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SOLÁRNÍ PANELY 5

SOLÁRNÍ PANELY 

Typ zdroje
Rozměry panelu 

(šířka x výška x hloubka)

Př
íko

n 
 (W

) Cena

Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

AN 3100 / AD 3000 37,5 x 65 x 2,5 cm 25 4150,- 5022,- 153,70
AN 5500 27,5 x 111 x 3 cm 45 6400,- 7744,- 237,04
AD 5000 37,5 x 111 x 3 cm 45 7000,- 8470,- 259,26
X 1000 37,5 x 42 x 2,5 cm 15 2400,- 2904,- 88,89
X 2500 / X 4000 37,5 x 65 x 2,5 cm 25 4050,- 4901,- 150,00
Secur 300 / 500 40 x 55 cm 25 3200,- 3872,- 118,52

KOVOVÉ BOXY PRO ZDROJE
BOX OTEVŘENÝ 850,- 1029,- 31,48
pro zdroje řady DUO POWER-X a MOBIL POWER-AN. Vnitřní rozměry: šíř-
ka 36 x výška 32 x hloubka 31 cm. Vnitřní rozměry pro baterii: šířka 36 x 
výška 32 x hloubka 21 cm.
BOX OTEVŘENÝ 850,- 1029,- 31,48
pro zdroje řady PATURA P 1 - P 5. Vnitřní rozměry: šířka 27,5 x výška 29 
x hloubka 10 cm, prostor pro baterii: hloubka 36,5 x šířka 27,5 x výška 
29cm.
BOX ZAVŘENÝ 3300,- 3993,- 122,22
pro zdroje řady PATURA P 4500/P4600. Vnitřní rozměry: hloubka 23,5 x 
výška 45 x délka 40 cm. Se zemnící tyčí a izolovaným klíčem pro otevření 
schránky.

MULTIFUNKČNÍ ZDROJE PATURA + KOVOVÝ BOX
Zdroj PATURA P4500 + bezpečnostní box 10500,- 12705,- 388,89
kompletní sestava zdroje s bezpečnostním boxem zabezpečeným proti 
krádeži (s elektrickým výbojem), včetně zemnící tyče. Zdroj je vhodný pro 
všechna zvířata a pro dlouhé ohrady, napájení na 230 V nebo na 12 V ba-
terii. Možnost připojení solárního panelu.
Solární modul 65 W 9500,- 11495,- 351,85
se zabudovanými regulátory nabíjení dodáváme včetně spojovacích kabe-
lů pro všechny zdroje PATURA. Univerzální držák pro montáž na různé 
plochy, sloupy nebo stěny v ceně. Záruka na solární moduly 5 let. 

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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P 1000 0,45 9700 4700 5 2 0 2 1700,- 2057,- 62,96
P 2000 1,1 9900 5400 10 3 1 2,5 2200,- 2662,- 81,48
P 3000 1,8 9200 5600 15 5 1,5 4 2700,- 3267,- 100,00
P 4000 3,2 9900 6100 23 8 3 7 3200,- 3872,- 118,52

6

KOMBINOVANÉ ZDROJE PATURA
Adaptér na 230 V a spojovací kabel 12 V součástí dodávky. Záruka 3 roky.
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P 1 0,5 8300 4400 5 2 0 1 1850,- 2239,- 68,52
P 2 1 9800 5300 10 3 1 1,8 2300,- 2783,- 85,19
P 3 2 11000 5900 15 5 1,5 3 2600,- 3146,- 96,30
P 4 3 11400 6200 20 7,5 2,5 4,6 3300,- 3993,- 122,22
P 5 3,8 11000 6300 25 8,5 3 6,3 3800,- 4598,- 140,74

MULTIFUNKČNÍ ZDROJE PATURA
10-stupňová kontrola ohrady a baterie, 6-polohový ovladač (rychlý/pomalý sled impulsů, 
poloviční/plný výkon, kontrola baterie, vypnutí zdroje).  Adaptér 230 V, spojovací kabel 
12 V a set pro připojení k ohradě v ceně. Záruka 3 roky. P4600 má digitální displej.
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P4500 6 9500 6800 30 10 5 10 6700,- 8107,- 248,15
P4600 6 9500 6800 30 10 5 10 8600,- 10406,- 318,52

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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SÍŤOVÉ ZDROJE GALLAGHER
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M 120 1,4 7000 3800 8 3 2 0,9 2300,- 2783,- 85,19
M 300 3,2 8400 4800 17 7 3 5 4250,- 5143,- 157,41
M 500 5,2 9300 6200 23 9 5 7 6550,- 7926,- 242,59
M 700 6,5 9100 4400 26 11 5 7 7150,- 8652,- 264,81

