Použitie:

- vyčistite paznechty, gél naneste štet-

com na veľkú plochu ,  podľa potreby 

použiť  1-2 krát denne  

Gél na paznechty vo fľaši 

so štetcom, 500ml

Chovateľské potreby pre hovädzí dobytok

- ošetrenie paznechtov
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Výhody : 

- zasychá do 30 sekúnd 

- silno a trvalo priľne na drevené a gumové klátiky

- jednoduché použitie bez miešania, žiadny odpad 

- bez zápachu a bezpečné použitie aj v priestoroch 

- štartovacia sada obsahuje:

- 1x lepidlo 160ml

- 10x miešacia rúra

- 10x drevené klátiky XL

- 1x dávkovacia pištoľ

Ďalší rozvoj úspešného kotúča Permanent 

6, optimalizovaný v priemere a na 

usporiadaní rezania

- novodobá geometria a 

usporiadanie rezacích sád umožní 

upravovať kotúčom P6 paznechty 

ako aj medzery medzi pazúrmi

- prednosťou kotúča P6 je, že 

netreba použiť ďalšie nástroje na 

ošetrenie paznechtov

Prednosti nového brúsneho kotúča P6:

- plný kotúč: hladší chod a menšie vibrácie 

zvyšujú životnosť kotúča

- šikmá kontaktná plocha: perfektná 

manipulácia a vysoká ergonómia

- karbidový nôž vyrobený

z najjemnejšej zliatiny, čo umožňuje 

spracovanie až 1500 párov pazúrov

- rezacia geometria: optimalizovaná poloha nožov  pre 

najčistejší rez

- výhoda spracovania: až o 40% rýchlejší účinok  než bežným brúsnym 

kotúčom

- výška rezu: 1,8 mm

max. 1500 paznechtov

- rezné kotúče  so systémom viacerých čepelí / 3, 

alebo 6/ Vám ponúkame inovatívne náradie pre 

profesionálne ošetrovanie paznechtov

- teleso kotúča je z hliníka, umožňuje ľahkú manipuláciu  

- výška rezu pri 3CUT: 1,2 mm

- výška rezu pri 6CUT: 1,2mm (1,8mm s podložkou)

Najnovšia generácia brúsnych kotúčov vyvinutý paznechtami pre

skúsených poľnohospodárov

Priamo spájkované karbidové nože na kompaktnom 90mm kovovom 

disku s optimalizovanými polomermi  poskytu-

jú vynikajúci efekt (účinok) , veľmi dobré 

vlastnosti pri používaní a nízke vibrácie

- vysoko účinný brúsny kotúč so vše-

strannými vlastnosťami

- ergonomický

dizajn pri optimálnom pomere 

hmotnosti (hmoty)

- Karbidové nože sú  vyrobené z naj-

jemnejšej zliatiny, čo  umožňuje

spracovanie až 1500 párov pazúrov 

(predpoklad: žiadne kamene)

- výška rezu: 3 mm

max. 1500 paznechtov

- rovná

- dĺžka cca. 35cm

- šírka cca - 3,6cm

- dĺžka rašple 35cm 

- dĺžka rúčky 12,5cm

- umelohmotná rúčka

- je rýchlo tuhnúce (30-40 sekund) ure-

tánové lepidlo ideálne pre kopytá

- je ľahko ovládateľné, úsporné, rýchle, 

netoxické,  ľahko sa používa

- čepeľ z nerezu

- brúsená

- dľžka cca. 30 cm

- šírka cca 3 cm

- plastový povlak na rúčke

- rýchle 2-zložkové PU lepidlo pre ošetrenie paznechtov

- s malým množstvom lepidla  môžete  v niekoľkých sekundách 

pripevniť drevené alebo gumové klátiky, 

na uľahčenie chorého paznechtu  a na urýchlenie hojenia. 

Prevodové 

kliešte 

Rašpľa na kopytá

Rašpľa na kopytá s rúčkou

Technobase 8000 set pre 14 použití

Rašpľa na kopytá DICK

Klátiky drevené, 

štandardné

Sure Bond 

lepidlo 180ml

Osekávacia

čepeľ na paznechty

s rúčkou

Kliešte na vyšetrenie 

kopýt 30cm

Klátiky drevené, veľkosť XL

Technovit-2-Bond

Kopytné nože PROFI

Brúsny kotúč P6 Brúsny kotúč na 

paznechty  6CUT/ 3CUT, 

priemer 120mm

Brúsny kotúč SuperProfi 

Kat. č. Popis Cena

16318 Brúsny kotúč 6CUT, priemer 120mm 145,00 €

16316 Brúsny kotúč 3CUT, priemer 120mm 115,95 €

16320 Sada náhradných nožíkov PROFI (3 nože + skrutky) 38,90 €

Kat. č. Popis Cena

16801 Kopytný nôž, úzky, pravý 10,99 €

16802 Kopytný nôž, široký, pravý 10,99 €

16803 Kopytný nôž, úzky, ľavý 10,99 €

16804 Kopytný nôž, široký, ľavý 10,99 €

16805 Kopytný nôž obojstranný 10,99 €

Kat. č. Priemer Cena

16358 105 mm 76,95 €

16360 125 mm 88,95 €

Kat. č. Priemer Cena

16309 90 mm 109,95 €

Kat. č. Obsah Cena

16168 200 x 45 x 5mm 17,99 €

16165 300 x 42 x 5mm 28,95 €

Kat..č. Popis Cena

16239
Technovit-2-Bond štartovacia sada s dávkovacou pištoľou, 

10 použití
69,95 €

16240
Technovit-2-Bond štartovacia sada, 10 použití,

bez dávkovacej pištole
45,99 €

16241 Technovit-2-Bond lepidlo 160ml 27,60 €

16242 Dávkovacia pištoľ 38,90 €

16243 Miešacie rúry, 10ks 8,50 €

0,91 €
Kat. č. 16104

1,29 €
Kat. č. 16133

11,99 €
Kat. č. 1616

13,00 €
Kat. č. 16161

20,99 €
K.č.106650001

24,95 €
Kat. č. 163/V

5,99 €
Kat. č. 1615/V

10,95 €
Kat. č. 1619/V

32,95 €
Kat. č. 220571  

- celková dĺžka 21cm, čepeľ z nerezu

Kopytné nože s drevenou rúčkou

Kopytné nože s drevenou rúčkou

Kat.č. Popis Cena

16163 Kopytný nôž, úzky, pravý 8,99 €

16164 Kopytný nôž, úzky, ľavý 8,99 €

16160 Kopytný nôž, úzky obojstranný 8,99 €

Kombinácia EVA klátika a sekundového lepidla robí starostlivosť o ko-

pytá hračkou

- extrémne rýchlo – po cca. 10 sekundách je možné znovu paznecht 

zaťažiť

- mimoriadne ekonomické – malé lepiace množstvo je dostačujúce pre 

bezpečné uchopenie

- extrémne pohodlné – bez miešania kvapalín a prášku

- extrémne jednoduché – očistený paznecht spracovať špeciálnou 

rašpľou

– naneste lepidlo na klátik, cca. 10 sekúnd pritlačiť – hotovo

Klátik je dostupný v 4 veľkostiach, špeciálny materiál tlmí / absorbuje

dopad paznechtov a umožňuje rovnomerné opotrebenie

Dôležité: dôkladná príprava vyčisteného kopyta vytvára dobré pod-

mienky pre perfektnú priliehavosť. Kopytá a kopytné bloky musia byť 

čisté a suché!

- je rýchlo tuhnúce PU lepidlo na paznechty

- lepidlo  je možné aplikovať pri akejkoľvek 

teplote (od 0 ° C do 40 ° C), a to bez predohrevu. 

Silne priľne aj vo vlhkom prostredí. 

- netečie, ľahko sa  aplikuje horizontálne

- lepidlo vydrží aj pri teplotách -10°C

Walkease ošetrenie paznechtov

Septicare lepidlo 160ml

Kat.č. Popis Cena

16481 Walkease sada na ošetrenie paznechtov M, 10ks/sada 69,99 €

16482 Walkease sada na ošetrenie paznechtov L, 10ks/sada 69,99 €

16489 Walkease sada na ošetrenie peznachtov, mixovaná (S,M,L) 10ks/sada 69,99 €

16483 Walkease klátiky, malé, 10ks 45,99 €

16484 Walkease klátiky, stredné, 10ks 45,99 €

16485 Walkease klátiky, veľké, 10ks 45,99 €

16488 Walkease klátiky „Wedgy“, šikmé - veľké, 10ks 59,99 €

16486 Walkease lepidlo 20ml 21,99 €

16487 Walkease rašpľa 9,99 €

MADE

IN

GERMANY

Kat.č. Popis Cena

1661/V Kopytný nôž užší pravý 2,99 €

1671/V Kopytný nôž užší ľavý 2,99 €

1681/V Kopytný nôž užší obojstranný 2,99 €

- univerzálna umelá hmota pre veterinárnu medicínu 

- rýchle spracovanie: ihneď po namiešaní je pripravený na modelovanie

- hmotu je ihneď možné modelovať ručne, uľahčenie práce

- echnobase 8000 sa vytvrdzuje pri 20°C za menej ako 

4 minúty 

- drží veľmi pevne: Technobase má vynikajúce lepivé 

vlastnosti 

- môžete si byť istí, že chorý paznecht  bude až do doby 

než sa ošúcha drevený klátik , optimálne odľahčený

- modelovanie bez lepenia:vo fáze modelovacej hmoty 

je ju možné perfektne vymodelovať bez toho,  aby sa 

Vám prilepila na ruky.

- až do polymerizácie je hmota ohybná a spracovateľná.

- minimálne exotermné zaťaženie: v dôsledku 

chemickej reakcie pri zmiešaní tekutej zložky s práškom 

dochádza

k veľkej tvorbe tepla

- tieto vysoké teploty poškodzujú tkanivá a spôsobujú zvieraťu bolesť

- prípravok Technobase bol v tomto ohľade vylepšený!

- pokojne môžete prevádzať extrakutánne dláhovanie bez poškodenia tkaniva

79,95 €
Kat. č. 16251

Chovateľské potreby pre hovädzí dobytok

- ošetrenie paznechtov
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389,95 €
Kat. č. 220544

rozmer: 180x90x4 cm

Dezinfekčná rohož 

Standard na paznechty 

bez návleku

129,00 €
Kat. č. 16416

Dezinfekčná vaňa FB8  ECO Clean

- obsah 150L

- rozmery: 2 450 x 770 x 216mm

- stredná časť zachytáva väčšiu časť hnoja, čo má za 

následok menšie znečistenie

- znížená úroveň kontaminácie zabezpečí, že 

dezinfekčný roztok je možné použiť dlhšie

- kvôli menšiemu objemu potrebujete menej 

roztoku

Dezinfekčná vaňa SuperKombi môže byť pripojená zo všetkých strán, na šírku aj na dĺž-

ku. To znamená, že v závislosti na dostupné miesto v stajni, môžete vytvoriť ideálne 

podmienky pre dobytok pre bezstresový prechod dezinfekčným postupom. Štúdie 

ukázali, že zostavenie jeden pri druhom  (v pároch vedľa seba) je prirodzenejšie 

pre dobytok. Po sebe idúce vane zvyšujú hygienu: prvá slúži ako oplach pre zba-

venie nečistôt a zvyškov fekálie z kopýt, druhá (skutočná dezinfekčná vaňa) tak 

zostáva bez nečistôt a dezinfekčný roztok môže byť použitý po dlhšiu dobu.

Novo vyvinutý základný profi l zaisťuje optimálnu dezinfekciu.  Zvieratá 

prechádzajú vaňou pokojnejšie, čo umožňuje dlhší kontakt s dezinfekč-

ným prostriedkom a dosiahne sa lepší výsledok. Tvar a výška profi lu 

vo vnútri vane zabezpečuje, aby sa kopyto dobytka mierne rozší-

rila, čo umožňuje dezinfekčnému prostriedku dosiahnuť aj ťažko 

prístupné miesta. Obzvlášť dlhá životnosť, vysoko kvalitný po-

lyetylén, chemická odolnosť. Vhodná pre všetky druhy čistia-

cich a dezinfekčných prostriedkov na paznechty. Osobitne 

navrhnuté kotevné body uľahčujú pripojenie ďalších vaní.

Vonkajšie rozmery: 203 x 80 x 18,5 cm (D x Š x V).

Kapacita: 200 L (so stupnicou vo vnútri vane).

- bandážové nožnice podľa  Lister

- 2 bezzubé nožnice

- nabrúsené nožnice

-• typické zahnutie  nožníc vzhľadom k rukoväti pre extrémne jednoduché vedenie a prístupu k nož-

niciam 

- nožnice je možné sterilizovať a dezinfi kovať

145 mm: pre použitie u malých zvierat

200 mm: pre použitie u veľkých zvieratách

a pri ošetrené paznechtov 

Produkt s najvyššou presnosťou!

Nožnice boli vyrobené výrobcom nožníc,  zabezpečuje spoľahlivosť bez obmedzenia!

- profesionálne brúsenie s jednostrannými jemnými zubami  strihanie ťažkých a 

viacvrstvových materiálov (napr. bandáže,  náplasti, papier, textil)

- nerezová oceľ

- nožnice je možné sterilizovať a dezinfi kovať

- výrazný dizajn s milión krát osvedčenou ergonómiou

- dokonalé a bezpečné strihanie  tupou špicou zabraňuje zraneniam

- pri správnom používaní nožnice SuperCut strihajú celý život, bez 

toho aby museli byť prebrúsené

- celková dĺžka 145 mm

Dezinfekčná vaňa SuperKombi

Nožnice na bandáž z nerezovej oceľe

Univerzálne nožnice SuperCut

Kat.č. Popis Cena

16600 Dezinfekčná vaňa SuperKombi 219,00 €

16601 Výtok pre vaňu / pastevnú napájačku 19,99 €

Kat.č. Popis Cena

1658 145 mm 4,99 €

1659 200 mm 5,99 €

49,99 €
Kat. č. 16820

- na ošetrenie paznechtov HD, oviec a koní
- hustý decht

- osvedčený prípravok pre ošetrenie kopýt

a paznechtov 

Rýchlotvrdnúca hmota je pre 

svoje zvláštne vlastnosti ne-

postrádateľnou pomôckou vo 

veterinárnej medicíne pri ošet-

rovaní paznechtov. 

Roztok na ošetrenie 

paznechtov ClauFit
Decht z bukového 

dreva TarPaste
Technovit

Kat. č. Obsah Cena

2775 125ml 9,60 €

2778 250ml 15,99 €

2776 1000ml 46,95 €

Kat. č. Obsah Cena

1635 1 kg 4,99 €

16350 5 kg 17,95 €

16351 25kg 79,95 €

Kat.č. Popis Cena

1623 Technovit prášok 1000g 67,99 €

1624 Technovit vytvrdzovač 500ml 35,95 €

- na odrohovanie   mladých zvierat

- rýchla doba ohrevu za max 3 min. a

vysoká maximálna teplota 650 ° C

- konštrukcia z nerezovej ocele zaručuje 

dlhú životnosť a spĺňa najvyššie nároky

- do značnej miery bezbolestné pre 

mladé zviera Max. 10 sekúnd   v max. 3 

minútach 

- práca Trvanie: 2-3 hodiny

- praktický dizajn s protišmykovou

rukoväťou

- celková dĺžka: 31 cm 

- 230 V 

- 210W

- maximálna teplota 620°C

- zahrievacia doba cca. 11min 

- dĺžka kábla 3m

-  celková dĺžka prístroja cca. 30cm

- vysoko koncentrovaná teplota a

vysoká výkonová rezerva špičky

- ľahká  manipulácia vďaka nízkej

hmotnosti

- s ergonomickou rukoväťou  

- pre rýchle a efektívne odrohovanie teliat medzi 3 a 8. týž-

dňom života

- 600 ° C prevádzková teplota 

- novo vyvinutý, robustný vypaľovací hrot  z nehrdzavejúcej 

ocele

- nový systém zapaľovania  pre ľahké a bezpečné zapálenie 

zmesi plynov,  PORTASOL 3 je možné  zapáliť aj ručne

- životnosť 1 plynu cca.  45 minút

- dodáva sa v pevnom plaste 

- Plyn nie je súčasťou dodávky!

Plynový odrohovač GasBuddex 
Odrohovač elektrický 

230V

Plynový odrohovač  Portasol 3

Kat. č. Popis Cena

1730
Odrohovač GasBuddex, priemer 

vypaľovacieho hrotu  20mm 
174,95 €

1756
Náhradný plyn do odrohovača 

Buddex 110ml
5,99 €

Kat. č. Popis Cena

17450 Odrohovač elektrický 66,00 €

17451
Náhradný vypaľovací 

hrot, priemer 18mm
7,95 €

17452
Náhradný vypaľovací 

hrot, priemer 15mm
7,95 €

Kat. č. Popis Cena

1752
Odrohovač Portasol 3 s vypaľovacím hrotom 

s priemerom 18,5mm
147,95 €

17520 Náhradný vypaľovací hrot, priemer 15mm 21,95 €

17521 Náhradný vypaľovací hrot, priemer 18,5mm 21,95 €

1753 Náhradný plyn 200ml 4,30 €

210096 Náhradný plyn 200ml 3,80 €

Odrohovacia pasta

10ml v striekačke

4,90 €
Kat. č. 240104

Chovateľské potreby pre hovädzí dobytok
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- dĺžka 145cm

Zábrana proti kopnutiu, 

podšitá + reťaz

Nosný krúžok 

59mm niklovaný

Nosný krúžok 

61mm, nerez

Kliešte k nasadeniu nosných 

krúžkov
Nosný krúžok 

65mm, nerez

Vodiaca tyč

s držadlom

pre býkov

HARMS škripecpre 

HD, nerez, 19cm

Kat. č. Popis Cena

10281 štandardná kvalita 7,99 €

10282 štandardná kvalita, nastaviteľná 9,99 €

Kat. č. Popis Cena

170410/V Zábrana proti vysávaniu pre teľatá a mladý dobytok, malá 1,60 €

170411/V Zábrana proti vysávaniu pre mladý a veľký dobytok, stredná 1,70 €

170412/V Zábrana proti vysávaniu pre veľký dobytok, veľká 1,70 €

Kat.č. Dĺžka Šírka Farba Cena

15147 120cm 80cm modrá 11,90 €

15151 125cm 100cm modrá 13,90 €

15153 125cm 125cm modrá 14,90 €

15148 120cm 80cm biela 11,90 €

15150 125cm 100cm biela 13,90 €

15149 120cm 80cm zelená 11,90 €

15152 125cm 100cm zelená 13,90 €

46,95 €
Kat. č. 11159,99 €

Kat. č. 10291

13,95 €
Kat.č. 10284/V

2,95 €
Kat.č. 11121/V

3,95 €
Kat.č. 11113/V

79,95 €
Kat.č. 11122/V

3,95 €
Kat.č. 11124/V

2,50 €
Kat. č. 2088

6,99 €
Kat. č. 118/V

- nylon

- čierna

- s integrovaným 

vodítkom

- veľmi silný materiál pre 

najvyššie požiadavky

- špičková kvalita

- ideálna pre profesionálnu prácu v poľno-

hospodárstve, 

dome  a na dvore

- vysoko kvalitný 

plast

- vodotesná

- vysoká teplotná 

odolnosť (-25 ° C 

až +70 ° C) 

- extrémne 

odolná proti roz-

trhnutiu a proti 

prekrúteniu

- šírka 40mm

Ohlávka na

predvádzanie HD

Zábrana proti kopnutiu, Standard

Zábrana proti

kopnutiu, TOP

Zástera  na dojenie

a umývanie

Zábrana proti vysávaniu mlieka Müller

Obojok , biely, 130cm

Poháňač 

dobytka 

AniShock 

PRO 1500

Akku

Poháňač 

dobytka 

AniShock 

PRO 2500 

Akku

Poháňač 

HOT-SHOT, 

81cm, 

červený

Poháňač 

dobytka 

AniShock 

PRO 2000

Akku

Poháňač 

HOT-

SHOT, 

81cm, 

zelený

Identifi kačné čísla

na obojok

Ohlávka na predvádzanie 

pre HD a mladých

býkov

- 

- 

- 

v

predvádzdzana ie HD

11,95 €
Kat. č. 12512

HD a mladýýýých

kov

9,80 €
Kat. č. 12501

Číslo 0 1 2 3 4 5 6-9 7 8 Cena/ks

žlté 208850 208851 208852 208853 208854 208855 208856 208857 208858 0,40 €

oranžové 208860 208861 208862 208863 208864 208865 208866 208867 208868 0,40 €

červené 209410 209411 209412 209413 209414 209415 209416 209417 209418 0,65 €

nnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kat. č. Popis Cena

170386/

ZEL
Zábrana proti vysávaniu, stredná 1,80 €

1316
Zábrana proti vysávaniu  pre teľatá

a mladý dobytok, malá
3,50 €

13150
Zábrana proti vysávaniu pre teľatá

a mladý dobytok
4,30 €

13160
Zábrana proti vysávaniu  pre HD

a mladý dobytok, stredná 
3,50 €

13151
Zábrana proti vysávaniu pre mladý

a veľký dobytok
4,30 €

13161 Zábrana proti vysávaniu pre HD, veľká 3,50 €

13152 Zábrana proti vysávaniu pre veľký dobytok 4,30 €

57,95 €
Kat. č. 11260

83,95 €
Kat. č. 11262

65,95 €
Kat. č. 11261

žok 

ovaný

V

Po

HO

81

če

P

H

S

8

z

99,95 €
Kat. č. 210032

- 35 x35 x 100mm

- šírka 14,5 cm

Magnet

bachorový,

zelený

Kliešte na zavedeniu kovovej 

zábrany proti vysávaniu

Zábrana proti

vysávaniu KRAUSE Nosný krúžok 

niklovaný

52-54mm
Kliešte k nasadeniu

nosných krúžkov 52-54mm

1,20 €
Kat. č. 142030

12,95 €
Kat. č. 1323/V

1,80 €
Kat. č. 134/V

2,90 €
Kat. č. 11141/V

16,95 €
Kat. č. 1114/V

- z nerezu

- zaokrúhlené hrany

- vnútorný priemer  dávkovača 

36mm dĺžka 11cm, celková dĺžka 

cca. 53cm 

Dávkovač bolusov 

a magnetov

23,95 €
Kat. č. 2129

Štvrťkový dojič 10l

44,95 €
Kat. č. 15901

Kat. č. Popis Cena

12112 Reťaz 5mm, 60cm/100cm 9,00 €

12113 Reťaz 6mm, 65cm/110cm 11,00 €

12114 Reťaz 7mm, 70cm/120cm 14,99 €

Kat. č. Popis Cena

1320/V Zábrana proti vysávaniu veľká, 100x60mm 0,90 €

1321/V Zábrana proti vysávaniu stredná, 80x55mm 0,85 €

1322/V Zábrana proti vysávaniu malá, 70x40mm 0,80 €

Reťaz  jednoduchá 

pre HD

Zábrana proti vysávaniu kovová

a pr

159,95 €
Kat. č. 210030

Zábrany proti vysávaniu mlieka

Chovateľské potreby pre hovädzí dobytok
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Rozmery: 5,7 x 6,9 / 5,7 x 7,9

Rozmery: 38x40mm Rozmery: 38x40mm S priemerom 2,7mm S priemerom 2,7mm

rozmer: 5,7 x 7,9 / 5,7 x 6,93cm

Čítačka RS420 je robustná prenosná ruč-

ná čítačka  a diaľkomer pre elektronickú 

identifi káciu (EID) ušných značiek špeci-

álne navrhnuté pre aplikáciu u  dobytka.

 Čítačka  je plne v súlade s normou ISO 

ISO 11784 / ISO 11785 pre FDX-B a HDX 

technológie.

Okrem svojej schopnosti  čítania, čitačka 

môže ukladať čísla ušných značiek v rôz-

nych pracovných hodinách, pričom každá 

ušná značka je spojená s časom / dátu-

mom , vo svojej vnútornej pamäti a 

môže ich preposlať do osobného počítača 

cez USB,  rozhranie RS-232 alebo rozhra-

nie Bluetooth®.

Prístroj má veľký displej, ktorý vám umož-

ní zobraziť „Hlavné menu“ a konfi gurovať 

čítačku  podľa vašich požiadaviek.

Panelové čítačky  sú ploché panelové antény 

a integrálne pasívne transpondérové  čítacie 

zariadenia, ktoré sú kompatibilné s  normami 

ISO 11784 a 11785, vrátane HD a FDX-B tech-

nológií.

Panelová čítačka  poskytuje základné RF / ID 

čítacie funkcie čítania a prenos cez RS232 / 

RS422 sériových dát identifi kačného kódu 

obsiahnutého v pasívnom transpondéri v reál-

nom čase a záznamom dát  Panel  má dve kon-

trolky, ktoré označujú „Exciter active - budič 

aktívny „ (červená) a „Good Read - dobre čítaná 

„ (zelená). Energia a sériová dáta sú pripojené 

k panelu 2m  dlhým káblom.

Čítačka je vybavená  Windows® na báze PC uti-

lity Confi gurator®, ktorý poskytuje užívateľom 

jednoduchý spôsob prispôsobenia sériových 

dátových formát a prevádzkového režimu 

panelovej čítačke. Panelové čítačky  sú určené 

pre stacionárnu montáž.

Panelové čítačky  poskytujú rôzne výkony,  

ktoré sú úmerné veľkosti panelu a napájacie-

ho napätia, ktoré sa môže pohybovať medzi 

6 a 12 V.

Rozmery: 3,8 x 4 / 3,8 x 4
Rozmery: 5,7 x 6,9 / 7,4 x 9,8

Rozmery: Ø 2,8 mm

ALLFLEX kliešte 

na ušné čísla

ALLFLEX “A” ušné číslo 

pre HD

Allfl ex HF, ušné číslo, 

samička, pre ošípané

Elektronické ušné číslo SELECT ULTRA FDX hranaté, pár

TSU odber vzoriek, 

1ks

Panelová čítačka

Kliešte

na odber tkanív

Allfl ex HM, ušné číslo, 

samec, pre ošípané

Allfl ex SF, ušné číslo, 

samička, terč 

Allfl ex MF, ušné číslo, 

samec terč

ALLFLEX “A” ušné číslo 

pre ovce a kozy, hranaté

ALLFLEX “B” MAXI 

ušné číslo pre HD ALLFLEX “B” ušné číslo 

pre ovce a kozy, terčík

ALLFLEX 

popisovač

ALLFLEX náhradná 

ihla k ALLFLEX 

kliešťam

19,95 €
Kat. č. 246487

0,23 €
Kat. č. 246486

0,32 €
Kat. č. 246476

2,20 €
Kat. č. 246490

79,95 €
Kat. č. 246460

3,40 €
Kat.č. 246461/1ks

0,37 €
Kat. č. 246477

0,25 €
Kat. č. 246478

0,31 €
Kat. č. 246479

0,15 €
Kat. č. 246484

0,55 €
Kat. č. 246485

0,09 €
Kat. č. 246483

5,60 €
Kat. č. 2465763,60 €

K.č. 246487/IHLA

R

R

A

p

A

s

KK

KK

Popisovač, original 

PRIMAFLEX Popisovač, 

tenší hrot

3,90 €
Kat. č. 2014

2,40 €
Kat. č. 20143

Kat. č. Popis Cena

260434 Panelová čítačka 23cm x 32cm 990,00 €

260435 Panelová čítačka 40cm x 60cm 1190,00 €

260436 Panelová čítačka 60cm x 120cm 1699,00 €

rozmer: 2,85 / 3,06cm

Elektronické ušné číslo HP FDX okrúhle

1,95 €
Kat. č. 246491

1060,00 €
Kat. č. 260431
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HAPPYCOW Duo škrabadlo pre kravy

Škrabadlo  HAPPY COW Swing

Welfare hovädzieho dobytka

S plne automatickým škrabadlom HAPPYCOW Duo  sa kravy radi a dobrovoľne čistia a úplne 

nezávisle. Zvieratá sa pri použití prístroja s dvomi kefami  cítia úplne  dobre a  je zaujímavé vidieť, 

ako rozsiahlo sa nechajú čistiť a masírovať. Prostredníctvom veľkých kief a masírovania pokožka 

sa lepšie prekrví a metabolizmus je stimulovaný.  Dojivosť sa zvyšuje a zlepšujú sa príznaky ruje. 

- kvalitné polyamidové kefy  zaručujú dlhú životnosť

- novo vyvinutá elektronika pre bezporuchovú a bezúdržbovú prevádzku

- fl exibilná montáž riadiacej jednotky v kryte proti striekajúcej vode a proti prachu  (IP 56)

- informačný displej pre zobrazenie stavu prevádzky

- variabilné nastavenie času behu kefy (7,5 až 120 s)

- zmena smeru kefky po každej aktivácii (60 sekúnd) zabezpečuje rovnomerné opotrebenie kief

- optimalizovaná hmotnosť ložiska kief pre správne použitie

- trvalé mazanie po celú dobu životnosti prevodovky

-bezpečnostné vypnutie ( závisí od krútiaceho momentu )

- pripravené pre pripojenie do zásuvky 230 V

Osobitný režim kefy HappyCow Swing  vo vertikálnej, pohyblivej forme  uľah-

čuje čistenie pokožky  od hlavy k trupu. Kefa sa otáča do každého smeru  

a takmer do každého uhla , takže každá časť tela (hlava, trup) zvieraťa je do-

siahnutá. .Škrabadlo je možné pripevniť z obidvoch strán - teda rovnomerné 

opotrebovanie štetín. Ďalej  tu nie je  problém vyskočenia , ako pri  horizontál-

ne  navrhnutých kefách. 

- robustný motor / prevodová jednotka pre maximálne zaťaženie

- priehľadný kryt predného panelu ovládacej skrine pre rýchlu identifi káciu 

prevádzkového stavu na displeji

Technická špecifi kácia

Napätie:  230 V / 50 Hz

Výkon:  0,37 kW

Rýchlosť otáčok: 60 U / min

Hmotnosť:  140 kg

Rozmery:  výška  115 x  šírka 40 x hĺbka 105 cm

Trieda ochrany: IP56

Materiál kefy:   Polyamid (PA)

Technická špecifi kácia

Napätie:  230 V, 50/60 Hz

Výkon:  0,55 kW

Rýchlosť otáčok: 50 U / min.

Hmotnosť:  93 kg

Rozmery:  výška 198 x šírka 50 x hĺbka135 cm

Trieda ochrany: IP55

Materiál kefy:  Polypropylén (PP)

Kat. č. Popis Cena

18820 Škrabadlo HAPPYCOW Duo 2195,00 €

18821 Horná náhradná kefa 199,00 €

18822 Dolná náhradná kefa 149,00 €

Kat. č. Popis Cena

18880 Škrabadlo HAPPYCOW swing 1995,00 €

18881 Náhradná kefa Swing 389,00 €
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KRUUSE Colostrum Refractometer

GlucoMen LX Plus - prístroj na meranie ketolátok

Význam mledziva u novorodencoch

Novorodenci sa rodia bez protilátok v krvi, čo je kritickým faktorom, pokiaľ ide o správne fungovanie imunitného systému.

Mledzivo obsahuje veľké množstvo protilátok a je primárnym zdrojom pre novorodenca. Tráviaci systém novorodenca 

môže absorbovať veľké molekuly, ako sú protilátky na obmedzený čas po narodení (približne 24 hodín), v dôsledku toho je 

skoré kŕmenie mledziva nevyhnutné. 

Kolostrum /mledzivo znižuje riziko hnačky a pneumónie a zachraňuje životy. 

Kvalita mledziva / kolostra

Koncentrácia IgG v mledzive sa líši v závislosti od anamnézy ochorenia, objemu vyrobeného kolostra, plemena a ročného 

obdobia.

Kvalita kolostra /mledziva je veľmi dôležitá, a pri meraní kolostra predtým, ako sa to podáva novorodencovi, poľnohospodár 

(alebo veterinár) by mal vedieť, či kvalita a tým aj množstvo protilátok (IgG) je dostačujúca, alebo či sa vyžaduje dodatok. 

Testujte všetky mledzivá pred kŕmením a používajte iba kvalitné mledzivo/kolostrum.

Použite KRUUSE Colostrum Refraktometer na meranie kvality kolostra zakaždým, keď máte novorodenca.

KRUUSE Refraktometer môže byť použitý pre mledzivá kravy aj pre kobyly.

Vyhodnotenie výsledkov

Kvalita mledzivo sa meria v percentách s hodnotou cut-off   22%.

Koncentrácia IgG 22%, alebo vyššia, sa považuje za kvalitné mledzivo  a korešponduje s IgG 50g/L

Praktický ale robustný prístroj  je použiteľný pre meranie ketolátok  v krvi a môže byť po-

užitý na farme priamo na mieste. Citlivosť a špecifi ckosť sú na 99%, podstatne vyššie ako 

u moču alebo testovacích prúžkov na mlieko. Každým testovací prúžokom sa kalibruje 

prístroj. Rýchlosti aplikácie stačí minimálna krv a po krátkom čase merania 10 sekúnd,  

už môžete odčítať hodnotu. 

Prístroj je vhodný na meranie ketolátok ale aj glukózy. 

Prístroj je možné použiť u veľkých aj malých zvierat, a rovnako je dobrý pre monitorova-

nie diabetu. Všetky tieto vlastnosti robia prístroj prakticky jedinečný. 

IgG koncentrácia, Brix (%) Kvalita mledziva

>30% veľmi dobrá

20-30% dobrá

15-20% fér

<15% slabá

Kat. č. Názov Cena

290015 Colostrum Refractometer, digitálny 275,00 €

290017 Colostrum Refractometer 62,50 €

Kat. č. Názov Cena

0118 GlucoMen LX Plus prístroj na meranie ketolátok, štartovacia sada 99,00 €

0119 Ketose senzor krvné testovacie prúžky 10ks 39,95 €

Diagnostické pomôcky
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- veľmi robustná profesionálna 

zástera na dojenie 

- umývateľná, z  veľmi pružného 

a odolného materiálu

- s ramennými popruhmi a  ďalším 

popruhom na zapnutie vpredu 

alebo vzadu

- 2 výstupy vody vo vreckách

- odolná vode (>1000hPa)

- vysoká tepelná odolnosť  (-30°C

do +50°C)

- materiál: vo vnútri 100% polyester, 

povlak: 100% PVC

- s nastaviteľnou tryskou

- pre profylaxiu mastitídy, alebo ako postrekovacia jednotka 

na dezinfekciu  dojacích násadcov 

- samoregulačný tlakový ventil  umožní optimálny postrek

- je možná prevádzka až 50 umývačov, preto je systém 

v stave rásť spolu s Vami

- nie je nutné elektrické pripojenie

Systém obsahuje:

- dlhoročne osvedčený striekací 

mechanizmus

- podtlakom naháňané čerpadlo, 

prívodná hadica

- 3 fl exibilné špirálové hadice a  3 

striekacie pištole

- nastaviteľná , vode odolná

- dodáva sa v pároch

- dĺžka 50cm

- 1/2“

- príslušenstvo – 3m vodná hadica, hadicová spona

- veľmi robustná profesionálna zástera na dojenie

- odolná vode (>1000hPa)

- vysoká tepelná odolnosť (-30°C do +50°C)

- obmedzene odolná kyseline a horúčave

- náhradný striekací ventil

PAG Test umožňuje rýchlu a  jednoduchú kontrolu gravidity. Vyšetrenie gravidity 

je možné v rannej fáze cca. od 35 dňa. Dodatočne je možné vykonať jednoduchú  

kontrolu  gravidity

Pag Test umožňuje  testovať graviditu z kvapky krvi  priamo v maštali.  V tomto teste 

skúma hormón PAG v krvi kravi, ktorej možno odvodiť, či je gravidná, alebo nie. PAG 

je proteín, ktorý sa tvorí v priebehu gravidity a počas  nej sa zvyšuje. Detekcia PAG-u 

je oveľa spoľahlivejšia než detekcia progesterónu

Použitie:

-na testovanie môžete použiť krv 

- zmiešajte kvapku krvi s niekoľkými kvapkami kvapaliny a potom roztok dajte na 

testovaciu kazetu  

- výsledok testu máte po 10 minútach

- ak sa na testovacej kazete objaví testovacía čiara  aj  kontrolná čiara, môže byť krava 

posudzovaná ako gravidná

- zobrazí sa iba kontrolná čiara, nie je gravídná alebo koncentrácia PAG je príliš nízka

- opakované testovanie by sa malo uskutočniť po niekoľkých dňoch

- ak sa znovu  nezistí gravidita , je možné  sa koncentrovať na cyklus kravy , takže môže 

byť znovu pripustená alebo opätovne inseminovaná 

Balenie: 5ks

Zástera na dojenie 

s vreckami

MILKMASTER

ProStream – Systém na 

umývanie vemena

Zástera na dojenie MILKMASTER

ProStream – Striekacia rúrka

Držiak na vedro s utierkami 

na vemeno

Ochrana predlaktia

ProStream špirálová hadica
Umývač  s príslušenstvom

PAG-Test na zistenie gravidity u HD

Kat.č. Objem Cena

15603 Veľkosť S, 110x118cm s vreckami 29,99 €

15604 Veľkosť L, 125x118cm s vreckami 29,99 €

Kat.č. Objem Cena

151845 Striekacia rúrka, cca. 30cm, zelená 59,99 €

151844 Striekacia rúrka, cca. 16cm, sivá 49,99 €

Kat.č. Objem Cena

151846 Systém na umývanie vemena s 3 striekacími rúrkami 649,00 €

151847 Systém na umývanie vemena, základný prístroj 449,00 €

151840 Sada náhradných dielov 43,00 €

151841 Sada na rozšírenie s 1 rúrkou 115,00 €

Kat.č. Objem Cena

15600 Veľkosť M, 115x100cm 22,99 €

15601 Veľkosť L, 125 x118cm 22,99 €

15602 Veľkosť XL, 140x124cm 22,99 €

59,99 €
Kat. č. 151843

59,99 €
Kat. č. 15845

21,99 €
Kat. č. 15823

9,99 €
Kat. č. 15395/V

32,99 €
Kat. č. 151808

Pr

Potreby pre maštaľ a hospodárstvo
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- dĺžka 400mm

- priemer 13mm

- pre 1L fľaše a kanistre s cca. 4ml výkonom

- otvor 25mm

- pevný výtok s detskou ochranou

- výkon cca. 400ml

- pre husté tekutiny

- pre 20 – 40kg kanistre, 61mm  otvor

- na vysokotlakové čističe 

Kärcher a Kränzler

- na všetky dostupné 

vyoskotlakové čističe

- na vysokotlakový čistič Kärcher

- pre čistiace prostriedky

- pre 200L sudy s 2 adaptérmi (55mm a 69mm)

- na vysokotlakové čističe Nilfi sk, Alto, Ehrle a Kränzle

- celková dĺžka 400mm

- priemer 65mm

- pre kanistre s nerezovou pružinou

- na dávkovanie čistiacich prostriedkov

- výkon cca. 30ml spolu s maticou

- celková dĺžka 620mm

- priemer 70mm

- je vyrobená zo špeciálnej odolnej umelej hmoty

- 30ml výkon

- spolu s adaptérom na 5, 10 a 30 L

- dlhé prevedenie

- pevný výtok, detská ochrana

- z polypropylénu

- pre 100 – 220 L sudy

- s 2 adaptérmi (55mm a 69mm)

- nerezový vstrekovač  odolný korózii

-špeciálna chemická odolnosť

-5 defi novaných dávkovacích pozícií

-2 L nádrž

- vertikálny alebo horizontálny smer postriekania

- nahlásený patent

- max. 250bar /80°C

- na správne pripojenie príslušného adaptéra na systém  prosím prečítajte návod

Penový nástavec ST-73 Skrutka ¼“ 

AG x 28mm

Protikus medený,

M22 AG x ¼“ AG

Kefa vo forme valca s umelohmotnou rúčkou

Dávkovacia pumpa 

Rotačná skrutka ST-146, 

M22IG s ¼“AG

Dvojitá kefa s umelohmotnou rúčkou

Ručná dávkovacia pumpa

Profesionálna dávkovacia 

pumpa

Pumpa pre sudy  s hadicou

Medzikus na vysokotlakové 

čističe 1/4” AG, nerez

Rúrková kefa s umelohmotnou rúčkou

Dávkovacia pumpa

Profesionálna 

pumpa pre sudy

Kat.č. Objem Cena

151812 pre 5-12,5kg kanistre, 51mm otvor 4,99 €

151813 pre 20 -40kg kanister, 61mm otvor 4,99 €

Kat.č. Objem Objem Cena

151809
S¼“ IG penový vstrekovač

s dávkovaním a fľašou
2000 ml 65,99 €

151807 Náhradná fľaša 1000 ml 9,00 €

6,50 €
Kat. č. 151800

7,99 €
Kat. č. 151802

19,99 €
Kat. č. 151801

7,99 €
Kat. č. 151830

6,99 €
Kat. č. 151831

7,99 €
Kat. č. 151832

3,39 €
Kat. č.151810/V

11,99 €
Kat. č. 151811

23,99 €
Kat. č. 151814

39,99 €
Kat. č. 151818

16,99 €
Kat. č. 151817 

25,99 €
Kat. č. 151803 

Potreby pre maštaľ a hospodárstvo
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je založená na systéme termosky bez pripojenia elektrickej energie. 

