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Zdjęcie produktu Art. nr Jednostka handlowa
Jednostka 

handlowa

12012CA

bateria TURBOMAX AB170

MHD 12-17, 170Ah, 9V
szt.

BW1210 taśma T12-WG, 100m              szt. 

14946

lina,br/or,6mm/200m

lina 6mm, 200m, brązowo/pomarańczowa, 11x drucikow, 

oporność 

0,10 Ohm/m, wytrzymałość na rozerwanie 225kg, max. 

18km przy 12V/230V i max. 6,7km 

przy baterii 9V

 szt. 

171221

taśma EQUISTOP T20-B, TLD, 200m

taśma 20mm, 4x druciki 0,23mm, 200m, 110kg, 0,310 Oh/m

max. 13km ogrodzenia przy 12V/230V i max. 4km przy 9V, Anti-

UV"

 szt. 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów magazynowych



461921

CORDE TLD power D6, 400m

lina 6mm, 6x0,22 TLD

400m, 350kg

0,22 Ohm

max. 14,0 km ogrodzenia

 szt. 

46CEPB324 plecionka super TLD 250m M R  szt. 

46CEPB903 plecionka Force6, 5 drucików, 250m, zielono/biała  szt. 

46CEPM905

Fil Power Galaxy 

plecionka, 1x0,5 Galvadur

250m, 70kg

0,60 Oh/m, brązowa

"

 szt. 

46RBE1210 Rub TLD 12,5mm, 200m PROMOD, czerwona  szt. 

46RBE1225 taśma T12, czerwona, 200m  szt. 



46RBE1227 taśma TLD 12mm B/V, biało/zielona, 200m  szt. 

46RBE2003 taśma TLD 20mm, 200m, zielona, 5 drucików  szt. 

46RBE2026 taśma 20mm T20, biała, 200m  szt. 

46RBE4016 taśma 40mm T40, pomarańczowa, 200m  szt. 

19169EQ taśma EQUISTOP T20-G, 200m  szt. 

140261 taśma 40mm, biało/czarno/biała, 200m  szt. 



17294

ECORub 10 2200, 200m

taśma 10mm, 3x druciki 0,15mm, 200m, 14,4 Ohm, 40kg, max. 

1,8km przy 12V/230V i max. 0,5km przy 9V

 szt. 

46CEPB332 plecionka super MAGNUM 200m  szt. 

46CEPB906 plecionka TLD super9 300m B/B/0  szt. 

46RBE0802 taśma FORCE 8 TLD 200m  szt. 

46RBE1205 taśma TLD 12,5mm, biała 200m, PROMOd  szt. 

46RBE1211 taśma T12 biało/czarna, 100m  szt. 



46RBE1214 taśma TLD 12mm, zielona, 200m  szt. 

46RBE1218 taśma 12mm, biała 200m  szt. 

46RBE1228 taśma 12mm TLD 400m, czarno/czerwono/biała  szt. 

46RBE2024 taśma T20 biało/czarna, 200m  szt. 

461813 ACO 250m  szt. 

14103

taśma Extra, 11mm/200m

taśma 11mm, żółto/powarańczowa, 5 drucików Niro, szpula 200m, 

2,48 Ohm/m, idealna dla koni, owiec, trzody, dzików i kóz

 szt. 



15505N

złączka do taśm 40mm

karton 100 Stück
szt.

18063
palik Flexi 1 gwóźdź

karton 20 szt.
 20 szt. 

15545BL palik z tworzywa, 142cm, niebieski, wiązka 10 szt.  10 szt. 

14108GR palik z tworzywa, zielony, podwójna stopka, wiązka 105cm              10 szt. 

18063 palik Flexi, 1 gwóźdź             20 szt. 

31033U trzonek z uchytem T, 1100x41mm  szt. 



461519-25

izolator pierścieniowy EURO PRO żółty

torebka 25 szt., trzon z nacięciem, do lin 3mm i taśm 10mm
 25 szt 

17308-125CA

izolator pierścieniowy standard, czarny

wiaderko 125 szt., 25.000V
 125 szt. 

461534-25

izolator do taśm plecionek i lin, czarny

torebka 25 szt.

 25 szt 

15212 izolator zamienny 15211, czarny, 25 szt.  25 szt 

15863 izolator do lin bez gwoździa, torebka 25 szt.  25 szt 

15865 izolator do taśmy, torebka 10 szt.      10 szt. 



15862 izolator gwoździowy, 100 szt/25 torebek   25 szt 

942470-74 izolator FARMER I-40 FIX, torebka 25 szt.  25 szt 

15829
izolator narożny rolka, 10 szt.      

Do taśm do 40mm          
 10 szt. 

15317UADIC tabliczka ostrzegawcza       szt. 

15523U złączka do taśm 20mm, ocynkowana, luz  szt. 