M 1200i 11 8100 8100 32 13 6 11 11500,- 13915,- 425,93
M 1800i 14 7000 7000 43 17 9 20 16500,- 19965,- 611,11
M 2800i 21 6400 6400 53 21 11 23 27500,- 33275,- 1018,52
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BATERIOVÉ ZDROJE GALLAGHER
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Kč 
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***EUR
bez DPH

B 80 0,82 7500 3800 7 3 1 0,08 4000,- 4840,- 148,15
B 180 1,3 7900 4400 13 5 3 0,17 4600,- 5566,- 170,37
B 280 2,2 8000 4500 20 8 4 0,24 5500,- 6655,- 203,70

BoxB50 0,3 8200 2900 4 2 0 0,05 4250,- 5143,- 157,41
BoxB200 1,1 9000 4300 13 5 3 0,21 6700,- 8107,- 248,15
BoxB300 2 10000 5800 20 8 4 0,31 7700,- 9317,- 285,19

SOLÁRNÍ PANELY 

Typ zdroje
Rozměry panelu 
(šířka x délka) Př

íko
n 

 
(A

h)

Cena

Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

G 10 W - B11, AN8 35 x 30 cm 65 2350,- 2844,- 87,04
G 20 W - B50,B80,AN24 49,5 x 35 cm 85 3550,- 4296,- 131,48
G 30 W - B180, B280 66 x 38,5 cm 85 4450,- 5385,- 164,81
G 50 W - B280,B300,A50 66,5 x 59,8 cm 105 5995,- 7254,- 222,04
G 60 W - B700,AN280 77,1 x 66,5 cm 105 6995,- 8464,- 259,07



ZDROJE RAPTOR8

SÍŤOVÉ ZDROJE RAPTOR Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

RAPTOR 3700 1900,- 2299,- 70,37
napájení 230 V, optická kontrola ohrady, max. napětí 11300 V, napětí při 
odporu 500 Ohm: 4600 V, vybíjecí energie: 2,5 J, délka ohrady se středním 
porostem: 4,5 km.
RAPTOR +6000 2700,- 3267,- 100,00
napájení 230 V, optická kontrola výstupního napětí 6 diod, max. napětí 
12000 V, napětí při odporu 500 Ohm: 6100 V, vybíjecí energie: 4,2 J, délka 
ohrady se středním porostem: 13 km.
RAPTOR 6000 2300,- 2783,- 85,19
napájení 230 V, optická kontrola ohrady, max. napětí: 10000 V, napětí při 
odporu 500 Ohm: 7200 V, vybíjecí energie: 4,5 J, délka ohrady se středním 
porostem: 8 km.
RAPTOR 6000 D 4400,- 5324,- 162,96
napájení 230 V, digitální kontrola ohrady, 2 výstupy, max. napětí 9700 V, 
napětí při odporu 500 Ohm: 6500 V, vybíjecí energie: 5 J, příkon: 7 W, délka 
ohrady se středním porostem: 9 km.

PACHOVÉ OHRADNÍKY
Pachové ohradníky HAGOPUR představují světovou špičku mezi chemickými ohradníky, 
jež mají omezit průnik zvěře na plochy, kde by mohla způsobovat škody nebo kde by mohlo 
dojít ke škodám na zvěři.

Pěna pro pachový ohradník 750 ml 435,- 526,- 16,11
pěna se dávkuje pomocí jednorázového aplikátoru nebo dávkovací pisto-
le. Chcete-li zachovat účinnost pěny musí být aplikována nejméně dvakrát 
ročně a navíc vstříknout 1 x za 3 měsíce koncentrát. Pachový ohradník je 
zcela ekologický.
Koncentrát pro pachový ohradník 500 ml 390,- 472,- 14,44
Koncentrát proti černé zvěři 500 ml 355,- 430,- 13,15
Čistič dávkovací pistole 250,- 303,- 9,26
Dávkovací pistole 440,- 532,- 16,30
Ochrana srnčat pro pachový ohradník 500 ml 380,- 460,- 14,07
Sprej proti kunám 200 ml 325,- 393,- 12,04
Hliníkové vlaječky Hagopur Alufolien 10 ks 270,- 327,- 10,00

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



SKLOLAMINÁTOVÉ TYČKY
Pro elektrické ohradníky se používají k dočasnému oplocení pastvin nebo předělování 
pastviny na menší.Není vhodné používat ke vchodům a na rohy ohrady.Lanko se kolem 
izolátorů neomotává, pro uchycení lanek slouží vhodné izolátory. Hladké, netřepí se.