Polyuretánová izolácia, ¾“ prívod vody,je vhodná do náročných prevádzkových 

aj klimatických podmienok. Vhodná do -40 °C. 

- jednoloptová

- objem 68,2L

- 1 otvor

- 5-50 ks HD

- 25 ks dojníc

- 50 ks výkrmového dobytka

- rozmery 66,04x71,12x35,56 cm

- hmotnosť 22,2 kg

- pre cca. 30ks HD alebo cca. 

60ks oviec

- obsah  cca. 100 L

- rozmery: 99 x 66 x 53cm

- do -30°C

- s veľkou vypúšťacou zátkou 

s priemerom 100 mm

- pre cca. 15ks HD alebo cca. 25ks 

oviec a kôz

- obsah  cca.40 L

- rozmery: 66 x 64 x 53cm

- do -30°C

- s veľkou vypúšťacou zátkou s prie-

merom 100 mm

- pre cca. 30 ks zvierat

- obsah 100 L

- s plavákovým ventilom s prietokom 

do 35 L / min

- rozmery: 108,5 x 70 x 52,5 cm  

- pre cca. 15ks zvierat

- obsah 40 L

- s plavákovým ventilom s 

prietokom do 35 L / min

- rozmery: 10 x 70 x52,5cm 

2 loptová napájačka THERMOLAC 75

1 loptová napájačka THERMOLAC 40 2 loptová napájačka DUO

1 loptová napájačka UNO

699,00 €
Kat. č. 22346

499,95 €
Kat. č. 22345

499,00 €
Kat. č. 223600

379,00 €
Kat. č. 223610

do 
-30°C

do 
-25°C do 

-25°C

do 
-25°C

do 
-30°C

do 
-30°C

do 
-30°C

Prívod vody

Montážna šachta

Tepelná izolácia

Podstavec

Dno napájačky s izoláciou

Stena s izoláciou

Vypúšťací otvor

Plavák

Tesnenie

Zátka napájáčka s izoláciou

Lopta, čočka

1

5

3

7

10

2

6

9

4

8

11

Dvojloptová napájačka MiraFount

- objem 75 l

- 2 otvory

- 10-100 ks HD

- 40 ks dojníc

- 100 ks výkrmového dobytka

- rozmery 60,96 x91,44 x 45,72 cm

- hmotnosť 32,2kg

699,95 €
Kat. č. 3465

Nezamŕzajúca loptová napájačka MiraFount

499,95 €
Kat. č. 3330

Štvorloptová napájačka MiraFount pre ovce
- objem 57 L

- 4 otvory

- 5-100 ks oviec

- rozmery 71x66x36 cm

- hmotnosť 26 kg

559,95 €
Kat. č. 3340Štvorloptová napájačka Mirafount pre HD

- objem 265 L

- 4 otvory

- pre 200ks HD

- 90ks dojníc

- rozmery 146 x 82 x48vm

- hmotnosť 69kg

1099,95 €
Kat. č. 3354S

Št l

1 loptová napájačka ID25 pre HD

2 loptová napájačka ID100 pre HD

2 loptová napájačka ID80 pre HD

pre voľné ustajnenie a do výbehov, 

bez elektrickej energie, stály prívod 

čerstvej vody, jednoduchá montáž, 

rozmery 620 x 560 x 350 mm, objem 

25 l, pre 20 ks zvierat, zelená farba

pre voľné ustajnenie a do výbehov, bez elektrickej energie, stály 

prívod čerstvej vody, jednoduchá montáž, rozmery 1150 x 680 x 

575 mm, objem 100 l, pre 40 ks zvierat, zelená farba

pre voľné ustajnenie a do vý-

behov, bez elektrickej energie, 

stály prívod čerstvej vody, jed-

noduchá montáž, rozmery 990 

x 597 x 438 mm, objem 80 l, pre 

40 ks zvierat, zelená farba

465,00 €
Kat. č. 600360

499,95 €
Kat. č. 600361

349,00 €
Kat. č. 600370

do 
-40°C

Nezamrzajúce loptové napájačky
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- pre celoročné použitie

- jednoduchý odber vody bez zamŕzania 

- montáž na betónový sokel

- nádrž s dvojitými bočnými stenami

- spodná časť je kompletne tepelne izolovaná

- dvojdielna nádrž z polyetylénu pre 2 zvieratá

- ochrana pred zamrznutím do -20°C

- s konštantnou hladinou vody 34 l/min. pri tlaku 4 bary

- nízka hladina vody a vysoký prietok: tým zabránite usadzovaniu organických lá-

tok na dne a rozvoju bakteriálnych kultúr, spôsobujúcich zápaly vemena a hnačky 

u teliat

- možnosť odtoku smerom nadol /odpadový kanál/, alebo smerom dopredu 

- ideálna pre 4´30 dojníc 

- ohrev 100W ( 2 x 50) / 24 V

- s kontrolkou

- prípojka vody 1/2“ zdola

- rozmery 96 x 45 x 42 cm 

(vonkajšie)

- hmotnosť 10, 5 kg

- elektricky vyhrievaná napájačka  vyrobená z polyetylénu 

- vykurovací výkon 50W 

- 24 V prevádzka

- vhodná pre montáž na polyetylénový podstavec  (č 222 715 

alebo 222 716) alebo betónové rúrky s vnútorným prieme-

rom 300 mm

- pripojenie 1/2 „od spodnej 

časti s nerezovou oceľovou 

hadicou ( súčasť dodávky )

- pre cca. 15 ks HD 

- na prevádzku s transformá-

torom, transformátor nie je 

súčasťou dodávky

- elektricky vyhrievaná napájačka z polyetylénu s plavákovým 

ventilom

- vhodná pre montáž na polyetylénový podstavec  (č 222 715 

alebo 222 716) alebo betónové rúrky s vnútorným priemerom 

300 mm

- pripojenie 1/2 „od spodnej časti s nerezovou oceľovou hadi-

cou (súčasť dodávky)

- pre cca. 15 ks HD

- na prevádzku s transformátorom, transformátor nie je súčas-

ťou dodávky

- z polyetylénu

- na priskrutkovanie 

alebo zabetónovanie

- pre napájačky STAL-

CHO a LAKCHO

Nezamrzajúci hydrant IOWA

Vyhrievacia napájačka ISOBAC

Vyhrievacia plaváková napájačka SH30

Napájačka je dostupná od júna 2016

Vyhrievacia napájačka STALCHO

Vyhrievacia napájačka LAKCHO

Podstavec

pre napájačky

264,00 €
Kat. č. 22348

vzduchotesne zatvoriť

napájačka: 22347,22348

 podstavec: 222819, 222716, 

222715

prístupový podstavec (min. 

15cm ) z betónu, nie je súčasťou 

dodávky

betónová rúra: priemer 30cm, 

nie je súčasťou dodávky 

nezamŕzajúca hĺbka  (0,8 -2m – 

v závislosti od regiónu)

otvorená podlaha , aby mohlo 

prúdiť teplo zo zeme 

prívod vody ½“

prípojný káble 24V k napájačke

transformátor: 222796, 222797, 

222798

vpvrípojka 230V, samostatne 

zabezpečený

Kat.č. Popis Cena

222819 na priskrutkovanie 30 x 40cm 104,00 €

222716 na priskrutkovanie 30 x 60cm 129,00 €

222715 na zabetónovanie 30 x 100 cm 169,00 €

640,00 €
Kat. č. 22343

275,00 €
Kat. č. 22347

179,95 €
Kat. č. 080801

do 
-20°C
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- 100m

- 50mm

Hliníková fólia

11,95 €
Kat. č. 222809

- prevádza napätie z 230V na 24 V

- vhodný pre všetky nezamŕzajúce napájačky

- transformátory sú zabezpečené  integrovaným obmedzovačom teploty prehriatia 

- ochrana proti skratu a preťaženiu  ľahko vymeniteľnou poistkou 

Transformátor pre ohrev napájačky

Kat.č. Popis Cena

222796 100 VA 59,95 €

222797 200 VA 89,95 €

222626 300 VA 109,95 €

222798 400 VA 129,95 €

Kat.č. Popis Cena

222062 Napájačka SH30 230V bez ohrevu potrubia 119,00 €

222063 Napájačka SH30, 24V bez ohrevu potrubia 119,00 €

222064 Napájačka SH30, 230V s ohrevom potrubia 129,00 €

222065 Napájačka SH30, 24V s ohrevom potrubia 129,00 €

222019 Pripevňovaci hák, pár 17,99 €

22192 Náhradný plavákový ventil – vysoký tlak 16,99 €

22182 Náhradný plavákový ventil – nízky tlak 11,99 €

4 varianty S ohrevom potrubia 73W Bez ohrevu potrubia 31W

24V 222065 222063

230V 22204 222062

- spoľahlivá ochrana vedení, ktoré sú vybavené výhrevným 

káblom a izoláciou

- galvanizovaný, pozinkovaný plech

- hrúbka materiálu : 1mm

- dĺžka 1000 x šírka 110 x hĺbka 80mm

Ochrana vedení proti ohrýzaniu

19,95 €
Kat. č. 221975

- napájačka z vysoko kvalitnej umelej hmoty a integro-

vaným vykurovacím káblom

- 222040 a 222045: vykurovací kábel (cca. 31W) 

na ohrievanie napájačky a ventilu

- 222050 a 222055: vykurovací kábel (cca- 73W) 

na ohrievanie napájačky a ventilu a do 2 m  potrubia

- integrovaný termostat proti zamrznutiu (zapnutie  pri 

cca. +5°C, vypnutie pri cca. +13°C)

- mosadzný rúrkový ventil

- regulovateľný prietok vody ( až do 11 L / min)

- pripojenie zhora aj zdola G1 / 2 „vnútorný závit 

- hmotnosť cca. 2 kg 

- objem nádrže 2,8 l 

- vhodná  na montáž na  potrubia a na stenu 

-  do – 25 °C 

Vyhrievacia napájačka s rúrkovým 

ventilom HP20, 24V a 230V

Kat. č. Popis Napätie / Výkon Cena

222040
Napájačka HP20 bez sprievodného 

ohrievania rúrky
230V / cca. 31 W 99,95 €

222050
Napájačka HP20 so sprievodným

ohrievaným rúrky
230V / cca. 73 W 109,95 €

222045
Napájačka HP20 bez sprievodného 

ohrievania rúrky
24V / cca. 31 W 99,95 €

222055
Napájačka HP20 so sprievodným

ohrievaným rúrky
24V / cca. 73 W 109,95 €

do 
-25°C

- k dispozícii s vykurovacím  výkonom 80 W alebo 50 W

- liatinová  napájačka, čierna 

- prietok vody je možno regulovať v potrubí  

- s vykurovacím ventilom na ochranu  proti zamrznutiu

- jednoduchá inštalácia napájačky, ventil nemusí byť odstránený 

pre inštaláciu

- Napájanie cez transformátor min 100 W (nie 

je súčasťou dodávky!) 

- pripojenie zhora aj zdola G1 / 2 „vnútor-

ný závit  

- hmotnosť 11,5 kg 

- objem nádrže 1,6 l 

- vhodná na montáž na  

potrubia a na stenu  

- do  -20°C 

Vyhrievacia napájačka s rúrkovým 

ventilom H10, 24 V

Kat.č. Popis Cena

222010 Napájačka H10, 80W 135,00 €

222005 Napájačka H10, 50 W 135,00 €

Cena

W 135,00 €

W 135,00 €

do 
-20°C

- napájačka z vysoko kvalitnej umelej hmoty s integrovaným vyhrievacím káblom

- 222062 a 222063: vyhrievací kábel (cca. 31W) na ohrievanie napájačky a ventilu

- 222064 a 222065: vyhrievací kábel ( cca. 73W) na ohrievanie napájačky, ventilu až 

do 2 m potrubia

- integrovaný nezmrznúci termostat (teplota zapnutia cca. +5°C a teplota vypnutia 

cca. +13°C)

- vyhrievací káble je ľahko vymeniteľný

- vhodná pre vykurovacie systémy (cirkulácia)

- pre 24V verziu je potrebný transformátor (nie je súčasťou dodávky)

- kryt ventilu s hákom  pre rýchly prístup

- objem 5 L

- prietok vody: cca. 6,5 L / min (2-3bar)

- prípojka vody ½“ z ľava a prava možná

- s ventilom Kat.č. 22182 , vhodná aj  pre nízky tlak

- vrátane vypúšťacej zátky na ľahké čistenie

- vhodná na pripevnenie na stenu a na potrubie

- hmotnosť 2,7kg

 

Vyhrievacie napájačky
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Je ideálny spôsob, ako ukladať plastové obaly odpadov. Kôš nemá dno a má odníma-

teľné veko, ktoré udržuje plast čistý a suchý. Pri efektívnom použití kôš  môže výrazne 

znížiť náklady na zber, pretože celková hmotnosť je oveľa nižšia v prípade, že by plast 

bol mokrý a znečistený.

Rozmery: 1250 x 1000mm

Kapacita: 150 -200 plastových obalov

- pre bezproblémové zabezpečenie plachty a siete

- pre vyššiu trvanlivosť je lano pokryté  textilným plášťom

- klipový uzáver môže byť uzavretý ručne bez nutnosti 

použitia náradia

- dĺžka lana je takto ľubovoľne meniteľná 

- maximálne predĺženie 250%

- pre automobilové prívesy, poľnohospodárske prívesy, otvorené nádoby,  kamióny, atď

- sieť je zo spleteného polypropylénu (bez uzlov)

- zatiahnuté gumové lano s priemerom 5 mm pre bezpečné uviazanie a jednoduché pripevnenie

- zosilnený stabilný okraj s prišitou  šnúrou s ďalšími upevňovacími slučkami v rohoch

- zodpovedá norme VDI 2700 časti 3.3.

- sieť slúži len na zakrytie, nie na zabezpečenie nákladu ma vozidlách

- extrémne ľahká násada

- s protišmykovou rukoväťou

- oválna rúrka 28 x 35 mm

- vhodná pre všetky lopaty 

s kónickou rukoväťou

- dĺžka: 134cm

- veľkosť 9 s hranou

- dĺžka 135cm

- hrúbka materiálu: cca. 2,0mm

- Ideálna pre odstraňovanie ľadu, ujazdeného 

snehu, žuvačky, cigarety, atď.

- s držiakom (28mm) na násadu 

- z pozinkovaného oceľového plechu 1,2 mm

- šírka: 26,5 cm

- drevený chrbát

- červené elastanové štetiny

- vhodná násada Kat.č. 2961

- drevený chrbát

- s držiakom na násadu

- násada Kat. 2962 pre 40/50cm metly a násada

Kat.č. 2961 pre 60/80/100cm metly

- šírka 40cm

- škrabka z práškovanej ocele, bez násady

- skrutkovaná

- s vymeniteľnou gumovou lištou, odol-

nou voči amoniaku

- vysoko kvalitná gumová zmes s očkami 

a vložkou zaručuje maximálnu fl exibilitu 

pri prevencii vzniku zlomenín a trhlín

- veľmi dlhá životnosť vďaka nízkemu 

oderu

- vhodná násada 29612.

- bez násady

- perová objímka

- z práškovanej ocele

- zoskrutkovaná

- s vymeniteľnými gumovými lištami, odolnými proti amoniaku

- kvalitná gumová zmes s textilným vystužením zaručuje maxi-

málnu ohybnosť a zároveň zabraňuje vzniku trhlín a zalomenia

- veľmi dlhá používateľnosť vďaka minimálnemu oderu

- držiak násady s krídlovou maticou, plynulo nastaviteľný

- vhodná násada 29612

- hrúbka materiálu: cca. 2,0mm

- pozinkovaná hrana 

- vhodná násada 29581

- veľkosť 9 s hranou

- dĺžka 135cm

- hrúbka materiálu:

  cca. 2,0mm

Rozmer: 220 x 440mm
Rozmer: 210 x 320 mm

- dĺžka 130cm

- priemer 40/41cm

Plastový kôš

na smetné vrecká

Drevená násada 130cm, priemer 25mm Hliníková násada 

s držadlom D

Hliníková lopata 

a násadou Profi 

Drevená násada 150cm, 

priemer 28/30mm

Expander lano

Sieť na zakrytie SafeNet

Metla do maštale 

so škrabkou

Metla univerzálna

zelená na dvor

a dom so 150cm

násadou

Metla veľkopriestorová bez násady

Škrabka na hnoj

Vidly na hnoj

Škrabka na hnoj ohnutá

Hliníková lopata

Hliníková lopata 

s násadou Profi 

Struhák na repu 

s rámom

Struhák plast, 

veľké otvory

Náhradný plech 

k 211333

Rezačka repy

stojanová

FED 601

Násady na lopatu

395,00 €
Kat. č. TRB1

19,99 €
Kat. č. 29589

14,95 €
Kat. č. 29691

4,75 €
Kat. č. 211333

7,95 €
Kat. č. 211355

1,50 €
Kat. č. 211367

39,95 €
Kat. č. 211334

3,99 €
Kat. č. 2961

2,40 €
Kat. č. 2962

Potreby pre maštaľ a hospodárstvo

Kat. č. Šírka Cena

29433 40 cm 9,99 €

29434 60 cm 12,49 €

Kat. č. Šírka Cena

2943 40 cm 7,55 €

2944 50 cm 7,95 €

2945 60 cm 15,95 €

2946 80 cm 15,00 €

29461 100 cm 18,95 €

Kat. č. Popis Cena

291285 Škrabka na hnoj 30cm 8,50 €

291266 Škrabka na hnoj 35cm 8,99 €

291267 Škrabka na hnoj 40cm 9,99 €

291268 Škrabka na hnoj 55cm 11,99 €

29612
Násada na škrabku

160cm / 30mm
5,59 €

Kat. č. Popis Cena

291269 Škrabka na hnoj ohnutá 66cm 19,95 €

291270 Škrabka na hnoj ohnutá 50cm 16,95 €

29612 Násada na škrabku 160cm / 30mm 5,59 €

Kat. č. Popis Cena

2958 Násada 4,99 €

29581 Násada 1a kvalita 6,49 €

29584 Násada 1a kvalita podľa DIN 6,99 €

Kat. č. Veľkosť šírka Cena

2967 9 36 cm 8,99 €

2970 7 32 cm 8,99 €

2973 5 28 cm 9,99 €

Kat. č. Priemer Dĺžka Zaťaženie Ťažná sila priamo Cena

37985 7 mm 7 m 80 kg 40 kg 4,99 €

37986 7 mm 20 m 80 kg 40 kg 9,99 €

Kat. č. Popis Dĺžka Šírka Cena

50100 4 zuby 31 cm 23 cm 13,95 €

50102 5 zubov 31 cm 24 cm 19,95 €

Kat. č. Dĺžka Šírka Veľkosť oka Hrúbka materiálu Cena

37259 2,5 m 1,6 m 30 mm 1,8 mm 18,99 €

37260 2,5 m 2,0 m 30 mm 1,8 mm 22,95 €

37261 3,5 m 2,0 m 30 mm 1,8 mm 28,99 €

37262 3,0 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 31,95 €

37264 3,5 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 34,95 €

37263 4,0 m 2,5 m 30 mm 1,8 mm 39,99 €

37250 3,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 39,99 €

37251 4,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 55,95 €

37252 5,0 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 66,95 €

37253 6,5 m 2,5 m 45 mm 3,0 mm 85,95 €

37254 5,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 76,95 €

37255 6,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 99,99 €

37256 8,0 m 3,5 m 45 mm 3,0 mm 119,00 €

9,99 €
Kat. č. 2943514,95 €

Kat. č. 29691

ty 

KKa
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Kat. č. Popis Cena

ATV1200R 1275L, bez brány s rampou 1595,00 €

ATV1200 1 275 L bez brány 1350,00 €

Kat. č. Popis Rozmery v mm Cena

ATV250 Fúrik dvojkolesový 250L 1700 x 800 x 780 339,00 €

ATV400 Fúrik dvojkolesový 400L 2200 x 1200 x 900 599,00 €

ATV500 Fúrik dvojkolesový 500L 2316 x 1425 x 940 899,95 €

Fúrik jednokolesový

umelohmotný, 180 L
Fúrik jednokolesový

umelohmotný, 240 L

Fúrik umelohmotný,120l,

jednokolesový

Fúrik jednokolesový,

umelohmotný, 300L

- s ružovou alebo čiernou korbou

- rozmery:140x77x63cm

Rozmery: 160x90x750mm
160x86x83cm

Fúrik umelohmotný, 300L, dvojkolesový, 

maľovaný kovový rám

Fúrik umelohmotný 250L, 

trojkolesový

250 L 400 L

Fúrik, umelohmotný, dvojkolesový, výklopný, 

pozinkovaný kovový rám, modrá korba

Rozmery: 165x88x90cm

Rozmery: 180x86,5x72cm

- korba z polyetylénu

- pozinkovaná oceľová konštrukcia

- odnímateľné zadné dvere

- deliaca brána pre ovce  k dispozícii

- pozinkovaný rám a polyetylénová  korba zaisťujú dlhú životnosť

- hliníková podlaha / doska pre extra uchopenie

- rozmer: 240 x 128 x 125cm

Fúrik umelohmotný 250L, dvojkolesový, 

výklopný, pozinkovaný kovový rám

Fúrik umelohmotný, 250L 

dvojkolesový

Vozík ku quadu 

na prepravu oviec

Fúrik dvojkolesový,

výklopný za traktor

129,95 €
Kat. č. 6478

69,95 €
Kat. č. 216624

179,95 €
Kat. č. 6417

199,95 €
Kat. č. 6418

139,95 €
Kat. č. 6499

340,00 €
Kat. č. TWB2-G

399,95 €
Kat. č. 6783

349,95 €
Kat. č. TWBG

330,00 €
Kat.č.TWB250-BL

549,95 €
Kat. č. TWB400

Fúriky
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Váženie na farme

Plošina PS 1000 / PS 2000

Plošinová váha  DSB

Váha okrúhla závesná

Digitálna stolná  váha do 30kg

Digitálna stolná váha do 150kg

DigiScale 50-digitálna 

závesná váha

DigiScale 1000 

závesná digitálna 

váha

DigiScale 300

- digitálna závesná 

váha

Váha minciar

Plošina PS 3000
- Kapacita: 500 kg (PS 1000) a 1000 kg (PS 2000)

- Robustná, lakovaná oceľová konštrukcia s profi lovaným 

protišmykovým povrchom, obojstranné rampy a 

nastaviteľné nohy pre vyrovnanie nezrovnalostí

- Mobilná vďaka nízkej hmotnosti a integrovanými 

rúčkami

Platforma / plošina

- Robustná, lakovaná oceľová konštrukcia s profi lovaným povrchom

- Vhodná pre rôzne váženie v poľnohospodárstve, priemysle a obchode

- Kapacita: 2500 kg

- Ľahko prístupná, výškovo nastaviteľné nohy pre vyrovnanie nezrovnalostí

- Vrátane  4 závitových krúžkov pre jednoduché prenášanie

- NTEP certifi kované

- 4,5m prepojovací kábel k monitoru

- Ochrana: IP 65

- Pre rýchle určenie hmotnosti

- K hospodárskej kontrole krmív

- Mechanizmus a pružina sú kvalitne spracované 

- Vrátane závesného háku

- S nerezovou plošinou 218 x 260 mm

- Displej je prepínateľný: kg / g / lb / ks

- S funkciou počítania kusov 

- Dodáva sa vrátane akumulátora a nabíjačky 

- Rýchle a spoľahlivé váženie

- S nerezovou plošinou 330 x 320 mm

- Displej je prepínateľný: kg / lb

-  Automatické vypnutie , je možné deaktivovať 

-  Displej vrátane nástenného držiaka je možné voľne umiestniť 

špirálovým káblom 

- Dodáva sa vrátane batérie  a nabíjacieho kábla

-  Rýchle a spoľahlivé váženie

Technické údaje:

Trieda presnosti: OIML II

Rozlíšenie:  1 g 

Rozsah váženia: 0,2 do 30 kg

Prevádzková teplota: -10°C do +50°C

Napájanie:   Akumulátor DC6V 4 Ah / napájanie 12V / 500mA

Displej:  6-miestne, 25mm LCD čísla

Technické údaje:

Trieda presnosti: OIML II

Rozlíšenie:  50 g 

Rozsah váženia: 1 do 150kg

Prevádzková teplota: 0°C do +40°C

Napájanie:   6 x 1,5 V AA batérie 

   sieťová jednotka 9V / 100mA

Displej:  6-miestne, 15mm LCD čísla

Zobrazovacia jednotka

- LCD displej (PS 1000/2000), prípadne LED displej (PS 3000) s digitálnym displejom

- 5m prepojovací kábel na platformu

- 230V sieťová alebo batériová prevádzka (AC adaptér a batérie sú súčasťou balenia)

- rozhranie RS232 (full duplex) pre pripojenie tlačiarne, externé displeje, atď (RS232 kábel je súčasťou balenia)

- Automatické vypnutie

- Nerezová oceľ (PS 1000/2000), alebo vysoko kvalitné ABS plast (PS 3000)

- vrátane montáže na stenu 

- stojan (výška 1 m) k dispozícii na želanie

Zobrazovacia jednotka

- LED displej s digitálnym displejom

- 230V sieťová alebo batériová prevádzka (AC adaptér a batérie sú súčasťou balenia)

- rozhranie RS232 (full duplex) pre pripojenie tlačiarne, externé displeje, atď (RS232 

kábel je súčasťou balenia)

- Ochrana: IP 65

- Vrátane nástenného držiaka z nerezovej ocele

Funkcie

- Jednotky: zobrazenie medzi kg a lb prepínaním

- Funkcia tarovania (displej čistej hmotnosti).

- Celkom: Total váženie

- Počet: počet váženia

- Tlač: odoslanie dát cez rozhranie RS232.

- Funkcia alarmu: signál pre prekročenie alebo pád nastavenej medze

- Zobrazenie dátumu a času

- Automatické vypnutie

Technické údaje

Kapacita:  2500kg

Preťažiteľnosť:  150%

Rozlíšenie:  0,2 kg

Presnosť váženia: 0,02% ( +/- 0,5kg)

Hmotnosť plošiny: 118kg

Dĺžka x šírka x výška: 1219mm x 1219mm x 102mm

Funkcie

- Pridržanie ( funkcia váženia zvierat ). V prvých niekoľkých sekundách po zmeraní priemernej hmotnosti zostane údaj na displeji, až kým nastúpi ďalšie 

zviera na platformu. Ideálne pri výkyvoch hmotnosti pri nepokojných zvieratách.

- Tlačenie: odoslanie dát cez rozhranie RS232.

- Jednotky: zobrazenie medzi kg a lb prepínaním

- Funkcia tarovania (ukazovateľ Netto hmotnosti)

- Kapacita: 1500 kg

- Extrémne robustná, lakovaná oceľová konštrukcia 

s veľkou plochou, určená

pre veľké zvieratá

- Integrovaná protišmyková gumová rohož 

poskytuje ďalšiu podporu

1199,00 €
Kat. č. 291313

36,95 €
Kat. č. 29920

369,00 €
Kat. č. 29922

119,50 €
Kat. č. 29923

139,50 €
Kat. č. 29924

149,95 €
Kat. č. 29921

Technické údaje: PS 1000 PS 2000 PS 3000

Kapacita: 500kg 1000kg 1500kg

Preťažiteľnosť: 150% 150% 150%

Rozlíšenie: 0,2kg 0,5kg 0,5kg

Presnosť váženia: 0,1% (+/-0,5kg) 0,1% (+/-1kg) 0,1% (+/-1,5kg)

Hmotnosť plošiny: 27kg 48kg 127kg

Dĺžka x šírka x výška: 1416 x 514 x 64mm 1498 x 762 x64mm 2000 x 1000 x 100mm

Kat. č. Popis Cena

291310 PS1000 (do 500kg) 699,00 €

291311 PS2000 (do 1000kg) 949,00 €

291312 PS3000 (do 1500kg) 1299,00 €

291314 Stojan pre displej 99,99 €

Kat. č. Popis Cena

29950 do 5kg, v krokoch 20g 19,95 €

29951 do 10kg, v krokoch 50g 19,95 €

29952 do 25kg, v krokoch 100g 19,95 €

29953 do 50kg, v krokoch 200g 19,95 €

29954 do 100kg, v krokoch 500g 19,95 €

2994 do 250kg, v krokoch 1kg 39,99 €

29904 Náhradné predné sklo k váhe 5-250kg 4,99 €

29906
Náhradné predné sklo k  váha 250kg 

(len k modelom do 2011)
6,99 €

Kat. č. Popis Cena

29940/V do 12,5kg 2,95 €

29943/V do 25kg 3,95 €

29941/V do 50kg 4,95 €

29942/V do 100kg 7,95 €

29944/V do 150kg 8,95 €

Váha pre králiky

do 20kg, digitálna

89,95 €
Kat. č. WS20
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Dĺžka meracieho 

čidla 60 cm

- jednoduché používanie

- sito netreba pred použitím 

odstrániť

- regulátor tlaku je možné 

objednať ako voliteľné 

príslušenstvo

- prenosný prístroj, ktorý je možné nasadiť priamo na poli, slúži na zistenie 

vlhkosti obilia, repky, kukurice a iných poľnohospodárskych obilnín, je 

naprogramovaný na 30 druhov

- raž, obyčajná pšenica, kvalitná pšenica, jarný jačmeň, ovos, pohánka, kukurica, 

bôb, žltý vlčí bôb, modrí vlčí bôb, hrach, fazuľa, horčica, proso, sója, cirok, ľan, 

biela ryža, divoká ryža kávové zrná

- prístroj vyniká jednoduchým použitím a rýchlym výsledkom merania, pracuje 

presne a spoľahlivo

- prístroj môže kalibrovať používateľ: to znamená, že sa zmenia určité výsledky 

merania vybraného produktu a tak sa môžu prispôsobiť individuálnym 

požiadavkám

- pracuje na batériu 

- DLG testované

- Hmotnosť: 1050g ( s dávkovacou jednotkou)

- hmotnosť: 1050 g

- rozmery: 25  x 16 x 11,5 cm 

- zásobovanie energiou: 9V batéria

- spotreba energie: cca. 12mA

- display“ LCD, alfanumerický, 2 x 16 znakov 

- teplota merania: 0 až 70°C 

- presnosť teploty merania: +/- 1°C

- presnosť merania vlhkosti:

1% ( v oblasti do 10%),

1,5% ( v oblasti do 20%)

- pracovná teplota: 0 až + 45°C

FSN je výkonný  vlhkomer na obilie pre 

stanovenie obsahu vody vo všetkých typoch  

kukurice a obilnín.

FSN sa preto tiež často používa ako vlhkomer 

na mokrú kukuricu.

Namerané hodnoty môžu byť uložené 

pomocou vstavanej ústredne, doplnené 

ďalšími údajmi a načítať ich neskôr. Majú tiež 

schopnosť používať „funkciu holdingovej“.

Jednoduchý, ale precízny merací prístroj pre zistenie vlhkosti

v balíkoch sena a slamy. Zapichnite jednoducho FLK 1 až do meraného 

miesta a na displeji si odčítate obsah vlhkosti. S integrovaným 

teplomerom pre ešte vyššiu presnosť pri kompenzácii teploty.

- merací rozsah 8% až 60% obsahu vody (v závislosti od druhu)

- presnosť 0,1%

- rozsah merania teploty od – 15°C do +85°C

- možnosť prepnutia zo °C na °F

- Funkcia Hold

- veľkoplošný, osvetlený LED displej

- manuálne ovládaná pamäť pre 10000 hodnôt s popisom miesta 

merania

- spravovanie pamäte dodávateľov

- automatický výpočet priemeru

- menu v nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine, španielčine a 

ruštine.

Naplňte prístroj množstvom obilia, ktoré  sa ukáže na displeji a odčítajte  obsah 

vody priamo na displeji

Robustný a kompaktný dizajn ,prístroj  môžete ľahko vziať kdekoľvek a robiť 

svoje meranie priamo na mieste v poli, v sklade, atď. S prídavným displejom 

teploty .

Humimeter meria teplotu vzorky, aby bolo možné dosiahnuť presnejšie 

výsledky pomocou kompenzácie teploty.

Prístroj je vhodný pre:

kukuricu, raž, žitovec , pšenicu, pohánku, jačmeň, ovos, repku, hnedú  ryžu a 

ďalších obilnín na vyžiadanie .

- merací rozsah od 5 % do 30 % obsahu vody v závislosti od odrody 

- rozlíšenie 0,1 % obsahu vody

- zobrazenie teploty vzorky

- teplotu  je možné prepnúť z °C na ° F

- funkcia Hold

- Automatická teplotná kompenzácia

- automatická kalibrácia

- veľkopriestorový osvetlený LC displej

- výsledky merania za niekoľko sekúnd pre prípravy vzorky

 robustné puzdro

- menu v nasledujúcich jazykoch: nemecký, anglický, francúzsky,

taliansky, španielsky a ruský

- jednoduché použitie

- TOP výrobok

Univerzálne použitie: 

- bielenie, dezinfekcia,  nanesenie  ochranných prostriedkov 

na drevo,  odstránenie  burín , aplikácia pesticídov a biocídov,  

aplikácia nafty do strojov, aplikácia čističov  

- maximálna bezpečnosť a jednoduché použitie 

- sprej aplikácie zaisťuje znečistenie ovzdušia menej 

- kompatibilný so štandardnými kompresormi

- tryska  - základné vybavenie pre širokú škálu aplikácií 

- využitie bez trvalého pripojenia vzduchu

Technické údaje pri obidvoch modeloch:

Obsah:   9,6 L

Max. objem pri plnení:  36 L

Hmotnosť:   cca. 20kg

Max.  dovolený prevádzkový tlak:  5bar

Prevádzkový tlak:  2 -3 bar

Striekačka na bielenie steny

Prístroj na meranie vlhkosti obilia WDN 1B

Vlhkomer na obilie

MERAČ vlhkosti sena a slamy FLK

Vlhkomer na obilie FSK

AMMER striekačka na bielenie steny 

350,00 €
Kat. č. 296100

449,95 €
Kat. č. 296000

889,00 €
Kat. č. 29397

349,95 €
Kat. č. 29392

Tým sa namerané hodnoty na displeji zmrazia až do ďalšieho 

stlačenia tlačidla.

Ak chcete zvýšiť presnosť a reprodukovateľnosť merania, použite 

hektoliter pre kompenzované meranie.

Toho sa dosiahne presným vážením vzorky.

Pre tento účel sa k prístroju dodáva odmerka.

V dôsledku toho nemajú  rôzne objemové hustoty žiadny vplyv na 

meranie.

FSN bol kalibrovaný pomocou overiteľnej metódy

Darrmethode EN ISO 712 a skontrolovaný.

Vlastnosti:

- merací rozsah 5-40% obsah vody

- rozlíšenie 0,1% obsah vody

- predvolené zrná: kukurica, raž, žitovec, pšenica, špalda, jačmeň, 

ovos, repka, tekvicové semená, hrach, sója, fazuľa chrobák, jazda 

fazuľa, Jatropha, slnečnicové semienka, pohánka, ryža lúpaná a 

nelúpaná, hnedá ryža

- hektoliter kompenzované

- veľkosť vzorky 300 g

- teplota vzorky merania (0 ° C až 40 ° C)

- teplotu je možné prepnúť buď na ° C alebo ° F

- funkcia Hold, manuálna úspora pre 10000 údajov

- správa pamäte 

- automatická kompenzácia teploty

- veľký priestor osvetlený LCD displej

- Výsledok merania v priebehu niekoľkých sekúnd bez prípravy 

vzorky

- robustné nerezové púzdro

- v cene: FSN, digitálna váha, plastové puzdro, odmerka a batéria

299,95 €
Kat. č. 29355

Potreby pre maštaľ a hospodárstvo

359,00 €
Kat. č. 29391

esormi

ú škálu aplikácií 

hu

9,6 L

36 L
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Hygienická maska Maska proti jemnému prachu 

FFP1 NR D s ventilom

Maska proti jemnému prachu 

FFP3 NR D s ventilom

Polovičná maska 3M série 6000

Maska proti

jemnému prachu FFP2 NR D

Maska proti jemnému 

prachu FFP1 NR D D

Maska proti jemnému prachu 

FFP2 NR D s ventilom

KRUTEX maska  

3-vrstvová, zelená

Do vypredania zásob!

Do vypredania zásob!

