


DZIEDZICTWO  
PASJI 
Wraz z ponad 50-letnim doświadczeniem, UKAL stanowi specjalistę w 
dziedzinie hodowli zwierząt.

Dystrybutorzy głównych marek, jak również producenci własnego 
asortymentu, mogą zapewnić bardzo szeroki wybór produktów 
niezbędnych w gospodarstwie hodowlanym.

Co roku wybieramy nowe, wysokiej jakości, innowacyjne i wysoce 
skuteczne produkty, które spełniają oczekiwania hodowców zwierząt.

50 lat pasji,
50 lat jakości,
50 lat zadowolenia Klienta, co stanowi naszą główną troskę.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych 

informacji i odwiedzin na naszej stronie internetowej 

www.ukal-elevage.com 

™

Tétiblue

Śledź nas

MOSER®



HORAIRES À LA CARTE
AFFICHAGE DES PROMOTIONS EN COURS

ET DES NOUVEAUTES 

SAISIE RAPIDE DE COMMANDE
TELECHARGEMENT 
DES FICHES PRODUITS 
EN LIGNEHOTLINE

SITE 100% SÉCURISÉSITE 100% SÉCURISÉSITE 100% SÉCURISÉ
STOCK DISPONIBLE

EN TEMPS RÉEL

2500 RÉFÉRENCES
25 MARQUES 

2500 RÉFÉRENCES
25 MARQUES 

POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

www.ukal-elevage.com
“DOSTĘP ZASTRZEŻONY DLA PUNKTÓW

SPRZEDAŻY DETALICZNEJ”

SPRAWDŹ FILM OBJAŚNIAJĄCY W
NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

SKANUJĄC TEN KOD QR

“SZYBKO I ŁATWO, 
ZŁÓŻ SWOJE ZAMÓWIENIE 

24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU!”

Ponad 6 000 produktów

Ponad 350 części zamiennych 
dostępnych w naszym serwisie 

posprzedażowym

Szybkie zamawianie poprzez 
załadowanie pliku Excel

SKLEP INTERNETOWY UKAL

The world of livestock

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI,  
aby otrzymać swój kod! 



MOUTON

ANTI-NUISIBLES

CHEVRE

VOLAILLE

FILETS

FILET MOUTON

Hauteur : 0,90 m

Longueur : 50 m

14 piquets

Réf.125582

FILET MOUTON

Hauteur : 0,90 m

Longueur : 50 m

14 piquets
Réf.125582003

Réf. 125582001

FILET MOUTON KOMBI

Hauteur : 0,90 m

Longueur : 50 m

14 piquets

FILET VOLAILLE ELECTRIFIÉ

Hauteur : 1,12 m

Longueur : 50 m

15 piquets

Réf.125584

FILET CHEVRE

Hauteur : 1,06 m

Longueur : 50 m

14 piquets

FILET RENARD

Hauteur : 1,05 m

Longueur : 50 m

15 piquetsFILET ANTI-LAPIN

Hauteur : 0,65 m

Longueur : 50 m

15 piquets

FILET LAPIN

Hauteur : 0,65 m

Longueur : 50 m

15 piquets
Réf. 125584001

Réf.125583

.

-

-

-

-

FILET VOLAILLE 

NON ELECTRIFIÉ

Longueur : 25 m

14 piquets

FILET VOLAILLE 

NON ELECTRIFIÉ

Longueur : 50 m

14 piquets

-

FILET LOUP

Hauteur : 1,05 m

Longueur : 50 m

15 piquets

Fil de terre 

ruban 

Réf. 125581100

LAPIN

Réf. 125582005

Réf. 125584004

FILET CHEVRE AVEC

RIGIDIFICATEUR

Hauteur : 1,06 m

Longueur : 50 m

14 piquets

Réf. 125584225

Réf. 125584250 Réf.125583001

14 piquets

Réf. 125582001

FILET MOUTON KO

Hauteur : 0,90 m

Longueur : 50 m

14 piquets14 piquets

.

CHEVRE

Réf.125582

FILET CHEVRE

Hauteur : 1,06 m

Longueur : 50 m

14 piquets

FILET LAPIN

Hauteur : 0,65 m

Longueur : 50 m

15 piquets

-

-

-

N

FILET CHEVRE 

RIGIDIFICATEUR

Hauteur : 1,06 m

Longueur : 50 m

14 piquets
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1.

No
RÉFÉRENCES

DÉNOMINATION

TAILLE

1 999KAKEMONOGMHOR Kakemono aide au choix horizont 120 x 27,5 cm

2 999BACHORIZONT
Bac gris horizont

48 x 28 x 20 cm

3 999BLOCHOR
Check-list horizont

A4 - 21 x 29,7 cm

4 999FRONTONHORIZONT Fronton horizont

133 x 30 cm

5 999BANDEHORIZONT Bandes de rives neutres horizont 50 x 4 cm

6 999REGTURBOMAX
Réglette magnétique turbomax®

50 x 3 cm

7 999REGRANGER
Réglette magnétique ranger®

50 x 3 cm

8 999REGHOTSHOCK
Réglette magnétique hotSHOCK®

50 x 3 cm

9 999REGFARMER
Réglette magnétique farmer®

50 x 3 cm

10 999REGTRAPPER
Réglette magnétique trapper®

50 x 3 cm

11 999BANDE125H10285 Bande de rive turbomax® B27 25 x 3,8 cm

12 999BANDE125H10748 Bande de rive turbomax® N1430 25 x 3,8 cm

13 999BANDE125H10749 Bande de rive turbomax® AN800 25 x 3,8 cm

1/2

NOUVEAUX  SUPPORTS MERCHANDISING  DISPONIBLES !

turbomax ® B27Électrifi cateur à pile 9 / 12 V

Réf. 125H10285
Jusqu�à

3 x 50 m
1,5 km

4 km
6 km

10 km

délivrée

énergie

0,27 J

énergie
stockée

0,4 J
ans

GARANTIE

 Effet turbo : l’effet turbo unique permet à l’appareil 

de toujours délivrer une deuxième impulsion si la 

clôture est particulièrement mal isolée ou envahie 

par une forte végétation.

ukasig20FR007-bandes-de-rives-poste-horizont.indd   1
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Une gamme simple composée de dispositifs de clôture compacts, robustes et adaptés aux débutants. 

Très simples d’utilisation, ces produits peuvent être déployés dans le cadre de clôtures courtes, idéales 

pour le jardin ou les petits animaux.

trapper® Gamme basique pour débutants et
clôtures courtes

Une gamme polyvalente destinée aux clôtures moyennes et courtes, et aux animaux calmes ou ayant 

une peau sensible. Ces dispositifs de clôtures sont également adaptés à une utilisation sur sols secs 

ou durant des périodes de sécheresse estivale.

farmer ® Gamme polyvalente pour les animaux
calmes et les clôtures moyennes

Une gamme idéale pour la protection des cultures et contre les dégâts du gibier et des animaux sauvages. 

Des dispositifs de clôture ayant fait leurs preuves dans des conditions difficiles comme l’utilisation de 

filets avec végétation ou contre les sangliers et les loups.

hotSHOCK® Gamme forte puissance pour protéger
les cultures des animaux sauvages

Une gamme professionnelle destinée aux conditions difficiles et de sécheresse pour tous les animaux 

de pâturage : bovins, ovins et chevaux. Les postes sont composés de dispositifs performants et dotés 

d’une sortie forte puissance et d’une très forte puissance, adaptés aux clôtures moyennes et longues.

ranger ® Gamme professionnelle pour les
conditions difficiles et de sécheresse

Une gamme Premium de grande performance destinée aux conditions extrêmes et aux animaux les plus 

exigeants, composée de dispositifs puissants pour clôtures très longues et de nombreuses fonctionnalités 

de sécurité qui vous rendent la vie plus facile.

turbomax ® Gamme Premium destinéeaux animaux les plus exigeants
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Votre check list pour une clôture fiable et durable

Votre check list pour une clôture mobile et sécurisée

Clôture permanente

Clôture de parcellement

  1
 Électrificateurs

  2
 Modules solaires

  3
 Alimentation

  4
  
Câbles de connexion Protection contre la foudre et interrupteurs

  5
 Mise à la terre et accessoires 
Appareils de contrôle 

  6
  Accessoires et avertissement 
Conducteurs   7

 Rubans, fils, câbles et cordes
  8

 Connecteurs, raccords et tendeurs

  9
 Isolateurs

  10
 Poignées et kits portillon

  11
 Piquets

  1
 Électrificateurs

  2
 Modules solaires

  3
 Alimentation

  4
  
Câbles de connexion Protection contre la foudre et interrupteurs

  5
 Mise à la terre et accessoires 
Appareils de contrôle 

  6
  Accessoires et avertissement 
Conducteurs   7

 Rubans, fils, câbles et cordes
  8

 Connecteurs, raccords et tendeurs

  9
 Isolateurs

  10
 Poignées et kits portillon

  11
 Enrouleurs

  12
 Piquets

Tél. +33 3 88 07 40 15 - www.ukal-elevage.com

ukapub20FR003-bloc-choix-Horizont.indd   1
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turbomax ® N1430Électrifi cateur secteur 230 V

Réf. 125H10748

30 x 50 m
25 km

40 km
85 km

320 km

délivrée

énergie

14,3 J

énergie
stockée

25 J
ans

GARANTIE

Jusqu�à

 Effet turbo : l’effet turbo unique permet à l’appareil 

de toujours délivrer une deuxième impulsion si la 

clôture est particulièrement mal isolée ou envahie 

par une forte végétation.

ukasig20FR007-bandes-de-rives-poste-horizont.indd   2

20/02/2020

turbomax ® AN800Électrifi cateur mixte 12 / 230 V

Réf. 125H10749

17 x 50 m
14 km

21 km
45 km

180 km

délivrée

énergie

8 J

énergie
stockée

12 J
ans

GARANTIE

Jusqu�à

 Effet turbo : l’effet turbo unique permet à l’appareil 

de toujours délivrer une deuxième impulsion si la 

clôture est particulièrement mal isolée ou envahie 

par une forte végétation.

ukasig20FR007-bandes-de-rives-poste-horizont.indd   3

20/02/2020   09:3

ukapub20FR009-A5-support-merchandising-horizont.indd   8

W celu wspomagania punktów sprzedaży,

opracowaliśmy szereg  

NARZĘDZI MERCHANDISINGOWYCH

Ponieważ relacja z Klientem jest dla nas najważniejsza, UKAL oferuje swoje doświadczenie w zakresie 
merchandisingu, aby zapewnić dynamikę sprzedaży.

Jako Twój partner w biznesie, dysponujemy zespołem doświadczonych handlowców, zawsze gotowych do 
pomocy, którzy mogą dojechać do każdego miejsca we Francji, aby pomóc w zorganizowaniu przestrzeni 
wystawienniczych i udoskonaleniu narzędzi marketingowych (oznakowanie działu, ulotki, reklama w 
punktach).
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URZĄDZENIA I AKCESORIA DO WYCIELEŃ

MOOCALL HEAT do wykrywania rui 
Moocall HEAT monitoruje aktywność byka i wysyła wiadomość, gdy krowy wchodzą 
w okres rui.

Moocall HEAT to obroża zakładana buhajowi. Kolczyki Moocall są zakładane wszystkim 
krowom i jałówkom. Zestaw dostarczany z 50 kolczykami RFID. Obroża rejestruje 
bliskość zwierząt, zachowanie przy rui i poziom aktywności byków, co pozwala określić 
z bardzo dużą dokładnością, kiedy krowa lub jałówka znajduje się w rui. 

Sensor Moocall HEAT monitoruje aktywność byka wokół krów, aby określić, które 
krowy są w rui. Następnie wysyła wiadomość SMS, powiadomienie w aplikacji i e-mail, 
aby poinformować hodowcę o wykryciu aktywności rozrodczej. Następnie można 
skorzystać z reguły AM/PM, jeśli w optymalnym czasie używamy byka próbnika do AI.

Przeciętnie, jedna obroża wystarcza na około 50 osobników. Każdy zestaw zawiera 
50 kolczyków..

Art.-Nr Produkt

MOO34724 MOOCALL HEAT do wykrywania rui

Kolczyki MOOCALL 
Do detektora rui  Moocall.

Art.-Nr Produkt

MOO347241  Opakowanie 25 sztuk 25

Art

K
Do Do 

ArtArt
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
MOOCALL - Sensor wycieleń 
Sensor wycieleń Moocall monitoruje skurcze macicy krowy i zawiadamia hodowcę o 
zbliżającym się porodzie.

Ten nieinwazyjny, mocowany na ogonie czujnik zbiera setki danych na sekundę. Dzięki 
analizie ruchów ogona wywołanych skurczami porodowymi można dokładnie przewid-
zieć, kiedy krowa najprawdopodobniej będzie się cielić.

Gdy skurcze osiągną określony poziom intensywności, przez pewien okres czasu, 
MOOCALL wysyła alarm SMS bezpośrednio na telefon komórkowy, średnio na 1 god-
zinę przed porodem.

NIE DZIAŁA W PRZYPADKU KONI 

  Zalety Moocall - sensora wycieleń 

  Łatwo łączy się z wszystkimi sieciami telefonii komórkowej (sygnał GSM) 

  Nie wymaga wifi, stacji, routera ani dodatkowego zasilania.

  Powiadomienie na 1 godzinę przed wycieleniem przez SMS, e-mail i wiadomość 
w aplikacji 

  Bezpłatna aplikacja 

  Roczna gwarancja

  Nieinwazyjny 

  Koszt zrekompensowany przy około 30 krowach. Zmniejsza śmiertelność cieląt i krów, 

  Oszczędza czas i paliwo. 

  Skuteczność na poziomie 95%

Bezpłatne przesyłanie danych, wsparcie techniczne i gwarancja przez 12 miesięcy od 
daty aktywacji. Po roku konieczne wykupienie abonamentu umożliwiającego transfer 
danych i utrzymanie urządzenia w aktywności. Opłata roczna za drugi rok wynosi 150€ 
wraz z podatkiem VAT i jest płacona bezpośrednio do producenta Moocall.

Wznowienie obejmuje 12 miesięcy nieograniczonej ilości powiadomień o wycieleniu, 
aktualizację oprogramowania, serwis i wsparcie techniczne.

Klient może również przedłużyć gwarancję na drugi rok.

MOOCALL nie podlega geolokalizacji.

Art.-Nr Produkt

MOO34716 Nowość
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URZĄDZENIA I AKCESORIA DO WYCIELEŃ

Typ amerykański

Metal

Przyrząd do wycieleń VINK
Siła uciągu 500 kg (1’100 lbs). Dedykowany dla bydła mięsnego. 
Prowadnica o długości 1,80 metra (5’43") zapewnia skuteczne wsparcie przy cieleniu 
się nawet bardzo dużych cieląt. Wycielacz można stosować również do powieszenia 
cielaka do góry nogami w celu oczyszczenia dróg oddechowych. 

Art.-Nr Produkt

101011 Siła uciągu: 500 kg 

Przyrząd do wycieleń VINK
Siła uciągu 300 kg (660 lbs). Pozwala na większą swobodę działania oraz wysokie 
napięcie i naprzemienne ciągnięcie z obu stron. Wykonany ze stali nierdzewnej. .

Art.-Nr Produkt

101010001 Siła uciągu: 300 kg 

Uniwersalne liny do wycieleń
Wykonane z nylonu. Długość 66 cm (26"). Odpowiednie do wszystkich rodzajów 
przyrządów do wycieleń. Komplet 2 sztuki. 

Art.-Nr Produkt

101103 Białe 

Bawełniane liny do wycieleń z pierścieniem 
Długość: 55 cm (27») . Średnica 12 mm. Bardzo miękkie. Bawełna zapobiega 
ścinaniu.  Komplet 2 sztuki.

Art.-Nr Produkt

101105 Białe

Uniwersalne liny do wycieleń VINK  
Wykonane z nylonu. Średnica 12 mm (1/2").  Komplet 2 sztuki.

Art.-Nr Produkt

101104 Czerwona i niebieska / Długość: 105 cm 

Przyrząd do wycieleń SECURPART
Solidny i lekki model. Łatwy w użyciu. Przyrząd do wycieleń «SECURPART» jest 
specjalnie zaprojektowany dla bydła mlecznego. Antypoślizgowy uchwyt dzięki 
dużemu gwintowi i osadzeniu w dwóch prowadnicach - brak możliwości zablokowania. 
Rozkładany, zajmuje mało miejsca, ułatwia przechowywanie i przenoszenie. Siła 
uciągu do 400 kg (880 lbs). Równoczesne ciągnięcie z obu stron. Lepsze wsparcie 
dzięki szerokiemu ramieniu. Wykonany z aluminium.

Art.-Nr Produkt

101040 Przyrząd do wycieleń typu amerykańskiego 1,80 m 

101050 Przyrząd do wycieleń  1,80 m 



8 rolos@horizont.com.pl

URZĄDZENIA I AKCESORIA DO WYCIELEŃ

Nylonowe liny do wycieleń z pierścieniem 
Długość: 43 cm (17"). Średnica 12 mm.  Komplet 2 sztuki.

Art.-Nr Produkt

101106 Białe

Nylonowe paski do wycieleń
Odpowiedni do linek  do wycieleń. Po przełożeniu liny przez metalowy pierścień 
można zamocować pasek na nodze cieleka. Zapobiega obcieraniu. Jedna para w 
zestawie. 

Art.-Nr Produkt

101123 Nylonowy, różne kolory

Perlonowa linka do wycieleń 2 m 
Średnica 7 mm. Dostępna w kilku kolorach. Stosowanie różnych kolorów podczas 
wycielenia pozwala na identyfikację nóg i regulację trakcji w zależności od potrzeb. 

Art.-Nr Produkt

101107006 Niebieski, na sztuki 

101107036 Czerwona i niebieska

101107003 Czerwony, na sztuki 

Podnośnik dla krów 
Model odpowiedni dla bydła mlecznego i mięsnego. Ramiona przyrządu pokryte 
gumową pianką zapobiegają urazom zwierzęcia. Podwójny gwint i potrójna rurka dla 
większej wytrzymałości. Bardzo prosta regulacja. Pomaga  osłabionemu bydłu wstać 
na nogi po trudnym wycieleniu lub urazie. Maksymalna waga zwierzęcia: 900 kg.

Art.-Nr Produkt

104453 Maksymalna waga 900 kg (1984 lbs) 

rekomendowany
PRZEZ

yy

Derka dla cieląt 
Zapobiega infekcjom dróg oddechowych. 3-warstwowa ochrona z izolacją dla 
większego komfortu cielaka. Długie i regulowane paski. Możliwość prania w pralce 
w temperaturze 30°C. Kieszeń z zapięciem na rzep po prawej stronie do stosowania 
wkładów grzewczych (nie wchodzi w skład zestawu). Długość: 72 cm. 

Art.-Nr Produkt

101130 1 sztuka
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URZĄDZENIA I AKCESORIA DO WYCIELEŃ
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Podnośnik dla krów VINK  
Pomaga  osłabionemu bydłu wstać na nogi po trudnym wycieleniu lub urazie. 
Mocowany na kości biodrowej.

Art.-Nr Produkt

104455 Maksymalna waga 900 kg (1984 lbs) 

Podnośnik dla krów 1500 kg   
Podnośnik dla krów. Solidny i stabilny dla dużego bydła i ras mięsnych do 1500 
kg. Niezbędne urządzenie dla krów, które nie mogą wstać. Ramiona przyrządu są 
regulowane w zależności od wielkości każdej krowy.

Art.-Nr Produkt

104456 Maksymalna waga 1500 kg 

Uprząż zapobiegająca wypadaniu macicy 
Służy do utrzymania macicy na miejscu w przypadku jej wypadania. Produkt 
wykonany ze skóry.

Art.-Nr Produkt

101110 Skóra

Żel smarujący 
Niezbędny przy badaniu odbytu i pochwy. Środek plemnikobójczy. Nie 
stosować podczas inseminacji.

Art.-Nr Produkt

101212110 1000ml 6

101212120 1000ml. Nieplemnikobójczy 6

Spray antyseptyczny SEPTIJECT 
Septiject jest preparatem odkażającym do stosowania zewnętrznego przy 
oczyszczaniu i osuszaniu powierzchownych ran u zwierząt hodowlanych. Tylko do 
użytku profesjonalnego

Art.-Nr Produkt

002007 Spray 500 ml 12

Niklowane agrafki zapobiegające wypadaniu 
macicy
Używane do utrzymania macicy na miejscu w przypadku wypadnania. Niklowane. 
13 cm.

Art.-Nr Produkt

101113 Bez ucha, 5 szt.

101113A Z uchem, 5 szt.

NOWOŚĆ
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WETERYNARIA

Elektroniczny termometr weterynaryjny z 
sygnalizatorem
Cyfrowy wyświetlacz od 32°C do 43°C. Syngał wskazujący zmierzoną temperaturę.

Art.-Nr Produkt

114062 Termometr weterynaryjny z sygnalizatorem

Stetoskop 
Z przewodem PVC 22" (56 cm). Profil w kształcie litery Y. Końcówki douszne 
wykonane z polietylenu.

Art.-Nr Produkt

114100 Różne kolory

Nożyczki uniwersalne wielofunkcyjne 
Bardzo dobre cięcie, do wielokrotnego użytku.

Art.-Nr Produkt

114025 Wielofunkcyjne

Cyfrowy termometr weterynaryjny 
Zakres pomiaru od +32°C do +44°C. Automatyczne wyłączenie po 15 sekundach. 
Z paskiem do zawieszania. Dostarczany w blistrze z instrukcją.

Art.-Nr Produkt

114063 Termometr cyfrowy

Kleszcze do zaciskania tętnic 
Używane podczas szycia.

Art.-Nr Produkt

114080 Kleszcze do tętnic

Nożyczki z zagiętym ostrzem 
Art.-Nr Produkt

109958 Nożyczki z zagiętym ostrzem 

109959 Nożyczki z zagiętym ostrzem 
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KARMIENIE

35 mm

10
0 

m
m

Smoki z linii TETIBLUE dzięki swojej specjalnej funkcji flotacyjnej zadowolą najbardziej wymagających 
hodowców.  Smoki TETIBLUE wykonane są z nietoksycznych materiałów pierwszej generacji
jakości, zarówno dla smoczków z tworzywa sztucznego, jak i kauczuku naturalnego, bez nitrozoamin. 
Niezależne laboratorium badawcze potwierdza, że   nasze smoczki spełniają najwyższe standardy 
żywieniowe.

Tétiblue

• Zgodność z Dyrektywą 93/11 WE dotyczącą uwalniania N-nitrozoaminść z z z  W W W WE E E dododo

• Klasa spożywczaywywywcz

• Produkty najwyższej jakości (smoczki odporne na pleśń)czczczkikikikikiProdukty najwyższej jakości (smoczki odporne na pleśń)(s(s(s(s(s

• Produkt opracowany, aby zagwarantować najlepszą ergonomię i wytrzymałośćanananantotototoProdukt opracowany, aby zagwarantować najlepszą ergonomię i wytrzymałośćnynynynyny, , , ababab gwgwgwgw nonononomimimi

Wiadro do pojenia cieląt TETIBLUE 8L 

Tétiblue

Jego wklęsły kształt pozwala na całkowite opróżnienie wiadra. Płaska tylna część 
zapewnia lepszą stabilność. Bardzo odporne dzięki plastikowym wzmocnieniom po 
bokach i na dnie wiadra. Dostarczany z: 1 zawór do smoczka (art. nr 120009610), 
1 gumowy smoczek dla cieląt o średnica 36 mm (art. nr 120009500).

Art.-Nr Produkt

120009600 TETIBLUE wiadro do pojenia cieląt 8 L 

120003004M Metalowy uchwyt do wiadra

120009610 Niebieski zawór do smoczka z 2 uszczelkami, na sztuki

120009620 Uszczelka do zaworu do smoczka

120009601 TETIBLUE wiadro do pojenia cieląt 8 L 

Smoczek TETIBLUE do wiadra  
do pojenia cieląt 

Tétiblue

Certyfikowane i nietoksyczne smoczki TétiBlue zostały zaprojektowane specjalnie 
do zastosowań spożywczych. Spełniają one warunki do karmienia cieląt. Jedna 
para w zestawie.

Art.-Nr Produkt

120009500 Wymiary: 35 x 100 mm 

Wiadro do pojenia cieląt TETICLEAR 8L
Nowe wiadro do pojenia cieląt TETICLEAR ze skalą. Wysokiej jakości, nietoksyczne, 
przezroczyste tworzywo sztuczne. Bardzo wytrzymałe. Ma pochyłe dno, co umożliwia 
całkowite opróżnienie wiadra. Dostarczane z pałąkiem, zaworem, smoczkiem i 
uchwytem do montażu na ścianie. Higieniczne, łatwe do czyszczenia. Dzięki 
wspornikowi łatwe do obrócenia w celu wyschnięcia. Przezroczyste ścianki 
pozwalają na sprawdzenie poziomu pozostałego mleka. Dostarczane bez pokrywy. 

Art.-Nr Produkt

120009630 Wiadro przezroczyste do pojenia cieląt TETICLEAR 8L

120009621 PRZEZROCZYSTA POKRYWA DO WIADRA TETICLEAR
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Smoczek dla cieląt SMB 
Smoczek w komplecie z zaworem. System ten pozwala na opróżnienie prawie 
całego wiadra. Dzięki zaworowi zwrotnemu otrzymujesz większą wydajność i unikasz 
pozostawiania resztek pokarmu na dnie wiaderka.

Art.-Nr Produkt

120037 Smoczek dla cieląt SMB

120037002 Kolanko 

Smoczek dla cieląt z pływakiem  
TETIBLUE 

Tétiblue

Pływak unosi się na powierzchni wody ze smoczkiem skierowanym do 
góry. Dzięki swojej okrągłej formie jest bardzo stabilny i niezatapialny. 
W szczególności został on zaprojektowany dla systemów paszowych 
na tacach. Podkładka ze stali nierdzewnej zapewnia idealną równowagę podstawy.
Czyszczenie i wymiana podstawy jest łatwe i szybkie.

Art.-Nr Produkt

120009 Średnica: 120 mm. Wysokość: 130 mm 

Pływak ze smoczkiem dla cieląt 
TETIBLUE ciężki 
Średnica: 75 mm. Wysokość : 130 mm. Jego cechą charakterystyczną 
jest zdolność do unoszenia się na powierzchni wody, przy czym 
smoczek jest skierowany do góry. Podwójny pierścień zaciskowy 
zapobiega przeciekaniu, zapewnia szczelność i czystość pływaka. 
Jest on bardzo praktyczny, łatwy do demontażu i czyszczenia dzięki specjalnej 
konstrukcji. Cielę jest w stanie wypić całe mleko znajdujące się w wiadrze.

Art.-Nr Produkt

120009002 Średnica: 75 mm. Wysokość : 130 mm

Pływak ze smoczkiem dla cieląt 
TETIBLUE mały 
Średnica: 74 mm. Wysokość : 130 mm. Jego cechą charakterystyczną 
jest zdolność do unoszenia się na powierzchni wody, przy czym 
smoczek jest skierowany do góry. Podwójny pierścień zaciskowy 
zapobiega przeciekaniu, zapewnia szczelność i czystość pływaka. 
Jest on bardzo praktyczny, łatwy do demontażu i czyszczenia dzięki specjalnej 
konstrukcji. Cielę jest w stanie wypić całe mleko znajdujące się w wiadrze.

Art.-Nr Produkt

120009003 Średnica: 74 mm. Wysokość: 130 mm 

45 mm

50 mm

ODWIEDŹ NASZ  
KANAŁ NA YOUTUBE

SYSTEM

WYCIEKOM LMB

zapobiegajacy

Pływak ze smoczkiem dla cieląt 
TETIBLUE średni 
Średnica: 80 mm. Wysokość : 130 mm. Jego cechą charakterystyczną 
jest zdolność do unoszenia się na powierzchni wody, przy czym 
smoczek jest skierowany do góry. Podwójny pierścień zaciskowy 
zapobiega przeciekaniu, zapewnia szczelność i czystość pływaka. Jest on bardzo 
praktyczny, łatwy do demontażu i czyszczenia dzięki specjalnej konstrukcji. Cielę 
jest w stanie wypić całe mleko znajdujące się w wiadrze.

Art.-Nr Produkt

120009001 Średnica: 80 mm. Wysokość: 130 mm

Tétiblue

Tétiblue

Tétiblue

WYŁĄCZNIE
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Zapasowe smoczki Tétiblue

Kolor: Czerwony. Odpowiedni do wszystkich pływaków TETIBLUE za 
wyjątkiem art. nr 120009.

Art.-Nr Produkt

120009200 Wymiary: 43 mm x 92 mm 

Zapasowe smoczki Tétiblue

Kolor: Piaskowy. Odpowiedni wszystkich pływaków TETIBLUE za 
wyjątkiem art. nr 120009.

Art.-Nr Produkt

120009242 Wymiary: 43 mm x 92 mm 

Zapasowe smoczki Tétiblue

Kolor: Piaskowy. Średnica: 3 mm. Odpowiedni do pływaka art. nr 
120009.

Art.-Nr Produkt

120009300 Dimension : 46 mm x 120 mm 

Zapasowe smoczki Tétiblue

Kolor: Piaskowy. Odpowiedni do wszystkich pływaków TETIBLUE za 
wyjątkiem art. nr 120009.

Art.-Nr Produkt

120009100 Wymiary: 43 mm x 92 mm 

Zapasowe smoczki Tétiblue

Kolor: Piaskowy. Wymiary: 45 x 96 mm. Odpowiedni do wszystkich 
pływaków TETIBLUE.

Art.-Nr Produkt

120009110 Wymiary: 45 mm x 96 mm 

43 mm

Kompatybilny z :

Kompatybilny z :

43 mm

92
 m

m

92
 m

m

43 mm

92
 m

mKompatybilny z :

46 mm

12
0 

m
m Kompatybilny z :

45 mm

96
 m

m

Kompatybilny z :
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Aluminiowy wspornik do smoczka dla cieląt
Aluminium.  Kolor piaskowy. Jedna para w zestawie.

Art.-Nr Produkt

120006 Aluminiowy wspornik do smoczka dla cieląt

120007 Smoczek dla cieląt do 120006  x2 

120007001 Aluminiowy wspornik x 1 

Wiadro do pojenia celąt 5L
Wiadro «M1» może być zamontowane na ścianie lub zawieszone na pałąku. Może 
być składowane w stos, aby ułatwić przenoszenie i przechowywanie. Wyposażone 
jest w nieprzeciekający smoczek «SMB». Pojemność 5 litrów.

Art.-Nr Produkt

120061 Pojemność: 5 L 

System pojenia cieląt 2 stanowiska 10L
Nowa idea w dziedzinie karmienia cieląt.  System modułowy, możliwość łączenia 
w ciągu kilku pojemników. Łatwość przenoszenia za pomocą centralnego uchwytu. 
Dostarczane ze smoczkami «SMB». Dziesięć litrów całkowitej pojemności z 
pojedynczymi czterolitrowymi zbiornikami. Zaczep odpowiedni do wygrodzeń 
drewnianych lub rurowych. „Ciąg mleczny” to rewolucja w przenośnych karmidłach 
dla cieląt. Każdy ma 42 cm długości.

Art.-Nr Produkt

120062 Pojemność: 10 L 

Prostokątne wiadro do pojenia cieląt 14 L  
Dobra inwestycja. Plastik klasy spożywczej, mocny. Nowy kształt podstawy (rozszerzone 
dno i nowy uchwyt na smoczki) umożliwia całkowity odpływ mleka. Resztki mleka nie będą 
już pozostawać na dnie wiadra. Dostarczane w komplecie z 2 gumowymi smoczkami, 
zaworem, 2 wspornikami do wiadra, 1 uchwytem. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
dotyczącymi ustawienia uchwytu i smoczka, aby zapewnić optymalną wydajność.

Art.-Nr Produkt

120002001 Wiadro do pojenia cieląt

120002002 Biały zawór do wiadra

120002004 Uchwyt do wiadra. Dostarczane po 2 sztuki

120002005 Zapasowy zawór. 1 sztuka

120002010 Wodoodporne złącze do zaworu. 1 sztuka

120099011 Długi cylindryczny smoczek. Podpora 42.  
Wymiary: 35 x 100 mm, x 2 szt.

Łańcuch ze stali nierdzewnej
Art.-Nr Produkt

120007006 Łańcuch ze stali nierdzewnej, 1 szt.

SYSTEM

WYCIEKOM LMB

zapobiegajacy

SYSTEM

WYCIEKOM LMB

zapobiegajacy
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25 mm

Okrągłe plastikowe wiadro do pojenia cieląt 7 L 
Plastikowe, okrągłe wiadro do pojenia cieląt, 7 L. Kształt stożka umożliwia pełny 
przepływ mleka. Dostarczane z: zaworem, 2 gumowymi smoczkami (nr ref. 120 024 
1C) bez wspornika.

Art.-Nr Produkt

120001 7 L 

1200241C Gumowy smoczek dla cieląt 2 szt.

120020 Biały zawór

Wiadro z 6 smoczkami, pojemność 20L
Do zawieszenia na wsporniku o szerokości do 32 mm.

Art.-Nr Produkt

120066 Pojemność: 20 L 

Plastikowe wiaderko do pojenia cieląt z 
uchwytem 5L 
W komplecie z pokrywką, uchwytem i lateksowym smoczkiem. Wykonane z tworzywa. 

Art.-Nr Produkt

120016 5L komplet

120005 Smoczek lateksowy x 2 

Półokrągłe wiaderko z tworzywa sztucznego do 
pojenia cieląt 6l z pokrywą
Kołnierz zapobiegający wyciekom. Stabilne dzięki płaskiej tylnej ściance. Nowy model 
posiadający metalowe wzmocnienie wokół pokrywy dla pewnego mocowania uchwytu. 
Dostarczane bez smoczka.

Art.-Nr Produkt

120015 6 L

1200241C Gumowy smoczek dla cieląt 2 szt.

13
0 

m
m

33 mm

13
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33 mm

Smoczek dla cieląt SMB x2
Zapobiega wyciekom i zapewnia dobry przepływ mleka. Smoczek SMB pasuje do 
wszystkich butelek o średnicy 22 mm. Dostarczany po 2 sztuki. Do art. Nr 120061, 
120062 i 120066.

Art.-Nr Produkt

120038 Smoczek dla cieląt SMB

120037001 Kolanko i zawór 

SYSTEM

WYCIEKOM LMB

zapobiegajacy82 mm

40
 m

m

25 mm 25 mm
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Butelka Speedy Feeder 2,5 L
Speedy Feeder  to butelka do karmienia cieląt o 3 prędkościach dozowania. Smoczek 
został zamontowany odpowiednio nisko, tak aby umożliwić całkowite opróżnienie 
zawartości butelki. PRODUKT ORYGINALNY! Podziałka co 1 litr.

Art.-Nr Produkt

120050 2,5 L 

120056 4 L 

120055 Pokrywka ze smoczkiem SPEEDY FEEDER

Butelka dla cieląt 
• Ze skalą

• Z czerwonym smoczkiem

• Duży otwór 

• Zintegrowany uchwyt 

• Samoregulujący zawór

Art.-Nr Produkt

120017100 1 L 

120017200 2 L 

120017300 3 L z uchwytem

Butelka znacząco skraca czas karmienia,  
dzięki 3 prędkościom dozowania

CZY WIESZ?

NOWOŚĆ

Butelka dla cieląt 2l z uchwytem i smoczkiem
Z uchwytem i smoczkiem. Tworzywo odpowiednie do kontaktu z żywnością. 
Podziałka 250 ml. Dostarczana wraz z gumowym smoczkiem art. nr 120025 w 
kolorze piaskowym. Możliwość dostosowania smoczka do ziarna.

Art.-Nr Produkt

120025001 2 L komplet (butelka + smoczek)

120035001 3 L komplet (butelka + smoczek)

120025 Smoczek w kolorze piaskowym. Długość: 10 cm. Dostarczany na sztuki.

120025006 Podstawka do butelki dla cieląt 2 L

120035006 Podstawka do butelki dla cieląt 3 L
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Butelka Speedy Drencher  4 L
Butelka dla cieląt Speed Drencher do szybkiego pojenia, ma taką samą 
charakterystykę jak butelka Speedy Feeder: 3 prędkości dozowania, ergonomiczny 
uchwyt, duży otwór do napełniania i szeroka podstawa dla większej stabilności. 
Pokrywka i sonda do pojenia nadają się do butelki Speedy Feeder. Długość sondy 
wynosi 48 cm. Świetnie sprawdzi się w przypadku podawania siary.

Art.-Nr Produkt

120090 Pojemność: 4 L 

120091 Sonda Speedy Drencher

Skala do pomiaru jakości siary 
Pomaga w ocenie jakości siary.

Art.-Nr Produkt

124062 Z probówką

Skala do pomiaru jakości siary 
Pomaga ocenić jakość siary. Wskazuje ilość gamma-globuliny w siarze i jej zdolność 
do ochrony cielęcia.

Art.-Nr Produkt

124063 Skala do siary

Refraktometr do badania jakości siary
Pomaga w ocenie jakości siary. Refraktometr z automatyczną kompensacją 
temperatury pomiędzy + 10° C a + 30° C. Skala od 0 do 32 Brix.

Art.-Nr Produkt

124070 Skala do siary

Jakie znaczenie dla noworodków ma siara? Noworodki nie mają przeciwciał we krwi, co 
jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Siara zawiera 
duże ilości przeciwciał i jest głównym źródłem przeciwciał dla noworodków. Siara 
zmniejsza ryzyko biegunki i zapalenia płuc oraz ratuje życie. Refraktometr umożliwia 
sprawdzenie, czy mleko, które będziemy podawać noworodkom, jest zdrowe.  Siara to 
mleko wydzielane przez samice ssaków pod koniec ciąży, więc jest to pierwsze mleko 
spożywane po porodzie.

RADA UKAL

NIEZBĘDNY
produkt
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BUTELKA ANTAHI ZE SMOCZKIEM
Specjalnie zaprojektowana butelka do karmienia zarówno z nakrętką Antahi Suckle 
Up, jak i rurką z Antahi Tubers. Co sprawia, że butelka jest lepsza? To zależy od 
użytkownika, w tym przypadku zapytaliśmy o zdanie  rolników i hodowców cieląt: 
Czego oczekujecie od butelki do pojenia i co ułatwia Waszą pracę? Butelka Antahi 
Feeder powstała właśnie w oparciu o wyniki uzyskanych odpowiedzi. Wysokiej 
jakości zawór dla niezawodnego przepływ i braku wycieków. 4 litry pojemności 
zapewnią rzadszą konieczność ponownego napełniania. Szeroki otwór do łatwego 
napełniania i czyszczenia. Smoczek ułatwiający utrzymanie higieny. Ergonomiczny 
uchwyt dla małych i dużych dłoni. Szeroka podstawa zaprojektowana z myślą o 
nierównym podłożu. 

Art.-Nr Produkt

120097 4 L 

Z siedzibą w sercu Nowej Zelandii, Antahi opracowuje innowacyjne i wydajne produkty.

Dla nich najlepszy start = optymalne zdrowie i produktywność na całe życie. Rozwinęli potężną 
wiedzę w zakresie żywienia cieląt, zwłaszcza w pierwszych dniach ich  życia. Dlaczego Antahi?

Produkty Antahi są zaprojektowane do pracy ze zwierzętami, osiągając jak najmniej stresu i 
najlepsze wyniki, ułatwiając życie i pracę rolnikom.

2 w 1

BUTELKA TRUSTI TUBER 4 L
Butelka Trusti Tuber, zaprojektowana przez weterynarza, znacznie zmniejsza stres 
i dyskomfort cieląt. Miękka, elastyczna rurka, łatwa do połknięcia, minimalizuje 
szarpanie się cieląt, dzięki czemu Trusti Tuber jest bardzo łatwa w użyciu. Flexi Tuber 
może być trzymana w miejscu jedną ręką. Duża 4-litrowa butelka. Przezroczysta 
elastyczna rurka ułatwia czyszczenie i monitorowanie przepływu. Ergonomiczny 
uchwyt butelki, idealny dla dużych i małych dłoni. Niezawodny zawór. Szybki przepływ 
nawet przy gęstej siarze. W testach wykazano, że skraca czas karmienia prawie 
o połowę. Ogranicznik i znaczniki rozmiaru cieląt zapewniają łatwe prowadzenie 
przy zakładaniu i pozycjonowaniu rurki.

Art.-Nr Produkt

120095 TRUSTI TUBER 4 L 4

120096  FLEXI TUBER 4 L 4

WYŁĄCZNIE
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Worki na siarę
Duży otwór ułatwiający napełnianie i czyszczenie. Przezroczysta folia - możliwość 
oceny ilości siary. Wielokrotnego użytku – ze względu na trwałość i łatwą do 
czyszczenia konstrukcję, worki na siarę Trusti są jedynymi nadającymi się do 
ponownego użycia. (Liczba zastosowań zależy od czyszczenia i pielęgnacji worka). 
Wygodny uchwyt. Odpowiednie do pasteryzacji i zamrażania. Duża pojemność - 
cztery litry. Szybkie rozmrażanie. Dostosowane do sond Trusti Tuber i Flexi Tuber.

Art.-Nr Produkt

120098100 Opakowanie 10 sztuk 10

120098500 Opakowanie 50 sztuk 50

Kompletny zestaw do  
przechowywania i podawania siary 
Zestaw zawierający worki na siarę, smoczek i sondę trusti.

Art.-Nr Produkt

120095100 4 worki + smoczek + sonda trusti 

120095200 10 worków + smoczek + sonda trusti 

Szczotka do worków foliowych  
na siarę 
Pozwala na efektywne czyszczenie worków na siarę. 

Art.-Nr Produkt

120098 Stal nierdzewna

Pasteryzator do worków na siarę 
Pasteryzator ten jest specjalnie zaprojektowany do pasteryzacji worków z siarą.

Łatwy w użyciu, bardzo precyzyjny. Korzystny stosunek jakości do ceny.

Umożliwia pasteryzację siary w workach Trusti, co pozwala na zachowanie ilości 
i jakości przeciwciał w siarze i uniknięciu skażenia bakteriologicznego.

60° C = idealna temperatura do pasteryzacji; przez 60 min. 42° C = temperatura 
do rozmrażania.

Ogrzewanie: zależy od stopnia wody. 

Chłodzenie: ok. 30 min. 

Art.-Nr Produkt

120098300 Pasteryzator do worków na siarę

Torba termiczna na worek na siarę  
Izolowana torba do utrzymywania temperatury siary podczas karmienia lub transportu.

Art.-Nr Produkt

120098400 Torba termiczna na worek na siarę 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NIEZBĘDNY
produkt
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Miska holenderska 16 L
Pojemność: 16 L. Średnica: 36 cm. 

Art.-Nr Produkt

122010 Pojemność: 16 L. Średnica: 36 cm

122010001 Pierścień mocujący do misek, średnica: 36 cm

Miska holenderska 14 L
Pojemność: 14 L. Średnica: 32 cm. 

Art.-Nr Produkt

122011 Pojemność: 14 L. Średnica: 32 cm.

Plastikowe wiadro dla cieląt z podziałką 13 L
Wzmocnione dno. Z uchwytem. Litrowa podziałka. Rzeczywista pojemność jest co 
najmniej jeden litr większa, niż wskazana na podziałce. Na specjalne zamówienie 
i dla minimalnej ilości 500 sztuk można wybrać kolor, a wiaderka mogą być 
personalizowane logo lub innymi etykietami reklamowymi.