Výška 115 cm Kč 
bez DPH

Kč 
 s DPH

***EUR 
bez DPH

Kovová špička 31,50 38,- 1,17
Seříznutá špička 28,50 35,- 1,06
Bez špičky 27,50 33,- 1,02

Výška 140 cm

Kovová špička 39,- 47,- 1,44
Seříznutá špička 36,50 44,- 1,35
Bez špičky 33,50 41,- 1,24

STOJKY PRO MOBILNÍ OPLOCENÍ

PLASTOVÉ TYČKY
Výška 90 cm - bílá 28,- 34,- 1,04
kovový hrot, 2 nášlapy, 7 úchytů.
Výška 90 cm - zelená 33,- 40,- 1,22
kovový hrot, 1 nášlap, 9 úchytů.
Výška 130 cm - vhodná pro koně - bílá 34,- 41,- 1,26
kovový hrot, 2 nášlapy, 14 úchytů.

PLASTOVÉ KŮLY
Mají velmi dlouhou životnost. Pokud se používá na ohradě drát, který se více napíná, 
je použití plastových kůlů do rohů a ke vchodům nevhodné. Teplem se mohou ohýbat ve 
směru tahu vodičů, proto není vhodné je příliš napínat.
Výška 130 cm průměr 5 cm 55,- 67,- 2,04
Výška 160 cm průměr 6,5 cm 115,- 139,- 4,26
Výška 160 cm průměr 8 cm 155,- 188,- 5,74
Výška 190 cm průměr 8 cm 200,- 242,- 7,41
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KOVOVÉ TYČKY
Tyčka ocelová „prasečí ocásek“ 34,- 41,- 1,26
průměr tyčky 7 mm o délce 105 cm, konec je potažen izolačním plastem a 
má tvar „prasečího ocásku“, má nášlap se dvěma hroty.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



IZOLÁTORY

S VRUTEM
Kruhový s vrutem 6 mm - STANDARD 2,80 3,40 0,10
standardní průběžný kruhový izolátor osazený vrutem průměru 6 mm. 
Univerzální izolátor na dřevěné kůly pro dráty,  vodivá lanka do průměru 
5 mm a vodivou pásku šířky 10 mm. 

Kruhový s průchozím vrutem - vyztužený 3,30 4,- 0,12
kruhový s vrutem, který prochází celým tělem izolátoru. Izolátor pro ohrad-
níky je určen jako průběžný nebo rohový pro drát, lanko do průměru 4 mm 
a pásky do šíře 10 mm. Použití na trvalé ohrady. Vrut o průměru 6 mm.
Kruhový s průchozím vrutem 3335 3,50 4,20 0,13
kvalitního provedení s vrutem 6 mm, který prochází celým tělem izolátoru. 
Je vhodný pro drát, lanko do průměru 5 mm a pásky šíře 10 mm.

NA HŘEBÍK Kč 
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR 
bez DPH

CZ 150 včetně hřebíku 1,90 2,30 0,07
CZ 150 bez hřebíku 1,60 1,90 0,06
izolátor pro ohradníky lze použít pro drát, lanko do průměru 4 mm a pásky 
do šíře 10 mm. Uchycení tohoto izolátoru pro ohradníky pomocí hřebíku 
znemožňuje jeho krádež. Otvor v izolátoru pro hřebík má průměr 5 mm. 
Používá se jako průběžný izolátor pro ohradníky.
Válcový bez hřebíku 1,90 2,30 0,07
robustní průběžný válcový izolátor s protiběžnými úchyty pro všechny 
druhy drátu nebo vodivého lanka do průměru 5 mm .
Izolátor ISOLINE 3,30 4,- 0,12
až pro lana 6 mm, velmi pevný. Na hřebík nebo šroub. Především pro per-
manentní ohrady. 
Izolátor IRUCLICK 11,20 13,60 0,41
pro pásku do 40 mm, clip pro jednoduché uzavření pásky, zesílená izolace 
izolátoru, připevnění pomocí hřebíku nebo vrutu - není součástí dodávky.
Odolný robustní izolátor Pinlock 4,- 4,80 0,15
izolátor má vyjímečnou elektrickou izolaci. Určený pro pevné ohrady. Elek-
trický drát je zajištěn kolíkem. Toto provedení umožňuje snadnou instalaci 
i možnost sejmutí drátu mimo sezónu.
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*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