Jednorazová čiapka, zelená

Náhradný fi lter

k ochrannej maske

Ochranná prilba

Ochranné okuliare

Ochranné okuliare 

panoramatické

Ochranné okuliare 3M SecureFit 200 Komfort

- 10ks/balenie,  proti hrubému prachu, 

kvapkám tekutín, kvapôčkovej infekcie

- žiadne osobné ochranné pomôcky - chráni až do 4 násobku hodnoty MAK

- proti prachu, peľu, hrdzu, tehelnému prachu, vodným 

aerosolom

- vdychový ventil znižuje odolnosť exhalátov, vlhkosť 

a teplo môžu ľahšie uniknúť

- zodpovedá norme EN149

- chráni až do 30 násobku hodnoty MAK

- na ochranu pred oceľovým prachom, azbestom, die-

selovou sadze, sklenenou vlnou, vírusmi / baktériami

- výdychový ventil znižuje odolnosť exhalátov, vlhkosť 

a teplo môžu ľahšie uniknúť

- zodpovedná norme EN149

-chráni až do 30 násobku hodnoty MAK

- na ochranu pred  výparom  pesticídom, farbou, 

rozpúšťadlami

- veľmi ľahký systém s optimálnym rozložením 

hmotnosti

- dvojitý fi ltračný systém pre zníženie výdychového 

odporu 

- fi lter je možné rýchlo vymeniť 

- neobmedzené zorné pole, kompatibilná

s ochrannými okuliarmi

- fi lter nie je súčasťou dodávky

- chráni až do 10 násobku hodnoty MAK

- proti cementu, kremeňu, múčnému a drevenému 

prachu, kovovému dymu, hubovým  spóram, vodným 

roztokom pesticídov

- zodpovedná norme EN149

- chráni až do 4 násobku hodnoty MAK

- proti prachu, peľu, hrdzu, tehelnému prachu, 

vodným aerosolom

- zodpovedá norme EN149

- chráni až do 10 násobku hodnoty MAK

- proti cementu, kremeňu, múčnému a drevenému prachu, 

kovovému dymu, hubovým  spóram, vodným roztokom 

pesticídov

- výdychový ventil znižuje odolnosť exhalátov, vlhkosť 

a teplo môžu ľahšie uniknúť

- zodpovedná norme EN149

- mäkký a priedušný materiál

- je možné použiť s maskou  3M série 600

- kombinácia fi ltra z aktívneho uhlia a fi ltra pevných častíc

- zodpovedá Európskym normám, 6055: EN14387:2004 + A1:2008, 

A2EN140 a 5925: EN143: 2000 P2 R

so 6 bodovým vnútorným vybavením

- z polyetylénu

- odolná až do -10°C

- s nastaviteľnou čelenkou

- pre obvod hlavy 55-62cm

- s dažďovým kanálom

- s bočnými otvormi pre ochranu sluchu

- zodpovedá norme EN397:2012

- s nepriamou ventiláciou 

- rám z  PVC, polykarbonátové šošovky

- je možné ich natiahnuť na okuliare na predpis 

- rýchloupínací pás 

- zodpovedá  norme EN166

- ochrana pred prachom a lietavajúcimi čiastočkami

- s nepriamou ventiláciou

- zorné pole 180°

- rám z  PVC, polykarbonátové šošovky

- povlak proti poškriabaniu a hmle

- je možné ich natiahnuť na okuliare na predpis 

- zodpovedá norme EN166

- ochrana pred prachom a lietajúcimi čiastočkami

- nárazuvzdorné proti rýchlym časticiam pri extrémnych teplotách

- povlak  proti poškriabaniu a hmle

- polykarbonátové šošovky pohlcujú 99,9% UVA a UVB žiarenia

- patentovaná distribúcia rozloženia tlaku zaručuje mimoriadne príjemné nosenie 

- s  18 g, jedny z najľahších okuliarov na trhu

- v súlade s normou EN166: 2001, EN170: 1992 a EN172: 1995

1,99 €
K.č.: 34510/10

0,10 €
Kat. č.: 260654 

0,79 €
Kat. č.: 260650

5,99 €
Kat.č.: 34512/3

6,29 €
Kat. č.: 34694

29,99 €
Kat. č.: 34515

2,99 €
Kat. č.: 34520

8,99 €
Kat. č.: 34521

2,99 €
Kat. č.: 34513

Kat.č Balenie Cena

34511/3 3 ks 4,99 €

34511/10 10 ks 12,99 €

Kat.č Balenie Cena

34695/3 3 ks 6,99 €

34695/10 10 ks 16,99 €

Kat.č Popis Cena

34516 Sada fi ltrov A2P3 39,99 €

34517 Sada fi ltrov ABEK1P3 39,99 €

Kat.č Popis Cena

34501 žltá 9,99 €

34502 biela 9,99 €

34503 modrá 9,99 €

Označenie Aplikácia CLátka

Sada fi ltrov A2P3 <5000ppm (0,5 vol %) lakovanie, pesticídy

Sada fi ltrov ABEK 1P3 <1000ppm (0,1 vol%) hnoj, čpavok, kyslé plyny

Kat.č Farba Cena

34522 priesvitná 9,99 €

34523 sivá 9,99 €

Ochranné pomôcky
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Chránič sluchu Ochranný štít

Chrániče uší BASIC

Ochrana kolena z PU

Ochrana kolena z PU

Jednorazový overal modrý

Šiltovka s ochranou 

proti nárazu

Chrániče uší sklápacie

Jednorazové prezúvky 

modré, 100ks

KRUTEX jednorazové čižmy, dlhé, tenké 

s členkovými šnúrkami, 25párov

KRUTEX jednorazové

čižmy dlhé, tenké,

elasticý vrch, 25párov

Bezpečnostná sada, 

4 dielna

Slúchadlá na ochranu sluchu Noise-Cancelling

Špunty do uši so šnúrou Špunty do uší EAR Soft
- praktický a pohodlný

- možno nosiť okolo krku, keď sa nepoužíva

- obzvlášť ľahký

- vytvára malý prítlak

- zástrčky nemajú preniknúť hlboko do zvukovodu 

- kanál nie je podráždený

- izolačná hodnota SNR = 21 dB

- zodpovedá norme EN352-2

Robustný popruh na hlavu s ochranou 

čela a zorníka

- s nastaviteľnou čelenkou

- polykarbonátový zorník, 30 x 19,5 x 0,1 

cm s vysokou odolnosťou proti nárazom

- v súlade s EN 166: 2001, EN 1.731: 2006

-je možné kombinovať s ochranou uší

-ochrana pred prachom, teplom a lie-

tajúcimi časticami ako aj postriekaním 

farbou alebo nečistotou (napr.  pri práci 

s vysokotlakovým čističom)

- plynule nastaviteľná konzola

- mäkké, penou plnené slúchadlá 

- izolačná hodnota SNR = 26 dB

- zodpovedá norme EN352-1

- mäkký polyuretán, čierny

-20mm široké elastické pásy

- použitie pri všetkých prácach na kolenách: 

poľnohospodárstvo, stavebný priemysel

- mäkký polyuretán, čierny

- 20mm široké elastické pásy

- použitie pri všetkých prácach na kolenách: 

poľnohospodárstvo, stavebný priemysel

- cca.4´55g/m2

- na ochranu pred prachom, nečistotám 

a striekaním

- z polypropylénu

- s kapucňou a so zipsom

-s gumou okolo nohy, ruky a pásu 

- extra silný

- baseball čiapka s nastaviteľným interiérom

- polstrovaná ochrana PE-nárazu vo vnútri šiltovky

- bočné vetranie

- pre obvod hlavy 56 až 60 cm

- materiál  z čiernej bavlny

- zodpovedá norme EN812: 1997 + A1: 2001

- šetrí miesto a ľahko sa prenáša

- pohodlie pre uši vďaka veľkému rozmeru

- nastaviteľná čelenka

- mäkké, penou plnené slúchadlá

- izolačná hodnota SNR = 28 dB

- zodpovedá norme EN352-1

- dĺžka: 50cm

- dĺžka: 53cm

Balenie obsahuje:  ochranné  okuliare, 

ochrana uší 25dB nastaviteľná, maska 

proti prachu FFP1 a jednorazový 

overal

- slúži ako normálne klapky na uši s izolač-

nou hodnotou 27dB (SNR)

- mikrofónom môžu byť signály a jazyk 

v frekvenčnom rozsahu 400 ~ 4000 Hz 

ľahko vnímateľné, optimálna komunikácia 

s prostredím

- pri 82 dB sa headset automaticky vypne

- po skončení  zvukovej udalosti sa mikro-

fón automaticky prepne

-mäkká, polstrovaná čelenka

-vhodné pre prácu s hlasným strojom, 

lov, atď.

- dodáva sa vrátane  2 x AA batérie (1,5 V)

- dodáva sa v praktickom balení

- izolačná hodnota SNR = 28 dB

- v prevedení 3-príruba, pre väčšie 

pohodlie vo zvukovode

- mäkká, energiu pohlcujúca polymérna 

pena pre minimálny vývoj tlaku

- odolné proti vlhkosti, zabraňuje skĺznutiu 

do zvukovodu aj pri silnom potení 

- obzvlášť šetrné k pokožke

- ideálne sa prispôsobí zvukovodu

- zdrsnený povrch zabraňuje pošmyknutiu a 

poskytuje spoľahlivú izoláciu

- izolačná hodnota SNR = 36 dB

3,99 €
Kat. č.: 34495

14,99 €
Kat. č.: 34509

4,99 €
Kat. č.: 34491

11,99 €
Kat. č.: 34532 12,99 €

Kat. č.: 34506

11,99 €
Kat. č.: 34530

59,99 €
Kat. č.: 34490

2,49 €
Kat. č.: 34497

Kat.č Obsah Cena

34496 10 ks 2,49 €

Ochranný overal, 

jednorazový,  

KRUTEX, zelený

Kat. č. Veľkosť Cena

260611 M 2,50 €

260612 L 2,50 €

260613 XL 2,50 €

260614 XXL 2,50 €

Kat.č Veľkosť Cena

3408 M 2,79 €

3409 L 2,79 €

3430 XL 2,79 €

3431 XXL 2,79 €

Kat.č Veľkosť Cena

3432 L 2,99 €

3433 XL 2,99 €

3434 XXL 2,99 €

6,99 €
Kat. č.: 34492

3,95 €
K.č.: 260645/IL

9,90 €
Kat. č.: 260637

10,90 €
Kat. č.: 260642

Ochranné pomôcky
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Bezpečnostné čižmy AgrilitePracovné čižmy Dunlop PricemastorPracovné čižmy Dunlop Dee

Bezpečnostné čižmy StepliteX

Polyuretán

Odporúčajú odborové zväzy!

Ideálne pre poľnohospodárstvo, podľa 

normy S5 EN 20345

- s oceľovou špičkou a oceľovou

 medzipodošvou

- s extra protišmykovou podošvou

- odolné voči hnojivám, olejom, benzínu, 

tukom, lúhom aj kyselinám

- vysoká izolačná schopnosť 

voči teplu aj zime

- široký otvor sáry

- široký tvar

- výška cca.38 cm

- ľahké ako 

pierko

- každý pár 

balený 

jednotlivo v

krabici 

- klasické, vysoké, vodotesné čižmy z PVC, pre zamestnanie, 

záhradu a voľný čas

- vnútorná podšívka z ľahko udržiavateľného polyesteru

- sára aj podošva čierna

- podmienečne odolné voči olejom,

kyselinám, hnojivám, dezinfekčným

prostriedkom, ako aj rôznym

chemikáliam

- so značkou CE

- polovysoké vodotesné čižmy z PVC pre zamestnanie, záhradu a 

voľný čas

- výška sáry cca. 26 cm

- sára tmavozelená, podošva čierna

- podmienečne odolné voči olejom,

kyselinám, hnojivám, dezinfekčným

prostriedkom, ako aj rôznym chemikáliam 

- s profi lovou podošvou Dunlop

- vnútorná podšívka z ľahko

udržiavateľného polyesteru

- veľmi ľahké: 40% ľahšie ako gumené alebo 

PVC čižmy

- thermo izolované: chladné v  lete , teplé 

v zime

- vydržia 3až 4 krát dlhšie než konvenčné  

čižmy

- s oceľovou špičkou a oceľovou medzipodo-

švou

- odolné voči olejom, mastnotám a hnojivám

Kat. č. Veľkosť

34140 36

34141 37

34142 38

34143 39

34144 40

34145 41

34146 42

34147 43

34148 44

34149 45

34150 46

34151 47

34152 48

Kat. č. Veľkosť

34785 37

34786 38

34787 39

34788 40

34789 41

34790 42

34791 43

34792 44

34793 45

34794 46

34795 47

Kat. č. Veľkosť

34951 37

34952 38

34953 39

34954 40

34955 41

34956 42

34957 43

34958 44

34959 45

34960 46

34960 47

Kat. č. Veľkosť

3485 36

3486 37

3457 38

3488 39

3489 40

3490 41

3491 42

3492 43

3493 44

3494 45

3495 46

3496 47

3497 48

Kat. č. Veľkosť

34106 36

34107 37

34108 38

34109 39

34110 40

34111 41

34112 42

34113 43

34114 44

34115 45

34116 46

34117 47

34118 48

34119 49

Kat. č. Veľkosť

34174 36

34175 37

34176 38

34177 39

34178 40

34179 41

34180 42

34181 43

34182 44

34183 45

34184 46

34185 47

34186 48

34141 37

34786 38

34952 38

3486 37

34107 37

34175 37

34145 41

34790 42

34956 42

3490 41

34111 41

34179 41

34149 45

34794 46

34960 46

3494 45

34115 45

34183 45

34143 39

34788 40

34954 40

3488 39

34109 39

34177 39

34147 43

34792 44

34958 44

3492 43

34113 43

34181 43

3496 47

34117 47

34185 47

34119 49

34151 47

12,95 €

59,95 €

12,99 €

49,99 €

Rukavice pre deti

- jemné pletené rukavice s prírodným 

latexovým povlakom

- je možné ich prať v práčke

- odolné voči vode

- pre deti - vek 8- 11

Kat.č. Farba

297330

297331

297332

3,99 €

Jemne pletené ukavice Activ Grip XA325
- jemne pletené rukavice z polyesteru/bavlny (13 gauge)

- dvakrát  ponorené do latexu, preto sú odolnejšie proti 

oderu ako bežné latexové rukavice

- chrbát rukavíc voľný, palec úplne latexovaný

- dlane zdrsnené úpravou „MicroFfi nish“, vytvárajúcou malé 

nopky, čo uľahčuje manipuláciu

- veľmi dobrý cit v končekoch prstov a perfektný tvar 

prispôsobený ruke

- priedušné

- vypraté pre ochranu pred alergiou na latex

 4,99 €

Kat. č. Veľkosť

297671 7

297672 8

297673 9

297674 10

297675 11

297672 8

297674 10

Kat.č. Veľkosť

297290 6

297291 7

297292 8

297293 9

297294 10

297295 11

Rukavice Activ 

Grip Advance
- jemné nylonové pletené ru-

kavice (13 gauge)

- vysoko kvalitný nitrilový po-

vlak, preto má veľmi dobré 

mechanické vlastnosti

- odolné proti oleju

4,50 €

Kat. č. Veľkosť Cena

297173 9 7,99 €

297174 10 7,99 €

297175 11 7,99 €

297176 12 7,99 €

- hrúbka kože 1,1 mm

- hovädzia koža -  A kvalita bez jaziev a trh-

lín, stabilná a vodu odpudzujúca

- dvojvrstvové, čo má za následok, že ru-

kavice sú veľmi odolné

- oblasti použitia všade tam, kde sa vyža-

dujú obzvlášť odolné napriek tomu

ľahké rukavice

Pracovné rukavice Graphix

Kat. č. Veľkosť Cena

297201 7 4,49 €

297202 8 4,49 €

297203 9 4,49 €

297204 10 4,49 €

297205 11 4,49 €

Kat. č. Veľkosť Cena

297761 7 1,99 €

297762 8 1,99 €

297763 9 1,99 €

297764 10 1,99 €

297765 11 1,99 €

- jemné pletené rukavice z polyesteru / bavlny

- máčané v latexe  

- plne potiahnuté palce

- vypraté, och-

rana pred alergiou na latex

- dlaňová časť rukavice z „CrinkleFinish“ materiálu

- bezšvové jemné pletené ruka-

vice (13 meradlo) s PU povlakom

- veľmi dobrý hmat -  ako druhá 

koža

- vynikajúca suchá i mokrá pri-

ľnavosť

- náter, na báze rozpúšťadla

- ideálne  pre priemyselné apli-

kácie, ale aj pre maliarske práce 

alebo balenie

- farba čierna

- ergonomická stielka pre viac pohodlia v čižmách 

a lepšia ventilácia

- antibakteriálna úprava

- šok absorbujúca výstuž päty

- lepšia priedušnosť

- stielku je možné prať pri teplote 30°C

- vhodné pre všetky BEKINA čižmy

- najlepšia izolácia  kvôli prídavnej 

plstenej hornej vrstve

- vrstva plsti odoláva zápachu

-  tlmiaci efekt celej stielky

- najlepšiu odolnosť proti sklzu v 

topánkach kvôli pogumovanej 

podrážke

- stielku je možné prať pri i 30 ° C 

- vhodná pre všetky BEKINA čižmy

- jemné pletené rukavice z polyesteru / bavlny 

- máčané v latexe

- plne potiahnuté palce

- vypraté, ochrana pred alergiou na latex

- dlaňová časť rukavice z „Micofi nish“ materiálu

Pracovné rukavice 

PowerGrab

Jemné rukavice 

na precízne práce 

Gnitter

2-vrstvová stielka

3-vrtsvová stielka

Pracovné

rukavice PowerGrab Plus

8,99 €

6,99 €

Kat. č. Veľkosť Cena

297311 7 4,49 €

297312 8 4,49 €

297313 9 4,49 €

297314 10 4,49 €

297315 11 4,49 €

Pracovné čižmy a rukavice
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Zimné rukavice 

WOOD

Zimné rukavice 

PowerGrab Thermo

Zimné rukavice Arktic

Zimné rukavice Polartex

Zimné rukavice IceGrip

Zimné rukavice PowerGrab  

Thermo W

- z hovädzej kože v hrúbke 1,1 až 1,3 

milimetrov, čím sú stabilné obzvlášť 

odolné proti opotrebeniu

- koža v A-kvalite bez jaziev a 

prasklín, stabilná a  vodu odpu-

dzujúca 

- plne lemované s mäkkým Mol-

ton, dobrá ochrana proti chladu

- s vysoko kvalitnou pletenou manže-

tou, špina a sneh nepadá do 

rukavice 

- pletené zápästie s integrova-

nou kožou chráni tepnu

- povrch rukavice je vyrobený 

z  vody odolného  padákové-

ho hodvábu

- oblasti použitia: Lesníctvo,

drsná práca 

- jemne pletené rukavice vyrobe-

né z polyesteru / bavlny

- s akrylovým povlakom ako 

ochrana proti chladu

- máčané v latexe

- plne potiahnuté palec

- dlaňová časť rukavice z  „Micro-

Finish“

- vypraté, ochrana pred alergiou 

na latex 

- premium rukavice z hovädzej kože 

- silne lemované s Thinsulate-om

- teplo aj pri  teplotách pod bodom mrazu

- čierne bavlnený povrch na chrbáte rukavice 

- mäkká manžeta

- jemné spracovanie

- vodotesné rukavice s priedušnou 

membránovou vrstvou

- z hladkej, mäkkej kozej kože, jem-

ne spracované

- teplý 40g Thinsulate obloženie 

pre ľadové teploty

- elastický, spandexový chrbát ru-

kavice 

- krátka elastická manžeta, ruka zo-

stáva pohyblivá, ale špina nepadá 

do rukavice

- oblasti použitia všade tam, kde sú 

vyžadované teplé, suché rukavice

- farebné 

- tkaná akrylová podšívka zaisťuje 

teplo

- elastický latexový  povlak

- bublinový povrch pre vynikajúce 

suché a mokré uchopenie

- 2-vrstvové  jemne pletené rukavice s vynikajúcou 

tepelnou izoláciou

- vnútri hrejivá akrylová podšívka (10 Gauge)

- z vonka čierna tkanina z jemného 13 Gauge  poly-

esteru

- rukavice sú dokonca teplejšie než oblúbené rukavice 

PowerGrab Thermo, majú porovnateľný povlak

- vysoko kvalitný latexový  povlak

- plne potiahnuté palce

- dlaňová časť  z „Micro Finish“-u  , čo umožní ľahké 

uchopenie, dokonca aj za sucha i za mokra

- vypraté, ochrana pred alergiou na latex 

- oblasti použitia: práca vonku v zime, kedy je vyššia 

citlivosť 

Kat. č. Veľkosť Cena

297443 9 7,95 €

297444 10 7,95 €

297445 11 7,95 €

297446 12 7,95 €

Kat. č. Veľkosť Farba Cena

297281 7 žltá 5,40 €

297282 8 žltá 5,40 €

297283 9 žltá 5,40 €

297284 10 žltá 5,40 €

297285 11 žltá 5,40 €

Kat. č. Veľkosť Farba Cena

297381 7 oranžová 4,99 €

297382 8 oranžová 4,99 €

297383 9 oranžová 4,99 €

297384 10 oranžová 4,99 €

297385 11 oranžová 4,99 €

Kat. č. Veľkosť Cena

297481 7 3,99 €

297482 8 3,99 €

297483 9 3,99 €

297484 10 3,99 €

297485 11 3,99 €

Kat. č. Veľkosť Cena

297582 8 6,99 €

297583 9 6,99 €

297584 10 6,99 €

297585 11 6,99 €

Kat. č. Veľkosť Cena

297193 9 9,95 €

297194 10 9,95 €

297195 11 9,95 €

297196 12 9,95 €

Kat. č. Veľkosť Cena

297612 8 13,99 €

297613 9 13,99 €

297614 10 13,99 €

297615 11 13,99 €

297616 12 13,99 €

297444 10 7,95 €

297282 8 žltá 5,40 €

297382 8 oranžová 4,99 €

297482 8 3,99 €

297583 9 6,99 €

297194 10 9,95 €

297613 9 13,99 €

297484 10 3,99 €

297585 11 6,99 €

297196 12 9,95 €

297615 11 13,99 €

297446 12 7,95 €

297284 10 žltá 5,40 €

297384 10 oranžová 4,99 €

Bezpečnostné čižmy 

Dunlop Purofort S5

Bezpečnostné čižmy 

Dunlop Purofort + S5

Bezpečnostné čižmy Dunlop 

Purofort Thermo + S5

Zimné rukavice ThermoDry

Bezpčnostné čižmy 

S5 Bekina Steplite 

XCI Winter 

Thermo čižmy Dunlop BlizzardBezpečnostné čižmy 

Themolite
- polyuretán s oceľovou špicou 

- odolné voči olejom, benzínu a 

kyselinám

- polyuretán s oceľovou špicou a 

oceľovou medzipodošvou

- odolné voči olejom, benzínu a 

kyselinám

- polyuretán

- farba: zeleno/čierna

- oceľová špica

- izolácia do -50°C

- antistatické

- odolné voči olejom, benzínu aj kyselinám

- ideálne na prácu v mliekárňach

-jemne pletené rukavice vyrobené 

z polyesteru / bavlny (13-meradlo)

- s akrylovým povlakom ako ochra-

na proti chladu

- dvakrát  ponorení, preto sú odol-

nejšie  ako bežné latexové rukavice

- vodotesne

- 2. ponorenie z  latexovej peny, 

preto sú odolné 

- oblasti použi-

tia: záhradnícke 

a terénne úpra-

vy, mraziarenský 

priemysel, von-

kajšie práce

- veľmi ľahké ale nie menej bez-

pečné kvôli bezkovovej ochrane 

prstov a podrážky

- vrchný materiál penového po-

lyuretánu

- odolné voči olejom, benzínu a 

kyselinám

- podošva odpudzuje nečistoty a 

je protišmyková

- vynikajúce izolačné schopnosti 

- chladné v lete, teplé v zime 

- testované EN ISO20345: 2011.

S5.SRC

- dodávané s 2 vrstvovou stielkou

- materiál PVC

- vynikajúca izolácia

- farba : zeleno/čierna
- polyuretán

- o 10% ľahšie čižmy ako bežné 

polyuretánové

- izolácia do -40°C

- vysoká životnosť

- integrovaná  oceľová špica

Kat. č. Veľkosť Cena

34750 37 59,99 €

34751 38 59,99 €

34752 39 59,99 €

34753 40 59,99 €

34754 41 59,99 €

34755 42 59,99 €

34756 43 59,99 €

34756 44 59,99 €

34758 45 59,99 €

34759 46 59,99 €

34760 47 59,99 €

34761 48 59,99 €

Kat. č. Veľkosť Cena

34850 36 39,95 €

34851 37 39,95 €

34852 38 39,95 €

34853 39 39,95 €

34854 40 39,95 €

34855 41 39,95 €

34856 42 39,95 €

34856 43 39,95 €

34858 44 39,95 €

34859 45 39,95 €

34860 46 39,95 €

34861 47 39,95 €

34862 48 39,95 €

Kat. č. Veľkosť Cena

34880 37/38 119,95 €

34881 39/40 119,95 €

34882 41 119,95 €

34883 42 119,95 €

34884 43 119,95 €

34885 44/45 119,95 €

34886 46 119,95 €

34887 47 119,95 €

34888 48 119,95 €

Kat. č. Veľkosť Cena

297662 8 6,99 €

297663 9 6,99 €

297664 10 6,99 €

297665 11 6,99 €

Kat. č. Veľkosť Cena

34770 36 74,95 €

34771 37 74,95 €

34772 38 74,95 €

34773 39 74,95 €

34774 40 74,95 €

34775 41 74,95 €

34776 42 74,95 €

34776 43 74,95 €

34778 44 74,95 €

34779 45 74,95 €

34780 46 74,95 €

34781 47 74,95 €

34782 48 74,95 €

34783 49 / 50 74,95 €

34751 38 59,99 €

34851 37 39,95 €

34881 39/40 119,95 €

297663 9 6,99 €

34771 37 74,95 €

34755 42 59,99 €

34855 41 39,95 €

34885 44/45 119,95 €

34775 41 74,95 €

34759 46 59,99 €

34859 45 39,95 €

34779 45 74,95 €

34753 40 59,99 €

34853 39 39,95 €

34883 42 119,95 €

297665 11 6,99 €

34773 39 74,95 €

34756 44 59,99 €

34856 43 39,95 €

34861 47 39,95 €

34887 47 119,95 €

34776 43 74,95 €

34761 48 59,99 €34781 47 74,95 €

34783 49 / 50 74,95 €

40%
lahšia akogumáky

40%
lahšia akogumáky

Kat. č. Veľkosť Cena

3470 39 99,95 €

3471 40 99,95 €

3472 41 99,95 €

3473 42 99,95 €

3474 43 99,95 €

3475 44 99,95 €

3476 45 99,95 €

3477 46 99,95 €

3478 47 99,95 €

3471 40 99,95 €

3475 44 99,95 €

3473 42 99,95 €

3477 46 99,95 €

-40°C

-20°C
-20°C

-50°C

Kat. č. Veľkosť Cena

34341 37 79,99 €

34342 38 79,99 €

34343 39 79,99 €

34344 40 79,99 €

34345 41 79,99 €

34346 42 79,99 €

34347 43 79,99 €

34348 44 79,99 €

34349 45 79,99 €

34350 46 79,99 €

34351 47 79,99 €

34352 48 79,99 €

34342 38 79,99 €

34346 42 79,99 €

34350 46 79,99 €

34344 40 79,99 €

34348 44 79,99 €

34352 48 79,99 €

-40°C

Pracovné zimné čižmy a rukavice
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UltraStop 230V

proti hlodavcom

15,99 €
Kat. č. 299642

1,25 €
Kat.č. 5018/VE

0,70 €
Kat.č. 221753

2,40 €
Kat.č. 221201

2,25 €
Kat.č. 5015/VE

1,25 €
Kat.č. 5020/VE

1,79 €
Kat.č. 5056/VE

UltraStop Rat&Mouse 

230V proti hlodavcom

Pasca na myši, 

drevenárevená

- Felix je moderný a účinný systém pre vyplašenie 

myší a potkanov

- tento prístroj je ekologický a nie je škodlivý pre ľudí, 

ani pre domáce zvieratá

- ultrazvuk je vnímaný iba potkanmi, ktorý ich odplaší

- použitie: maštale /uzavreté/, väčšie skladovacie 

haly, úrady, domy, vínne pivnice, reštaurácie, hotely, 

kaviarne atď.

Možnosti pripojenia:

až do 10 reproduktorov.

Prípojka : 230 V/50-60 Hz

Spotreba: 10 - 30 W

Dosah: centrálna jednotka 100- 200 m2

S 10 reproduktormi 600-1200 m2

Frekvencia: 22000 - 28000 Hz

Ultrazvuk: 96 / 110 dB

Ultrazvukový prístroj FELIX

Kat. č. Obsah Cena

29986 FELIX - ultrazvukový prístroj 165,00 €

29987 Prídavný reproduktor, 80-100 m2 74,95 €

Kvalitné plastové výrobky s mimoriadnou kvalitou funkcie. Tieto produkty boli vyvinuté podľa najnovších poznatkov 

o cieľových zvieratách a zaručujú najlepší spôsob použitia a spôsob chytania prispôsobený druhu zvierat. Talianska 

kvalita ručí za perfektnú kombináciu dizajnu, funkcie a pomeru cena / výkon.

Pasca na živé myši z plastu Pasca na živé myši Pasca na živé myši
- pre viaceré myši

- valcovitá pasca z plastu s kovovými 

vstupnými klapkami

- jednoduché otváranie

- včítane upevňovacieho zaria-

denia pre horizontálne, ale-

bo vertikálne umiest-

nenie

S 2 vchodmi

- kupolovito tvarovaná pasca z plastu s kovovými 

vstupnými klapkami

- 2 bočné vchody

- jednoduché otváranie

- s kovovými vstupný-

mi klapkami

S 3 vchodmi

- kupolovito tvarovaná plastová 

pasca s kovovými vstupný-

mi klapkami

- 2 vchody po bokoch, 1 

vchod zhora

- jednoduché otvá-

ranie

Pasca na živé myši

Pasca na živé myši Elektronická pasca na myši Victor Multi Kill

Elektronická pasca na potkany 

a myši Victor

- na jednotlivé myši

- trubicová pasca z plastu s kovovými vstupnými 

klapkami

- jednoduché otváranie

S okienkom a 2 vchodmi

- krabicovitá plastová pasca s kovový-

mi vstupnými klapkami

- 2 bočné vchody

-jednoduché otváranie 

- s praktickým výklopným okienkom

Pascou je možné zabiť až 10 myší bez zásahu. Na sadu 4 batérii 

je možné zabiť až 150 myší.  Pasca výbojom okamžite zabije 

myši. Na použitie iba vo vnútri. Z pasce myši nemôžu uniknúť. 

Dvojitý vstup.

Jednoduché použitie: návnada, aktivovať, umiestniť, vyhodiť. 

Integrovaný bezpečnostný spínač chráni deti a domáce zviera-

tá. Je bez jedu a je netoxický. Indikátor nabíjania a zachytenia. 

Na sadu batérie zabíja 

50 myší alebo potkany. 

Pasca výbojom okamžite 

zabije myši. Z  pasce niet 

úniku. Jednoduché pou-

žitie: návnada, aktivovať, 

umiestniť, vyhodiť.. Indi-

kátor nabíjania a zachyte-

nia. Batérie (4AA) nie sú 

súčasťou dodávky

Kat. č. Dĺžka Priemer Cena

299490/VN 12 cm 5 cm 1,50 €

Drôtená pasca 

na myši Alive

Pasca na myši 

– valec

ORES granule 100g

Pasca na myši, kupola

Lepidlo na myši 

GARDENCOL 135g

ORES pasta 

Pasca na myši 

s 1 otvorom

Muskil zrno/pšenica

100g  

- s umelohmotným dnom, 

z pozinkovaného drôtu

Rozmer: 12x5,5x5,5cm

Požerová nástraha vo forme aromatických 

červených peliet určená k neprofesionálne-

mu hubeniu škodlivých hlodavcov ako je 

potkan v bytových i nebytových priestoroch, 

pivniciach, po-

valách a iné.

– jeden otvor

Požerová nástraha vo forme priesvitných vreciek z fi l-

tračného papiera s obsahom 10 alebo 15g aromatickej 

červenej pasty určená k neprofesionálnemu hubeniu 

škodlivých hlodavcov ako je potkan alebo myš domá-

ca v bytových i nebytových 

priestoroch, pivniciach, po-

valách a iné.

Poloblúkový tvar

- 40 x 24 x 18 cm

- vrátane padacích dverí, 

potkan musí prejsť cez

2 komory

- z pozinkovaného drôtu

- s otváracou klapkou

Rozmer: 19,3x13 cm

Rozmer: 120 x 65 x 0,5mm

Rozmer: 15x25 cm

Rozmer: 11x21 cm

Rozmer: 

15,2x9,2x3,5 cm

Pasca na živé myši

Lepová pasca 

papierová

na hlodavce

a hmyz
Lepová pasca kartónová

na hlodavce a hmyz

Pasca na myši, plechová

Pasca na myši, 

umelohmotná

Lepová pasca drevená

na hlodavce a hmyz

Lepová pasca 

plastová

na hlodavce

a hmyz

Lepová pasca na hlodavce 

- plastový tunel

Kat. č. Popis Cena

221203 9x5 cm / 2ks 2,50 €

221207 14x7 cm / 1ks 2,50 €

Kat. č. Popis Cena

5012/VE 28x13,5 cm 1,25 €

5013/VE 20x13,5 cm 1,25 €

0,77 €
Kat. č. 221256

10,99 €
Kat. č. 299869

6,50 €
Kat.č. 299500/VN

2,45 €
Kat.č. 110013/135

2,20 €
Kat.č.299491/VN

3,80 €
Kat.č.299494/VN

0,99 €
Kat.č. ORES-G

Kat. č. Popis Cena

ORES 1 200g 2,20 €

ORES 2 500g 4,80 €

ORES 3 1 000g 9,20 €0,87 €
Kat.č. MUS100

Kat. č. Dĺžka Priemer Cena

299498/VN 27 cm 11 - 14 cm 6,99 €

Kat. č. Priemer Cena

299492/VN 14 cm 2,90 €

Kat. č. Priemer Cena

299493/VN 14 cm 2,69 €

Kat. č. d x š x v Cena

299495/VN 27 x 8 x 7 cm 4,50 €

Boj proti škodcom

Pasca na myši

MV-TUFF 2 ks UH

Kat. č. Tech. parametre Cena

299822/O MV-TUFF 1,99 €

Pasca jed.stan. 

jednoduchá

1,70 €
Kat. č. 101/V

185,00 €
Kat. č. 129865

49,95 €
Kat. č. 129870

3,99 €
Kat. č. 299618
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Elektronická pasca na potkany
3 doskový -dizajn, aby sa zabránilo útekom. Catch sve-

telná indikácia. 

Opakované použitie, dlhodobá investícia. Až 50 potka-

nov  na sadu batérií. Svetelný indikátor výmeny batérie

Batérie nie sú súčasťou dodávky

85,95 €
Kat. č. 129860

Kvalitné plastové výrobky s mimoriadnou kvalitou funkcie. Tieto produkty boli vyvinuté podľa najnovších poznat-

kov o cieľových zvieratách a zaručujú najlepší spôsob použitia a spôsob chytania prispôsobený druhu zvierat. Ta-

lianska kvalita ručí za perfektnú kombináciu dizajnu, funkcie a pomeru cena / výkon.

Pasca na živé potkany
Z plastu

- pre viaceré potkany

- valcovitá pasca z plastu 

s kovovými vstupnými 

klapkami

- jednoduché otváranie

- včítane upevňovacie-

ho zariadenia pre hori-

zontálne, alebo vertikál- n e 

umiestnenie

Kat. č. Dĺžka Priemer Cena

299497/VN 37 cm 104 - 139 cm 8,50 €

Pasca pre potkanov  

Pasca na potkany 

Drôtená pasca na potkany 

Alive Poloblúkový tvar

- 40 x 24 x 18 cm

- vrátane padacích dverí, potkan musí prejsť cez 2 komory

- z pozinkovaného drôtu

- s otváracou klapkou

– valec zelený, malý

- z potiahnutého drôtu

Rozmer: 30x11,5x12cm

Ratimor mäkká návnada na potkany 250g
Účinná látka 0,05g/kg antikoagulant bromadialon. Prípravok obsahuje horké 

činidlo Bitrex, ktoré pôsobí ako chuťový odpudzovač pre človeka. BITREX - je 

látka, ktorú krysy, myši a potkany nepoznajú v nástrahách – ale domáce zvieratá, 

pokiaľ by ju chceli zjesť (napr. pes, mačka) budú 1.Šialene horké. 2. Bitrex vyvo-

lává v tele takú chemickú reakciu, že sa telo bráni tejto látke „zvracaním“. Tzn.., 

že zapríčiní, aby sa jed obsiahnutý v nástrahe nedostal do žalúdka a nemohol 

začať pôsobiť. Mäkká návnada je balená v malých poréznych sáčkoch, ktoré ne-

otvárajte. Návnady umiestnite do miest, kde sa pohybujú myši, potkany a krysy.

Výborná na potkany.

Popis: Rodenticid vo forme mäkkej návnady s aktívnou látkou bromadiolonem 

určený k hubeniu myši domácej a čiernych a šedých potkanov.

Dávkovanie: 20-25 g pre myš domácu, 100-150 g pre potkany

Prednosti: Obzvlášť vhodné v miestach, kde majú hlodavce k dispozícii dostatok 

prirozdenej potravy 

Vysoká účinnosť vďaka oneskorenému pôsobeniu.

Vysoká odolnosť proti vlahe (vhodný k použitiu

na vnútorných aj vonkajších stranách stavieb).

3,80 €
Kat. č. 110008/250

16,75 €
Kat. č. 299620

7,75 €
Kat.č.299499/VN

9,99 €
Kat. č. 299619

Boj proti škodcom

Pasca na potkany RV-TUFF

1 ks UH

Kat. č. Tech. parametre Cena

299825/0 RV-TUFF 2,60 €

Pasca na potkany, kuny a mačky 

VK1EG, VK2EG, VK3EG

Kat. č. d x š x v Cena

299827/0 67 x 24 x 31 cm 29,95 €

299678/0 82 x 26,5 x 34 cm 33,95 €

299679/0 94 x 31 x 31 cm 44,95 €

Pasca na potkany, kuny a mačky VK100P2

Kat. č. d x š x v Cena

299646/0 100 x 17 x 17 cm 38,95 €

Pasca na potkany VK60P2

Kat. č. d x š x v Cena 

299677/0 60 x 17 x 17 cm 29,95 €

Pasca na potkany a myši 

jedová stanica MV1

Kat. č. Tech. parametre Cena

299633/0 kovová 7,99 €

Pasca na potkany VK40EG

Kat. č. d x š x v Cena

299631/0 40 x 14 x 14 cm 9,60 €

Kat. č. d x š x v Cena

299618/0 12,5 x 5,5 x 5,5 cm 2,85 €

299619/0 28 x 10 x 10 cm 3,99 €

Pasca na myši a potkany 

MV-K1, RV-K1

Pasca na potkany,

kuny a mačky VK100-24P2

Kat. č. d x š x v Cena

299676/0 60 x 24 x 24 cm 59,95 €

Pasca na hlodavce

Pasca na potkany, 

plechová

Kat. č. d x š x v Cena

221209 160 x 90 x 0,6mm 0,95 €

Kat. č. d x š x v Cena

221092 50 x 14 x 14cm 29,99 €

221093 63 x 16 x 20cm 38,90 €

221094 90 x 18 x 23cm 49,90 €
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Pasca na krtky, drôt 

VoleX Bayern, 2ks

Pasca na krtky VoleX 

John, 1ks

Pasca na krtky

VoleX Holland

so šponovacou

tyčou

Pasca

na krtky

Odpudzovač krtkov 

Pulsar

Pasca na krtky , drôt 

VoleX Baden, 2ks

Pasca na krtky VoleX Holland 

bez šponovacej tyče

Pasca na krtky, 

rúra VoleX alive

Pasca na krtky VoleX 

Wolf, drôt

Odpudzovač krtkov 

Pulsar Solar

3,79 €
Kat. č. 299623

3,80 €
Kat. č. 299624

3,89 €
Kat. č. 299650

4,95 €
K.č. 299489/VN

18,95 €
Kat. č. 299870

3,50 €
Kat. č. 299625

3,89 €
Kat. č. 299649

4,49 €
Kat. č. 299628

3,50 €
Kat.č. 299626

24,95 €
Kat.č. 299871

- s 2 vchodmi, nastaviteľná dĺžky 25,5-27,5cm, 

s kontrolnými otvormi

-41,5cm x priemer 8cm

- pracuje na 4x 1,5V batérie, ktoré 

nie sú súčasťou balenia

- oblasť pôsobenia: cca. 1000m2

- 100% vode odolný

- prístroj pôsobí v okruhu 36m

- 43cm x priemer 15,5cm

- prístroj pôsobí v okruhu 29m

- oblasť pôsobenia : cca. 650m2

Pasce na krtky
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Pasce a odpudzovače na hmyz

Veľká zvinutá 

mucholapka 10m Eco

Elektrická mucholapka  EcoKill 

2x15 W

Náhradná cievka 

so šnúrou

Mucholapka 7m  

s držiakom

Mucholapka

s návnadou 9 m

Mucholapka s návnadou JUMBO XL 

Veľkoplošná mucholapka 

(hárková) FlyMaster 

Chytač  múch 

Twister

Pasca na  osy VespaNo

Návnada na osy 500ml

Agita 10WGpostreková 

nástraha 100g

Kill Paff  antimosquitos - náhradná

náplň proti komárom 33ml

ROTRYN 50 

100ml

Elektrickámucholapka 

EcoKill Inox IPX4
Dobol fumigátor 10 G

CASA JARDIN EXERIORES

REPELENT PROTI KOMÁROM

500ml

UltraStop Fly 230V proti muchám

Lapač múch FLYMASTER

Elektrická mucholapka HaftKill 2x15W

Elektrický odpudzovač  múch MiniKill

Trapper pasca na hmyz

Veľkoplošná 

mucholapka Eco

Pasca na muchy FlyCage2

- mucholapka pre ničenie múch a 

lietavého hmyzu

- dĺžka 10 m

- šírka 25 cm

- vrátane šnúry k zaveseniu

- 100% bez jedovatých látok

- extrémne ľahká vďaka hliníkovej konštrukcii

- odolná voči korózii a proti poškriabaniu

- špeciálna UV lampa s vysokou atraktivitou k hmyzu

Technické údaje:

Prípojka:         230V/50z

2 lampy/žiarivky:   každá 15 W

Dosah pôsobenia: do 150 m2

Napätie:         2200 V

Š x V x H:         49 x 11 x 34 cm

- dĺžka 440 m

- vhodné pre Silva, Fly-End 

a Flyson

- lepivá mucholapka 

pre boj s muchami a 

hmyzom

- vrátane kovového dr-

žiaka

- dĺžka cievky 7 metrov

- šírka cievky 30 cm

- dĺžka 9 m, šírka 30 cm

- nový druh navinutej mucholapky 

s integrovanou vábiacou návna-

dou v lepiacej vrstve

- muchy sú privábené návnadou a 

ostanú prilepené

- potlač podporuje efekt vábenia, 

lebo simuluje pristávacie plochy 

pre muchy

- jednoduchá

- čistá

- bez jedovatých látok a chémie

-100 %-ný účinok

Použitie:

Vytiahnuť ľubovoľný pás lepiacej 

plochy a už máte plnohodnotnú 

pascu na muchy. Pomocou pribale-

ného držiaka je možnosť jednodu-

chej montáže.