Art.-Nr Produkt

122013 Pojemność: 13 L. Dolna średnica: 245 mm. Górna średnica: 340 mm. 
Wysokość: 200 mm.

122014 Pojemność: 16 L. Dolna średnica: 255 mm. Górna średnica: 350 mm. 
Wysokość: 230 mm.

122015 Pojemność: 16 L. Dolna średnica: 255 mm. Górna średnica: 350 mm. 
Wysokość: 230 mm.

122018 Pojemność: 19 L. Dolna średnica: 270 mm. Górna średnica: 370 mm. 
Wysokość: 230 mm.

CZY WIESZ?

Indywidualna usługa personalizacji do Twojej dyspozycji. Nie wahaj się i skontaktuj się z nami,  
aby uzyskać więcej informacji.

Biały kaganiec dla cieląt bez paska 
Biały kaganiec dla cieląt  bez paska. Bardzo solidny. 

Art.-Nr Produkt

120011B Biały, z polietylenu o wysokiej wytrzymałości 

120011 Szary z polietylenu o dużej gęstości.

Kaganiec dla cieląt duży
Duży model kagańca dla cieląt (bydło mięsne). Średnica: 18 cm.

Art.-Nr Produkt

120011002 Biały polietylen o dużej gęstości
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SKORZYSTAJ Z PORADY

W przypadku biegunki: wymieszać proszek z pokarmem lub wodą: od 5 g  
do 10 g na 10 kg masy ciała. Leczenie profilaktyczne: stosować mniejszą  
dawkę 5 g na 10 kg masy ciała.

Kaganiec dla cieląt, biały, bez paska 
Kaganiec dla cieląt, biały, bez paska. Bardzo solidny.

Art.-Nr Produkt

120012 Biały

Termometr do mleka z tworzywa sztucznego 
Zakres pomiaru temperatur od -10°C do 120°C. Łatwy do czyszczenia.

Art.-Nr Produkt

124061 Termometr do mleka

Podgrzewacz do mleka z powłoką teflonową 
Do podgrzewania mleka i utrzymania jego temperatury. Duża powierzchnia grzewcza. 
Zwarta konstrukcja urządzenia. Odporny na zachlapanie. Wysoka stabilność.

Art.-Nr Produkt

120400 Z powłoką teflonową

Aluminiowy podgrzewacz do mleka
Do podgrzewania mleka i utrzymania jego temperatury. Duża powierzchnia grzewcza. 
Zwarta konstrukcja urządzenia. Odporny na zachlapanie. Wysoka stabilność.

Art.-Nr Produkt

120300 Aluminiowy

EUTRA pektyna Interlac  
Zapobiega utracie płynów i elektrolitów. Tworzy warstwę ochronną na błonie 
śluzowej jelita i wychwytuje bakterie odpowiedzialne za chorobę. W 100 % produkt 
naturalny, zawiera pektyny jabłkowe w proszku.

Art.-Nr Produkt

112540025 2,5 kg 
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Podgrzewacz do mleka  
POWERHEAT HORIZONT 
Podgrzewa mleko w minimalnym czasie. Mniejsze zapotrzebowanie na energię. 
Łatwa regulacja temperatury. Dzięki płaskiej konstrukcji elementu grzewczego, ciepło 
rozchodzi się szybciej, niż w przypadku standardowego podgrzewacza do mleka. 
Opatentowany i innowacyjny kształt, umożliwia łatwiejsze czyszczenie elementu 
grzewczego i wszystkich części, które mają kontakt z mlekiem. Przy osiągnięciu 
oczekiwanej  temperatury urządzenie emituje sygnał optyczny i akustyczny. Funkcja 
automatycznego przegrzewania mleka. Ergonomiczny uchwyty i panel sterowania. 
Aluminium. Stabilny i wodoodporny (IPX7). Idealny do zastosowania w poidłach dla 
cieląt o pojemności 8 l. Możliwość stosowania od głębokości zanurzenia 150 mm. 
Ergonomiczna wysokość pracy 90 cm. Ø: 165 mm. Niska waga: 2,8 kg.

Art.-Nr Produkt

120500 Z powłoką teflonową

Cyfrowy podgrzewacz mleka POWERHEAT 
Podgrzewa mleko w minimalnym czasie. Mniejsze zapotrzebowanie na energię. 
Łatwa regulacja temperatury. Dzięki płaskiej konstrukcji elementu grzewczego, ciepło 
rozchodzi się szybciej, niż w przypadku standardowego podgrzewacza do mleka. 
Opatentowany i innowacyjny kształt, umożliwia łatwiejsze czyszczenie elementu 
grzewczego i wszystkich części, które mają kontakt z mlekiem. Przy osiągnięciu 
oczekiwanej  temperatury urządzenie emituje sygnał optyczny i akustyczny. Funkcja 
automatycznego przegrzewania mleka. Ergonomiczny uchwyty i panel sterowania. 
Aluminium. Stabilny i wodoodporny (IPX7). Idealny do zastosowania w poidłach 
dla cieląt o pojemności 8 l. Możliwość stosowania od głębokości zanurzenia 150 
mm. Ergonomiczna wysokość pracy 90 cm. Ø: 165 mm. Ogranicza namnażanie 
drobnoustrojów, sprzyja zdrowiu zwierząt. Cyfrowy wyświetlacz jest dobrze widoczny 
nawet przy złym oświetleniu. Teflonowa powłoka PTFE.

Art.-Nr Produkt

120600 Cyfrowy wyświetlacz

Trzepaczka do mleka
Art.-Nr Produkt

124070036 Trzepaczka i rączka ze stali nierdzewnej 35 cm 

124070037 Trzepaczka i rączka ze stali nierdzewnej 40 cm 

Art.-Nr Produkt

124070040 Drut ocynkowany i drewniana rączka, metalowy pierścień 40 cm

124070041 Drut ocynkowany i długi drewniany uchwyt 40 cm

124070042 Drut ocynowany i krótki drewniany uchwyt 40 cm
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Magnes do żołądka
Ten bardzo silny magnes zapobiega wypadkom spowodowanym połknięciem 
metalowych ciał obcych. Nowy kształt klatki zapewnia optymalne przyciąganie i 
pozycjonowanie ciał obcych. Długość 100 mm.

Art.-Nr Produkt

111001 1 sztuka

111001012 Boîte de 12 

Magnes do żołądka
Bardzo silny magnes zapobiega wypadkom spowodowanym połknięciem metalowych 
ciał obcych. Wymiary: 15 x 55 mm.

Art.-Nr Produkt

111002 Pudełko 6 sztuk

111003 Pudełko 12 sztuk

55 mm

15 mm

Przykład 
efektywności
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Metalowy aplikator do magnesów 
Niklowany. Utrzymuje magnes podczas aplikacji do żołądka.

Art.-Nr Produkt

111019 Długość 55 cm - Wewnętrzna średnica: 35 mm

Metalowy aplikator do magnesów Multi Bolus 
Stal nierdzewna z aluminiowym uchwytem. Pozwala na jednoczesną aplikację 2 
magnesów.

Art.-Nr Produkt

111050100 Długość: 46 cm 

Metalowy aplikator do magnesów Bolus 
Stal nierdzewna. Utrzymuje magnes podczas aplikacji do żołądka. 

Art.-Nr Produkt

111050026 Średnica 26 mm

Okrągły trokar bydlęcy
Do przekłuwania żwacza w przypadku wzdęcia. Stosowany w przypadku problemów 
z przewodem pokarmowym.

Art.-Nr Produkt

111114 Długość: 22 cm 

111116 Długość: 12 cm 

Opowiedni moment
Jak najszybciej, najlepiej przed 4 tygodniami: im ciele młodsze, tym lepiej. W tym wieku zalążki rogów znajdują 
się tuż pod skórą.

Brak możliwości przemieszczania
Cielę, które się jeszcze nie porusza, umożliwia łatwiejsze przeprowadzenie zabiegu. Stanowi 
to 80% udanych zabiegów  usuwania rogów.

Właściwa technika
Usuń włosy, aby odpowiednio zlokalizować zalążki. Zabieg powinien trwać maksymalnie 10 
sekund bez zbytniego naciskania. Zrób bruzdę 4-5 mm. 

Właściwe zarządzanie bólem
Zastosuj spray czyszczący, który schłodzi miejsce dekornizacji. Radzimy skorzystać z Septiject 
(nr ref. 002007). . Pozostaw pod uważną obserwacją przez następne 48 godzin. Unikaj 
wystawiania zwierząt na zewnątrz w deszczowe dni.

4 KROKI DEKORNIZACJI

Względy praktyczne:
• Łatwiejszy dostęp do ogrodzenia elektrycznego
• Oszczędzanie przestrzeni
• Bezpieczniejsza obsługa

Względy bezpieczeństwa :
• Unikanie wypadków z hodowcą
• Unikanie wypadków między zwierzętami

Względy ekonomiczne:
• Uszkodzona skóra zwierząt generuje dodatkowe 
koszty leczenia

Różne metody dekornizacji:
•  metoda elektryczna i gazowa

ZALETY DEKORNIZACJI

002007

NIEZBĘDNY
produkt
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Dekornizator gazowy dla bydła 
ARKOS 
Nowy model z uchwytem pistoletowym. Lekki: 470 g. Brak kabla/przenośny. Nabój 
z gazem propan/butan art. nr 103015446. Wbudowany zapłon piezoelektryczny. 
Temperatura pracy: 700°C/1292°F. Maksymalna temperatura osiągana w czasie 
krótszym niż 3 minuty. Bezpieczeństwo: pozycja blokady, pozycja pracy. Łatwa 
obsługa: antypoślizgowy uchwyt, kształt pistoletu zapewnia stabilną pracę. 
Odwracalna końcówka wewnętrzna ø 17 i 19 mm, aby jak najlepiej dostosować 
dekornizator do różnych ras bydła. Dodatkowa końcówka ø 15 mm dostępna na 
zamówienie. Wymiana spustu/zapłonu piezoelektrycznego i dyszy gazowej bez 
użycia narzędzi. Dostarczany z jednym nabojem. 

Art.-Nr Produkt

103015144 Dekornizator Arkos

1030151420 Końcówka do dekornizatora gazowego. Średnica 17/20 mm

103015446 60 g 12

Dekornizator gazowy  NETHORN  
Bezprzewodowy dekornizator gazowy NETHORN oferuje wysoką autonomię pracy 
± 2 godziny. Dzięki mocy 350 W i szybkiemu nagrzewaniu w mniej niż 2 minuty, 
umożliwia przeprowadzenie dekornizacji w 3 sekundy. 

Dekornizator NETHORN jest bezpłomieniowy i posiada automatyczny 
piezoelektryczny zapłon do rozruchu, który można wymienić bez użycia narzędzi 
w ciągu kilku sekund.

Jest to  bezpieczne urządzenie w wilgotnych warunkach. Może pracować we 
wszystkich pozycjach i w temperaturze do -10°C. W zestawie: lekka końcówka 
o średnicy 19 mm, 2 wkłady z gazem propan/butan. Odpowiedni również dla kóz 
(konieczność wymiany końcówki).

Art.-Nr Produkt

103016 Dostarczany z 2 nabojami

NOWOŚĆ

Nabój z gazem do dekornizatora 
NETHORN 
Art.-Nr Produkt

103016100 60 g propan/butan 12

NOWOŚĆ
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Dekornizator elektryczny z 
akumulatorem COSMOS  
Dekornizator elektryczny Cosmos, z końcówką Ø 16 mm zaprojektowaną specjalnie 
dla bydła, zasilany jest akumulatorem, co czyni go bardzo mobilnym i umożliwia 
dekornizację do 40 sztuk bydła bez konieczności ponownego ładowania. Dzięki 
mobilności, dotarcie do zwierząt jest znacznie uproszczone i zapewnia całkowite 
poszanowanie dla ich dobrostanu. Liczne innowacje technologiczne, takie jak 
zamknięty okrągły przewód grzejny i wbudowany wskaźnik ładowania, pomagają 
operatorom oszczędzać czas i umożliwiają w pełni bezpieczną pracę. Dekornizacja 
jest prosta i pewna, bez konieczności ponownego powtarzania zabiegu. Zawsze 
gotowy do użycia, zapewnia prawie natychmiastowe nagrzewanie i schładzanie. 
Dzięki unikalnemu, opatentowanemu systemowi, wyłącza się automatycznie po 
zakończeniu 10-sekundowego cyklu dekornizacji.

Art.-Nr Produkt

103017100 Przenośny

103017200 Dekornizator elektryczny

Dekornizator gazowy DAOS
Lekki: 300 g. Kompatybilny z butlą gazową/nabojem art. nr 103401556, 1030151141. 
Dostarczany z nabojem z gazem propan/butan art. nr 103401556 i wężem 1,50 
m. Dekornizator art. nr 1030151442, dostarczany z wężem 4,75 m i 2-barowym 
reduktorem. Temperatura robocza: 700 °C / 1292 °F. Maksymalna temperatura 
osiągana w czasie krótszym niż 3 minuty. Wspornik. Wymienne końcówki ø 17 i 
19 mm, w celu jak najlepszego dostosowania do różnych ras cieląt. Dodatkowa 
końcówka ø15 mm dostępna na zamówienie. 

Art.-Nr Produkt

1030151141 Dekornizator DAOS z nabojem gazowym

1030151442 Dekornizator gazowy DAOS z 2-barowym reduktorem

Nabój gazowy EXPRESS 60g 
Nowy model z uchwytem pistoletowym. Lekki: 470 g. 
Brak kabla/przenośny. Nabój z gazem propan/butan 
art. nr 103015446. Wbudowany zapłon piezoelektryczny. 
Temperatura pracy: 700°C/1292°F. Maksymalna temperatura osiągana w czasie 
krótszym niż 3 minuty. Bezpieczeństwo: pozycja blokady, pozycja pracy. Łatwa 
obsługa: antypoślizgowy uchwyt, kształt pistoletu zapewnia stabilną pracę. 
Odwracalna końcówka wewnętrzna ø 17 i 19 mm, aby jak najlepiej dostosować 
dekornizator do różnych ras bydła. Dodatkowa końcówka ø 15 mm dostępna na 
zamówienie. Wymiana spustu/zapłonu piezoelektrycznego i dyszy gazowej bez 
użycia narzędzi. Dostarczany z jednym nabojem. 

Art.-Nr Produkt

103015446 60 g 12
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ZESTAW DO 
DEKORNIZACJI ART.NR. 999KITECORNAGE

Prawidłowe przytrzymanie 

cielaka dzięki pewnemu 

uwiązaniu 

1. 2. 3. 4.
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Odsłonięcie zawiązków za 

pomocą maszynki Saphir

Przeprowadzenie dekorni-

zacji dekornizatorem Arkos

Dezynfekcja sprayem 

Septiject

SOJUSZ 4 MAREK DLA JESZCZE 

LEPSZEJ DOKORNIZACJI 

Klatka do dekornizacji  EXPRESS  
Klatka ta została zaprojektowana specjalnie do dekornizacji 
u młodych cieląt (w wieku od 0 do 4 tygodni), w celu zapewnienia skutecznego 
krępowania zwierzęcia. Można ją przewozić w furgonetce bez konieczności 
demontażu. Zestaw wyposażony w tacę do umieszczenia sprayu, dekornizatora 
i maszynki do strzyżenia. Klatka jest całkowicie ocynkowana w celu zwiększenia 
jej żywotności. Regulowany pierścień przytrzymujący zapewnia, że nie ma ryzyka 
uduszenia zwierzęcia. Przednia brama otwierana na 180°. Duże koło ułatwiające 
transport. Antypoślizgowa, tłoczona mata podłogowa.

Art.-Nr Produkt

103315001 Klatka do dekornizacji 

103315002 Zestaw mobilny do klatki do dekornizacji 

Zestaw COSMOS 
Dzięki temu zestawowi wykonasz profesjonalną dekornizację! Zestaw 
zapewnia odpowiednie traktowanie zwierząt podczas dekornizacji dzięki klatce 
unieruchamiającej EXPRESS FARMING dla optymalnej stabilizacji. Zawiera 
maszynkę HEINIGER do usunięcia sierści, elektryczny dekornizator EXPRESS 
FARMING zasilany z sieci 230V. Zapewnia on efektywną dekornizację; zawsze gotowy 
do użycia, nagrzewa się i stygnie niemal natychmiast. Jego unikalny, opatentowany 
system, gwarantuje, że poinformuje Cię o tym 10 sekund po zakończeniu operacji. 
Spray przeciwbólowy SEPTIJECT.

Art.-Nr Produkt

999KITCOSMOS Zestaw do dekornizacji

Zestaw do dekornizacji ARKOS 
Połączyliśmy 4 wiodące marki w swoich dziedzinach, oferując kompletny zestaw 
do dekornizacji cieląt poniżej 30 dnia życia.

Zestaw zawiera :

1 x uchwyt do uwiązu cieląt 

1 x profesjonalna maszynka do strzyżenia SAPHIR 

1 x dekornizator gazowy ARKOS 

1 x spray SEPTIJECT 

Art.-Nr Produkt

999KITECORNAGE Zestaw do dekornizacji
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Końcówka do dekornizatora art. nr 103301001
Art.-Nr Produkt

103302015 Średnica 15 mm 

103302020 Średnica 20 mm 

103302025 Średnica 25 mm 

Dekornizator elektryczny z transformatorem 
24 V 
Do dekornizacji u cieląt. Końcówka dekornizatora nagrzewa się do 600°C. 
Dostarczany w komplecie z 24V transformatorem. 4m kabel zasilający. Moc 250W. 
Końcówka 17 mm w zestawie.

Art.-Nr Produkt

103290100 24 V

Elektryczna piła do dekornizacji DEWALT
Otwór 25 mm. Średnica 210 mm. Do dekornizacji u dorosłego bydła. 2200 W. 6300 
obr/min.

Art.-Nr Produkt

103309005 Piła do dekornizacji bez tarczy DEWALT

103308001 Tarcza do piły x1 

Embouts SAV pour 103290100
Art.-Nr Produkt

103290110V Średnica 15 mm 

103290105V Średnica 17 mm 

Końcówka do dekornizatora  art. nr 127100025
Art.-Nr Produkt

103290001 Średnica 13 mm 

103290005 Średnica 17,5 mm 
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Średnica 
wewnętrzna

15 mm

Śruba
 Ø 8 mm

Śruba
 Ø 8 mm

Średnica 
wewnętrzna

20 mm

Śruba
 Ø 8 mm

Średnica 
wewnętrzna

25 mm

Średnica 
wewnętrzna

13 mm

Średnica 
wewnętrzna

17,5 mm
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Dekornizator ręczny BARNES 
Do przycinania rogów u cieląt. Metalowy uchwyt. Nie stosować u cieląt w wieku 
powyżej 6 tygodni.

Art.-Nr Produkt

103307002 Średnica 13 mm 

103307003 Średnica 17 mm 

Prowadnica do rogów, z paskiem
Z aluminium. Do korekty odchyleń lub zniekształceń rogów młodego bydła

Art.-Nr Produkt

103314 Aluminium

Gumowa opaska uciskowa do dekornizacji  
Średnica 5 mm. Umożliwia wykonanie opaski uciskowej przed usunięciem rogów.

Art.-Nr Produkt

103313010 10 m 

103313100 100 m 

Sztyft kaustyczny do dekornizacji
Do przeprowadzania dekornizacji u cieląt młodszych niż 3 tygodnie. Substancja 
żrąca, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania. Postępować 
zgodnie z instrukcją.

Art.-Nr Produkt

103305 8 g

Pasta do dekornizacji 
Do przeprowadzania dekornizacji u cieląt młodszych niż 3 tygodnie. Substancja 
żrąca, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania.

Art.-Nr Produkt

103306 45 g
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Uchwyty do linki do dekornizacji  
Do stosowania z art. nr 103311 lub 103310. Antypoślizgowe. Jedna para w zestawie.

Art.-Nr Produkt

103312 Dostarczane po 2 szt.

Uchwyt do uwiązu cieląt  
Stal ocynkowana. Montaż za pomocą 2 sworzni do rury wygrodzenia dla cieląt. 
Celem jest unieruchomienie głowy zwierzęcia.

Art.-Nr Produkt

103315 Stal ocynkowana

Linka do dekornizacji 10 m 
Do dekornizacji dorosłego bydła i embriotomii. Jakość weterynaryjna.

Art.-Nr Produkt

103310 10 m

Linka do dekornizacji 12 m  
Do dekornizacji dorosłego bydła i embriotomii. Linka o wysokiej wytrzymałości. 
Do stosowania z uchwytami nr. kat 103312.

Art.-Nr Produkt

103311 12 m
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Kleszcze do kastracji 
Przegubowy z ogranicznikiem docisku. Wykonany z wysokiej jakości niklowanej kutej 
stali. Dostarczany z kluczem do dokręcania. Kastracja może zostać przeprowadzona 
gdy tylko jądra osiągną swoją ostateczną wytrzymałość (nie wielkość) i w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy od narodzin. Bezkrwawy kastrator pozwala na zmiażdżenie 
powrózka nasiennego przez skórę moszny. Po użyciu i oczyszczeniu kastrator należy 
przechowywać otwarty.

Art.-Nr Produkt

102223035 34cm 11.8"

102223040 40cm 15.8"

102223048 48cm 19"

Metalowa nakładka kolanowa 
Odpowiednia do wszystkich bezkrwawych kastratorów. 

Art.-Nr Produkt

102224 na sztuki

Należy postępować w 2 etapach 
i  wykonać dwa pociągnięcia 
szczypcami, przesuwając oo 1 do 2 
cm: dwa uszczypnięcia od  1 do 2 cm 
odległości  (1/2” - 3/4”) : Zlokalizuj przewód jądra.
Zablokuj go kastratorem na 5 minut.
Powtórz tę samą operację niżej 1-2 cm  na tym samym 
przewodzie (1/2 ”do 3/4”) . Niezgnieciona przestrzeń 
utrzymuje nawodnienie i zapobiega infekcjom.
Powtórz na drugim sznurku jąder.
Nigdy nie próbuj zgniatać jednocześnie obu żył jąder.
Może to być nieskuteczne i spowoduje uszkodzenie 
kastratorów.

INSTRUKCJA

48 cm
34 cm

40 cm

WYŁĄCZNIE



32 rolos@horizont.com.pl

POSKRAMIANIE

Kolczatka aluminiowa przeciw samozdajaniu
Wytrzymała aluminiowa kolczatka przeciw zdajaniu z regulowaną śrubą i motylkową 
nakrętką.  Najpopularniejszy model.

Art.-Nr Produkt

104441 Aluminium 

Kolczatka przeciw samozdajaniu  
ze sprężyną
Aluminiowa kolczatka przeciw samozdajaniu, z regulacją sprężynową. Szybki i 
prosty montaż. Z kolcami.

Art.-Nr Produkt

104439001 Aluminium

Aplikator do kółek metalowych  
przeciw samozdajaniu
Dwie funkcje: służy do mocowania i zdejmowania kółek. Antypoślizgowy uchwyt.

Art.-Nr Produkt

104440 Aplikator do kółek przeciw samozdajaniu 

Metalowe kółko przeciw  
samozdajaniu
Metalowe kółko przeciw samozdajaniu, do długotrwałego stosowania. Produkt 
dostępny w 4 rozmiarach: dla małych cieląt, dla cieląt do 5 miesięcy,  dla cieląt 
między 5 a 24 miesiącem,  dla dorosłych cieląt (powyżej 2 lat).

Art.-Nr Produkt

104440000 Dla małych cieląt, po 5 sztuk

104440001 Dla cieląt do 5 miesiący, po 5 sztuk

104440002 Dla cieląt między 5 a 24 miesiącem, po 5 sztuk

104440004 Dla dorosłych cieląt, po 2 sztuki

Recto: poser
Verso : retirer

Uchwyt na głowę VINK
Pozwala na ustawienie głowy zwierzęcia równolegle do jego ciała. W tej pozycji 
zwierzę nie jest w stanie się poruszać i ułatwia ona połykanie, nie marnując przy 
tym produktów ciekłych ani suplementów mineralnych i witaminowych.

Art.-Nr Produkt

104500 Uchwyt na głowę VINK
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Kolczatka przeciw samozdajaniu
Praktyczna, efektywna, ekonomiczna. Regulacja za pomocą śruby. Pozwala uniknąć 
uszkodzeń nosa. Dla cieląt i małych zwierząt. Opakowanie 2, 5 lub 12 sztuk.

Art.-Nr Produkt

104446000 Mały model x 2

104446100 Mały model x 5 

104200000 Mały model x 12 

104446001 Średni model x 2 

104446101 Średni model x 5 

104201001 Średni model x 12 

104446002 Duży model x 2 

104446102 Duży model x 5 

104202002 Duży model x 12 

Kleszcze nosowe dla byka Harms 
Kuliste zakończenia zapewniają doskonały chwyt w nosie. Długość 19 cm.

Art.-Nr Produkt

104412 Kuta stal niklowana - 19 cm

104412S Stal nierdzewna 

Kleszcze nosowe dla byka,  
bez łańcucha 
Bardzo wytrzymałe kleszcze dla byków. Dostarczane bez łańcucha. Przeznaczone 
do użycia ze sznurem. 

Art.-Nr Produkt

104416001 Kuta stal niklowana - 15 cm

Kleszcze nosowe dla byka  
z łańcuchem  
Bardzo wytrzymałe kleszcze dla byków. Dostarczane z łańcuchem. Brak haków 
blokujących pozwala uniknąć obrażeń podczas stosowania.

Art.-Nr Produkt

104416 Kuta stal niklowana - 15 cm

JAK WYBRAĆ WIELKOŚĆ KOLCZATKI?
ROZMIAR XS S M L

MODEL Warchlak Mały model Średni model Duży model

WIEK Narodziny Do 5 miesięcy od 5 do 24 miesięcy Powyżej 24 miesięcy

Art.-Nr 104 440 000

104 440 001
104 446 000
104 446 100
104 200 000

104 440 002
104 446 001
104 446 101
104 201 001

104 440 004
104 446 102
104 446 002
104 202 002
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Uchwyt nosowy dla byka  
Do szybkiego chwytania zwierzęcia. Długość uchwytu: 44 cm. 

Art.-Nr Produkt

104414 44 cm 

Kleszcze nosowe dla byka  
ze sprężyną 
System szybkiego zwalniania. Bardzo solidne. Długość 17 cm..

Art.-Nr Produkt

104413 Kuta stal chromowana - 17 cm

Prowadnica dla byka 
z uchwytem T 
Z zabezpieczeniem. Stal epoksydowa. Długość 1,45 m.

Art.-Nr Produkt

104435001 145 cm. Stal epoksydowa. 

104436 Prowadnica bez uchwytu. Ø 28 mm. Niklowana

Niklowane kółko nosowe dla byka
Samoprzebijające kółko nosowe dla byków. Zakładane bez konieczności użycia 
aplikatora. Podane średnice są średnicami wewnętrznymi w mm. Dostarczane z 
wyłamywaną śrubą.

Art.-Nr Produkt

104420050 Ø 50 mm 

104420060 Ø 60 mm 

104420070 Ø 70 mm 

104420080 Ø 80 mm 

104420090 Ø 90 mm 

104420100 Ø 100 mm 
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Mosiężne kółko nosowe dla byka
Samoprzebijające kółko nosowe dla byków. Zakładane bez konieczności użycia 
aplikatora. Podane średnice są średnicami wewnętrznymi w mm. Dostarczane z 
wyłamywaną śrubą..

Art.-Nr Produkt

104421050 Ø 50 mm 

104421060 Ø 60 mm 

104421070 Ø 70 mm 

104421080 Ø 80 m m

104421090 Ø 90 mm 

104421100 Ø 100 mm 

Kółko nosowe dla byka
Męskie i żeńskie. Samoprzebijające. Zakładane bez konieczności użycia aplikatora. 
Dostępne różne rozmiary. Dostarczane z wyłamywaną śrubą.

Art.-Nr Produkt

104422370 Ø 70 mm zewnętrzna - Ø 54 mm wewnętrzna. Mosiądz

104422376 Ø 76 mm zewnętrzna - Ø 60 mm wewnętrzna. Mosiądz

104422276 Ø 76 mm zewnętrzna - Ø 60 mm wewnętrzna. Stal nierdzewna

Kantar skórzany dla byka 
Skóra cielęca. Niklowany pierścień. Pozwala na podniesienie kółka nosowego. 
Różne kolory.

Art.-Nr Produkt

104432004 Różne kolory.

Prowadnica 
Z tworzywa. 

Art.-Nr Produkt

104402105 Ø 6 mm. 86 cm. 

104402101 Ø 9 mm. 98 cm. Różne kolory.

Poskrom typ America
Bardzo solidny. Korba ręczna do regulacji uścisku.

Art.-Nr Produkt

104410 Poskrom typ America

86 cm

98 cm
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Poskrom/pęcina zabezpieczająca przed 
kopnięciem
Bardzo wytrzymała i regulowana pęcina, chroniąca przed kopnięciem. Dostarczana 
w kartonie z gumowymi końcówkami i sprężynkami. Polecana dla każdego hodowcy! 
Stosowanie jej zapewnia prosty, bezpieczny, efektywny i humanitarny sposób 
skrępowania zwierzęcia. Unieruchamia obie strony i utrzymuje zwierzę w spokoju 
podczas badań, czy innych zabiegów.

Art.-Nr Produkt

104409 Ocynkowana

104409001 Ocynkowana

Poskrom/pęcina zabezpieczająca  
przed kopnięciem, stal nierdzewna 
Stal nierdzewna. Dostarczana zmontowana. Dobry stosunek jakości do ceny.

Art.-Nr Produkt

104409020 Stal nierdzewna 

Poskrom/pęcina zabezpieczająca przed 
kopnięciem, stal nierdzewna
Najwyższa jakość! 2-letnia gwarancja. System do szybkiego zabezpieczenia. Pakowana 
pojedynczo.

Art.-Nr Produkt

104409010 Stal nierdzewna

Zestaw naprawczy do pęciny 
Do pęcin art. nr 104409 i 104409001.

Art.-Nr Produkt

104449 2 sprężyny i 2 gumowe końcówki 6mm

9104450E 2 gumowe końcówki. Niebieska i czerwona. Do nr ref. 104409010 

104450 Gumowa końcówka, 1 szt.

Sprężyna zapasowa do pęciny
Art.-Nr Produkt

104451 Sprężyna zapasowa do pęciny. Średnica : 6 mm. 

104451006 6 szt. Średnica : 6 mm. 

104451009 6 szt. Średnica : 9 mm. 

104448 2 sztuki. Do art. nr 104409010

Pęcina 104409 104409001 104409010 104409020

Pasujące 
sprężyny 104451009 104451009

9104451R 
(X1) ou 

104448 (X2)
104451009

Wysoka
JAKOŚĆ
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Pęto z łańcuchem
Zabezpiecza przed kopnięciem podczas dojenia. Bardzo szybkie mocowanie na 
dwóch przeciwległych nogach.

Art.-Nr Produkt

104411 Pęto z łańcuchem

Pęto nylonowe z podwójną regulacją
Pęto nylonowe z regulacją na pasku i kolejną na nogach. Bardzo wysoka jakość.

Art.-Nr Produkt

104411100 Niebieski

Pęto skórzane z łańcuchem
Mocne i elastyczne skórzane pęto. Dwa skórzane paski połączone łańcuchem.

Art.-Nr Produkt

104411200 Pęto skórzane z łańcuchem

Metalowa klamra na ogon
Zapobiega machaniu ogonem podczas doju, poprzez unieruchomienie pierwszego 
kręgu ogonowego.

Art.-Nr Produkt

104442 Klamra na ogon
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Uwiąz PPTEX 
Dostępny w różnych rozmiarach. Dostarczany luzem po 12 sztuk lub pojedynczo 
w opakowaniu blistrowym.

Art.-Nr Produkt

121115001V Długość: 2,50 m. Średnica : 12 mm. Po 12 sztuk. 

121116001 Długość: 2,50 m. Średnica : 14 mm. Na sztuki. 

121116001V Długość: 2,50 m. Średnica : 14 mm. Po 12 sztuk. 

121117 Długość: 4 m. Średnica : 12 mm. Na sztuki. 

121117V Długość: 4 m. Średnica : 12 mm. Po 12 sztuk. 

121117001 Długość: 4 m. Średnica : 14 mm. Na sztuki. 

121117001V Długość: 4 m. Średnica : 14 mm. Po 12 sztuk. 

Uwiąz PP/SISAL
Dostępny w różnych rozmiarach. Dostarczany luzem po 12 sztuk lub pojedynczo 
w opakowaniu blistrowym.

Art.-Nr Produkt

121115 Długość: 2 m. Średnica : 12 mm. Na sztuki. 

121115V Długość: 2 m. Średnica : 12 mm. Po 12 sztuk. 

121116 Długość: 2,50 m. Średnica : 14 mm. Na sztuki.

121116V Długość: 2,50 m. Średnica : 14 mm. Po 12 sztuk. 

Uwiąz PP/SISAL 
Dostarczany w zestawie po 12 szt. 

Art.-Nr Produkt

121111V Długość: 4 m. Średnica : 14 mm. Po 12 sztuk. 

Uwiąz PPTEX
Dostępny w różnych rozmiarach. Dostarczany w zestawie po 12 szt. 

Art.-Nr Produkt

121110001V Długość: 3 m. Średnica : 12 mm. Po 12 sztuk. 

Karabińczyk do szybkiego zwalniania
Art.-Nr Produkt

121117102 Szybkozłączka HONDA

Podwójnie regulowany skórzany 
kantar dla byków 
Podwójna regulacja na głowie i nosie. Wykonany z dwuwarstwowej skóry. 
Chromowane zapięcia.

Art.-Nr Produkt

121137000 Różne kolory

SICAL/PP

PPTEX

Pełen 
asortyment 

karabińczyków 
znajdziesz w rozdziale 

poświęconym 
sprzętowi 

rolniczemu
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Obroża dla byka
Bardzo solidna dzięki swojej szerokości i podwójnemu zapięciu. Wzmocnienie pętli 
skórzanej. Nowy kolor: żółty i czarny.

Art.-Nr Produkt

121126010 7 cm, 1,7 m. Czarno/Żółta.

Wysokiej jakości obroża nylonowa 
Bardzo wytrzymała obroża nylonowa o podwójnej grubości. Pierścień mocujący. 
Wymiary: 125 cm x 4 cm.

Art.-Nr Produkt

121161 Żółto/czarna

121161002 Czarny 

121161003 Czerwony

121161006 Niebieski 

121161008 Zielony 

Kantar nylonowy  
Bardzo wytrzymały materiał wzmocniony skórą. Regulacja w dwóch miejscach.

Art.-Nr Produkt

121107 Żłóto/czarny

121107003 Czerwony

121107006 Niebieski  

121107008 Zielony 

Standardowy kantar dla krów  
typu holenderskiego 
Wykonany z jednowarstwowego nylonu. Dostarczany z górnym i dolnym metalowym 
łańcuchem mocującym. Bardzo wytrzymały materiał wzmocniony skórą. Regulowana 
część nagłowna. Łańcuszek podbródkowy i kółko mocujące. Dostarczany bez uwiązu.

Art.-Nr Produkt

121103 Żółty/czarny

Wysoka
JAKOŚĆ

56 cm

4 cm

85 cm

Kolor niebieski

NOWY  
KOLOR
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Wysokiej jakości niebieska nylonowa obroża 
dla krów
Długość 1,30 m. Skórzane wzmocnienie na pętli regulacyjnej. Wyjątkowe 
wykończenie.

Art.-Nr Produkt

121128006C Szerokość 4 cm. Klamra 6 x 4 cm.

Kantar dla cieląt
Kantar dla cieląt wykonany z wysokiej jakości nylonu. Wzmacniany skórą. 

Art.-Nr Produkt

121139 Niebieski 

Nylonowa obroża dla cieląt 
Pasek regulacyjny wzmocniony skórą. Dostarczana z obrotowym elementem 
mocującym. Długość 80 cm. Dostępna w różnych kolorach. Praktyczna dla 
odróżnienia partii.

Art.-Nr Produkt

121122 Żółty

121122003 Czerwony

121122006 Niebieski 

121122008 Zielony

WYŁĄCZNIE
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Metalowa obroża z hakiem
3 pierścienie, 1 hak, 1 płaskownik. Do wiązania bydła na pasku mocującym typu 
holenderskiego.

Art.-Nr Produkt

117704 83 cm 

Standardowy pasek dla krów typu 
holenderskiego
Wykonany z jednowarstwowego nylonu. Dostarczany z górnym i dolnym metalowym 
łańcuchem mocującym.

Art.-Nr Produkt

117703 1,85 m 

Dwuwarstwowy pasek dla krów typu 
holenderskiego
Wysokiej jakości pasek. Wykonany z mocnego i bardzo wytrzymałego 
dwuwarstwowego nylonu. Metalowe okucia z łańcuchem na każdym końcu. 
Dostępny w dwóch rozmiarach.

Art.-Nr Produkt

117702180 1,80 m 

117702200 2 m 

Obroża skórzana dla cieląt z kólkiem
Bardzo gruby i wytrzymały materiał. W komplecie z kółkiem.

Art.-Nr Produkt

121121 80 cm 

Nylonowa obroża dla cieląt z 
łańcuchem
Wysoka jakość wykończenia, najwyższa klasa. Bardzo wytrzymała. Wzmocniona 
skórą. Z łańcuchem zabezpieczającym i pierścieniem.

Art.-Nr Produkt

121127 85 cm 
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Cęgi do racic i kopyt 41 cm
Cęgi czołowe do przycinania racic i kopyt. Mocne szczęki z wymiennymi ostrzami. 
Antypoślizgowy uchwyt. Długość całkowita: 41 cm (16“).

Art.-Nr Produkt

106602 41 cm 

Cęgi do racic i kopyt 60 cm
Cęgi boczne do przycinania racic i kopyt. Antypoślizgowy uchwyt. Długość całkowita: 
60 cm (23 1/2“).

Art.-Nr Produkt

106603 60 cm 

Profesjonalne cęgi do racic i kopyt
Zaokrąglone zakończenie z mocnymi ostrzami pozwala na boczne przycinanie 
racic i kopyt. 

Art.-Nr Produkt

106604 Stal niklowana

Tarnik do racic i kopyt «S» 30 cm
Dwustronny (drobny i gruby). Do piłowania i modelowania racic i kopyt. Długość: 
około 30 cm (11 3/4").

Art.-Nr Produkt

106620 30 cm 

Tarnik do racic i kopyt prosty z uchwytem 
Dwustronny (drobny i gruby). Plastikowy uchwyt. Długość: około 35 cm (13 3/4’’). 

Art.-Nr Produkt

106621 35 cm z uchwytem 

106622 36 cm bez uchwytu

Tradycyjny skrobak do kopyt
Art.-Nr Produkt

106625 Stal malowana na czarno 30 cm 

Cęgi do racic i kopyt
Art.-Nr Produkt

106601 Cęgi do racic i kopyt
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Tarcza do korekcji racic i kopyt
Szczególnie przydatna do korekcji racic u bydła. Pasuje do wszystkich typów 
elektrycznych szlifierek kątowych. Średnica ø 115 mm, otwór ø 22 mm. Dostarczane 
po 2 sztuki.

Art.-Nr Produkt

106681215 Ø 115 mm 

106681227 Ø 125 mm 

Tarcza do korekcji racic i kopyt
Gęstość opiłków zapobiega zanieczyszczeniu i zapychaniu tarczy oraz efektowi 
rozgrzania racic. Średnica ø 115 mm, otwór ø 22 mm.

Art.-Nr Produkt

106690115 Średnia gęstość Ø 115 mm 

106690125 Średnia gęstość Ø 125 mm 

106691115 Wysoka gęstość Ø 115 mm 

106691125 Wysoka gęstość Ø 125 mm 

106692115 Dwustronna Ø 115 mm 

106692125 Dwustronna Ø 125 mm 

Tarcza do korekcji racic i kopyt DL, miękka  
Lekkość i solidność zapewniają wysoką wydajność cięcia i nieporównywalną z innymi 
tarczami trwałość! Brak efektu rozgrzania racicy, brak kurzu i dymu. Jeden zestaw 
ostrzy wystarcza dla ponad 400 krów. Ostrze z wolframu.

Art.-Nr Produkt

106695001 Ø 115 mm 

106695002 Zestaw noży i śrub

Tarcza do korekcji racic i kopyt DL, miękka  
Delikatniejsze cięcie dzięki odpowiedniemu położeniu noży. Mogą być one używane 
dwustronnie.

Art.-Nr Produkt

106695101 Ø 115 mm 

106695102 Zapasowe ostrze / 1 sztuka

106695102SET Zapasowe ostrze / 7 sztuk

rekomendowany
PRZEZ

omendowany

106695102
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Profesjonalny nóż do kopyt
Profesjonalny nóż do kopyt! Uchwyt wykonany z drewna egzotycznego (bubinga). Wysoka 
jakość cięcia dzięki bardzo ostrym ostrzom. Długość ostrza 65 mm.

Art.-Nr Produkt

106609001 Prawy

106609002 Lewy

106609003 Obustronny

Nóż do kopyt LA PAREUR  
Stalowe ostrze. Drewniany i ergonomiczny uchwyt dla lepszego 
trzymania. Estetyczne wykończenie.

Art.-Nr Produkt

106612001 Szerokie ostrze, prawe

106612002 Szerokie ostrze, lewe

106612003 Szerokie ostrze, obustronne

Nóż do kopyt VANADIUM 
Ostrze z polerowanej stali. Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy dla lepszego 
trzymania. Najlepszy stosunek jakości do ceny.

Art.-Nr Produkt

106614001 Szerokie ostrze, prawe

106614002 Szerokie ostrze, lewe

106614003 Szerokie ostrze, obustronne

Nóż do kopyt BLACK-BLUE 
Wysokiej jakości noże do kopyt Black-Blue. Hartowane ostrze zapewnia łatwe 
ostrzenie. Dostępne w kilku modelach. Noże Black-Blue są bardzo wytrzymałe.

Art.-Nr Produkt

106609BB1 Szerokie ostrze prawe

106609BB2 Szerokie ostrze lewe

106609BB3 Szerokie ostrze obustronne

106609BB4 Proste, cienkie ostrze

106609BB5 Zakrzywione, cienkie ostrze
WYŁĄCZNIE
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Nóż do kopyt BLACK BLUE okrągły 
Okrągły nóż do kopyt BLACK BLUE. Drewniany uchwyt. Staranne wykonanie.

Art.-Nr Produkt

106613BB Okrągły nóż do kopyt BLACK BLUE

Nóż do kopyt okrągły 
Stalowe ostrze. Drewniany uchwyt. Dobry stosunek ceny do jakości. 

Art.-Nr Produkt

106613 Standardowy okrągły nóż do kopyt

Ostrzałka kamienna  
Niezbędna do ostrzenia noży i nożyc do kopyt, a także innych noży używanych 
przez hodowców. Kamień o bardzo drobnej ziarnistości. Precyzyjne narzędzie do 
ostrzenia dla szerokiego zastosowania. Długość 13 cm.