IZOLÁTORY

ROHOVÉ IZOLÁTORY
Koncový plast tzv. vajíčko - Polyamyd (bílý) 12,- 14,52 0,44
Koncový plast tzv. vajíčko - Polypropylen (černý) 6,50 7,87 0,24
Koncový tzv. vajíčko - porcelán 12,- 14,52 0,44
tento izolátor pro ohradníky je určený jako rohový a napínací pro dráty, 
lanka, a lana do 6 mm. Jedním otvorem izolátoru se protáhne vodič, dru-
hým otvorem drát, který se připevní k rohovému nebo koncovému kůlu. 
Polypropylen - pro lanko, lano a drát do 100 kg v tahu, Polyamyd - pro 
lanko, lano a drát nad 100 kg v tahu.
Rohový s rolnou 10,- 12,10 0,37
robustní konstrukce se silným vrutem.Tento izolátor pro ohradníky je ur-
čený jako rohový a napínací  pro dráty, lanka,  lana do 6 mm a pásku do 
10mm.
AKO rohový, napínací, vrut 15,- 18,15 0,56
izolátor pro ohradníky je robustní konstrukce se silným vrutem. Tento 
izolátor má plast i na oblouku vrutu. Tato konstrukce zamezuje ztrátám v 
případě vypadnutí vodiče z uložení.
Izolátor pro elektrické ohradníky ISO PROFI 28,- 33,88 1,04
konstrukce izolátoru pro pásky 40 mm zcela vylučuje vyklouznutí pásky z 
izolátoru. Plastové vruty pásku udrží na místě.

S VRUTEM Kč 
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

Izolátor EDX s průchozím vrutem 3,90 4,72 0,14
kvalitního provedení s vrutem 6 mm. Vrut izolátoru má úpravu EDX, která 
usnadňuje zašroubování izolátoru do kůlu. Top kvalita.
Kruhový Gallagher s vrutem 6,- 7,30 0,22
se speciálně vyztuženým středem izolátoru pro větší mechanickou odol-
nost a lepší izolaci.
Klipový s vrutem 6 mm 4,40 5,30 0,16
nejpoužívanější standardní průběžný izolátor pro vodivé pásky do šířky 
40 mm osazený vrutem průměru 6 mm k upevnění na dřevěné kůly.
S pojistkou na lanko a pásku do 2 cm 3,40 4,11 0,13
s pojistnou sponou osazený vrutem průměru 6 mm. Víceúčelový průběžný 
izolátor na dřevěné kůly pro vodivá lanka do průměru 5 mm a vodivou 
pásku šířky do 20 mm.
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PRODLOUŽENÉ Kč 
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

Pro předsazenou ohradu kruhový, vrut 9,- 10,89 0,33
izolátor pro drát, lanko, lano a pásku do 10 mm. Délka vrutu 22 cm.
Pro předsazenou ohradu kruhový - přímý 8,- 9,68 0,30
izolátor pro drát, lanko, lano a pásku do 10 mm. Délka vrutu 20 cm.
Pro předsazenou ohradu klipový 9,- 10,89 0,33
izolátor pro pásku do 40 mm. Délka vrutu 20 cm. Blokování posuvu pásky. 
Snadné vložení pásky.
Izolátor s vrutem Gallagher XDI 20 cm 14,- 16,90 0,52
s vrutem 6mm se speciálně vyztuženým středem izolátoru pro větší me-
chanickou odolnost a lepší vodivost.Použitelný pro dráty, vodivá lanka do 
průměru 5mm a vodivou pásku šířky do 10mm.

IZOLÁTORY12

KONCOVÉ - VCHODOVÉ
Izolátor koncový WI 604 11,- 13,31 0,41
vhodný pro drát, lanka, lana a pásky do 20 mm. Je doplněn dvěma kovový-
mi oblouky - háčky. Na jeden lze připojit koncový vodič ohrady a na druhý 
se zahákne háček z vchodové branky.
Izolátor koncový na vrut 16,50 20,- 0,61
určený ke zhotovení vstupu do ohrady s elektrickým ohradníkem. Upevně-
ní na dřevěný kůl pomocí vrutu průměr 6mm. Na obou stranách plastové-
ho izolátoru jsou umístěna kovová oka, která jsou spojena a zajišťují tak 
elektrickou vodivost vstupu. Robustnější provedení plastové části.
Izolátor koncový k brance kompaktní 11,- 13,31 0,41
Výhodou je, že při sklouznutí vodiče nedojde k propojení s vrutem. Izolá-
tor by měl být zašroubován celou plochou vrutu až po plastovou část ke 
kůlu. Pokud tomu tak neučiníte, zapříčiníte namáhání izolátoru.
Izolátor pro elektrické ohradníky WI 606 13,- 15,70 0,48
vhodný pro drát, lanka, lana a pásky do 10 mm. Izolátor se na sloupek při-
montuje pomocí 2 vrutů nebo hřebíků (nejsou součástí dodávky).