- dĺžka 10 m, šírka 40 cm

- nový druh navinutej mucholapky s integrovanou vábiacou návnadou v lepiacej vrstve

- muchy sú privábené návnadou a ostanú prilepené

- potlač podporuje efekt vábenia, lebo simuluje pristávacie plochy pre muchy

- jednoduchá

- čistá

- bez jedovatých látok a chémie

- 100 %-ný účinok

- do maštale so skoro o 50% väčšou plochou na lepenie

- mucholapka s XL plochou 4m2, s návnadou až o 40% efektívnejšou

Použitie:

Vytiahnuť ľubovoľný pás lepiacej plochy a už máte plnohodnotnú pascu na  muchy.

Pomocou pribaleného držiaka  je možnosť jednoduchej montáže.

- 6 hárkov vo veľkosti 595 x 300 

mm

- pre použitie v maštali, mlieč-

nici a domácnosti

- s jedným hárkom chytíte až 

5000 múch a

pokryjete cca. asi 200 m2 plochy 

miestnosti

- 100% bez jedovatých látok

Použitie: použite hárky celé alebo narezané.

Stiahnite fóliu – hotovo!

- polepený prúžok papiera 

je vyrobený z prírodných 

surovín, ako sú živice, oleje 

a tuky

- úplne netoxický a šetrný k 

životnému prostrediu

- lepidlo priťahuje muchy, 

ktoré hľadajú potravu a  

tiež ponúka voľne visia-

ca mucholapka ideálne 

miesto pristátia pre lieta-

júci hmyz

- 4ks/balenie

Pasca, ktorá chráni včely.

1. Vysoká  kvóta lovu osí:  vďaka špeciálnemu tvaru a konštrukcii, chytíte 

s produktom VespaNo  priemerne viac   osí, múch a iný cukrom priťa-

hujúci hmyz 

2. Absolútna ochrana včiel: vyvinutý od včelára s 30 ročnou skúsenos-

ťou.  Osobitný prípad vstupu a priehľadný kryt poskytuje dostatočnú 

ochranu tak, aby žiadna včela sa nedostala do pasce. 

Ďalšie vlastnosti produktu: 

- počasiu odolný plast s UV ochranou 

- nepriehľadná nádrž 

nevidíte  žiadny mŕtvy hmyz  

- až 200 m² efektívnej plochy  

- veľmi jednoduché použitie a ľahko sa čistí 

- na položenie alebo zavesenie

Pre použitie v pasci  na osy  na zvýšenie

kvóty lovu

- vysoko efektívna, pripravená návnada 

na prírodnej báze

- návnada je účinná až 6 týždňov

- možno použiť v interiéri aj exteriéri

- láka osy, ale tiež komáre. Prírodnou ovocnou 

šťavou sa zameriava špecifi cky a bezpečne

- šetrná k životnému prostrediu a 100%

netoxická 

Zvlášť odporúčaná pre osie pasce Vespan 

299849

Postreková nástraha vo forme granulátu 

na ničenie muchy domácej, ktorá sa apli-

kuje náterom alebo postrekom.

Používa sa vo všetkých objektoch, kde sa 

mucha domáca vyskytuje, v komunálnej 

sfére, v objektoch živočíšnej výroby aj za 

prítomnosti hospodárskych zvierat.

Elektronický insekticídny prípravok proti komárom. Vydrží až 45 dní za použitia 6 hodín denne. 

Je taký účinný, že sa dá používať aj pri otvorených oknách a rozsvietených svetlách. Náhradná 

náplň pre elektronický odparovač KILL PAFF ANTIMOSQUITOS.

Rotryn 50 má širokospektrálny účinok, je účinný proti škodlivému hmyzu na zabez-

pečovanie verjného zdravia. Prípravok má okamžitý (knock down) účinok a po apli-

kácii ostáva vo vnútri budov účinný po dobu viac ako 4 týždne.

Môže byť použitý aj vo vonkajšom prostredí.

- mucholapka s elektronikou odol-

nou striekajúcej vode

- IPX4 zaisťuje dostatočnú bezpeč-

nosť v oblastiach ako sú stajne, 

vonku alebo len všade tam, kde nie 

je možné vylúčiť určitú vlhkosť

- forma, prevedenie a dizajn sú 

identické s prístrojmi EcoKill Inox bez 

ochrany strie-

kajúcej 

vode

Technickú údaje:        299935                     299936

Pripojenie              230V/50Hz               230V/50Hz

Lampy              2x15W                      2x20W

Oblasť vplyvu              do 150m2                 do 200m2

Napätie               2200V                      2200V

Šírka x výška x hĺbka 56x32,5x11,5cm     72x32,5x12cm

Vodou aktivovaný fumigant (DYMOVNICA) 

určený na úplné ničenie hmyzu.

Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť 

hmyz zozptýlením suchého dymu, ktorý 

sa rýchlo rozširuje v ošetrovaných priesto-

roch.

Veľmi jemné čiastočky

dymu preniknú do každej

štrbinky a ničia aj dobre

schovaný hmyz.

Nový CASA JARDIN EXTERIORES je špeciálne vyvinutý 

za účelom efektívnej ochrany počas dňa a noci proti 

muchám, komárom a inému drobnému hmyzu na 

otvorených a polotvorených priestranstvách ako sú 

terasy, balkóny, verandy a pod. CASA JARDIN EXTERIO-

RES ich eliminuje vytváraním bezhmyzovej zóny.

- odpudzuje muchy ultrazvukovou technikou: 

pôsobí negatívne na nervový systém muchy 

- 100% netoxický

- bezpečný pre ľudí

- prístroj je možné priamo zastrčiť do 

zásuvky

- iba pre vnútorné použitie v stajniach, 

skladoch, kanceláriách atď.

Technické údaje:

Prípojka:  230V / 50Hz

Výkon:  1 W

Dosah pôsobenia: cca. 60 m2

Frekvencia :  23,6kHz

- kompletná súprava so 400 m pásky alebo 440 m šnúry

- ekologická alternatíva pre boj s muchami v maštaliach

- spotrebovaná šnúra/páska sa navinie na prázdnu ciev-

ku, ktorá je súčasťou súpravy

- jednoduchá montáž vlastnými silami

- náhradné cievky je možné vymeniť bez problémov

- model pre priemysel, vrátane hotelov, reštaurácií, pekární  atď. kde nemožno 

nasadiť výrobky  s vysokým napätím

- so špeciálnou lepiacou fóliou bez jedu a chemikálií

- prístroj je možné namontovať na stenu

- ultrafi alové svetlo priťahuje lietajúci hmyz, ktorý je potom zachytený  na le-

piacej fólii

- zvlášť vhodná pre použitie v potravinárskom priemysle, vzhľadom k odolnej 

UV žiarivke

- životnosť lampy (žiarivky) min. 8000hod 

Technické údaje:

Prípojka:  230V/50z

2 lampy/žiarivky: každá 15 W

Dosah pôsobenia: do 150 m2

Š x V x H:  49 x 10 x 34 cm

- ultrafi alové svetlo priťahuje lietajúci hmyz

- životnosť lampy (žiarivky) min. 10.000hod

- prístroj je možné priamo zastrčiť do zásuvky

- bez chemikálií

Technické údaje:

Prípojka:  220 - 230V / 50/60Hz

2 lampy/žiarivky: 1 x 4 W

Dosah pôsobenia: do 20 m2

Napätie:  800 – 1000V

Š x V x H:  18 x 16 x 7 cm 

- 4 hárky o veľkosti 600 x 340 mm

- pre použitie v maštali, mliečnici 

a domácnosti

- jeden hárok má účinnosť pre asi 

200m2 plochy miestnosti

- 100% bez jedovatých látok

- jednoduché použitie, výborný účinok

- včítane vnadidla z prírodných surovín

- muchy sú nalákané vôňou tekutiny a 

utopia sa v pasci

- odstráni cca. 70% všetkých múch, resp. osí 

v okruhu až do 1000 m2

- bez jedovatých látok a je ekologická

- účinná v závislosti od  počasia

4 až 6 týždňov

Bez jedovatých látok a ekologická!

Bezpečné používanie biocídnych prípravkov:

pred použitím si prečítajte označenie a

informácie o produkte!

Použitie: použite hárky celé, alebo narezané.

Stiahnite fóliu – hotovo!

Kat. č. Dĺžka Šírka Cena

299790 20 m 25 cm 8,50 €

Kat. č. Popis Cena

299950 EcoKill 2x15 W 65,95 €

299811 Náhradná žiarivka 15 W, modrá 8,99 €

Kat. č. Popis Cena 

299951 HaftKill bez lepiacej fólie 89,95 €

299952 Náhradná fólia k HaftKill 4ks 9,99 €

299953 Náhradná žiarivka (odolná proti rozbitiu) 11,99 €

Kat. č. Popis Cena 

29976 Flymaster páska 400 m, komplet 44,95€

29977 Náhradná cievka s páskou 400 m 24,95 €

299776 Flymaster šnúra 440 m, komplet 49,95 €

299777 Náhradná cievka so šnúrou 440 m 29,95 €

Kat. č. Popis Cena 

299955 MiniKill 11,99 €

299820 Náhradná žiarivka 4W 2,29 €

Kat. č. Dĺžka Šírka Cena

299791 60 cm 34 cm 8,99 €

5,99 €
Kat. č. 299851

4,99 €
Kč. 0069A0000

9,99 €
Kat. č. 29978

15,95 €
Kat. č. 299789
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13,95 €
Kat. č. 299842

8,99 €
Kat. č. 299762

14,90 €
Kat. č. AG-100

4,60 €
Kat. č. ROT-02

12,95 €
Kat. č. DF-10

7,55 €
Kat. č. 7270/V

13,95 €
Kat. č. 299847

1,99 €
Kat. č. 299839

Kat. č. Popis Cena

299935 EcoKill Inox IPX4, 2x15W 119,00 €

299936 EcoKill Inox IPX4, 2x20W 149,00 €

Kat. č. Popis Cena

8740/V Elektrický odparovač proti komárom 33 ml 6,52 €

8290/V Náhradná náplň proti komárom 33 ml 3,09 €

27,95 €
Kat. č. 299779

9,99 €
Kat. č. 299849/N

10,99 €
Kat. č. 299868
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Kat.č.: 34595

- pre osvetlenie maštalí, jazdiarní, priemyselných a skladovacích budov, stodoly, dielní

- ideálny pre vysoké stropné konštrukcie

- energeticky vysoko výkonné LED čipy

- dlhá životnosť a minimálne nároky na údržbu

- bez času naštartovania

- bez UV a IR žiarenia

- minimálne tepelné generácie

- jednoduchá montáž na stenu s krúžkom (putkom)

- dodáva sa vrátane závesnej reťaze

- kryt je vyrobený z tlakovo liateho hliníka

- nie stmievateľný

- pripojovací kábel dĺžka: cca 50 cm

o 80% nižšia spotreba energie v porovnaní s tradičnými halogénovými žiarovkami

Technické špecifi kácie

prevádzkové hodiny cca. 35.000 

vstupné napätie 100 - 240 V AC

pracovná teplota -30 ° C až +50 ° C

farba svetla  6500 K

trieda ochrany  IP 54

Padanie farieb (CRI) RA> 75

uhol svetla  90 °

LED vnútorný refl ektor

Kat.č. Objem Cena

34575 50 W =4000 Lumen, zodpovedá cca. 225W halogénovému svetlu 149,00 €

34576 100W = 8000 Lumen, zodpovedá cca. 450W halogénovému svetlu 219,00 €

34577 150W = 12000 Lumen, zodpovedá cca. 670W halogénovému svetlu 259,00 €

Kat.č. Objem Cena

34569 10W=800Lumen, zodpovedá cca. 45W halogénu 22,99 €

34570 20W = 1600Lumen, zodpovedá cca.90W halogénu 39,99 €

34571 30W = 2400Lumen, zodpovedá cca. 135W halogénu 49,99 €

34572 50W = 4000Lumen, zodpovedá cca. 225W halogénu 79,99 €

34573 80W = 6400Lumen, zodpovedá cca. 360W halogénu 149,00 €

34574 100W = 8000Lumen, zodpovedá cca. 450W halogénu 199,00 €

LED  exteriérový refl ektor  LED refl ektory bez detektora pohybu

LED refl ektory s detektorom pohybu

Úspora energie

- pre osvetlenie maštalí, stodôl, prístreškov atď.

- s energeticky výkonným EPISTAR vysokovýkon-

ným LED čipom

- v porovnaní s halogénovými refl ektormi redukuje 

spotrebu prúdu o cca. 80% pri rovnakej intenzite 

osvetlenia – žiadny nábehový čas

- ovládateľný hlásičmi pohybu

- púzdro z tlakovej hliníkovej liatiny

- s nastviteľným prichytávacím oblúkom

Technická špecifi kácia:

Prevádzkové hodiny: cca. 35.000

Vstupné napätie: 100 - 240V AC

Prevádzková teplota: -30°C do +50°C

Farba svetla: 6500K

Ochranná trieda: IP65

Svetelný tok /Watt: 80 Lumen

Podanie farieb (CRI): Ra kisebb jel 75

Uhol svetla:  cca. 120°

Kat. č. Popis Śírka Výška Cena

34587 10W=800Lumen, zodpovedá cca. 45W halogénu 115 mm 85 mm 14,95 €

34588 20W=1600Lumen, zodpovedá cca.90W halogénu 180 mm 140 mm 29,95 €

34589 30W=2400Lumen, zodpovedá cca. 135W halogénu    225 mm 185 mm 39,95 €

34590 50W=4000Lumen, zodpovedá cca. 225W halogénu 288 mm 235 mm 59,95 €

34595 80W=6400Lumen, zodpovedá cca. 360W halogénu 380 mm 310 mm 135,00 €

34594 100W = 8000Lumen, zodpovedá cca. 450W halogénu 380 mm 310 mm 169,00 €

Kat.č.: 34587

Kat.č.: 34569

Kat.č.: 34574



inovácia       kompetencia       dynamika

www.vetis.sk

PARTNER CHOVATEĽOV

65

LED lampa pre osvetlenie stajne, jazdeckých arén, priemyselných hál a skladov

-ideálne pre vysoké stropné konštrukcie a 1 radové usporiadanie

- 3 individuálne nastaviteľné moduly (každý s Vyžarovací uhol 110 °) pre extrémne široký nosník

-• priama alebo zavesená montáž na strop s nastaviteľnými konzolmi alebo očiek

- energeticky vysoko výkonné LED čipy od spoločnosti Samsung

- vysoká svetelná účinnosť, nízka spotreba energie

- dlhá životnosť a minimálne nároky na údržbu

-chránené proti silným vodným tryskám a prachu (IP 65 trieda ochrany)

- s označením D podľa DIN EN 60598-2-24, preto je vhodný pre priestory s rizikom vzniku požiarov v dôsledku 

horľavých prachov a vlákien (skladovanie sena, krmiva, odpadu, atď.)

- bez času nabehnutia

- vysoká reprodukcia farieb (Ra> 80), vhodné pre takmer všetky operačné miesta podľa pokynov na pracovisku

-žiadne IR žiarenie (nízky tepelný výkon)

- bez UV žiarenia ( nepriťahuje sa hmyz)

- vysoká teplota chromatickosti pre neunavujúcu viditeľnosti

- 1 m pripojovací kábel vrátane euro zástrčky

- vhodné len pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým 

zariadením (KVG/VVG)

- LED trubice nie sú stmievateľné.

- preskúšané TÜV

Technická špecifi kácia:

Vstupné napätie: 220-240 V, 50/60 Hz

Farebná teplota: 6500 K

Index podania farieb CRI Ra> 80

Uhol svetla :   150 °

Uhol polovičného výkonu: 120 °

Životnosť (L70)  > 30.000 h

Energetická trieda: A

Puzdro z  polyesteru vystuženého sklenenými vláknami, nízka horľavosť. Kryt je vyrobený z akrylového skla 

(PMMA), číry, so záchytným uzáverom.

- ochrana  proti striekajúcej vode a prachu (krytie IP 65)

- s D-značkou v súlade s DIN EN 60598-2-24, takže sú vhodne pre oblasti, ktoré sú v nebezpečenstve vzniku požiaru 

v dôsledku horľavého prachu alebo vlákien

- žiadny  lock-štartér nie je potrebný

- vhodné len pre T8 LED trubice (Ø 26 mm)

- vhodné pre LED trubíc Kat.č. : 34551, 34554, 34556, 34557 Technická špecifi kácia:

Výkon:  25 W

Svetelný tok:  2000 lm

Vstupné napätie: 220-240 V, 50/60 Hz

Farebná teplota: 6500 K

Index podania farieb CRI Ra> 80

Uhol svetla:   180 °

Uhol polovičného výkonu: 120 °

Životnosť (L70): > 30.000 h

Rozmery:  cca 1.210 x 75 x 78 mm

Ochrana:  IP 65

Trieda ochrany: I

- vhodné len pre svietidlá s konvenčným elektromagnetickým 

zariadením (KVG/VVG)

- LED trubice nie sú stmievateľné.

- KEMA-KEUR (DEKRA) testované

Technická špecifi kácia:

Vstupné napätie: 220-240 V, 50/60 Hz

Farebná teplota: 6500 K

Index podania farieb CRI Ra  83

Uhol svetla:  150 °

Uhol polovičného výkonu: 120 °

Životnosť (L70)  >430.000 h

Energetická trieda: A+

Perfektne sa hodí pre použitie v mokrom, vlhkom alebo prašnom prostredí!

- pre osvetlenie stajne, jazdiarne, priemyselných a skladovacích hál, stodoly, dielní

- s integrovanými vysoko výkonnými LED čipmi ( nie je potrebná žiadna svetelná trubica ) 

- s ochranou proti striekajúcej vode a prachu ( trieda ochrany  IP 65)

- s D-značkou v súlade s DIN EN 60598-2-24, takže je vhodný pre oblasti, kde hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru

v dôsledku horľavého prachu alebo vlákien (seno, krmivá, podstielky, atď)

- robustný, odolný kryt proti nárazu z polykarbonátu

- veľmi dlhá životnosť (> 30000 h) a spínacia schopnosť

- plný výkon aj pri nízkych teplotách

- okamžitý plný jas, bez blikania, nehučí

- homogénne a neoslňujúce osvetlenie,  cez matný kryt

- vysoké podanie farieb (Ra> 80), v súlade s pokynmi pracoviska, vhodné  pre takmer všetky lokality

- bez IR žiarenia (nízky rozptyl tepla)

- bez UV žiarenia (hmyz neláka)

- bez obsahu ortuti

- vrátane montážnej svorky z nerezovej ocele

Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Žiarovky nie je možné vymeniť v svietidle . Lampa nie je stmievateľná.

LED lampa pre osvetlenie stajne, jazdeckých arén, priemyselné hál a skladov

LED trubice EcoSTAR

Hydroizolačné svietidlo pre LED trubice

Philips Master LEDtube Value

LED svietidlo FarmSTAR

- homogénne a neoslňujúce osvetlenie-

- vysoké podanie farieb (Ra> 80), v súlade s pokynmi pracoviska vhodné pre 

takmer všetky lokality

- robustné plastové puzdro  bez sklenenej časti 

- bez IR žiarenia (nízky rozptyl tepla)

- bez UV žiarenia (hmyz neláka)

- bez obsahu ortuti

Prehľad výhod:

-vysoká energetická  úspora nákladov v porovnaní s tradičnými T8 žiarovkami

- jednoduchšia  výmena lampy bez odpojenia káblov: lampa so štartérom musia 

byť jednoducho nahradené LED trubicou a dodávaným LED Starterom

- veľmi dlhá životnosť (> 30000 h) a spínacia schopnosť

- plný výkon aj pri nízkych teplotách

- okamžitý  plný jas, bez blikania, nehučí

Technické údaje:

Výkon:   150W

Celkový svetelný tok:  18.000 Lumen

Svetelná účinnosť:  120 lm/W

Pracovná doba:  > 50.000

Vstupné napätie:  85 – 265V / 50-60Hz

Pracovná teplota:  -40°C do + 65°C

Teplota chromatickosti: 6.500K

Ochrana:   IP 65

Reprodukcia farieb:  Ra > 80

Vyžarovací uhol na modul: 110°

Pohon:   Meanwell

3 individuálne nastaviteľné moduly

Energeticky vysoko výkonné LED čipy od 

spoločnosti Samsung

LED trubice - energeticky úsporná alternatíva

k tradičným T8 žiarivkám

495,00 €
Kat. č. 34598

Kat. č. Popis Cena

34556 EcoSTAR 150, 150cm, 22W, 2.000 Lumen 21,99 €

34557 EcoSTAR 120, 120cm, 18W, 1.500 Lumen 19,99 €

Kat. č. Popis Cena

34551 Master LEDtube Value, 150cm, 20W, 2.000Lumen 42,99 €

34554 Master LEDtube Value,120cm, 14,5W, 1.600Lumen 37,99 €

Kat. č. Popis Cena

34561 Hydroizolačné  svietidlo pre LED trubice 120cm 32,99 €

34562 Hydroizolačné svietidlo pre LED trubice 150cm 34,99 €

Kat. č. Dĺžka Cena

34558 120 cm 49,99 €
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Kameru treba pripojiť k sieti, skenujte QR kód smartphonom  alebo tabletom  a aktivujte kameru na  smartfone, tabletu alebo PC. Vhodné pre použitie v sieti alebo internetu.
Prístup k internetu cez kábel alebo rádia je predpokladom. Takže si môžete vychutnať živý obraz za menej ako minútu.

-  rozsiahle možnosti pre monitorovanie vášho domu, dvora a maštale: Live Streaming (prenos obrazu v reálnom čase), momentky, nahrávanie, detekcia pohybu, rôzne alarmové funkcie
- prístup z rôznych zariadení (smartfone, tablet alebo PC )
- až 4 užívatelia môžu mať súčasne prístup ku kamere
- novo vyvinutý softvér optimalizuje video streaming podľa súčasnej rýchlosti siete a kolísania
- robustný kryt s triedou ochrany IP65 pre bezpečné použitie vo vnútri aj vonku
- Free App (www.eyecloud.so) pre iOS alebo Android na smartphone alebo tablet
- komplexný softvér, vrátane, napr.  pre zobrazenie viacerých kamier na obrazovke, snímky obrazovky, nahrávanie funkcie, detekcia pohybu, atď.
- funkcia pre nočné videnie (Svetelný senzor, obrazový snímač ako aj  IR LED)
- Dodávka obsahuje: kameru, napájací adaptér, prepojovací kábel, bezdrôtová anténa, návod na obsluhu

IP Kamery

jednoduchosť inštalácie s “Plug & View”

IPCam  kamera 360 ° HD

SmartCam HD kamera

IPCam kamera 2.0 HD
Internetová kamera pre diaľkové ovládanie s funkciou digitálneho zoo-

mu! Takzvané PTZ kamery (Pan-Tilt-Zoom) môžu byť diaľkovo ovládané 

špeciálnym softvérom na PC, tablete alebo smartfónu s pozorovacím uh-

lom  355° horizontálne a 85°C vertikálne. 

Kamera pre viac možností. Pri použití ako WLAN-hotspot, je možné kameru ovlá-

dať prostredníctvom telefónu/smartfónu  (bez pripojenia k internetu). Kamerou 

v prívese  možno sledovať cez aplikáciu (UCCAM)  zvieratá na iPhoe-ne alebo an-

droidových telefónoch. Nevyžaduje žiadny samostatný monitora

Fotoaparát má silný magnet, tak je to možné pripevniť bez vŕtania a  skrutiek. 

Výkonné Li-Ion batérie poskytujú až 8 hodinové potešenie z videa. SmartCam je 

tiež možné použiť ako internetová kamera. Na tento účel treba kameru pripojiť 

k WLAN sieťu. 

- rozsiahle možnosti pre monitorovanie zvierat počas prepravy, ale aj ako interne-

tová kamera pre dom, dvor a maštal

- prístup z rôznych zariadení (smartphone, tablet alebo PC )

- novo vyvinutý softvér optimalizuje video streaming podľa súčasnej rýchlosti 

siete a kolísania

- robustný kryt s  triedou ochrany IP66  pre bezpečné použitie v prívese, vonku 

alebo v maštali

- bezplatná aplikácia pre iOS alebo Android na smartphone alebo tablet

- funkcia pre nočné videnie (svetelný senzor, obrazový snímač a IR LED)

- dodávka obsahuje: kameru, napájací adaptér, WLAN anténu, návod na obsluhu

Internetová kamera pre každého v novom dizajne

Technické údaje:

Obrazový snímač: ¼“ CMOS

Rozlíšenie:  1280 x 720 (HD)

Bildrate:  25 fps (VGA) / 15 fps (HD)

Plocha pohľadu: max. 50°

Počet LED / nočné videnie: 30 / 15m

Rozsah antény: max. 50m

Typ prevodu:  LAN / WLAN

Ochrana:  IP65

Technické údaje:

Obrazový snímač: ¼“ CMOS

Rozlíšenie:  1280 x 720 (HD)

Plocha pohľadu: 100° široký uhol

Počet LED / nočné videnie: 21 / 5m

Napätie:  5V

Batéria:  Li-Ion 3,7V / 3000mAH

Životnosť batérie: 8 hod ( bez IR-LED), 5hod (s IR-LED)

Teplotný rozsah: -10°C do +50°C

Technické údaje:

Obrazový snímač: ¼“ CMOS

Rozlíšenie:  1280 x 720 (HD)

Bildrate:  25 fps (VGA) / 15 fps (HD)

Plocha pohľadu: 60°

Počet LED / nočné videnie: 22 / 10m

Rozsah antény: max. 50m

Typ prevodu:  LAN / WLAN

Ochrana:  IP65

249,00 €
Kat. č. 10811

179,00 €
Kat. č. 10812

159,00 €
Kat. č. 10810
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Naháňacia súprava pre ovce, pozinkovaný

- variabilný systém na 350-400 oviec
Veterinárne ošetrenie: kontrola a dopňovanie ušých známok, inseminácie 

zvierat, kontrola gravidity, odber krvi, očkovanie

Trojštvrtinová brána:

-1x chodbová brána

- 3x oblúkový plot

- 1x oblúková brána

- 1x stredný konzol

- 1x chodbový element

- 1x chodbové dvere

- 2x oblúkové prvky   

- 40x plotový panel

- 3x plotová brána

- 4x chodbové dvere

- chodbová brána

- chodbový element   

- 1x fi xačná klietka pre ovce

- lavážna vaňa pre ovce na ošetrenie nôh - paznechtov

- váha: 1 625kg 

6599,00 €
Kat. č. 0199

Chovateľské potreby pre ovce
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Kubo V

Kubo V

RU

NB

St

RU

PO

PO
P2

P2

P2

P2

P
2

PB2

1181

ZRU2

PDU

ZRU2

UPZU

UPZUZRU2

P
2

P2

PO

NB

PDU

St

P
B

2

P
2

P
B

2

Kubo V
Kat.č. Množstvo Názov výrobku

P2 7 ks Panel: 3,05 m

PB2 2 ks Panel s bránkou: 3,05 m

PO 2 ks Zaoblený panel: 2,44 m

RU 1 ks Plotový diel pre bránku vrátane rámu : 2,75 m

NB 1 ks Brána so samočinným zatváraním 3,05 m

UPZU 1 ks Prepúšťacie zariadenie

ZRU2 2 ks Rám pre hnaciu chodbu

PDU 1 ks Rám k hnacej chodbe s pevnou bránou

St 1 ks Stabilizačná tyč

Kubo V 1 ks Vlastné úchytné zariadenie(Head-Gate)

1181 1 ks Stojan pre vlasné úchytné zariadenie (Head-Gate)

Mobilná ohrada
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Modul 1,2,3 naháňacia a manipulačná súprava

2495,00 €

Manipulačná a naháňacia ohrada zabezpečuje ľahkú manipuláciu s dobytkom, ako napríklad: 

kontrolu ušných známok, triedenie stáda, nakladanie, 

očkovanie, odber krvi, pomoc pri telení, prístup k insemi-

nácii, kontrolu brezivosti

- robustná konštrukcia 

- kompaktná konštrukcia ovládacieho mechanizmu

- jednoduchý kompaktný aretačný mechanizmus

- minimálna medzera prechodu15 cm - max otvorenie 

prechodu 70 - 72 cm 

- vhodné aj na rohatý dobytok

- samostatné fi xačné čelo je preto, že je možné ho uchytiť 

do pevných uličiek

- kôš je s automatickým otváraním druhej polovice 

- materiál je kvalitný v pevnostnej hrúbke 3 - 3,2 mm, 

materiál od 50 mm profi lu vyššie

- fi xačné čelo tvaru: V

- spoľahlivá robustná konštrukcia

- jednoduchá obsluha

Kubo V – fi xačné čelo

Stojan

pastvinový

Kôš na fi xačné čelo Kubo-V

799,00 €

320,00 €

396,00 €

2495 00 €

COMBO180VETIS

7999,00 €

COMBO360VETIS

4895,00 €

COMBO270VETIS

CALF IGLOOS - Prístrešky pre odchov teliat

Panel pre teľatá

Ohradný panel 1,8m (OP-7), a ohradný panel výška 2m (OP-8)

CPS1000VETIS

Kat. č. Rozmer Popis Plocha m² a počet teliat Cena

CI 150VETIS 1,5 x 1,5 Calf Igloo 150 2,25 m²  - 1 tela 269,95 € 

OCI 150VETIS 1,5 x 1,5 Ohrada pro Calf Igloo 150 2,25 m² - 1 tela 159,00 €

ZKCI 150VETIS 0,4 x 1,4 Zakrytie na kŕmenie pre k Calf Igloo 150 29,95 €

CI 300VETIS 3,0 x 3,0 Calf Igloo 300 9 m² -  5 - 8 teliat 1190,00 €

OCI 300VETIS 3,0 x 3,0 Ohrada pre Calf Igloo 300 9 m² -  5 - 8 teliat 385,00 €

CI 300-1VETIS 3,0 x 4,0 Calf Igloo 300-1 12 m² - 7 – 10 teliat 1599,00 €

OCI 300-1VETIS 3,0 x 3,0 Ohrada pre Calf Igloo 300-1 12 m² - 7 – 10 teliat 385,00 €

CI 400VETIS 4,0 x 4,0 Calf Igloo 400 16 m² - 10 – 15 teliat 1499,00 €

OCI 400VETIS 4,0 x 4,0 Ohrada pre Calf Igloo 400 16 m² - 10 – 15 teliat 530,00 €

Kat. č. Rozmer Popis Cena

PP300VETIS 1,34 x 3 Pony panel, zinkovaný 127,00 €

PP400VETIS 1,34 x 4 Pony panel, zinkovaný 169,00 €

PPD300VETIS 1,34 x 3 Pony panel s dverami v. 2,15 m, zinkovaný 205,00 €

PPD400VETIS 1,34 x 4 Pony panel s dverami v. 2,15 m, zinkovaný 225,00 €

PP300EVETIS 1,34 x 3 Pony panel, pozinkovaný Economic 89,95 €

PP400EVETIS 1,34 x 4 Pony panel, pozinkovaný Economic 129,95 €

PPD300EVETIS 1,34 x 3 Pony panel s dverami v. 2,15 m, pozinkovaný Economic 169,95 €

PPD400EVETIS 1,34 x 4 Pony panel s dverami v. 2,15 m, pozinkovaný Economic 189,95 €

Kat. č. Popis Cena

OP-7300VETIS Ohradný panel, pozinkovaný 1,8x3 155,00 €

OP-7300VETIS Ohradný panel, pozinkovaný 1,8x4 195,00 €

OPD-7300VETIS Ohradný panel s dverami, výška 2,15m, pozinkovaný 1,8x3 230,00 €

OPD-7400VETIS Ohradný panel s dverami, výška 2,15m, pozinkovaný, 1,8x4 255,00 €

OP-7300EVETIS Ohradný panel Economic, pozinkovaný, 1,8x3 115,00 €

OP-7400EVETIS Ohradný panel Economic, pozinkovaný, 1,8x4 159,00 €

OPD-7300EVETIS Ohradný panel s dverami Economic, výška 2,15m, pozinkovaný, 1,8x3 189,00 €

OPD-7400EVETIS Ohradný panel s dverami Economic, výška 2,15m, pozinkovaný, 1,8x4 215,00 €

OP-8300VETIS Ohradný panel, pozinkovaný 2x3 169,95 €

OP-8400VETIS Ohradný panel, pozinkovaný 2x4 210,00 €

OPD-8300VETIS Ohradný panel s dverami Economic, výška 2,15m, pozinkovaný, 2x3 245,00 €

OPD-8400VETIS Ohradný panel s dverami Economic, výška 2,15m, pozinkovaný, 2x4 269,00 €

OP-8300EVETIS Ohradný panel Economic, pozinkovaný, 2x3 130,00 €

OP-8400EVETIS Ohradný panel Economic, pozinkovaný, 2x4 175,00 €

OPD-8300EVETIS Ohradný panel s dverami Economic, výška 2,15m, pozinkovaný, 2x3 189,00 €

OPD-8400E Ohradný panel s dverami Economic, výška 2,15m, pozinkovaný, 2x4 199,00 €

Kat. č.: CI 150 Kat. č.: CI 300 a CI 300-1

599,95 €
CPS1000VETIS

Manipulácia zvierat
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Ohradný panel pre ovce

Ohradný panel s bránkou 

pre ovce

Ohradný panel 

Ohradný panel Vetis Economic 

P1, P2, P3 plotový diel 

Ohradný panel s dverami 

Vetis Economic

P2P Plotový diel prielezný 

Rám do uličky 

vstupný

Zaoblený plotový diel

Ohradný panel s rámom Vetis

Ohradný panel oblúkový Vetis

Naháňacia bránka do uličky

PB1, PB2, PB3 plotový diel s bránkou         

Mobilné ohradné panely

259,00 €
Kat. č. 442925

220,00 €
Kat. č. P2P

189,00 €
Kat. č. Ru

139,00 €
Kat. č. Po

216,50 €
OPR300VETIS

219,95 €
OPZ244VETIS

339,95 €
Kat. č.: NB

- stabilný

- z pozinkovanej oceľe

- dĺžka: 6m

- výška: 100cm

- 3,0m - 52kg (výška 1,6m)

- 3,1m - 92kg (výška 1,6m)

- 2,44 - 44kg (výška 1,6m)

- 3,0m - 45kg (výška 2,15m)

- 2,44 - 35kg (výška 1,6m)

- 3,17m - 92kg (výška 1,6m)

Kat. č. Dĺžka Výška Cena

442600 1,37 m 0,92 m 46,95 €

442601 1,83 m 0,92 m 56,95 €

442602 2,75 m 0,92 m 70,00 €

Kat. č. Popis Výška Cena

P1 2,4m - 35kg 1,6 m 110,00 €

P2 3,0m - 43kg 1,6 m 120,00 €

P3 3,6m - 50kg 1,6 m 130,00 €

Kat. č. Popis Výška Cena

OPD300EVETIS 3,0m - 52kg 2,15 m 169,95 €

OPD400EVETIS 4,0m - 65kg 2,15 m 199,95 €

Kat. č. Popis Výška Cena 

PB1 2,4m - 51kg 1,6 m 170,00 €

PB2 2,4m 1,6 m 185,00 €

PB3 3,6m - 68kg 1,6 m 199,00 €

Kat. č. Popis Výška Cena

OP300EVETIS 3,0m - 40kg 1,6 m 96,00 €

OP400EVETIS 4,0m - 50kg 1,6 m 135,00 €

OP440EVETIS 4,4m - 50kg 1,6 m 169,95 €

Kat. č. Dĺžka Výška Cena

442603 1,83 m 0,92 m 110,00 €

442604 2,75 m 0,92 m 125,00 €

442605 1,83 m 0,92 m 79,95 €

OP300EVETIS

OPD400EVETIS

PB3

P1
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Stabilizačná tyč

Spojovací rám do 

uličky

Krmelec Economic 

12 miestny

Strecha na krmelec 

Economic a Standard

Posuvná bránka

na oddelenie dobytka 

v uličke

Rám uličky Vetis

Stabilizačná tyč Vetis

Zpevňovací rám do 

uličky 

Krmelec Standard

9 miestny

Okrúhly krmelec s 8 kŕmnymi miestami Okrúhly krmelec s 12 kŕmnymi miestami

Posuvné dvere

do uličky Vetis

Kŕmny panel Vetis

Krmelec Standard

12 miestny

Brána so samočinným 

zatváraním Vetis

Krmelec Economic

9 miestny

Strecha na krmelec 

Economic a Standard

50,50 €
ST300VETIS

65,00 €
Kat. č.: ZRU2

520,00 €
KS170VETIS

399,95 €
Kat.č.: 291257

599,95 €
Kat.č.: 291258

269,00 €
HV1VETIS

194,00 €
KP300VETIS

599,95 €
KS210VETIS

399,00 €
BZ300VETIS

330,00 €
KE170VETIS

190,00 €
SK170VETIS

46,00 €
St

78,00 €
Kat. č. SRU1

399,95 €
KE210VETIS

220,00 €
SK210VETIS

235,00 €
PDU

59,95 €
RU1VETIS

- 3,02m - 10kg (výška 1,6m)

- SRU1 Spojovací rám do uličky

- 2,1 - 91kg

- 2,1m - 49kg

- 0,77m - 58kg (výška 1,6m)

- 0,9*x1,9

- 3,0m - 7kg (šírka 0,05m)

- 0,77m - 18kg (výška 2,0m)