Art.-Nr Produkt

106616 Ostrzałka kamienna

Miarka do kontroli  
kopyt  i racic
Pozwala określić idealny kształt kopyta w szybki i bezpieczny sposób. Pozwala 
również na sprawdzenie kąta kopyta pomiędzy podstawą a wyższą częścią przednią. 
Można sprawdzać kąty od 45° do 50°. Kąt testera wynosi 50°.

Art.-Nr Produkt

106643020 Przymiar do kontroli kopyt  i racic

13 cm
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DEMOTEC EASYBLOC
Łatwo, szybko, bezpiecznie i ekonomicznie. Kulawizna krów może prowadzić do znacznych strat 
ekonomicznych z powodu zmniejszenia wydajności mlecznej i utraty wagi u zwierząt. Zestaw 
Easy Bloc pozwala w łatwy i ekonomiczny sposób leczyć to schorzenie, nawet niedoświadczonym 
użytkowników. Może być stosowany do wszystkich rodzajów kopyt. Opakowanie: pudełko z 4 
lub 12 dawkami.

Art.-Nr Produkt

106643004 Opakowanie 4 dawki

106643010 Opakowanie 12 dawek

106643011 250 ml płynu

106643012 500g płynu

Klocki prawe do DEMOTEC EASYBLOC
Art.-Nr Produkt

106643013 D/2 Prawe 2 sztuki

106643013 G/2 Lewe 2 sztuki

106643013 DG2 Prawe 2 sztuki, lewe 2 szt.

DEMOTEC 90
Mieszanka DEMOTEC 90 to płynna (ciekła) pasta. Po 2 - 3 minutach mieszanka 
gęstnieje i zmienia konsystencję. Można ją następnie nałożyć na zdrowe kopyto i na 
drewniany klocek. Po 7 - 8 minutach DEMOTEC 90 ulega całkowitemu utwardzeniu. 

Art.-Nr Produkt

106645002 2 dawki

106645011 Płyn 500 ml

106645012 Puder 1 kg

DEMOTEC 95
Preparat DEMOTEC 95 to masa klejąca gotowa do nałożenia na zdrowe kopyto i drewniany 
klocek. Po 6 - 7 minutach  mieszanka ulega całkowitemu utwardzeniu. Pudełko z 14 dawkami. 

Art.-Nr Produkt

106644010 14 dawek
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KLEJ DO KOPYT
SEPTICARE II BOND EXPRESS

DOSTĘPNY W 
POJEMNOŚCI 250 ML
SEPTICARE II BOND 

EXPRESS XL
Art.-Nr 106652001

Każdy zestaw zawiera jedną strzykawkę 25 ml 
+ 1 kaniulę + 1 parę rękawiczek, pakowane pojedynczo

L
D 

3 700393 919718

JEDNORAZOWA STRZYKAWKA,
IDEALNA NA 1 KOPYTO!

Niezmieniona formuła, ta sama wydajność, większa 
praktyczność! Nakładany w 3 minuty, wiąże w 30 sekund,

krowa jest wypuszczana po 3 minutach.

1 
tu

bka 25 m
l

1  kopyto

Bardzo łatwy w użyciu:
nie ma potrzeby podgrzewania, kaniula 
tworzy optymalną mieszankę 2-składnikową 
zapewniającą maksymalne wiązanie, a klej 
nie spływa nawet przy nakładaniu w pionie.

Komfort dla hodowcy i krowy:
hodowca oszczędza 15 sekund na każdej 
leczonej krowie, krowa jest mniej zestre-
sowana, a zabieg nie ma wpływu na 
produkcję mleka.

Klej o niezrównanej wydajności:
klej wysycha nawet w ekstremalnych 
warunkach. Może być nakładany i 
przechowywany w temperaturze od 
0°C do 40°C, a nawet w wilgotnym 
środowisku, ale nie może mieć 
temperatury niższej niż 0°C 
podczas aplikacji.

Znaczne oszczędności czasu i kosztów:
klej nakłada się w zaledwie 3 sekundy, 
łączy się w 30 sekund dzięki bardzo 
szybkiej reakcji termicznej między 
dwoma składnikami. W ten sposób 
krowa jest wypuszczana w zaledwie 
3 minuty.
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Klej 250 ml SEPTICARE II BOND 
EXPRESS XL
Klej dwuskładnikowy. Wysycha w 3 sekundy. Możliwość regulacji 
położenia klocka w ciągu 15 sekund; po 30 sekunadach ulega 
całkowitemu utwardzeniu. Może być stosowany i przechowywany w 
temperaturze od 0°C do 40°C, zachowując pełną zdolność wiązania, 
ponieważ jego lepkość nie jest zależna od temperatury. Niemniej jednak, klej 
podczas aplikacji musi mieć temperaturę powyżej 0°C, aby składniki mogły być 
prawidłowo wymieszane. Gęsty, nie spływa nawet przy aplikacji pionowej dzięki 
wysokiej tiksotropii: wiąże się ze wszystkimi materiałami, na które jest nakładany. 
Dostarczany w pudełku po 12 sztuk, bez końcówek do aplikacji.

Art.-Nr Produkt

106652001 Po 12 sztuk 12

ZESTAW SEPTICARE XL 
1 x 250 ml tuba z klejem / 1 x pistolet do aplikacji / 10 x drewnianych 
klocków / 10 x końcówek mieszających / 1 x para rękawic / 1 x 
instrukcja.

Art.-Nr Produkt

106652010 Zestaw

ODWIEDŹ 
NASZ KANAŁ 
NA YOUTUBE

Klej SEPTICARE II x10
Nowy sposób pakowania kleju SEPTICARE II BOND EXPRESS!

Dostępny w kartonie po 10 zestawów. Zestaw składa się z:

•1 jednorazowej strzykawki 25 ml 

•1 aplikatora kleju 

•1 pary rękawic 

Jednorazowe użycie jest bardziej praktyczne, bezpieczne i wygodne dla hodowcy. 

Wkład z dwuskładnikowym klejem do pielęgnacji kopyt. 

Wysycha w 3 sekundy. Możliwość regulacji położenia klocka w ciągu 15 sekund; po 30 
sekunadach ulega całkowitemu utwardzeniu. Może być stosowany i przechowywany 
w temperaturze od 0°C do 40°C, zachowując pełną zdolność wiązania, ponieważ jego 
lepkość nie jest zależna od temperatury. Niemniej jednak, klej podczas aplikacji musi 
mieć temperaturę powyżej 0°C, aby składniki mogły być prawidłowo wymieszane. 
Gęsty, nie spływa nawet przy aplikacji pionowej dzięki wysokiej tiksotropii: wiąże 
się ze wszystkimi materiałami, na które jest nakładany. .

Art.-Nr Produkt

106652005 10 jednorazowych zestawów z 25 ml kleju

JEDNORAZOWEGO= 1 
tubka 25 m

l

1  kopyto
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Drewniany klocek
Do stosowania z DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 i SEPTICARE BOND EXPRESS.

Art.-Nr Produkt

106645014 XL 13 cm. Na sztuki.

Końcówki do aplikacji SEPTICARE II 
BOND EXPRESS XL 
Nowa, specjalna końcówka, idealnie dopasowana do tuby SEPTICARE 
II BOND EXPRESS XL o pojemności 250 ml. Spełnia 2 funkcje: Tworzy 
optymalną dwuskładnikową mieszankę zapewniającą maksymalne 
wiązanie kleju. Służy jako zakrętka tuby po zakończeniu stosowania.

Art.-Nr Produkt

106652002 Po 10 sztuk

Pistolet SEPTICARE II BOND EXPRESS XL 
Pistolet do aplikacji kleju SEPTICARE -II-BOND EXPRESS, duży rozmiar. 
Ergonomiczny uchwyt, wysoka jakość.

Art.-Nr Produkt

106652003 Pistolet SEPTICARE II BOND EXPRESS XL 

Drewniane klocki
Do stosowania z DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 i SEPTICARE BOND EXPRESS.

Art.-Nr Produkt

106645013002 Po 2 sztuki / 11 cm

106645013020 Po 20 sztuk

11 cm

13 cm

NIEZBĘDNY
produkt
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Spécifiquement conçue pour les veaux souffrant d’une 

Stabilizator na nogi dla cieląt  
Zaprojektowany specjalnie dla korekty przednich nóg cieląt. Mocowanie stawu 
pozwala na podtrzymanie cielaka, a następnie postawienie go w pozycji pionowej 
na kończynach przednich i swobodne poruszanie się. Pozostawić na miejscu na 
minimum 2 do 4 tygodni. Wytrzymały zmywalny nylon i trwały, formowany materiał 
ABS.

Wypełnienie wewnętrzne Zapięcia zabezpieczające na rzepy Velcro©

Zabiegi bez gipsu i bandaży. W pełni regulowany produkt wielokrotnego użytku..

Art.-Nr Produkt

101125 Na sztuki

Bandaż samoprzylepny do kopyt 
Samoprzylepny i bardzo wytrzymały bandaż idealny do racic i kopyt bydła i koni.

Art.-Nr Produkt

106646 25 m x 5 cm 

106646050 50 m x 5 cm 

Bandaż «Certoplast» 
Do bandażowania i nakładania opatrunków ochronnych u dużych zwierząt 

•Dwustronnie klejący

•Opakowanie aluminiowe

•Czarny

Art.-Nr Produkt

106646100 25 m x 4,5 cm

Bandaż na racice i kopyta «Corotex» 
•Taśma materiałowa 

•Oddychający

•Przylepny z jednej strony 

•Czarny

Art.-Nr Produkt

106646200 25 m x 5 cm

Elastyczny bandaż kompresyjny 
Szybkie i łatwe zastosowanie. Mocny materiał. Rozmiar po rozciągnięciu: 10 cm x 
4 m. Rozmiar bez rozciągnięcia: 10 cm x 2,5 m. Zawiera lateks.

Art.-Nr Produkt

106700 Opakowanie 18 sztuk

106710 Opakowanie 18 sztuk

106710102 Czarny - opakowanie 18 sztuk

106710103 Czerwony - opakowanie 18 sztuk

106710106 Niebieski - opakowanie 18 sztuk

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Ć

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Uchwyt stanowiskowy  
do korekcji racic VINK 
Uchwyt można łatwo przystosować do wszystkich rodzajów stanowisk dla bydła. 
Umożliwia przeprowadzanie zabiegów korekcyjnych bez pomocy innej osoby.  
Wyposażony we wciągarkę samoblokującą.

Art.-Nr Produkt

106900

Mata do dezynfekcji kopyt i racic «Premium 
Hoofmat»
W macie «Premium Hoofmat» zastosowano 31 mm piankę pokrytą wysokiej jakości 
niebieską tkaniną zewnętrzną. Aby uzyskać najlepszy efekt, matę należy umieścić 
przy wejściu na platformę udojową. Po dojeniu zawiesić matę na szynie i spłukać 
strumieniem wody. „Premium Hoofmat» wytrzymuje ponad 100 000 przejść krów. 
Pojemność do 35 litrów środka do racic, który należy uzupełniać po przejściu 80 
krów. Wymiary: 180 x 90 cm.

Art.-Nr Produkt

113001 180 x 90 cm 

Mata do dezynfekcji kopyt  
i racic SEPTICARE  
Duży model, najwyższej klasy. Grubość maty pozwala na dezynfekcję całego kopyta.

Art.-Nr Produkt

113100001 Duży rozmiar 180 x 90 x 10 cm

Zacisk na ścięgno, przeciw  
kopnięciu KAMER  
Pozwala uniknąć kopnięć podczas zabiegów korekcji racic. Mocowany w zagłębieniu 
kolana zwierzęcia. Działa poprzez zaciśnięcie ścięgna. Bardzo wydajny i skuteczny.

Art.-Nr Produkt

106652 Zacisk na ścięgno
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Smoła sosnowa do kopyt 
Smoła do kopyt pozyskiwana z naturalnej smoły drzewnej. Chroni i pielęgnuje 
kopyta. Stosowana również w myślistwie.

Art.-Nr Produkt

000020 1 kg 12

000025 5 kg

Smoła bukowa do kopyt  
Smoła bukowa chroni  i odżywia kopyta oraz rogi. Stosowana również w myślistwie. 
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Art.-Nr Produkt

000030 1 kg 6

000035 5 kg

rekomendowany
PRZEZ

yy
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Opalarka do wymion
Dzięki zimnemu płomieniowi usuwa sierść z wymienia w sposób bezpieczny i 
nie powodując bólu . Nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Doceniana ze 
względu na swoje szybkie działanie. Depilacja około 40 do 50 zwierząt. Dostarczana 
wraz z: 750ml nabojem gazu propanu (99%) art. nr 103400001, regulatorem 2 bar, 
elastycznym przewodem (20 bar) o długości 2 metrów, dyszą rozpylającą 80 cm, 
ergonomicznym uchwytem z 2 korkami i klipsem do paska.

Art.-Nr Produkt

103400 Opalarka termiczna

103400001 Nabój gazowy z propanem do opalarki wymion. Pojemność 750 ml 
propanu ( 99%). 

Opalarka gazowa do wymion  
TERRA LANCE  
Odpowiednia higiena wymion przed dojeniem pozwala 
uniknąć zarazków, bakterii, zapalenia wymion i straty czasu. 
ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA : Ustawienie w mniej niż 2 minuty. 
SZYBKOŚĆ: Usuwanie owłosienia w mniej niż 4 sekundy na 
krowę. BEZPIECZEŃSTWO: Łatwe i bezpieczne usuwanie sierści dzięki długiemu, 
zakrzywionemu palnikowi. BEZBÓLOWE: Dzięki delikatnemu płomieniowi, zwierzę 
czuje tylko uczucie ciepła. PORĘCZNE: Waga wkładu wystarczającego na dwie 
godziny pracy to 340 g. EFEKTYWNOŚĆ: Zmniejsza rozprzestrzenianie się zarazków 
i ryzyko wystąpienia zapalenia wymion. Szybsze oczyszczenie strzyków przed 
dojeniem. Łatwiejsza identyfikacja strzyków do automatycznego doju. Lepsza 
jakość mleka. EKONOMICZNOŚĆ: Zapobiega wielokrotnemu testowaniu mleka. 
Kompatybilna z nabojem gazowym. Uchwyt + palnik kątowy: 500 g. Długość palnika: 
1000 mm. Utrzymywać płomień w odległości około 10 do 20 cm od wymienia. 
Podczas opalania «rysować ósemkę» przez 2 do 4 sekund.

Art.-Nr Produkt

103401655 Zakrzywiona lanca

103401656 Prosta lanca

Nabój z gazem propan/butan  
Większa moc niż naboju z butanem. Do opalarki termicznej. 
Produkt nie jest zalecany do dekornizatorów.

Art.-Nr Produkt

103401556 340 g 
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Kubek do strzyków, bezzwrotny  
Kubek do strzyków z systemem antyzwrotnym, dzięki czemu jest 
higieniczny, praktyczny i bezpieczny. Pozwala uniknąć ryzyka 
zakażenia krzyżowego.

Art.-Nr Produkt

112130001 Kubek do strzyków, bezzwrotny

Ręczniki do wymion 
Do czyszczenia wymion. Bardzo odporne na wypłukiwanie wody. 
Nie wyciskać . 

Art.-Nr Produkt

112131 Wymiary: 2 x 35 x 32 cm. Po 10 sztuk.

Ręczniki do wymion Septicare  
Ręczniki z włókniny: 80 % wiskoza i 20 % polipropylen. Zgodne z 
normami żywnościowymi. Nie zawierają formaldehydu. Używane 
do mycia krowich wymion. Bardziej miękkie niż tkane chusteczki. 
Zapewniają doskonałe czyszczenie i lepsze wycieranie strzyków 
dzięki składowi włókniny. Przy takiej samej wadze, wchłaniają dwa 
razy więcej wody niż ręczniki tkane. Można je prać w pralce, również 
w bardzo gorącej wodzie. Opakowanie 25 sztuk.

Art.-Nr Produkt

112131001 Wymiary: 34 x 37 cm. Waga: 240 g/m2. Opakowanie 25 sztuk.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zapraszamy 
do zapoznania 

się z naszą ofertą 
opryskiwaczy w 

rozdziale «Sprzęt 
rolniczy»

Detektor do wykrywania  
zapalenia wymion  
Nowa wersja detektora zapalenia wymion. Łatwy w montażu i czyszczeniu, 
możliwość stosowania z przewodami mlecznymi o średnicy 16 mm. Umożliwia 
kontrolę dojonego mleka.

Art.-Nr Produkt

112221 Detektor do wykrywania zapalenia wymion
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Kubek do strzyków  
Kubek do strzyków, do użycia przez udojem. Pojemność 300 ml.

Art.-Nr Produkt

112130 Kubek do strzyków 

Pianowy kubek do dippingu  
Wytwarza gęstą pianę. Zwiększa powierzchnię styku i skuteczność spienianych 
preparatów.

Art.-Nr Produkt

112130003 Pianowy kubek do dippingu

Opryskiwacz ręczny do strzyków
Opryskiwacz ręczny z dyszą rotacyjną kierunkową. Pojemność 680 ml.

Art.-Nr Produkt

112126 Opryskiwacz ręczny 680 ml

Opryskiwacz ręczny do strzyków z przedłużką
Z 20 cm regulowaną przedłużką. Do opryskiwania po doju.

Art.-Nr Produkt

112127 Opryskiwacz ręczny 

Kubek bezzwrotny do dippingu AMBIC 
Zużyty płyn nie wraca do kubka. Należy go wylać, a przez ściśnięcie 
zbiorniczka napełnić kubek świeżym preparatem. Zapobiega 
przenoszeniu bakterii.

Art.-Nr Produkt

112130002 Kubek bezzwrotny do dippingu
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Przedzdajacz z tworzywa sztucznego 
Z sitkiem.

Art.-Nr Produkt

124070046 1 L 

Przedzdajacz z tworzywa sztucznego 
Stożkowe sitko dla łatwego wyjmowania.

Art.-Nr Produkt

124070047 1 L 

Przedzdajacz z podziałką 
Tworzywo odpowiednie do kontaktu z żywnością. 

Art.-Nr Produkt

124064 1 L 

124064003 3 L 

Papier do testowania mleka
Zastosowanie papieru testowego pozwala na szybkie wykrycie zakwaszenia mleka 
spowodowanego zwiększoną liczbą komórek somatycznych. Zapalenie rzadko dotyka 
całego wymienia, dlatego ważne jest, aby kontrolować i porównywać wszystkie 
ćwiartki. Dostarczany w torebce po 25 sztuk.

Art.-Nr Produkt

112219 Papier do testowania mleka
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Zestaw do testowania mleka 
Do wykrywania zapalenia wymion. Zestaw zawiera: 1 tackę, 1 dozownik, 1 litr 
płynu, 1 ściereczkę do strzyków, 5 opasek na rzep, ulotkę do raportowania testów.

Art.-Nr Produkt

112137 Zestaw

Płyn do testowania mleka 
Test do wykrywania zapalenia wymion. Informuje on o stanie gruczołów, zanim 
pojawią się jakiekolwiek zmiany w wyglądzie (zapalenie tkanki, grudki, woda i krew 
itp.). Do stosowania z tacką do testowania. Płyn składa się z anionowego środka 
powierzchniowo czynnego i purpury bromokrezolowej.

Art.-Nr Produkt

112134 1 L 12

Dozownik do płynu do testowania mleka 
Zapewnia dokładne dozowanie płynu do tacki do testowania. 1 ml na każdą ćwiartkę.

Art.-Nr Produkt

112136 Dozownik

Tacka do testowania mleka
Tacka do testowania mleka. Każda sekcja odpowiada jednemu strzykowi.  
Do stosowania z płynem SEPTICARE.

Art.-Nr Produkt

112132 Tacka do testowania mleka

rekomendowany
PRZEZ

yy
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Kateter ze stali nierdzewnej 
Kateter Ogival. Stosowany przy podawaniu antybiotyków. Używany ze strzykawką 
DEMAPLAST. Końcówka Luer lock. W zestawie po 5 sztuk.

Art.-Nr Produkt

112205/5 8 cm - Ø 2 mm 

112206/5 10 cm - Ø 2 mm 

Kateter ze stali nierdzewnej 
Płyn przepływa przez 2 boczne otwory. Kateter ze stali nierdzewnej z podstawą z 
chromowanego mosiądzu. Złącze Luer Lock. W zestawie po 5 sztuk.

Art.-Nr Produkt

112210001/5 38 mm - Ø 2 mm 

112210002/5 63 mm - Ø 2 mm 

Kateter ze stali nierdzewnej
Kateter ze stali nierdzewnej. Długość: 14 cm. Średnica 3,6 mm.

Art.-Nr Produkt

112217001 14 cm 

Kateter z tworzywa
Dostarczany w zestawie po 10 sztuk. 

Art.-Nr Produkt

112204 Po 10 sztuk
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Maść do wymion EUTRA 
Służy do ochrony i pielęgnacji strzyków i wymion. Wyprodukowana z wysokiej jakości 
rafinowanych olejów mineralnych, ułatwia dojenie dzięki swoim właściwościom 
smarnym. Pomaga chronić i pielęgnować wymiona, tworząc warstwę ochronną. 
Wspomaga gojenie się małych ran. Oryginalna szwajcarska formuła. Bez 
konserwantów, bez środków dezynfekujących, bez substancji zapachowych i 
barwników. Kompozycja: Płynna parafina, wazelina. Kolor: biały.

Art.-Nr Produkt

112500002 250 ml 6

112500005 500 ml 6

112500010 1 L 12

112500020 2 L 4

112500030 3 L 4

112500050 5 L 4

112500100 10 L 1

rekomendowany
PRZEZ
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Balsam  EUTRA    
Balsam do ochrony i pielęgnacji strzyków i wymion. Jego uniwersalność oznacza, iż ma 
on szerokie zastosowanie. Ułatwia dojenie i zapewnienia pielęgnację strzyków i wymion. 
Może być stosowany jako uniwersalny środek smarny, w szczególności do przewlekania 
przewodów, łączenia rur, formowania uszczelek w przypadku silnej wilgoci, wkręcania 
i ochrony części metalowych przed korozją. Skład: Płynna parafina, wazelina.

Art.-Nr Produkt

112501005 500 ml 12

112501010 1 L 12

Organiczny krem do wymion  
Pierwszy ORGANICZNY krem do wymion! Idealny dla rolnictwa ekologicznego. Ten nowy 
organiczny krem do wymion, wyprodukowany we Francji, został opracowany na bazie 
wosku pszczelego i oleju słonecznikowego. Ułatwia dojenie dzięki swoim właściwościom 
smarującym. Chroni i pomaga leczyć wymiona, tworząc warstwę ochronną.

Bez konserwantów, bez środków dezynfekujących, bez perfum, bez barwników.

Biały kolor.

Art.-Nr Produkt

112503 500 ml (opakowanie 6 sztuk) 6

NOWOŚĆ
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Balsam EUTRA  
Naturalny balsam zawierający wyciąg z eukaliptusa i lawendy. Stymuluje przepływ 
mleka. Ułatwia dojenie, chroni i pielęgnuje wymiona i strzyki. Zapobiega powstawaniu 
ran i pękaniu skóry. Podwieszana butelka z zaworem zapobiegającym wyciekaniu 
dla optymalnego dozowania.

Art.-Nr Produkt

112521005 500 ml 12

Żel EUTRA   
Żel z wyciągiem z mięty i ekstraktem z drzewa herbacianego, który chroni i 
pielęgnuje strzyki. Efekt chłodzenia. Skuteczne oczyszczanie dzięki właściwościom 
ekstraktów roślinnych.

Art.-Nr Produkt

112520005 500 ml 12
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Maść do wymion CREMAPIS 
Wysokiej jakości maść do wymion. Niezbędna przy dojeniu dla poprawy elastyczności 
i wilgotności strzyków oraz wymion. Aseptyczna. Kolor: żółty.

Art.-Nr Produkt

112160005 500 ml 

112160010 1 L

112160030 3 L

112160050 5 L

Maść do wymion TRAYBAIN 
Ułatwia leczenie i utrzymanie zdrowych i elastycznych strzyków. Chroni przed 
zimnem. Kolor: zielony.

Art.-Nr Produkt

112170001 1 L

112170005 5 L
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Przewód mleczny do dojarki
Rolka 20 m.

Art.-Nr Produkt

112413 Wymiary: 14 x 25 mm 

Przewód powietrzny do dojarki
Dopuszczony do kontaktu z żywnością. Rolka 20 m.

Art.-Nr Produkt

112402 Wymiary: 7 x 13 mm. 

Ślepy strzyk do dojarki
Zamyka linię dojącą w miejscach gdzie nie ma strzyków.

Art.-Nr Produkt

112390002 Po 2 sztuki

Filtry krążkowe z włókniny  
BOSCH I SCHÖRLE 
Filtry do mleka nowej generacji z włókniny zgrzewanej w procesie produkcji, bez 
użycia kleju i środków chemicznych. Öko -Tex Standard 100, mogą być stosowane w 
gospodarstwach ekologicznych. Nie wpływają one na jakość mleka i umożliwiają jego 
swobodny przepływ. Bardzo odporne w porówaniu do filtrów zszywanych, nie ulegają 
osłabieniu w miejsach otworów na szwach. Pudełko 250 sztuk.

Art.-Nr Produkt

124075170 170 mm 

124075180 180 mm

124075200 200 mm 

124075230 230 mm 

DEGRADOWALNE
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ZNAJDŹ NASZ 
KANAŁ NA 
YOUTUBE

CZY WIESZ?

Filtry do mleka używane są ze względów 
bezpieczeństwa i higieny. Umieszczane są 
na dojarkach do odfiltrowywania mleka z 
brudu i bakterii. Wielkość filtra należy dobrać do dojarki.

DEGRADOWALNE

Filtry z włókniny BOSCH I SCHÖRLE
Filtry do mleka nowej generacji z włókniny zgrzewanej w procesie produkcji, bez 
użycia kleju i środków chemicznych. Öko -Tex Standard 100, mogą być stosowane 
w gospodarstwach ekologicznych. Nie wpływają one na jakość mleka i umożliwiają 
jego swobodny przepływ. Bardzo odporne w porówaniu do filtrów zszywanych, nie 
ulegają osłabieniu w miejsach otworów na szwach. Pudełko 250 sztuk.

Art.-Nr Produkt

124064250 250 x 125 mm 

124064570 570 x 44 mm 

124065250 250 x 58 mm 

124065320 320 x 58 mm 

124065465 465 x 58 mm 

124065500 500 x 58 mm 

124065530 530 x 58 mm 

124065620 620 x 58 mm 

124068455 455 x 80 mm 

124068600 600 x 80 mm 

124068620 620 x 80 mm 

124068640 640 x 80 mm 

124068800 800 x 80 mm 

124069610 610 x 95 mm 

Wysoka
JAKOŚĆ
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Olej do dojarek 
Specjalny olej do urządzeń udojowych jest przeznaczony do smarowania pomp 
próżniowych. Używany w lecie i zimie. Odpowiedni dla wszystkich typów pomp 
próżniowych. Lepkość: do 40°C - 46 cst, do 100°C  - 7,6 cst

Art.-Nr Produkt

112600005 5 L 4

Pokrywa kontrolna bez uszczelki
Bezspoinowa.  
Art.-Nr Produkt

112601 Bezspoinowa osłona kontrolna

Uszczelka pokrywy kontrolnej 
Do pokrywy kontrolnej (art. nr 112601)  
Art.-Nr Produkt

112601001 Uszczelka pokrywy kontrolnej

Separator do mleka 
Do odseparowania mleka w przypadku np. choroby strzyków. 
Art.-Nr Produkt

112129 8 L 
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Kanka na mleko ze stali nierdzewnej
Solidna i bardzo trwała. Łatwa do czyszczenia. Bez pokrywy. Jakość klasy spożywczej.

Art.-Nr Produkt

124008025 Wysokość: 42,5 cm. Ø podstawa 33,5 cm Ø otwór 18 cm

124008030 Wysokość: 49 cm. Ø podstawa 33,5 cm Ø otwór 18 cm

Kanka do transportu mleka ze stali 
nierdzewnej
Solidna, wykonana ze stali nierdzewnej. Jakość klasy spożywczej.

Art.-Nr Produkt

124009030 30 L. H 50 cm. Ø 33,5 cm

Bańka transportowa na mleko z aluminium
Wykonana z aluminium, wytrzymała i bardzo odporne na uderzenia. Nie zachowuje 
zapachów i jest łatwa do czyszczenia. Jakość klasy spożywczej.

Art.-Nr Produkt

124100010 Z uchwytem 10 L. H 32 cm. Ø 25 cm

124100020 Bez uchwytu 20 L. H 42 cm. Ø 30 cm

2 rozmiarach
Dostępne w
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Aluminiowy czerpak do mleka z uchwytem
Przeznaczony do odmierzania i nabierania mleka.

Art.-Nr Produkt

124063010 1 L 

Wiadro aluminiowe 12 L z dzióbkiem
Wiadro z aluminium, z dzióbkiem. Pojemność: 12 L.

Art.-Nr Produkt

120003012 Pojemność: 12 L 

Lejek do mleka z sitkiem
Dostarczany z zestawem stożków, dolnym dyskiem i pierścieniami mocującymi 
filtr. Jakość klasy spożywczej.  

Art.-Nr Produkt

124020030 Ø 300 mm

300 mm

165 mm

52
2 

m
m
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26 cm

16,5 cm

33 cm

Szczotka do zbiorników mlecznych
Może być wyparzana. Nylonowe włosie klasy spożywczej. Bardzo solidna. Długość 
włosia: 40 mm. Waga: 270 g.

Art.-Nr Produkt

124001 L 195 x l 60 x H 60 mm 

Szczotka do zbiorników mlecznych
Może być wyparzana. Nylonowe włosie klasy spożywczej. Waga: 260 g.

Art.-Nr Produkt

124002 L 195 x l 60 x H 60 mm 

Szczotka do zbiorników mlecznych
Nylonowe włosie klasy spożywczej. Może być wyparzana. Do stosowania z trzonkiem. 
Dostarczana bez trzonka. Bardzo solidna. Długość włosia: 40 mm. Waga: 280 g.

Art.-Nr Produkt

124003 L 90 x l 55 x H 115 mm 

Szczotka do czyszczenia 
Klasa spożywcza. Dostarczana bez trzonka. Szerokość: 26 cm.

Art.-Nr Produkt

124004 26 cm 

Szczotka z krótką rączką
Długość włosia: 40 mm. Waga: 220 g. Klasa spożywcza.

Art.-Nr Produkt

124006 L 260 x l 172 x H 55 mm 

Szczotka z długą rączką
Długość włosia: 40 mm. Waga: 220 g. Klasa spożywcza.

Art.-Nr Produkt

124007 L 400 x l 45 x H 55 mm
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Trzonek metalowy 
Długość: 1,20m.

Art.-Nr Produkt

124000M Trzonek metalowy lakierowany na biało

124000P Trzonek z tworzywa biały

Ściągaczka do wody 
Materiał: ABS/ polipropylen . Długość włókien: 20 mm. Waga: 520 g.

Art.-Nr Produkt

124015 L 525 x l 20 x H 60 mm 

Szczotka do gum strzykowych
Szczotka do czyszczenia wszystkich gum strzykowych. Nylonowe włosie. Klasy 
spożywczej.

Art.-Nr Produkt

124010 Nylonowe włosie odpowiednie do kontaktu z żywnością

Zestaw 4 szczotek 
Art.-Nr Produkt

124011 Zestaw 4 szczotek. Nylonowe włosie odpowiednie do kontaktu z żywnością

Szczotka do przewodów mlecznych
Prosta szczotka służąca do czyszczenia przewodów mlecznych. Nylonowe włosie 
odpowiednie do kontaktu z żywnością.

Art.-Nr Produkt

124010001 L 40 cm - Ø 10 mm 

124010002 L 100 cm - Ø 15 mm 

52,5 cm
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Zgrzebło metalowe z grzebieniem dla bydła 
Zgrzebło niklowane z metalowym uchwytem. Płaski korpus z grubymi zębami i 
grzebieniem do grzywy i ogona.

Art.-Nr Produkt

123302 Zgrzebło niklowane z metalowym uchwytem 21 x 17,5 cm 

Zgrzebło dla bydła z grzebieniem 
Grube zęby, płaski korpus, wyposażone w grzebień do grzywy i ogona. Niklowany 
metal. Uchwyt z tworzywa.

Art.-Nr Produkt

123303 22 x 24 cm

Zgrzebło dla bydła 7-mio rzędowe
Grube zęby, płaski korpus, wykonane z niklowanego metalu. Uchwyt z tworzywa. 
7 rzędów.

Art.-Nr Produkt

123305 14,5 x 22,5 cm 

Zgrzebło spiralne
Znane również jako «model amerykański» z odwracalnymi ostrzami. 2 wysokości 
zębów w zależności od wrażliwości zwierzęcia. Nie ulega zabrudzeniu.

Art.-Nr Produkt

123306 14 x 27 cm 

Zgrzebło metalowe półokrągłe
Ocynkowane. Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego.

Art.-Nr Produkt

123304 2 rzędy

dobre
SAMOPOCZUCIE

NOWOŚĆ
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Szczotka do czyszczenia zwierząt 
Twarde nylonowe włosie. Skórzany pasek.

Art.-Nr Produkt

123301 Drewno

Szczotka z naturalnym włóknem 
Art.-Nr Produkt

123307 220 X 55 X 700 mm 

NOWOŚĆ
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Zgrzebło drewniane
Rozmiar: 120 x 170 mm. 

Art.-Nr Produkt

151010 120 x 170 mm 

Zgrzebło z tworzywa
Rozmiar: 120 x 170 mm.

Art.-Nr Produkt

151030 120 x 170 mm 
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Czochradło dla krów  
Ocynkowane. Bardzo silna sprężyna. Dostarczane z 2 szczotkami z tworzywa z 
nylonowym włosiem. Czochradła dla krów są niezbędnym elementem podnoszącym 
higienę i komfort życia bydła w oborze. Pozwalają uniknąć obrażeń zwierząt, 
spowodowanych tarciem o beton i metalowe elementy obory.

Art.-Nr Produkt

123315 Czochradło dla krów, ocynkowane

Zapasowa szczotka  
do czochradła 
Do czochradeł stosowanych w oborach, art. nr 123315 i 123325. Wykonana z 
tworzywa. Nylonowe włosie. Rozmiar: 50 x 10 x 10 cm.

Art.-Nr Produkt

123316 Zapasowa szczotka do czochradła

Czochradło dla krów VINK 
Ocynkowane. Bardzo silna sprężyna. Dostarczane z 2 szczotkami z tworzywa z nylonowym 
włosiem. Czochradła dla krów są niezbędnym elementem podnoszącym higienę i 
komfort życia bydła w oborze. Pozwalają uniknąć obrażeń zwierząt, spowodowanych 
tarciem o beton i metalowe elementy obory.

Art.-Nr Produkt

123325 Czochradło dla krów VINK 

Drapak dla krów
• Dla wszystkich rodzajów zwierząt 
• Bezpieczny i skuteczny sposób na drapanie dla bydła 
• Brak szkodliwego wpływu na skórę, głowę i oczy
• Trwała jakość
• Elastyczne elementy zapewniające komfortowe drapanie 
• Łatwy montaż na płasko na ścianach 
• Rozmiar: 63x28 cm

Art.-Nr Produkt

123345 Polietylen

NOWOŚĆ

rekomendowany
PRZEZ

y

dobre
SAMOPOCZUCIE

RADA UKAL

Komfort krów ma bezpośredni wpływ na 
dobrostan, zdrowie i produktywność stada.
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Dzwonek mosiężny okrągły 
Kołatka dostępna na życzenie. Proszę zapoznać się z wykazem w cenniku i na 
stronie internetowej.

Art.-Nr Produkt

121803100 Średnica : 100 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 70 mm

121803110 Średnica : 110 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 77 mm

121803120 Średnica : 120 mm. Pętla : 70 mm. Wysokość : 84 mm

121803130 Średnica : 130 mm. Pętla : 70 mm. Wysokość : 91 mm

121803140 Średnica : 140 mm. Pętla : 70 mm. Wysokość : 98 mm

121803150 Średnica : 150 mm. Pętla : 70 mm. Wysokość : 105 mm

121803180 Średnica : 180 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 126 mm

121803225 Średnica : 225 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 157 mm

121803300 Średnica : 300 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 210 mm

Dzwonek stalowy okrągły
Okrągły stalowy dzwonek dla bydła. Kolor mosiądzu. Kołatka dostępna na życzenie.

Art.-Nr Produkt

121805105 Średnica : 105 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 76 mm

121805125 Średnica : 125 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 90 mm

121805145 Średnica : 145 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 105 mm

121805165 Średnica : 165 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 120 mm

121805185 Średnica : 185 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 134 mm
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Dzwonek stalowy dla owiec i kóz
Stalowy dzwonek dla owiec i kóz. Ładny dźwięk. Języczek dostępny na życzenie. 
(art. nr 1218069064 i 1218069088) .

Art.-Nr Produkt

121806064 Średnica : 64 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 64 mm

121806088 Średnica : 88 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 88 mm

121806104 Średnica : 104 mm. Pętla : 75 mm. Wysokość : 104 mm

121806120 Średnica : 120 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 120 mm

121806144 Średnica : 114 mm. Pętla : 82 mm. Wysokość : 144 mm

Obroże skórzane brązowe
Miękka garbowana skóra. Chromowana klamra. Idealna do dzwonków. Dostępna 
w różnych rozmiarach : Szerokość 6 lub 8 cm. Długość: 120 lub 135 cm.

Art.-Nr Produkt

121162126 120 x 6 cm  

121162128 120 x 8 cm  

121162136 135 x 6 cm  

121162138 135 x 8 cm  

Obroże skórzane czarne
Idealna do zawieszania dzwonków. Skóra bawola. 

Art.-Nr Produkt

1211747090 47 mm x 90 cm 

1211747125 47 mm x 125 cm 

1211760125 60 mm x 125 cm 

Obrotowe szczypce dziurkujące do skóry
Do regulacji skóry, pasków itp.

Art.-Nr Produkt

129200 Szczypce dziurkujące do skóry

WYŁĄCZNIE
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Podpora macicy
Podpora macicy dla owiec jest prostym i ekonomicznym sposobem na kontrolowanie 
problemów z ciążą. Przeznaczona jest dla owiec i kóz, aby utrzymać macicę na 
miejscu w przypadku jej wypadnięcia. Model ten jest wykonany z tworzywa sztucznego 
z dwoma mocowaniami. Jest odporny na wysoką temperaturę. Dostarczany w 
opakowaniu po 4 sztuki.

Art.-Nr Produkt

101112 Podpora macicy z mocowaniem 

Uprząż nylonowa dla owiec 
Pomaga utrzymać macicę na miejscu w przypadku jej wypadania. Tworzywo sztuczne 
odporne na wysoką temperaturę.

Art.-Nr Produkt

101110002 Na sztuki

Agrafki podtrzymujące macicę
Długość : 8 cm. Używane do podtrzymania macicy. Niklowe. Dostarczane w zestawie 
po 5 szt. 

Art.-Nr Produkt

101114 Bez oczka. Wymiary : 8 cm

101114A Z oczkiem. Wymiary: 8 cm

Istnieje kilka przyczyn wypadania macicy u owcy:
- niedobór minerałów,
- urazowy,
- problemy położnicze (wczesne skurcze).
W przypadku owiec wypadanie macicy następuje przed ocieleniem. Podporę macicy należy umieścić po oczyszczeniu i umieszczeniu dróg 
rodnych w ich pierwotnym miejscu. Zawsze należy używać jednorazowych rękawiczek i żelu położniczego. Aby utrzymać podporę na miejscu, 
przymocuj ją do wełny lub przymocuj krawat podpory  do pasków. 

KORZYSTANIE Z PODPORY MACICY

Poidło dla jagniąt 4 L
Poidło dla jagniąt z czterema nieprzeciekającymi smoczkami EXCAL Little Softy z 
kolankami wlotowymi EXCAL. Pojemność całkowita wynosi 4 litry (z miejscem na 
rozpryskiwanie) z pojedynczymi komorami o pojemności 750 ml każda. Poidła te 
można łączyć w zależności od potrzeb, tworząc 8 lub 12-miejscowy system. Poidło 
to można łatwo przenosić i przechowywać z założonymi smoczkami. Wymienne 
haki służą do mocowania poidła na większości profili o szerokości do 38 mm. 
Dostępna jest również wersja bez haków do stosowania ze zwykłymi uchwytami 
do montażu na ścianie.

Art.-Nr Produkt

120074 Poidło dla jagniąt z 4 smoczkami

SYSTEM

WYCIEKOM LMB

zapobiegajacy
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Poidło dla jagniąt 20 L
Wytrzymałe 10-cio smokowe poidło  do karmienia o pojemnosci 20 litrów. Smoczki 
w wersji „Little Softy” (art. nr 120071) zapewniają  łatwy przepływ mleka,  bez 
przeciekania, nawet gdy wiadro jest pełne.

Zawiesie pasują do każdego profilu o szerokości do 40 mm (1½"). W przypadku 
nowo narodzonych jagniąt zalecane jest rozpoczęcie karmienia od butelek na kilka 
dni przed zmianą na smoczki Little Softy.

Art.-Nr Produkt

120070 Poidło z 10 smoczkami

Smoczek dla jagniąt LMB
Szczelny smoczek. Do stosowania bez zaworu. Przeznaczony do poideł art. nr 
120074 i 120070.

Art.-Nr Produkt

120071002 Dostarczany w zestawie po 2 sztuk.

Smoczek lateksowy dla jagniąt
Z otworem.

Art.-Nr Produkt

120004006 Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.

120004412 Dostarczany w zestawie po 12 sztuk.

SYSTEM

WYCIEKOM LMB

zapobiegajacy

SYSTEM

WYCIEKOM LMB

zapobiegajacy

68
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24 mm

 

CZY 
WIESZ?

Lateks jest wytwarzany z 
soku z drzewa kauczukowego 

i zapewnia owieczkom 
łatwiejsze ssanie dzięki 

swojej elastyczności.

Poidło dla jagniąt 11 L
Dwukomorowe poidło dla jagniąt. Dostarczane w komplecie 
ze smoczkami i odpowiednimi zaworami. Dzięki nowemu 
rozszerzonemu kształtowi każdej z dwóch komór, przepływ 
mleka jest całkowity. Brak pozostałości i strat mleka.

Poidło to jest bardzo wytrzymałe, dzięki wzmocnionej środkowej części. Wykonane 
z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). W zestawie znajduje się 6 smoczków dla 
jagniąt z naturalnego kauczuku, art. nr 120004 i 6 zaworów art. nr 120022.

Art.-Nr Produkt

120008006 11 L 

Tétiblue
WYŁĄCZNIE

Zestaw smoczków z zaworami do poidła dla 
jagniąt
Składa się z 6 smoczków dla jagniąt z naturalnego kauczuku art. nr 120004 i 6 
zaworów. Przenaczone do poidła art. nr 120008006.

Art.-Nr Produkt

120008007 Zestaw smoczków z zaworami do poidła dla jagniąt
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Poidło dla jagniąt z zawiesiem z 6 smoczkami, 
12 L
Poidło dla jagniąt, bez pałąka. Idealne dla 6 jagniąt. Wykonane z tworzywa z 
metalowymi hakami. Dostarczane z 6 smoczkami z naturalnej gumy.  Wymiary: 
38,1 x 30,5 x 25,4 cm. Pojemność: 12 litrów

Art.-Nr Produkt

120008002 12 L

Kauczukowy smoczek  do karmienia jagniąt 
Bardzo elastyczny materiał. Przeznaczony do poidła dla jagniąt art. nr 120008006.