Izolátor koncový k brance třístranný 30,- 36,30 1,11
vhodný pro drát, lanka, lana a pásky do 10 mm. Izolátor se na sloupek při-
montuje pomocí 2 vrutů nebo hřebíků (nejsou součástí dodávky).

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



IZOLÁTORY 13

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

NA TYČKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Izolátor Patura pro tyč do průměru 16 mm 6,20 7,50 0,23
UV odolný, výškově nastavitelný pomocí matice, vhodný pro lanka a pásky 
do 12,5 mm, celoplastový na tyčky do průměru 16 mm.

Izolátor Patura 5,30 6,40 0,20
UV odolný, výškově nastavitelný pomocí matice na sloupky do průměru 12 mm, vhodný 
pro lanka a pásky do 12,5 mm.
Izolátor kruhový s maticí na tyč 3,60 4,40 0,13
pro vodivá lanka do průměru 4 mm a vodivé pásky do šířky 10mm, originál-
ní konstrukce umožňuje připevnit izolátor ke sloupku do průměru 8 - 14 
mm. Izolátor se na tyčku nasune a v požadované výšce se utáhne upevňo-
vací plastová matice. Lanko nebo páska se zasune do otvoru.
S maticí na drát pro tyč do průměru 14 mm 3,60 4,40 0,13
pro vodivá lanka do průměru 4 mm a dráty,  konstrukce umožňuje připev-
nit izolátor ke sloupku o průměru 8-14 mm. Izolátor se na tyčku nasune a v 
požadované výšce se utáhne upevňovací plastová matice. Lanko nebo drát 
se zasune pod protiběžné úchyty.
Vario pro tyč do průměru 17 mm 6,20 7,50 0,23
konstrukce umožňuje připevnit izolátor ke sloupku do průměru 17 mm. K 
povolení a utažení matky izolátoru není potřeba žádné nářadí a lze velmi 
jednoduše nastavit požadovanou výšku. Izolátor je určen pro lanka, lana 
do 5 mm a pásky do 10 mm.
S maticí na pásku pro tyč do průměru 14 mm 4,- 4,80 0,15
pro vodivé pásky  do  šířky 40 mm, konstrukce umožňuje připevnit izolátor 
ke sloupku o průměru 8 - 14 mm. Izolátor se na tyčku nasune a v požado-
vané výšce utáhne pomocí upevňovací plastové matice. Páska se upevňuje 
do plastového klipsu.
Nástrčkový pro tyčku do průměru 10 mm 4,40 5,30 0,16
pro vodivá lanka do průměru 2 mm a vodivé pásky do šířky 20 mm určený k 
nasazení na tyč do průměr 10 mm. Izolátor se na tyčku přiloží a v požado-
vané výšce se otočí o 90°. Protiběžné úchyty se nasunou na tyčku. Lanko 
nebo páska se zasune mezi úchyty na čelní straně.



IZOLÁTORY

NA TYČKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

plastový izolátor „prasečí ocásek“ se navléká na tyčky o různých průmě-
rech, je použitelný pro všechny typy vodičů
„Prasečí ocásek“ do průměru tyčky 19 mm 7,80 9,40 0,29
„Prasečí ocásek“ do průměru tyčky 12 mm 5,10 6,20 0,19
„Prasečí ocásek“ do průměru tyčky 10 mm 4,80 5,80 0,18

S METRICKÝM ZÁVITEM
Kruhový s M6, 2 matky, 3 cm 4,90 5,90 0,18
Kruhový s M6, 2 matky, 8 cm 13,50 16,- 0,50
Kruhový s M6, 2 matky, 16 cm 14,- 17,- 0,52
je určen pro montáž na kovové sloupky nebo jej lze pomocí objímky připev-
nit ke sloupku pevného oplocení např. zahrady. Objímka není součástí.
Izolátor rohový, napínací, M6 16,- 19,- 0,59
pro vodivé pásky do šířky 10 mm, lana a lanko do průměru 4 mm. Je určen 
pro montáž na kovové sloupky nebo jej lze pomocí objímky připevnit ke 
sloupku. Součástí izolátoru jsou dvě matky.
Objímka pro sloupky 40 - 60 mm 15,- 18,- 0,56
slouží k uchycení izolátorů pro elektrický ohradník například ke sloupku 
oplocení zahrady bez jeho narušení.Objímku lze namontovat na sloupky o 
průměru od 48 do 60 mm. Pro sloupky 60 mm se vyjme gumová vložka nebo 
lze vyměnit šrouby za delší.
Izolátor Gallagher s metrickým závitem 15,- 18,- 0,56
se speciálně vyztuženým středem izolátoru pro větší mechanickou odol-
nost a lepší vodivost. Délka 20 cm, 2 matky.