- 1,7m - 96kg

-  8 kŕmnych miest

- palisádové kŕmne mreže

- dodáva sa ako sada - skladá sa zo 4 dielov

- žiarovo pozinkované

- vonku alebo vo voľnom ustajnení je možné z diel vytvoriť krmidlo ku stne 

alebo do rohu  

- vonkajší priemer cca. 150cm

- vnútorný priemer cca. 132,5cm

- výška cca.116cm

- 12 kŕmnych miest

- palisádové kŕmne mreže

- dodáva sa ako sada - skladá sa zo 4 dielov   

- žiarovo pozinkované

- vonku alebo vo voľnom ustajnení je možné z diel vytvoriť krmidlo ku stne ale-

bo do rohu

- vonkajší priemer cca. 236cm

- vnútorný priemer cca. 219cm

- výška cca.116cm

- 0,9m (výška 1,9m)

- 3,0m (výška1,6m)

- 2,1m - 108kg

- 2,2m x 3m - 85kg 

- 2,2m x 3m - 85kg 

- 1,7m - 40kg

Mobilné ohradné panely a krmelce
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Krmelec Heavy Strong

Rámec na úspornú sieť

Krmelec Safety

Krmelec pre ovce

24 miestny

Dokrmovačka teliat

Úsporná sieť

Krmelec Safety

Krmelec pre ovce

26 miestny

Strecha na krmelec

pre ovce plachtová

Krmelec pre kone

s bezpečnostnými mrežami

Palisádový krmelec 

štvorcový

Palisádový krmelec 

štvorcový “Standard”

Krmelec Safety

949,00 €
KS200VETISK

240,00 €
KO1701VETIS

189,95 €
SKO170VETIS

1249,95 €
Kat.č.: 291256

1199,95 €
Kat.č.: 291255

999,95 €
Kat.č.: 291289

1150,00 €
KS400VETISK

599,95 €
KHS210VETIS

59,99 €
Kat.č.: 291295

999,95 €
KS300VETISK

229,95 €
KO1702VETIS

852,00 €
Kat. č.: DOK

- 2,1m - 100kg

- 1,9x1,9m

- 2x3m - 280kg

- 1,7m - 60kg

- trojbodový záves

- výškovo nastaviteľný žľab, rozmery:

2650x200x1200

- hmotnosť: 270g

- 2x2m - 200kg

- 1,7m - 62kg

- 1,7m - 40kg

- 12 kŕmnych miest

- vhodné pre okrúhle a štvorcové balenia slamy do dĺžky prípadne 

šírky 1,8m   

- veľmi robustná konštrukcia, vysoká pevnosť materiálu, 2 štvorcové 

rúrkové nosníky

- žiarovo pozinkované

- pre plnenie je možné otvoriť 2 strany

- výškovo nastaviteľné lyžiny (prispôsobenie veľkosti zvierat)

- trojbodový záves

- veľmi nízke straty krmoviny

- dodáva sa v sade vrátane ochrany strešných okrajov, trojbodový 

ochranný „klip“   

- vnútorný rozmer kŕmnej vane: cca 2x2m  

- kompletný rozmer: cca. 2,12x2,12x2,5m

- 12 kŕmnych miest

- univerzáolne krmidlo pre HD a kone

- vhodné pre okrúhle a štvorcové balenia slamy do dĺžky prípadne 

šírky 1,8m   

- veľmi robustná konštrukcia, vysoká pevnosť materiálu, 2 štvorcové 

rúrkové nosníky

- žiarovo pozinkované

- pre plnenie je možné otvoriť 2 strany

- výškovo nastaviteľné lyžiny (prispôsobenie veľkosti zvierat)

- trojbodový záves

- veľmi nízke straty krmoviny

- dodáva sa v sade vrátane ochrany strešných okrajov, trojbodový 

ochranný „klip“  

- vnútorný rozmer kŕmnej vane: cca 2x2m  

- kompletný rozmer: cca. 2,12x2,12x2,5m

- 12 kŕmnych miest

- univerzáolne krmidlo pre HD a kone

- vhodné pre okrúhle a štvorcové balenia slamy do dĺžky prípadne 

šírky 1,8m   

- veľmi robustná konštrukcia, vysoká pevnosť materiálu, 2 štvorcové 

rúrkové nosníky

- žiarovo pozinkované

- pre plnenie je možné otvoriť 2 strany

- výškovo nastaviteľné lyžiny (prispôsobenie veľkosti zvierat)

- trojbodový záves

- veľmi nízke straty krmoviny

- dodáva sa v sade vrátane ochrany strešných okrajov, trojbodový 

ochranný „klip“  

- vnútorný rozmer kŕmnej vane: cca 2x2m

- kompletný rozmer: cca. 2,12x2,12x2,5m

- 2x4m - 360kg

- sieť sa natiahne cez krmivo / balenia slamy, tým jedia 

zvieratá pomalšie a dôkladnejšie, čo prispieva k zlepšeniu 

trávenia

- nízke straty krmiva

Kat. č. Dĺžka Cena

291260 3,6x2,4, pletivo 4,5cm 125,00 €

291261 3,6x2,4, pletivo 10cm 115,00 €

291262 2,8x2,8, pletivo 4,5cm 115,00 €

291263 2,8x2,8, pletivo 10cm 105,00 €

Kŕmenie zvierat
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Fixačná klietka pripravená 

pre fi xačné čelo Priefert

Fixačné čelo Kubo V

Klietka pre teľatá

Fixačná bočná stena

pre fi xačnú klietku VETIS 01

Klietka na ošetrovanie 

paznechtov

Fixačné čelo

na fi xačnú klietku

Fixačné čelo Priefert

Montážne zariadenie

na upevnenie

čela Priefert

Otváracia bočná strana pre 

fi xačnú klietku VETIS 01

Fixačné čelo VETIS 02

pre fi xačnú klietku VETIS 01,

dá sa používať aj samostatne

Klietka nastaviteľná 

multifunkčná

Fixačná klietka

s fi xačným čelom

Vážiaca klietka na dobytok 

s fi xačním čelom model 

VETIS02

Fixácia a váženie zvierat

Vážiaca klietka na dobytok Vážiaca klietka Fixačné segmenty 2ks s trúbkou 

so spiatočným pohybom

Základný rám fi xačnej klietky 

VETIS 01 s podlahou

Posuvná brána

pre fi xačnú klietku VETIS 01

Klietka nastaviteľná 

multifunkčná
Fixačné čelo

na fi xačnú klietku

1499,00 €
FK1VETIS

799,00 €
KUBO V

864,00 €
KT

475,00 €
FBS - VETIS01

8999,00 €
CCP4000LVETIS

1799,00 €
CPAC100VETIS

1099,00 €
FP1VETIS

215,00 €
UZ1VETIS

475,00 €
OBS-VETIS01

955,00 €
F-VETIS02

3695,00 €
CCF3000LVETIS

2599,00 €
FK2PVETIS

2335,00 €
VK02-VETIS02

1699,00 €
 VK1VETIS

1713,00 €
VK01VETIS

190,00 €
FS01VETIS

1392,00 €
ZRP-VETIS01

331,00 €
PB-VETIS01

3995,00 €
CCR4000LVETIS

1699,00 €
CPC4000VETIS

- 0,9x2,7x1,85m - 248kg

- fi xačné čelo tvaru V 

- spoľahlivá robustná konštrukcia

- jednoduchá obsluha

- klietka na odrohovanie teliat

- vnútorné rozmery:

  výška 1,25m, dĺžka 1,21m, šírka 0,44m

- hmotnosť 138kg

- 1,6x2,2m - 65kg

- 2,30x0,83x1,68m

- ideálna fi xačná ošetrovacia klietka pre 

pasúci sa dobytok - bezpečná pre ľudí 

a zvieratá

- Ošetrovanie paznechtov: komfortné 

navíjacie popruhy pod brucho

-  1,00x1,85x0,76 * 

jednoduchá obsluha

- robustná konštrukcia 

- jednoduchý, mobilný 

systém ponúka chova-

teľom hneď niekoľko 

možností využitia

- 2,40x0,80m

- ideálna fi xačná ošetro-

vacia klietka pre pasúci 

sa dobytok - bezpečná 

pre ľudí a zvieratá 

- Ošetrovanie paznech-

tov: komfortné navíjacie 

popruhy pod brucho

- 1,20x1,95x0,42 

* jednoduchá 

obsluha

- robustná kon-

štrukcia 

- jednoduchý, 

mobilný systém 

ponúka chovate-

ľom hneď niekoľko 

možností využitia 

-  2,40x0,80x1,76m

- ideálna fi xačná ošetrovacia klietka pre pasú-

ci sa dobytok - bezpečná pre ľudí a zvieratá

- Ošetrovanie paznechtov: komfortné navíja-

cie popruhy pod brucho

- 1,25x1,75m - 100kg

- 0,8x1,9m - 42kg

- 1,6x2,2m - 65kg

- 1,5x1,7m

- 0,9x52,7x1,85m - 347kg

- 1,1x2,3x1,9 - 255kg

- 1,1x2,3x1,9m - 190kg - 1,1x2,3x1,9 - 190kg

- 1x0,29 - 25kg

- 2,1x2,6m - 250kg

- 0,9x1,7m - 25kg
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Váha G 1000Váha G 1000 Indikátor Ezi5Indikátor Ezi5

Indikátor Ezi7Indikátor Ezi7

Indikátor XR5000Indikátor XR5000

Indikátor XRP2 Panel ReaderIndikátor XRP2 Panel Reader Vážiace snímače

(1 sada = 2 kusy)

Vážiace snímače

(1 sada = 2 kusy)

Vážiace snímače

(1 sada = 2 kusy)

Vážiace snímače

(1 sada = 2 kusy)

Laserová čítacia tyč XRSLaserová čítacia tyč XRS Hliníková vážiaca rampa 

pre loadbaru MP600

Hliníková vážiaca rampa 

pre loadbaru MP600

Váha G 2000 býkyVáha G 2000 býky

Váženie zvieratVáženie zvierat

2199,00 €
V-G1000

2199,00 €
V-G1000

590,00 €
Ezi5

590,00 €
Ezi5

999,00 €
Ezi7

999,00 €
Ezi7

2290,00 €
XR5000

2290,00 €
XR5000

999,00 €
MP600

999,00 €
MP600

1999,00 €
XRP2Panel 

1999,00 €
XRP2Panel 

1380,00 €
MP800

1380,00 €
MP800

1495,00 €
MP1010

1495,00 €
MP1010

1260,00 €
XRS-RFID

1260,00 €
XRS-RFID

890,00 €
Platforma

890,00 €
Platforma

2952,00 €
V G2000/FARB

2952,00 €
V G2000/FARB

- slúži na váženie mladého dobytka a kráv   

- max: 1000kg

- slúži na váženie mladého dobytka a kráv   

- max: 1000kg

- jednoduché ovládanie

- rýchle a presné váženie vďaka Superdamp 3 technológii

- citlivé váženie: exaktné váženie menších hmotností(presnosť na 100 g)

- automatické nulovanie: vyaretovanie váhy při špine

- veľký a dobre čitateľný displej s LED podsvietením

- robustné dvojstenné púzdro, 100 % vodo- a prachotesné, IP 67

- zabudovaná batéria pre maximálnu 20 hod. prevádzku

- vrátane adaptéra 230 V na 5 V a 5 V USB-nabíjacieho kábla 

- jednoduché ovládanie

- rýchle a presné váženie vďaka Superdamp 3 technológii

- citlivé váženie: exaktné váženie menších hmotností(presnosť na 100 g)

- automatické nulovanie: vyaretovanie váhy při špine

- veľký a dobre čitateľný displej s LED podsvietením

- robustné dvojstenné púzdro, 100 % vodo- a prachotesné, IP 67

- zabudovaná batéria pre maximálnu 20 hod. prevádzku

- vrátane adaptéra 230 V na 5 V a 5 V USB-nabíjacieho kábla 

- bluetooth rozhranie

- jednoduché ovládanie

- rýchle a presné váženie vďaka Superdamp 3 technológii

- citlivé váženie: exaktné váženie menších hmotností(presnosť na 100 g)

- automatické nulovanie: vyaretovanie váhy při špine

- veľký a dobre čitateľný displej s LED podsvietením

- robustné dvojstenné púzdro, 100 % vodo- a prachotesné, IP 67

- zabudovaná batéria pre maximálnu 20 hod. prevádzku

- vrátane adaptéra 230 V na 5 V a 5 V USB-nabíjacieho kábla 

- bluetooth rozhranie

- jednoduché ovládanie

- rýchle a presné váženie vďaka Superdamp 3 technológii

- citlivé váženie: exaktné váženie menších hmotností(presnosť na 100 g)

- automatické nulovanie: vyaretovanie váhy při špine

- veľký a dobre čitateľný displej s LED podsvietením

- robustné dvojstenné púzdro, 100 % vodo- a prachotesné, IP 67

- zabudovaná batéria pre maximálnu 20 hod. prevádzku

- vrátane adaptéra 230 V na 5 V a 5 V USB-nabíjacieho kábla 

-  7“ (17,8 cm) displej s transrefl ektívnou technoló-

giou pre dobrú čitateľnosť pri priamom slnečnom 

žiarení

- Robustné púzdro s dvojitou stenou, 100 % vodo a 

vlhko tesné, IP 67

- Exaktné sekundové meranie hmotnosti aj pri nepo-

kojných zvieratách

- Alfanumerické zadávanie dát

- Ukladá dáta jednotivých zvierat: zo 4 náušníc, 

hmotnosť a 100 dodatočných informáciíi zadaných 

užívateľom

- Kapacita pre uloženie je 1 000 000 zvieracích dát, až 

do 1000 priečinkov

- 0-násobná možnosť triedenia podľa viacerých kri-

térií    

- Počítanie prírastkov hmotnosti

- Možný prenos dát do počítača prostredníctvom 

USB, z laserových čítačiek náušníc prostredníctvom 

Bluetooth, 

alebo prostredníctvom dátového kábla ( kábel sa 

dodáva samostatne)

- Prenos dát z miesta prostredníctvom Android /Ap-

ple dát App aleb USB kľúča

- 2 USB rozhrania

- S prenosným kufríkom z tvrdého plastu, zabudo-

vanou NiMH batériou, adaptérom na 230 V, USB 

káblom 

a USB kľúčom s komunikačným softvérom

-  7“ (17,8 cm) displej s transrefl ektívnou technoló-

giou pre dobrú čitateľnosť pri priamom slnečnom 

žiarení

- Robustné púzdro s dvojitou stenou, 100 % vodo a 

vlhko tesné, IP 67

- Exaktné sekundové meranie hmotnosti aj pri nepo-

kojných zvieratách

- Alfanumerické zadávanie dát

- Ukladá dáta jednotivých zvierat: zo 4 náušníc, 

hmotnosť a 100 dodatočných informáciíi zadaných 

užívateľom

- Kapacita pre uloženie je 1 000 000 zvieracích dát, až 

do 1000 priečinkov

- 0-násobná možnosť triedenia podľa viacerých kri-

térií    

- Počítanie prírastkov hmotnosti

- Možný prenos dát do počítača prostredníctvom 

USB, z laserových čítačiek náušníc prostredníctvom 

Bluetooth, 

alebo prostredníctvom dátového kábla ( kábel sa 

dodáva samostatne)

- Prenos dát z miesta prostredníctvom Android /Ap-

ple dát App aleb USB kľúča

- 2 USB rozhrania

- S prenosným kufríkom z tvrdého plastu, zabudo-

vanou NiMH batériou, adaptérom na 230 V, USB 

káblom 

a USB kľúčom s komunikačným softvérom

- panelová čítačka RF ID čipov

- určené na čítanie elektronických známok

- displej na zobrazenie EID čísla

- spojenie s aplikáciou pre Android   

- pamäť na 20 000 záznamov

- panelová čítačka RF ID čipov

- určené na čítanie elektronických známok

- displej na zobrazenie EID čísla

- spojenie s aplikáciou pre Android   

- pamäť na 20 000 záznamov

Vážiace snímače typu MP600/MP800 boli vyvinuté pre rôzne 

druhy váženia všetkých druhov zvierat. Vážiace snímače sa 

umiestňujú pod vážiace rampy napr. pre váženie oviec, ošípa-

ných, alebo pod klietky, fi xačné vážiace zariadenia. Snímače 

disponujú nosnosťou 1500 / 2000 kg a dĺžkou 600 / 800 mm. 

Hliníkové snímače sú chránené v pozinkovanom a pozlátenom 

oceľovom púzdre kvôli zvýšenej odolnosti voči korózii.

Vážiace snímače typu MP600/MP800 boli vyvinuté pre rôzne 

druhy váženia všetkých druhov zvierat. Vážiace snímače sa 

umiestňujú pod vážiace rampy napr. pre váženie oviec, ošípa-

ných, alebo pod klietky, fi xačné vážiace zariadenia. Snímače 

disponujú nosnosťou 1500 / 2000 kg a dĺžkou 600 / 800 mm. 

Hliníkové snímače sú chránené v pozinkovanom a pozlátenom 

oceľovom púzdre kvôli zvýšenej odolnosti voči korózii.

Vážiace snímače typu MP1010 boli vyvinuté pre rôzne druhy 

váženia, pre váženie dobytka. Vážiace snímače sa montujú pod 

vážiace rampy, klietky, alebo fi xačné zariadenia. Snímače MP1010 

disponujú nosnosťou 2000 kg 

a ich dĺžka je 1010 mm. Hliníkové snímače sú chránené v pozinko-

vanom a pozlátenom oceľovom púzdre 

kvôli zvýšenej odolnosti voči korózii. 

Vážiace snímače typu MP1010 boli vyvinuté pre rôzne druhy 

váženia, pre váženie dobytka. Vážiace snímače sa montujú pod 

vážiace rampy, klietky, alebo fi xačné zariadenia. Snímače MP1010 

disponujú nosnosťou 2000 kg 

a ich dĺžka je 1010 mm. Hliníkové snímače sú chránené v pozinko-

vanom a pozlátenom oceľovom púzdre 

kvôli zvýšenej odolnosti voči korózii. 

- Dĺžka 65 cm

- k nerušenému čítaniu dát z elektronických náušníc 

- Spĺňa normy ISO 11784 a 11785 tak ako aj HDX ako aj FDX-postupy 

- Ručná laserová čítačka APR 380 sa dodáva s: USB káblom, adaptérom na 230 V, Bluetooth rozhraním 

- Laserová čítacia tyč XRS sa dodáva s: adaptérom na 230 V, 12 V káblom, batériou, sériovým pripájacím 

káblom, USB adaptérom, pripájacím káblom EziWeigh 6 a EziWeigh softvérom 

- Laserová čítacia tyč AWR 200 sa dodáva s: adaptérom na 230 V, RS232 káblom, batériou a Bluetooth 

rozhraním

- Dĺžka 65 cm

- k nerušenému čítaniu dát z elektronických náušníc 

- Spĺňa normy ISO 11784 a 11785 tak ako aj HDX ako aj FDX-postupy 

- Ručná laserová čítačka APR 380 sa dodáva s: USB káblom, adaptérom na 230 V, Bluetooth rozhraním 

- Laserová čítacia tyč XRS sa dodáva s: adaptérom na 230 V, 12 V káblom, batériou, sériovým pripájacím 

káblom, USB adaptérom, pripájacím káblom EziWeigh 6 a EziWeigh softvérom 

- Laserová čítacia tyč AWR 200 sa dodáva s: adaptérom na 230 V, RS232 káblom, batériou a Bluetooth 

rozhraním
- hliníková konštrukcia, ľahké, ľahko prenosné

- Pre dobytok, D x Š x V: 223 x 61 x 25 cm

- Protišmykový povrch

- Zakrivené, 20 cm vysoké boky zabraňujú zošmyknutiu 

zvieraťa

- Pre vážiace snímače MP600 

- hliníková konštrukcia, ľahké, ľahko prenosné

- Pre dobytok, D x Š x V: 223 x 61 x 25 cm

- Protišmykový povrch

- Zakrivené, 20 cm vysoké boky zabraňujú zošmyknutiu 

zvieraťa

- Pre vážiace snímače MP600 

- slúži na váženie býkov

- max: 2000kg

- slúži na váženie býkov

- max: 2000kg
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Oblúkové haly Bez stavebného povolenia!

OBLÚKOVÁ HALA ŠÍRKA 7,45 M

OBLÚKOVÁ HALA ŠÍRKA 8 M

Príslušenstvo pre oblúkovú halu šírka 7,45 M

Príslušenstvo pre oblúkovú halu šírka 8 M

Konštrukcia oblúkových hál odoláva zaťaženiu vetrom do 100km/h. 

Dĺžka oblúkovej haly podľa potreby zákazníka.

Najčastejšie využívaná dĺžka oblúkových hál: 12m, 18m, 24m, 30m.  

Konštrukcia oblúkových hál odoláva zaťaženiu vetrom do 100km/h. 

Dĺžka oblúkovej haly podľa potreby zákazníka.

Najčastejšie využívaná dĺžka oblúkových hál: 12m, 18m, 24m a 30m.  

Oblúkové haly je možné v krátkom čase namontovať 

a v prípade potreby demontovať.

Kat. č. Popis Vzdialenosť oblúk Snehové zaťaženie  m² Cena za m²

745050VETIS Oblúková hala, š. 7,45 m, v. 5,0 m 0,50 m 300 kg (V.> pásmo) 128,00 €

745075VETIS Oblúková hala, š. 7,45 m, v. 5,0 m 0,75 m 200 kg (IV. pásmo) 105,50 €

745100VETIS Oblúková hala, š. 7,45 m, v. 5,0 m 1,00 m 150 kg (III. pásmo) 93,75 €

745150VETIS Oblúková hala, š. 7,45 m, v. 5,0 m 1,50 m 100 kg (II. pásmo) 83,00 €

745200VETIS Oblúková hala, š. 7,45 m, v. 5,0 m 2,00 m 75 kg (I. pásmo) 77,88 €

Kat. č. Popis Vzdialenosť oblúk Snehové zaťaženie  m² Cena za m²

800050VETIS Oblúková hala, š. 8 m, v. 4,2 m 0,50 m 300 kg (V.> pásmo) 121,50 €

800075VETIS Oblúková hala, š. 8 m, v. 4,2 m 0,75 m 200 kg (IV. pásmo) 101,50 €

800100VETIS Oblúková hala, š. 8 m, v. 4,2 m 1,00 m 150 kg (III. pásmo) 92,50 €

800150VETIS Oblúková hala, š. 8 m, v. 4,2 m 1,50 m 100 kg (II. pásmo) 81,95 €

800200VETIS Oblúková hala, š. 8 m, v. 4,2 m 2,00 m 75 kg (I. pásmo) 76,55 €

Kat. č. Popis Rozmer dverí PVC plachta Cena za ks

PS745VETIS Predná stena s rolovacími dverami 3,50 x 3,50 m 680 g/m² 1702,95 €

ZS745VETIS Zadná stena Plná PVC 680 g/m² 726,00 €

HZ745VETIS Horné zakrytie Plné PVC 680 g/m² 343,00 €

Kat. č. Popis Rozmer dverí PVC plachta Cena za ks

PS800VETIS Predná stena s rolovacími dverami 2,40 x 3,50 m 680 g/m² 1676,50 €

ZS800VETIS Zadná stena Plná PVC 680 g/m² 660,00 €

HZ800VETIS Horné zakrytie Plné PVC 680 g/m² 330,00 €

OBLÚKOVÁ HALA ŠÍRKA 9,45 M

Príslušenstvo pre oblúkovú halu šírka 9,45 M

Konštrukcia oblúkových hál odoláva zaťaženiu vetrom do 100km/h. 

Dĺžka oblúkovej haly podľa potreby zákazníka.

Najčastejšie využívaná dĺžka oblúkových hál: 12m, 18m, 30m a 34m.  

Kat. č. Popis Vzdialenosť oblúk Snehové zaťaženie  m² Cena za m²

945050VETIS Oblúková hala, š. 9,45 m, v. 5,8 m 0,50 m 300 kg (V.> pásmo) 145,50 €

945075VETIS Oblúková hala, š. 9,45 m, v. 5,8 m 0,75 m 200 kg (IV. pásmo) 96,50 €

945100VETIS Oblúková hala, š. 9,45 m, v. 5,8 m 1,00 m 150 kg (III. pásmo) 89,95 €

945150VETIS Oblúková hala, š. 9,45 m, v. 5,8 m 1,50 m 100 kg (II. pásmo) 97,95 €

945200VETIS Oblúková hala, š. 9,45 m, v. 5,8 m 2,00 m 75 kg (I. pásmo) 73,95 €

Kat. č. Popis Rozmer dverí PVC plachta Cena za ks

PS945VETIS Predná stena s rolovacími dverami 3,50 x 3,50 m 680 g/m² 1742,50 €

ZS945VETIS Zadná stena Plná PVC 680 g/m² 818,50 €

HZ945VETIS Horné zakrytie Plné PVC 680 g/m² 239,50 €
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Bez stavebného povolenia!

OBLÚKOVÁ HALA ŠÍRKA 12 M – rovné sloupy

OBLÚKOVÁ HALA ŠÍRKA 12 M

Príslušenstvo pre oblúkovú halu šírka 7,45 M

Príslušenstvo pre oblúkovú halu šírka 12 M

Konštrukcia oblúkových hál odoláva zaťaženiu vetrom do 100km/h. 

Dĺžka oblúkovej haly podľa potreby zákazníka.

Najčastejšie využívaná dĺžka oblúkových hál: 18m, 24m, 30m a 36m.  

Konštrukcia oblúkových hál odoláva zaťaženiu vetrom do 100km/h. 

Dĺžka oblúkovej haly podľa potreby zákazníka.

Najčastejšie využívaná dĺžka oblúkových hál: 20m, 25m, a 34m.  

Kat. č. Popis Vzdialenosť oblúk Snehové zaťaženie  m² Cena za m²

R1200050VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 5,8 m 1,00 m 300 kg (V.> pásmo) 191,50 €

R1200075VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 5,8 m 1,50 m 200 kg (IV. pásmo) 143,95 €

R1200100VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 5,8 m 2,00 m 150 kg (III. pásmo)   120,00 €

R1200150VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 5,8 m 2,50 m 100 kg (II. pásmo)   101,50 €

R1200200VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 5,8 m 3,00 m 75 kg (I. pásmo)   109,50 €

Kat. č. Popis Vzdialenosť oblúk Snehové zaťaženie  m² Cena za m²

1200050VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 6,5 m 1,00 m 300 kg (V.> pásmo) 191,50 €

1200075VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 6,5 m 1,50 m 200 kg (IV. pásmo) 143,95 €

1200100VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 6,5 m 2,00 m 150 kg (III. pásmo)  120,00 €

1200150VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 6,5 m 2,50 m 100 kg (II. pásmo)  101,50 €

1200200VETIS Oblúková hala, š. 12 m, v. 6,5 m 3,00 m 75 kg (I. pásmo)  88,50 €

Kat. č. Popis Rozmer dverí PVC plachta Cena za ks

RPS1200VETIS Predná stena s rolovacími dverami 4,50 x 4,50 m 680 g/m² 2442,00 €

RZS1200VETIS Zadná stena Plná PVC 680 g/m² 1386,00 €

RHZ1200VETIS Horné zakrytie Plné PVC 680 g/m²   646,50 €

Kat. č. Popis Rozmer dverí PVC plachta Cena za ks

PS1200VETIS Predná stena s rolovacími dverami 4,50 x 4,50 m 680 g/m² 2442,00 €

ZS1200VETIS Zadná stena Plná PVC 680 g/m² 866,25 €

HZ1200VETIS Horné zakrytie Plné PVC 680 g/m²    404,25 €

OBLÚKOVÁ HALA ŠÍRKA 6,45 M

Príslušenstvo pre oblúkovú halu šírka 6,45 M

Konštrukcia oblúkových hál odoláva zaťaženiu vetrom do 100km/h. 

Dĺžka oblúkovej haly podľa potreby zákazníka.

Najčastejšie využívaná dĺžka oblúkových hál: 12m, 18m, 24m a 30m.  

Kat. č. Popis Vzdialenosť oblúk Snehové zaťaženie  m² Cena za m²

645050VETIS Oblúková hala, š. 6,45 m, v. 4,8 m 0,50 m 300 kg (V.> pásmo) 131,00 €

645075VETIS Oblúková hala, š. 6,45 m, v. 4,8 m 0,75 m 200 kg (IV. pásmo) 111,00 €

645100VETIS Oblúková hala, š. 6,45 m, v. 4,8 m 1,00 m 150 kg (III. pásmo) 99,00 €

645150VETIS Oblúková hala, š. 6,45 m, v. 4,8 m 1,50 m 100 kg (II. pásmo) 87,00 €

645200VETIS Oblúková hala, š. 6,45 m, v. 4,8 m 2,00 m 75 kg (I. pásmo) 81,00 €

Kat. č. Popis Rozmer dverí PVC plachta Cena za ks

PS645VETIS Predná stena s rolovacími dverami 3,50 x 3,50 m 680 g/m² 1663,00 €

ZS645VETIS Zadná stena Plná PVC 680 g/m²   646,95 €

HZ645VETIS Horné zakrytie Plné PVC 680 g/m²  316,95 €

Oblúkové haly
Prednosťou konštrukcie oblúkových hál je základná oceľová konštrukcia profi lu U. Táto základná konštrukcia je veľmi 

prispôsobiteľná na rôzne typy terénu aj v prípade nerovnosti. Ukotvená konštrukcia je riešená pomocou oceľových 

klincov alebo kotiev. Hlavné rámy konšrukcie sú tvorené z rúrky s priemerom 60 mm a steny 3 mm. Konštrukcia ob-

lúkovej haly je pripojený k rúre s priemerom 48 mm a steny 1,5 mm. Opláštenie oblúkovej haly tvorí PVC plachta 680 

g/m². Plachta je vhodná do teplotných podmienok od - 30 až 70 °C. Tento typ plachty je odolný voči UV žiareniu, ag-

resívnych látok, oteru a trhaniu. Farba plachty je štandardne zelená. Ďalšie možnosti farby podľa vzornkovníka farieb.
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Ochrana Vášho sena a slamy

pred znehodnotením

Original SUBTEX

Rozmery     Veľk. plochy

10,4x 12,5 m     130 m2

10,40 x 25 m     260 m2

13 x 25 m     325 m2

15,6 x 12,5 m     195 m2

15,6 x 15,6 m     243,36 m2

15,6 x 25 m     390 m2

Hmotn. +/-5%

18,2 kg

36,4 kg

45,5 kg

27,3 kg

34,07 kg

54,6 kg

Cena

227,50 €

455,00 €

569,00 €

360,00 €

440,00 €

699,95 €

- textilná ochranná tkanina, ktorá chráni okrúhle balíky 

(sena a  slamy)  na voľnom priestranstve  pred vetrom a 

dažďom,  umožňuje účinné dýchanie balíkov sena alebo 

slamy

- vysoká kvalita slamy je zachovaná v celej zimnej sezóne

- ubúdanie vody (odvádza dažďovú vodu uhol sklonu> 45 

°)

- odolná proti zdvíhaniu vetrom (slama zaschne aj po vý-

datnej zrážke)

- Vysoko odolná proti roztrhnutiu (znáša aj silný vietor)

- parapriepustná (zamedzí vzniku  plesní)

-  UV stabilná (dlhá životnosť, minimálne 5 rokov)

Clackpack
Patentovaný jednoduchý 

systém na zaťaženie

a fi xovanie plachty

SUBTEX

R



MADE

IN

GERMANY

Nosník / šírka priechodu

1 m

Šírka pásky 30cm

5 upínacích a kyvadlových líšt

Šírka pásky 20cm

8 upínacích a kyvadlových líšt

1,25 m 6 upínacích a kyvadlových líšt 10 upínacích a kyvadlových líšt

1,5 m 7 upínacích a kyvadlových líšt 12 upínacích a kyvadlových líšt

2 m 10 upínacích a kyvadlových líšt 16 upínacích a kyvadlových líšt

Cena

- vysoká priepustnosť svetla

- zaoblené pozdĺžne hrany

- vysoká odolnosť proti opotrebovaniu

- UV stabilizované

- bezproblémová a jednoduchá montáž pomocou 

nosníka (k dispozícii v štyroch dĺžkach) a upínacej 

a kyvadlovej lišty  v 20 cm a 30 cm

- všetky kovové časti sú vyrobené z vysoko kvalit-

nej nerezovej ocele AISI 304

Oblasti použitia:

- poľnohospodárstvo

- jazdecký šport: otvorené stajne, výbehy, atď.

- ochrana strojov zariadení  pred prachom, 

postriekaním a zvuková izolácia 

- oddeľovanie hangárov a  pracovných miest

Naše odporúčania pre optimálne upevnenie:

Šírka pásky

Hrúbka pásky:

20 cm / 30 cm

2 mm / 3 mm

Dĺžka: 25 m / 50 m 

Hmotnosť: 13 – 55 kg

Odporúčané prevádzková teplota: +50 °C do -20°C

Farba: modrá transparentná

Technické údaje:

PVC pásy PVC pásy

291150

291151

291155

291156

25 m

50 m

50 m

25 m

30 cm

30 cm

20 cm

20 cm

3 mm

3 mm

2 mm

2 mm

159,95 €

269,95 €

125,00 €

69,99 €

Popis

291157

291158

291159

291160

100 cm

125 cm

150 cm

200 cm

Nerezový nosník

Nerezový nosník

Nerezový nosník

291154

291161

30 cm

20 cm

Upínacia a kyvadlová lišta, nerezová

Upínacia a kyvadlová lišta, nerezová

Nerezový nosník

Cena

16,95 €

22,99 €

27,99 €

37,99 €

3,39 €

2,79 €

Nosník / šírka

1 m

1,25 m

1,5 m

2 m

j ý p

- ochrana stroj

postriekaním a

- oddeľovanie 

Naše odporúč

Š

Technické úda
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Ochranný golier Classic mliečný

Desino jod dezinfekčný 

spray, 500ml

Chinoseptan 

pudrový sprej, 

200ml

Čítačka

mikročipov

Mikročip 2x12mm s aplikátorom

Strieborný 

spray aloxan, 

200ml

Golier pre psov a  mačky. Vyrobený zo silného a  fl exi-

bilného polyetylénu. Lacné riešenie na ochranu  rán.

Obojky  sú vyrobené  z ekologického  materiálu 

- 100% polypropylén.

- prístroj na čítanie

FDX transpondérov

(mikročipov)

ISO 11784

Ergonomický dizajn aplikátora uľahčuje aplikáciu mikročipu. Aplikátor má bez-

pečnostnú poistku, ktorá zabraňuje, aby čip bol aplikovaný alebo dislokovaný 

náhodne. Kliknutie pri aplikácii čipu veterinára uistí o  jeho správnej implan-

tácii. Veľkosť čipu 2 x 12 mm je dostatočne malá, aby dovoľovala subkutánnu 

implantáciu a  súčasne nezraňovala zviera. Implantácia sa vykoná použitím 

sterilnej hypodermálnej ihly. Mikročip po vytlačení nie je možné stratiť , poško-

diť alebo premiestniť. Je potiahnutý látkou, ktorá znemožňuje migráciu čipu 

telom zvieraťa po aplikácii, preto zostáva na rovnakom mieste počas celého 

života zvieraťa. Pamäť mikročipu obsahuje unikátne číslo. Dve zvieratá nikdy 

nemôžu mať rovnaký kód. Mikročip je vyrobený FDX-B technológiou podľa 

noriem ISO 11784 / 11785.

Vhodný pre zvieratá: pes, mačka, kôň, ťava, môže sa použiť aj u jeleňov, prasiat 

a kôz.

Spôsob aplikácie: Mikročip sa u psa, mačky, koňa, ťavy a jeleňa zvyčajne apli-

kuje v oblasti krku, u prasiat v oblasti chvosta /podchvostová riasa/ a u kôz zvy-

čajne do rohoviny paznechtu.

17,99 €
Kat. č. 15894

7,95 €
Kat. č. 1584

139,95 €
Kat. č. 273668

2,45 €
Kč.273684/SCH

7,95 €
Kat. č. 1586

Kat. č. Popis Cena

Nožnice

130003/V    Noznice 13cm t/t rovne                  3,90 €

130004/V    Noznice 13cm o/t rovne                  3,90 €

130005/V    Noznice 13cm o/o rovne                  3,90 €

130006/V    Noznice 13cm t/t zahnute                3,90 €

130007/V    Noznice 13cm o/t zahnute                3,90 €

130008/V    Noznice 13cm o/o zahnute                3,90 €

130218/V    Noznice 15cm o/t zahnute                3,90 €

130936/V    Noznice 15cm o/o rovne                  3,90 €

130937/V    Noznice 15cm o/t rovne                  3,90 €

130938/V    Noznice 15cm t/t rovne                  3,90 €

130939/V    Noznice 15cm o/o zahnute                3,90 €

131156/V    Noznice 14cm o/o rovne JOSEPH           3,90 €

131164/V    Noznice 15cm t/t zahnute                3,90 €

Pean

140221/V    PEAN 14cm rovny ROCHESTER               4,60 €

140223/V    PEAN 16cm rovny ROCHESTER               4,60 €

140226/V    PEAN 16cm zahnuty ROCHESTER             4,40 €

140228/V    PEAN 20cm zahnuty ROCHESTER             5,50 €

140248/E    PEAN 14cm zahnuty ROCHESTER             4,95 €

Pinzeta anatomická

140673/V    Pinzeta anat.12,5cm ENGLISH T.O.E.      2,50 €

140674/V    Pinzeta anat.15cm ENGLISH T.O.E.        2,95 €

140677/V    Pinzeta anat.12,5cm ENGLISH B/END       2,60 €

140678/V    Pinzeta anat.15cm ENGLISH B/END         2,95 €

140690/V    Pinzeta anat.11,5cm THUMB               1,95 €

140691/V    Pinzeta anat.12,5cm THUMB               1,95 €

140692/V    Pinzeta anat.14cm THUMB                 2,00 €

140693/V    Pinzeta anat.16cm THUMB                 2,50 €

140694/V    Pinzeta anat.20cm THUMB                 2,90 €

Chirurgická pinzeta

140741/V    Pinzeta chir.11,5cm TISSUE 1:2          2,00 €

140742/V    Pinzeta chir.12,5cm TISSUE 1:2          2,00 €

140743/V    Pinzeta chir.14cm TISSUE 1:2            2,60 €

140703/V    Pinzeta chir.14cm TISSUE 3:4            2,50 €

140704/V    Pinzeta chir.14cm TISSUE 4:5            2,50 €

140744/V    Pinzeta chir.16cm TISSUE 1:2            2,90 €

140682/V    Pinzeta chir.18cm rovna POTTS-SMITH 1:2 4,60 €

Ihelec

151405/V    Ihelec MATHIEU 14cm                     12,95 €

151719/V    Ihelec MATHIEU 17cm standard            7,95 €

Kat. č. Popis Cena

273310 7,5cm 1,45 €

273320 10cm 1,65 €

273325 12,5cm 1,90 €

273330 15cm 2,30 €

273340 20cm 2,55 €

273350 25cm 3,25 €

273360 30cm 3,85 €

273367 40cm 9,95 €

273368 35cm 7,85 €

Interkokask 

dezinfekčný 

sprej 500ml

11,99 €
Kat. č. 299698

Desin

spray,

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

5 €

€

0 €

50 €

2,90 €

Veterinárne pomôcky
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- automatické vypnutie

- ukazovateľ v °C a °F

- ukazovateľ výmeny batérie

- vode odolný

Jednorazové ihly

Chirurgické šicie ihly 3/8Wound Plast sprej 

na rany 200ml

Digitálny teplomer s fl exibilnou 

sondou

Elektronický digitálny teplomer 

s fl exibilnou sondou

Digitálny teplomer 

topTEMP lomený
Digitálny teplomer

Digi-VET SC12

Teplomer digitálny 

vodotesný

Latex vyšetrovacie

rukavice s púdrom

Plexi 

striekačky

Vet  ihly Jednorazová striekačky 

3 dielne

/ komponentné

- rozsah veľkostí špeciálne pre veterinárnu prax, LL

- 100ks v balení

12ks v balení

-sterilný spray na rany 200 ml

- transparentný, vode-odolný 

ochranný fi lm bez dechtu

- šetrný k životnému prostrediu 

-vysoká presnosť, rýchle meranie(za 10 sekúnd)

-s indikáciou podsvietenia: zelená - bez horúčky, červená - 

horúčka+rozsah

-automatický zvukový signál na konci merania

-pamäť poslednej meranej hodnoty

-automatické vypnutie

-prepínateľný z ° C na ° F

-vodotesný

Technické údaje:

zobrazí rozsah:32 ° C - 43,9 ° C

presnosť:+ / - 0,1 ° C

batérie:CR2032 Lithium

- vysoká presnosť

- rýchle meranie za 10 sekúnd (orálne) alebo 17 sekúnd (rektálne)

- automatický zvukový signál na konci merania

- pamäť poslednej meranej hodnoty

- automatické vypnutie

- vodotesný

- ukazovateľ stavu výmeny batérie

Technické údaje:

zobrazí rozsah:32 ° C - 42 ° C

presnosť:+ / - 0,1 ° C

batérie:1,5V 

- teplomer na rektálne meranie 

teploty u zvierat

- rýchlosť merania za 10-15 sekúnd

- prepínateľný z ° C na ° F

- dodáva sa spolu s batériou 1,5V 

AAA Micro

- teplomer pre veľké zvieratá

- vhodný pre malé zvieratá

- vodotesný

- s alarmom a pamäťou

- 32 ° C - 43 ° C.