461504-1 uchwyt bramowy ze sprężyną, żółty  szt. 



942470-80

5-cio zakresowy wskaźnik napięcia DeLaval

 szt. 

14869U

easy clip         

do palików z tworzywa easy stałego ogrodzenia     

 szt. 

15306 płytka łącząca do 15307U   szt. 

15955 ręczny kafar do słupków 38x38mm+45x45mm  szt. 

30519-1
karabińczyk Mignon 2       

10,5 x 2,1 x 4,5cm
 szt. 

30258
agrafka porodowa 10cm

 szt. 



34279

derka dla cieląt 

    Długość: około 69 cm

    Dla optymalnej ochrony układu odpornościowego w pierwszych 

dniach po urodzeniu

    Zapobiega biegunce

    Z wysokiej jakości tworzywa, z wypełnieniem Invista

    Wodoodporny i oddychający materiał

   Taśmy nylonowe, z plastikowymi zaczepami dla jak najlepszego 

dopasowania

    Uniwersalny rozmiar

 szt. 

30267 płytka na nozdrza przeciw zdajaniu  szt. 

30717

spryskiwacz ręczny bez złączki

wkład cynkowy i dysza cynkowa

wyjątkowo poręczna również z mokrymi dłońmi

odpowiednie ciśnienie do 7 barów i 70 ° C

8 różnych funkcji natrysku

 szt. 

34231

Spryskiwacz ręczny "Super Grip" 

    Z mosiężną wkładką i dyszą

    Obudowa wykonana ze stopu cynku z gumową osłoną

    Posiada bardzo solidny uchwyt, zapewniający pewne trzymanie

    Może być użytkowany przy ciśnieniu wody do 7 barów i 

temperaturze do 70°C

    Solidna dźwignia i łatwa do regulacji obrotowa końcówka

    W skład zestawu wchodzi: powietrzna dysza, gumowy 

pierścień, blokowana dźwignia i szybkozłączka do podłączenia 

węża

 szt. 

31755

poidło z tworzywa i miedzi

- dla prosiąt do 35 kg

- misa do picia wykonana z tworzywa sztucznego i gładki zawór z 

mosiądzu

- dla 1/2 "podłączenia wody od góry

 szt. 



31779

Nożyczki ręczne do strzyżenia

- dla bydła i koni

 szt. 

31782 lina porodowa, duża, 2 szt., bawełna  2 szt. 

31791

smok gumowy CULBUTO 120mm

- do zaworów pływakowych

- perforowany

 szt. 

34151

Sznur na owady Silva 400m      

- długotrwały efekt, z nietoksycznym klejem, który efektywnie łapie 

muchy

- stosowany przez cały rok

 szt. 

34193

opalarka do wymion

- do zwalczania bakterii i wirusów, poprawa higieny wymion

- pomaga zapobiegać zapaleniu strzyków i chorobie Johnesa

 szt. 

540511

Domek dla cieląt CALF-TEL PRO 

    Ekstra długi domek dla cieląt z częściowo otwieranymi drzwiami 

z przodu i  otworami wentylacyjnymi

    Dla cieląt do 8 tygodnia życia   

    Odpowiedni także dla 2 cieląt   

          Wymiary (dł. x wys. x szer.) : 219 cm x 136 cm x 122 cm

    Waga: 33 kg

 szt. 



54219

koryto POLYNOX 155cm     

- wykonane ze stali nierdzewnej

- rama wykonana ze stali ocynkowanej

- do mocowania na ścianie i podłodze

- łatwe i szybkie czyszczenie

- całkowity odpływ

- w komplecie z 3 wysokociśnieniowymi zaworami pływakowymi, w 

tym z formowaną rotacyjnie polietylenową osłoną

- przepływ wody każdego zaworu pływakowego 22l / min (przy 

ciśnieniu wody 5 bar)

 szt. 

309762
mata do dezynfekcji

180 x 90 x 3,5 cm
 szt. 

341431 promiennik 100W          szt. 

30076-6
kółko nosowe dla byków, 80mm, stal nierdzewna, opakowanie 6 

szt.    
 6 szt. 

30206E Pęcina ze stali nierdzwnej  szt. 



31449-10 opaski z tworzywa do znakowania, pomarańczowe   10 szt. 

32927-1 szczotka zamienna do czochradła 32927, 30cm   szt. 

34280-3-2

Kabel grzejny z termostatem, 3,2m

- z kablem przyłączeniowym 1,5m

- do podgrzewania doprowadzenia wody do poideł

- zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka

- w komplecie z transformatorem

 szt. 

34280-3-7

Kabel grzejny z termostatem, 3,7m

- z kablem przyłączeniowym 1,5m

- do podgrzewania doprowadzenia wody do poideł

- zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka

- w komplecie z transformatorem

 szt. 