Izolátor koncový s metrickým závitem 22,- 27,- 0,81
je doplněn dvěma kovovými oblouky. Na jeden lze připojit koncový vodič 
ohrady a na druhý se zahákne háček z vchodové branky.

Izolátor koncový k brance, metrický závit 16,- 19,- 0,59
hodný pro drát, lanka, lana a pásky do 20 mm. Je doplněn dvěma kovovými 
oblouky - háčky. Na jeden lze připojit koncový vodič ohrady a na druhý se 
zahákne háček z vchodové branky.
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*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



VODIVÁ LANKA  

ALMIX DUO 
barva žluto-oranžová, průměr 3 mm, vodič 3 x nerez 0,20 mm, nosič PE, 
odpor 850 Ohm/100m. UV stabilní. Pro krátké ohrady.
Almix DUO, 250 m 290,- 351,- 10,74
Almix DUO, 500 m 550,- 666,- 20,37
Almix DUO, 1000 m 1099,- 1330,- 40,70

ALMIX OKTA Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

barva bílo-červená, průměr 3 mm, vodič 3 x měď 0,25 mm + 5 x nerez 
0,20mm, nosič PE, odpor 14 Ohm/100m. UV stabilní. Výborná vodivost i 
pevnost. Vhodné pro dlouhé ohrady.
Almix OKTA, 250 m 379,- 459,- 14,04
Almix OKTA, 500 m 745,- 902,- 27,59
Almix OKTA, 1000 m 1490,- 1803,- 55,19

EXTRA MIX BLUE
barva bílo-modrá, průměr 3 mm, vodič 4 x nerez 0,20 mm + 2 x měď 0,25 mm, 
balení 500 m, odpor 19 Ohm/100 m, doporučená max. délka ohrady  10,5 
km, pevnost v tahu 90 kg.
Extra mix blue, 500 m 640,- 774,- 23,70

TOP LINE
barva  bílo-červená,  průměr 3 mm,  vodič 9 x TriCond, nosič PE,  odpor  
21 Ohm/100 m. Tricond je ocelový drátek se speciální zinkovým povrchem. 
Má menší měrný odpor oproti nerezovým drátkům a vyšší pevnost oproti 
měděným vodičům. Doporučená max. délka ohrady  9,5 km, pevnost v tahu 
100 kg.
TOP LINE, 400 m 640,- 774,- 23,70
TOP LINE, 1000 m 1550,- 1876,- 57,41

VODIVÁ LANKA, průměr 2,5 mm
průměr: 2,5 mm, délka: 500 m, barva: bílá, počet drátků: 6 x nerez 0,20 mm, 
odpor: 460 Ohm/100 m.
ALMIX ULTRA, 500 m 550,- 666,- 20,37
průměr 2,5 mm, odpor: 460 Ohm/100 m, nosič PE, vodič 6 x nerez 0,20 mm. 
Pevnost v tahu 70 kg, doporučená max. délka ohrady 450 m, barva: bílá.
ALMIX ULTRA, 800 m 780,- 944,- 28,89
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VODIVÁ LANKA A DRÁTY

DRÁTY, OCELOVÁ LANKA
CZ lanko, 1 bm 1,57 1,90 0,06
barva bílo-šedá, průměr 3 mm, vodič 2 x pozinkovaný drátek, nosič nylon, 
cena za 1 bm. Balení dle cívky cca 1300 - 1500 m.
OCELOVÉ LANKO 200 m 170,- 206,- 6,30
OCELOVÉ LANKO 500 m 450,- 545,- 16,67
lanko je stočeno ze 7 pozinkovaných drátků pro dobrou flexibilitu, délka 
200 m nebo 500 m, odpor 15 Ohm/100m.
Drát, průměr 2,24 mm 29 m / kg 28,90 35,- 1,07
Drát, průměr 2,8 mm 20 m / kg 28,90 35,- 1,07
Drát, průměr 3,15 mm 16 m / kg 28,90 35,- 1,07
použití především na stálé ohrady, protože se velmi špatně smotávají. Po-
zinkovaný drát, výborná vodivost. Cena za 1 kg.