- viac ako 200 hodín nepretrži-

tej prevádzky, batéria 1,5 V

-dodáva so silným plastovým 

puzdrom

- nesterilné

-100ks/balenie

- rôzne veľkosti

Kompletný sortiment vysoko kvalitných 

jednorazových 3 dielnych injekčných 

striekačiek.

Tieto jednorazové injekčné striekačky sú k 

dispozícii ako centrické a excentrické. 

Sterilizované etylénoxidom. Rozlíšené 

stupňovanie. LL adaptér.

Nerezové, 12ks/balenie

6,80 €
Kat. č. 161010

5,99 €
Kat. č. 2137

27,95 €
Kat. č. 21124

9,99
Kat. č. 2138

10,95 €
Kat. č. 2130

12,99 €
Kat. č. 291102 6,60 €

Kat. č. 291103

Kat. č. Popis Cena

121270 0,5 x 16mm, 25G x 5/8“, oranžová 2,70 €

121271 0,6 x 16mm, 23G x 5/8“, modrá 2,70 €

121272 0,6 x 25mm, 23G x 1“, modrá 2,70 €

121273 0,8 x 25mm, 21G x 1“, zelená 2,70 €

121274 0,8 x 40mm, 21G x 1 ½“, zelená 2,70 €

121275 0,8 x 10mm, 21G x 3/8“, zelená 2,70 €

121276 0,8 x 16mm, 21G x 5/8“, zelená 2,70 €

121277 0,9 x 25mm, 20G x 1“, žltá 2,70 €

121278 0,9 x 40mm, 20G x 1 ½“, žltá 2,70 €

121279 1,1 x 25mm, 19G x 1“, biela 2,70 €

121280 1,1 x 40mm, 19G x 1 ½“, biela 2,70 €

121281 1,1 x 16mm, 19G x 5/8“, biela 2,70 €

121282 1,2 x 40mm, 18G x 1 ½“, ružová 2,70 €

121283 1,25 x 25mm, 18G x 1“, ružová 2,70 €

121284 1,6 x 25mm, 16G x 1“, biela 2,70 €

121285 1,6 x 40mm, 16G x 1 ½“, biela 2,70 €

Kat. č. Popis Cena Cena

2270 Veľkosť č.1 80mm 1,4mm 9,99 €

2271 Veľkosť č.2 75mm 1,4mm 9,99 €

2272 Veľkosť č.3 70mm 1,3mm 9,99 €

2273 Veľkosť č.4 65mm 1,3mm 9,99 €

2274 Veľkosť č.5 60mm 1,2mm 9,99 €

2275 Veľkosť č.6 55mm 1,1mm 9,99 €

2276 Veľkosť č.7 50mm 1,1mm 9,99 €

2278 Sada= veľkosť 1+4+7 (po 4ks) 11,00 €

Kat. č. Popis Cena

112372 Kruuse jednorazové striekačky 1ml, 100ks 5,70 €

112373 Kruuse jednorazové striekačky 2/3 ml, 100ks 5,70 €

112374 Kruuse jednorazové striekačky 5/6 ml, 100ks 5,80 €

112375 Kruuse jednorazové striekačky 10/12 ml, 100ks 9,99 €

112376 Kruuse jednorazové striekačky 20/25ml, 50ks 7,80 €

112377 Kruuse jednorazové striekačky 30/35ml, 50ks 9,40 €

112378 Kruuse jednorazové striekačky 50/60 ml, 25ks 7,60 €

Kat. č. Popis Cena

112318 5ml 3,60 €

112280 10ml 3,45 €

112285 20ml 3,90 €

112286 30ml 4,15 €

112290 50ml 5,15 €

Kat. č. Popis Cena

260761 S 6,99 €

260762 M 6,99 €

260763 L 6,99 €

260764 XL 6,99 €

Kat. č. Popis Cena

120603 ihla 1,0 x 10mm 2,60 €

120614 ihla 1,0 x 20mm 2,60 €

120722 ihla 1,2 x 15mm 2,70 €

120624 ihla 1,2 x 20mm 2,70 €

120723 ihla 1,2 x 25mm 2,70 €

120735 ihla 1,4 x 20mm 2,95€

120728 ihla 1,4 x 25mm 2,80 €

120732 ihla 1,4 x 40mm 2,95 €

120736 ihla 1,6 x 20mm 3,10 €

120744 ihla 1,6 x 25mm 3,10 €

120742 ihla 1,6 x 30mm 3,10 €

120752 ihla 1,8 x 25mm 3,20 €

120753 ihla 1,8 x 40mm 3,20 €

120759 ihla 2,0 x 20mm 3,40 €

120763 ihla 2,0 x 30mm 3,40 €

120824 ihla 2,0 x 40mm 3,50 €

Digitálny teplomer 

pre veľké zvieratá

- rýchle meranie za 8 sekúnd

- so 14cm sondou

- vysoká presnosť

- ukladanie posledných meraní

Technické údaje

Rozsah merania: 32°C do 43,9°C

Presnosť:    +/-0,1°C

Batéria:    CR032 lítiová

Veterinárne pomôcky
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KRUTEX - Vyšetrovacie rukavice

KRUTEX Soft vyšetrovacie 

rukavice

Nitril jednorazové 

rukavice 100 ks
8 mil 5,5 mil

4 mil

3,2 mil

KRUTEX Soft Fuper Touch

vyšetrovacie rukavice s ochranou ramena

KRUTEX SonoSleve vyšetrovacie rukavice

- zelené

- 95cm dlhé

- 100% polyetylén

- v boxe po 100 ks

- ideálne pre veterinárov

- žlté

- 90cm dlhé

- 100% polyetylén

- v boxe po 50ks

- ideálne pre veterinárov

Špeciálne vyvinuté vyšetrovacie rukavice so 6-im prstom pre sondy. Ruka-

vice sú ideálne pre lineárne a rektálne vyšetrenie ultrazvukom

Typ Rozmer S M L XL XXL Cena

Nitrile Premium 8 mil 15380  15381 15382 15383 15384 13,99 €

Nitrile Top 5,5 mil 15390 15391 15392 15393 15394 12,99 €

Nitrile Classic 4 mil 15370 15372 15373 15374 8,40 €

Nitrile Basic 3,2 mil 15330 15331 15332 15333 6,95 €

balenie 50ks

balenie 100ks

- oranžové

-90cm dlhé

- v boxe po 100ks

- ideálne pre veterinárov

Vysoká citlivosť
Vysoká citlivosť

Vysoká citlivosť

Vysoká citlivosť

Nízka citlivosť
Nízka citlivosť

Nízka citlivosť

Nízka citlivosť

KRUTEX Super Sensitive 

vyšetrovacie rukavice

KRUTEX zelené, vyšetrovacie 

rukavice s ochranou ramena,

90cm

VALULINE  červené vyšetrovacie

rukavice, 95cm

13,99 €
Kat. č. 260700

10,95 €
Kat. č. 260724/Z

8,60 €
Kat. č. 260685

6,90 €
Kat. č. 260690

Kat. č. Popis Cena

260706 KRUTEX SonoSleeve vyšetrovacie rukavice 100ks 16,95 €

260707 KRUTEX SonoSleeve vyštrovacie rukavice s ochranou ramena 50ks 17,95 €

15,99 €
Kat. č. 260725

R
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Dezinfekcia

100938 CHLUM.ROZTOK 500ML 59,95 €

100939 INCIDUR 6L 84,00 €

100940 INCIDUR SPRAY 500ML 12,50 €

100941 INCIDUR SPRAY 5L 5,95 €

100942 IVASAN FARM  5000ML 86,95 €

100943 IVASAN PETS 1000ML 24,90 €

100944 IVASAN SPRAY 500ML 11,60 €

100945 JODISOL  80G LIQ 100ML 2,99 €

100946 JODISOL 760G LIQ 1000ML 9,90 €

100947 JODISOL PERO 3,6G 1,99 €

100948 JODISOL SPRAY 13G 2,50 €

100949 JODISOL SPRAY 75G 3,99 €

100950 KENOCIDIN 20L 129,00 €

100951 KENODERM 5KG 28,60 €

100952 KENOLAC 20L 140,00 €

100953 KENOSEPT G 5KG 42,95 €

100954 KENOSEPT L 5KG 41,00 €

100955 KENOSTART 20L 129,00 €

100956 KICKSTART 2 10KG 160,00 €

100957 NEOCHEMOSEPT SPEZIAL 5KG ROZTOK 79,95 €

100958 NEPOREX 2 SG 1KG 19,95 €

100959 PEROXID VODIKA 3% SOL  100ML 1,70 €

100960 PEROXID VODIKA 3% SOL 1L 8,95 €

100961 PHO-CID 25KG 52,95 €

100962 PROFYMAST EMULSIO 5000ML 49,00 €

100963 PROSAVON 1000ML NAHR.NAPL DEZINF.MYDLO 5,95 €

100964 PROSAVON 5000ML NAHR.NAPL DEZINF.MYDLO 26,95 €

100965 PROSAVON BAG 1L 8,90 €

100966 PROSAVON SCRUB  500ML DEZ.MYDLO 5,60 €

100967 PROTEA EXPRESS WASH 75ML NA RUKY 1,60 €

100891 PVP JOD SPRAY 5,30 €

100968 SAVO DEZINFEKCNE 1 LITER ORIGINAL 1,85 €

100969 SAVO DEZINFEKCNE 5 LITER ORIGINAL 7,95 €

100970 SAVO PROFI PROFLOR 10KG 22,00 €

100971 SEKUSEPT EXTRA N  ROZTOK 2L 46,90 €

100982 SEPTODERM  200ML SPRAY S ROZPRASOVACOM 4,80 €

100972 SEPTODERM  500ML ROZTOK 5,60 €

100895 SEPTODERM 5000ML ROZTOK 47,00 €

100973 SEPTODERM GEL  500ML 5,90 €

100974 SEPTODERM OP OPERACNE POLE 500ML 5,70 €

100975 SIFO 500G 4,40 €

100976 SOFTASEPT-N 250ML MR FAREBNY(CERV.) 19344 7,60 €

100977 TRAUMAPET DEO SPRAY 200ML 9,30 €

100978 VANOQUAT 5L (DEZINFEKCIA MEDNICE) 120,00 €

100894 VIRKON S ANTEC PLV  1KG (VETSER.) 26,00 €

100979 VIRKON S ANTEC PLV 10KG (VETSER.) 245,00 €

100980 VIROCID  1KG 25,95 €

100981 VIROCID  5KG 99,95 €

Kat. č. Popis Cena

100896 AJATIN PLUS 1%  500ML 3,60 €

100892 AJATIN PLUS 10% 1L 10,50 €

100897 AKRIFLAVIN GRN  36G 12,95 €

100898 AVEJODIN VET SPRAY  50ML 3,95 €

100899 BATUR-EX  1L     DEZINFEKCIA 15,95 €

100900 BATUR-EX  SPRAY 0,5 L     DEZINFEKCIA 2,95 €

100901 BATUR-EX  SPRAY 1 L     DEZINFEKCIA 3,95 €

100902 BATUR  1L      DEZINFEKCIA 12,95 €

100903 BEE-SAFE  600ML (DEZINFEKCIA ULU) 28,95 €

100904 BEE-SAFE 5L (DEZINFEKCIA ULU) 169,95 €

100905 BEE-SAFE SET (30/750+600) (DEZINFEKCIA ULU) 29,50 €

100906 BETADINE 1L HNEDY 26,95 €

100907 BETADINE 1L ZELENY 29,95 €

100908 CID 20 10KG 129,95 €

100909 CID 20 25KG 299,95 €

100910 CLOREXYDERM MANI 500ML TEK.MYDLO 10,90 €

100911 DERMANIOS SCRUB CG 1L DEZINF. 10,60 €

100912 DESAM GK S VONOU  5KG 42,95 €

100913 DESIDENT CAVICIDE  200ML SPRAY 7,00 €

100914 DESIDENT CAVICIDE  700ML SPRAY MR 14,00 €

100915 DESONET 25KG 129,95 €

100916 DESPREJ  500ML 4,90 €

100917 DESPREJ 5L NAHRADNA NAPLN 34,95 €

100918 DESPREJ M  5L 43,95 €

100919 DM-CID 25KG 54,95 €

100920 DM-CID-S 24KG 85,95 €

100921 DOMESTOS 500ML PINE FRESH 2,60 €

100922 DOMESTOS 750ML PINE FRESH 3,30 €

100893 ECOCID S PLV   50G (DEZINFEKCIA) 1,20 €

100923 ECOCID S PLV  25X50G (DEZINFEKCIA) 27,95 €

100924 ECOCID S PLV 1KG (DEZINFEKCIA) 18,90 €

100925 ECOCID S PLV 2,5KG (DEZINFEKCIA) 39,95 €

100926 FORMALDEHYDUM 1000G 10,60 €

100927 FORMALDEHYDUM 5,5KG 49,95 €

100928 FORTEA PENOVE MYDLO 250ML 2,95 €

100929 GPC 8 5L 135,95 €

100930 HANDSAN    75ML DEZ.MYDLO 4,50 €

100931 HANDSAN   500ML DEZ.MYDLO 10,95 €

100932 HANDSAN  5000ML DEZ.MYDLO 53,00 €

100933 HEXAQUART PLUS 5L 19083 77,95 €

CHIROX50g CHIROX PLV  50G 2,20 €

CHIROX3kg CHIROX PLV 3KG 83,00 €

170210 CHLORAMIN T  1KG 9,90 €

100934 CHLORAMIN T  6KG 50,00 €

100935 CHLOROVE VAPNO 23 KG 33,00 €

100936 CHLOROVE VAPNO 30KG 48,95 €

100937 CHLUM.ROZTOK 250ML 33,95 €
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Fúkačka komplet v puzdre 11mm

Narkotizačná puška model JM.SP.25

Preferovaná metóda pre krátke vzdialenosti. Fúkačka je 

bezpečný a efektívny inštrument na imobilizáciu a diaľkovú 

liečbu zvierat každej veľkosti.

Fúkačka je vyrobená z karbónového vlákna a je dodávaná 

v ochrannom puzdre.

Dĺžka: 1000mm

Dosah: 8-10 m

Dĺžka (1):   65cm

Dĺžka (2):   125cm s vytiahnutou predlžovacou pažbou

Hmotnosť:   3kg so zameriavačom

Kaliber:   11mm

Dostrel: (1)   1-20m

Dostrel: (2)   1-75m

Max.dostrel:  150m, so striekačkou 1,5ml

Regulácia tlaku:  do 25 bar (+/-)

CO2 bombičky:  16h, 45g alebo 72g

Fúkacia trubica Mini-Inject

NYLONOVÉ STRIEKAČKY „Mini-Ject 2000“

PRE 11 mm HLAVNE

Ihly pre 11 mm fúkaciu trubicu 

a Delta StandardFúkacia trubica polykarbonátová Mini-ject je najjednoduchší a cenovo najdostupnejší 

striekačkový projektor vôbec. Napriek jeho relatívne nízkej dosahovej vzdialenosti 

má široké pole uplatnenia. Zvieratá v klietkach, v ZOO a laboratóriách, vzpierajúce 

sa zvieratá v praxi veterinára a všetky zvieratá s malou vzdialenosťou pre útek – od 

holubov po veľkosť slona.

Dĺžka: 900 mm

Hmotnosť: 120 g

Kaliber: 11 m

Dosah: 5-7 m

Striekačky „mini-ject 2000“ sú vhodné pre fúkacie 

trubice a všetky prístroje s hlavňami priemeru 11 mm. 

Injekčný tlak sa vyrába pomocou zapaľovacieho plynu. 

Dodávajú sa v sáčkoch po 5 kusov s otváračom ventilu 

a so spojovacím kusom.

Štandardné vybavenie:

2 striekačky „mini-ject 2000“, 2 ml 3094

3 striekačky „mini-ject 2000“, 3 ml 3095

3 ihly, 35 mm 3068

2 ihly, 25 mm 3069

2 stabilizátory „mini-ject 2000“ 3092

1 plynová patróna, 65 ml 5020

4 cvičné ihly

Kat. č.: 4030

Kat. č.: JM.SP.25

1 ml - 4,0g

Kat. č.: 3093
3 ml - 4,8g

Kat. č.: 9593

1,0 x 35 mm

Kat. č.: 3069

2 ml - 4,5g

Kat. č.: 3094
5ml - 6,1g

Kat. č.: 3096

349,00 €
Kat. č. 240830 

Cena na 

vyžiadanie

Cena na 

vyžiadanie

Cena na 

vyžiadanie

Cena na 

vyžiadanie

Imobilizácia zvierat
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- 230V / 50Hz

- 320 W

- vákuum čerpadla cca. 60 cm / Hg , 0,8 bar

- sací výkon čerpadla cca. 11 L/ min

- hmotnosť 3,45g

-230V / 50Hz

- 130W

-vákuová pumpa: 60cm/Hg -0,8bar

-sací výkon pumpy 12 L / min.

-2 voliteľné vákuové úrovne

- 2 rôzne nastavenia zváranie pre suché alebo potraviny, ktoré 

obsahujú tekutiny

-rozmery: 40,1 x 19 x 9,8cm

-hmotnosť: 2,03kg

- 110V-60Hz / 230V 50 Hz

- spotreba 0,375kW

- rozmery 390 x 260 x 140 mm

- výkon čerpadla 16 L / min

- hmotnosť 8,5kg

- vákuum 0,8mbar 

- LCD display 

- priemer noža: 195mm

- výkon motora : 120W

- kapacita rezu: 200x130mm

- hmotnosť: 11kg 

- skoro všetky časti sú vyrobené z ne-

rezovej oceľe

- dodávané plniace trubice sú vyrobe-

né z nerezovej oceľ: 16,22,32,38mm

- valec je vyrobený z nerezovej ocele, kryt je 

vyrobený z kovu odolnému opotrebeniu

- jednoduché čistenie

- dodávané plniace trubice sú vyrobené z umelej 

hmoty : 10, 20, 30, 40mm

- obsahuje samobrúsiaci nôž

- 220-240V / 50Hz

- 480W

- výkon: 120kg / hod

- rozmery: 24 x 47 x 39cm

- počet otáčok šneka: 160/min

- priemer noža: 220mm

- výkon motora: 120W

- kapacita rezu: 160x150mm

- hmotnosť: 12kg 

- rozmery: 430 x 490 x 410mm

- rozmery komory: 330 x330 200mm

- hmotnosť 36 kg 

- napätie: 110V-60Hz / 230V – 60Hz

- spotreba: 0,3 kW

- menovitá kapacita čerpadla: 7m3/hod

- zváranie: 1x320mm

Nádoba na potravinárske 

účely, 65 L

Náhradné súčiastky k mlynčeku TS Elegant

Nože na mäso

Háky na mäso, nerezové

Brúsky na nože

Baliaci prístroj

„MAGIC VAC“ –  Champion

Baliaci prístroj vákuový

„MAGIC VAC“ – DINAMIKA

Vákuové balenia

Baliaci prístroj „Meaty MINI“

Meaty krájač

„LUSSO 195GL CEV“

Plnička klobásy ECO

stojaca / vertikálna

Plnička klobásy ECO

Mlynček na mäso elektrický

TS 12 EL/160 Elegant

Meaty krájač „LUXOR 22CEV“ 

s tefl ónovou  platňou

Baliaci prístroj 

Meaty BREEZE

Nádoba na mäso a ryby 

500x340x120mm

27,95 €
Kat. č. 254344

6,99 €
Kat. č. 254417

399,95 €
Kat. č. 16987

169,95 €
Kat. č. 16933

369,95 €
Kat. č. 16811

399,95 €
Kat. č. 16978

495,00 €
Kat. č. 16810

2199,00 €
Kat. č. BV00002

Kat.č. Popis Kapacita Rozmer Cena

AC665022 Plnička ECO7 7L 30x34x83 cm 449,00 €

AC665030 Plnička ECO 10 10L 30x33x58 cm 549,00 €

Kat.č. Popis Kapacita Rozmer Cena

AC665115 Plnička ECO3 3L 30x34x57 cm 240,00 €

AC665125 Plnička ECO 5 5L 30x34x69 cm 340,00 €

Kat.č. Popis Cena

17043 Náhradný nôž 12,95 €

110631 Mriežka 3mm 39,95 €

110641 Mriežka 4,5mm 29,95 €

110661 Mriežka 6mm 29,95 €

110681 Mriežka 8mm 29,95 €

110701 Mriežka 10mm 29,95 €

110721 Mriežka 12mm 29,95 €

Kat.č. Popis Cena

100622 Nôž na mäso 22cm                        36,95 €

100627 Nôž na mäso 27cm                        46,95 €

101618 Nôž na mäso odblaňovací 18cm            29,95 €

106614 Nôž na mäso vykosťovací 14cm            29,95 €

109616 Nôž na mäso vykosťovací 16cm zahnutá čepel 28,90 €

110616 Nôž na mäso vykosťovací 16cm            27,95 €

106618 Nôž na mäso vykosťovací 18cm            31,95 €

107618 Nôž na mäso vykosťovací 18cm ohybný     28,00 €

100616 Nôž na mäso píchací 16cm                29,99 €

100618 Nôž na mäso píchací 18cm                29,95 €
Kat.č. Popis Cena

17056S      Hák na mäso INOX 100x4mm, 10ks/bal         6,95 €

17057S      Hák na mäso INOX 120x5mm,  10ks/bal         9,95 €

17058S      Hák na maso INOX 140x5mm,  10ks/bal         10,95 €

17059S      Hák na mäso INOX 140x6mm, 10ks/bal                  10,90 €

17060S      Hák na mäso INOX 160x6mm,  10ks/bal         11,95 €

17062S      Häk na mäso INOX 180x8mm,  10ks/bal         23,99 €

Kat.č. Popis Cena

114630 Brúska na nože 30 cm gulata             56,95 €

116630 Brúska na nože 30 cm oválna             94,95 €

17082-02 Brúska na mäso ISTOR Standard 24,95 €

Kat.č. Popis Cena

BV16988 MEATY Rolle, vákuová fólia 600x20cm, balenie po 2ks 7,99 €

BV16989 MEATY Rolle, vákuová fólia 600x30cm, balenie po 2ks 11,99 €

16990-50 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 15x30cm, balenie po 50ks 6,95 €

16994-50 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 16x23cm, 105My, balenie po 50ks 6,50 €

16991-50 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 25x35cm, balenie po 50ks 12,00 €

16992-50 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 25x50cm, balenie po 50ks 17,00 €

16993-50 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 30x40cm, balenie po 50ks 17,95 €

16997-50 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 20x30cm, balenie po 50ks 8,95 €

17025-50 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 12x55cm, balenie po 50ks 9,90 €

BV17003 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 35x45cm, balenie po 50ks 22,00 €

BV17004 MEATY vákuový sáčok vrúbkovaný, 40x60cm, balenie po 50ks 35,00 €

BV17005 MEATY vákuový sáčok hladký, 15x30cm, 90My, balenie po 50ks 5,00 €

BV17006 MEATY vákuový sáčok hladký, 20x30cm, 90My, balenie po 50ks 7,95 €

BV17007 MEATY vákuový sáčok hladký, 25x35cm, 140My, balenie po 50ks 17,50 €

BV17008 MEATY vákuový sáčok hladký, 30x40cm, 140My, balenie po 50ks 22,00 €

BV17009 MEATY vákuový sáčok hladký, 40x60cm, 140My, balenie po 50ks 45,95 €

- obsahuje samobrúsiaci nôž

- 230V, 50Hz

- počet otáčok šneka 160/min

- hmotnosť 13,5kg

- 480W

- výkon: 120kg / hod

- rozmery: 47,5 x 24 x 337cm

Mlynček na mäso elektrický 

Typ 12 Inox/160 Elegant

599,95 €
Kat. č. BV20718

699,95 €
Kat. č. 17042

Spracovanie mäsa
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Sprcha na vemeno original Gilmour

Umývacia kefa s bielymi 

štetinami z perlonu

Kefa s rúčkou

VETIS elektrická centrifúga 220V

VETIS ručná centrifúga 80 L

Mliečna

centrifúga

FJ90AP

Mini pastér FJ 15

Šatka na syr 35x35cmHarfa na syr, 

umelohmotná

Šatka na syr 50x50cm

Maselník 

elektrický, 

nerezový

Šatka na syr 75x75cm

Šatka na syr 105x105cm

Formy na syr 

Formy na syr 

Umývacia kefa s bielymi 

štetinami z perlonu

- vhodná pre horúcu / studenú vodu

- puzdro z kovovej zliatiny

- solídny mosadzný ventil

- fi xovanie páky pre trvalé postrekovanie

- pero z ušľachtilej ocele

- samoregulačné tesnenie proti kvapkaniu

- vrátane dielu pre pripojenie hadice

- ohybná čistiaca kefa

- s ergonomickou umelohmotnou rúčkou

- s modrými štetinami z polyesteru

- otáčky bubna, min-1 10500

- počet diskov v bubnu, 10 až 12 ks

- kapacita mliečnej misky, 12 l

- max. obsah tuku odstredeného mlieka, 0,05 %

- rozsah nastavenia objemu

smotana / odstredené mlieko 1: 4 až 1:10

- výška: 520 mm

- priemer bubna: 365 mm

- hmotnosť: 6 kg

- max. výkon 80  l / h 

- počet diskov v bubnu, 10 až 12 ks

- kapacita mliečnej misky, 12 l

- max. obsah tuku odstredeného mlieka, 0,05 %

- rozsah nastavenia objemu

smotana / odstredené mlieko 1: 4 až 1:10

- výška: 520 mm

- priemer bubna: 365 mm

- hmotnosť: 6 kg

230V

50Hz

70W

o 20% vyšší výkon- jednoduchý, dvojplášťový malý pastér

- objem 15 L

- výkon vykurovacieho telesa 2kW,

ktoré ohreje východiskovú teplotu

4° za približne 1 hodinu na max. 82°

- 230V

- LED riadenie,

s teplomerom

na vrchnáku

- prístrojom je možné

pasterizovať mlieko

a ovocnú šťavu

- prístrojom je možné

vyrobiť jogurt

3,80 €
Kat. č. 2916

4,60 €
Kat. č. 29176

Kat.č. Číslo obr. Cena

13051 9 5,95 €

13056 10 5,50 €

13048 11 2,90 €

13058 12 5,99 €

13057 13 4,50 €

13054 14 3,95 €

13049 15 3,40 €

13055 16 15,95 €

13053 17 3,50 €

13052 18 3,95 €

Kat.č. Popis Cena

13040V1200G   Forma na syr kruhovitá 1200g      6,50 €

13040V700G    Forma na syr kruhovitá 400/700g   5,50 €

13052V100G    Forma na syr malá 50/100g         0,99 €

13052V150G    Forma na syr malá 100/150g        0,99 €

13052V200G    Forma na syr malá 200g            2,50 €

13052V250G    Forma na syr malá 200/250g        1,90 €

13052V500G    Forma na syr malá 300/500g        2,30 €

13053V300G    Forma na syr tvaru koša 200/300g  0,99 €

13053V400G    Forma na syr tvaru koša 300/400g  0,99 €

13053V500G    Forma na syr tvaru koša 300/500g  1,40 €

13054V        Forma na syr tvaru koša 400/500g  1,60 €

13056V        Forma na syr hranatá 500g         1,50 €

13057V        Forma na syr pyramída             4,99 €

13058V        Forma na syr srdce 80g            0,99 €

12,95 €
Kat. č. 29174

499,00 €
Kat. č. 13304

3,50 €
Kat. č. 13034

5,95 €
Kat. č. 16462

7,95 €
Kat. č. 13036

12,95 €
Kat. č. 16463

Kat. č. Popis Cena

170354/V zelená, s plastovou vložkou 8,99 €

170353/V červená, s mosadznou vložkou 10,99 €

Kat. č. Popis Cena

13220 25 L 269,00 €

13221 40 L 279,00 €

13222 50 L 289,00 €

13223 60 L 299,00 €

Kat. č. Popis Cena

17600 Model 15, 80 L (umelohmotný základ, všetky ostatné diely sú kovové) 365,00 €

17601 Model 17, 100L (umelohmotný základ a komora, všetky ostatné diely sú kovové) 359,00 €

17602 Model 18, 80 L( všetky diely sú kovové)    399,00 €

17603 Model 19, 80 L ( všetky diely sú umelohmotné) 330,00 €

Kat. č. Popis Cena

17604
Model 07 (kovový základ, umelohmotná 

miska umelohmotné chrliče a disky)
340,00 €

17605 Model 09 (všetky diely sú kovové) 395,00 €

599,00 €
Kat. č. 17597

1305113051 1305613056

1305713057
1304813048

1305813058

1304913049

1305413054

1305313053

13054130541305513055

30,95 €
Kat. č. 13008

13040V1200G 13052V150G 

13052V500G

13053V500G

13040V700G 13052V200G 

13053V300G

13054V

13057V  

13053V400G 

13056V 13058V

13052V100G 

13052V250G  

13052V150G
13052V100G

13052V250G

1

13052V250G 
13052V500G

3053V500G3

Spracovanie mlieka
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Filtračný rukáv tepelne utesnený

UVMILK
fi lter

Filtračný rukáv, šitý
- 250listov v kartóne

- pre odsávacie zariadenia

- vysoko kvalitná potravinárska netkaná textília

- šírka: 57/60mm

 UVMilk ponožkový fi lter
UVMilk vysoko efektívny mliečny fi lter

UVMilk olejový fi lter

UVMilk palivový fi lter

UVMilk vzduchový / plynový 

fi lter

UVMilk zosieťovaný fi lter

UVMilk vodný fi lter

- hygiena mlieka

- čistenie jemného mlieka

- vyšší stupeň mlieka

- čistenie oleja na rôznych fázach 

spracovania

- čistenie paliva

- predlženie životnosti

- efektívne čistenie vzduchu na vstupe

- primárne čistenie

- primárne čistenie kvapalín

- čistenie vody od mechanických nečistôt

- piesok, hrdza, odstránenie hliny

- pre odsávacie zariadenia

- vysoko kvalitná potravinárska netkaná textília

Kat. č. Dĺžka Pre Cena

46160 250mm Miele (Meltec), Lister Fullwood 14,00 €

46161 320mm DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina 15,95 €

46162 455mm Westfalia, GEA, Meltec 21,00 €

46163 500mm Meltec 22,50 €

46164 530mm Fullwood, Packo 24,95 €

46165 620mm DeLaval, Boumatoc, Flaco, Manus 26,95 €

Kat. č. Dĺžka Šírka Pre Cena

46190 250mm 57/60mm Miele (Meltec), Lister, Fullwood 15,95 €

46191 280mm 57/60mm 16,95 €

46192 320mm 57/60mm DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina 16,95 €

46193 455mm 57/60mm
Westfalia, GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte

Pre ovčie a kozie mlieko s vysokým obsahom tuku
22,95 €

46194 480mm 57/60mm System happel 24,95 €

46195 500mm 57/60mm Meltec 26,95 €

46196 530mm 57/60mm Lemmer Fullwood, Packo 26,95 €

46197 620mm 57/60mm DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte 28,95 €

46166 455mm 75/78mm S.A.C. 14,95 €

46130 620mm 75/78mm Lely (robot na dojenie) 34,95 €

46167 820mm 75/78mm Westfalia 51,95 €

46170 610mm 95mm DeLaval 20,95 €

Mliečne fi ltre

Ceny na vyžiadanie
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Kat.č. Názov
PRIESTORY 

proti hmyzu Cena

100181 ALLERDERM SPOT ON MALE PSY A MACKY DO 10KG 6X2ML * * 16,50 €

100182 ALLERDERM SPOT ON STRED. A VELKE PSY NAD 10KG 6X4ML * 24,50 €

100183 ANTIPAR.CANISSHAMPO 200ML BIOVETA * 4,85 €

100188 ARPALIT BIO REPELENT 150ML (KOMARE, KLIESTE) * * * * * * 6,60 €

100184 ARPALIT CAT ELEKTRONICKY REPELENT * 19,95 €

100185 ARPALIT DOG ELEKTRONICKY REPELENT * 19,95 €

100186 ARPALIT NEO PENA 150ML (RUZOVY) * * * * * * * 3,95 €

100189 ARPALIT NEO SAMP.250ML ANTIPAR.S BAMBUS.EXTR. * * * * 3,95 €

100187 ARPALIT NEO SPRAY 150ML (BIELY) * * * * * * * 3,95 €

100190 ARPALIT NEO SPRAY LESK 150ML * * * * 3,95 €

100191 ARPALIT NEO SPRAY MR 150ML (ZELENY) MECH.ROZPR. * * 3,95 €

100192 BEAP ANTIP.OBOJOK BIO BAND CAT 35CM 243-10665 * 3,00 €

100193 BEAP ANTIP.OBOJOK BIO BAND DOG 65CM 244-10664 * 3,20 €

100194 BEAP ANTIP.OBOJOK DIAZ 35CM CAT 243-126347 * 3,50 €

100195 BEAP ANTIP.OBOJOK DIAZ 65CM PES 244-126446 * 3,50 €

100196 BEAP ANTIP.OBOJOK SOS FLEA TICK 35CM CAT 243-124633 * 4,95 €

100197 BEAP ANTIP.OBOJOK SOS FLEA TICK 60CM STENA 244-121694 * 5,50 €

100198 BEAP ANTIP.OBOJOK SOS FLEA TICK 70CM PES 244-124640 * 5,00 €

100199 BEAP ANTIP.OBOJOK XXL 85CM PES  244-121557 * 2,95 €

100200 BEAP KVAPKY FLD CAT 3PIPETY 243-10839 * 6,30 €

100201 BEAP KVAPKY FLD LARGE DOG 3PIPETY 244-10828 * 6,60 €

100202 BEAP KVAPKY FLD SMALL DOG 3PIPETY 244-10833 * 6,60 €

100203 BEAP PROTECTOR PLUS  400ML (NA LEZUCI HMYZ) 244-11037 * 13,60 €

100204 BEAP SAMP.BEA FLEA 200ML ANTIP.HYG.OCHR. 244-125142 * 5,60 €

100205 BEAP SPOT ON SPRAY 150ML ANTIP.SPRAY 244-135615 * 7,70 €

100206 BEAP SPOT ON SPRAY 150ML CAT ANTIP.SPRAY 243-136834 * 6,70 €

100207 BEAP SPOT ON SPRAY 400ML ANTIP.SPRAY 244-135622 * 9,50 €

100208 BEAP TOTAL SPRAY 400ML (NA LEZUCI HMYZ) 244-110391 * 11,50 €

100209 BIOCID 0,4%  250ML SPRAY * * * 5,00 €

100210 BIOCID 0,4% 1000ML NAPLN NAHRADNA * * * 9,00 €

100211 BIOKILL  100ML (NA PROSTREDIE) ZLTY * 3,95 €

100212 BIOKILL  200ML (NA PROSTREDIE) * 4,90 €

100213 BIOKILL  450ML (NA PROSTREDIE) * 6,90 €

100214 BIOKILL 1000ML NAPLN (NA PROSTREDIE) * 10,90 €

100215 BIOKILL 5000ML NAPLN (NA PROSTREDIE) * 43,00 €

100216 BIOKILL SPRAY 100ML (NA ZVIERATA) ORANZOVY * * * * * * * * * 6,00 €

100217 BIOKILL SPRAY 500ML (NA ZVIERATA) * * * * * * * * * 10,90 €

100218 BOLFO OBOJOK MALY 38CM MACKA A PES * * 10,95 €

100219 BOLFO OBOJOK VELKY 70CM PES * * 11,90 €

100220 BOLFO SPRAY 250ML * * 9,50 €

Voľnopredajné antiparazitiká
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Kat.č. Názov
PRIESTORY 

proti hmyzu Cena

100221 DEFENDOG SPRAY 250ML * 12,50 €

100222 DIFFUSIL REPELENT 200ML * * * * * * * * * * 5,50 €

100223 DIFFUSIL REPELENT PLUS 200ML * * * * * * * * * * 5,90 €

100224 DIFFUSIL V-MR JONATHAN 175ML VITALIZER * 3,50 €

100225 DIFFUSIL V JONATHAN SPR 150ML VITALIZER * 3,50 €

100226 EKOSIP  50G * * * * 6,50 €

100227 EKOSIP  50G  NAHR.NAPLN * * * * 5,60 €

100228 EKOSIP 150G * * * * 12,50 €

100229 FIPRON SPRAY 100ML * * 12,95 €

100230 FIPRON SPRAY 250ML * * 21,95 €

100231 FRONTLINE 100ML SPRAY * * 14,99 €

100232 FRONTLINE 250ML SPRAY * * 27,90 €

100233 JONATHAN SAM.ANTIP. 250ML PROTI PARAZITOM 3,50 €

100234 KILTIX OBOJOK MALY PES 38CM * 17,60 €

100235 KILTIX OBOJOK STREDNY PES 53CM * 18,60 €

100236 KILTIX OBOJOK VELKY PES 70CM * 19,99 €

100237 KW SAMPON PROTI CUDZOPAS. 250ML * 9,00 €

100238 LADY SAMPON ANTIPARAZITNY  200ML * 9,75 €

100239 LADY SAMPON ANTIPARAZITNY  400ML * 16,95 €

100251 ORTHOSAN V ANTIP.SAMPON 250ML * * 3,70 €

100250 ORTHOSAN V FORTE 150ML ANTIP.SAMP.PENA * * 3,60 €

100240 REPELENTNY OBOJOK PRE KONA 100CM EQUI 7 * 14,95 €

100241 SAM.BENNY ANTIPAR.200ML 481.48 2,20 €

100242 SAM.PES ANTIP.TOMMI S.O.S 250ML ROZMARINOM 0675 * 3,90 €

100243 SAM.PES ANTIP.TOMMI S.O.S 500ML ROZMARINOM 0684 * 5,95 €

100244 SAM.PES DW ANTIPARAZIT.500G * 4,00 €

100245 SAM.PES DW S REPELENTOM 500G * 3,00 €

100246 SAM.PET EXPERT ANTIPAR.300ML 481.58 2,90 €

100247 SERGEANTS DUAL 34CM MALY PES A MACKA * * 10,95 €

100248 SERGEANTS DUAL 60CM DOG STREDNY * 11,95 €

100249 SERGEANTS DUAL 65CM LARGE DOG * 13,00 €

100252 SERGEANTS GREEN OBOJOK 35CM PRE MACKY * 6,99 €

100253 SERGEANTS GREEN OBOJOK 60CM PRE PSY * 7,90 €

100254 SERGEANTS GREEN SPOT-ON PRE MACKY (3X1,5ML) * 16,95 €

100255 SERGEANTS GREEN SPOT-ON PSY  DO 12KG (3X2,5ML) * 16,95 €

100256 SERGEANTS GREEN SPOT-ON PSY 12-30KG (3X5ML) * 17,50 €

100257 SERGEANTS GREEN SPOT-ON PSY NAD 30KG (4X5ML) * 18,50 €

100258 VS ECTOSPRAY 250ML (VTAKY) 0,25%PERMETRIN * * * 12,90 €

100259 VS MITE-KILLER 500ML (VTAKY) * * * 19,00 €

Voľnopredajné antiparazitiká
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Voľnopredajné antiparazitiká pre psov a mačky

3,99 €
Kat. č. 81971

7,99 €
Kat. č. 81684

6,60 €
Kat. č. 100188

3,95 €
Kat. č. 100187

3,70 €
Kat. č. 100251

3,50 €
Kat. č. 100225

3,50 €
Kat. č. 1002243,60 €

Kat. č. 100250

3,95 €
Kat. č. 100186 3,95 €

Kat. č. 100189

3,99 €
Kat. č. 81683

1,20 €
Kat. č. 83539

7,99 €
Kat. č. 81972

2,80 €
Kat. č. 82497

Antiparazitárny obojok pre psy, 60cm 

Pipety-spot pre mačky 3ks v balení

Arpalit® Bio repelent sprej 150ml

DIFFUSIL V (JONATHAN)

Vitalizér srsti a kondicionér

sprej, antiparazitárny,

pre psov 1x150 ml

Diff usil V - MR vitalizér srsti 

a kondicionér 175ml

Arpalit Neo sprej

Orthosan antiparazitárny 

šampón 250 ml

Orthosan V Forte

antiparazitárny

šampón penový 150ml

ARPALIT NEO pena 150 ml Arpalit Neo šampón

proti parazitom

s bambusovým extraktom

Antiparazitárny obojok pre mačky 35cm

Pinzeta na kliešte plast 12,5cm

Pipety-spot pre psov 3 ks v balení, 250ml

Háčik SMARTICK 7,2cm na kliešte

účinný proti blchám, parazitom a kliešťom. Obsahuje prírodné aktívne 

ingrediencie, neškrtí, vodeodolný. Trvácnosť 4 mesiace, vyrobený z plas-

tu, dĺžka 60 cm.

