
Fixační čelo PRIEFERT

Lišta se svěracím zám-
kem (6), obojí prosím 

dobře mazat olejem NE 
tukem!

Automatická páka (2).

Distanční držák pro nastavení 
šířky krku s automatických 

chodem (1).

Řetězový zářez - zde se 
zavěsí řetěz pro fixaci 

hlavy (4).

Obslužná páka(3).

Pružina pro automatický 
provoz (5).
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Zde se provléká řetěz pro fi-
xaci hlavy. Díky zúžení spony 
se nemůže řetěz vyvléct smě-
rem nahoru a zabrání tomu, 
aby nebylo zvíře zraněno na 

nozdrách. 

Lišta se svěracím zámkem 
(6), obojí prosím dobře ma-

zat olejem NE tukem!

Otvory pro uchycení
fixačního čela,

velikost otvoru 25 mm.

Manuální provoz
1. Automatickou páku (2) zvednout nahoru, aby nebyla zaseklá v zářezu u plechu od obslužné páky. 
2. Krční fixaci otevřít obslužnou pákou (3).
3. Jakmile se hlava zvířete dostane do chytacího madla krční fixace, uzavřete krční fixaci obslužnou pákou (3).
4. Poté, co jste zvíře ošetřili, můžete ho jednoduše pomocí obslužné páky (3) propustit vpřed.  

Přestavba obslužné páky na druhou stranu  je možná. Musí k tomu být přebudovány - obslužná páka, automa-
tická páka a pružina.

Automatický provoz
1. Automatickou páku (2) zaseknout do zářezu plechu obslužné páky. Tím se napne pružina (5) při otevření  
              krční fixace. 
2. Krční fixaci otevřít pomocí obslužné páky (3) a pomocí distančního držáku (1) nastavit požadovanou šířku krku. 
3. Zvíře se samo zachytne, protože distanční držák (1) při tlaku zvířete na madlo krční fixace bude odlehčený, a  
 pomocí gravitační síly se překlopí dolů. Pomocí napnutí pružiny (5) budou madla na krční fixaci těsně přitlačena 
 na krk  zvířete. Zvíře nemůže samo krční fixaci otevřít, neboť tomu zabrání svěrací zámky (6).
4. Zvíře můžete jednoduše propustit pomocí obslužné páky vpřed (3). 
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Řetěz pro fixaci hlavy

Aby bylo možno upevnit hlavu při prohlížení a zacházení se zvířetem, použijte prosím řetěz pro fixaci 
hlavy AV-HG firmy Priefert. Tento řetěz  je v přesném souladu s velikostí a otáčením článků fixačního 
čela.
Aby byla hlava pevně uchycena, navlékněte řetěz přes sponu (3) na levé křídlo u fixačního čela. Pře-
táhněte pravý konec řetězu přes nosní hřbety zvířete a upevněte konec řetězu na řetězový zářez (2) na 
pravém křídle fixačního čela. Nyní zatáhněte levým koncem řetězu, který visí vlevo ze spony (3), až tak 
pevně, dokud nebude hlava zvířete pevně  přitlačena ke křídlům fixačního čela. Nyní zatáhněte řetězem 
nahoru, až se spona (3) zajistí do zúžení ve tvaru V.  Položte zbývající konec řetězu z leva doprava přes 
krk zvířete a upevněte řetěz do řetězového zářezu (1) na pravý rám fixačního čela. Takto je zvíře bez-
pečně uchyceno pro prohlížení na hlavě. 

Pozor!!!
Uvolněte vždy nejdříve řetěz na řetězovém záseku (1) na pravém rámu fixačního čela, jinak hrozí nebez-
pečí přiskřípnutí rukou. 

Fxační čelo PRIEFERT - řetěz pro fixaci hlavy.

Zásek pro uchycení řetězu (1).

Zásek pro uchycení řetězu (2).

Zde se provléká řetěz pro fi-
xaci hlavy. Díky zúžení spony 
(3) se nemůže řetěz vyvléct 
směrem nahoru a zabrání 

tomu, aby nebylo zvíře zraně-
no na nozdrách. 