VODIVÁ LANA Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

ALMIX GIGA, 400 m 640,- 774,- 23,70
průměr: 4 mm, délka: 400 m, barva: bílo-červená, počet drátků: 3 x 0,40 mm 
nerez,odpor: 230 Ohm/100 m, maximální doporučená délka ohrady 850 m.
MAXI 5 mm, 200 m 320,- 387,- 11,85
průměr: 5 mm, délka: 200 m, barva: bílá, počet drátků: 3 x 0,40 mm ocel 
Zn, odpor: 75 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady: 2 600 m, 
materiál: PP.
TOPLINE PLUS, 6 mm, 200 m 650,- 787,- 24,07
průměr: 6 mm, délka: 200 m, barva: bílo-červená, počet drátků: 6 x TriCOND 
0,30 mm, odpor: 31 Ohm /100 m,  maximální doporučené délka ohrady: 
6000 m, materiál: PP .
Vodivé lano CZ 6mm, 500 m, červeno-bílé 1000,- 1210,- 37,04
Vodivé lano CZ 6mm, 500 m, bílo-modré 1000,- 1210,- 37,04
průměr: 6mm, délka 500 m, barva bílo-modrá nebo bílo-oranžová, počet 
drátků: 6 x 0,20 mm nerez, odpor: 460 Ohm/100 m, pevnost v tahu 695 kg.
Vodivé lano 6 mm 330,- 399,- 12,22
průměr: 6 mm, délka: 200 m, barva: bílá, počet drátků: 6 x nerez 0,20 mm, 
odpor: 430 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 500 m, pev-
nost v tahu 350 kg.
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VODIVÉ PÁSKY

PÁSKY ŠÍŘE 20 mm
Páska PATURA 20 mm, zelenobílá 350,- 424,- 12,96
šířka 20 mm, délka 200 m, barva zelenobílá, vodič 6 x 0,16 mm nerez, odpor 
700 Ohm/100 m, pevnost v tahu 85 kg.
EconomyLine 20 mm, žlutooranžová 205,- 248,- 7,59
EconomyLine 20 mm, bílá 205,- 248,- 7,59
šířka 20 mm, délka 200 m, barva bílá nebo žluto-oranžová, vodič 4 x ne-
rez 0,16 mm, odpor 1100 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 
200m.
Top-Line Plus 20 mm, bíločervená 360,- 436,- 13,33
Top-Line Plus 20 mm, žlutooranžová 360,- 436,- 13,33
šířka 20 mm, délka 200 m, barva bílá s červenou nebo žluto-oranžová, 
vodič 5 x TriCond 0,30 mm, odpor 40 Ohm/100 m, maximální doporučené 
délka ohrady 5 000 m.

PÁSKY ŠÍŘE 10 - 12,5 mm Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Páska PATURA 10 mm, zelenobílá 295,- 357,- 10,93
šířka 10 mm, délka 200 m, barva zelenobílá, vodič 6 x 0,16 mm nerez, odpor 
700 Ohm/100 m, pevnost v tahu 70 kg.
Economy 10 mm - bílá 500,- 605,- 18,82
šířka  10 mm,   délka 600 m,   barva bílá,  vodič  3 x nerez 0,15 mm,  odpor  
1250 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 200 m.
Top-Line Plus 10 mm 600,- 726,- 22,22
šířka 10 mm, délka 500 m, barva bílá s červenou, vodič 4 x TriCOND 0,30mm, 
odpor 50 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 4 300 m.
Top-Line Plus 10 mm 270,- 327,- 10,00
šířka 10 mm, délka 200 m, barva žluto-oranžová, vodič 4 x TriCOND 0,30mm, 
odpor 50 Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 4 300 m.
Elektrická páska BAND VISION 12 mm 355,- 430,- 13,15
zvýšená viditelnost pro člověka, barva žluto-modrá, délka 200 m, vodič 5 x 
0,20 mm nerez, odpor: 640 Ohm/100 m
EconomyLine 12,5 mm 200,- 242,- 7,41
šířka 12,5 mm, délka 200 m, barva bílá, vodič 4 x nerez 0,16mm, odpor 1100 
Ohm/100 m, maximální doporučené délka ohrady 200 m.
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VODIVÉ SÍTĚ PRO OVCE A KOZY  - KOMBI
horní vodič sítě pro ovce 6 x 0,20 mm nerez, ostatní 3 x 0,20 mm nerez, 
spodní lanko bez vodiče. Místo svislých lanek jsou u sítě KOMBI nava-
řeny po 30 cm plastové výztuhy, toto provedení je určeno především pro 
nerovný terén, který kopírují lépe než provedeni STANDARD. Na 50 m 
sítě  je 14 plastových tyček z houževnatého plastu. Odpor 1,4 Ohm/m.

KOMBI, výška 90 cm, délka 50 m, dvojitá špička 1900,- 2299,- 70,37
KOMBI, výška 106 cm, délka 50 cm, dvojitá špička 2200,- 2662,- 81,48

VODIVÉ SÍTĚ PRO OVCE A KOZY - TORNADO Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

horní vodič sítě pro ovce 1 x 0,25 mm měď a 5 x 0,20 mm nerez, ostatní 
vodorovné vodiče 3 x 0,20 mm nerez, spodní lanko bez vodiče.Na 50 m 
délky sítě pro ovce je 14 plastových tyček s dvojitou pozinkovanou špič-
kou.Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou. Odpor 0,1 Ohm/m.