Art.-Nr Produkt

120004 Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.

Zawór do smoczków dla jagniąt
Odpowiedni dla smoczka art. nr 120004. Pakowany po 6 sztuk. 

Art.-Nr Produkt

120022 Aluminium

7
0

 m
m

23 mm

Butelka do karmienia  
jagniąt Anti-Vac 
Butelka z poliwęglanu w komplecie ze smoczkiem. Bardzo szeroka szyjka o średnicy 
38 mm ułatwiająca napełnianie, z mocnym kołnierzem z tworzywa sztucznego 
zapewniającym pewne mocowanie smoczka. Bardzo wytrzymała, dzięki czemu 
wydłuża okres eksploatacji. Przeznaczona do dokładnego karmienia. Możliwa 
sterylizacja przez gotowanie. Dostarczana z jednym smoczkiem. 500 ml.

Art.-Nr Produkt

120008100 500 ml

Lateksowy smoczek do butelki
Z dwoma otworami. Bardzo elastyczny.

Art.-Nr Produkt

120019042 Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.

Naturalny gumowy smoczek dla jagniąt, do 
butelki
Z dwoma otworami. Elastyczny. 

Art.-Nr Produkt

120019 Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.

6
8

 m
m

24 mm

8
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m

20 mm
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Butelka do siary 
Nadaje się do karmienia dużych jagniąt odpowiednią ilością siary bez konieczności 
jej ponownego napełniania; ściskając butelkę, można zwiększyć ciśnienie, dla 
zaoszczędzenia czasu karmienia. Długość 33 cm. 

Art.-Nr Produkt

120008110 Butelka 250 ml + sonda

70
 m

m

37 mm

Zapasowy smoczek do butelki 
Specjalnie zaprojektowany  smoczek z unikalnym, formowanym 
próżniowo zaworem zwalniającym. Bulwiasta końcówka smoczka zachęca do 
szybszej akceptacji przez jagnięta.

Stożkowa końcówka umożliwia regulację przepływu mleka.

Art.-Nr Produkt

120008101 Dostarczany w zestawie po 6 sztuk.

Poidło Trusti dla jagniąt i kóz  
Specjalnie zaprojektowane poidło Trusti Tuber ANTAHI dla jagniąt i kóz ze 
specjalną końcówką oraz elastyczną i przezroczystą rurką. Proste w obsłudze 
jedną ręką, bardzo praktyczne i łatwe do trzymania. Ergonomiczny i stabilny 
kształt umożliwiający dobry przepływ grawitacyjny, bezpieczniejszy i łatwiejszy do 
kontrolowania. Pojemność: 240 ml.

Art.-Nr Produkt

120008200 Poidło TRUSTI dla jagniąt i kóz

NOWOŚĆ
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Nożyce do strzyżenia owiec 
Podwójnie gięta, pomalowana na czerwono rękojeść z prostymi ostrzami. Obie 
części są wykonane z jednego kawałka kutej stali. Przeznaczone do strzyżenia 
trudno dostępnych miejsc. 

Art.-Nr Produkt

100339 Wymiary: 34 cm. Długość ostrza : 16,5 cm

100339001 Wymiary: 29 cm. Długość ostrza : 14,5 cm

Niklowane nożyce do  
strzyżenia owiec 
Efektownie wykonane nożyce z niklowanej stali. Posiadają proste ostrza i są 
idealne dla małych owiec. Łatwe strzyżenie. Uchwyt z pojedynczym zagięciem. 
Wysokiej jakości cięcie. Występują w dwóch rozmiarach.

Art.-Nr Produkt

100339002 Wymiary : 29 cm / ostrza 14,5 cm

100339004 Wymiary : 25 cm / ostrza 10 cm

Nożyce do strzyżenia owiec  
Black Blue dla osób praworęcznych 
Zdecydowanie najlepsze nożyce do strzyżenia w naszej ofercie. Wykonane 
z utwardzonej i hartowanej stali, wyposażone w gumowe ograniczniki 
usprawniające strzyżenie. Solidne i wytrzymałe.

Art.-Nr Produkt

100351 Wymiary : 34 cm / ostrza 16 cm

100350 Wymiary : 29 cm / ostrza 16 cm

Profesjonalne żółte nożyce  
do strzyżenia owiec
Profesjonalne żółte nożyce do strzyżenia owiec. Jednoczęściowa rękojeść i 
ostrza / podwójnie gięta do intensywnego użytkowania.

Art.-Nr Produkt

100360 Wymiary : 34 cm / ostrza 16,5 cm

Nożyce z zakrzywionymi ostrzami 
Art.-Nr Produkt

100339003 Wymiary : 29 cm / ostrza 14,5 cm

100339005 Wymiary : 24 cm / ostrza 9 cm

Ręczna golarka do strzyżenia owiec 
Art.-Nr Produkt

100337 Ręczna golarka dla owiec

100337101 Zestaw ostrzy

14,5 cm

14,5 cm

9 cm

16,5 cm

10
 cm

16 cm

16 cm

rekomendowany
PRZEZ
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14,5 cm

16,5 cm
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DEKORNIZACJA

Dekornizator gazowy dla kóz 
ARKOS
Nowy model z uchwytem pistoletowym przeznaczony dla 
kóz. Lekki: 470 g. Brak kabla/przenośny. Nabój z gazem propan/butan art. nr 
103015446. Wbudowany zapłon piezoelektryczny. Temperatura pracy: 700°C/1292°F. 
Maksymalna temperatura osiągana w czasie krótszym niż 3 minuty. Bezpieczeństwo: 
pozycja blokady, pozycja pracy. Łatwa obsługa: antypoślizgowy uchwyt, kształt 
pistoletu zapewnia stabilną pracę. Końcówka o średnicy wewnętrznej ø 15 mm. 
Wymiana spustu/zapłonu piezoelektrycznego i dyszy gazowej bez użycia narzędzi. 
Dostarczany z jednym nabojem gazowym. 

Art.-Nr Produkt

103015147 Dekornizator gazowy dla kóz ARKOS

1030151415 Wymienna końcówka do dekornizatora gazowego

103015446 Nabój gazowy butan, propen, propan 60 g 12

Dekornizator elektryczny dla kóz 
COSMOS
Dekornizator elektryczny Cosmos, z końcówką Ø 14 mm zaprojektowaną specjalnie 
dla kóz, zasilany jest z sieci 230V.

Zawsze gotowy do użycia, zapewnia prawie natychmiastowe nagrzewanie i 
schładzanie. Temperatura robocza: 700 ° C. Dzięki unikalnemu, opatentowanemu 
systemowi, wyłącza się automatycznie po zakończeniu 10-sekundowego cyklu 
dekornizacji.  Gwarantuje to efektywne usuwanie zawiązków rogów. Hodowca wie, 
kiedy dekornizacja dobiegła końca. 6m przewód zasilający, zapewnia mobilność i 
łatwe dotarcie do zwierząt.

Dzięki licznym innowacjom technologicznym, takim jak zamknięty okrągły przewód 
grzejny i wbudowany wskaźnik mocy, dekornizator pomaga operatorom oszczędzać 
czas i umożliwia w pełni bezpieczną pracę. Waga: 560 g.

Art.-Nr Produkt

103017300 Dekornizator elektryczny dla kóz COSMOS 

Właściwy moment
Tak szybko, jak to możliwe i przed 4 tygodniami: im młodsze jagnię, tym łatwiej sobie z nimi 
poradzić. W tym wieku zalążki znajdują się tuż pod skórą.

Właściwe poskromienie
Jagnięta, które się nie poruszają, ułatwiają rolnikowi usuwanie rogów. Stanowi to 80% sukcesu 
udanego usuwania rogów.

Właściwa technika
Dekornizuj odpowiednio wcześnie, aby prawidłowo zlokalizować rogi. Zabieg powinien trwać 
maksymalnie 10 sekund bez zbyt mocnego naciskania. Wykonaj rowek 4-5 mm. 

Właściwe uśmierzanie bólu po zabiegu
Zastosuj spray czyszczący, który chłodzi miejsce dekornizacji.. Pozostaw pod uważną obserwacją 
przez następne 48 godzin. Unikaj wystawiania zwierząt na zewnątrz w deszczowe dni.

4 W Dekornizacji
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KASTRACJA

Kleszcze do kastracji 
Przegubowe kleszcze z ogranicznikiem docisku. Wykonane z wysokiej jakości 
kutej stali. Kastracja może zostać przeprowadzona gdy tylko jądra osiągną swoją 
ostateczną wytrzymałość (nie wielkość).

Kastrator ten pozwala na zmiażdżenie jądra przez skórę moszny.

Następnie należy zgniatać po jednym powrózku nasiennym i wykonać dwa 
zmiażdżenia w odległości 1-2 cm (1/2’’ - 3/4’’).

- Zidentyfikuj powrózek nasienny.

- Zablokuj go kastratorem na 5 minut.

- Powtórz tę samą czynność 1-2 cm (1/2’’ do 3/4’’) niżej na tym samym powrózku. 
Niezmiażdżona przestrzeń utrzymuje nawadnianie i zapobiega gangrenie.

- Wykonaj te czynności w przypadku drugiego powrózka nasiennego.

- Nigdy nie próbuj zgniatać jednocześnie obu powrózków nasiennych. Może to 
być nieskuteczne i uszkodzi kastrator. Po użyciu i oczyszczeniu kastrator należy 
przechowywać otwarty.

Art.-Nr Produkt

102223023 23 cm 

102223030 30 cm 

Metalowe zaciski
Odpowiednie do wszystkich bezkrwawych kastratorów.

Art.-Nr Produkt

102224 À l’unité

Stalowe kleszcze do trzebienia
Wykonują czyste nacięcie i zatrzymują krew przez zmiażdżenie naczyń krwionośnych..

Art.-Nr Produkt

102209 Proste 19,5 cm

3 TECHNIKI: 

1.  Umieść gumowy pierścień. Przerwiesz w ten sposób przepływ krwi w jądrze, prowadząc do martwicy 
i obumarcia jądra. Pierścień należy założyć dopiero wtedy, gdy jądro znajdzie się w mosznie. Ta metoda jest 
stosowana tylko w przypadku jagniąt przed 3 tygodniem życia. Zdezynfekuj ranę kastracyjną. 
2.  Hemostatyczny emaskulator, bezkrwawy kastrator do przecinania pępowiny jądra i kruszenia naczyń krwionośnych, aby uniknąć 

krwawienia. Używaj tego rodzaju sprzętu tylko w przypadku młodych jagniąt (przed 3 tygodniem). Używaj czystego i zdezynfekowanego 
materiału. Zdezynfekuj ranę kastracyjną. 
3.  Bezkrwawe kastratory miażdżą dopływ jądra. Technika bez ran, do stosowania po dojrzewaniu jąder. 

OSTRZEŻENIE! Kastracja bezkrwawym kastratorem nie zawsze hamuje odruchy prokreacyjne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
należy odizolować zwierzę i powtórzyć proces kastracji.

NASZ RADA

30 cm

23 cm
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Aplikator do krążków zaciskowych  
Z szerokim rozwarciem ułatwiającym aplikację krążków.

Wykonany z niklowanej, kutej stali. Bardzo wytrzymały. Model wysokiej jakości! 

Art.-Nr Produkt

102201 Kuta stal niklowana

Gumowe krążki zaciskowe  
Wysoka  jakość. Przeznaczone do kastracji i usuwania ogonów jagniąt, kóz i cieląt. Im 
młodsze zwierzę, tym lepszy efekt. Krążki przeznaczone są dla cieląt nie starszych 
niż dwa tygodnie, a jagniąt i kóz nie starszych niż trzy tygodnie.

Art.-Nr Produkt

102150100 Pudełko 100 sztuk

102150500 Pudełko 500 sztuk

Standardowy aplikator do krążków 
zaciskowych 
Ekonomiczny model.

Art.-Nr Produkt

102200 Stal

rekomendowany
PRZEZ

yy

Klasyczne, pomarańczowe krążki 
zaciskowe 
Krążki używane do usuwania ogonów i kastracji. Wysokiej jakości, walcowana guma. 
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa. Trzymać poza 
zasięgiem dzieci. Tylko do użytku profesjonalnego.

Art.-Nr Produkt

102202100 Pudełko 100 sztuk

102202500 Pudełko 500 sztuk
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Laska pasterska 
Ze stałym i ruchomym uchwytem.

Art.-Nr Produkt

104452 95 cm

Hak ze stali niklowanej 
Wykonany z niklowanej stali. Stosować z trzonkiem o średnicy 28 mm.

Art.-Nr Produkt

104452100 Ø 28 mm

Hak aluminiowy  
Wykonany z aluminium. Stosować z trzonkiem o średnicy 21 mm.

Art.-Nr Produkt

104452200 Ø interne 21 mm

Łopatka pasterska 
Wykonana z niklowanej stali. Stosować z trzonkiem o średnicy 20 mm.

Art.-Nr Produkt

104452500 Ø 20 mm

Uchwyt do uwiązu  
Idealny do uwiązania zwierząt podczas przygotowania do pokazów, strzyżenia, 
stylizacji, tatuażu, identyfikacji, pielęgnacji kopyt, trudnego jagnienia, itp. Mocna 
i solidna konstrukcja ze stali ocynkowanej, zapewniająca długą żywotność. Do 
mocowania na bramach, wygrodzeniach, kratach lub innych barierkach. Regulacja 
wysokości za pomocą wysuwanej głowicy. Dostarczany z uwiązem. Blokada 
zamknięcia. Łatwy do przenoszenia. Dla zwierząt różnej wielkości. Waga około 
7,5 kg!

Art.-Nr Produkt

106901 Minimalna wysokość 36 cm

rekomendowany
PRZEZ

yy
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Fartuch dla barana
Zapobiega niepożądanemu kryciu owiec.  Pasek mocujący wykonany z nylonu. 
Klips zamykający.

Regulowana długość paska. Szerokość 60 cm, długość 30 cm.

Art.-Nr Produkt

104452700 L 60 cm x H 30 cm 

Skórzany kantar dla owiec i baranów
Skóra bydlęca z chromowanymi okuciami. Pasek do regulacji.

Art.-Nr Produkt

121145 Skóra bydlęca z chromowanymi okuciami.

NOWOŚĆUchwyt do krępowania kóz  
Express Farming
Możliwość prostego montażu na każdym rodzaju wygrodzenia lub bramy. Jest 
bardzo łatwy w użyciu i skutecznie utrzymuje głowę zwierzęcia w miejscu. 
Możliwość regulacji w celu dopasowania do rozmiaru głowy. Ciało zwierzęcia 
jest w pełni ograniczone. Firma Express zaprojektowała ten uchwyt z myślą o 
łatwości użytkowania - jest odwracalny (do użytku po lewej lub prawej stronie). 
Zestaw wyposażony jest w tacę, na której można umieścić cały sprzęt do 
usuwania rogów (maszynkę do strzyżenia, dekornizator, spray do dezynfekcji). 
Waga (kg): 4,5. Wymiary (cm): 51 x szer. 44 x wys. 31. Materiał: stal ocynkowana 
Zastosowanie: unieruchomienie kóz <15 dni.

Art.-Nr Produkt

106902 L 60 cm x H 30 cm 
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Nożyce do racic dla owiec
Duże 6 cm wymienne ostrza. Lekkie i wytrzymałe. Gruby aluminiowy uchwyt dla 
lepszego trzymania. Nożyce profesjonalne!

Art.-Nr Produkt

106607 Gładkie 6 cm

106607001 Ząbkowane 6 cm

Nożyce do racic dla owiec 
Stal niklowana. Ostrza krótkie lub długie, ząbkowane lub gładkie. Bardzo odporne. 
Estetyczne wykonanie.

Art.-Nr Produkt

106605 Gładkie 6 cm

106605001 Ząbkowane 6 cm

106606 Gładkie 8 cm

Nożyce do racic FELCO
Znacząco poprawiają warunki pracy hodowcy. Zwiększona 
wydajność dzięki łatwej obsłudze i wyjątkowej wydajności 
cięcia. Lekki metalowy uchwyt. Ostrza pokryte ksylanem 
zapewniają lepszą higienę. Zamknięcie z gumowym 
amortyzatorem. Dostępne 2 modele: ze stałym i obrotowym 
uchwytem (do intensywnego użytkowania z niewielkim 
wysiłkiem).

Art.-Nr Produkt

106608001 Obrotowy uchwyt

106608002 Stały uchwyt

Nożyce do racic dla owiec Premium
Ostrza ze stali wysokowęglowej, gładkie, bez ząbków - poddane obróbce cieplnej 
w celu równego cięcia nawet twardych racic. Nie rdzewieją. Powlekane uchwyty 
chronią dłonie i stawy. Łatwy w obsłudze system blokowania. Produkt wysokiej 
jakości. Praktyczne i lekkie nożyce do codziennego użytku.

Art.-Nr Produkt

106605002 Nożyce do racic dla owiec Premium

60 m
m

60 mm

80 m
m

60 mm

60 mm

NOWOŚĆ
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PIELĘGNACJA RACIC

Nóż do kopyt BLACK-BLUE 
Wysokiej jakości noże do kopyt Black-Blue. Hartowane ostrze zapewnia łatwe 
ostrzenie. Dostępne w kilku modelach. Noże Black-Blue są bardzo wytrzymałe.

Art.-Nr Produkt

106609BB4 Wąskie ostrze prawy

106609BB5 Wąskie ostrze lewy

Nóż pasterski 
Art.-Nr Produkt

128300 1 ostrze 6 cm

128301 1 ostrze 6,8 cm

128302 2 ostrza 8 cm i 5,5 cm

Nóż do kopyt LA PAREUR  
Stalowe ostrze. Drewniany i ergonomiczny uchwyt dla lepszego 
trzymania. Estetyczne wykończenie.

Art.-Nr Produkt

106612 Obustronny

Nóż pasterski VICTORINOX
Oryginalny nóż Victorinox, Długość: 100 mm, szwajcarska jakość.

Art.-Nr Produkt

128303 Proste ostrze 55 mm

128304 Wygięte ostrze 51 mm

Zestaw opatrunkowy
Niezbędny zestaw do opatrunku kończyn jagniąt i kóz. Zawiera 2 sztuki badaża 
gipsowego o wymiarach 2 m x 10 cm i opaskę uciskową o wymiarach 2 m x 3 cm.

Art.-Nr Produkt

106608100 Kompletny zestaw opatrunkowy

6 cm

8 cm

5,5 cm

6,8 cm

NOWOŚĆ
55 cm

51 cm
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DZWONKI
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Czarno - niebieski, okrągły dzwonek ze stali
Stalowy dzwonek dla owiec i kóz. Bardzo ładny dźwięk. Klapki dostępne na

zamówienie. (ref. 1218069064 i 1218069088)

Art.-Nr Produkt

121806064 Średnica : 64 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 64 mm

121806088 Średnica : 88 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 115 mm

WYŁĄCZNIE

W 
sprawie 
części 

zamiennych 
prosimy o kontakt 
w celu uzyskania 

dalszych 
informacji.

Okrągły odlewany dzwonek z mosiądzu
Dzwonek typu alpejskiego dla owiec. Języczek dostępny na życzenie.

Art.-Nr Produkt

121800050 N°5 Średnica : 50 mm. Pętla : 30 mm. Wysokość : 35 mm

121800057 N°6 Średnica : 57 mm. Pętla : 30 mm. Wysokość : 40 mm

121800067 N°7 Średnica : 67 mm. Pętla : 35 mm. Wysokość : 50 mm

121800075 N°8 Średnica : 75 mm. Pętla : 45 mm. Wysokość : 55 mm

121800090 N°9 Średnica : 90 mm. Pętla : 45 mm. Wysokość : 65 mm

Okrągły stalowy dzwonek
Brązowy kolor. Tradycyjne alpejskie  dzwonki dla owiec i kóz, typu redon. Języczki 
dostępne na życzenie.

Art.-Nr Produkt

121801045 Średnica : 45 mm. Pętla : 30 mm. Wysokość : 60 mm

121801055 Średnica : 55 mm. Pętla : 38 mm. Wysokość : 75 mm

121801060 Średnica : 60 mm. Pętla : 42 mm. Wysokość : 90 mm

121801080 Średnica : 75 mm. Pętla : 42 mm. Wysokość : 110 mm
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Prosty stalowy dzwonek
Brązowy kolor.

Art.-Nr Produkt

121802055 Średnica : 55 mm. Pętla : 35 mm. Wysokość : 60 mm

121802065 Średnica : 65 mm. Pętla : 43 mm. Wysokość : 75 mm

121802075 Średnica : 75 mm. Pętla : 50 mm. Wysokość : 85 mm

121802090 Średnica : 90 mm. Pętla : 60 mm. Wysokość : 100 mm
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Dzwonek stalowy, pokryty miedzią 
Tradycyjny dzwonek dla bydła i kóz o tradycyjnym dźwięku.

Art.-Nr Produkt

121807030 80 x 90 mm 

121807020 80 x 95 mm 

121807001 50 x 50 mm. Pętelka 9 mm

121807010 120 x 130 mm. Pętelka  17 mm

Obroża skórzana dla owiec
Skóra bawola.

Art.-Nr Produkt

1211727055 27 mm x 55 cm

1211747055 47 mm x 55 cm



88 rolos@horizont.com.pl

NOTATKINOTATKI



KARMIENIE 90

KASTRACJA 90

WYCINANIE ZĘBÓW 91

POSKRAMIANIE 92

POGANIACZE 93

OPIEKA 95

ŚWINIE



90 rolos@horizont.com.pl

KARMIENIE / KASTRACJA 

Olej rybi z 50% olejem w 
z wątroby dorsza 
Wysokiej jakości suplement diety naturalnie bogaty w kwasy omega 3, witaminy AD3E 
i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Miesza się z tradycyjnym pokarmem. 
Stosować codziennie lub w ramach kuracji. Zawiera 50% oleju z wątroby dorsza, 
a także olej rybny. Tylko do spożycia przez zwierzęta. Nasza nowa formuła zawiera 
znacznie bardziej przyswajalny olej zimnotłoczony. Zimnotłoczenie polega na filtracji 
olejów na zimno.

Art.-Nr Produkt

000100 1 L 12

000500 5 L 4

Uchyt do skalpela nr 4
Przyjmuje wszystkie ostrza skalpeli do uchwytu stałego nr. 4. Nadaje się do 
sterylizacji. Dostarczany pojedynczo.

Art.-Nr Produkt

102204 Uchwyt stały

102205 Uchwyt składany

n°24

n°23

n°22

n°21

n°20

Ostrze skalpela nr 22
Dostarczane w opakowaniach po 10 sztuk.

Art.-Nr Produkt

102206022 Opakowanie 10 szt.

Ostrza skalpela 
Ostrze pakowane pojedynczo. Dostarczone w opakowaniu po 100 szt..

Art.-Nr Produkt

102206120 Nr 20 / Opakowanie 100 szt

102206121 Nr 21 / Opakowanie 100 szt.

102206122 Nr 22 / Opakowanie 100 szt.

102206123 Nr 23 / Opakowanie 100 szt.

102206124 Nr 24 / Opakowanie 100 szt.
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WYCINANIE ZĘBÓW

16 mm

20 mm

16 mm

Niklowane szczypce  
do cięcia zębów
Art.-Nr Produkt

105520 Długość: 13 cm. Niklowany. Długość nacięcia: 16 mm

Szczypce ze stali nierdzewnej  
do cięcia zębów
Art.-Nr Produkt

105521 Długość: 13,5 cm. Stal nierdzewna. Długość nacięcia: 20 mm 

Super pro szczypce do cięcia zębów
Uchwyt antypoślizgowy. Kształt ostrzy zapobiega urazom dziąseł.

Art.-Nr Produkt

105523 Stal nierdzewna. Długość nacięcia: 16 mm 

Uchwyt dla świń 60 cm, samozaciskowy
Ciężki i bardzo solidny model. Pętla samozaciskowa. Wzmocniona pętla i końcówka.

Łatwy do wymiany kabel. 60 cm. 

Art.-Nr Produkt

105509001 Niklowany metal i stalowa linka 

105509002 Poskramiacz dla świń 60 cm, samoblokujący

Mini poskramiacz dla świń z aluminium
Mini poskramiacz. Rękojeść z formowanego aluminium. Element zabezpieczający 
na lince do poskramiania.

Art.-Nr Produkt

105509005 Aluminium

Poskramiacz dla świń 60 cm
Krępuje świnie za ryj. Do utrzymania napięcia potrzebne są obie ręce. Wzmocniona 
pętla. Wykonany z niklowanego metalu. Stalowa linka. Brak samoblokady.

Art.-Nr Produkt

105509 Niklowany

Poskramiacz dla świń z węzłem ruchomym
Stalowa linka. Duża gumowa rączka zapewniająca dobry chwyt. Łatwa obsługa. 
80cm.

Art.-Nr Produkt

105510 Niklowany
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POSKRAMIANIE

Aplikator zszywek dla świń
Aluminiowa śruba do regulacji otwarcia. Służy do zakładania zszywek nr 3 (nr ref. 105

504 003) i nr 4 (ref. 105 504 004).

Art.-Nr Produkt

105507 Aluminium

Trójkątne zszywki dla świń
Powstrzymuje świnie przed żerowaniem na ziemi. Do stosowania z aplikatorem 
nr ref.105 507. Dostępne dwa rozmiary. Dostarczone w opakowaniu po 100 szt.

Art.-Nr Produkt

105504003 3 cm - Opakowanie 100 szt

4 cm - Opakowanie 100 szt 105504004

Aplikator do pierścieni dla świń
Dla pierścieni o nr ref. 105 502. Stal niklowana. Wysoka jakość. Wytrzymały.

Art.-Nr Produkt

105503 Stal niklowana

Pierścienie nosowe z niklowanej stali dla świń
Wysoka jakość. Utrzymuje idealny okrągły kształt po założeniu. Samoblokujące. 
Do stosowania z aplikatorem 105503. Opakowanie 10 szt.

Art.-Nr Produkt

105502 Opakowanie 10 szt.
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POGANIACZE

Zielony poganiacz pulsacyjny 60 cm
Wysokiej jakości poganiacz elektroniczny z giętkim trzonem. Łączy w sobie moc, 
elektroniczną niezawodność i odporność dzięki elastycznemu skrzydłu wykonanemu 
z nietłukącego się poliwęglanu. Poganiacz przeznaczony dla profesjonalistów. 
Obsługa przyciskiem, obudowa odporna na wstrząsy. Działa na 6 baterii LR14 
(niedołączone). Możliwość stosowania z trzonkami o różnych długościach. Długość: 
60 cm.

Art.-Nr Produkt

104406 Zielony poganiacz pulsacyjny 60 cm z trzonem 

104406000 Zielony poganiacz pulsacyjny 60 cm bez trzonu 

Czerwony poganiacz pulsacyjny
Wysokiej jakości poganiacz elektroniczny z giętkim trzonem. Łączy w sobie 
moc, elektroniczną niezawodność i odporność dzięki elastycznemu trzonkowi 
wykonanemu z nietłukącego się poliwęglanu. Poganiacz przeznaczony dla 
profesjonalistów. Obsługa przyciskiem, odporny na wstrząsy uchwyt. Działa 
na 6 baterii LR14 (niedołączone). Możliwość stosowania z trzonkami o różnych 
długościach. Długość: 85 cm.

Art.-Nr Produkt

104406003 Czerwony poganiacz pulsacyjny z trzonkiem 85 cm

104406030 Czerwony poganiacz pulsacyjny bez trzonka.

Trzonek do czerwonego i zielonego poganiacza
pulsacyjnego
Art.-Nr Produkt

104406130 Długość: 110 cm

104406034 Długość: 34 cm

104406060 Długość: 60 cm

104406085 Długość: 85 cm

Poganiacz Hot Shot powermite
Kieszonkowy poganiacz. Kompaktowy i wytrzymały. Działa na 2 baterie 9V 5LF22 
(niedołączone). Działa nawet na mokre zwierzęta. 

Art.-Nr Produkt

104405010 Działa na 2 baterie 9V 5LF22 (niedołączone).

Poganiacz Kawe
Elektromechaniczny, dwa bolce dają wyładowania elektryczne tylko w kontakcie 
ze zwierzęciem. Produkty zgodny z nowymi międzynarodowymi i europejskimi 
przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas procedury ogłuszania i/lub 
transportu. Niezwykle wytrzymała konstrukcja. Niewielka waga. Wytwarza napięcie 
do 5000 V. Wymaga 2 baterii typu D (niedołączone). Poganiacz jest na tyle mały, 
że mieści się w kieszeni.

Art.-Nr Produkt

104407 Działa z 2 bateriami LR20 (niedołączone)

104408 5 cm trzonek dla poganiacza Kawe
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Poganiacz elektryczny Magic Shock
Zużycie baterii jest zredukowane do minimum. Elementy elektroniczne są chronione 
przed brudem, kurzem i agresywnymi oparami. 

• Maksymalne napięcie 6900 V

• Niemagazynuje energii na metalowych końcach po zwolnieniu przycisku

• Jednoczęściowa formowana obudowa

• Niełamliwy pręt z poliwęglanu

• Całkowita długość 55cm

Art.-Nr Produkt

104403010 Poganiacz Magic Shock 200

NOWOŚĆ

94

Poganiacz Hot Shot Plus
• Skutecznie razi prądem

• Wyłącza się po 2 sekundach zgodnie z najnowszymi przepisami ochrony zwierząt

• Długi okres eksploatacji

• Możliwość obsługi również korzystając z uchwytu z przedłużką (nr kat. 30202)

• Wymaga 2 baterii 1,5 V (niedołączone)

• Maks. napięcie 5000 V

Art.-Nr Produkt

104405020 Poganiacz Hot Shot Plus
NOWOŚĆ

Elektryczny poganiacz Ranger Plus
Wytwarza brzęczenie i cechuje się bardzo wysoką mocą. Wysokiej jakości tworzywo 
sztuczne zapewnia długą żywotność Wyłącza się po 2 sekundach.

Art.-Nr Produkt

104403 Poganiacz Ranger Plus

NOWOŚĆ

Poganiacz typu wiosło
Wytwarza grzechoczący dźwięk. Pozwala na prowadzenie zwierząt w przyjazny 
sposób. Uchwyt z PVC i gumowe ramię.

Art.-Nr Produkt

105511 110 cm

NOWOŚĆ

ŚĆ

OWOŚĆ

WOŚĆ

NOWOŚĆ
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OPIEKA

Panel sortujący XL
Niewielka waga (4,1 kg)

• Łatwy w obsłudze i zastosowaniu

• Mniejsze ryzyko urazów spowodowanych przepracowaniem

• Brak pęknięć na panelu sortowania

• Brak szczelin, co minimalizuje ryzyko urazów kolana

• Trwałe i odporne na promieniowanie UV tworzywo sztuczne.

Art.-Nr Produkt

105512 80 x 92 cm

Podkładka ScratchnAll™
• Poprawia warunki bytowe dla wszystkich rodzajów zwierząt

• Bezpieczna i skuteczna metoda samodrapania

• Nie stanowi zagrożenia dla skóry, głowy i oczu

• Wysoka trwałość

• Elastyczne wypustki ułatwiają wygodne drapanie

• Unikalna konstrukcja blokująca

• Zapewnia możliwość uzyskania dostatecznie dużej powierzchni drapiącej

• Montowana pojedynczo lub w grupach płasko na ścianach lub w narożnikach

• Możliwość złożenia pod kątem 90° na narożnikach

• Rozmiar: 12,7 x 15,24 cm

Art.-Nr Produkt

123340002 12,7 x 15,24 cm 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DLA WIELU 

gatunków

Spray Ukadex  
Silny zapach odstraszający zwierzęta. Ponadto tłumi wszystkie inne zapachy, 
zapobiegając antagonizmom u zwierząt. Zawiera cynamon. 

Gatunki przeznaczenia:

• Drób (kury, kaczki, bażanty, indyki, kuropatwy): zapobiega dziobaniu.

• Młode byki, cielęta, świnie: zapobiega ssaniu lub lizaniu (ran) przez zwierzęta.

• Świnie: uspokaja świnie i zapobiega ich walce i gryzieniu (kanibalizm, konsolidacja,

transport, itp.).

Art.-Nr Produkt

000640 500 ml 
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MASZYNKI DO STRZYŻENIA

Heiniger jest światowym numerem 1 w dziedzinie strzyżenia zwierząt.

Założony w 1946 roku Heiniger szybko zyskał doskonałą reputację jako producent 

wysokiej jakości produktów  rolniczych. 

Narzędzia Heiniger są zaprojektowane do precyzyjnego, czystego i szybkiego strzyżenia. 

Każda maszynka jest dostosowana do gatunku zwierzęcia, dzięki czemu każde nawet 

najtrudniejsze strzyżenie można łatwo wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi. 

Odkryj całą gamę, idealną do strzyżenia bydła, owiec i koni  - z 2-letnią gwarancją 

UKAL Elevage France.

Maszynka do strzyżenia 
 XPERIENCE
Maszynka do strzyżenia XPERIENCE to idealna równowaga pomiędzy mocą i lekkością.
Zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie strzyżenia koni i bydła. Dzięki swojej unikalnej 
ergonomicznej konstrukcji zapewnia doskonały chwyt, co pozwala na pracę bez zmęczenia. 
Innowacyjny system łączący głowicę tnącą ze wzmocnionym korpusem, w połączeniu 
z mocnym silnikiem, zapewnia długotrwałe użytkowanie. Lekka, płynna i cicha praca. 
Maszynka do strzyżenia XPERIENCE zaspokoi wszystkie potrzeby w zakresie jakości, 
wytrzymałości i precyzji. Dostarczana w pudełku z instrukcją obsługi, śrubokrętem, 
szczotką do czyszczenia, olejem. Zamontowany zestaw grzebieni 21/23 zęby.

Art.-Nr Produkt

100272
Zasilanie: 250 W. Waga: 1180 g. Hałas: 79 dB. Prędkość obrotowa silnika na minutę:  
2500 obr./min. Zasilanie: 240 V. Dostarczane z zestawem ostrzy 21 i 23 zęby/
śrubokrętem/szczotką/olejem

Maszynka do strzyżenia 
XPERIENCE 
Maszynka do strzyżenia XPERIENCE to idealna równowaga pomiędzy mocą i 
lekkością. Zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie strzyżenia koni i bydła. Dzięki 
swojej unikalnej ergonomicznej konstrukcji zapewnia doskonały chwyt, co pozwala 
na pracę bez zmęczenia. Innowacyjny system łączący głowicę tnącą ze wzmocnionym 
korpusem, w połączeniu z mocnym silnikiem, zapewnia długotrwałe użytkowanie.
Lekka, płynna i cicha praca. Maszynka do strzyżenia XPERIENCE zaspokoi wszystkie 
potrzeby w zakresie jakości, wytrzymałości i precyzji. Dostarczana w pudełku z 
instrukcją obsługi, śrubokrętem, szczotką do czyszczenia, olejem. Zamontowany 
zestaw grzebieni 21/23 zęby.

Art.-Nr Produkt

100272001
Zasilanie: 250 W. Waga: 1180 g. Hałas: 68 dB(A). Prędkość silnika: 2600 - 
2900 obr./min. Zasilanie: 240 V. Dostarczane z zestawem ostrzy 21 i 23 zęby/
śrubokrętem/szczotką/olejem

PRODUKT +: 
CICHY I MOCNY

 proroduducecentntnt 

 strtrzyżeżenininia.a. 

żdżde nanawewewewet t 

ch nararzęzędzdzi.i.i.

gwgwararanancjcjcjcją 

o strzyżżeenniiiaaa

Wyprodukowano w 

SZWAJCARII

2 prędkości
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MASZYNKI DO STRZYŻENIA

Maszynka do strzyżenia 
bezprzewodowa XPLORER
Nowa akumulatorowa maszynka do strzyżenia Xplorer to najnowsze rozwiązanie 
technologiczne. Idealne narzędzie do strzyżenia bydła i koni. Bezprzewodowa, 
do 2 godzin czasu pracy, oferuje większą elastyczność dzięki systemowi 
bezprzewodowemu. Praktyczna dzięki diodowemu wskaźnikowi ładowania. Brak 
zakłócającego strumienia powietrza. Brak strat mocy w związku z pracą napędu 
z podwójnym zębnikiem. Mocna i trwała dzięki wzmocnieniu włóknem szklanym. 
Maszynka do strzyżenia Xplorer spełnia wszystkie wymagania w zakresie strzyżenia 
koni i bydła. Bateria Li-Ion 2600mAh bez efektu pamięci. Wysokiej wydajności 3 
ogniwa Li-Ion. Certyfikacja bezpieczeństwa CE. Dostarczana w pudełku z instrukcją 
obsługi, śrubokrętem, szczotką do czyszczenia, olejem. Zamontowany zestaw 
grzebieni 21/23 zęby.

Art.-Nr Produkt

100264
Zasilanie: 35 W. Waga: 990 g . Hałas: 65 dB. 
Prędkość obrotowa silnika na minutę: 2450 obr./min. Dostarczane z zestawem 
ostrzy 21 i 23 zęby/śrubokrętem/szczotką/olejem

100264001 Bezprzewodowa maszynka do strzyżenia XPLORER 

Maszynka do strzyżenia DELTA 
180w dla bydła
Niespotykana dotąd waga i moc ! Zintegrowanie głowicy tnącej w obudowie pozwala 
uniknąć gromadzenia się sierści zwierząt w maszynie i poprawia konserwację 
maszynki. Redukcja hałasu znacznie zmniejsza stres operatora i zwierząt. Dzięki 
temu ścinanie jest wygodniejsze i bezpieczniejsze dla wrażliwych części. Konstrukcja 
kanału powietrza chłodzącego odprowadza powietrze za maszynką i zapobiega 
wydmuchiwaniu włosów w kierunku twarzy osoby strzygącej. Filtr powietrza można 
wyjąć bez użycia narzędzi i wyczyścić w prosty i szybki sposób. Technologia silnika 
i nowoczesny system elektroniczny. Lekka, solidna i cicha. Dostarczana w walizce 
do transportu wraz z nożem i zestawem grzebieni o 21 i 23 zębach, śrubokrętem, 
szczotką i ręczną oliwiarką.

Art.-Nr Produkt

100270
Moc: 180 W. Waga: 1320 g. Hałas: 72-75-78 dB. 
Prędkość silnika: 2100-2800-3200 obr/min. Zasilanie: 220-240 V. 
Dostarczana z zestawem ostrzy o 21 i 23 zębach /śrubokrętem/szczotką/olejem 

9H100270 10-częściowy zestaw konserwacyjny do maszynki DELTA

rekomendowany
PRZEZ

y

3 prędkości
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MASZYNKI DO STRZYŻENIA

Zestaw grzebieni 
do szybkiego strzyżenia
Art.-Nr Produkt

100246SET Zestaw ostrzy 18 i 23 zęby

Zestaw grzebieni charolais
Art.-Nr Produkt

100242SET Zestaw ostrzy 18 i 15 zęby

100247015 Nasadka tnąca z 15 zębami

Uniwersalne grzebienie 
dla zwierząt gospodarskich
Art.-Nr Produkt

100244SET Zestaw grzebieni z 21 i 23 zębami

100246 Grzebień z 21 zębami

100245 Grzebień z 23 zębami

Zestaw grzebieni 
weterynaryjnych
Art.-Nr Produkt

100241SET Zestaw grzebieni z 53 i 23 zębami

100241053 Grzebień z 53 zębami

100245 Grzebień z 23 zębami

Wyprodukowano w 

SZWAJCARII
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MASZYNKI DO STRZYŻENIA

PRODUKT +: 
ERGONOMICZNY 
I NIEZAWODNY

PRODUKT +:

Maszynka do strzyżenia 
dla owiec XPERT
Najnowsza maszynka firmy Heiniger, Xpert, to połączenie mocnej, ale wciąż 
ergonomicznej i lekkiej maszynki. Unikalne i innowacyjne, mocne połączenie głowicy 
tnącej z obudową wzmocnioną włóknem szklanym zapewnia niskie wibracje podczas 
strzyżenia. Cicha. Maszynka do strzyżenia, która zadziwi każdego użytkownika. 
Dostarczana w bardzo wytrzymałej walizce transportowej, zawierającej zestaw 
grzebieni, śrubokręt, butelkę z olejem, szczotkę i instrukcję obsługi. Wyprodukowana 
w Szwajcarii.

Art.-Nr Produkt

100279
Waga: 1180 g. 
Hałas: 79 dB (A).
Zasilanie: 240 V / 200 W.

Maszynka do strzyżenia 
dla owiec XPERT
Najnowsza maszynka firmy Heiniger - Xpert stanowi mocną, ale wciąż ergonomiczną 
i lekką maszynkę. 2 prędkości. Unikalne i innowacyjne, mocne połączenie głowicy 
tnącej z obudową wzmocnioną włóknem szklanym zapewnia niskie wibracje podczas 
strzyżenia. Cicha. Maszynka do strzyżenia, która zadziwi każdego użytkownika. 
Dostarczana w bardzo wytrzymałej walizce zawierającej zestaw grzebieni, śrubokręt, 
butelkę z olejem, szczotkę i instrukcję obsługi. Wyprodukowana w Szwajcarii.

Art.-Nr Produkt

100279001
Waga: 1180 g. Hałas: 79 dB (A).
Zasilanie: 240 V / 200 W. 
Prędkość silnika: 2500/2800 obr./min.

Maszynka elektryczna XTRA 
z szeroką głowicą 320W
Szeroka głowica. Super mocna, bardzo wytrzymała. Do bezproblemowego strzyżenia. 
Posiada opatentowany i ekskluzywny system cięcia. Dzięki wyważonym ruchom 
grzebieni, wibracje są znacznie zmniejszone. Mniejsze zużycie energii przez silnik. 
Elektryczna maszynka z szeroką głowicą HEINIGER rozwija moc 320 Watów i około 
2400 cykli ruchu  na minutę. Dostarczany jest w pudełku.
Szeroka głowica tnąca wyposażona jest w zestaw grzebieni z 13 i 4 zębami 
umożliwiającymi łatwe wnikanie w runo (grzebień Ovina Premium).

Art.-Nr Produkt

100280 Waga: 1530 g. Hałas: 80 dB (A). Zasilanie: 220-240 V.

100281 Głowica do maszynki do strzyżenia z duża głowicą dla owiec

100145 Silnik

9H100280 Zestaw konserwacyjny do maszynki do strzyżenia owiec XTRA

Maszynka do strzyżenia z 
akumulatorem dla owiec 160 W 
HEINIGER
Do podłączenia do akumulatora samochodowego. Maszynka do strzyżenia Heiniger 
12 Volt jest wyposażona w silnik o mocy równej 200 W i osiąga około 2300 obr./min. 
Dostarczana w walizce transportowej oraz z grzebieniem i nożem. Lekka i łatwa 
w obsłudze. Zużycie energii: 10 A/h.