účinný proti blchám, parazitom a kliešťom. Aplikujte na kožu mačky me-

dzi lopatkami. Jedno použitie = 1 pipeta. Doba účinnku 3 – 6 týždňov. 

Nepoužívať pre mačiatka mladšie ako 4 mesiace. Medzi dvomi aplikácia-

mi dodržte min. odstup 7 dní.

Repelentný prípravok v spreji s hnacím ply-

nom. Odpudzuje bodavý hmyz, komáre a 

kliešte.S prídavkom zložiek, ktoré pokožku 

ošetrujú a chránia. Dermatologicky testované.

Možno striekať na pokožku a vlasy, na odev 

a obuv. Účinnosť prípravku trvá na pokožke 

4 hodiny alebo do umytia, na odeve a obuvi 

1 až 3 dni alebo do vyprania. Pred použitím 

si vždy prečítajte pripojené informácie o prí-

pravku.

Diff usil Jonathan, vitalizér srsti a kondicionér s anti-

parazitárnym účinkom s provitamínom B5. Balenie 

v spreji.

Zabíja blchy, vši, vošky, kliešte a roztoče, ktoré sa 

vyskytujú v srsti zvierat (psov, mačiek, domácich 

hlodavcov).

Ničí aj vajíčka, larvy a kukly parazitov. Nedráždi po-

kožku zvierat.

Bráni novému napadnutiu parazitmi počas niekoľ-

kých hodín až dní.

Používa sa na dezinfekciu okolia zvierat: kotercov, 

košov, búd, diek, kobercov, hniezd atď.

Diff usil Jonathan V – MR vi-

talizér a kondicionér na srsť s 

provitamínom B5 má výbor-

né kondicionačné schop-

nosti, uľahčuje rozčesávanie 

srsti, zlepšuje vzhľad srsti a 

zároveň pomáha pri napad-

nutí ektoparazitmi.

Číra, bezfarebná tekutina s ľahkou par-

fumáciou vo forme aerosolu s hnacím 

plynom. Arpalit Neo 4,7 / 1,2 mg / g 

kožný sprej, roztok je ektoparazitický 

prípravok s ovicidným a larvicidným 

účinkom. Liečba a prevencia ektopa-

razitóz u zvierat, najmä psov, vtákov, 

plazov a iných drobných zvierat. Pôsobí 

proti blchám (Ctenocephalides spp., 

Kliešťom (Ixodes spp., Dermacentor 

spp., Haemaphysalis spp.), 

ORTHOSAN antiparazitný šampón pre 

psov je ošetrujúci šampón, ktorý sa stará 

o zdravie psov. Obsahuje vysoko účinné 

antiparazitné zložky proti hmyzu. Hubí bl-

chy, vši aj kliešte. Šampón má vynikajúce 

umývacie vlastnosti a je maximálne šetrný 

voči pokožke a srsti zvierat. Je vhodný pre 

všetky plemená a typy srsti. Je vhodný i pre 

šteňatá.

Penový šampón ORTHOSAN V 

Forte je určený na umývanie psov 

a mačiek. Zároveň zabíja blchy, 

kliešte, vši a roztoče žijúce v ich 

srsti.

Pre všetky typy zvierat, hlavne pre do-

mácich mazlíčkov, pre jemnú apliká-

ciu v tvárovej časti, pre jedincov s veľ-

mi citlivou pokožkou. Pred použitím 

pretrepať. Nádobku je nutné držať pri 

aplikácii dnom hore. Na ruku ošetrujú-

ceho alebo na povrch tela zvieraťa sa 

aplikuje pena veľkosti tenisovej loptič-

ky. Rovnomerne rozotrite po povrchu 

tela zvieraťa, rozčešte hrebeňom, 

kefou alebo rukou v rukavici, tak aby 

prípravok mohol prestúpiť až na kožu.

Jemný šampón na umývanie srsti kožuši-

nových zvierat s ovicidným a larvicidným 

účinkom s prídavkom vitamínov, bambu-

sového extraktu, olivového oleja a elastínu. 

Jemný šampón určený na ničenie ektopa-

razitov ako sú blchy, kliešte, vši a všenky. 

Používa sa pre ošetrenie šteniat, mačiek, 

mačiatok aj iných kožušinových zvierat. 

účinný proti blchám, parazitom a kliešťom. Obsahuje prírodné aktívne 

ingrediencie, neškrtí, vodeodolný. Trvácnosť 4 mesiace, vyrobený z plas-

tu, dĺžka 35 cm.

slúži na bezbolestné vyberanie klieští

- odstránenie kliešťa bez jedu a insekticídov s rotačným pohybom.  

účinný proti blchám, parazitom a kliešťom. Aplikujte sa na kožu psa. 

Obsahuje prírodné aktívne ingrediencie. Pre psy do 15 kg = 1 pipeta, 

15-30 kg = 2 pipety, nad 30 kg = 3 pipety. Doba účinnku 3 – 6 týždňov. 

Nepoužívať pre šteniatka mladšie ako 4 mesiace. Medzi dvomi aplikácia-

mi dodržte min. odstup 7 dní.

slúži na rýchle a bezbolestné odstránenie kliešťa s rotačným pohybom. 

Špeciálny tvar zabraňuje roztlačeniu parazita pri odstraňovaní /znížené 

riziko kontaminácie/. Môže slúžiť zároveň ako klúčenka. Farba svetlo 

zelená.
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Kliešte na pazúriky 8cm Kliešte na pazúriky 14,5cm

Kefa obojstranná 23cm

Píšťalka Pfi ff  & Trill 

6,5cm

Furminátor

Nerezová miska Nerezová miska

Cestovná napájačka pre psov

Kefa obojstranná ihličky/štetiny Kefa jemná ihličková

Pre malé a stredné pazúriky. S nastaviteľnou dĺž-

kou rezania. Ergonomická rukoväť

Pozor. Prosím odrežte len špicu pazúrikov. Iba 

transparentná rohovitá vrstva je odumretá. Hneď 

za ním sú nervy a cievy.

Kovová strana čistí hladkú srsť, pričom 

kovové kryty pritom chránia pokožku. 

Štetinová časť umožňuje príjemné pre-

pracovania česanie

Dvojtónová. S pásom na krk.

Ideálny partner pre pravidelnú starostlivosť vášho domáceho 

maznáčika. Odstraňuje  odumreté zvieracie chlpy  a voľný spodný 

kožúšok vášho psa .  Je vhodný pre všetky dĺžky srsti zvierat.  Ne-

poškodzuje zdravú srsť.  Ergonomická rukoväť s bočnými lištami 

pre optimálnu manipuláciu. Vhodný pre kone

Misky z nerezovej ocele sú nehrdzavejúce a veľ-

mi ľahko sa čistia.  Široký gumový krúžok/okraj 

zaisťuje vysokú stabilitu a zabraňujú kĺzaniu na 

klzkej podlahe.

Misku je možné umývať v umývačke riadu

Praktický zásobník vody na cestách. Stačí naplniť fľašu 

s vodou a priskrutkovať ju do misy.

S ochranu vytekania

Drevo. Kovové ihličky vrátane ochranných krytov S drevenou rúčkou

3,99 €
Kat. č. 83280

6,50 €
Kat. č. 81919

2,50 €
Kat. č. 83273

3,50 €
Kat. č. 83424

Kat. č. Dĺžka Šírka Cena

81913 15 cm 7,5 cm 14,95 €

81914 15 cm 10 cm 16,95 €

Kat. č. Objem Cena

83200 200ml 1,40 €

83417 450ml 2,40 €

83418 700ml 2,90 €

83419 900ml 3,40 €

83420 1800ml 4,80 €

83421 2800ml 6,80 €

Kat. č. Objem Cena

83412 450ml 0,95 €

83413 900ml 1,50 €

83414 1800ml 2,20 €

83415 2800ml 3,00 €

83416 4000ml 4,10 €

Kat. č. Objem Cena

82263 250ml 2,40 €

83607 500ml 2,60 €

Kat. č. Dĺžka Šírka Cena

83270 17 cm 10 cm 2,50 €

Kat. č. Dĺžka Šírka Cena

83267 13,5 cm 12 cm 2,50 €

Napájčka / krmítko

pre vtákov

Píšťalka pre psov 

vysokofrekvenčná
Z umelej hmoty. So závesnými hákmi Dosah 200m

Kat. č. Objem Cena

83114 130ml 0,99 €

83115 200ml 1,30 €

Kat. č. Popis Cena

83425 jednoduchá 1,90 €

83426 s fi xovaním frekvencie 2,40 €

Výcvikový obojok ostnatý
Extrémne robustný. Chrómovaný. Argónové 

zvárané krúžky. Zaoblené a vymeniteľné členy.

Kat. č. Dĺžka Hrúbka Cena

83351 52 cm 3,2 mm 4,50 €

83352 64 cm 3,8 mm 6,50 €

pracovania česanie

Kat. č. 83273

revenou rúčkou

at. č. Dĺžka Šírka Cena

Chovateľské potreby pre psov
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9,60 €
Kat. č. 84290

8,40 €
Kat. č. 81497

3,00 €
Kat. č. 82460

3,30 €
Kat. č. 82463

9,60 €
Kat. č. 84291

19,90 €
Kat. č. 81681

3,00 €
Kat. č. 82461

6,99 €
Kat. č. 81932

21,99 €
Kat. č. 81964

8,40 €
Kat. č. 81680

3,00 €
Kat. č. 82462

GET OFF 500 ml obrana Urine OFF Spray pre psov

118ml odstraňovač škvŕn

Šampón Basic Vitamin 250ml

Šampón s harmančekom 250 ml

GET OFF 500 ml 

obrana a čistenie

Urine OFF Spray Cat 500ml Šampon s norkovým 

olejom 250ml

Šampón proti parazitom 200ml

Unire Off  spray pre psov 

500ml odstraňovač škvŕn

Urine OFF Spray Cat 118ml

Šampón pre šteňatá 250ml

s Aloe Vera

je určený pre interiér. Prípravok napo-

máha zdržovať sa zvieratám ďalej od 

miest, ktoré si neželáte, aby zviera na-

vštevovalo, neznečisťovalo resp. ničilo.

Prípravok šíri silnú vôňu, ktorá ovplyv-

ňuje čuch psov a mačiek.

slúži na ochranu psa pred nežiadu-

cimi parazitmi. Sprey odstraňuje aj 

nepríjemný zápach. Navyše zjem-

ňuje podráždenú kožu a tonizuje 

ju. Je bez obsahu syntetických far-

bív. Prípravok biologicky odbúrava 

moč.

vitamínový šampón – základná sta-

rostlivosť pre psov. Intzenzívne čistí 

a regeneruje namáhavú srsť.

Chlpy sa zvláčnia a srsť získa matný 

hodvábny lesk.

šampón proti plstnateniu srstí 

psov s kamilkami. Špeciálne 

látky zabraňujú plstnateniu srsti 

a umožňujú bezproblémové a 

hladké vyčesávanie srsti.

jedinečné dvojfázové ošetrenie, kto-

ré najskôr dôkladne očistí a potom 

neutralizuje moč a tým napomáha 

zvieraťu aby sa nevracalo na to isté 

miesto. Je vysokoúčinný prípravok 

na vnútorné a vonkajšie ošetrenie.

slúži na ochranu psa pre nežiadu-

cimi parazitmi. Sprey odstraňuje aj 

nepríjemný zápach. Navyše zjem-

ňuje podráždenú kožu a tonizuje ju. 

Je bez obsahu syntetických farbív. 

Prípravok biologicky odbúrava moč. 

čistí jemne a dôkladne, zvláčňuje láma-

vú a vysušenú srsť  a dodáva jej lesk. 

Srsť získa trblietavý, prirodzený lesk a 

dobre sa češe.

jemný šampón určený k hubeniu aktopara-

zitov ako sú kliešte, blchy, vši a všenky. Po-

užíva sa pri ošetrení psov, šteniat, mačiek, 

mačiatok a iných kožušinových zvierat. Ob-

sahuje vitamíny, olivový olej a elastín.  

slúži na ochranu psa pre nežiaducimi 

parazitmi. Sprey odstraňuje aj nepríjem-

ný zápach. Navyše zjemňuje podráž-

denú kožu a tonizuje ju. Je bez obsahu 

syntetických farbív. Prípravok biologicky 

odbúrava moč. 

slúži na ochranu psa pre nežiadu-

cimi parazitmi. Sprey odstraňuje aj 

nepríjemný zápach. Navyše zjem-

ňuje podráždenú kožu a tonizuje 

ju. Je bez obsahu syntetických far-

bív. Prípravok biologicky odbúrava 

moč. 

obzvlásť jemne čistí citlivú po-

kožku steňat  a pomáha udržia-

vať vláčnu a hladkú srsť. 

9,99 €
Kat. č. 81931

9,50 €
Kat. č. 81498

1,95 €
Kat. č. 83460

12,99 €
Kat. č. 82464

12,99 €
Kat. č. 84924

11,99 €
Kat. č. 84927

12,99 €
Kat. č. 82465

12,99 €
Kat. č. 84925

11,99 €
Kat. č. 84928

12,99 €
Kat. č. 82466

11,99 €
Kat. č. 84926

11,99 €
Kat. č. 84929

12,99 €
Kat. č. 82467

13,95 €
Kat. č. 81499 1,95 €

Kat. č. 83459

Prírodný repelent-spray 

pre psov 200ml

GET OFF záhrada 460g gél

Dávkovač sáčkov

+sáčky 2x20ks

Oster prírodný šampon 

Lavendel / Kamille 532ml

Oster univerzálny 

šampón Berry Fresh 

473ml

Oster šampón 

pomarančový 473ml

Oster prírodný šampón 

granátové jablko 532ml

Oster šampón s Aloe-Vera 

473ml

Oster šampón

Black Pearl 473ml

Oster prírodný šampón 

kokosový 532ml

Oster šampón s vanilkou 

473ml

Oster kondicionér 

s vôňou jahôd 473ml

Oster prírodný šampón 

uhorka / citrónová tráva 

532ml

GET OFF záhrada 640g gél Náhradné sáčky do dávkov. 

4x20ksgél s repelentným účinkom slúži na 

odpudzovanie psov a mačiek na von-

kajšie použitie. Tekuté parfumované 

kryštáliky majú nepríjemný zápach, 

ktorý odpudzuje psov a mačky od va-

šej zákrady.

slúži ako dávkovač odpadových 

sáčkov na psí trus + 2x20  ks 

sáčkov v balení.

Obsahuje výťažky z le-

vandule a harmančeka 

známy pre svoj prírod-

ný  upokojujúci účinok.

Obsahuje Aloe Vera, na 

prirodzené upokojenie 

pokožky

Vhodný

pre každodenné

použitie

Extra dôkladné čistenie.

S pomarančovou arómou.

Obsahuje výťažky z 

granátového jablka 

známy pre svoj prí-

rodný upokojujúci 

účinok.

Obsahuje Aloe Vera, 

na prirodzené upo-

kojenie pokožky.

Jemný šampón bez 

sĺz, bez parfumu. 

Vhodný pre psy s cit-

livou pokožkou a pre 

šteňatá.

Obsahuje aloe-vera.

Pre prírodnú farbu 

tmavej srsti.

Obsahuje sušené extrakty mlie-

ka a medu, na zvýšenie obsahu 

vlhkosti na posilnenie srsti

Pre mäkkú a jemnú srsť.

Snow White. Zosvetlí 

bielu srsť. S  vanilkovou 

arómou. Obsahuje Aleo 

vera, kamilku a  jojobo-

vý olej.

Špeciálne vyvinutý pre

zvlhčovanie a revitalizáciu.Obsahuje extrakty 

citrónovej trávy a me-

dovky, ktoré pôsobia 

ako prírodný prostrie-

dok proti hmyzu.

Obsahuje taktiež uhor-

ku pre sviežu a  čistú 

vôňu.

gél s repelentným účinkom 

slúži na odpudzovanie psov a 

mačiek na vonkajšie použitie. 

Tekuté parfumované kryštáliky 

majú nepríjemný zápach, ktorý 

odpudzuje psov a mačky od 

vašej zákrady.

náhradné sáčky čiernaj farby slú-

žia na psí trus 4x20 ks v balení.

Chovateľské potreby pre psov
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- ergonomický dizajn, kovová predná strana

- špeciálne gumovaný povrch na zadnej strane rúčky

- optimálna hmotnosť pre dlhý a presný strih

- obzvlášť tichý a silný s 230V prevádzkou

- 2 rýchlostný

- vhodný pre všetky Snap-On strihacie hlavy

- strihacia hlava nie je súčasťou dodávky

Technické údaje:

Stupeň 1:  1900 dvojitých zdvihov / min

Stupeň 2:  3300 dvojitých zdvihov / min

Napätie:  230V, 24V

Dĺžka kábla:  3, 6 m

149,00 €
Kat. č. 18266

139,00 €
Kat. č. 18559

Kat. č. Názov Cena

273142/V Oster Golden A5 jednorýchlostný 169,95 €

273145/V Oster Golden A5 dvojrýchlostný 175,95 €

Kat.č.
Strihacia 

hlava č.
Dĺžka strihu Možnosti použitia Cena

1891900 50 0,2mm
Len pre potreby chirurgov, veterinárov 

a laboratórií
29,95 €

1891901 40 0,25mm
Všetky rasy, chirurgické použitie, 

laboratórium
29,95 €

1891902 30 0,5mm Show-pudlíky, strih pre šou 29,95 €

1891903 15 1,2mm Strihacia hlava pre pudlíky 29,95 €

1891904 10 1,6mm
Teriéry, fúzač, pudlík

Tvár, nohy, chvost, brucho
29,95 €

1891905 7 3,2mm Španiel, seter, afgánec, dlhá srsť 29,95 €

1891906 5 6,3mm Pudel teriér, fúzač, dlhá srsť 38,95 €

1891910 5/8 0,8mm Pudlík, strihanie na konečný strih 38,95 €

1891911 7/8 0,8mm Pudlík, strihanie na konečný strih 38,95 €

1891913 4 9,5mm PudlíkStrih na „ovečku“, do koterca 43,50 €

1891914 8 ½ 2,8mm Fúzač, teriérVšeobecné použitie 32,95 €

1891916 7F 3,2mm
Španiel, stere, afgánec

Konečný strih
32,95 €

1891917 5F 6,3mm
Pudel, teriér, fúzač

Konečný strih
39,95 €

1891918 4F 9,5mm
Pudlík

Konečný strih
44,95 €

1891919 9 2mm
Fúzač, pudlík

Hustá srsť a úprava strihu
29,95 €

1891944 10wide 2,4mm
Veľkí psi a kone

Srsť v dobrom stave
38,95 €

Kat .č.
Strihacia 

hlava č.

Dĺžka 

strihu
Cena

18280 50 0,2mm 24,99 €

18281 40 0,25mm 24,99 €

18282 30 0,5mm 24,99 €

18296 5/8N 0,8mm 24,99 €

18283 15 1,2mm 24,99 €

18284 10 1,6mm 24,99 €

18285 10W 2,0mm 39,99 €

18286 9 2,0mm 24,99 €

18287 8,5 2,8mm 24,99 €

18288 7 3,2mm 34,99 €

18289 7F 3,2mm 34,99 €

18290 5 6,3mm 39,90 €

18291 5F 6,3mm 34,99 €

18292 4 9,5mm 39,99 €

18293 4F 9,5mm 39,99 €

18294 3 13mm 49,99 €

18295 3F 13mm 49,99 €

Kat. č. Názov Použitie pre Cena

1891650 Medium 3,2mm veľmi blízky strih koní a psov 57,99 €

1891652 Coarse 4,8mm strih, ktorá zanechá stredne dlhú srsť 57,99 €

1891653 Blocking strih a posun cez hustú a silnú srsť 59,99 €

1891654 Opti-Block strih a posun cez hustú srsť so zabudovaným odplstením 59,99 €

- s extra silným 45W motorom

- dokonalé chladenie rotačného motora

- jednoduché nasádzanie a odstraňovanie strihacích hláv

- s protišmykovou textúrou povrchu

- cca 2 200 dvojťahov

- dodávaný bez strihacej hlavy

- kryogénne temperovanie zaisťuje 

extrémne dlhú životnosť.

- o 30% širšie strihacie hlavy

Strihací strojček Oster Golden A5

Strihacie hlavy Cryogen-X

pre strihacie strojčeky Golden A5,

A6, Power Ultra a PRO3000i

- vynikajúce strihacie vlastnosti kvôli keramickým strihacím hlavám 

- silný Ni-Mh akumulátor s 1200 mAh

- vrátane  náhradného akumulátora pre nepretržité strihanie 

- strojček je možné prevádzkovať aj  so zastrčeným nabíjacím káblom

- 5-stupňové nastavenie výšky strihu pomocou nastavovacieho kolieska (0,8 do 2,0 mm)

- vrátane rozsiahleho príslušenstva so 4 nástavcami  3, 6, 9 a 12 mm výška strihu

- len pre detailný strih

- poskytuje silu a rovnováhu s nízkou hmotnosťou a ergonomickým designom

- má výkon  vďaka hladkému chodu rotačného motora 2500 cyklov za minútu

- dva vymeniteľné lítium-iónové batérie umožňujú nepretržité strihanie do 1,5 hodiny na jedno nabitie akumulátora

- 4 hrebene pre 3, 6, 9 a 12 mm výšku strihu

- vynikajúci pre úplný alebo detailný strih a kompatibilný so všetkými „Snap-on“ strihacími hlavami (constantaPet, 

Oster, Wahl / Moser, Aesculap)

- technológia Lithium-Ion: žiadny „pamäťový efekt“ a preto je možné akokoľvek včasné nabíjanie 

- strojček sa dodáva bez strihacej hlavy 

- balenie obsahuje: 4 náhradné hrebene, fľašu oleja, nabíjačku, 2 akumulátory, kefka na čistenie, návod na použitie

-nový strihací strojček na detailné strihanie

- tichý motor a Li-ion batéria pre až dvojhodinovú prevádzku

- možno použiť aj bez kábla aj s káblom

- nastaviteľné nerezové nožnice umožňujú päť rôznych strihacích dĺžok (0,25-2,4mm),ľahko nasta-

viteľné pomocou otočného krúžku

-ergonomický dizajn so špeciálnymi protišmykovými vložkami a nízka hmotnosť zabezpečujú opti-

málnu priľnavosť a prácu bez únavy

-štyri hrebene (súčasť dodávky) 3, 6, 9 alebo 13 mm

-hrebeňovú sadu násadcov s výškou strihu 16, 19, 22 a 25 mm

je možné objednať ako príslušenstvo (kat.č. 18565)

Strihací  strojček PRO600i ponúka ideálnu kombináciu výkonu

a efektivity pre profesionálov!

Lítium-ionová technika:

- viac ako  2 hodiny prevádzky s jedným nabitím

- minimálne straty nabíjania a efektívny prenos prúdu

- žiadny „pamäťový efekt“ a preto je možné akokoľvek včasné nabíjanie 

-znižuje počet  nabíjania  a nabíjacích strát počas prevádzky 

Balenie obsahuje:  nastaviteľnú strihaciu hlavu, olej, nabíjačku,

čistiacu kefu, 4 nerezové násadce 

- systém Snap-On strihacia hlava

- vhodné pre akumulátorový strihací strojček 

PROFI (kat.č. 18266) a mnohých ďalších značiek, 

ako OSTER (napr. A5), Wahl / Moser, Aesculap

- špeciálne tvrdený kov  pre dlhú životnosť a naj-

lepšie výsledky strihania

- antivibračný systém, prihlásený na patentovanie, redukuje únavu zápästia, systém pohonu pre ešte lepší výsledok strihania

- kompaktný, 3-stupňový vysoko výkonový strihací strojček s novým vysoko výkonovým motorom, minimálnou hlučnosťou a mi-

nimálnou tvorbou tepla

- s 3 stupňami pre 3100/3600/4100 dvojitých zdvihov za minútu pre všetky druhy srsti

- ergonomický, kompaktný dizajn

- kompatibilný so všetkými strihacími hlavicami Snap-on

- ľahké – vážia  iba 370 gramov / bez kábla/

- strihacie nožíky nie sú súčasťou dodávky

3stupne výkonu:

- najvyšší stupeň výkonu: 4.100 dvojitých zdvihov/min. pre hrubú srsť

- stredný stupeň výkonu: 3.600 dvojitých zdvihov/min. pre stredne hrubú srsť

- najnižší stupeň výkonu: 3.100 dvojitých zdvihov/min. pre trimovanie až na kožu alebo jemnú srsť

Technické údaje: 

Výkon motora:   2500 ot / min

Čas nabíjania / čas strihania:  1 hod / do 1,5hod

Výkon:   30W

Batérie:   Li-Ion 1500mAh

Hmotnosť s batériou / bez hlavy: 500g

Technické údaje: 

Výkon motora:     4200 rpm

Doba nabíjania:   2 hod

Doba strihania:    až do 2 hod 

Hmotnosť:     cca. 240 g 

- keramická hlava pre dlhšiu životnosť 

- silná batéria pre dlhodobejšie strihanie 

- 5x nastaviteľná výška strihu (0, 8 – 2, 0 mm) 

- vrátane príslušenstva 4 prídavné hrebene (3, 6, 9 and 12 mm)

Technické údaje: 

-výkon motora  6900U / min. 

- dĺžka nabíjania 5 hodín 

- dĺžka strihania po nabití: 1,5 hod

Technické údaje:

Výkon motora:  6600U/min

Doba nabíjania / čas strihu: 4 hod / 1,5 hod

Akumulátorový strihací strojček Sonic

Akumulátorový strihací strojček PROFI

Strihací strojček Oster PowerMax 2 rýchlostný

Sieťový / akumulátorový strihací strojček PRO600i

Strihacie hlavy 

constantaPet

Strihacie strojčeky A6

Akumulátorový strihací 

strojček ONYX

Kat. č. Popis Cena

18265 Akumulátorový strihací strojček Sonic s príslušenstvom 49,99 €

18181 Náhradná strihacia hlava 11,90 €

Kat. č. Popis Cena

18561 Strihací strojček PRO600i 169,00 €

18563 Náhradná nerezová strihacia hlava 34,99 €

Kat. č. Popis Použitie pre Cena

18566 A6 Comfort dlhé strihanie, ako napr. strih koňa 199,95 €

18567 A6 Slim pre krátke strihanie, ako napr. detailný strih alebo pre veterinárov 189,95 €

Kat. č. Popis Cena

18180 Strihací strojček ONYX 46,95 €

18181 Náhradná strihacia hlava 11,90 €

Strihanie zvierat
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115,00 €
Kat. č. 81340

Skladacie klietky

Transportný box GULLIVER - s dvierkami na dĺžku boxu

Plastový box

Gulliver Touring IATA 80x58x62cm 

s 2 dvierkami šedá/čierna

Multifunkčná deka

s cestovnou fľašou

Alu Transportbox Protect

Slúžia na prepravu zvierat alebo na ich čiastočne uzavretie. Vyznačujú sa jednoduchou montážou a demontážou, s rúčkou na nosenie, vyberateľnou vaňou z plastu na jednoduché čistenie. Je natretá čiernou praškovou farbou.

slúžia na prepravu zvierat alebo na ich čiastočne uzavretie. Je vyrobený z plastu aj s rúčkou na nosenie s kovovými dvierkami. Vyznačujú sa jednodu-

chou montážou. Farba šedá/čierna. Je možnosť  k nim zakúpiť kolieska pre príjemnejšiu prepravu zvierat a misku s možnosťou pripevnenia na dvierka.

slúžia na prepravu zvierat alebo na ich čiastočne uzavretie. Je plne vyrobený z plastu aj s rúčkou na nosenie. 

Vyznačujú sa jednoduchou montážou a dobrou cenou.

špecialny transportný box na prepravu až 2 psov s dvoma 

dvierkami s možnosťou dokúpenia prepážky,

bezpečnostného pásu na prepravu a kolies.

Chráni čalúnenie pred znečistením. Deku je 

možné ľahko inštalovať a vybrať. Vhodná pre 

všetky vozidlá s opierkami hlavy (predné a zad-

né). 2 otvory pre bezpečnostný pás.

Vysoko odolná. Zipsom vzniká na zadnom se-

dadle miesto pre tretiu osobu. Vrchný materiál z 

odolného nylonu. 

Deka sa dodáva vrátane praktickej cestovnej 

fľaše, ktorú možno ľahko a bezpečne uložiť v 

integrovanom vrecku

stabilná a bezpečná konštrukcia s hliníkovou zárubňou a s vyberateľnou podložkou. Transport-

ný box obsahuje aj vyberatelnú plastovú misku pre jednoduché čistenie a ochranu proti moču 

a iných nečistôt. Šikmá predná a zadná strana zabezpečuje optimálny priestor pre vášho mi-

láčika.

Kat. č. Rozmer Cena

81364 Skladacia klietka čierna 63x48x57cm, 1 dvierka 45,00 €

81365 Skladacia klietka čierna 76x54x64cm, 2 dvierka 59,00 €

81366 Skladacia klietka čierna 92x63x74cm, 2 dvierka 79,95 €

81367      Skladacia klietka čierna,76x54x64, 2 dvierka 55,00 €

81368 Skladacia klietka čierna 92x63x74, 2 dvierka 79,00 €

81369 Skladacia klietka čierna 107x74x85cm, 2 dvierka 110,00 €

Kat. č. Rozmer Cena

84583 Transp. GULLIVER TOP3  12kg/61x40x38 47,99 €

84584 Transp. GULLIVER MEGA  18kg/71x50x51 69,99 €

84585 Transp. GULLIVER MEGA  25kg/81x61x60 89,99 €

84586 Transp. GULLIVER MEGA  40kg/92x64x66  119,00 €

84587 Transp. GULLIVER MEGA  50kg/102x72x76cm 139,00 €

84651 Transportbox GULLIVER 1, 48x32x31 15,99 €

84652 Transportbox GULLIVER 2, 55x36x35 24,99 €

84653 Transportbox GULLIVER 3, 61x40x38 27,95 €

Kat. č. Rozmer Cena

81346 Transportbox Expedion, 45x30x30cm do 10kg krém/šedý 13,99 €

81347 Transportbox Expedion 45x30x30cm do 10kg zelený/šedý 13,99 €

81348 Transportbox Expedion 45x30x30cm do 10kg krém/bordový 13,99 €

Kat. č. Rozmer Cena

81330 77x55x60cm 299,00 €

81331 92x65x70cm 340,00 €

Držiak na fľaše AQUA BOY

na pripevnenie na klietky
Mriežka do auta

vodová rúrka je z nehrdzavejúcej ocele s guľovým ventilom 

na kvapkanie, pre vnútorné a vonkajšie použitie.

zaisťuje prívod čerstvého vzduch, keď je vozidlo dočasne 

uzamknuté a Váš miláčik musí čakať v aute. Zabezpečuje 

cirkuláciu vzduchu v motorovom vozidle.

5,70 €
Kat. č. 84594

3,40 €
Kat. č. 84650

Kat. č. Dĺžka Šírka Cena

83252 140 cm 150 cm 23,95 €

Chovateľské potreby pre psov
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Predná stena

- sieť 50x50x4mm

Predná stena

guľatina 8mm

Predná stena

kombinovaná doska

- guľatina

Predná stena kombinovaná 

doska tyčová

Dvojitý koterec s deliacou 

stenou - so 2 dverami, predná 

stena sieť 50x50x4mm

Predná stena

- sieť 50x50x4mm

Predná stena

kombinovaná doska - sieť

Predná stena kombinovaná 

oska z pravej a ľavej

50x50x4mm

Dvojitý koterec s deliacou 

stenou - so 2 dverami, predná 

stena sieť 50x50x4mm

Predná stena

- sieť 50x50x4mm

Predná stena

guľatina 8mm

Predná stena

kombinovaná doska

- guľatina

Predná stena kombinovaná 

doska, pravá a ľavá strana

50cm - guľatina 8mm

Koterec - rozšírená

predná stena

guľatina 8mm

Izolovaná búdka s chodbou Neizolovaná búdka s chodbou

Predná stena

guľatina 8mm

Predná stena

kombinovaná doska - sieť

Predná stena kombinovaná

doska z pravej a ľavej

50x50x4mm

Dvojitý koterec s deliacou 

stenou - so 2 dverami, predná 

stena guľatina 8mm

Koterce a búdy pre psov

699,95 €
KS200VETIS

999,00 €
KT300VETIS

999,00 €
KTP1300VETIS

999,00 €
KTP2300VETIS

1575,00 €
HITS500VETIS

1099,00 €
KS400VETIS

990,00 €
KSP1300VETIS

998,00 €
KSP2300VETIS

1285,00 €
KDS400VETIS

899,95 €
KS300VETIS

1170,00 €
KT400VETIS

1185,00 €
KTP2400VETIS

1185,00 €
KTP2400VETIS2

1599,00 €
HITT500VETIS

750,00 €
KT200VETIS

1150,00 €
KSP1400VETIS

1185,00 €
KSP2400VETIS

1349,00 €
KDT400VETIS

- 2x2m - 286kg

- 2x3m - 380kg

- 2x3m - 390kg

- 2x3m - 400kg

- 2x3+2x2m - 587kg

- 2x4m - 465kg

- 2x3m - 380kg

- 2x3m - 390kg

- 2x4m - 506kg

- 2x3m - 370kg

- 2x4m - 480kg

- 2x4m - 500kg

- 2x4m - 520kg

- 2x3+2x2m - 590kg

- 2x2m - 290kg

- 2x4m - 475kg

- 2x4m - 510kg

- 2x4m - 510kg

Kat. č. Popis Cena

IB80VETIS 80x50x50cm - 36kg 150,00 € 

IB100VETIS 100x70x70cm - 50kg 225,00 €

IB120VETIS 120x80x80cm - 74kg 289,00 €

IB130VETIS 130x80x80cm - 80kg 290,00 €

IB160VETIS 160x90x90cm - 93kg 350,00 €

Kat. č. Popis Cena 

NB80VETIS 80x50x50cm - 36kg 120,00 €

NB100VETIS 100x70x70cm - 50kg 169,95 €

NB120VETIS 120x80x80cm - 74kg 215,00 €
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V rôznych farbách. Priemer 6cm 

Kat. č. Priemer Cena

83489 6,5 cm 3,40 €

83490 7,5 cm 5,95 €

Chovateľské potreby pre psov a mačky

Pre psov

Pre mačky

Pre spestrenie si každodenného života Vášho maláčika máte možnosť si vybrať najvhodnejšiu 

hračku z našej širokej ponuky – pískacie, na trénovanie, plyš, čistiace na zuby a pod.

pískacie

plyšové

čistiace

bavlnené farebné uzly v rôznach veľkostiach 83468 až 83471

1,99 €
Kat. č. 83510

3,30 €
Kat. č. 84531

6,60 €
Kat. č. 81469

1,80 €
Kat. č. 83506

7,00 €
Kat. č. 81465

1,99 €
Kat. č. 83516

3,20 €
Kat. č. 83511

6,50 €
Kat. č. 82237

2,20 €
Kat. č. 83507

1,70 €
Kat. č. 83517

1,90 €
Kat. č. 81651

2,50 €
Kat. č. 81641

3,99 €
Kat. č. 83471

2,60 €
Kat. č. 83470

1,30 €
Kat. č. 83469

0,79 €
Kat. č. 83468

1,40 €
Kat. č. 84255

Rozmer: cca. 7 x 3,5cm

Farba: biela

e

jutové

2,60 €
Kat. č. 81460

7,95 €
Kat. č. 81454

3,95 €
Kat. č. 83524

6,50 €
Kat. č. 81455

Penová lopta 4,5cm, 

3ks v balení

Lopta z tvrdej gumy

Lopta Neon

Myš Speedy

na kolieskách

1,80 €
Kat. č. 81646

2,50 €
Kat. č. 81649

1,90 €
Kat. č. 83495
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Dokonale vyvážená prírodná ingrediencia

NADBYTOK

Super prémiové

krmivo

pre psy a mačky

NEDOSTATOK

Produkty pre psy a mačky
Super prémiové krmivo
Hill´sTM Ideal BalanceTM

Granule

Produkty
NO GRAIN
pre mačky a psy

NADÚVANIE

ÚNAVA SLABOSŤ

BIELKOVINY TUKY VITAMINY MINERÁLY VLÁKNINA

PRIBERANIE

NA VÁHE

MATNÁ

SRSŤ

PROBLÉMY

SO STOLICOU

SPÄTNÝ

RAST

MOČOVÉ

KAMENE

PROBLÉMY

SO STOLICOU

PORUCHY

VÝVOJA

KOSTÍ

SILNÝ

IMUNITNÝ

SYSTÉM

ZDRAVÁ

KOŽA

A SRSŤ

ZDRAVÉ

TRÁVENIE

SVALOVÁ

HMOTA

A RAST

SILNÉ

KOSTI

A ZUBY
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Fotopasca ScoutGuard SG570-HD

Extra infra prísvit UWAY BLACK 940nm

Solárny panel 6V

10Mpx 940nm

Monitorovacie zariadenie so super pomerom ceny a  výkonu. Fotografi e zaznamenáva v 

rozlíšení 10Mpx a HD video 720p. Má absolútne neviditeľný prísvit, je tak vhodná aj na mo-

nitorovanie objektov. Súčasťou fotopasce je aj externé ovládanie na prehliadanie záberov 

a nastavenie kamery

Absolútne neviditeľný externý prísvit, použiteľný ku každej fotopasci, zvýši 

neuveriteľne výkon v noci

Externý ČIERNY prísvit vhodný pre všetky fotopasce pracujúce s neviditeľným 

infra prísvitom. Tento prísvit sa odlišuje od štandardného INFRA prísvitu pre 

poľovnícke kamery tým, že je ABSOLÚTNE neviditeľný. Nevydáva absolútne 

žiadny lúč a nie je vidno ani „oživenie“ diód pri práci. Aktívny povrch je pre-

krytý špeciálnym fi ltrom - nie bežný čierny fi lter - a sú tu osadené diódy s inou 

frekvenciu svetla. Je kompatibilný s každou infra fotopascou, úplne s každou. 