34280-4,7

Kabel grzejny z termostatem, 4,7m

- z kablem przyłączeniowym 1,5m

- do podgrzewania doprowadzenia wody do poideł

- zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka

- w komplecie z transformatorem

 szt. 

34280-4.9

Kabel grzejny z termostatem, 4,9m

- z kablem przyłączeniowym 1,5m

- do podgrzewania doprowadzenia wody do poideł

- zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka

- w komplecie z transformatorem

 szt. 



34280-5-8

Kabel grzejny z termostatem, 5,8m

- z kablem przyłączeniowym 1,5m

- do podgrzewania doprowadzenia wody do poideł

- zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka

- w komplecie z transformatorem

 szt. 

34280-7-2

Kabel grzejny z termostatem, 7,2m

- z kablem przyłączeniowym 1,5m

- do podgrzewania doprowadzenia wody do poideł

- zamocować taśmą do rury i podłączyć do gniazdka

- w komplecie z transformatorem

 szt. 

34311-10
opaski z tworzywa do znakowania, pomarańczowe, długość około 

370mm  
 10 szt. 

34375-1 zawór 34375 kompletny               szt. 

30593 Noże do maszynki 30591, 2,3mm   szt. 

35045 wąż elastyczny, 300cm, NOVA  szt. 



55615U wąż izolowany czarny, 150mm      1mb 

25445

Lampa uprzywilejowana Tour MV H24C2  

- stojak magnetyczny z PP

- klosz z poliwęglanem

- napięcie: 12 V - 24 V - BV

- Stopień ochrony IP: IP 44

 szt. 

34411

Alarm GSM do horseAlarm

- kiedy aktywowany jest horseAlarm, alarm GSM dzwoni na 

telefon lub wysyła sms

 szt. 

30077-6
kółko nosowe dla byków, 90mm, stal nierdzewna, opakowanie 6 

szt.   
 6 szt. 

54209 poidło POLYSELF RC z pionowym językiem  szt. 

30779 Miernik/wskaźnik poziomu ziarna w silosach  szt. 



30343

profesjonalne wiązanie dla bydła, austriackie

- dwuczęściowy pasek z karabińczykiem Mignon, regulowany, ok. 

60 cm

 szt. 

30079BL lina do wycieleń niebieska 10mm / 200cm, opk. 5 szt.  5 sz 

30748
Latarka LED z akumulatorem, czas świecenia ok. 8 godzin, w zestawie z 

ładowarką
1 szt.

30779 wskaźnik poziomu ziarna w silosie 1 szt.

34532 Luda machineCam MINI - zestaw 1 szt.

34520 Luda machineCam - zestaw 1 szt.



34520 Luda horseCam - zestaw 1 szt.

14505-500
linka Dederon 500m, 0,36Ohm/m, rdzeń 1,5mm opleciony drutem 

0,5mm
1 szt.

15455U napinacz do taśm 20mm (luzem) 1 szt.

141451 panel słoneczny 12V/5W 1 szt.

47FEZ50060 Strainrite - narzędzie 5 w 1 1 szt.

462560-100 lina elastyczna 100m 1 szt.



99800GR lina zielono/biała, Ø 6mm/200m, 6 drucików stalowych, 400kg 1 szt.

15833K linka horilitze IMPACT 900m + 50m gratis, 0,284Ohm/m, druty 0,5mm 1 szt.

47BS-24 elektryzator akumulatorowo-sieciowy Easy AN24 2/1,7J 1 szt.

14514
siatka ogrodzenia elektrycznego dł. 50 m, wys. 90 cm/owce, pojedynczy 

gwóźdź
1 szt.

18382 siatka Flexinet 105cm/50m 1 szt.

14508
siatka ogrodzenia elektrycznego dł. 50 m, wys. 90 cm/owce, podwójny 

gwóźdź
1 szt.



34126 szufla aluminiowa do ziarna 1 szt.

30206E pęcina ze stali nierdzewnej 1 szt.

34231 spryskiwacz ręczny 1 szt.

350021 maszynka do strzyżenia zwierząt Wahl Star 65W/230V 1 szt.

301721 ręczniki papierwe do wymion 2x800 listków 1 szt.

4870015T papier wilgotny do wymion, wiadro 1000 listków 1 szt.



48700016T papier wilgotny do wymion, worek 1000 listków 1 szt.

31406-10 Kredki do znakowania zwierząt, kolor zielony 10 szt.

31407-10 Kredki do znakowania zwierząt, kolor niebieski 10 szt.

31408-10 Kredki do znakowania zwierząt, kolor fioletowy 10 szt.

30687 Rękawiczki Nitrile 245mm rozmiar M 100 szt.

34396 Rękawiczki Nitrile 300mm rozmiar XL 100 szt.



34395 Rękawiczki Nitrile 300mm rozmiar L 100 szt.

34394 Rękawiczki Nitrile 300mm rozmiar M 100 szt.