Art.-Nr Produkt

100278 Waga: 1230 g. Moc: 220 W. Prędkość silnika: 2300 obr./min

2 prędkości
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NAPĘD ŚLIMAKOWY

NAPĘD TRZPIENIOWY

Profesjonalna maszynka 
do strzyżenia ONE 300 W
Idealne do strzyżenia dużych stad. Dzięki nowej rękojeści ICON stanowisko do 
strzyżenia ONE jest bardzo kompaktowe i łatwe w obsłudze. Mocny silnik elektryczny 
pozwala na strzyżenie owiec i kóz. Dostarczane z wałkiem giętkim o długości 200 
cm i rękojeścią ICON. Dostępna w wersji z napędem ŚLIMAKOWYM lub napędem 
TRZPIENIOWYM.

Art.-Nr Produkt

100123001
Profesjonalne stanowisko do strzyżenia ONE 300 W
NAPĘD ŚLIMAKOWY

100123002 Profesjonalne stanowisko do strzyżenia ONE 300 W

100123005 Wspornik mocowany na ścianie do maszynki do strzyżenia ONE 

Rękojeść ICON Pin Drive bez 
grzebienia do profesjonalnych 
maszynek do strzyżenia
Wysokiej jakości rękojeść zapewnia najlepsze profesjonalne strzyżenie. Nowy 
ergonomiczny kształt zapewnia lepszy chwyt. Dostarczana bez grzebienia i noża.

Art.-Nr Produkt

100122030 NAPĘD TRZPIENIOWY

100122031 NAPĘD ŚLIMAKOWY

NOWY 
KOLOR

Profesjonalna maszynka do 
strzyżenia EVO, 3 biegi, 300 W
Nowe profesjonalne stanowisko do strzyżenia HEINIGER jako jedyne na świecie 
wyposażone jest w elektroniczny system bezpieczeństwa z międzynarodowym 
certyfikatem. 3 prędkości: 2700, 3200 i 3500 obr./min. Automatycznie regulowany 
pasek napędowy zapewnia przenoszenie napędu. Jest on chroniony bardzo mocną 
obudową wykonaną z substancji syntetycznej wzmocnionej włóknem szklanym.

Art.-Nr Produkt

100124100
Profesjonalne stanowisko do strzyżenia EVO 300 W.
NAPĘD ŚLIMAKOWY

100124200
Profesjonalne stanowisko do strzyżenia EVO 300 W.
NAPĘD TRZPIENIOWY

100124101 Wałek elastyczny NAPĘD ŚLIMAKOWY

100124201 Wałek elastyczny NAPĘD TRZPIENIOWY

NAPĘD ŚLIMAKOWY

NAPĘD TRZPIENIOWY

UKAL ZALECA NAPĘD 
ŚLIMAKOWY DLA WIĘKSZEGO 
BEZPIECZEŃSTWA

Profesjonalna maszynka do 
strzyżenia EVO 
W zestawie z wałem sztywnym WORM-DRIVE i rękojeścią ICON. 3 prędkości:

2700, 3200 i 3500 obr./min.

Art.-Nr Produkt

100124300 EVO z wałem

100122020 Wał

24 M
IESIĄCE

G
W

A
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Zestaw grzebieni do strzyżenia bydła
Zestaw grzebieni 25 i 4 zęby, dla bydła - do maszynki do strzyżenia owiec Heiniger. 

Art.-Nr Produkt

100257SET Zestaw ostrzy 25 i 4 zęby

Zestaw grzebieni dla owiec merynosów 
Art.-Nr Produkt

100261SET Zestaw ostrzy 13 i 4 zęby

Zestaw grzebieni dla wielbłądów
Art.-Nr Produkt

100256SET Zestaw ostrzy 13 i 4 zęby

Zestaw grzebieni do cienkiej wełny i runa
Klasyczne ścinanie cienkiej wełny i gęstego runa. Używane przez profesjonalistów.

Art.-Nr Produkt

100255SET Zestaw grzebieni do wełny 13 i 4 zęby HEINIGER

100256 Grzebień 13-zębowy

100253 Grzebień 4-zębowy

Zestaw grzebieni klasycznych
Klasyczne ścinanie cienkiej wełny i gęstego runa.

Art.-Nr Produkt

100252SET Zestaw ostrzy 13 i 4 zęby

100254 Grzebień 13-zębowy

100253 Grzebień 4-zębowy

100253SET Zestaw ostrzy 13 i 4 zęby
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Grzebień 
BLIZZARD
Art.-Nr Produkt

100100018 Wymiary: 94,5 mm

Grzebień 
ISOBAR
Art.-Nr Produkt

100100041 Wymiary: 98 mm

Grzebień 
HIGHLANDER
Art.-Nr Produkt

100100042 Wymiary: 98 mm

Grzebień 
CRUSADER
Art.-Nr Produkt

100100043 Wymiary: 94,5 mm

Grzebienie do strzyżenia zimą 

Ostrze

Opakowanie 2 sztuki.

Opakowanie 10 sztuk.

Ostrze 
XTREME
Art.-Nr Produkt

100100106 Wymiary: 3,7 mm

Ostrze 
STORM
Art.-Nr Produkt

100100107 Wymiary: 4,6 mm

Ostrze 
EDGE
Art.-Nr Produkt

100100108 Wymiary: 4,4 mm

Ostrze 
PRO JET
Art.-Nr Produkt

100100100 Wymiary: 4,4 mm

Ostrze 
DIAMOND
Art.-Nr Produkt

100100102 Wymiary: 3,7 mm
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Grzebień 
CHARGER
Art.-Nr Produkt

100100016 Wymiary: 93,5 mm. Prawa ręka

100100017 Wymiary: 93,5 mm. Lewa ręka

Grzebień  
QUAZARD
Art.-Nr Produkt

100100005 Wymiary: 95 mm

Grzebień 
FREESTYLE
Art.-Nr Produkt

100100036 Wymiary: 96 mm. Prawa ręka

100100046 Wymiary: 96 mm. Lewa ręka

Grzebień 
PRO AWESOME
Art.-Nr Produkt

100100010 Wymiary: 92 mm

Grzebień  
XPRESS
Art.-Nr Produkt

100100009 Wymiary: 93,5 mm

Grzebień
WARRIOR
Art.-Nr Produkt

100100001 Wymiary: 96 mm

Grzebień  
CALIBRE
Art.-Nr Produkt

100100044 Wymiary: 93,5 mm

Grzebień  
SUPER CHARGED
Art.-Nr Produkt

100100006 Wymiary: 93,5 mm

Grzebień  
CONDOR
Art.-Nr Produkt

100100024 Wymiary: 98 mm

Grzebień 
HUGE
Art.-Nr Produkt

100100029 Wymiary: 96 mm

Grzebień  
QUANTUM
Art.-Nr Produkt

100100012 Wymiary: 95 mm. Prawa ręka

100100022 Wymiary: 95 mm. Lewa ręka

Grzebień  
XLR-8
Art.-Nr Produkt

100100039 Wymiary: 98 mm

Grzebienie do cienkiej wełny 

Grzebienie do rozległej wełny Wszystkie profesjonalne grzebienie dostarczane są w opakowaniach po 5 sztuk.

Wszystkie profesjonalne grzebienie dostarczane są w opakowaniach po 5 sztuk.
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Grzebienie do cienkiej wełny

Grzebienie uniwersalne

Wszystkie profesjonalne grzebienie dostarczane są w opakowaniach po 5 sztuk.

Wszystkie profesjonalne grzebienie dostarczane są w opakowaniach po 5 sztuk.

Grzebień 
PRO REBEL
Art.-Nr Produkt

100100032 Wymiary: 92 mm

Grzebień 
FREAK
Art.-Nr Produkt

100100034 Wymiary: 94,5 mm

Grzebień 
BAD
Art.-Nr Produkt

100100004 Wymiary: 95 mm

Grzebień 
B-EVIL
Art.-Nr Produkt

100100002 Wymiary: 94,5 mm

Grzebień 
PRO LEGEND
Art.-Nr Produkt

100100014 Wymiary: 92 mm

Grzebień 
PRO RAPIER
Art.-Nr Produkt

100100021 Wymiary: 86 mm

Grzebień 
PROFLEX
Art.-Nr Produkt

100100038 Wymiary: 94 mm

Grzebień 
REFLEX
Art.-Nr Produkt

100100037 Wymiary: 94 mm

Grzebień 
PRO OVINA
Art.-Nr Produkt

100100025 Wymiary: 77 mm

Grzebień 
OVINA PREMIUM
Art.-Nr Produkt

100100028
Uniwersalny grzebień tnący z technologią LG2. Ovina Pełna 
grubość. 77 mm szerokości / średnie cięcie

Grzebień 
TOPAZ
Art.-Nr Produkt

100100030 Wymiary: 84,5 mm



107rolos@horizont.com.pl

MASZYNKI DO STRZYŻENIA

Maszynka do strzyżenia SAPHIR  
bezprzewodowa
Aż do 90 min czasu strzyżenia na jednym akumulatorze, dzięki wysokowydajnej 
technologii litowo-jonowej. Dodatkowy akumulator i mniej niż 60 min czasu 
ładowania dla ciągłego strzyżenia. Idealna maszynka do strzyżenia/  przycinania 
bydła i koni lub stylizacji krów. Odłączany system ostrzy Sapphire kompatybilny 
z maszynkami firmy Andis, Moser, Oster i Wahl. Dostarczana z głowicami do 
strzyżenia, 2 akumulatorami, ładowarką, olejem, szczotką i instrukcją obsługi.

Art.-Nr Produkt

154400 Zasilanie: 35 W. Waga: 440 g. Prędkość silnika: 2650 obr./min. 
Wymiary: 204 x 50 x 41 mm

PRODUKT +: 
BATERIA BEZ EFEKTU
PAMIĘCI, 
KRÓTKI CZAS 
ŁADOWANIA

2 akumulatory

Maszynka do strzyżenia 
SAPHIR STYLE bezprzewodowa
Cichy i wysokowydajny silnik z magnesami trwałymi o mocy 35 W. Wysokowydajny akumulator 
z najnowszą technologią litowo-jonową do ciągłego strzyżenia. Ponad 90 minut strzyżenia 
przy czasie ładowania krótszym niż 60 minut. Wysokiej jakości ładowarka z dodatkową stacją 
dokującą dla drugiego akumulatora i wskaźnikiem ładowania. Duży wybór wymiennych ostrzy 
do strzyżenia, kompatybilnych z produktami firm Andis, Moser, Oster i Wahl. Dostarczana z 
głowicami do strzyżenia, 2 akumulatorami, ładowarką, olejem, szczotką.

Art.-Nr Produkt

154405 Zasilanie: 35 W. Waga: 440 g. Prędkość silnika: 2650 obr./min. 
Wymiary: 204 x 50 x 41 mm

2 akumulatory

Maszynka do strzyżenia 
SAPHIR CORD
Najnowsza technologia w połączeniu z nowym designem. Maszynka do strzyżenia 
posiadająca wyjątkowe właściwości techniczne opracowana specjalnie do strzyżenia 
małych zwierząt. Szeroki wybór wymiennych głowic tnących. Mocna i innowacyjna 
maszynka do strzyżenia, która szybko staje się niezbędnym narzędziem do profesjonalnego 
strzyżenia małych zwierząt. Pracuje na zasilaniu sieciowym, z 3 m kabla.

Art.-Nr Produkt

154410 Zasilanie: 35 W. Waga: 330 g. Prędkość silnika: 3200 obr/min. 
Wymiary: 204 x 50 x 41 mm. Pracuje na zasilaniu sieciowym z 3 m kabla

Maszynka do strzyżenia 
SAPHIR BASIC z akumulatorem
Do 90 minut pracy na jednym akumulatorze przy użyciu wysokowydajnej technologii litowo-jonowej. 
Idealna maszynka do strzyżenia/  przycinania bydła i koni lub stylizacji krów. Odłączany system 
ostrzy Saphir kompatybilny z maszynkami firmy Andis, Moser, Oster i Wahl. Dostarczane z ostrzami 
tnącymi, 1 baterią, olejem, szczotką i instrukcją obsługi.

Art.-Nr Produkt

154415 Zasilanie: 35W. Masa: 440 g. Prędkość obrotowa silnika: 2650 obr./min.
Wymiary: 204 x 50 x 41mm

1 akumulator

bezprze
wodowa

NOWOŚĆ
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Maszynka do strzyżenia OPAL 
bezprzewodowa 2-biegowa
Maszynka Opal jest niezwykle cicha. Jest również imponująco mocna i ma dwa poziomy prędkości. 
Wraz z 3100 podwójnymi pociągnięciami na minutę w trybie szybkim (i 2600 w trybie powolnym), 
ta maszynka działa płynnie i szybko nawet w przypadku brudnego i gęstego futra i sierści. 
Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych zapewnia bezprzewodowe strzyżenie 
przez 240 minut. Pełne naładowanie akumulatora trwa tylko godzinę. Dzięki wbudowanemu 
wskaźnikowi poziomu naładowania baterii, zawsze można sprawdzić pozostały czas pracy 
baterii. Nowoczesny, ergonomiczny kształt doskonale leży w dłoni. Co więcej, maszynka ta 
jest szczególnie mała i lekka. Profesjonaliści mogą więc pracować bez wysiłku - zarówno przy 
pielęgnacji, zastosowaniach weterynaryjnych, jak i stylizacji psów, koni i krów.

Art.-Nr Produkt

154420
Prędkość: 2600/3100 obr./min. Wymiary Dł.xSz.xWys.: 204 x 50 x 44 mm.
Waga wraz z akumulatorem: 415 g. Napięcie akumulatora: 7,2 V. 
Pojemność baterii: 2850 mAh

NOWOŚĆ

Li-Ion
240

Technology

Nouveau !
Nowość!

WYJĄTKOWO
MOCNA I CICHA

bezprze
wodowa



109rolos@horizont.com.pl

MASZYNKI DO STRZYŻENIA

Ostrza SAPHIR
Szwajcarska jakość.

Art.-Nr Produkt

100282 Grzebień 0,2 mm

Art.-Nr Produkt

100283 Grzebień 0,25 mm

Art.-Nr Produkt

100284 Grzebień 0,5 mm

Art.-Nr Produkt

100285 Peigne 0,8 mm

Art.-Nr Produkt

100286 Peigne 1,2 mm

Art.-Nr Produkt

100287 Grzebień 1,5 mm

Art.-Nr Produkt

100288 Grzebień 2,0 mm

Art.-Nr Produkt

100296 Grzebień 2,3 mm

Art.-Nr Produkt

100289 Peigne 2,8 mm

Art.-Nr Produkt

100290 Peigne 3,2 mm

Art.-Nr Produkt

100291F Grzebień 3,2 mm

Art.-Nr Produkt

100292 Grzebień 6,3 mm

Art.-Nr Produkt

100293F Grzebień 6,3 mm

Art.-Nr Produkt

100294
Grzebień 
9,5 mm

Art.-Nr Produkt

100295F
Grzebień 
9,5 mm

Trymer akumulatorowy 
STYLE MINI
Trymer Mini Style tnie cicho i precyzyjnie. Regulowany grzebień zatrzaskowy 
umożliwia cięcie o długości od 3 do 6 mm. Trymer ten jest idealny do końcowej 
stylizacji psa. Po strzyżeniu głowica tnąca może być łatwo zdejmowana i czyszczona.

Art.-Nr Produkt

154700
Waga: 120 g. Prędkość silnika: 2750 obr/min. 
Rozmiar: 146 x 30 x 38 mm. Czas pracy: do 80 minut

154700100 Głowica tnąca MINI

Trymer akumulatorowy 
STYLE MIDI
Trymer ten służy do częściowego strzyżenia psa i konturów 
głowy, nóg, brzucha i ogona. Bezstopniowo regulowana głowica tnąca umożliwia 
regulację długości cięcia w zakresie 0,5 - 2,5 mm. W opakowaniu znajduje się 
również 5 nasadek zatrzaskowych o najbardziej popularnych długościach cięcia 
4, 8, 12, 16 i 20 mm. Ponadto dostarczony adapter kablowy umożliwia strzyżenie 
w dowolnym momencie przy zasilaniu z sieci 230V. Lekkie, ciche i precyzyjne 
strzyżenie, nowy trymer Heiniger Style Midi Trimmer z łatwością przechodzi przez 
sierść psa.

Art.-Nr Produkt

154710 Waga: 240 g. Prędkość silnika: 2400 obr/min. 
Rozmiar: 175 x 46 x 50 mm. Czas pracy: do 100 minut

154710100 Głowica tnąca MIDI

Wyprodukowano w 

SZWAJCARII
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Maszynka do strzyżenia LORDSON 
LA9010
Solidna i bezpieczna: silnik napędza bezpośrednio głowicę, która daje maksymalną 
moc. Ładowarka i kabel (kabel w zestawie). Łatwa wymiana głowicy tnącej. 
Dostarczana z głowicą tnącą nr 10 - 1,5 mm, butelką 110 ml oleju, wymiennym 
oscylatorem. Długość kabla: 3 m.

Art.-Nr Produkt

154600
Zasilanie: 30 W Waga: 428 g. Napięcie: 230-240 V 50-60 Hz Prędkość 
strzyżenia/min: 3200-4000 obr/min. Rozmiar: 205 X 45 mm.

154600001 Głowice tnące do LORDSON pro

Maszynka do strzyżenia 
LORDSON LA 9600
Wyposażona w 2 akumulatory litowe o dużej pojemności, które można w każdej chwili 
wymienić, zapewniając ciągłe użytkowanie maszynki. 2 głowice tnące wykonane ze 
stali nierdzewnej i ceramiczna głowica do golenia, zapewniająca bardzo efektywne i 
odporne ostrze strzygące. Wykorzystuje silnik ciągły 3,7V. 5 regulowanych poziomów 
długości cięcia. Szybkie ładowanie przez 2 godziny zapewnia wyjątkową autonomię 
działania przez 280 minut. Niskie wibracje podczas pracy. 4 nasadki do strzyżenia: 
3, 6, 9 i 12 mm.

Art.-Nr Produkt

154640
214 G, 4 nasadki z grzebieniem, ładowanie przez USB lub z zasilania 
sieciowego

154640001 Głowice tnące dla LORDSON

Maszynka do strzyżenia LORDSON 
LA9060 dwie prędkości
Solidna i bezpieczna: silnik napędza bezpośrednio głowicę, co daje maksymalną 
moc. Ultra lekka. Ładowarka i kabel (kabel w zestawie). Łatwa wymiana głowicy 
tnącej. Dostarczana z głowicą tnącą nr 10 - 1,5 mm, butelką 100 ml oleju, 
wymiennym oscylatorem.

Art.-Nr Produkt

154630
Zasilanie: 30 W. Waga: 428 g. Napięcie: 230-240 V 50-60 Hz Prędkość 
strzyżenia/min: 3200-4000 obr/min. Rozmiar: 205 X 45 mm.

154600001 Głowice tnące do LORDSON pro

Maszynka do strzyżenia LORDSON 
LA 0817 
Mocny i ultralekki trymer idealny do konturów nóg i innych trudno dostępnych 
miejsc. Akumulatorowy trymer z zasilaniem sieciowym.

Art.-Nr Produkt

154650

Napięcie: 100 - 240 V. Prędkość i moc: 5,600 oscylacji/min, 7 W. Długość 
cięcia: 0,5 do 7mm. Szerokość cięcia: 28 mm. Akcesoria dostarczane wraz z 
maszynką: 3 nasadki 1,5 ; 3 i 4,5 mm ; 1 nasadka z regulacją od 3 do 7 mm ; 
szczotka czyszcząca ; olejarka; podstawa maszynki ; adapter.
Czas ładowania: 8 godzin (w przybliżeniu). Żywotność akumulatora: 45 minut. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 145 x 32 x 35 mm. Waga: 100 gramów (bez 
głowicy tnącej). Standardy: Certyfikat CE. Głowica tnąca z możliwością 
regulacji: TC81.

NOWOŚĆ

bezprze
wodowa

bezprze
wodowa
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Maszynka do strzyżenia dla 
zwierząt LORDSON L888AN
Stalowa głowica tnąca wysokiej jakości: odporna na ścieranie i korozję. Kabel. Silnik 
wibracyjny: moc i trwałość użytkowania. Regulacja długości cięcia od 0,8 do 2 mm za 
pomocą przycisku blokującego na nacięcie. Dostarczana z 3 nasadkami dla różnych 
długości cięcia: 3,6, i 15 mm, szczotką do czyszczenia, butelką oleju. Długość kabla: 2 m.

Art.-Nr Produkt

154620
Zasilanie: 15 W. Waga: 462 g. Napięcie: 220 V / 50 Hz. 
Rozmiar: 175 x 69 x 50 mm

154620001 Głowice tnące do LORDSON pro

Maszynka do strzyżenia LORDSON 
Polaryzacyjny silnik oscylacyjny do pracy ciągłej. Zasilanie sieciowe. Mocny silnik 
jest szczególnie cichy, dlatego też nadaje się do nerwowych i wrażliwych zwierząt. 
Długość strzyżenia można regulować w zakresie od 0,1 do 3 mm (5 pozycji) za 
pomocą dźwigni bocznej z przyciskiem blokującym.

Art.-Nr Produkt

154610
Zasilanie: 15 W. Waga: 590 g. W tym kabel o długości 2,5 m - 4 nakładki (3, 6, 9, 
12 mm). Gwarancja: 2 lata

MOSER®Maszynka do strzyżenia 
MOSER MAX45 
Niezwykle solidna maszynka dla profesjonalisty. Ergonomiczna konstrukcja, mocny 
silnik 45 W, idealna do codziennego użytku. Wraz z wymienną głowicą tnącą 
wykonaną z wysokiej jakości szlifowanej i hartowanej stali specjalnej. Dostarczana 
z 3 mm głowicą tnącą , szczotką do czyszczenia i olejem do smarowania. Różne 
głowice tnące do różnych zastosowań. Łatwa do czyszczenia i wymiany ostrzy za 
jednym naciśnięciem przycisku. «System dwóch prędkości». Poziom 1: niski poziom 
hałasu przy goleniu głowy i precyzyjnych poprawkach. Poziom 2 do szybkiego golenia 
tułowia. Zasilanie: 45 W. Ostrza i akcesoria dostępne na życzenie.

Art.-Nr Produkt

154032 Maszynka MOSER MAX45

MOSER®Maszynka do strzyżenia 
MOSER REX 
Z cichym, oscylującym silnikiem. Moc znamionowa 15 W. Regulacja od 0,1 do 3 mm 
(5 możliwości). Dostarczana w komplecie ze szczotką do czyszczenia, olejem i dwoma 
nakładkami 6 i 9 mm. Głowica tnąca i nakładki są dostępne na zamówienie.

Art.-Nr Produkt

154033 Maszynka MOSER REX

NOWOŚĆ

NOWOŚĆWOŚĆ
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NOWOŚĆ
Kompletny zestaw do 
strzyżenia MOSER 1400 
Z cichym, oscylującym silnikiem o mocy znamionowej 10 W, regulowanym w zakresie 
od 0,1 do 3 mm. W komplecie ze szczotką do czyszczenia, olejem, nożyczkami, 
grzebieniem i czterema nasadkami do cięcia o długości 4,5 mm, 9 mm, 15 mm 
lub 18 mm. Idealne do strzyżenia psów i koni.

Art.-Nr Produkt

154034 Kompletny zestaw do strzyżenia MOSER 1400 

MOSER®

Urządzenie do strzyżenia ogonów TAILWELL 
MK2
Tailwell 2 ułatwia strzyżenie sierści z ogonów krów w celu zapewnienia optymalnej 
higieny. Ciche, szybkie i bezpieczne cięcie. Współpracuje z wkrętarkami 
akumulatorowymi 14 V, 1250 obr / min. Dostarczana z głowicą tnącą, 1 buteleczką 
smaru do ostrzy i 1 strzykawką smaru. Dostarczana bez śrubokręta.

Art.-Nr Produkt

D100500 Tailwell 2 MK2
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Nożyce o zakrzywionym ostrzu
Służą do końcowego strzyżenia grzywy, ale także do przygotowania zwierząt do 
strzyżenia (w przypadku części brudnych i sfilcowanych). Pozwalają one również 
na ścinanie małych obszarów przed zabiegami chirurgicznymi. Zakrzywione ostrze 
zapobiega ukłuciu lub nacięciu skóry zwierzęcia.

Art.-Nr Produkt

100338 18 cm

100340 20 cm

Butelka oleju wazelinowego 
Stosowanie oleju jest niezbędne do prawidłowej pracy maszynki.

Art.-Nr Produkt

100141 100 ml

Spray chłodzący do ostrzy 
i grzebieni 500  
Spray chłodzący do nożyc, grzebieni i ostrzy. Produkt ten chłodzi, smaruje i czyści. 
Tym samym poprawia ścinanie i utrzymuje ostrość nasadek. Zapobiega gromadzeniu 
się zanieczyszczeń, optymalizuje wydajność nożyc i zapewnia doskonałą higienę. 
Nadaje się również do maszynek do strzyżenia włosów, brody i elektrycznych 
maszynek do golenia. Wyczyścić nasadki/grzebienie szczotką lub sprayem do 
usuwania kurzu, a następnie zastosować spray chłodzący. 

Art.-Nr Produkt

100143 500 ml 12

Specjalny olej do maszynek  
Specjalnie opracowany, nietoksyczny olej do maszynek. 
Zwiększa wydajność, zmniejsza tarcie i wydłuża 
żywotność ostrza.

Art.-Nr Produkt

100142105 100 ml

100142102 500 ml

Specjalna szczotka do grzebieni 
HEINIGER
Praktyczna szczotka do czyszczenia grzebieni.

Art.-Nr Produkt

100142202 480 g

Pasta do ostrzenia 
drobnoziarnista N°1 
Drobnoziarnista pasta do ostrzenia nr 1 odpowiednia 
do ostrzenia głowic trymerów lub głowic do strzyżenia 
psów/ królików.

Art.-Nr Produkt

100121001

Pasta do ostrzenia N°2 
Pasta do ostrzenia nr 2 odpowiednia do wszystkich 
rodzajów grzebieni i nasadek maszynek elektrycznych 
Heiniger lub innych. Do ostrzenia grzebieni dla bydła, 
owiec lub koni.

Art.-Nr Produkt

100121002

NIEZBĘDNY
produkt
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KOLCZYKI

Rodzaj Wymiary Białe, puste Czerwone, puste
Niebieskie, 

puste
Zielone, puste Żółte, puste

Znakowanie 
laserowe, 1 strona

Znakowanie 
laserowe, 2 strony

Super Maxi + Zatyczka 99 x 74 mm 108068001 108068003 108068006 108068008 108068010 Na zapytanie Na zapytanie

Maxi + Maxi 71 x 63 mm 108060001 108060003 108060006 108060008 108060010 108060100 108060200

Maxi + Zatyczka
Część żeńska : 71 x 63 mm 

Część męska : Ø 27 mm 
108061001 108061003 108061006 108061008 108061010 108061100 108061200

Duże + Zatyczka
Część żeńska : 63 x 55 mm 

Część męska : Ø 27 mm 
108062001 108062003 108062006 108062008 108062010 108062100 108062200

Szerokie + Szerokie 45 x 55 mm 108063001 108063003 108063006 108063008 108063010 108063100 108063200

Szerokie + Zatyczka
Część żeńska : 45 x 55 mm 

Część męska : Ø 27 mm
108064001 108064003 108064006 108064008 108064010 108064100 108064200

Średnie + Zatyczka
Część żeńska : 50 x 42 mm 

Część męska : Ø 27 mm 
108065003 108065006 108065008 108065010 108065100 108065200

Małe + Małe
45 x 55 mm  

Plastikowa szpilka 
108066001 108066003 108066006 108066008 108066010 108066100 108066200

Zatyczka + Zatyczka Ø 28 mm 108067001 108067003 108067006 108067008 108067010 – –

Maxi + Maxi

63 mm

71
 m

m

71
 m

m

Maxi + ZatyczkaMetalowa szpilka

  Super Maxi + Zatyczka

74 mm

99
 m

m

rozmiary
RÓŻNE

Kolczyki do znakowania UKAFLEX
Maxi + Maxi
Kolczyki UKALFLEX są dostępne w 8 rozmiarach i 5 kolorach. Dostarczane 
są w opakowaniach po 20 par. Można je oznaczać za pomocą różnych 
naszych markerów. Długotrwały efekt.

Elastyczny materiał.

*

Zawsze rób nową dziurę.
Zdezynfekuj męską część kolczyka.
Upewnij się, że część męska 
znajduje się zawsze z tyłu ucha.
Unikaj nakłuwania chrząstki i 
naczyń krwionośnych.

JAK PRAWIDŁOWO ZAAPLIKOWAĆ KOLCZYK:

63 mm
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KOLCZYKI

55 mm63
 m

m

Szeroki + Zatyczka 

57 mm

Ø 28
 m

m

45
 m

m

Zatyczka + Zatyczka

Ø 28
 m

m

35
 m

m

38 mm

kkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Szeroki + Szeroki

57 mm

45
 m

m

rozmiary
RÓŻNE

Art.-Nr Produkt

MAXI + MAXI

108060001 Kolczyki Białe x 20

108060003 Kolczyki Czerwone x 20

108060006 Kolczyki Niebieskie x 20

108060008 Kolczyki Zielone x 20

108060010 Kolczyki Żółte x 20

MAXI + ZATYCZKA

108061001 Kolczyki Białe x 20

108061003 Kolczyki Czerwone x 20

108061006 Kolczyki Niebieskie x 20

108061008 Kolczyki Zielone x 20

108061010 Kolczyki Żółte x 20

SUPER MAXI + ZATYCZKA

108068010 Kolczyki Żółte x 20

108068001 Kolczyki Białe x 20

108068003 Kolczyki Czerwone x 20

108068006 Kolczyki Niebieskie x 20

108068008 Kolczyki Zielone x 20 Super Maxi + Zatyczka99
 m

m

74 mm

63 mm71
 m

m

63 mm71
 m

m

30
28
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KOLCZYKI 

Rodzaj Białe Czerwone Niebieskie Zielone Żółte

Oznaczenie od 1 do 100 109922001 109922003 109922006 109922008 109922010

Oznaczenie od 101 do 200 109922101 109922103 109922106 109922108 109922110

Czyste 109922501 109922503 109922506 109922508 109922510

Oznakowanie laserem  
z 1 lub 2 stron

109922701 109922703 109922706 109922708 109922710

bestseller

NIEZBĘDNY
produkt

Kolczykownica UKAFLEX
W komplecie z 2 uniwersalnymi igłami. Może być stosowana do większości kolczyków 
dla bydła dostępnych w sprzedaży. Przeznaczona do aplikacji kolczyków Ukal-Flex, 
Kelflex i Allflex.

Art.-Nr Produkt

108000 2 igły w zestawie

108000002 Igła uniwersalna x 2

Kolczyki  UKALTAG
Kolczyki Ukaltag są wykonane z wysokiej jakości nylonu (nylon 6-6). Standardowa 
wersja dostępna jest w kilku jasnych kolorach, odpornych na działanie promieniowania 
UV. Wymiary: 3 x 1 cm. Zwróć uwagę na rozdział poświęcony identyfikacji zwierząt na 
str. 181. Specjalne nadruki mogą być wykonane na zamówienie. Istnieje możliwość 
drukowania po obu stronach w następujący sposób: - kolejne numery - 8 stałych 
numerów - 8 stałych znaków (litery, cyfry). Dostarczane w zestawie po 100 par. 

Marker z cienką końcówką, czarny
Markery odporne na rozmazywanie do znakowania obroży dla owiec, przywieszek 
na szyję, opasek na nogi i wszelkiego rodzaju kolczyków. Odporny na kontakt z 
substancjami organicznymi, zasadami i kwasami.

Art.-Nr Produkt

108280001 Cienka końcówka

108280003 Okrągła końcówka
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OPASKI I OBROŻE

57,5
 cm

Kolczykownica UKALTAG
Może być stosowana do większości kolczyków dla owiec dostępnych w sprzedaży.

Art.-Nr Produkt

109925 Metal

Obroża z tworzywa sztucznego dla owiec
Bardzo solidna i odporna na działanie środków chemicznych. Możliwość oznaczenia 
specjalnym markerem. Dostarczana w zestawie po 5 sztuk. Długość: 57,5 cm.

Art.-Nr Produkt

121151010 Żółta x 5  

121151003 Czerwona x 5

121151019 Pomarańczowa x 5

121151002 Czarna x 5

121151006 Niebieska x 5

121151008 Zielona x 5

Obroża nylonowa dla owiec  
Możliwość regulacji. Z metalowym pierścieniem w kształcie litery «D» do mocowania 
uwiązu. Wzmacniana skórą. Odpowiednia dla wszystkich gatunków owiec. Długość około 
65cm.

Art.-Nr Produkt

121152006 Niebieska

121152008 Zielona

121152010 Żółta

NOWOŚĆ

Opaska do znakowania z rzepem
Bardzo odporna i łatwa do założenia. Lepsze trzymanie dzięki plastikowej pętli. 
Pozwala na szybką identyfikację krowy i wymienia (1 noga = 1 strzyk). Umożliwia 
znakowanie kolorami w przypadku przeprowadzania różnorodnych zabiegów. 
Jaskrawe kolory zapewniają bardzo dobrą widoczność! Długie.

Wymiary: 34 x 2,5 cm. Dostarczane w opakowaniach po 5 szt.

Art.-Nr Produkt

108700 Czerwona x 5  

108700006 Niebieska  x 5

108700010 Żółta x 5
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OPASKI I OBROŻE

4 cm Płytka z tworzywa sztucznego z numerem 
identyfikacyjnym
Odpowiednia do większości obroży, kantarów, pasków. Cyfry o wysokości 5 cm - 2’’.

Art.-Nr Produkt

108905050 0 - Wg jednostki 

1 - Wg jednostki  

2 - Wg jednostki  

3 - Wg jednostki  

4 - Wg jednostki  

5 - Wg jednostki  

6 lub 9 - Wg jednostki  

7 - Wg jednostki  

8 - Wg jednostki  

108905051

108905055

108905052

108905056

108905053

108905057

108905054

108905058

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Obroża nylonowa dla krów
Może być używana z numerami identyfikacyjnymi. Wysoka jakość.

Art.-Nr Produkt

121160 Żółto/czarna

121160003 Czerwona

121160006 Niebieska

121160008 Zielona

Opaska do znakowania z tworzywa
Specjalne tworzywo. Bez napisów. Do znakowania bydła. Długość około 340 mm. 
Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. 

Art.-Nr Produkt

108810003 Czerwona x 10

108810006 Niebieska x 10

108810008 Zielona x 10

108810010 Żółta x 10

Opaska do znakowania z rzepem, fluorescencyjna
Bardzo odporna i łatwa do założenia. Lepsze trzymanie dzięki plastikowej pętli. 
Pozwala na szybką identyfikację krowy i wymienia (1 noga = 1 strzyk). Umożliwia 
znakowanie kolorami w przypadku przeprowadzania różnorodnych zabiegów. 
Jaskrawe kolory zapewniają bardzo dobrą widoczność! Długie.

Wymiary: 41 x 3,8 cm. Dostarczane w opakowaniach po 5 szt.

Art.-Nr Produkt

108701008 Fluorescencyjna, zielona x 5 

108701010 Fluorescencyjna, żółta x 5 

108701019 Fluorescencyjna, pomarańczowa x 5 

108701021 Fluorescencyjna, różowa x 5 
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ZNAKOWANIE TYMCZASOWE

Spray do znakowania MULTI-LINE
Spray do znakowania zwierząt hodowlanych, przeznaczony szczególnie dla zwierząt 
o krótkiej sierści. Nie wywołuje podrażnień. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. 500 ml.

Art.-Nr Produkt

108312103 Czerwony

108312106 Niebieski

108312108 Zielony

12

12

12

Spray do znakowania OVI-LINE
Przeznaczony szczególnie do znakowania owiec i jagniąt.

Skład: zawiera lanolinę. Spraye Ovi-Line są odpowiedzią na najsurowsze normy 
przemysłu wełnianego. Jakość markera, wykonanego z farby i oleju panolin, pozwala 
na bardzo czytelne i długotrwałe znakowanie (od 2 do 3 miesięcy). Spraye Ovi-line 
są jedynymi, które pozwalają na znakowanie pary matka-jagnię w chwili narodzin, 
z podobną jakością jak farbą znakującą. Aby oznakować zwierzę, umieść końcówkę 
sprayu w odległości 5-6 cm od wełny i napisz wymaganą cyfrę. 500 ml.Opakowanie 
zbiorcze 12 sztuk.

Art.-Nr Produkt

108316003 Czerwony

108316006 Niebieski

108316008 Zielony

12

12

12

Spray do znakowania PORCI-LINE
Spray do znakowania zwierząt hodowlanych, przeznaczony szczególnie dla trzody. 
Bez substancji szkodliwych dla skóry, nie wywołuje podrażnień. Opakowanie zbiorcze 
12 sztuk. 500 ml.

Art.-Nr Produkt

108311003 Czerwony

108311006 Niebieski

108311008 Zielony

12

12

12

Spray do znakowania BOVI-LINE
Opracowany specjalnie do znakowania bydła i zwierząt o krótkiej sierści. Opakowanie 
zbiorcze 12 sztuk. 500 ml.

Art.-Nr Produkt

108310003 Czerwony

108310006 Niebieski

108310008 Zielony

12

12

12
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ZNAKOWANIE TYMCZASOWE

Spray do znakowania RAIDEX
Opracowany specjalnie do znakowania bydła, trzody chlewnej i zwierząt 
krótkowłosych.

Art.-Nr Produkt

108307003 Czerwony

Niebieski

Zielony

108307006

108307008

12

12

12

Spray do znakowania owiec
Spray RAIDEX przeznaczony do znakowania owiec i jagniąt, to ulepszona wersja 
uznanego płynnego markera RAIDEX, który posiada lepsze właściwości, jeżeli 
chodzi o suszenie i zmywanie. Zawiera nieszkodliwe, odporne na działanie światła 
pigmenty, łagodnie działający rozpuszczalnik, tłuszcz wełniany i naturalne żywice. 
Kompozycja ta zapewnia dobre suszenie i łatwe usuwanie podczas czyszczenia 
wełny. 500 ml. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk.

Art.-Nr Produkt

108308002 Czarny

108308003 Czerwony

108308006 Niebieski

108308008 Zielony

108308010 Żółty

108308019 Pomarańczowy

108308020 Fioletowy

108308021 Różowy

12

12

12

12

12

12

12

12

Kredki do znakowania RAIDEX
Kredki do znakowania RAIDEX wykonane ze specjalnych wosków i oleju parafinowego. 
Wysokiej jakości pigmenty zapewniają doskonałą jakość koloru. Kredki wyróżniają 
się łatwością pisania na skórze zwierząt, odpornością na warunki atmosferyczne, 
intensywnością kolorów i wysoką jasnością. Ich składniki są nieszkodliwe dla ludzi i 
zwierząt. Dostępne w zestawach po 3 (108303003 do 108303020), po 10 (108304002 
do 108303020) i po 50 sztuk (108305021). 

Art.-Nr Produkt

108304003 Czerwona x 10 

Niebieska x 10 

Zielona x 10 

Żółta x 10 

Pomarańczowa x 10 

Fioletowa x 10 

Różowa x 50 

108304006

108304010

108304020

108304008

108304019

108305021

Art.-Nr Produkt

108303003 Czerwona x 3 

Niebieska x 3 

Zielona x 3

Żółta x 3 

Fioletowa x 3 

Czerwona, Niebieska, Zielona 

Czarna x 10 

108303006

108303010

108303100

108303008

108303020

108304002
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ZNAKOWANIE TYMCZASOWE

Kostka do znakowania do uprzęży
Kostki woskowe do znakowania RAIDEX składają się z wysokiej jakości specjalnych 
wosków i oleju parafinowego.

Wysokiej jakości pigmenty zapewniają doskonałą jakość koloru. Składniki kostki 
są nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt. Możliwość stosowania w każdej temperaturze. 
Przechowywanie w temperaturze w zakresie od 5 do 25 stopni.

Art.-Nr Produkt

108601002 Czarna

Czerwona

Niebieska

Zielona

Żółta

Pomarańczowa

108601003

108601008

108601019

108601006

108601010

Uprząż dla baranów SUPER BLUE
Nowa uprząż Super blue została przetestowana przez wielu hodowców owiec. 
Wysoka jakość, łatwość stosowania i konserwacji! Bardzo wytrzymała. Wyściełane 
paski zapobiegają skaleczeniom i otarciom. Nylon.

Art.-Nr Produkt

108605006 Nylon

Uprząż dla baranów do znakowania
Uprząż jest umieszczana na klatce piersiowej zwierzęcia. Dostarczana bez kostki 
do znakowania. 

Art.-Nr Produkt

108600 Skóra

Uprząż dla baranów do znakowania
Uprząż jest umieszczana na klatce piersiowej zwierzęcia. Dostarczana bez kostki 
do znakowania. 

Art.-Nr Produkt

108605 Nylon

108606 Bawełna
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ZNAKOWANIE TYMCZASOWE

Kantar dla byków do znakowania
Skórzany kantar dla byków z opcją znakowania. Po dołączeniu do niego kostki do 
znakowania, byk znakuje grzbiet pokrytej krowy.

Art.-Nr Produkt

108598 Skóra

Stemple do wypalania 0-9
Do stosowania tylko z farbą do znakowania owiec Masterlaine. Wykonane z 
aluminium (nr kat. 108455003, -006, -008). Zestaw 9 numerów od 0 do 9 (6 i 9 są 
takie same). Produkt dostępny w 2 rozmiarach.

Art.-Nr Produkt

108430 8 cm

108440 10 cm

Farba do znakowania owiec
Do stosowania ze stemplami do znakowania (nr kat. 108430-440). Specyficzny skład, 
który działa delikatnie na wełnę. Całkowicie zmywalna, nie pozostawia śladów na 
wełnie. Pojemnik 4 kg.

Art.-Nr Produkt

108455003 Czerwona

108455006 Niebieska

108455008 Zielona

Dziurkacz do uszu
Stal niklowana. Wysoka ostrość zapewnia dokładne cięcie. Dostępny w 5 kształtach.

Art.-Nr Produkt

108400010 10N

108400011 11N

108400012 12N

108400013 13N

108400014 14N

2

2

2
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TRWAŁE ZNAKOWANIE

Tusz do tatuażu czarny, roll-on
Jakość weterynaryjna. Rozmasować miejsce, które ma być tatuowane. Kolor czarny. 
Aplikator rolkowy.

Art.-Nr Produkt

109947 60 ml 

Uchwyt do znakowania
Art.-Nr Produkt

91084 Métal

Poduszka na tusz do tatuażu
Wysokiej jakości wykonanie. Niezbędna przy znakowaniu trzody chlewnej za pomocą 
tatuownicy uderzeniowej. 

Art.-Nr Produkt

108428 Metal

Pasta do tatuażu czarna
Pasta o jakości weterynaryjnej. Może być aplikowana palcem. Miejsca przeznaczone 
do tatuowania należy wymasować. Czarna.

Art.-Nr Produkt

109175090 Tubka 60 g

Pudełko 600 g109175600

Tusz do tatuażu czarny 
Wysokiej jakości tusz do tatuażu, intensywnie czarny. Może być nakładany małym 
pędzelkiem lub używany z poduszką na tuszu przy znakowaniu trzody tatuownicą 
uderzeniową. Gotowy do użycia. Gęstość 1,24/1,25 g/litr.