Spustenie snímačom, ktorý je citlivý na svetlo v infra spektre. Pracuje v troch 

vrstvách, tri možnosti osvietenia. Je možné ich zvlášť zapnúť. Prvá-základná 

36 LED, druhá vrstva-široký záber 36 LED, tretia vrstva-maximálna vzdialenosť 

18 LED!!! Perfektný výkon a okamžitá odozva. Pracuje na 4 batérie typu D. 6V 

externý port pre pripojenie. Spolupracuje s fotopascou pri fotkách aj videách. 

Inovatívny spôsob prichytenia a nastavenia cez oblý držiak vzadu. Antirefl exná 

farba povrchu, patentované zariadenie.

Čierny blesk je možné používať aj pri fotografi ách aj pri videách. Je možné ho 

pripojiť k hociktorej infra fotopasci a využívať zvýšeného výkonu až do 30 met-

rov nočného osvetlenia. Tiež je možné pripojiť ho k štandardnej infra fotopasci, 

prekryť diódy tejto infra fotopasce a využívať iba osvetlenie pristoru od ČIER-

NEHO EXTERNÉHO blesku.

Bezkonkurenčne  TOP fotopasca  vo svojej kategórii. ScoutGuard SG570 HD má cenu na 

úrovni najlacnejších loveckých kamier  na našom trhu. Výkonovo sa však bezproblémovo 

môže rovnať s fotopascami z oveľa vyšších cenových kategórií. Vďaka skvelým vlastnostiam 

a viac ako lákavej cene patrí medzi najpredávanejšie fotopasce u nás.

Neviditeľný prísvit o vlnovej dĺžke 940 nm, ktorý je v noci absolútne nebadateľný, z nej robí 

zariadenie, ktoré je nielen skvelé na pozorovanie zveri. SG570 HD je ideálna aj na stráženie 

a monitorovanie objektov, rôznych stavieb, chát, čiernych skládok a pod. Cez deň zachytáva 

farebné, v noci čiernobiele fotografi e. To všetko v rozlíšení až 10 Mpx. Video nahráva v HD 

rozlíšení 720p. Neunikne Vám tak žiaden, ani najmenší detail.

Nasnímané materiály sa ukladajú na SD kartu (až do 32 GB). Fotografi e a videá si tak môžete 

prezerať aj na telefóne, tablete, či počítači. Kamera SG570 HD disponuje aj TV výstupom, 

takže si to všetko môžete pozrieť aj na vašom televízore.

Toto všetko je zabudované v kompaktnom tele s kamufl ážovým prevedením. Fotopasca je 

napájana pomocou štyroch AA batérií. Samozrejmosťou je aj micro USB vstup na pripoje-

nie ovládača s LCD farebným displejom. Vďaka nemu svoju kameru pohodlne nastavíte a 

zároveň si na ňom môžete rovno v teréne prezerať uložené fotografi e a videá.

Fotopasca ScoutGuard SG570 HD je jednoducho jasnou voľbou, ak hľadáte vysokú kvalitu 

za rozumnú cenu.

Technická špecifi kácia: 

Prísvit:  Absolútne neviditeľný - 940 nm

Dosvit:  Do 22 m

Rozlíšenie fotografi e: 5 / 10 Mpx

Rozlíšenie videa: VGA (640x480) / HD (720p)

Dĺžka videa:  1 - 60 sek

Rýchlosť spúšte: 1,2 sek

Interval spúšte: 1 sek - 60 min

Citlivosť senzora: Nízka / Normálna / Vysoká

Šírka zorného poľa: 60°

Sériové snímanie: Áno (1 - 3 fotografi e)

Ovládanie a nastavovanie: Prostredníctvom ovládača k fotopasci

  s farebným 1,4“ LCD displejom

Podpora SDHC kariet: Až do 32 GB

Napájanie:  4x AA batérie

Mikro USB vstup: Áno

Hmotnosť:  200 g

Rozmery:  145 x 82 x 36 mm

Prevádzková teplota: -20°C - +60°C

Obsah balenia:

- 1x Fotopasca ScoutGuard SG570 HD

- 1x Ovládač k fotopasci

- 1x Mikro USB kábel

- 1x Popruh na uchytenie fotopasce

- 1x Návod v slovenskom jazyku

176,00 €
Kat. č. 201

D-FENCE 1001 el. plot do 1200 m  
Elektronický neviditeľný plot D-FENCE 1001 sa vyznačuje veľmi jednoduchou inštaláciou a manipulá-

ciou. Je možné nainštalovať až na 1200 m, má jednoduché ovládanie, obsahuje 8 rôznych stupňov im-

pulzu. Výstražná zóna funguje na báze elektromagnetického poľa a dá sa nastaviť v rozmedzí 0,4m do 

5m. Korekčná zóna v rozmedzí 0,3 m do 1,5 m. Ohraničená plocha môže byť až 9 ha.

65,00 €
Kat. č. 101

D-CONTROL EASY

D-MUTE SMALL LIGHT

Elektronický výcvikový obojok základnej rady pre nenároč-

ných užívateľov. Disponuje šiestimi úrovňami stimulácie a 

akustickým signálom. Je vhodný pre všetky plemená. Je vo-

dotesný a má dosah do 200 m. K dispozícii máme viac druhov 

výcvikových obojkov podľa potreby zákazníkov.

pre malé plemená ako sú jazvečík, 

yorkshire, čivava...  K dizpozícii máme 

viac druhov protištekajúcich obojkov 

podľa potreby zákazníkov a veľkosti 

psa.

Protištekací obojok D-MUTE je bezpečný a efektívny prostriedok, ktorým pomôžete vášmu psovi zabudnúť na 

zlé návyky štekania. Má funkciu stimulácie a akustického upozornenia. Obojok je aktivovaný len vibráciami hla-

siviek vášho psa, teda nie štekotom iného psa. Je vodotesný a dá sa použiť na každého psa v závislosti od veľkosti.

89,95 €
Kat. č. 81490

Upokojovací prístroj pre psov Ricko HB100
majiteľ môže nahrať svoj hlas, čo je 

pre psa známe a upokojí ho

140,00 €
Kat. č. 302

139,95 €
Kat. č. PO1160

149,95 €
Kat. č. PO740

59,95 €
Kat. č. PO147

Fotopasce, neviditeľný plot a výcvik psov
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Stan, výplň vodotesná preglejka

Prístrešok plachtový

Prístrešok plachtový

Prístrešok drevený výplň 35mm

Predná stena s posuvnými dverami

- výplň guľatina 22mm - drevo 42mm

Oddeľovacia stena výplň guľatina 22mm 

- drevo 42mm

Oddeľovacia stena výplň 

drevo 42mm

Vonkajší box, výplň 

drevo 42mm

Vnútorné a vonkajšie boxy

Stany a prístrešky

8999,00 €
SK10VETIS

1699,00 €
PK6001VETIS

2399,00 €
PK6002VETIS

- 14x7,5m - 1340kg

- 6x6 m

- 3x6m - 280kg

- 3x6m - 483kg

Kat. č. Popis Cena

PDS300VETIS 2,2x3m - 140kg 595,00 €

PDS350VETIS 2,2x3,5m - 160kg 695,00 €

PDS400VETIS 2,2x4m - 179kg 798,00 €

Kat. č. Popis Cena

DS3001VETIS 2,2x3m - 120kg 485,00 €

DS3501VETIS 2,2x3,5m - 142kg 595,00 €

DS4001VETIS 2,2x4m - 151kg 680,00 €

Kat. č. Popis Cena

DS3002VETIS DS3002VETIS 499,00 €

DS3502VETIS DS3502VETIS 585,00 €

DS4002VETIS DS4002VETIS 666,00 €

Kat. č. Popis Cena 

PS600/1VETIS Prístrešok plachtový 3299,00 €

PS600/2VETIS ...bočná strana 298,00 €

PS600/3VETIS ...zadná strana 185,00 €

Kat. č. Popis Cena

VB300VETIS 3x3m 2999,00 €

VB350VETIS 3,5x3,5m 3899,00 €

VB400VETIS 4x4m 4380,00 €
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10,95 €
Kat. č. E500801

Kat. č. Popis Cena

3247-5 Držiak na krmných lizov čierný 2,50 €

32479 Držiak na krmných lizov zelený 2,90 €

Kat. č. Popis Cena

E800300 Soľ lisovaná Biosaxon 5kg 3,30 €

E800310 Soľ lisovaná pre kone Biosaxon 3kg 3,99 €

800304 Soľ lisovaný Biosaxon  10kg 5,90 €

800305 Soľ lisovaný minerálny Biosaxon 10kg 7,95 €

Kat. č. Popis Cena

322705 jablková príchuť 650g 5,80 €

322706 banánová príchuť 650g 5,80 €

322707 malinová príchuť 650g 5,80 €

324792 držiak na soľ na zavesenie 9,99 €

Kat. č. Popis Cena

325101 jablko 2x50g 2,50 €

325102 banány 2x50g 2,50 €

325100 mrkva-med 2x50g 2,50 €

Kat. č. Popis Cena

325005 1kg banán 3,00 €

325007 1kg jablko 3,00 €

325009 1kg malina 3,00 €

325057 1kg jahoda 3,00 €

325123 1kg vanilka-čerešňa 3,00 €

325131 1kg mrkva 3,00 €

325006 3kg banán 8,95 €

325008 3kg jablko 8,95 €

325010 3kg malina 8,95 €

325058 3kg jahoda 8,95 €

325124 3kg vanilka-čerešňa 8,95 €

325132 3kg markva 8,95 €

Kat. č. Popis Cena

325119 1000ml 10,99 €

Kat. č. Popis Cena

325118 750g 34,99 €

Kat. č. Popis Cena

325120 750g 44,99 €

Kat. č. Popis Cena

321554 cca 2,5-3kg 4,50 €

Lanový olej LinoPur

AlpenSpan

Biotin 2000 Super ArthroFit 20% 

Delízia musli tyčinky 

Soľ Himalaya 

Soľ lisovaná

Držiak na soľ plastový

Delízia pochúťka 

pre koňe

- studeno lisované, z kvalitných surovín

- obsahuje: prírodzené aminokyseliny

a vitaminy

- odporúčané pre koňe: s vysokým záťažom,

  pre staršie koňe

- kone s alergiou, s tráviacou problematikou

- Balenie: 20kg

- PH: 7,8

- šterilné, bez prahu

- posilňuje rohovinu

- denná dávka: 2-4g/100kg

- pridaný Zinok

- výťažok z morských mušlí

- pre zdravé šľachy, a pohybový aparát

- aj pre staršie kone

- dávkovanie: 30g/500kg

- obsahuje minerálne, a 

základné stopové látky

Soľ pre kone Delizia ochutené 650g
ideálna zábava pre kone v maštali a vo výbehu 

s vitaminom E

ľahká aplikácia

Jazdecké potreby
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Kat. č. Popis Cena

3269 50x35x22cm 18,99 €

3270 80x45x45cm 43,95 €

Kat. č. Popis Cena

3281 čierna 75cm 18,95 €

32808 svt.zelená 75cm 18,95 €

328040 svt.modrá 75cm 18,95 €

328042 svt.zelená 75cm 18,95 €

Kat. č. Popis Cena

3284 červený 8,90 €

32841 čierný 8,90 €

32884 sivý 8,90 €

Kat. č. Popis Cena

32361 červená 2,90 €

323615 čierna 2,90 €

32885 sivá 2,90 €

Kat. č. Popis Cena

32592 zelený 31 Liter plastový 24,95 €

Kat. č. Popis Cena

32582 zelený 15 Liter s hranou plastový 19,90 €

Kat. č. Popis Cena

323480 zelený 13 Liter plastový 11,95 €

Kat. č. Popis Cena

3297 bez násadca 20 zubová 19,99 €

Kat. č. Popis Cena

32465 zelený 9 Liter so zabranou plastový 26,95 €

Kat. č. Popis Cena

221500 liatina čierna 14,99 €

Kat. č. Popis Cena

328052 svt.modrá 9,99 €

328053 ružová 9,99 €

32871 červená 9,99 €

32872 tmv.zelená 9,99 €

32873 modrá 9,99 €

32875 čierna 9,99 €

32876 svt.zelená 9,99 €

Kat. č. Popis Cena

326052 vidla plastová čierna 9,99 €

326053 vidla plastová royal modrá 9,99 €

326054 vidla plastová ružová 9,99 €

326055 vidla čierna s kovovím násadcom 17,99 €

3299 násadec kovová "D" 8,99 €

323477 násadec hliníkový  9,99 €

Jaslička na seno

Sieťka na seno MISTBOY set

Držiak na sedlo kovový pevný

Držiak na uzdečku 

kovová

Krmný žľab rohový s hranou Krmné koryto

pre kone a HD s hranou

Žlab závesný na krmivo 

Vidla na konský hnoj kovová 

Metla 

bambus 

natur

Krmný žľab pre žriebä

Misková napájačka 

S 1500 komplet

Transportný žľab

s držiakom  12 Liter

Vidla na kôňský hnoj

- účiná látka: 

Saltidin (Icaridin)

- pozinkovaný materiál

- tyčka 10mm

- veľkosť diery 10x10cm

- materiál: nylon

- na anglické sedlo

- dlžka: 56cm

- s hákom na uzdečku

6,95 €
Kat. č. 6390

Jazdecké potreby
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Kat. č. Popis Cena

32550 250g 7,99 €

Kat. č. Popis Cena

32551 200g 5,99 €

Kat. č. Popis Cena

321591 500ml 6,99 €

321592 1000ml 12,99 €

Kat. č. Popis Cena

325130 300ml 8,99 €

Kat. č. Popis Cena

32542 450ml 6,90 €

32543 1000ml 9,99 €

Kat. č. Popis Cena

E8200820            59ml 14,95 €

Kat. č. Popis Cena

65890141 plast držiak/ umelá jemná štetina 1,60 €

Kat. č. Popis Cena

321507 čierny 1000ml 7,90 €

321508 zelený 1000ml 7,90 €

Kat. č. Popis Cena

1635 Decht na kopytá 1kg tekutý 4,99 €

16350 Decht na kopytá 5kg tekutý 17,95 €

Kat. č. Popis Cena

321616 fi alová 1,30 €

321617 zelená 1,30 €

321618 oranžová 1,30 €

Kat. č. Popis Cena

321514 450ml 5,30 €

321566 1000ml 8,90 €

Kat. č. Popis Cena

321511 500ml 7,90 €

321593 500ml so štetcom 12,99 €

Mydlo na kožu s glyzerinom 

so špongiou

Masť na kožu s včelým 

voskom

Olej na kopytá, žltý 

PREMIUM

Mydlo na kožu tehla

Masť na kopyto 

Decht na kopyta

Decht na kopyta

Olej ma kožu

PREMIUM

s včelým voskom

Balzam na kopytá 

bylinný

Masť na kopyto 

PEDOCAN

na posilnenie

rohoviny

Dezinfi kčná

emulzya proti

hnilobe CARRE

Štetec na kopytá s držiakom

- bez paraffi  nu

- praktické balenie so špongiou

- posilňuje rohovinu, a udržuje elasticitu

- 100% prírodné zložky

- zabraňuje rozmnožovanie infekcie 

Jazdecké potreby
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Kat. č. Popis Cena

323520 TaonX pasca na ovady 169,95 €

323511 Náhradný závesný držiak 22,95 €

Kat. č. Popis Cena

321515 500ml 13,95 €

321516 1000ml 25,90 €

Kat. č. Popis Cena

321596 300ml 29,99 €

Kat. č. Popis Cena

321571 1000ml 29,99 €

Kat. č. Popis Cena

161504 500ml 15,90 €

Kat. č. Popis Cena

200111 500ml 15,99 €

E200113 100ml 7,99 €

Kat. č. Popis Cena

161501 500ml 16,95 €

Kat. č. Popis Cena

E239131 1000g prášok 6,50 €

Taon X pasca proti ovadom

Spray proti ovadom 

TaonX Booster

Spray proti ovadom 

TaonX

Power Phaser Durativ

Tam Tam Vet

Power Phaser

Cesnakový práškový 

Clac spray proti 

muchám

Obojok proti hmyzu pre kone

- každá pasca znižuje prítomnosť hmyzu až do 95%,  v bezprostrednej 

blízkosti a má maximálny efektívny dosah cca. 10.000m2

- absolútne netoxická a šetrná k životnému prostrediu

- jednoduchá montáž a extrémne odolná

- 2 ročná záruka na kovové časti

- výška nad zemou : 2,20m

- hmotnosť: 20kg

- priemer tienidla: cca. 1,20m

- účinkuje až do 12 h

- účinná látka Saltidin (Icaridin)

- striekacia hlava s 360° aplikáciu

- 100% biologicky rozložiteľná

- účinná látka Saltidin (Icaridin)

- 100% biologicky rozložiteľná

- účinní prípravok proti:

   ovadom, muchám, klieštom

- učinkuje až do 12 hodín

Pre citlivé kone a pre tažko zastihnuteľné miesta.

Absolútna dlhodobá ochrana.

Prírodné riešenie, len čisto prírodné účinné látky.

- účiná látka: 

Saltidin (Icaridin)

Produkt je možný použiť všade 

tam, kde je hmyz na obtiaž:

výbehy, jazdiarne, maštale, gol-

fové ihrisko, záhrady, zábavné 

parky, pozdĺž jazier a pod.

11,95 €
Kat. č. 32319

užiť všade 

btiaž:

štale, gol-

, zábavné 

od.

TamTamVet
 

 

Jazdecké potreby
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Kat. č. Popis Cena

32525 500ml 6,99 €

32526 1000ml 10,99 €

Kat. č. Popis Cena

161511 svetlé kone 500ml 13,95 €

161512 tmavé kone 500ml 13,95 €

Kat. č. Popis Cena

3243 kefa na koňa 22cm 3,99 €

321313 kefa na koňa junior 17cm 3,99 €

Kat. č. Popis Cena

321765 fi alová 17,99 €

321766 ružová 17,99 €

Kat. č. Popis Cena

321660 modrá/tmv.modrá 20 cm 4,50 €

321661 čierna/sivá 20 cm 4,50 €

Kat. č. Popis Cena

321757 modrá/svt.modrá 17,99 €

321759 čierna/červená 17,99 €

328266 malinovo červená 17,99 €

328267 capri modrá 17,99 €

328268 tvm.modrá 17,99 €

Kat. č. Popis Cena

1881 červená 0,99 €

1883 modrá 0,99 €

1885 čierna 0,99 €

Kat. č. Popis Cena

321585 1000ml 7,95 €

Kat. č. Popis Cena

321575 500ml 8,95 €

Kat. č. Popis Cena

1815 kov 10,5cm 3,30 €

Kat. č. Popis Cena

AG00010 rôzné farby 1,95 €

Kat. č. Popis Cena

321577 1000ml 9,99 €

Kat. č. Popis Cena

32520 1000ml 14,99 €

Šampón

na koňa

1000ml

s ovosným

proteínom

Čistenie na srsť

a hrivu EasyCare

čistenie bez vody

Česák kruhový s rukoväťom

Žbilko gumene oválne

Lesk s repelentom na hrivu LEOVET

Kefa na koňa

Box s čistiacimi

potrebami 8 dielne

Kefa na koňa 

Brush and Co

Box na čistiace potreby

Plastická kefaLesk na hrivu a srsť 

ManeCare s mandlovým 

olejom a D-Panthenolom

Lesk na hrivu  

FOXFIRE

Špeciálny šampón

na kona DERMOCAN

- nosnosť 100kg

- Made in Italy

- dlžka/šírka/hlbka 400x275x245mm

K

Plastická kefa

vým 

olom

Jazdecké potreby
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MagicBrush kefy na koňa, sada

MagicBrush Care & Shine sprej 

na ošetrenie 300ml

Žbilko FLEX gumené, 

masírovacie, zelené, 

fl exibilné

Škrabka kovová, špirálová, , gélová rukoväť, zelená    

Žbilko FLEX6 gumené, 

zelené, fl exibilné     

Stierka na pot, gélová rukoväť, 

zeleno/čierna 

Škrabka na kopyto s kefou, 

gélová rukoväť, zeleno/čierna

Tri kefy, tri farby , jedna štetina:  Všestranné kefy pre účinnú starostlivosť o  koňa. Špeciálna štruktúra 

a tvar štetín umožňuje čistenie a masírovanie súčasne a je tiež vhodný pre ošetrenie kopýt, nôh aj srsti.

- citlivé oblastí koní sú chránené

- ak je potrebné kefy je možné vyprať v práčke

- chrbát kefy slúži ako stierka potu

- prirodzená univerzálna  starostlivosť o hrivu, chvost a srsť

- pre každý typ koňského vlasu 

- zjednodušuje vykefovanie , rozpúšťa uzly

- udržuje konské vlasy a poskytuje prirodzený hodvábny 

lesk-

- odpudzuje prach a nečistoty –

- obsahuje vyživujúci vitamín B komplex, ktorý dáva silu a 

stimuluje krvný obeh

- doplnkový vitamín B6 zabraňuje zápalu a podporuje 

zdravú pokožku

- neobsahuje silikóny 

- 360 ° sprej: pre rýchlu a efektívnu aplikáciu

- obzvlášť tichý postrek a extra jemný sprej

- sprej je možné použiť aj u citlivých koní 

- nízka spotreba vďaka novej striekacej technológie

- sprej Fruit surprise obsahuje 100% prírodné ingrediencie: 

čučoriedkový a malinový olej,  olej z makadámových ore-

chov,  ricínový olej pre extra hodvábny lesk

- sprej Sensitive obsahuje : 100% prírodné zložky: Aloe 

Vera, olej z makadámových orechov,  ricínový olej  pre 

zdravé vlasy s prirodzeným leskom 

Kat. č. Popis Cena

328767 Fruit surprise 14,99 €

328768 Sensitive 14,99 €

Kat. č. Popis Cena

328274 Salt&Pepper 14,99 €

328275 Chili 14,99 €

328276 Sweet Surprise 14,99 €

Jazdecké potreby

3,99 €
Kat. č. 324470

6,49 €
Kat. č. 324473

3,99 €
Kat. č. 324471

4,99 €
Kat. č. 324099

4,9 €
Kat. č. 324098
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kat.č popis Cena

32196 Pony kožene čierne 16" 159,95 €

32197 Čierne kožené 17,5" 159,95 €

32198 Hafl inger hnedé 18" kožené 159,95 €

32285 Hafl inger čierne 18" kožené 159,95 €

kat.č popis Cena

E00088BR/CIERN čierna koža  ozdobená 37,99 €

E00088BR/HNED hnedá koža ozdobená 37,99 €

kat.č popis Cena

E00095/ciern 16" čierne kožené 299,00 €

E00095/ciern/15 15" čierne kožené 299,00 €

E00095/hneda 16" hnedé kožené 299,00 €

E00095/hned/15 15" hnedé kožené 299,00 €

kat.č popis Cena

321713 čierna SHETTY 18,95 €

32170 čierna PONY 18,95 €

32171 čierna COB 18,95 €

32172 čierna FULL 18,95 €

321714 hnedá SHETTY 18,95 €

321742 hnedá PONY 18,95 €

321743 hnedá COB 18,95 €

321744 hnedá FULL 18,95 €

kat.č popis Cena

E00058SS/CERVEN červená synt.baranček 25,99 €

E00058SS/CIERN čierna synt.baranček 25,99 €

E00058SS/HNED hnedá synt.baranček 25,99 €

E00058SS/MODR modrá synt.baranček 25,99 €

E00058SS/SIVA sivá synt.baranček 25,99 €

E00058SS/ZELENA zelená synt.baranček 25,99 €

číslo ohlávky 00 0 1 2 3

hnede/bežové 321901 321911 321921 321931 321941

tmv/svt.modré 321903 321913 321923 321933 321943

sivé/čierne 321904 321914 321924 321934 321944

sivé/zelené 325902 325904 325906 325908 325910

ružové/hnede 325903 325905 325907 325909 325911

bordové/bežové 328260 328259 328243 328244 328245

kat.č popis Cena

321440 svt.modr/tmv.modr 4,50 €

321441 čierne/strieborné 4,50 €

321446 hnedé/bežové 4,50 €

325898 zelené/sivé 4,50 €

325899 ružové/hnedé 4,50 €

325914 bordové/bežové 4,50 €

veľkosť 

ohlávky

00 žriebe/minishetland

0 Shetlandpony

1 Pony

2 COB

3 FULL

kat.č popis Cena

321409 biela 21,99 €

321417 hnedá 21,99 €

321418 modrá 21,99 €

321419 čierna 21,99 €

Podbrušník westernová 

nylonová

Podbrušník neoprén 

s gumou

Sedlo kompletné kožené

Uzdečka westernová 

s oťažom

Sedlo westernové kožene

Uzdečka anglická 

kožená

Podložka westernová

Vodítko HIPPO nylon 2m

Ohlávka HIPPO, nylon

Podložka pod sedlo anglická BARI

- farba: čierna, hnedá

- veľkosť: 26, 28, 30, 32, 34, 36

- farba: čierna, hnedá

- veľkosť: 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150

illustračné foto

illustračné foto

18,99 €
K.č.: E00080

22,95 €
K.č.: ESP00033

Sedlo kompletné kožené edlo weeeeeeeesternové kožene

5 €

5 €

5 €

E0

E0

E0

3,99 €

Jazdecké potreby
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kat.č veľkosť Cena

321077 č.31 19,99 €

321078 č.32 19,99 €

321079 č.33 19,99 €

321080 č.34 19,99 €

321081 č.35 19,99 €

321082 č.36 19,99 €

321083 č.37 19,99 €

321084 č.38 19,99 €

321085 č.39 19,99 €

321086 č.40 19,99 €

321087 č.41 19,99 €

321088 č.42 19,99 €

kat.č popis Cena

E327866/V detský č.8 15,95 €

E327867/V detský č.10 15,95 €

E327868/V detský č.12 15,95 €

E327880/V č.S 18,95 €

E327881/V č.M 18,95 €

E327882/V č.L 18,95 €

E327883/V č.XL 18,95 €

kat.č popis Cena

41929100/8 detský na 8 rokov 28,95 €

41929100/10 detský na 10 rokov 28,95 €

41929100/12 detský na 12 rokov 28,95 €

41929100/14 detský na 14 rokov 28,95 €

41929100/S č.S 28,95 €

41929100/M č.M 28,95 €

41929100/L č.L 28,95 €

41929100/XL č.XL 28,95 €

kat.č popis Cena

328250 52-55cm čierna 29,99 €

328251 53-57cm čierna 29,99 €

328252 52-55cm bežová 29,99 €

328253 53-57cm bežová 29,99 €

veľkosť čierna tmavo modrá Cena

116 324406 324425 29,90 €

122 324407 324426 29,90 €

128 324408 324427 29,90 €

134 324409 324428 29,90 €

140 324410 324429 29,90 €

146 324411 324430 29,90 €

152 324412 324431 29,90 €

158 324413 324432 29,90 €

164 324414 324433 29,90 €

170 324415 324434 29,90 €

176 324416 324435 29,90 €

34 324417 324436 29,90 €

36 324418 324437 29,90 €

38 324419 324438 29,90 €

40 324420 324439 29,90 €

42 324421 324440 29,90 €

44 324422 324441 29,90 €

kat.č popis Cena

32720 junior 39,99 €

32721 S/M 39,99 €

32722 L/XL 39,99 €

kat.č popis Cena

328254 52-55cm 29,99 €

328255 53-57cm 29,99 €

328256 58-61cm 29,99 €

kat. č. popis Cena

324565 č.35 46,95 €

324566 č.36 46,95 €

324567 č.37 46,95 €

324568 č.38 46,95 €

324569 č.39 46,95 €

324570 č.40 46,95 €

324571 č.41 46,95 €

324572 č.42 46,95 €

324573 č.43 46,95 €

324574 č.44 46,95 €

324575 č.45 46,95 €

Topánky jazdecké 

PVC čierne

Minichaps Amara

Chránič chrbtice Classic

Prilba  nastaviteľná 

jazdecká BEAUTY
Prilba jazdecká

Carbonic

nastaviteľná

Prilba jazdecká

Econimo nastaviteľná

Rukavice jazdecké bavlnené

Rajtky bavlnené Economic 

dámske a detské

Topánky jazdecké šnúrovacie 

MONACO

Topánky jazdecké VETIS 

kožené čierne

- elegantné topánky z kvalitnej kože

- na zadnej strane zips

na ľachšie obutie

- veľkost: 31-46

- tenké bavlnené jazdecké rukavice posilnené na kritických miestach

- farba: biela, modrá, čierna

- veľkosť: XS-XL

- materiál: 95% bavlna, 5% elastan

29,99 €
K.č.: 50589100

3,50 €
K.č.: EAB00180

Jazdecké potreby
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Ručný prístroj

na uzatváranie fľiaš
Značky s číslami od 1-99 

na označenie matiek

Lyžička na prelarvovanie, 

čínska

Nerezová lyžička na prelarvovanie 

s gumenou rúčkou
Apidea úľ

Klobúk včelársky 

– tradičný

Klobúk včelársky 

– panoráma
Safari klobúk Klobúk včelársky, 

letný, tenký

Olej na ošetrenie 

kožených rukavíc 1L

Sieť na ochranu tváre

Včelárske rukavice

Do vypredania zásob

Vozík na prepravu 

a zdvíhanie úľov

Ochranné rukavice chemické 

Chemex, veľkosť 11

Ochranné rukavice 

chemické Vinex

Jenterov rámik-základná 

chovná súprava

Výchytka matiek

Lyžička na prelarvovane, 

nerez

Lyžička na prelarvovanie 

s lupou a so svetlom

Lepidlo

na matky

Výchytka matiek, 

jedna ruka

Swienty lyžička na prelarvovanie, 

nerez

Lampa na čelo s lupou 

(1,2x,1,8x,2,5x,3,5x)

Lyžička na prelarvovanie 

a lyžička na kašičku

1395,00 €
Kat.č. 110811

2,20 €
Kat.č. 304601

21,50 €
Kat.č. 304604

39,00 €
Kat.č. 304801

12,95 €
Kat.č. 400501

12,95 €
Kat.č. 400503

16,90 €
Kat.č. 405006

5,99 €
Kat.č. 297649

6,95 €
Kat.č. 400507

21,95 €
Kat.č. 401501

749,95 €
Kat.č. 100930

8,99 €
Kat.č. 400512

115,00 €
Kat.č. 304101

2,99 €
Kat.č. 304401

7,99 €
Kat.č. 304602

59,99 €
Kat.č. 304506

19,99 €
Kat.č. 304402

18,70 €
Kat.č. 304603

27,80 €
Kat.č. 304701

Do malých včelínov na bezpečné uzavretie 

fl iaš so skrutkovacím uzáverom

Začiatočná sada obsahuje:1ks chovný rámik s izolátorom matky,50ks 

vrúbkovaná chovná bunka,  110ks základ matečníkovej misky, 110ks 

navliekacia bunka,  1ks navliekač (napichovač) a 1ks zátka. 

Najpraktickejšia výchytka matiek ktorá 

slúži aj na značkovanie matiek

Max. nosnosť: 100kg

Max. výška zdvihnutia: 98cm

- vodotesné chemické rukavice so silným 

nitrilom 0,85mm

- dĺžka 33 cm

- hrúbka asi 0,38 mm

Vyrobený z polystyrénu na chov matiek, s umelohmotnými rámikmi, 

vetracími mriežkami, vyberateľnou časťou na kŕmenie a  vybavený 

s posuvnými východmi

Včelárske potreby

Kat. č. Veľkosť Cena

401301 L 10,95 €

401302 XL 10,95 €

401303 XXL 10,95 €

Kat. č. Veľkosť Cena

29816 7 2,99 €

29817 8 2,99 €

29818 9 2,99 €

29815 10 2,99 €

Z

n

 od 1 999999999999999  

atiek

ie

rez

18 70 €
KKK tKKK tKKK tKKK tK tK tK tK tKKK tttK ttttK ttKKKKK ttttttttKatttKKKKKKKaKatatttKattatatKatKKKKKKKaaaKatKat.K čččččččč 3333333č 33č 333ččččččččč 33č 3č 3č 333č. 3ččččččččččč 000004603

Kat.č.

rsky

Safar

prelarvovanie 

so svetlom

21,50 €
č. 304604

K

č. 304604

a n

3,99 €
Kat.č. 304309

3,65 €
Kat.č. 304308

11,95 €
Kat.č. 304606



inovácia       kompetencia       dynamika
PARTNER CHOVATEĽOV

110

Váha digitálna na sudy

od 2-200kg

Držiak na úľ, kovový Napájačka  vonkajšia 

pre včely 0,6L

Letáčový uzáver, nastaviteľný 

175x26mm

Letáčový uzáver, nastaviteľný 

240x27mm

Letáčový uzáver, skladací 

220x40mm

175,00 €
Kat.č. 300103

1,35 €
Kat.č. 300371

2,65 €
Kat.č. 300701

2,55 €
Kat.č. 300372

1,10 €
Kat.č. 300204

1,20 €
Kat.č. 300205

3,80 €
Kat.č. 300206

Napájačka pre včely

Napájačka vnútorná k rámom 1,5L Napájačka vnútorná k rámom 3,5L

Dymák na včely s motorom

Podpalovač

Lisované borovicové 

piliny

Dymové granule, 

levandulové, 1kg piliny

Dymák na včely s motorom a kupolou

Dymáková pumpa 

– umelá koža

Rozperák, žltý

Zvlňovač drôtika

Dymák na včely, 

nerezovýIhla na dierkovanie

Dymák na včely, 

galvanizovaný

Rozperák s páčidlom, krátky

Včelárske kliešte 

na rámiky

Páčidlo na nadvihovanie rámikov

1,16 €
Kat.č. 300702

3,20 €
Kat.č. 300705

3,60 €
Kat.č. 300706

36,95 €
Kat.č. 302031

3,60 €
Kat.č. 302121

1,26 €
Kat.č. 302122

4,450 €
Kat.č. 302123

39,95 €
Kat.č. 302032

6,60 €
Kat.č. 302104

11,60 €
Kat.č. 302103

4,80 €
Kat.č. 300606

7,90 €
Kat.č. 301302

26,95 €
Kat.č. 302001

3,30 €
Kat.č. 301301

16,99 €
Kat.č. 302002

5,00 €
Kat.č.  300607 5,30 €

Kat.č.  300361

7,60 €
Kat.č.  300362

Do vrchnej časti je možné vložiť PET fľašu

Napájačku je možné vložiť na miesto rámika

Rozmer: 46x9x6cm

Napájačku je možné vložiť na miesto rámika

Rozmer: 46x6x16cm

- pracuje na batériu (4ks AA)

- batérie nie sú súčasťou dodávky

- lisované listy na ľahšie zapálenie dymáka

- balenie obsahuje 2 kusy

- pracuje na batériu (4ks AA)

- batérie nie sú súčasťou dodávky

- pumpa k maďarskému dymáku

Dĺžka: 25,5cm

Dĺžka: 21cm

Drôt na rámiky

na kotúči 0,4mm

Kat. č. Hmotnosť Cena 

301101 1 kg 8,60 €

301102 2 kg 16,70 €

301103 4 kg 32,95 €

Včelárske potreby
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Studený dym, 

sprej
Zmetáčik z koňských štetín, 

zahnutý koniec

Zmetáčik z koňských štetín

Zmetáčik z koňských štetín 

s dlhou rúčkou

Zmetáčik z miešaných štetín

Vidlička na odviečkovanie  z umelej 

hmoty so zahnutými oceľovými 

ihlami

Vidlička na odviečkovanie 

s drevenou rúčkou

Valček na otváranie 

plastov s nerezovými 

ihlami

19,99 €
Kat.č. 302107

49,95 €
Kat.č. 303201

4,60 €
Kat.č. 303206

27,99 €
Kat.č. 303203

12,60 €
Kat.č. 303209

99,99 €
Kat.č. 303351

- sprej ak nechcete 

naštartovať dymák

Nádoba na med, nerezová

Kat. č. Popis Cena

500001 35kg, s umelohmotným ventilom, s vrchnákom, .priemer 31cm, výška 37cm 129,00 €

500002 35kg, s nerezovým ventilom, s vrchnákom, .priemer 31cm, výška 37cm 175,00 €

500003 35kg, s nerezovým ventilom, vrchnák s hermetickým tesnením, priemer 31cm, výška 37cm 230,00 €

500021 50kg, s nerezovým ventilom, vrchnák s hermetickým tesnením, priemer 31cm, výška 50cm 245,00 €

500022 50kg, s nerezovým ventilom, s vrchnákom, priemer 31cm, výška 50cm 189,00 €

500023 50kg, s umelohmotným ventilom, s vrchnákom, priemer 31cm, výška 50cm 135,00 € Nerezové vedro

Fľaša

na med

MACO,

umelohmotná

Kat. č. Popis Cena

29375 5,7 l 9,99 €

29376 8,5 l 14,99 €

29377 12,3 l 19,99 €

Kat. č. Objem Cena 

510550 0,25 kg 0,36 €

510551 0,50 kg 0,40 €

510552 1 kg 0,44 €

Vedro umelohmotné 15L

Výtokový ventil 6/4“, 

umelohmotný

Vedro umelohmotné 10L

Výtokový ventil 6/4“, 

umelohmotný

9,40 €
Kat.č. 501031

12,00 €
Kat.č. 500202

7,60 €
Kat.č. 501032

8,00 €
Kat.č. 500201

Vyrobené z materiálu , ktorý zodpovedá 

príslušným normám bezpečnosti potravín

Priemer pri hrdle: 24 cm

Výška: 27 cm

- kontrola varroázy s prírodnými zložkami a 

tymolom

- bezpečný biologický prípravok bez rezistencie

- štátnom podporovaný prípravok v rozsahu 80%

Objednajte si množstvo medikamentu

pre ročnú spotrebu proti varroáze.

Dostupné:

Výrobno - odbytné družstvo Slovenských 

včelárov

Mikulská 38/75, 937 01 Želiezovce

Viac info nájdete na www.vetis.sk

Kontakt: vetis@vetis.sk

Vyrobený z materiálu, ktorý zodpovedá 

príslušným normám bezpečnosti potravín

Priemer pri hrdle: 27cm

Výška: 30cm

Vyrobený z materiálu , ktorý zodpovedá 

príslušným normám bezpečnosti potravín

Vidlička nerezová na odviečkovanie, 

široká s bočným nožom

Vidlička nerezová na odviečkovanie, 

zahnutá, široká s bočným nožom

9,99 €
Kat.č. 303101

9,99 €
Kat.č. 303102

7,95 €
Kat.č. 303104

5,60 €
Kat.č. 303106

- šírka: 9,5cm

19,95 €
Kat. č. THYMOVAR

1 balík

Thymovar 2x5

Včelárske potreby
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