Art.-Nr Produkt

109946100 1 litr 6
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SZCZEPIENIA
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 Podskórne 

 Domięśniowe

 Dootrzewnowo

 Dożwaczowe 

 Dożylne  

 Śródskórne 

 Dopiersiowe 

 Dowymieniowe 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DLA BYDŁA

Domięśniowe Podskórne Dożylne

30/15, 30/20, 40/20 15/20, 20/20 60/20

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DLA OWIEC

Domięśniowe Podskórne Dożylne

20/15, 30/15 10/10, 15/10 20/15, 30/20

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DLA ŚWIŃ 

Domięśniowe Podskórne Dożylne

30/20, 40/15, 40/20, 50/20 10/18 10/10, 15/13, 15/10 40/20

Związek między strategią szczepień a wielkością stada jest wyraźnie widoczny: 80% gospodarstw 
liczących ponad 100 krów przeprowadza systematyczne szczepienia w celu zapewnienia 
dobrego zdrowia stada bez kosztów i czasu potrzebnego na inne metody profilaktyczne.
W mniejszych stadach strategie szczepień są mniej jednorodne: 1 na 2 rolników nie szczepi, 
preferując inne strategie zapobiegawcze, które są łatwiejsze do zaakceptowania ze względu 
na wielkość stada.

Jak wybrać strzykawkę i igłę?
Wybór strzykawki (ręcznej, automatycznej lub pistoletu) zależy od wstrzykiwanego produktu, objętości do 
wstrzyknięcia, powtórzenia gestu (seria) lub pilności wstrzyknięcia.
Wybór igły zależy od rodzaju wstrzyknięcia (podskórnie, domięśniowo, dożylnie) oraz lepkości produktu. 
Istnieje konwencja dotycząca rozmiarów. Na przykład igła 15/10 = długość 15 mm / średnica 10 mm.
• Wstrzyknięcie podskórne: podskórne w celu powolnej dyfuzji z powodu słabego ukrwienia.
•  Wstrzyknięcie domięśniowe: do mięśnia (uda lub szyi) w celu szybkiej dyfuzji dzięki silnemu dopływowi krwi.
•  Wstrzyknięcie dożylne: do szyjnej w celu natychmiastowego działania. Uważaj jednak na wstrząsy.
Ta metoda powinna być stosowana tylko w ciężkich przypadkach.

STRATEGIA SZCZEPIEŃ

DOMIĘŚNIOWE PODSKÓRNE DOŻYLNE

Prosięta 10/10 - 15/10 Jagnięta 20/10 Owce 30/20 - 40/20

Maciory 40/15 - 50/20 Owce 20/15 Bydło 60/20

Drób 10/15 Bydło 20/20 - 25/15 - 30/15 Do produktów tłustych Średnica 15 lub 20

Jagnięta 15/15

Owce 25/20

Bydło 30/20 - 35/15 - 40/20

JAK WYBRAĆ ŚREDNICĘ IGŁY?
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DEMAPLAST: SZCZEPIENIA

Jakość weterynaryjna. DEMAPLAST oferuje szeroką gamę produktów do szczepień (strzykawki 
ręczne, półautomatyczne lub automatyczne) oraz do podawania leków (strzykawki dozujące, 
pistolety dozujące). Produkty są produkowane w Europie. Znane są ze swojej jakości i bardzo 
dobrego stosunku ceny do jakości.

Strzykawka DEMAPLAST ze złączem 
typu Luer Lock 
Ekonomiczna strzykawka wielofunkcyjna. Może być wygotowywana 
lub sterylizowana na zimno. Plastikowy tłok, pokrywa i uchwyt. 
Strzykawkę należy czyścić po użyciu i spłukiwać czystą wodą. 
Smarować olejem silikonowym art. nr 110039. Złącze typu LUER LOCK.

Art.-Nr Produkt

110004005 5 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE005 

110004010 10 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE010

110004020 20 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE020 

110004030 30 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE030 

110004050 50 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE050 

110004100 100 ml, LUER LOCK - Nr Art. złącza 9DE005

110005010 10 ml - Nr Art. złącza 9DE010

110005020 20 ml - Nr Art. złącza 9DE020 

110005030 30 ml - Nr Art. złącza 9DE030

110005050 50 ml - Nr Art. złącza 9DE050

Strzykawka pistoletowa MATIK 
Półautomatyczna strzykawka pistoletowa z regulowanym dozowaniem. Trwała, 
wykonana z wysokiej jakości materiałów. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa 
sztucznego dla pewnego trzymania. Nieścieralna podziałka nadrukowana laserowo 
na korpusie. Końcówka Luer lock.

Dostępna w 3 różnych wersjach: 

• Pojemność 10 ml, dozowanie: 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,25 ml. 

• Pojemność 25 ml, dozowanie: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,50 ml; 

• Pojemność 50 ml, dozowanie: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ml

Art.-Nr Produkt

110007010 10 ml 

110007025 25 ml 

110007050 50 ml 

LUER LOCK
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DEMAPLAST: SZCZEPIENIA

Model wyposażony w uchwyt na fiolkę.

Art.-Nr Produkt

110040201 fiolka 1 ml

110040202 fiolka 2 ml  

110040205 fiolka 5 ml 

110040210 fiolka 10 ml

110040250 fiolka 0,5 ml

Model dostarczany z rurką do karmienia. (brak zdjęcia)

Art.-Nr Produkt

110040101 rurka 1 ml

110040102 rurka 2 ml

110040105 rurka 5 ml

110040110 rurka 10 ml

110040150 rurka 0,5 ml

Automatyczna strzykawka PRIMA 
Profesjonalny sprzęt. Automatyczna strzykawka. Korpus z nylonu, 
wytrzymała polimerowa lufa. Ergonomiczny uchwyt dla dobrej 
przyczepności. Precyzyjne i niezawodne dozowanie dzięki zaworowi o 
wysokiej precyzji. Konfigurowalny uchwyt. Dostarczane z częścią zamienną.

Strzykawka DEMAPLAST ze złączem 
typu Luer Lock 
Metalowy tłok, uchwyt i pokrywa. Może być wygotowywana lub 
sterylizowana w wysokiej temperaturze. Strzykawkę należy czyścić 
po użyciu i spłukiwać czystą wodą. Smarować olejem silikonowym 
art. nr 110039. Złącze typu LUER LOCK.

Art.-Nr Produkt

110001005 5 ml - Nr Art. złącza 9DE005

110001010 10 ml - Nr Art. złącza 9DE010

110001020 20 ml - Nr Art. złącza 9DE020  

110001030 30 ml - Nr Art. złącza 9DE030 

110001050 50 ml - Nr Art. złącza 9DE050

110001100 100 ml - Nr Art. złącza 9DE100

LUER LOCK

Profesjonalny
MATERIAŁMATERIAŁ

Model z uchwytem na fiolkę

• Najwyższa jakość

• Szczepienia seryjne bez 
zmęczenia

• Dla małych i dużych zwierząt

• Nadaje się do większości ciec-
zy i zawiesin

• Działa w każdych warunkach 
pogodowych

• Łatwy demontaż i konserwacja

• Materiały zabezpieczone 
przed korozją

PRODUKT +
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DEMAPLAST: DOZOWNIKI

Drencher, dozownik pistoletowy
Ergonomiczny i bardzo wytrzymały uchwyt z tworzywa ABS. 
Przezroczysty cylinder z włókna octanowego. Regulacja dawek 
za pomocą śruby. W zestawie z kaniulą 125 mm (9AL125). 
Wyprodukowano w Europie.

Art.-Nr Produkt

107035 35 ml włókno octanowe

107070 70 ml włókno octanowe

Drencher, dozownik pistoletowy 
Bardzo wytrzymały uchwyt z ABS. Przezroczysty cylinder z włókna 
octanowego. Regulacja dawek za pomocą śruby. W zestawie z 
kaniulą 200 mm (9AL200). Wyprodukowano w Europie.

Art.-Nr Produkt

107200 200 ml włókno octanowe

107200S 200 ml PP

107300 300 ml PP

107035A 35 ml automatyczny

107070A 70 ml automatyczny

107805 Zestaw konserwacyjny do pistoletu 300 ml

Automatyczny drencher, dozownik  
pistoletowy Bravo
Zawór i zbiornik odporne na substancje chemiczne. Regulacja dozowania pokrętłem 
znajdującym się za zbiornikiem. Ergonomiczny uchwyt. Dostarczany z dyszą, wężem 
ssącym, Luer Lock i częściami zamiennymi (złączami). Może być używany ze 
zbiornikiem art. nr 107900 (sprzedawany oddzielnie).

Art.-Nr Produkt

107430 30 ml

107460 60 ml

NOWOŚĆ
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DEMAPLAST: DOZOWNIKI

Strzykawka z dozownikiem 
Metalowy tłok i uchwyt. Przezroczysty cylinder z pleksi. Kompletny 
zestaw, dostarczany z kaniulą 250 mm (9AL250).

Art.-Nr Produkt

107630 300 ml

107645 450 ml

Strzykawka z dozownikiem 
Strzykawka dozująca. Włókno octanowe. Bardzo odporna na 
wstrząsy i działanie środków chemicznych. W komplecie z kaniulą.

Art.-Nr Produkt

107700100 100 ml

107755 250 ml

107700300 300 ml

107700600 600 ml

Kaniula do strzykawek
Do stosowania ze strzykawkami DEMAPLAST 110004005 do 110004100 i 110001005 
do 110001100.

Art.-Nr Produkt

107760 Długość: 120 mm LUER LOCK 

107761 Długość 120 mm; złącze żeńskie

107762 Długość 120 mm; złącze męskieLUER LOCK ŻEŃSKIE MĘSKIE

Zbiornik 3 l do automatycznych dozowników 
pistoletowych 
Zbiornik 3 l do automatycznych dozowników pistoletowych.

Art.-Nr Produkt

107900 3 L
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SOCOREX: SZCZEPIENIA

Automatyczna strzykawka 
Socorex z uchwytem na fiolkę  
Najczęściej używana automatyczna strzykawka. Przystosowana jest do wstrzykiwania 
wodnych, oleistych, lepkich lub ciężkich roztworów żelaza, a także różnych zawiesin.  
Dostarczana ze sztywnym uchwytem na fiolkę, gumową podkładką, zestawem części 
zamiennych i instrukcją obsługi (brak igły i fiolki w zestawie).

Art.-Nr Produkt

110050011/5 0,5 ml

110050011 1 ml

110050012 2 ml

110050015 5 ml

110050020 10 ml

Automatyczna, podwójna 
strzykawka Socorex z 
rurką dozującą   
Strzykawka ta łączy w sobie skuteczność i niezawodność, umożliwiając jednoczesne, 
precyzyjne wstrzykiwanie 2 różnych substancji. Solidna konstrukcja. Łatwość 
użytkowania.

Ergonomiczny kształt. Każdy cylinder można regulować niezależnie. Możliwość 
sterylizacji w autoklawie w temp. 121 °C. 

Art.-Nr Produkt

110050031 2 x 1 ml

SOCOREX, marka SWISS produkuje szeroką gamę precyzyjnych przyrządów używanych do 
niezawodnego pomiaru, dozowania,  i wstrzykiwania płynów w wielu zastosowaniach. Każdy 
przyrząd posiada numer seryjny i przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości, potwierdzoną 
indywidualnym certyfikatem kalibracji. 
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SOCOREX: SZCZEPIENIA

Automatyczna strzykawka 
Socorex z rurką dozującą   
Automatyczna strzykawka dostarczana wraz z kaniulami do odsysania i odpowietrzania, 
obciążnikiem z silikonową rurką (1 metr), zestawem części zamiennych i instrukcją 
obsługi (brak igły w zestawie).

Art.-Nr Produkt

110050001 0,5 ml

110050001/5 1 ml

110050002 2 ml

110050005 5 ml

110050010 10 ml

Zawór wylotowy z 
końcówką  

Luer Lock.

Możliwość 
sterylizacji 
w wysokiej 

temperaturze.

Rurka silikonowa 
klasy medycznej.

Dysza z 
chromowanego 

mosiądzu.

Niezawodny 
zawór dolotowy.

Podpórka  
na palce.

Nakrętka 
zabezpieczająca.

Chromowane 
elementy 
metalowe.

Ergonomiczna 
rękojeść.

Optymalna 
pozycja uchwytu.

Strzykawka SOCOREX 
ze stałą dawką  
Strzykawki te są powszechnie stosowane i doskonale nadają się do podawania 
wodnych, oleistych, lepkich lub ciężkich roztworów żelaza, a także różnych zawiesin.
• Doskonała, długotrwała jakość 
• Łatwe, wysokowydajne i seryjne szczepienia 
• Przeznaczone dla małych i dużych zwierząt 
• Odpowiednie dla większości płynów i zawiesin 
• Możliwość pracy w każdych warunkach klimatycznych 
• Łatwy demontaż i konserwacja 
• Wymienne części

Art.-Nr Produkt

110050042 0,2 ml

110050043 0.3 ml

110050045 0.5 ml

110050041 1 ml
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SOCOREX: SZCZEPIENIA

Strzykawka Socorex ze stałą 
dawką, z uchwytem na fiolkę  
Strzykawki te są powszechnie stosowane i doskonale nadają się do podawania 
wodnych, oleistych, lepkich lub ciężkich roztworów żelaza, a także różnych zawiesin.
• Doskonała, długotrwała jakość 
• Łatwe, wysokowydajne i seryjne szczepienia 
• Przeznaczone dla małych i dużych zwierząt 
• Odpowiednie dla większości płynów i zawiesin 
• Możliwość pracy w każdych warunkach klimatycznych 
• Łatwy demontaż i konserwacja 
• Wymienne części

Art.-Nr Produkt

110050052 0,2 ml

110050053 0.3 ml

110050055 0.5 ml

110050051 1 ml

Mikro-zakresowa strzykawka 
SOCOREX ULTRA 1810 
Linia strzykawek ultra 1810 zapewnia bardzo precyzyjne dawkowanie, wyznaczając 
nowe standardy w zakresie wstrzyknięć mikroobjętościowych. Niezwykle wytrzymałe, 
a przy tym lekkie, o pojemności od 0,1 ml do 0,5 ml. 

Przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt, m.in. ryb, gołębi, królików, piskląt 
kaczek, kur, gęsi, prosiąt, itp.  Dostarczane z rurką zasilającą 1 m, obciążnikiem, 
igłą, kaniulą odpowietrzającą, zapasowym O-ringiem cylindra i tłoka, prowadnicą 
(oprócz 0,5 ml), instrukcją obsługi. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy pełnym 
zmontowaniu.

Art.-Nr Produkt

110050601 0,1 ml

110050602 0,2 ml

110050603 0,3 ml

110050605 0,5 ml

NOWOŚĆ
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NJPHILLIPS: SZCZEPIENIA I DOZOWNIKI

Drencher, dozownik pistoletowy 
z tworzywa sztucznego - 25 ml    
Metalowa dysza. Lekka konstrukcja. Kompatybilny z większością białych i 
przezroczystych przewodów. Ekonomiczny. Łatwo dostępne i proste w czyszczeniu 
zawory. 25 ml. Długość kaniuli: 10 cm.

Art.-Nr Produkt

107830 25 ml

Metalowy drencher, dozownik 
20 ml NJPHILLIPS   
Lekka, dobrze wyważona, solidna konstrukcja. Łatwy dostęp do tłoka i zaworów w celu 
wykonania czynności serwisowych. Prosty system regulacji dawki. Zawory o dużym 
przepływie, odporne na blokowanie. Cylinder z podziałką, odporny na substancje chemiczne. 
Dozowanie w zakresie od 1 do 20 ml. Dostarczany z dyszą dla owiec. Dostępne zestawy 
serwisowe.   

Art.-Nr Produkt

107820020 20 ml

107815020 20 ml ze zbiornikiem 2,5l 

Półautomatyczny dozownik 
z tworzywa NJPHILLIPS 
Wygodny uchwyt.

Prosty wybór 5 stałych ustawień dawki. Mniejsze zmęczenie dłoni dzięki łatwej 
obsłudze opuszkami palców.

Art.-Nr Produkt

110010050 50 ml 

110010025 25 ml

Półautomatyczny dozownik 
z metalu NJPHILLIPS 
Wygodny uchwyt. Przeznaczony do różnego rodzaju szczepionek. Łatwy do 
czyszczenia i konserwacji. Stałe ustawienia zapewniające łatwość i szybkość 
obsługi..

Art.-Nr Produkt

110013050 50 ml 

110013025 25 ml

PRODUKT +  
METALOWY UCHWYT
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IGŁY

Igły wielokrotnego użytku z 
potrójnym ścięciem
Wysokiej jakości igły weterynaryjne. Trójkrawędziowe 
ostrzenie. Złącze LUER LOCK. Pudełko z 12 igłami.

Art.-Nr Produkt

110180 Długość : 10 mm. Średnica : 8 - Pudełko z 12 igłami.

110190 Długość : 10 mm. Średnica : 10 - Pudełko z 12 igłami.

110190008 Długość : 8 mm. Średnica : 10 - Pudełko z 12 igłami.

110200 Długość : 15 mm. Średnica : 10 - Pudełko z 12 igłami.

110201 Długość : 20 mm. Średnica : 10 - Pudełko z 12 igłami.

110201025 Długość : 25 mm. Średnica : 10 - Pudełko z 12 igłami.

110201030 Długość : 30 mm. Średnica : 10 - Pudełko z 12 igłami.

110202040 Długość : 40 mm. Średnica : 12 - Pudełko z 12 igłami.

110205 Długość : 15 mm. Średnica : 13 - Pudełko z 12 igłami.

110205013 Długość : 13 mm. Średnica : 13 - Pudełko z 12 igłami.

110207 Długość : 15 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110207010 Długość : 10 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110210 Długość : 20 mm. Średnica : 13 - Pudełko z 12 igłami.

110215 Długość : 20 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

Art.-Nr Produkt

110216 Długość : 25 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110217 Długość : 25 mm. Średnica : 13 - Pudełko z 12 igłami.

110218 Długość : 25 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110220 Długość : 30 mm. Średnica : 13 - Pudełko z 12 igłami.

110221 Długość : 30 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110225 Długość : 40 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110230 Długość : 50 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110247 Długość : 15 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110250 Długość : 20 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110255 Długość : 30 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110260 Długość : 40 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110265 Długość : 50 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110270 Długość : 60 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

Igły weterynaryjne Delvo
Wysokiej jakości igły weterynaryjne. Trójkrawędziowe ostrzenie. Złącze LUER 
LOCK. Pudełko z 12 igłami.

Art.-Nr Produkt

110300 Długość : 10 mm. Średnica : 10 - Pudełko z 12 igłami.

110301 Długość : 15 mm. Średnica : 10 - Pudełko z 12 igłami.

110305 Długość : 10 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110307 Długość : 15 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110315 Długość : 20 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110321 Długość : 30 mm. Średnica : 15 - Pudełko z 12 igłami.

110347 Długość : 15 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110350 Długość : 20 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110355 Długość : 30 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110360 Długość : 40 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.

110365 Długość : 50 mm. Średnica : 20 - Pudełko z 12 igłami.
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AKCESORIA

Silikonowy zestaw dożylny
Pozwala na perfuzję przy leczeniu dożylnym. Służy do 
dostarczania płynów  nawadniających, minerałów, glukozy, itp.

Art.-Nr Produkt

110600 Silikon

110601 PVC

Taśma do określania masy ciała 
Taśma przeznaczona do określenia orientacyjnej wagi żywych zwierząt.

Art.-Nr Produkt

129040

Ze 
względu na 

długą żywotność 
sprzętu konieczne 

jest jego czyszczenie i 
płukanie zaraz po użyciu. 

Należy także naoliwić  
miskę i tłok 
wazeliną.

NIEZBĘDNY
produkt

Olej wazelinowy 
Przeznaczony do smarowania różnych materiałów i urządzeń. Nietoksyczny. Nie 
podrażnia skóry.

Art.-Nr Produkt

110039 50 ml

100141 100 ml
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LAMPY I OPRAWY PROMIENNIKOWE

3 przewody

Oprawa promiennika  
250W 
Oprawa promiennika, model odpowiadający normom CE oraz  normie IPX4 
(gwarantujący zgodność z testami spryskiwania urządzeń elektrycznych). Możliwość 
zastosowania promienników podczerwieni o mocy od 100 do 250W oraz reflektorów 
kwarcowych.

Idealna dla piskląt, jagniąt, prosiąt itp. Dostarczana z łańcuchem. 3 przewody.

Oprawa do promienników z gwintem E27. Spełnia normy CE. Dostępne 2 długości 
przewodów. Pudełko 10 sztuk.

Art.-Nr Produkt

116602 Oprawa promiennika  - przewód 5m 10

116602001 Oprawa promiennika - przewód 2,5m. Niezmontowana. 10

Oprawa promiennika IR IPX4 - 175W
Oprawa lampy ze stali nierdzewnej. Długość kabla: 2,5m. Długość łańcucha: 2m . 
Oprawa  odpowiada normom CE. Do promienników o mocy do 175W.

Art.-Nr Produkt

116605 Oprawa promiennika 2

116605001 Oprawa promiennika z wyłącznikiem ściemniającym 2

3 przewody

Oprawa promiennika  
ze ściamniaczem - 250W 
Oprawa promiennika, model odpowiadający normom CE oraz normie IPX4 
(gwarantujący zgodność z testami spryskiwania urządzeń elektrycznych). Możliwość 
stosowania promienników podczerwieni o mocy od 100 do 250W oraz reflektorów 
kwarcowych.

Idealna dla piskląt, jagniąt, prosiąt itp. Dostarczana z łańcuchem. 3 przewody.

Oprawa do promienników z gwintem E27. Spełnia normy CE. Dostępne 2 długości 
przewodów. Pudełko 10 sztuk.

Art.-Nr Produkt

116601 Oprawa promiennika ze ściemniaczem - przewód 5m 10

Żarówka Interheat IR 
Dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi promiennikami. Ten promiennik 
podczerwieni z gwintem E27 i wymiennym wkładem, zapewnia regularne ciepło i 
poprawia warunki hodowli młodych zwierząt. Dostępny ze szkłem PAR. 

Art.-Nr Produkt

116622150R Żarówka IR Interheat czerwona - 150 W 12

116622175B Żarówka IR Interheat biała - 175 W 12

116622175R Zarówka IR Interheat czerwona  - 175 W 12

116622250B Zarówka IR Interheat biała  - 250 W 12

116622250R Zarówka IR Interheat czerwona  - 250 W 12

116623100R Zarówka IR/PAR Interheat wkręcana, czerwona, energooszczędna - 100W 12

116623175B Zarówka IR/PAR Interheat wkręcana, biała, energooszczędna - 175W 12

116623175R Zarówka IR/PAR Interheat wkręcana, czerwona, energooszczędna - 175W 12

2 przewody
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PROMIENNIKI

PODCZERWIENI 
HORIZONT
DOSTĘPNE W 2021

Oprawa promiennika IR IPX4 - 250W
 Ze szczelinami wentylacyjnymi dla optymalnej cyrkulacji powietrza. Do normalnych 
lub energooszczędnych promienników o mocy do 250 W. Aluminiowa klatka 
ochronna ø 21 cm z ocynkowaną siatką. Dostarczana z łańcuchem ocynkowanym 
o długości 2 m i hakiem sufitowym (minimalna nośność podwieszenia 20 kg). Z 
atestem GS/CE dla większego bezpieczeństwa. Spełnia wymagania normy EN. 
Odporność na opryskiwanie wody (IPX4) z izolacją zabezpieczającą. Oprawka E27 
z uszczelką silikonową.

Art.-Nr Produkt

116610 Oprawa promiennika, przewód 2,5m - 175W 2

116610001 Oprawa promiennika ze ściemniaczem, przewód 2,5m  - 175W 2

116611 Oprawa promiennika, przewód 5m - 175W 2

116611001 Oprawa promiennika ze ściemniaczem, przewód 5m - 175W 2

NOWOŚĆ

Oprawa promiennika IR IPX4 - 175W
Do normalnych lub energooszczędnych promienników o maksymalnej mocy  
175 W. Gumowy przewód.

Art.-Nr Produkt

116613 Oprawa promiennika, przewód 5m - 175W 2

116613001 Oprawa promiennika ze ściemniaczem, przewód 5m - 175W 2

NOWOŚĆ
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LAMPY I OPRAWY PROMIENNIKOWE

Żarówka Philips IR 
Żarówki promiennikowe Philips przeznaczone są do pracy w najtrudniejszych 
warunkach: w gospodarstwach rolnych, łazienkach, kuchniach. Posiadają 
wzmocnioną konstrukcję dzięki zastosowaniu twardego szkła. Ich zwarta forma 
i podstawa o uniwersalnym kształcie pozwalają na stosowanie ich z dowolnymi 
oprawami. Żarówki promiennikowe to świetny sposób na wytworzenie ciepła dla 
zwierząt, ludzi, czy roślin. Średnia żywotności 5000 godzin. Dostępne w wersji 
klasycznej lub ze szkłem PAR.

Art.-Nr Produkt

116400100C Żarówka Philips IR 100 W - biała 10

116400150C Żarówka Philips IR 150 W - biała 10

116400150R Żarówka Philips IR 150 W - czerwona 10

116400250C Żarówka Philips IR 250 W - biała 10

116400250R Żarówka Philips IR 250 W - czerwona 10

116401100C Żarówka Philips IR 100 W - PAR - biała 12

116401100R Żarówka Philips IR 100 W - PAR - czerwona 12

116401175C Żarówka Philips IR 175 W - PAR - biała 12

116401175R Żarówka Philips IR 175 W - PAR - czerwona 12

Zalety
� 90% energii redystrybuowane w podczerwieni.

� 

� kontrolowane promieniowanie cieplne.

� 

Lampa z włóknem  
węglowym Interheat 
Ogrzewanie włóknem węglowym. Przyjazne dla środowiska, nie wydzielają 
szkodliwych gazów ani dwutlenku węgla. Do stosowania z oprawami Interheat 
116650100 i 116650200.

Art.-Nr Produkt

116650101 Lampa z włóknem węglowym Interheat 600W - średnica 75 mm 

116650102 Lampa z włóknem węglowym Interheat 900W - średnica 90 mm 

116650201 Lampa z włóknem węglowym Interheat 1200 W - średnica 130 mm 

116650202 Lampa z włóknem węglowym Interheat 1500 W - średnica 150 mm 

Oprawa do żarników  
węglowych Interheat 
Ogrzewanie włóknem węglowym. Przyjazne dla środowiska, nie emituje szkodliwych 
gazów ani dwutlenku węgla. Redukuje choroby układu oddechowego i śmiertelność 
u kur.

Pozwala na zwiększenie wydajności, masa kury ulega mniejszej zmianie i następuje 
lepszy wzrost. Oprawy te utrzymują ciepło równomiernie i na dużej powierzchni.

Mają one duży promień grzewczy. PRZEZNACZONE DO stosowania z żarnikami 
węglowymi. To ogrzewanie stanowi dobrą alternatywę dla ogrzewania gazowego.

Art.-Nr Produkt

116650100 Oprawa dla żarników węglowych Interheat 600-900W 10

116650200 Oprawa dla żarników węglowych Interheat 1 200-1 500W 5
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RĘKAWICE

Rękawice badawcze z ochroną ramion 
Jednorazowe rękawice do badań. Dla lepszego dopasowania, zakrywają ramię i 
pachę. Nie ślizgają się po ramionach. Wykonane w 100 % z polietylenu. Bardzo 
wytrzymałe. Dostarczane w praktycznym pudełku do wydzielania. Oznaczenie CE. 
Opakowanie 50 sztuk.

Art.-Nr Produkt

101119 Opakowanie 50 szt.
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Rękawice do wycieleń, pomarańczowe, z 5 
palcami 
92 cm (35,5"). Normy CE: EN 374-1 (1994) i EN 420 (1994). Rozmiar uniwersalny.

Art.-Nr Produkt

101117100 Opakowanie 100 szt. 10

Rękawice do wycieleń
90 cm (35,5"). Oznaczenie CE. Worek 50 sztuk. 28 mikronów

Art.-Nr Produkt

101120 Opakowanie 50 szt. 10

nów
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Polietylenowe rękawice do wycielania
Rękawice te chronią przed mikroorganizmami zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w 
sprawie Środków Ochrony Indywidualnej. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Do 
badań, wycielania i autopsji. 90 cm (35,5"). Oznaczenie CE. Opakowanie 100 szt.
Najwyższa odporność! 28 mikronów.

Art.-Nr Produkt

101116 Opakowanie 100 szt. 10
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Rękawice do wycieleń SEPTICARE
87 cm (34,3"). Cienkie, ale mocne. Rękawice te zapewniaja ochronę 
przed mikroorganizmami zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w 
sprawie Środków Ochrony Indywidualnej. Opakowanie 100 sztuk. 
20 mikronów. Najlepszy stosunek jakości do ceny.

Art.-Nr Produkt

101121 Opakowanie 100 szt. 10
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Biodegradowalne rękawice do wycieleń
Pierwsza całkowicie biodegradowalna, kompostowalna rękawica.Naturalny 
materiał przepuszcza powietrze, dzięki czemu rzadziej dochodzi do podrażnień 
skóry lub wysypki. Bardzo przyjemne w dotyku, idealne do precyzyjnego badania, 
zapewniaja większą dokładność i cechują się wysoką odpornością na perforację. 
Wysoka ochrona przed wirusami i bakteriami. 21 mikronów. 92cm.

Art.-Nr Produkt

101116200 Opakowanie 100 szt. 10

W
Y
P
R

O
DU

KOWANO  W

E
 F
R
A
N
C
J
I - F

A
BRIQUÉ EN

 F

R
A
N
C
E
 -

DEGRADOWALNE

 
 

CZY WIESZ, ŻE ?
Rękawice lateksowe, wykonane z naturalnego 

kauczuku, są najczęściej używane ze względu na 
ich doskonałą elastyczność i odporność na chemikalia. 

Umożliwiają precyzyjne ruchy i dużą zręczność dzięki 
elastycznemu i cienkiemu materiałowi.

Rękawice winylowe są mniej elastyczne niż lateksowe czy 
nitrylowe. Nie powinny być stosowane w przypadku narażenia 
na działanie substancji chemicznych. Zaletą tego materiału jest 
uczulenie występujące wśród mniejszej liczby użytkowników. 
Winyl nie zawiera akceleratora wulkanizacji, jest odporny na 
przebicia i przecięcia.

Rękawice nitrylowe są alternatywą dla rękawic 
lateksowych, cechują się wysoką odpornością 

i dobrą ochroną przed chemikaliami 
i  bakteriami.  Rękawice te są 

odpowiednie dla osób z alergią 
na lateks.
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RĘKAWICE

Rękawice nitrylowe
Rękawice nitrylowe są elastyczne i idealne do opieki nad zwierzętami. Dostępne 
w różnych rozmiarach. Zwijane krawędzie. Oburęczne. Nie zawierają talku. Nie 
zawierają lateksu. Zgodne z Dyrektywami 93/42/EWG i 89/686/EWG.

Art.-Nr Produkt

101115301 M / Opakowanie 100 szt. / Niebieskie 

101115302 L / Opakowanie 100 szt. / Niebieskie 

101115303 XL / Opakowanie 100 szt. / Niebieskie 

101115402 M / Opakowanie 100 szt. / Czarne 

101115403 L / Opakowanie 100 szt. / Czarne 

101115404 XL / Opakowanie 100 szt. / Czarne 

10

10

10

10

10

10

Rękawice winylowe
Rękawice winylowe są bardzo cienkie, elastyczne i bardzo wytrzymałe. Dostępne w 
różnych rozmiarach. Zwijane krawędzie. Oburęczne. Zawierają talk. Nie zawierają 
lateksu. Zgodność z normą NF EN 455-1 i 2.

Art.-Nr Produkt

101115001 M / Opakowanie 100 szt.

101115002 L / Opakowanie 100 szt. 

101115003 XL / Opakowanie 100 szt. 

10

10

10

Rękawice lateksowe
Rękawice lateksowe są miękkie i idealne do opieki nad zwierzętami. Dotępne 
w różnych rozmiarach. Zwijane krawędzie. Oburęczne. Zawierają talk - skrobię 
kukurydzianą. Zgodność z Dyrektywami 93/42/EWG i 89/686/EWG.

Art.-Nr Produkt

101115101 M / Opakowanie 100 szt.

101115002 L / Opakowanie 100 szt. 

101115003 XL / Opakowanie 100 szt. 

10

10

10
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OCHRONA

Zestaw ochronny
Praktyczny, kompletny i kompaktowy. Zestaw dla odwiedzających zawiera fartuch, 
buty, maskę i maskę na włosy. Idealny dla wszystkich wizyt w gospodarstwach 
hodowlanych. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr Produkt

101115900 Sprzedawane pojedynczo

Niebieska siatka na włosy
Niebieski czepek z polipropylenu. Bezlateksowa guma. Średnica 48 cm. Wyłącznie 
do jednorazowego użytku.

Art.-Nr Produkt

101115800 Po 100 szt.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Maska przeciwpyłowa
Metalowe klipsy do nosa pozwalają dopasować produkt do indywidualnych konturów

twarzy. Nie upośledza oddychania, głosu i wzroku. Zapobiega ryzyku rozpylania śliny.

Art.-Nr Produkt

129115 Opakowanie zawiera 5 sztuk

Czapka antyzapachowa
Czapka antyzapachowa pomaga wyeliminować nieprzyjemne 
zapachy podczas każdej wizyty w gospodarstwie. Pozwala na 
ochronę włosów przed warunkami atmosferycznymi i brudem. 
100% poliester.

Art.-Nr Produkt

101115810 S-M

101115815 L-XL

Czepek antyzapachowy
Czepek antyzapachowy eliminuje nieprzyjemne zapachy podczas 
każdej wizyty w gospodarstwie. Pomaga chronić włosy przed 
czynnikami atmosferycznymi i brudem. Idealny dla długich 
włosów. 100% Poliester.

Art.-Nr Produkt

101115820 S-M

101115825 L-XL
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Jednorazowe osłony na buty
Polietylenowe osłony na buty z gumką dla lepszego trzymania. Dostarczane w 
torbie po 25 par. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr Produkt

101140 Opakowanie zawiera 25 sztuk

Niebieskie kombinezony jednorazowe
Zapięcie na zamek błyskawiczny. Zawierają kaptur, nie zawierają obuwia ochronnego. 
Niebieskie. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr Produkt

101115917 L

101115915 XL

Kombinezony jednorazowe
Zapięcie na zamek błyskawiczny. Zawierają kaptur, nie zawierają obuwia ochronnego. 
Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Art.-Nr Produkt

101115912V L

101115913V XL

101115914V XXL

50

50

50
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Fartuchy do wycieleń
Bawełna pokryta PU. Odporne na działanie typowych środków czyszczących. 
Dostępne w kolorze granatowym. Stosowane w przemyśle spożywczym. Zapięcie 
na plecach za pomocą haczyka ze stali nierdzewnej i gumki. Średnica: 13 mm. 
Grubość: 500 mikronów.

Art.-Nr Produkt

101121010 M

101121011 L

NOWOŚĆ
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Niebieskie poliuretanowe rękawy mleczarskie zaciskane na nadgarstkach i 
przedramionach. Zawierają neopren na nadgarstkach i elastyczny materiał na 
bicepsach. Odporne na działanie powszechnie stosowanych środków czyszczących.

Art.-Nr Produkt

124086002 Produkt dostarczany po 2 szt. / 40 cm

CZYSZCZENIE:
Czyszczenie odbywa 

się poprzez mycie wodą o 
temperaturze maks. 30°C, z 

dodatkiem neutralnego środka 
dezynfekującego bez kwasu, a 

następnie spłukanie wodą Claire. 
Fartuch należy pozostawić wyprostowany 
do wyschnięcia, bez wirowania. Fartuch 

powinien być przechowywany 
w suchym miejscu i podlega 

wymianie, gdy tylko jego 
powierzchnia wykazuje 

oznaki zużycia.
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Fartuch mleczarski
Produkt bardzo ceniony przez hodowców! Wysoka odporność! Zawiera pasek 
na szyję, zapięcie na plecach za pomocą haczyka ze stali nierdzewnej i gumki. 
Możliwość kontaktu z cieczą o temperaturze maksymalnej 50°C. Grubość : 350 
mikronów. 475 g/m2. Wymiary 90 x 115 cm.

Art.-Nr Produkt

124080001 Biały

Fartuch mleczarski
Zapewniają suchość i ochronę przedramion. Zapięcie na plecach za pomocą 
haczyka ze stali nierdzewnej i gumki. Możliwość kontaktu z cieczą o temperaturze 
maksymalnej 60°C. Grubość 500 mikronów. 380 g/m2. Wymiary 90 x 115 cm.

Art.-Nr Produkt

124080010 Niebieski
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Neoprenowe rękawy ochronne
suchość i ochronę przedramion. Wykonane są z wysokiej jakości 
neoprenu o grubości 3 mm. Wystarczy założyć je na ramiona, 
można je zdejmować wedle uznania! Mogą być stosowane w 
gospodarstwach rolnych, mleczarniach, a także w ogrodnictwie. 
Produkt dostarczany w parach.

Art.-Nr Produkt

124087100 M

124087200 L

124087300 XL

124087400 XXL
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Krem do rąk i ciała Eutra NATURA 
Przebadana dermatologicznie pielęgnacja ciała, 98% składników 
jest pochodzenia naturalnego : olej z pestek winogron, olej monoi, wosk 
pszczeli. Produkt nie zawiera barwników i konserwantów. Nie wykazuje działania 
podrażniającego, 150 ml naturalnego tłuszczu mlecznego zapewnia pielęgnację z 
nawilżeniem. Produkt działa jak emolient i zapewnia ochronę suchej i zniszczonej 
skóry. Wyprodukowano we Francji.

Art.-Nr Produkt

112505140 150 ml

Krem do rąk i ciała Eutra
150 ml kremu Eutra, zapewnia nawilżenie. Produkt działa jak 
emolienti zapewnia ochronę suchej i zniszczonej skóry. Hipoalergiczna formuła 
oparta o tłuszcz mleczny, bezwonna, nie zawiera barwników i konserwantów. Nie 
działa drażniąco, produkt został przebadany dermatologicznie. Wyprodukowano 
we Francji.

Art.-Nr Produkt

112505150 150 ml

Wazelina EUTRA
Wazelina EUTRA to naturalnie czysta i pozbawiona dodatków uniwersalna wazelina. 
Chroni i głęboko odżywia wszystkie suche, zniszczone i szorstkie obszary ciała. 
Wazelina jest produktem naturalnym i można ją stosować zarówno u ludzi jak i 
wszystkich gatunków zwierząt. Czysta wazelina; idealna do pielęgnacji rąk. Tubka 
75 ml.

Art.-Nr Produkt

112505007 75 ml

Mydło uniwersalne EUTRA
Czyści i myje wszystkie rodzaje powierzchni, przedmiotów i 
tekstyliów.Produkowane z łatwo degradowalnych naturalnych alkoholi tłuszczowych. 
Zapewnia skuteczne i dogłębne oczyszczenie i mycie. Nie zawiera fosforanów, 
formaldehydów, krzemianów, węglanów, siarczanów, wybielaczy ani innych 
szkodliwych substancji chemicznych. Delikatne dla skóry. Cytrynowy zapach. 
Niezwykle ekonomiczna, skoncentrowana formuła.

Art.-Nr Produkt

112522010 1000 ml

DEGRADOWALNE
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Roztwór hydroalkoholowy
Ten hydroalkoholowy roztwór stanowi praktyczny sposób na dezynfekcję rąk i ochronę 
przed infekcjami wirusowymi. Płynna formuła, idealna do dezynfekcji powierzchni. 
Pojemnik zawiera 3 l. Produkt dostarczany bez pompki. Zapewnia dezynfekcję i 
ochronę rąk. Roztwór hydroalkoholowy do antyseptyki rąk i powierzchni, zalecany 
przez WHO.

Art.-Nr Produkt

000608103 3 L

Żel hydroalkoholowy 
Ten hydroalkoholowy żel stanowi praktyczny sposób na dezynfekcję rąk i ochronę 
przed infekcjami wirusowymi. Zawiera glicerynę, dzięki czemu zapewnia większy 
komfort użytkownikom. Czas kontaktu żelu ze skórą jest dłuższy, a zatem jest 
bardziej skuteczny niż wysoce płynne roztwory. Produkt dostarczany bez pompki. 
Zapewnia dezynfekcję i ochronę rąk.

Art.-Nr Produkt

000608001 1 L

000608003 3 L
6
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60 cm

90 cm

30 mm

55 mm

86
 m

m

NIEZBĘDNY
produkt

Mata do kopyt SEPTICARE
Mały, najwyższej klasy model. Dzięki swojej grubości mata zapewnia działanie na 
całe kopyto. Pojemność: 21 litrów.

Art.-Nr Produkt

113100002 Wymiary: 90 x 60 x 4 cm 

Drewniany przyrząd do ściągania butów
Dzięki niemu z łatwością zdejmiesz buty po długim dniu pracy! Może być stosowany 
również w przypadku obuwia do jazdy konnej. Nie ślizga się.

Art.-Nr Produkt

132902 32 x 12 x 12,5 cm

Przyrząd do czyszczenia butów 
Higieniczne warunki pracy zaczynają się od pielęgnacji obuwia. Zapewnia 
czyszczenie bez wysiłku. Wykonany ze stali nierdzewnej. Automatyczny. Szczotka jest 
uruchamiana natychmiast po założeniu buta. Dostarczany w stanie zmontowanym.

Art.-Nr Produkt

132910005 5 brosses 
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Pompa pastwiskowa z  
panelem słonecznym 60W
Kompletny zestaw pompy pastwiskowej pozwala na dostarczenie wody ze zbiornika na pastwisko, 
zapobiegając zanieczyszczeniu jej odchodami zwierząt, a także powstrzymując erozję brzegów rzek 
i strumieni powodowaną przez bydło. Łatwy, niezawodny i autonomiczny sposób dostarczania wody 
dla zwierząt gospodarskich, w sytuacji gdy cieki wodne są ogrodzone. Pozwala to utrzymać jakość 
wody na wysokim poziomie i zachować zdrowy wzrost lokalnej flory i fauny.

Kompletny zestaw pompy pastwiskowej zawiera następujące elementy:

• 1 Skrzynka sterownicza z miejscem na akumulator 12V (brak w zestawie)
• 1 wąż 30 m z pompą zatapialną 
• 1 przełącznik pływakowy 
• 1 panel słoneczny 60W 

Panel słoneczny zapewnia stałą autonomię dla tego typu zestawu. Polipropylenowa skrzynka na akumulator 
jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i może pomieścić akumulator 12V o pojemności 85 Ah 
(brak w zestawie), zalecany dla  optymalnego działania zestawu pompy pastwiskowej.

Rolnicy coraz częściej muszą trzymać swoje zwierzęta gospodarskie z dala od cieków wodnych. Europejska 
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) ustanawia ramy dla ochrony wód śródlądowych, wód przejściowych 
(ujścia rzek), wód przybrzeżnych i podziemnych. Odgradzanie rzek zapewnia ochronę przed erozją brzegową.

Zasilany baterią słoneczną zestawy pompy pastwiskowej, można zintegrować ze wszystkimi zbiornikami 
i ciekami wód i wykorzystać do pojenia zwierząt. Zestaw zapewnia zwierzętom stały dostęp do wody 
pitnej, bez konieczności wymiany lub ładowania akumulatora (w zależności od sposobu składowania, 
warunków pogodowych, itp.). Umożliwia ppompowanie znacznych ilości wody. Zestaw wyposażony jest 
we włącznik pływakowy, który aktywuje pompę zanurzeniową, w momencie gdy poziom wody spada 
poniżej określonego minimum.

Pompa jest podłączona do 30-metrowego węża, który dostarcza wodę bezpośrednio ze zbiornika na 
pastwisko. Zestaw zasilany jest z akumulatora 12V (nie wchodzącego w skład zestawu) umieszczonego 
w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie. Polecamy akumulator o pojemności 85 Ah.

Zapotrzebowanie zwierząt na wodę jest bardzo zróżnicowane i zależy m.in. od temperatury, wilgotności 
i rodzaju paszy. Większość wypasanych zwierząt jest zwierzętami stadnymi i chce pić razem, dlatego 
wielkość poidła powinna na to pozwalać. Poprzez zwiększenie wysokości na jaką ma być pompowana 
woda, zmniejsza się wydajność pompy. Przy różnicy poziomu około 10 m, pracuje ona na na 65% swojej 
maksymalnej wydajności. Czas ładowania akumulatora energią słoneczną zmienia się w zależności od 
warunków pogodowych. Należy pamiętać, że latem wzrasta zapotrzebowanie zwierząt na wodę.

Zapotrzebowanie na wodę ma charakter orientacyjny. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z 
instrukcją obsługi.

Art.-Nr Produkt

119150 Kompletny zestaw z panelem słonecznym

maksymaln
warunków 

Zapotrzeb
instrukcj

Art.-Nr

119

NOWOŚĆ
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Control box and battery compartment   
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Zestawy pompy pastwiskowej  
z wężem i pływakiem  
Zestaw zawiera skrzynkę sterowniczą z miejscem na akumulator 12V,                                                                              
wąż 30 m z pompą zatapialną i  przełącznikiem pływakowym. Zestaw nie zawiera 
akumulatora ani panelu słonecznego, niezbędnych do jego działania. 

Art.-Nr Produkt

119150001 Zestawy pompy pastwiskowej z wężem i pływakiem  

NOWOŚĆ

Zestawy pompy pastwiskowej z wężem  
i pływakiem  
Panel słoneczny pozwala na uzyskanie autonomii i zapewnienie stałego dopływu 
wody ze zbiornika na pastwisko. 

Regulowany wspornik aluminiowy.

Opracowany do podłączenia do zestawu pompy pastwiskowej - bez regulatora 
napięcia.

Art.-Nr Produkt

119150002 Panel słoneczny 60W ze wspornikiem

NOWOŚĆ

Akumulator 85Ah do pompy pastwiskowej
Akumulator 85Ah idealny do pompy pastwiskowej. Gotowy do użycia. Zapewnia maksymalną 
moc przez cały czas użytkowania.

Art.-Nr Produkt

119150004 Akumulator 85Ah do pompy pastwiskowej
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Poidło pastwiskowe POLYPUMP 
Do doprowadzania wody ze studni i wód powierzchniowych. Dla maksymalnie 15 
zwierząt. Nowoczesny design połączony z ekstremalną wytrzymałością. Koryto 
wykonane z tworzywa sztucznego,  górna część z odlewu aluminiowego. Lekko 
pracująca przekładnia dźwigniowa. Waga ok. 12 kg. Specjalna membrana do 
odsysania na głębokość do 7 m. Przyłącze wody 1". Korek spustowy do szybkiego 
i łatwego czyszczenia

Art.-Nr Produkt

119140 Plastik i aluminium

Poidło model 61 
Emaliowana miska żeliwna. Zawór dla łagodnego przepływu wody. 1/2" przyłącze 
wody z góry lub z dołu. Do montażu na rurze lub ścianie. Mocowanie na 4 otworach. 
Przybliżony przepływ wody 6 l/min (przy ciśnieniu wody 5 bar).

Art.-Nr Produkt

119160 Żeliwo

Poidło model 10P 
Wysokiej jakości poidło tworzywa sztucznego. Lekko pracujący zawór dla łagodnego 
przepływu wody. 1/2" przyłącze wody z góry. Do montażu na rurze lub ścianie. 
Mocowanie z 2 otworami. Przybliżony przepływ wody 6,5 l/min (przy ciśnieniu wody 
5 barów).

Art.-Nr Produkt

119170 Plastik

OWOŚĆ
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Poidło z pływakiem   
Masywna miska i pokrywa z tworzywa sztucznego. Z odpornym zaworem pływakowym. 
1/2" przyłącze wody z boku. Łatwa regulacja poziomu wody. Przybliżony przepływ 
wody 10 l/min (przy ciśnieniu wody 5 barów).

Art.-Nr Produkt

119165 Plastik

Poidło z zaworem rurkowym  
Miska wykonana z żeliwa, malowana proszkowo. Lekko pracujący zawór rurowy zapewniający 
łagodny przepływ wody. 1/2" przyłącze wody od góry lub od dołu. Do montażu na rurze 
i ścianie. Mocowanie na 4 otworach. Przybliżony przepływ wody 12 l/min (przy ciśnieniu 
wody 5 barów).

Art.-Nr Produkt

119180 Żeliwo

Poidło z językiem ciśnieniowym XL  
Duża miska wykonana z żeliwa, malowana proszkowo. Wymienny zawór mosiężny. ½» 
przyłącze wody od góry lub z dołu. Do montażu na rurze i ścianie. 4 otwory mocujące. 
Przybliżony przepływ wody 8-10 l/min (przy ciśnieniu wody 5 barów).

Art.-Nr Produkt

119185 Żeliwo

Miska do pojenia z językiem 
ciśnieniowym  
Miska wykonana z żeliwa, malowana proszkowo. Wymienny zawór mosiężny. 1/2" przyłącze 
wody od góry lub z dołu. Do montażu na rurze i ścianie. 4 otwory mocujące. Przybliżony 
przepływ wody 8-10 l (przy ciśnieniu wody 5 barów).

Art.-Nr Produkt

119190 Żeliwo - język ze stali nierdzewnej

119195 Żeliwo - żeliwny język 

XL
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Jasnozielone wiadro epoksydowe 12L 
Ocynkowane + powłoka epoksydowa. Z dzióbkiem.

Art.-Nr Produkt

120003013 12l

Wiadro aluminiowe 12L 
Aluminium. Wyposażone w stalowy uchwyt. Z dzióbkiem.  Pojemność 12 litrów.

Art.-Nr Produkt

120003012 12 L

Wiadro na wodę 
Ocynkowane.

Art.-Nr Produkt

120003014 Pojemność 10l, Ø 28 cm

120003015 Pojemność 12l, Ø 30 cm

120003016 Pojemność 15l, Ø 32 cm

Zielone plastikowe wiadro   
Tworzywo sztuczne. Ekstremalnie trwałe i odporne na pęknięcia dzięki grubym 
ściankom. Bardzo stabilny uchwyt do codziennego użytku. Z wewnętrzną skalą.

Art.-Nr Produkt

122016 7l

122020 12l

122021 17l

Kabel grzejny z transformatorem 230 V / 12 V, 
chroniący przed zamarzaniem 
Z kablem zasilającym o długości 1,5 m. Odpowiedni do wszystkich rodzajów 
rur wodociągowych. Łatwy montaż. Niezawodny. Wystarczy zamontować kabel 
grzewczy za pomocą taśmy izolacyjnej na rurze wodociągowej i podłączyć 
wtyczkę do gniazdka. Gotowy do użycia. Zapobiega zamarzaniu wody w rurach 
doprowadzających wodę. Posiada certyfikat CE dla większego bezpieczeństwa. 
W połączeniu z dodatkową izolacją termiczną rur, zapewnia maksymalną 
ochronę do temperatury -35° Celsjusza. Uwaga: Kabel nie może zostać 
przecięty!

Art.-Nr Produkt

119200001  2.2  m - 23 W

119200002  2.7  m - 28 W

119200003  3.2  m - 33 W

119200004  3.7  m - 39 W

119200005  4.7  m - 47 W

119200006  4.9  m - 49 W

119200007  5.8  m - 58 W

119200008  7.2  m - 72 W

119200009  7.9  m - 79 W
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Kamera Farm Cam  
IP2 LUDA FARM
FarmCam IP2 jest inteligentną kamerą zaprojektowaną specjalnie dla rolnictwa. 
Oferuje szeroki zakres funkcji, dostarczając bezprzewodowo wysokiej jakości 
obraz HD do Twojego telefonu, tabletu lub komputera. Wytrzymała, wodoodporna 
konstrukcja, detekcja ruchu i podgląd w nocy. FarmCam IP2 jest stworzona do 
monitorowania każdego gospodarstwa. FarmCamIP2 może wysyłać alarmy i 
powiadomienia do rolnika, jego współpracowników lub sąsiadów, gdy tylko wykryje 
podejrzany ruch na monitorowanym obszarze poza normalnymi godzinami pracy.

Najważniejsze zalety 

- Obraz FullHD 1920 pikseli 

- Podgląd na żywo w aplikacji My.Luda.Farm na telefonie, tablecie lub komputerze 

- Połączenie WiFi. Instalacja trwa zaledwie 10 minut 

- Alarmy wykrywania ruchu wysyłane do rolnika, współpracowników lub sąsiadów 

- Wytrzymała, wodoodporna konstrukcja (IP66) z 3-letnią gwarancją po rejestracji 
online 

- Poczucie bezpieczeństwa. Kamery monitorują Twoje gospodarstwo 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu

Art.-Nr Produkt

LUD1075 FarmCam IP2
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FarmCam HD 
Bezprzewodowy system kamer, gotowy do instalacji w kilka minut - natychmiastowa 
transmisja wideo wysokiej jakości, bez żadnych zakłóceń. Obejrzyj wideo na ekranie 
lub połącz się z internetem, aby odbierać transmisję na swoim smartfonie, tablecie 
lub komputerze za pomocą aplikacji FarmCam. Kontroluj zwierzęta podczas 
wykonywania innych zajęć, rejestruj* ruch wokół maszyn w gospodarstwie lub 
oglądaj monitorowane obszary jedząc śniadanie przy kuchennym stole. Podłącz 
maksymalnie 4 kamery, wyświetlaj i powiększaj obraz na ekranie lub oglądaj 
przekaz ze wszystkich 4 kamer jednocześnie w widoku dzielonym. Aplikacja 
FarmCam umożliwia przełączanie pomiędzy widokiem z poszczególnych kamer 
lub uzyskanie podglądu z kilku kamer jednocześnie. Dzięki noktowizji, FarmCam 
monitoruje Twoją farmę zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera posiada funkcję 
wykrywania ruchu, nagrywa zarówno obraz, jak i dźwięk, a także może wysyłać 
powiadomienia i alarmy bezpośrednio na Twoją pocztę elektroniczną, jeśli wykryje 
ruch poza godzinami pracy. Wytrzymała, odporna na uszkodzenia mechaniczne 
i wodoodporna konstrukcja. Posiada 3-letnią gwarancję**. KOMPLETNE  
ROZWIĄZANIE MONITORINGU GOSPODARSTWA DLA ROLNIKÓW. Kompletny 
system kamer z obrazem wysokiej jakości. Rozwiązanie bezprzewodowe, które 
działa! (maks. zasięg 1250 m). Podgląd na ekranie lub za pośrednictwem aplikacji 
FarmCam na smartfonie, tablecie lub komputerze. Maksymalnie 4 kamery w 
systemie. Wykrywanie ruchu i noktowizja. Alarmy i powiadomienia bezpośrednio 
na Twoją skrzynkę e-mail. Nagrywanie. Dźwięk. Wytrzymała, wodoodporna 
konstrukcja (IP66) 

ZESTAW ZAWIERA 
• 1 kamerę HD FarmCam (full HD 1080- IP66) w komplecie.   Antenę 
dalekiego zasięgu z uchwytem ściennym z wkrętami. 
Kabel koncentryczny do anteny 9m Zasilacz (IP44) 12V, 1A Kabel zasilający 18m. 

• 1 odbiornik wideo (NVR) do FarmCam HD. Wewnętrzny dysk (HDD) 500GB, 2m 
kabel HDMI do TV lub PC. Wewnętrzny zasilacz 12V, 1A Kabel do routera 2m. 
Antena dalekiego zasięgu z uchwytem ściennym z wkrętami.

• Elementy dodatkowe: 3 Anteny wewnętrzne krótkiego zasięgu. 1 dodatkowa 
antena. Przedłużacz kabla koncentrycznego 9m. 2 naklejki.

Art.-Nr Produkt

LUD1073 Caméra FarmCam HD 

* z subskrypcją na stronie www.luda.farm

Idealna 
do komputera 

lub TV   
(bez połączenia z 

internetem)

Dodatkowy zestaw FarmCam HD - Luda Farm
Dodatkowa kamera do FARMCAM HD 

Art.-Nr Produkt

LUD1074 Dodatkowa kamera 
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NOWOŚĆ

Panel słoneczny do LUDA

Dodatkowa kamera

Akumulator POWERBANK LUDA

Kamera Farm Cam  
Mobility 4G 
Dzięki połączeniu 3G/4G i akumulatorowi możesz zainstalować FarmCam Mobility wszędzie tam 
gdzie jest zasięg sieci komórkowej. Działa wszędzie, w każdej chwili.FarmCam Mobility jest idealnym 
rozwiązaniem do monitorowania miejsc, w których nie ma dostępu do zasilania lub połączenia Wi-Fi. 
Dzięki akumulatorowi i karcie SIM możesz monitorować swoją posesję, maszyny, zwierzęta itp. w 
odległych miejscach. Wszędzie tam, gdzie jest zasięg sieci komórkowej, możesz zainstalować kamerę, 
jeśli tego potrzebujesz.Używając zestaw razem z SolarCharger FCM nie będziesz musiał nawet myśleć 
o ładowaniu akumulatora. Innymi słowy, prawdziwie mobilna kamera do skutecznego nadzoru.
Inteligentny czujnik ruchu wykrywa i rejestruje działania, które pojawiają się przed kamerą. Kiedy 
kamera zarejestruje aktywność, zostaniesz o tym poinformowany poprzez powiadomienie w swoim 
smartfonie lub poczcie e-mail. Odróżniając ciepłe obiekty np. od gałęzi drzew, które poruszają się na 
wietrze, czy w deszczu, inteligentny czujnik ruchu eliminuje fałszywe alarmy i zapewnia, że użytkownik 
jest powiadamiany tylko o prawdziwych zdarzeniach. Inne przydatne funkcje dołączone do kamery to 
Zoom, Noktowizor, Alarm i Dual-Way Audio (mikrofon/głośnik). Jeśli kamera wykryje intruzów, można 
interweniować, mówiąc do nich lub spróbować ich odstraszyć, uruchamiając funkcję Alarm kamery.

Właściwości:

• Używaj wszędzie tam, gdzie masz zasięg sieci 3G/4G.

• Akumulator, zapewniający pracę do 2 miesięcy, w zależności od zastosowania.

• Karta SIM, która automatycznie wybiera najsilniejszą sieć w zasięgu. Nie potrzeba żadnych 
ustawień: wystarczy podłączyć urządzenie.

• Deszcz/słońce, dzień/noc - umieść kamerę tam, gdzie chcesz, nie martwiąc się o pogodę.

•  Inteligentny czujnik ciepła i ruchu zapewnia, że użytkownik jest informowany o rzeczywistych 
zdarzeniach i eliminuje fałszywe alarmy.

• Karta SD do rejestracji aktywności, do których masz dostęp w swoim smartfonie poprzez 
aplikację FarmCam 2.0 

• Wbudowany mikrofon i głośnik pozwala na słuchanie tego, co się dzieje i rozmowę.

• Rozdzielczość 1080p (1920*1080) zapewnia wyraźne i ostre obrazy/filmy, zarówno w dzień, 
jak i w nocy.

• Wbudowany głośnik może aktywować się po wykryciu ruchu, aby odstraszyć niepożądanych 
gości.

• Umożliwia uruchomienie SmartPlug* po wykryciu ruchu.

• 3 lata gwarancji, pod warunkiem rejestracji na stronie internetowej Luda Farm. 

Art.-Nr Produkt

LUD1086 Kamera Farm Cam Mobility 4G

LUD1091 Panel słoneczny Caméra FarmCam mobility 4G

Kamera Machine Cam  
Mobility 4G     
NOWA WERSJA HD kamery Machine Cam Mobility HD z nowym, większym i lepszej 
jakości ekranem! Machine Cam Mobility HD to prawdziwie przenośna technologia: 
można ją nosić przy sobie, tak jak smartfona. Dysponujesz teraz jednym systemem 
nadzoru wideo, zamiast kilkoma na różnych urządzeniach. Kamera i akumulator są 
mocowane do maszyny za pomocą silnych magnesów. Nie musisz się martwić, że 
coś spadnie lub się poruszy. Przenoszenie z jednej maszyny do drugiej zajmuje tylko 
kilka sekund. Kamera Machine Cam Mobility HD jest dostarczana w wytrzymałym 
futerale, który jest łatwy do przenoszenia. Zestaw zawiera:

• Kamerę, siedmiocalowy monitor z ekranem HD i podstawką pod monitor, jeden 
kabel zasilający USB + zasilacz IGC 12V, kabel zasilający kamery,  PowerBank 
8700 + jedną ładowarkę

• PowerBank zapewnia 15 godzin pracy kamery, przy czasie ładowania 4 godziny. 
Pod koniec dnia należy podłączyć i naładować akumulator PowerBank.

• Machine Cam Mobility HD przesyła obraz wideo bez zakłóceń przez Wi-Fi.

• Kamera i akumulator są wodoodporne, mają stopień ochrony IP69K.

3-letnia gwarancja* (*Pod warunkiem rejestracji produktu na stronie internetowej 
LudaFarm)

Art.-Nr Produkt

LUD1096 Kamera Machine Cam Mobility 4G 

LUD1045 Dodatkowa kamera do MachineCamMobility i TrailerCam 5D

LUD1064 Dodatkowy PowerBank do MachineCamMobility

LUD1084 PowerBank 8700 LUDA FARM
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LUDA Fence Alarm  
Luda.Fence kontroluje ogrodzenie elektryczne, wskazując poziom napięcia 
bezpośrednio na Twoim telefonie. Informuje Cię, gdy napięcie gwałtownie spadnie. 
Luda.Fence może być używany w każdym miejscu w zasięgu sieci GSM.

Za pomocą telefonu możesz teraz monitorować swoje ogrodzenie 24 godziny na dobę 
przez cały rok. Dzięki opcji Alarm+, oprócz wykresu napięcia, który pomoże określić, 
czy jego spadek spowodowany był przez kontakt zwierząt, czy przez nadmierne 
porośnięcie roślinnością lub deszcz, użytkownik otrzymuje powiadomienie 
natychmiast, gdy napięcie na ogrodzeniu gwałtownie spadnie.

Funkcje te są dostępne w tej samej aplikacji, co inne produkty Smart Farming. 
Zapewniają natychmiastowy przegląd kluczowych obszarów w gospodarstwie 
bezpośrednio na telefonie komórkowym. W połączeniu z Luda.SmartPlug* możliwe 
jest zdalne włączanie i wyłączanie zasilania ogrodzenia, w momencie, gdy konieczna 
jest konserwacja lub naprawa. (*SmartPlug wymaga środowiska o stopniu ochrony 
IP 20.) W zestawie : Urządzenie Luda.Fence. Ładowarka 230 V. Ładowarka 12 V.                                                                                                                                               
Uziemienie. Zacisk na ogrodzenie. Zacisk uziemiający. 3 lata gwarancji (na stronie 
www Luda)

Art.-Nr Produkt

LUD1072 Luda Fence Alarm

12-miesięczny  
abonament 

ZA DARMO

Ładowarka z panelem  
słonecznym Luda Farm  
Solar Charger  
Luda.SolarCharger 3W - ładowarka z panelem słonecznym. 

Z panelem słonecznym podłączonym do zestawu FenceAlarm Twój akumulator 
będzie zawsze w pełni naładowany. Oznacza to, że nie musisz już demontować 
urządzenia FenceAlarm i przynosić go do domu w celu naładowania akumlatora. 
Warto zaoszczędzić czas i energię przy wykorzystaniu promieni słonecznych.

Naturalna energia w najlepszym wydaniu!

Art.-Nr Produkt

LUD1085 Ładowarka z panelem słonecznym Luda Farm Solar Charger 

Smart Plug  
Luda.SmartPlug łączy Twoje urządzenia elektroniczne z aplikacją My.Luda.Farm i zamienia 
zwykłe maszyny w inteligentny sprzęt rolniczy. Luda.SmartPlug łączy się za pośrednictwem 
sieci telefonicznej, zapewniając całkowite pokrycie terenu zasięgiem sieci i wyposażona jest 
w czujnik temperatury o rozszerzonym zakresie funkcjonalności. Urządzenie umożliwia 
włączanie i wyłączanie sprzętów z telefonu lub tabletu, monitorowanie temperatury i 
zużycia energii na prostych wykresach. Dzięki rozszerzonemu pakietowi Control+, Luda.
SmartPlug dostarcza szereg zaawansowanych funkcji timera i sterowania klimatyzacją. 
Dzięki rozszerzonemu pakietowi Alarm+ użytkownik otrzymuje powiadomienia w przypadku 
zaniku zasilania lub zmian zasilania lub temperatury poza ustawiony zakres alarmowy. 
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki możliwości zdalnego usuwania problemów, gdy tylko się 
one pojawiają. SmartPlug łączy wszelkie urządzenia elektroniczne z aplikacją My.Luda.Farm. 
Umożliwia włączanie/wyłączanie ważnych urządzeń elektronicznych za pomocą telefonu, 
tabletu lub komputera z dowolnego miejsca. Monitoruj temperaturę i  zużycie energii na 
prostych wykresach bezpośrednio na swoim telefonie. Odbieraj alarmy na swoim telefonie 
lub przez e-mail, gdy tylko wystąpi awaria zasilania. Odbieraj alarmy, gdy temperatura 
spadnie poza ustawiony zakres lub gdy zmieni się bardzo gwałtownie. Odbieraj alarmy, gdy 
zużycie energii spadnie poza ustawiony zakres. Z rozszerzonym pakietem Control+,  połącz 
funkcje monitorowania z zaawansowanymi timerami, włączaj/wyłączaj zasilanie o zachodzie 
i wschodzie słońca lub w przypadku zmian temperatury pomieszczenia.

Art.-Nr Produkt

LUD1071 Smart Plug
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KARMIDŁA

Przenośny żłób, 13.5 litra 
Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie. 
Z uchwytami montażowymi i uchwytem do przenoszenia,  pojemność 13,5 litra.  
Wymiar: szerokość x wysokość x głębokość = 36 x 37 x 31cm

Art.-Nr Produkt

122203002 Czarny

122203006 Turkusowy

122203008 Zielony

122203009 Kaki

122203020 Fioletowy

Żłób narożny  
Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Wytrzymały i polecany 
szczególnie dla cieląt.

Art.-Nr Produkt

122204100 16 L

Żłób z zawiesiem  
Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Przenośny. Stosowany 
w pomieszczeniach dla cieląt.

Art.-Nr Produkt

122204200 50 L

Żłób narożny, 24 litry 
Wykonany z bardzo mocnego tworzywa sztucznego. Odporny na uderzenia. 
Zaokrąglony rant. Pojemność 24 litry. Szerokość ok. 63cm.

Art.-Nr Produkt

122204 24 L 

Uniwersalny żłób z uchwytem 
Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie.  
Z uchwytem. Pojemności 13 litrów. Wymiar: szerokość x wysokość x głębokość = 36,5 x 
38 x 28 cm.

Art.-Nr Produkt

122205008 Zielony

122205002 Czarny 

Żłób na paszę, bez uchwytu 
Wykonany z tworzywa sztucznego z uchwytami stalowymi idealnie dopasowanymi do 
drzwi boksów. Bardzo wytrzymały. Wymiary: 38,1 x 30,5 x 25,4 cm 

Art.-Nr Produkt

122202002 Czarny 

122202006 Niebieski

122202008 Zielony

122202020 Fioletowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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KARMIDŁA

Żłób uniwersalny  
Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie. 
Pojemność 12 litrów, z wewnętrzną skalą. Wymiary: 41 x 34 x 35 cm.

Art.-Nr Produkt

122207002 Czarny 

122207008 Zielony

Żłób dla cieląt i owiec  
Wykonany z bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Zaokrąglone 
krawędzie. Pojemność 8,5 litra. Możliwość zastosowania listwy brzegowej z 
prętami do karmienia źrebiąt. Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość = 35 
x 22,5 x 28 cm.  

Art.-Nr Produkt

122208002 Czarny 

122208008 Zielony

Żłób dla źrebiąt  
Z listwą brzegową i regulowanymi prętami. Wykonany z bardzo odpornego 
na uderzenia tworzywa. Zaokrąglone krawędzie. Pojemność 8,5 litra. Dzięki 
regulowanym prętom tylko źrebaki mogą pobierać z niego paszę. Łatwe, szybkie 
i elastyczne dostosowanie do wzrostu zwierząt. Wymiary: szerokość x wysokość 
x głębokość = 35 x 22,5 x 29 cm. 

Art.-Nr Produkt

122209002 Czarny 

122209008 Zielony

Żłób kwadratowy  
Wykonany z mocnego i bardzo odpornego na uszkodzenia tworzywa. Pojemność 
ok. 10 litrów.  Z zaokrąglonymi krawędziami. Specjalna konstrukcja zapobiegająca 
przewracaniu.

Art.-Nr Produkt

122204300 10 L

Żłób z zawiesiem i pałąkiem 
Bardzo solidny.

Idealny do transportu. Pojemność około 14l. Dostępny w kilku kolorach.

Art.-Nr Produkt

122206001 Biały

122206002 Czarny

122206003 Czerwony

122206006 Niebieski

122206007 Jasnozielony

122206008 Zielony

122206020 Liliowy

122206022 Turkusowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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PODAJNIKI NA SIANO

Pojemnik na lizawkę solną 
Plastikowy pojemnik na lizawkę solną zapobiega stratom i zanieczyszczeniu 
suplementów mineralnych. Pomaga kontrolować spożycie soli przez zwierzęta. 
• Do okrągłych i kwadratowych lizawek solnych i mineralnych o masie do 10 kg, 
• Masywna konstrukcja

• Krawędź zapobiegająca podgryzaniu przez zwierzęta  

• Tworzywo sztuczne, odporne na promieniowanie UV

Art.-Nr Produkt

119300002 Czarny

119300004 Brązowy

119300006 Niebieski

119300008 Zielony

119300021 Fioletowy

Pojemnik na lizawkę solną
Plastikowy pojemnik na lizawkę solną zapobiega stratom i zanieczyszczeniu 
suplementów mineralnych. Pomaga kontrolować spożycie soli przez zwierzęta. 
• Do okrągłych i kwadratowych lizawek solnych i mineralnych o masie do 10 kg, 
• Masywna konstrukcja

• Krawędź zapobiegająca podgryzaniu przez zwierzęta  

• Tworzywo sztuczne, odporne na promieniowanie UV 

Art.-Nr Produkt

119300204 Brązowy

Paśnik na siano duży 
Ze stali ocynkowanej. Stabilny i solidny model. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Art.-Nr Produkt

119400003 Głębokość: 70 cm. Wysokość: 45 cm. Szerokość: 70 cm

119400004 Głębokość: 21 cm. Wysokość: 35 cm. Szerokość: 50 cm

Paśnik na siano narożny 
Głębokość: 60 cm. Typ kratki: drobny. Wysokość: 83 cm. Szerokość: 53,0 cm 

Art.-Nr Produkt

119400001 33 x 60 x 53 cm 

Paśnik na siano narożny 
Głębokość: 53 cm. Typ kratki: Pręty o średnicy 12 mm. Wysokość: 83 cm. Szerokość: 
53,0 cm.

Art.-Nr Produkt

119400002 83 x 53 x 83 cm 

Paśnik na siano półokrągły 
Półokrągły. Głębokość: 42 cm. Wysokość: 62 cm. Szerokość: 73.0 cm. Materiał: 
Stal ocynkowana. 

Art.-Nr Produkt

119400005 73 x 62 x 42 cm 

NOWOŚĆ

50 cm

NOWOŚĆ

70 cm
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SZCZOTKI

40 cm

60 cm

80 cm

Szczotka do zamiatania PCW
Wysokość: 90 mm. Szerokość: 70 mm. Materiał: PVC Idealna dla nierównego 
podłoża. Do zamiatania dużych powierzchni (na mokro lub sucho). Dostarczana 
bez uchwytu. Występuje w 3 rozmiarach.

Art.-Nr Produkt

129300040 40 cm

129300060 60 cm

129300080 80 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

29 cm Uniwersalna 40 cm

Duża 40 cm

40 cm

40 cm

50 cm

60 cm

50 cm

60 cm

Szczotka do zamiatania 
Gama 3 wysokiej klasy szczotek. Dostarczane bez uchwytu. Możliwość stosowania 
z uchwytami 129007002 i 129007003.

Art.-Nr Produkt

129300100 Szczotka do zamiatania - 29 cm 10

129300120 Szczotka do zamiatania uniwersalna - 40 cm 6

129300140 Szczotka do zamiatania, duża - 40 cm 4

Szczotka do zamiatania ARENGA/ELASTON
Uchwyt na trzonek z tworzywa sztucznego (24 mm). Wiąże kurz, odporna na wilgoć 
i bardzo wytrzymała dzięki włosiu Arenga/Elaston. Idealna do dużych powierzchni. 
Dostarczana bez trzonka. Dedykowane trzonki: 31166, 31034

Art.-Nr Produkt

129300160 40 cm 10

129300180 50 cm 10

129300200 60 cm 10

Szczotka gospodarcza
Wykonana z drewna, z otworem na trzonek (24 mm). Z czerwonym, odpornym na 
wilgoć włosiem z PCV. Dostarczana bez trzonka. Dedykowany trzonek: 129007002

Art.-Nr Produkt

129300220 40 cm 10

129300240 50 cm 10

129300260 60 cm 10
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SZCZOTKI

32 cm

30 cm

Miotła chodnikowa
Znana również jako «miotła paryska». Do zamiatania liści, słomy i innych lekkich 
odpadów. Dostarczana bez trzonka. Różne kolory.

Art.-Nr Produkt

129312001 Bez trzonka

Miotła z trzonkiem, 30 cm
Długość uchwytu: 94 cm. Długość miotły: 139 cm. Szerokość miotły: 30 cm. Waga 
miotły z uchwytem: 0,7 KG

Art.-Nr Produkt

129312003 Długość całkowita 138 cm

Szczotka drogowa PCV 32 cm
Wysokość: 130 mm Szerokość: 70 mm Długość: 320 mm. Materiał: PVC Do 
zamiatania niewielkich powierzchni, na sucho lub mokro. Dostarczana bez trzonka.

Art.-Nr Produkt

129310 32 cm

NOWOŚĆ

Trzonek drewniany, Ø28 mm
Może być używany z art. nr 129300040-060-080, 129312, 129312001. 

Art.-Nr Produkt

129390 Średnica: 28 mm

Szczotka podwórkowa
Wykonana z drewna, z otworem na trzonek (24 mm) . Bardzo trwała dzięki mocnemu 
włosiu z tworzywa sztucznego Elaston. Dostarczana bez trzonka. Odpowiednie 
trzonki: 129007002 i 129007003 

Art.-Nr Produkt

129310100 32 cm 10

129310200 40 cm 10

32 cm

40 cm



168 rolos@horizont.com.pl

WIDŁY

Widły do trocin z uchwytem
Metalowe widły z uchwytem 120 cm. Przeznaczone do boksów z trocinami. Szerokość 
wideł: 35 cm.

Art.-Nr Produkt

129480100 120 cm 

Widły do siana, 3 zęby
Widły do siana z 3 zębami i jesionowym trzonkiem o długości 135 cm. Powłoka 
antykorozyjna. 

Art.-Nr Produkt

129480400 Wysokość i szerokość wideł: 30 cm - Lakier złoty

129480500 Szerokość zębów : 26 cm - Lakier srebrny

Widły do obornika, 4 zęby
Widły z 4 zębami, idealne do obornika. Z jesionowym trzonkiem o długości 135 
cm. Wysokość zębów: 23 cm. Szerokość zębów : 31 cm. Powłoka antykorozyjna, 
ocynkowane.

Art.-Nr Produkt

129480600 Lakier srebrny

129480300 Lakier złoty

5

5

NOWOŚĆ

Fourche avec douille de fixation 
Bez trzonka. Lakierowane w połowie na złoto i w połowie na srebrno. Odpowiednie 
trzonki: 129007008 i 129007010

Art.-Nr Produkt

129480510 26 x 20cm - 3 zęby 5

129480610 28 x 22cm - 4 zęby 5

129480620 36 x 34cm - 6 zębów 5
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WIDŁY

Widły do obornika   
Widły z zębami z wytrzymałego poliwęglanu. Boczne zęby są podniesione. Długość 
zębów około 30 cm. Szerokość wideł: około 42 cm. Bez trzonka. Dedykowany trzonek: 
129480201.

Art.-Nr Produkt

129480200 Poliwęglan

Trzonek aluminiowy do wideł    
Długość około 123 cm.

Art.-Nr Produkt

129480201 Poliwęglan

Widły to trocin «Oryginalne szwedzkie» 
Ekstremalnie wytrzymałe, elastyczne, praktycznie niełamliwe tworzywo sztuczne 
z dużą ilością poliwęglanu. Gęste zęby do łatwego zbierania wiórów i obornika. 18 
zębów. Szerokość wideł ok. 40 cm. Bez trzonka.

Art.-Nr Produkt

129480102 Szary

129480106 Niebieski

129480108 Zielony

129480120 Fioletowy 

Trzonek do wideł szwedzkich 
W zestawie ze śrubami. Średnica ø 26 mm. Długość 115 cm. Aluminiowy z uchwytem 
z tworzywa sztucznego.

Art.-Nr Produkt

129480112 Szary

129480116 Niebieski

129480118 Zielony

129480121 Violet

Widły do obornika z wysokimi brzegami 
Obornik nie wypada z wideł. W całości z tworzywa sztucznego. 17 zębów. Długość 
zębów około 35 cm. Szerokość wideł około 40 cm. Bez trzonka.

Art.-Nr Produkt

129480202 Widły

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ŁOPATY I SZUFLE

Zestaw do sprzątania stajni 
Kompletny zestaw z łopatą i grabiami. Idealny do czyszczenia boksów stajennych.

Art.-Nr Produkt

129480205 Zestaw do sprzątania stajni

129480206 Łopata

129480207 Grabie

Grabie do siana
Solidne, wysokiej jakości tworzywo sztuczne o wysokiej trwałości. Szerokość około 
64 cm. Dostarczane bez trzonka. Odpowiedni trzonek: 129007003.

Art.-Nr Produkt

129481 16 zębów, jednostronnych 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆO

Szufelka do paszy z tworzywa 
Szufelka do paszy z tworzywa. Łatwa w użyciu i czyszczeniu. Nietoksyczny materiał. 
Pojemność 1,5kg. Dostępna w 4 kolorach.

Art.-Nr Produkt

129011003 Czerwona

129011010 Żółta

129011019 Pomarańczowa

129011002 Szara

Szufelka metalowa do ziarna
Szufelka do ziarna z blachy ocynkowanej. Plastikowa rączka.

Art.-Nr Produkt

129010100 Pojemność: 1,5l 

129010150 Pojemność: 2l 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ Pojemnik na nieczystości z uchwytem
Wykonany z tworzywa. Bez trzonka. Odpowiedni trzonek: 129007013.

Art.-Nr Produkt

129007 DIA 23 NMNIEZBĘDNY
produkt
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ŁOPATY I SZUFLE

Szufelka aluminiowa płaska
Szufelka aluminiowa do zadawania paszy. Wysoka jakość.

Art.-Nr Produkt

129010001 Pojemność: 1 kg 

129010002 Pojemność: 1,6 kg

129010005 Pojemność: 2,5 kg

Szufelka aluminiowa półokrągła
Dzięki tej wysokiej jakości, aluminiowej półokrągłej szufelce, możesz z łatwością 
karmić swoje zwierzęta. Jej konstrukcja zapewnia nieporównywalną odporność, 
a także lekkość, którą docenisz podczas pracy! Materiał: Aluminium. Kształt 
półokrągły mały.

Art.-Nr Produkt

129010003 Pojemność: 0,750 kg 

129010004 Pojemność: 1,6 kg 

129010006 Pojemność: 2,5 kg

Szufelka do paszy z tworzywa
Kolor: biały. Materiał: tworzywo. Mała szufelka do paszy z tworzywa. Nietoksyczna.

Art.-Nr Produkt

129012 Pojemność: 1l 

129012015 Pojemność: 1,5l 

129012020 Pojemność: 2l 

Łopata aluminiowa do ziarna
Dostarczana z trzonkiem. Materiał: Aluminium.

Art.-Nr Produkt

129015 Trzonek 1,3 m 

NOWOŚĆŁopata «Holsteiner»
Bez trzonka. Stal malowana proszkowo. Odpowiednie trzonki: 31240, 31033 i 31058, 
129007004, 129007006 i 129007007.

Art.-Nr Produkt

129015100 27 x 25 cm 5
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ŁOPATY I SZUFLE

Łopata aluminiowa  
Art.-Nr Produkt

129015800 z uchwytem T 41 x 33 cm

Kubek do paszy 1,5l
Z wewnętrzną skalą zapewniającą łatwy pomiar ilości zadawanej paszy. Wysokiej 
jakości tworzywo, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Idealny do karmy w 
workach - krótki uchwyt zapobiega pękaniu

Art.-Nr Produkt

129016 Czerwony

NOWOŚĆ

Łopata aluminiowa 
Grubość ścianki: 2 mm. Odpowiednie trzonki 129007004, 129007006 i 129007007..

Art.-Nr Produkt

129015300 Bez uchwytu 38 x 38 cm 5

129015400 Z uchwytem 38 x 38 cm

129015500 Bez uchwytu 34 x 33 cm 5

Łopata aluminiowa 
Grubość ścianki: 2,5 mm. Odpowiednie trzonki 129007004, 129007006 i 129007007. 

Art.-Nr Produkt

129015600  38x38 cm 5

Łopata aluminiowa 
Odpowiednie trzonki 129007004, 129007006 i 129007007. 

Art.-Nr Produkt

129015700 Bez uchwytu 41 x 33 cm 5
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ZGARNIAKI

Zgarniacz do obornika półokrągły PRO-LINE 
65cm
Zgarniacz półokrągły, wykonany z ocynkowanej blachy. Wymienna guma. Dostarczany 
bez trzonka.

Art.-Nr Produkt

129005300 65 cm 

Zgarniacz do obornika prosty 60cm
Wymienna guma. Dostarczany bez trzonka. Ocynkowany. Szerokość 60 cm. Idealny 
do użycia po umyciu posadzki. W komplecie 2 gumy, art. nr 129006.

Art.-Nr Produkt

129005 60 cm 

129006 Długość: 60 cm. Kolor: czarny   

Zgarniacz do obornika półokrągły 75cm
Wymienna guma i mocowanie trzonka. Dostarczany bez trzonka. Ocynkowany. 
Zapasowa guma 75 cm: art. nr 129 002. Zapasowa guma 55 cm: art. nr 129 004

Art.-Nr Produkt

129001 Szerokość: 75 cm 

129003 Szerokość: 55 cm 

Zgarniacz do obornika SMP
Zgarniacz, model wzmocniony. Ocynkowany. Dostarczany bez trzonka.

Art.-Nr Produkt

129008
75 cm
Zapasowa guma art. nr 129002

129009 55 cm
Zapasowa guma art. nr 129004

Zgarniacz prosty ECO-LINE 55 cm
Zgarniacz prosty ze stali ocynkowanej.

Art.-Nr Produkt

129005800 55 cm 

55 cm

75 cm

60 cm

55 cm

75 cm

55 cm

65 cm



174 rolos@horizont.com.pl

ZGARNIAKI

Zgarniacz prosty ze stali nierdzewnej
Dostarczany z 2 gumami. Idealny do stosowania po umyciu posadzki.

Art.-Nr Produkt

129005400 40 cm 

129005410 55 cm 

Zgarniacz ze stali nierdzewnej 60 cm
Stal nierdzewna. Przeznaczony do czyszczenia chlewni, obór, stajni. Dostarczany 

bez trzonka. Szerokość: 60 cm.

Art.-Nr Produkt

129005100 60 cm 

Zgarniacz do obornika prosty PRO-LINE 65cm
Zgarniacz prosty ze stali nierdzewnej. Szerokość: 65 cm.

Art.-Nr Produkt

129005500 65 cm 

Zgarniacz zielony 35 cm
Z i e l o n y ,  l a k i e r o w a n a  s t a l .  D o s t a r c z a n y  b e z  t r z o n k a . 

Art.-Nr Produkt

129009100 35 cm 

Drewniany trzonek do zgarniaczy 1,30 cm
Drewniany trzonek do zgarniaczy. Średnica: 30 mm. Długość: 1,30 m. 

Art.-Nr Produkt

129007001 1,30 m 

Ściągaczka do wody ze stali nierdzewnej
S k u t e c z n i e  u s u w a  w s z e l k i e  z a b r u d z e n i a  z 
c z y s z c z o n y c h  p o w i e r z c h n i .  L e k k a  i  ł a t w a  d o  m y c i a . 

Art.-Nr Produkt

129271 44 cm

129272 60 cm

55 cm

60 cm

65 cm

35 cm

44 cm

60 cm
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TRZONKI

Trzonek drewniany 1400 x 24 mm
Art.-Nr Produkt

129007002  Ø 28 mm 

Trzonek drewniany do wszystkich rodzajów grabi 
do siana i ściągaczek do wody 1500 x 28 mm
Art.-Nr Produkt

129007003  1500 x 28 mm 

5

5

Trzonek bukowy do łopat
Art.-Nr Produkt

129007004  1300 x 41 mm 

129007005  1300 x 32 mm 5

Trzonek jesionowy do łopat z uchwytem T  1100 x 41 mm
Art.-Nr Produkt

129007006 1100 x 41 mm 

5

Wygięty trzonek jesionowy do wideł 1350 x 36 mm
Art.-Nr Produkt

129007008 1350 x 36 mm 

5

5

Trzonek jesionowy do łopat z uchwytem T  1300 x 41 mm
Art.-Nr Produkt

129007007 1300 x 41 mm 5

Wygięty trzonek jesionowy metalowym okuciem 
do wideł 1350 x 36 mm
Art.-Nr Produkt

129007009 1350 x 36 mm 5

Wygięty trzonek jesionowy T do wideł  1350 x 36 mm
Art.-Nr Produkt

129007010 1350 x 36 mm 5

Trzonek bukowy do wszystkich zgarniaczy do 
nieczystości 1200 x 36 mm
Art.-Nr Produkt

129007011 1200 x 36 mm 5

Trzonek sosnowy do wszystkich zgarniaczy do 
nieczystości 1700 x 32 mm
Art.-Nr Produkt

129007012 1700 x 32 mm 5

Trzonek bukowy 1800 x 40 mm
Art.-Nr Produkt

129007013 1800 x 40 mm 5

NOWOŚĆ
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Spryskiwacz «soft comfort grip» 
Spryskiwacz «Soft Comfort Grip». Solidna obudowa z gumową powłoką 

«Thermoguard», która zapewnia pewne trzymanie, nawet w mokrych dłoniach.

Art.-Nr Produkt

123390 Cynk

Spryskiwacz uniwersalny 
Regulowany strumień z mosiężną dyszą. Anatomiczny kształt, odporny na 
uszkodzenia. 

Art.-Nr Produkt

123400 Odporny na uszkodzenia 

CRESYL® dezynfekujący środek bakteriobójczy
CRESYL jest skutecznym środkiem dezynfekującym na bazie oleju fenolowego i 
krezolowego. Produkt idealnie nadaje się do czyszczenia i dezynfekcji obór, klatek 
dla królików, kurników i wszystkich urządzeń transportowych. Koncentrat 3% (3 
litry środka na 100 l wody). Pojemność 1l.

Art.-Nr Produkt

601001 Pojemność: 1l

601005 Pojemność: 5l

12

4

EUTRA środek osuszający  
Środek osuszający EUTRA jest bardzo skutecznym produktem 
do utrzymania suchej ściółki, a tym samym utrzymania higieny 
w budynkach inwentarskich. Produkt doskonale nadaje się do stosowania w 
chlewniach, oborach, stajniach i kurnikach. Składa się z minerałów, które pochłaniają 
substancje płynne i olejków eterycznych o właściwościach dezynfekujących. Produkt 
ten pomaga utrzymać czystość w miejscach, gdzie przebywają zwierzęta. Wyraźnie 
ogranicza ryzyko zachorowań i zauważalnie poprawia jakości powietrza. Preparat 
EUTRA Barn Dryer jest szczególnie odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach 
ze ściółką, dla młodych prosiąt oraz do posypywania nowo narodzonych zwierząt, 
co zmniejsza ryzyko kąsania i sprzyja gojeniu. Zmniejszenie emisji amoniaku (do 
53%). Wpływa na poprawę dobrostanu zwierząt. Stosowanie: Proszek nanosić w 
ilości od 30 do 300 g na m² w zależności od zanieczyszczenia i ryzyka infekcji. Skład: 
Węglan wapnia, difosforan wapnia, środki dezynfekujące i stabilizatory. 

Art.-Nr Produkt

112570250 25 kg 

Spryskiwacz Gilmour 
Spryskiwacz Gilmour do gorącej lub zimnej wody. Wykonany z odlewu aliminium. 
Izolowany uchwyt i mosiężna dysza. Uszczelka samoregulujaca ze złączem. 
Blokowanie uchwytu do ciągłego polewania.

Art.-Nr Produkt

123500 Kolor: czerwony
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WAGI

Licznik manualny KAMER 
Ułatwia policzenie stada zwierząt. Czterocyfrowy. Ręczny. 

Art.-Nr Produkt

129041 Metalowy

Waga elektroniczna 
Czytelny wyświetlacz. Precyzyjna elektronika, ze skalą co 10g. Waga może być 
wskazywana w kg lub w funtach. Posiada bardzo poręczny, ergonomiczny uchwyt, który 
pozwala na pewne trzymanie podczas ważenia.

Art.-Nr Produkt

129051025 25 kg Stopniowanie co 20 g

129051050 50 kg Stopniowanie co 20 g

129051100 100 kg Stopniowanie co 100 g

129051150 150 kg Stopniowanie co 100 g

Waga cyfrowa 
Wyświetlacz cyfrowy, różne kolory. Solidna, precyzyjna i niezawodna. Duży i jasny 
wyświetlacz z diodami LED umożliwia łatwy odczyt. Wstrząsoodporna i odporna 
na wibracje konstrukcja sprawia, że ważenie jest szybkie i stabilne. Podnoszenie, 
ważenie i rejestracja danych odbywają się jednocześnie. Szerokie zastosowanie w 
budownictwie, rolnictwie, magazynie, fabryce, itp.

Art.-Nr Produkt

129053030 300 kg Stopniowanie co 100g 

129053100 1000 kg Stopniowanie co 500g 

Waga elektroniczna 200 kg 
Nowy model z bardziej zaawansowaną elektroniką. Wszechstronny, niezawodny, 
dokładny i łatwy w użyciu. Nowy duży wyświetlacz LCD dla lepszej widoczności 
(do 10 m). Zdejmowany hak.

Art.-Nr Produkt

129051200 200 kg 
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WAGI

Standardowa waga zegarowa 
Produkt nie jest przeznaczony do użycia w handlowych pomiarach wagi. 

Art.-Nr Produkt

129055005 5 kg Stopniowanie co 20 g 

129055010 10 kg Stopniowanie co 50 g 

129055025 25 kg Stopniowanie co 100 g 

129055050 50 kg Stopniowanie co 250 g 

129055100 100 kg Stopniowanie co 500 g 

129055250 250 kg Stopniowanie co 1000 g 

Waga wędkarska 
Stopniowanie: co 250g. Zakres w kg: do 20 kg. 

Art.-Nr Produkt

129049 Do 20 kg 

Waga kuchenna 150 kg 
Waga kuchenna z systemem precyzyjnych czujników. Duży podświetlany wyświetlacz 
LCD. Różne jednostki pomiaru (kg, lb, b / oz)- Kalibracja zewnętrzna - funkcja 
tarowania - Nośność: 150 kg- Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii i 
przeciążenia - Przenośny wyświetlacz (na ścianie, na biurku ...) - Umożliwia ważenie 
dużych opakowań bez zasłaniania wyświetlacza - Obudowa ze stali nierdzewnej 
- Zasilanie: 1 bateria 5Vx4AA lub zasilacz 110V (w zestawie) - Nie zatrzymuje 
się automatycznie - Wbudowany zegar (naciśnij przycisk ON/TIME, aby zobaczyć 
godzinę) - Minimalna waga: 300g - stopniowanie co 50g.

Art.-Nr Produkt

129052150 150 kg 
Stopniowanie co 50 g
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TERMOMETRY

Termometr cyfrowy Mini/maxi z podwójnym 
wyświetlaczem
Termometr MINI/MAXI  rejestruje maksymalne i minimalne temperatury uzyskane 
w danym okresie. Termometr należy zainstalować w pozycji pionowej, z dala od 
ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Dane techniczne 

Wyświetlacz cyfrowy : Rejestrowana temperatura maksymalna/ minimalna 
-40+50°C/-40+ 120°F Rozdzielczość wyświetlacza: 0.1° 

Przycisk Reset. Skala tradycyjna: Wskazania temperatura maksymalna/ minimalna 
-40+50°C/-40+ 120°F Podziałka 1 °Plastikowa obudowa

Ochronny daszek. Bateria AAA.

Art.-Nr Produkt

129021250 Biały

Termometr cyfrowy Mini/maxi
Termometr wewnętrzny lub zewnętrzny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. 
Temperatura °C/°F. Z min-max. Montaż ścienny. Działa z 2 bateriami AAA 1,5V 
(w zestawie).

Aby zresetować wartości termometru, konieczne jest wciśnięcie na kilka sekund 
przycisku «Clear».

Wymiary: 80 x 132 x 30 mm Waga: 86 gramów (bez baterii).

Dostępny również w kolorze zielonym.

Art.-Nr Produkt

129021200 Biały

129021208 Zielony

Termometr/higrometr mini/maxi 
Specyfikacja : -50+ 70°C / -58+ 158°F / 20-99% RH. Rozdzielczość wyświetlacza: 
0,1 / 1 % RH. Dokładność: ± 1 °C / ±2°F / ±5% RH. Przewód: 200 cm. Podwójny 
wyświetlacz. Funkcje termometru: MAX/MIN- IN/OUT Alarm zamrożenia. Funkcje 
higrometru: INT. 1 bateria AAA.

Art.-Nr Produkt

129021300 Biały

Termometr wewnętrzny/zewnętrzny z 
podwójnym wyświetlaczem  
Specyfikacja -50+ 70°C / -58+ 158°F. Rozdzielczość: 0,1°. Dokładność: ± 1°C /±2°F. 
Przewód : 200 cm. MAX/MIN IN/OUT Alarm. Bateria AAA.

Art.-Nr Produkt

129021400 Biały
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TERMOMETRY

Termometr
Termometr do niskich temperatur. Wymiary: 160 x 29 mm. Waga: 18 g. Zakres 
pomiaru temperatury: od -40 °C do 20 °C.

Art.-Nr Produkt

129026 Przeznaczony do zamrażarek

Termometr cyfrowy z sondą
Termometr cyfrowy z długą sondą i uchwytem. Przeznaczony do pomiaru 
temperatury w zbiornikach, sianie, serach, ziemi i trudno dostępnych miejscach. 
Sonda ze stali nierdzewnej, odpowiednia do kontaktu z żywnością.

Charakterystyka: Stała, bardzo długa sonda : 1,45m. -50°C do +200°C / -58°F do 
+392°F. Rozdzielczość: 0,1°. Dokładność: ±1°C / ±2°F. Duże cyfry. Sonda ze stali 
nierdzewnej. Uchwyt. 1 bateria LR03AAA. Jeśli odczyt na wyświetlaczu jest słabo 
widoczny, należy wymienić baterię.

Art.-Nr Produkt

129021560 Wysokość: 145 cm

15
 c

m

25
 c

m

40
 c

m Termometr ścienny
Art.-Nr Produkt

129023 15 cm

129025002 25 cm

129022 40 cm
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WSKAŹNIKI DESZCZU/ DZWONKI

Deszczomierz
W celu dokonania pomiaru, deszczomierz należy umieścić na otwartej przestrzeni 
w pozycji pionowej.

Art.-Nr Produkt

129030 Deszczomierz

Deszczomierz elektroniczny bezprzewodowy 
Funkcje :

- Pomiar deszczu od 0 do 9999 mm. - Alarm deszczowy - termometr wewnętrzny/
zewnętrzny.

- Alarm temperaturowy.

- Data i godzina.

- Dostarczany z kolektorem deszczowym i cyfrowym ekranem.

- Zestaw nie zawiera baterii.

Art.-Nr Produkt

129031100 Deszczomierz elektroniczny bezprzewodowy 

Dzwonek ścienny
Wysokość dzwonka: 7 cm Wysokość uchwytu: 20 cm. Uchwyt z kutego żelaza, 
dzwonek mosiężny.

Art.-Nr Produkt

121901 20 cm 

Dzwonek ścienny deluxe
Wysokość dzwonka: 8 cm Wysokość uchwytu: 40 cm. Uchwyt z kutego żelaza, 
dzwonek mosiężny.

Art.-Nr Produkt

121905 40 cm 
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RÓŻNE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Koszyk na zbiory 15l 
Stal ocynkowana. Zgrzewana siatka. Drewniany uchwyt.

Art.-Nr Produkt

300015 15 L

Latarka LED EXPLORER
Latarka EXPLORER - wielofunkcyjne urządzenie, które warto mieć w każdym domu! 
Długi czas pracy: około 5-8 godzin światło główne, 4 godziny światło robocze. 3 
poziomy natężenia światła: niski, wysoki i roboczy. Ładowanie poprzez USB i panel 
słoneczny. Ergonomiczny uchwyt. Korzystaj ze światła słonecznego, aby naładować 
latarkę. Czerwona dioda LED wskazuje, że latarka jest w trakcie ładowania. Czas 
ładowania zależy od natężenia promieni słonecznych. Dioda LED zaświeci się 
na zielono, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany. Latarka LED z dwoma 
źródłami światła. Żywotność diod LED >100 000 godzin Maksymalny zasięg światła: 
200 metrów. Moc: 3 W. 

Dostarczana z ładowarką USB. Gwarancja: 12 miesięcy.

Art.-Nr Produkt

126110 Mały model 30

Specjalna taśma klejąca do folii
Do naprawy uszkodzonych folii. Szerokość 10 cm, długość 10 m. Bardzo mocny 
klej. Wysoka odporność na promieniowanie UV. Możliwość stosowania również 
na mokrej folii.

Art.-Nr Produkt

129280001 Biały 40

129280002 Czarny 40

129280008 Zielony 40

Latarka akumulatorowa EXPLORER 
Latarka EXPLORER - wielofunkcyjne urządzenie, które warto mieć w każdym domu!

Długi czas pracy: około 15 godzin. 4 poziomy oświetlenia: niski, wysoki, migowy i 
roboczy. Ładowanie poprzez USB i z sieci 230V. Ergonomiczny uchwyt.

Latarka LED z dwoma źródłami światła. 10W dioda LED o wysokiej mocy. Dostarczana 
z ładowarką sieciową i paskiem. Gwarancja: 12 miesięcy.

Art.-Nr Produkt

126120 Duży model 8
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KARABIŃCZYKI I ZAWLECZKI

Karabińczyk z okrągłym, obrotowym uchwytem 
Kształt uchwytu: okrągły. Stal niklowana. Dostarczany w parach.  

Art.-Nr Produkt

130700500 Okrągły - 20 mm

130700521 Okrągły - 30 mm 

130700530 Kwadratowy - 20 mm 

20 m
m

30 m
m

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Karabińczyk zatrzaskowy zabezpieczający, 
stałe okrągłe mocowanie  
Kształt: Okrągły. Wynaleziony i stosowany w celu szybkiego uwolnienia konia z 
uwiązu.

Art.-Nr Produkt

130700536 20 mm 

130700537 25 mm 

Karabińczyk zatrzaskowy
Prostokątny uchwyt obrotowy. 

Art.-Nr Produkt

130700531 Stal niklowana

Karabińczyk zatrzaskowy 
Art.-Nr Produkt

130700532 20 mm - Stal niklowana.  

Karabińczyk zatrzaskowy
Z okrągłym elementem obrotowym. Stosowany do łańcuchów.   

Art.-Nr Produkt

130700533 Ocynkowany 10
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KARABIŃCZYKI I ZAWLECZKI

Karabińczyk zatrzaskowy 
Stal niklowana. Dostarczany pojedynczo.

Art.-Nr Produkt

130700538 10 cm 

130700546 12 cm 

130700540 14 cm 

Karabińczyk zatrzaskowy 
Stal niklowana. Dostarczany w parach.

Art.-Nr Produkt

130700545 5 cm 

130700543 6 cm 

130700542 7 cm 

130700541 8 cm 

Karabińczyk Panic  
Art.-Nr Produkt

130700523 Galwanizowany. 

14 cm

12 cm

10 cm

5 cm

7 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Karabińczyk obrotowy 
Wymiary: 22 x 22 mm. Stal niklowana. Produkt dostarczany w parach.

Art.-Nr Produkt

130700539 22 x 22 mm 

Karabińczyk zatrzaskowy 
Ocynkowany.

Art.-Nr Produkt

130700548 50 x 5 mm 5

130700549 50 x 5 mm 10

130700550 60 x 6 mm 5

130700552 60 x 6 mm 10

130700553 70 x 7 mm 5

130700554 70 x 7 mm 10

130700555 80 x 8 mm 5

130700556 80 x 8 mm 10

130700557 90 x 9 mm 3

130700558 90 x 9 mm 10

130700559 10 x 10 mm 3

130700560 10 x 10 mm 10

130700562 120 x 11 mm 3

130700568 120 x 11 mm 10

130700569 140 x 12 mm 10
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Płytka mocująca z kółkiem  
Stal ocynkowana. Płytka: 50x50x4 mm.

Pierścień: średnica wewnętrzna: 50 mm, Grubość: 8 mm. 

Art.-Nr Produkt

130700620 5 cm

Karabińczyk uniwersalny z mocowaniem D  
Dostarczany pojedynczo.

Art.-Nr Produkt

130700547 D-ring 3". 12cm. 

Karabińczyk uniwersalny z mocowaniem O  
Art.-Nr Produkt

130700551 O-ring 5". 12 cm.

Płytka mocująca z uchwytem  
Płytka ocynkowana do mocowania 5x5 cm. Gruby pierścień 2,5 cm (20 mm x 14 mm). 

Art.-Nr Produkt

130700622 5 cm

Karabińczyk, 29 mm 
Art.-Nr Produkt

130700535 29 mm 

5 cm

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

10 cm

Ogniwo skręcany  
Ocynkowane. Dostarczany pojedynczo.

Art.-Nr Produkt

130700563 5 cm 

130700564 6 cm 

130700565 7cm 

130700566 8 cm 

130700567 10 cm NOWOŚĆ
10
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Płytka mocująca z karabińczykiem  
Zastosowanie np. do zamocowania wiadra do ściany. 5 cm. 

Art.-Nr Produkt

130700675 5 cm

Płytka mocująca z kółkiem  
Ocynkowana - dostarczana pojedynczo. 

Art.-Nr Produkt

130700621 50 x 50 mm

Złączka  
10 szuk. - Ocynkowana. Wersja prosta.

Art.-Nr Produkt

117712 1/4’’ średnica 66 mm

117713 5/16’’ średnica 8 mm 

117714 3/8’’ średnica 10 mm 

117715 1/2’’ średnica 12 mm 

Zatrzask do szybkiego uwalniania  
Art.-Nr Produkt

121117102 Zatrzask do szybkiego uwalniania 8 cm

5 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Śruba z uchwytem  
Ocynkowany - 10 sztuk. 

Art.-Nr Produkt

130700623 Żelazny gwint, - 100 mm 10

130700624 Żelazny gwint, - 140 mm 10

130700626 Drewniany gwint - 70 mm 10

Zawleczka  
Ocynkowana - 10 sztuk. 

Art.-Nr Produkt

130700510 6 mm 10

130700511 8 mm 10

130700512 10 mm 10

Złączka  
10 szuk. - Ocynkowana. Wersja zaokrąglona.

Art.-Nr Produkt

117711 3/8’’ średnica 10 mm 10
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SPRYSKIWACZE

Opryskiwacz ciśnieniowy «Venus Super 360»
Praktyczny i wielofunkcyjny. Nowoczesny i niepowtarzalny design. Zawór 
bezpieczeństwa zapewniający kontrolę ciśnienia. Elastyczny rozpylacz do trudno 
dostępnych miejsc. Ergonomiczny uchwyt. System 360°, działa w każdej pozycji. 
Przezroczysta skala na zbiorniku do kontroli poziomu napełnienia. Wykonany z 
tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne . Trwała podstawa 
do stabilizacji i ochrony opryskiwacza. 3 lata gwarancji. 

Art.-Nr Produkt

129902001 1 L

129902015 1,5 L

129902020 2 L

Opryskiwacz plecakowy «Neptune Super» 
Praktyczny, niezawodny i wielofunkcyjny podczas długiej pracy. Nowoczesny 
i niepowtarzalny design. Uchwyt z manometrem do stałej kontroli ciśnienia. 
Lanca teleskopowa z włókna szklanego, regulowana w zakresie od 60 do 120 
cm. Praktyczny dla osób prawo- i leworęcznych. Uchwyt i lancę można umieścić 
w pozycji pionowej z boku zbiornika. Łatwe napełnianie zbiornika. Ergonomiczny 
kształt zbiornika. Przezroczysta skala na zbiorniku do kontroli poziomu napełnienia. 
Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. 6 lat 
gwarancji na zbiornik. 

Art.-Nr Produkt

129900 15 L

Opryskiwacz ciśnieniowy «Orion Super»  
Praktyczne, niezawodne i wielofunkcyjne opryskiwacze. Dla profesjonalistów, 
hobbystów, gospodarstw domowych i ogrodów. Zawór bezpieczeństwa zapewniający 
kontrolę ciśnienia. Lanca teleskopowa z włókna szklanego, regulowana w zakresie 
od 60 do 120 cm. Poręczny lejek ułatwiający napełnianie zbiornika. Ergonomiczny 
pasek. Przezroczysta skala na zbiorniku do kontroli poziomu napełnienia. Wykonany 
z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Wytrzymały 
pierścień podstawy do stabilizacji i ochrony opryskiwacza. Trwała podstawa do 
stabilizacji i ochrony opryskiwacza. 5 lat gwarancji na zbiornik.

Art.-Nr Produkt

129901 6 L

Opryskiwacz spustowy «Mercury Super 360»
Praktyczny i wielofunkcyjny. Regulowana dysza zapewniająca doskonałą kontrolę 
nad opryskiwaniem. Spust o podwójnym działaniu: 1 x ściśnięcie = 2 x strumień 
przy zwalnianiu (funkcja easy spray). Ergonomiczny uchwyt. System 360°, działa w 
każdej pozycji. Przezroczysta skala na zbiorniku do kontroli poziomu napełnienia. 
Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Trwała 
podstawa do stabilizacji i ochrony opryskiwacza.

Art.-Nr Produkt

129903 1 L
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PRZETWÓRSTWO MLEKA

MILKY ma ponad 25-letnie doświadczenie na rynku przetwórstwa mleka i stało się jedną 
z najbardziej zaufanych marek na świecie ze względu na swoją jakość i innowacyjność. 
Najnowocześniejsza technologia, ciągłe innowacje, najwyższa precyzja obróbki i zastosowanie 
wysokiej jakości materiałów są podstawą ich produkcji.  Tym samym MILKY oferuje szeroką 
gamę produktów do przetwarzania mleka, masła, jogurtu i sera, wszystko to, co jest potrzebne 
do bezpośredniego przetworzenia w gospodarstwie. Produkcja europejska.

Wirówka MILKY AR 140 ECO 230 
Wirówka MILKY AR 140 ECO pozwala na odseparowanie śmietany z małych i średnich ilości 
mleka. Jest bardzo łatwa w obsłudze. Polecana dla półprofesjonalistów, w szczególności 
dla hodowców, którzy chcą rozpocząć przetwarzanie mleka w swoich gospodarstwach. 
Idealne rozwiązanie dla małych hodowców bydła mlecznego, kóz lub owiec, ale także dla 
hobbystów. Materiały: Korpus wykonany z tworzywa sztucznego. Odpływy mleka i śmietany, 
uchwyt pojemnika oraz pojemnik na mleko wykonane są z polerowanego aluminium 
klasy spożywczej. Górna miska i krążki w górnej misce są również przystosowane do 
kontaktu z żywnością. 

Art.-Nr Produkt

150600020 
Dane techniczne :
• Wymiary: 40 x 24 x 42 cm
• Moc: 60W 
• Wydajność: 130-140 litrów na godzinę. Obroty na minutę: 8500 
• Produkcja śmietany: od 8% do 12%.

 średnichich ilości bestseller
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Maselnice 
Maselnice MILKY: ręczna 10 l, elektryczna 10 l i elektryczna 32 l są idealne do niewielkiej 
domowej produkcji masła. Urządzenia te są przeznaczone dla półprofesjonalistów, 
profesjonalistów, jak również dla rolników, którzy chcą rozpocząć przetwórstwo mleka w 
gospodarstwach. Są one idealnym rozwiązaniem dla małych hodowców bydła mlecznego, 
kóz czy owiec, ale także dla hobbystów. Umożliwiają one uzyskanie optymalnej wydajności 
od 32% do 42% masła. Składają się z: 

• 10-litrowego lub 32-litrowego pojemnika na śmietanę w zależności od modelu 

• wyjmowanego mieszadła ze stali nierdzewnej 

• przezroczystej  pokrywy z tworzywa sztucznego do stałego monitorowania procesu

• komory do oddzielenia maślanki

Dla wersji elektrycznych 10L i 32 l : 

• kilkuzakresowy przełącznik elektryczny do indywidualnej kontroli produkcji masła

•  automatyczny ogranicznik bezpieczeństwa, zatrzymujący silnik po zdjęciu pokrywy w 
trakcie procesu,

• mocny silnik przyspieszający lub spowalniający czas produkcji masła.

Art.-Nr Produkt

150700020  MASELNICA RĘCZNA MILKY 10L
Dane techniczne :
• Pojemność zbiornika: 10L
• Pojemność napełniania od 1,5 do 3,8L
• Wymiary: 30 x 26,6 x 31,5cm 
• Materiały: plastikowa pokrywa i korpus ze stali nierdzewnej.

150700010
MASELNICA ELEKTRYCZNA MILKY 10L
Dane techniczne :
• Pojemność zbiornika: 10L 
• Czas pracy na cykl: 20-35 min. 
• Pojemność napełniania od 1,5 do 3,8L
• 4 prędkości: 30. 60. 90. 150 obr./min
• Moc: 550W
• Wymiary: 39 x 33 x 31,5 cm 
• Materiały: plastikowa pokrywa i korpus ze stali nierdzewnej.

150700030 
MASELNICA ELEKTRYCZNA MILKY 32L
Dane techniczne :
• Pojemność zbiornika: 32 l 
• Czas pracy na cykl: 20-35 min. 
• Pojemność napełniania od 6 do 13 l 
• Moc: 250/370W 
• Wymiary: 70 x 32 x 46 cm
• 2 prędkości: 70 i 140 obr/min. 
• Materiały: plastikowa pokrywa i korpus ze stali nierdzewnej.

10 L

10 L

32 L
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Pasteryzatory     
Pasteryzatory MILKY 15 l, 30 l, 50 l i 50 l z mieszadłem umożliwiają pasteryzację mleka i 
soków, a także produkcję serów, jogurtów i innych produktów mlecznych. Mogą być również 
stosowane do podgrzewania mleka cielęcego (siary), do karmienia, upłynniania miodu, 
produkcji wosku pszczelego, itp. Maszyny te są przeznaczone dla półprofesjonalistów, jak 
również dla rolników chcących rozpocząć przetwórstwo mleka w swoim gospodarstwie. 
Są one idealnym rozwiązaniem dla małych hodowców bydła mlecznego, kóz czy owiec, 
ale także dla gospodarstw hobbystycznych. Wszystkie pasteryzatory składają się z 
wyjmowanego zbiornika do napełniania, podwójnej ściany podgrzewanej do żądanej 
temperatury, wlotu z rurą do napełniania podwójnej ściany zimną wodą w celu  schładzania 
mleka, wylotu z rurą do odprowadzania gorącej wody, termometru na pokrywie, blokady 
pokrywy do utrzymywania ciepła oraz wyświetlacza kontrolnego (ustawienie temperatury 
wody + czas nagrzewania pasteryzacji). Pasteryzator 50 l z mieszadłem składa się z :

• mieszadła,

• kontrolera,

• stabilnej podpory mieszadła w wersji stołowej (kółka do stabilizacji).

Art.-Nr Produkt

150800010 15 L
Dane techniczne :
• Zasilanie: 230W 
• Pojemność zbiornika: 15L
• Pojemność napełniania: 2L-14L 
• Ustawienie temperatury: 4-100° C 
• Ustawienie czasu: 1 - 999 min. 
• Temperatura maksymalna: 90°C.
• Wymiary: 32 x 32 x 52 cm
• Waga: 6 kg
• Stal nierdzewna.

150800020 30 L
Dane techniczne :
• Zasilanie: 230W 
• Pojemność zbiornika: 30 l 
• Min. pojemność napełnienia: 5 l - 29 l 
• Ustawienie temperatury: 4-100° C 
• Ustawienie czasu: 1 - 999 min. 
• Temperatura maksymalna: 90°.
• Wymiary: 48 x 48 x 55 cm
• Waga: 12 kg 
• Stal nierdzewna.

150800030 50 L
Dane techniczne :
• Zasilanie: 230W 
• Pojemność zbiornika: 50 l 
• Pojemność napełniania min: 25 l -45 l 
• Ustawienie temperatury: 4-100° C 
• Ustawienie czasu: 1 - 999 min. 
• Temperatura maksymalna: 90°.
• Wymiary: 76 x 76 x 78 cm
• Waga: 32kg
• Stal nierdzewna.

150800040 50 L z mikserem 
Dane techniczne :
• Zasilanie: 400W 
• Pojemność zbiornika: 50 l 
• Pojemność min. - maks.: 25 l - 45 l 
• Ustawienie temperatury: 5-94° C 
• Ustawienie czasu: 1 - 999 min. 
• Temperatura maksymalna: 94° C
• Wymiary: 76 x 76 x 78 cm
• Waga: 31 kg 
• Stal nierdzewna 
• Mieszadło.

15 L

30 L

50 L

50 L

Table non fournie.
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PRZETWÓRSTWO MIĘSA

W sercu równiny Padańskiej, gdzie ziemia jest bardzo żyzna i pieszczona przez wody wielkiej 
rzeki, w 1964 powstała firma Reber. Urządzenia REBER zostały stworzone, aby zachować 
doskonałe  połączenie, które istnieje między kuchnią a ziemią. Wszystkie smaki, aromaty i 
zapachy są zachowywane i przywracane z czasem do absolutnej, niezmienionej postaci.  W ten 
sposób każdego dnia mamy okazję  na nowo odkrywać doznania, które może zagwarantować 
jedynie produkt „ukształtowany” z poszanowaniem pożywienia i smaku. 

Maszynki do mięsa      
Półprofesjonalne maszynki do mięsa REBER przeznaczone są dla użytkowników, którzy 
chcą mieć solidne i wysokiej jakości urządzenia do mielenia mięsa i produkcji domowych 
farszów. Oferujemy pełny zakres produktów do przetwarzania mięsa w gospodarstwie, 
począwszy od rolników, po profesjonalistów z branży mięsnej (rzeźników, masarzy i 
gastronomów). Maszynki do mielenia mięsa charakteryzują się godzinną wydajnością 
od 30 do 160 kg. 2 lata gwarancji. Marka REBER to w 100% włoska produkcja. Wszystkie 
maszynki składają się z silnika indukcyjnego pracującego w trybie ciągłym, przekładni w 
kąpieli olejowej z olejem typu Long Life, dopuszczonej do kontaktu z żywnością, owiewki 
ze stali nierdzewnej AISI 430, korpusu, łopatki i ślimaka wykonanych z cynowanego żeliwa 
z certyfikatem spożywczym, płyty górnej ze stali nierdzewnej AISI 304, płyty stalowej, noża 
wykonanego standardowo ze stali C55 oraz impulsowego wyłącznika rewersyjnego..

Art.-Nr Produkt

150100001 Maszyna do mielenia mięsa REBER N5 - 400W
• Wymiary: 35 x 17 cm,
• Wysokość: 26,5 cm,
• Waga: 9 kg, 
• Produkcja godzinowa: 30/50 kg, 
• otwiry sitka: 6 mm.

150100002 
Maszyna do mielenia mięsa REBER N12 - 500W
• Wymiary: 54 x 22 cm,
• Wysokość: 32 cm,
• Waga: 16,3 kg, 
• Produkcja godzinowa : 50/90 kg, 
• otwory sitka: 6 mm, 
• 2 lejki przewidziane do nadziewania kiełbas.

150100003  Maszyna do mielenia mięsa REBER N22 Classic - 600W 
• Wymiary: 51 x 23 cm,
• Wysokość: 33 cm,
• Waga: 31.3 kg, 
• Produkcja godzinowa: 70/120 kg, 
• otwory sitka: 8 mm.

150100004  Maszyna do mielenia mięsa REBER N32 - 1200W 
• Wymiary: 58 x 25,5 cm,
• Wysokość: 36 cm,
• Waga: 29.3 kg, 
• Produkcja godzinowa: 100-160 kg, 
• otwory sitka: 10 mm.

RADA UKAL

Zaleca się wymianę 
oleju silnikowego co 
3 lata.

bestseller

Nasze 
różne 

rozmiary sitek 
dostępne są na 

stronie 198
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Nadziewarki do kiełbas 
ze stali nierdzewnej  
Nadziewarka do kiełbas wyposażona jest w stalowy cylinder. Stal nierdzewna. 
Kwadratowy stojak z prętów stalowych gwarantujący dużą powierzchnię, nylonowy 
wspornik tłoka 6,6, pokrywa, tłok i plastikowa uszczelka do zastosowań spożywczych.  
Oferujemy pionowe lub poziome nadziewarki REBER o nacisku od 3 do 15 kg. 
Wszystkie nadziewarki do kiełbas mają 2 prędkości i są dostarczane z 4 lejkami: 
19, 25, 30 i 40.

Art.-Nr Produkt

150200001 Nadziewarka do kiełbas 2 prędkości 5 kg PRO
• Pojemność: 5 L
• Wymiary: 57,5 x 33,5 cm
• Wysokość: 20,5 cm
• Waga: 10,5 kg

150200002 Nadziewarka do kiełbas 2 prędkości 8 kg PRO
• Pojemność: 7 L
• Wymiary: 67 x 33,5 cm
• Wysokość: 20,5 cm
• Waga: 11,9 kg

150200003  Nadziewarka do kiełbas 2 prędkości 10 kg PRO
• Pojemność: 10 L
• Wymiary: 74 x 41 cm
• Wysokość: 22 cm
• Waga: 19,4 kg

150200004  Nadziewarka do kiełbas 2 prędkości 12 kg PRO
• Pojemność: 12 L
• Wymiary: 83 x 40 cm
• Wysokość: 23 cm
• Waga: 21 kg

150201001 Nadziewarka do kiełbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 5 kg PRO
• Pojemność: 5 L
• Wymiary: 57,5 x 33,5 cm
• Wysokość: 20,5 cm
• Waga: 10,4 kg

150201002 Nadziewarka do kiełbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 8 kg PRO
• Pojemność: 7 L
• Wymiary: 67 x 33,5 cm
• Wysokość: 20,5 cm
• Waga: 11,9 kg

150201003  Nadziewarka do kiełbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 10 kg PRO
• Pojemność: 10 L
• Wymiary: 74 x 41 cm
• Wysokość: 22 cm
• Waga: 19,4 kg

150201004  Nadziewarka do kiełbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 15 kg PRO
• Pojemność: 15 L
• Wymiary: 86 x 26 cm
• Wysokość: 29 cm
• Waga: 25 kg

150202001 
Nadziewarka do kiełbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 3 kg PRO 
vertical
• Pojemność: 3 L
• Wymiary: 28 x 24 cm
• Wysokość: 60 cm
• Waga: 8,5 kg

150202002 
Nadziewarka do kiełbas ze stali nierdzewnej 2 prędkości 5 kg PRO 
vertical
• Pojemność: 5 L
• Wymiary: 40 x 31 cm
• Wysokość: 70 cm
• Waga: 14 kg

RADA UKAL

Należy koniecznie oczyścić i osuszyć 
wszystkie elementy natychmiast po użyciu, 
aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Ważne 
jest, aby regularnie smarować uszczelkę 
zbiornika olejem (olej słonecznikowy), a zwłaszcza nie 
czyścić jej agresywnymi detergentami.
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Krajalnice do mięsa  
Krajalnice do mięsa REBER, o ostrzach 20 lub 25 cm, przeznaczone są dla profesjonalistów, 
którzy chcą kroić je w pewny sposób, stosując solidne i wysokiej jakości urządzenia do 
krojenia mięsa, kiełbas i ryb. Oferujemy pełny zakres produktów do przetwarzania mięsa 
w gospodarstwie, począwszy od rolników, po profesjonalistów z branży mięsnej (rzeźników, 
masarzy i gastronomów). Krajalnice  posiadają 2 lata gwarancji. Marka REBER to w 100% 
włoska produkcja. Gwarancja jakości. Posiadają: podstawę z odlewanego ciśnieniowo, 
lakierowanego aluminium z efektem stali, profesjonalne regulowane 200 mm ostrze z 
hartowanej stali, ze stałym pierścieniem ochronnym, ruchomą przegrodę ze stopionego 
aluminium z kolcami stalowymi, osłonę noża, tacę i ściankę ze stopionego aluminium z 
prostym systemem czyszczenia. Wałek ostrza zamontowany na podwójnym łożysku kulkowym, 
wentylowany profesjonalny silnik 140W, przycisk bezpieczeństwa, regulacja grubości cięcia 
od 0 do 16 mm.

Art.-Nr Produkt

150300001 
Krajalnica REBER 20 cm 
• Moc silnika: 140 W
• Wymiary: 46,5 x 34,5 cm
• Wysokość: 29,5 cm
• Waga: 10 kg
• Regulacja grubości cięcia od 0 do 16 mm, 
•  Zdejmowana ostrzałka NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU dostępna 

na zamówienie.

150300002 
Krajalnica z ostrzałką REBER 25 cm
• Moc silnika: 140 W
• Wymiary: 53 x 48 cm
• Wysokość: 37,5 cm
• Waga: 13 kg
• Regulacja grubości cięcia od 0 do 16 mm, 
• Stała ostrzałka W ZESTAWIE.

RADA UKAL

Nie wolno demontować ostrza do 
czyszczenia krajalnicy. Sprzęt można łatwo 
wyczyścić za pomocą ściereczki i alkoholu.
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PRZETWÓRSTWO MIĘSA

Automatyczna zgrzewarka próżniowa  
Automatyczna zgrzewarka próżniowa REBER jest idealna do próżniowego pakowania żywności. 
Polecana do użytku domowego, półprofesjonalnego lub profesjonalnego. Oferujemy pełny 
zakres produktów do przetwarzania mięsa w gospodarstwie, począwszy od rolników, po 
profesjonalistów z branży mięsnej (rzeźników, masarzy i gastronomów). Zgrzewarki próżniowe 
są łatwe w obsłudze, pracują bez konieczności zatrzymywania i oczekiwania na schłodzenie,  
mają 2 lata gwarancji. Wszystkie modele dostarczane są wraz z 20 workami o wymiarach 20 
x 30 cm. Wyposażone w system oszczędzania energii. . 

Art.-Nr Produkt

150400001 Zgrzewarka próżniowa REBER automatyczna SALVASPESA PLUS
• Kolor: srebrny
• Wymiary: 37,5 x 17,5 x 11,5 cm
• Waga: 3 kg
• Moc: 180 W
• Pusta: -830 mbar
• Ssanie: 18 l/min
• Listwa uszczelniająca: 32 cm.

150400002 Zgrzewarka próżniowa REBER FAMILY DE LUXE 
• Kolor: biały 
• Wymiary: 43,5 x 15,5 x 11 cm
• Waga: 3 kg
• Moc: 190 W
• Pusta: -830 mbar
• Ssanie: 18 l/min
• Listwa uszczelniająca: 32 cm. Dostarczana z wężem ssącym.

150400003 
Zgrzewarka próżniowa REBER STAL NIERDZEWNA 30 cm
• Kolor: biały 
• Wymiary: 37 x 27 x 11 cm
• Waga: 6,5 kg
• Moc: 280 W
• Pusta: -900mbar
• Ssanie: 40 l/min.
•  Listwa uszczelniająca: 32 cm. Dostarczana z przyłączem węża do. 

pojemników.

150400004 Zgrzewarka próżniowa REBER STAL NIERDZEWNA 40 cm 
• Kolor: biały 
• Wymiary: 47 x 27 x 12 cm
• Moc: 335 W
• Waga: 7,8 kg
• Pusta: -900 mbar
• Ssanie: 40 l/min. Dostarczana z przyłączem węża do pojemników.
• Listwa uszczelniająca: 43 cm.
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AKCESORIA

Worki i folie próżniowe 
Worki i folie próżniowe REBER są idealne do próżniowego pakowania żywności w celu 
zachowania jej świeżości. Są mocne, odporne i hermetyczne. Polecamy je również 
dla profesjonalistów. Oferujemy pełny zakres produktów do przetwarzania mięsa w 
gospodarstwie, począwszy od rolników, po profesjonalistów z branży mięsnej (rzeźników, 
masarzy i gastronomów). Worki i folie próżniowe są łatwe w użyciu. Marka REBER to w 
100% włoska produkcja.

Gwarancja jakości. Worki REBER są testowane pod kątem gotowania próżniowego do 
temperatury 100°C przez maksymalnie 4 godziny.

Zalecamy gotowanie w temperaturze 60°C przez 24 godziny.

Worki trójwarstwowe REBER mają następujące cechy: 2 wewnętrzne warstwy polietylenu 
odpowiednie do kontaktu z żywnością. 1 zewnętrzna warstwa poliamidu gwarantująca 
szczelność na przenikanie powietrza, 2 warstwy polietylenu.

Warstwy te sprawiają, że worek jest bardziej odporny na przebicia i rozdarcia oraz 
zapobiegają wnikaniu wilgoci, zmniejszają ryzyko wycieku, powstawania szronu i 
kryształków lodu w zamrażarce. Specjalne wgłębienia na powierzchni sprzyjają wylotowi 
powietrza oraz umożliwiają wytworzenie prawdziwego podciśnienia.

Art.-Nr Produkt

150500015 Worki próżniowe 100 sztuk  15*25 cm

150500020 Worki próżniowe 100 sztuk  20*30 cm

150500025 Worki próżniowe 100 sztuk  25*35 cm

150500030 Worki próżniowe 100 sztuk 30*40 cm

150510020 2 rolki folii 20*600 cm

150510030 2 rolki folii 30*600 cm

150520005 Worki próżniowe 50 sztuk 40*50 cm - 105 mikronów

150520006 Worki próżniowe 50 sztuk 40*60 cm - 105 mikronów

NIEZBĘDNY
produkt

NOWOŚĆ

Elektroniczny termometr do żywności  
Elektroniczny termometr do monitorowania temperatury mięsa, serów itp. Wyposażony w 
pamięć i cyfrowy wyświetlacz. Nadaje się również do kontroli temperatury gleby.  Może być 
wyparzany. Wodoodporny.  Bateria w zestawie. Zakres pomiaru temperatur w stopniach 
Celsjusza: -50°C do +200°C. Zakres skali w stopniach Fahrenheita: -58°C do +392 F  
Długość: 20 cm

Art.-Nr Produkt

129027 20 cm
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AKCESORIA

Sitka do maszynki do mięsa 
Sitka do maszynki do mięsa: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. W zależności od 
pożądanego wyniku (mięso mielone, kiełbasy, pasztety). Sitka są wykonane ze stali, co 
zapewnia równe cięcie mięsa.

Art.-Nr Produkt

9REB4007A/4 Sitko 4,5 mm - Maszynka do mięsa nr 5 REBER

9REB4007A/8 Sitko 8 mm - Maszynka do mięsa nr 5 REBER

9REB4007A/10 Sitko 10 mm - Maszynka do mięsa nr 5 REBER

9REB4007A/12 Sitko 12 mm - Maszynka do mięsa nr 5 REBER

9REB4312A/4 Sitko 4,5 mm - Maszynka do mięsa nr 12 REBER

9REB4312A/8 Sitko 8 mm - Maszynka do mięsa nr 12 REBER

9REB4312A/10 Sitko 10 mm - Maszynka do mięsa nr 12 REBER

9REB4312A/12 Sitko 12 mm - Maszynka do mięsa nr 12 REBER

9REB4312A/1 Sitko Losange 3 trous - Maszynka do mięsa nr 12 REBER

9REB4714A/4 Sitko 4,5 mm - Maszynka do mięsa nr 22 REBER

9REB4714A/6 Sitko 6 mm - Maszynka do mięsa nr 22 REBER

9REB4714A/10 Sitko 10 mm - Maszynka do mięsa nr 22 REBER

9REB4714A12 Sitko 12 mm - Maszynka do mięsa nr 22 REBER

9REB4714A/1 Sitko Losange 3 trous - Maszynka do mięsa nr 22 REBER

9REB4750A/4 Sitko 4,5 mm - Maszynka do mięsa nr 32 REBER

9REB4750A/6 Sitko 6 mm - Maszynka do mięsa nr 32 REBER

9REB4750A/8 Sitko 8 mm - Maszynka do mięsa nr 32 REBER

9REB4750A/12 Sitko 12 mm - Maszynka do mięsa nr 32 REBER

RADA UKAL

Zaleca się oczyszczenie sitka 
i wysuszenie go bezpośrednio 
przed przechowywaniem. Po 
umyciu można przechowywać 
je na specjalnym natłuszczonym papierze.

NOWOŚĆ