TORNADO, výška 90 cm, délka 50 m, dvojitá špička 1700,- 2057,- 62,96
TORNADO, výška 106 cm, délka 50 m, dvojitá špička 1890,- 2287,- 70,00
SÍŤ PROTI VLKŮM, výška 145 cm, délka 50 m, dvojitá špička 3350,- 4054,- 124,07

VODIVÉ SÍTĚ

BRANKA K VODIVÝM SÍTÍM
výška 105 cm nebo 125 cm, umožňuje rychlý a snadný průchod do ohra-
dy. Výhodou této brány je izolovaný rám díky čemuž při otvírání a zaví-
rání brány není nutné bránu odpojovat od ohrady.I přes svou nízkou 
hmotnost je brána pevná a stabilní. Výška 105 cm vhodná pro sítě do 
výšky 90 cm, výška 125 cm vhodná do výšky až 125 cm.
Branka výška 105 cm 1290,- 1561,- 47,78
Branka výška 125 cm 1390,- 1682,- 51,48

VODIVÉ SÍTĚ PRO OVCE A KOZY -  EASYNET
EASY NET vykazuje díky použití vodičů AKO TriCOND velice nízký odpor 
= velmi vysoká vodivost. Odstup od země umožňuje a usnadňuje vyží-
nání (resp. zvířete většinou sama spasou trávu pod sítí), což zamezuje 
svodu proudu travním porostem k síti. Tím se výrazně zvyšuje šokový 
efekt. Síť je 50 m dlouhá a obsahuje 15 sklolaminátových kolíků. Barva 
lanek TriCOND: žluto/černá. Každých 90 cm dodatečné černé svislé ze-
sílení. Vodič: 3 x 0,30 mm TriCOND = max. 10.000 m.

EasyNet, výška 105 cm, délka 50 m, jednoduchá špička 1850,- 2239,- 68,52
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VODIVÉ SÍTĚ, UZLÍKOVÉ PLETIVO

SÍTĚ PRO KRÁLÍKY
Síť pro králíky - VODIVÁ, délka 12 m 950,- 1150,- 35,19
výška 65 cm, délka 12 m, hustý výplet, mezera pouze 5,9 cm, 3 x 0,20 mm 
nerezová ocel v každém vodorovném prameni. Na 12 m délky sítě je 9 
plastových tyček s jednoduchou kovovou pozinkovanou špičkou.Křížení 
lanek je svařeno plastovou spojkou.
Síť pro králíky - VODIVÁ, délka 50 m 1990,- 2408,- 73,70
výška sítě 65cm, všechny vodorovné řady, kromě spodní, jsou vodivé a 
obsahují 6 nerezových drátků pro lepší vodivost. Svislé řady jsou ve 
vzdálenosti 5,9cm. Vodorovné řady mají odspodu rozestupy 5,9/5,9/5,9
/5,9/5,9/5,9/5,9/11,9/11,9 cm. S jednoduchým kovovým hrotem.

UZLÍKOVÁ PLETIVA PRO OVCE
vyrobené ze zinkovaného drátu 2 mm. Vrchní a spodní vodorovný drát 2,8 mm. Pletivo díky 
zinkové povrchové úpravě disponuje extrémně dlouhou životností, a to 10 - 15 let.

Ovčí uzlíkové pletivo - výška 100cm 850,- 1029,- 31,48
Celkem 10 vodorovných drátů. Rozteč svislých drátů 30 cm. Výška 100 
cm.  Balení 50 bm. 
Ovčí uzlíkové pletivo - výška 114cm 1050,- 1271,- 38,89
Celkem 12 vodorovných drátů. Rozteč svislých drátů 15 cm.  Výška 114cm. 
Balení 50 bm. (dole zahuštěno)
Ovčí uzlíkové pletivo - výška 120cm 900,- 1089,- 33,33
Celkem 10 vodorovných drátů. Rozteč svislých drátů 30 cm. Výška 120 
cm. Balení 50 bm. (dole zahuštěno)

SÍTĚ PRO DRŮBEŽ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Síť pro drůbež - VODIVÁ, délka 50 m 2820,- 3412,- 104,44
vodorovné vodiče 3 x 0,20 mm nerez, spodní lanko bez vodiče, horní lan-
ko je zesílené.Velmi malý rozpon svislých lanek - 5,9 cm.Na 50 m délky 
sítě je 15 plastových tyček s dvojitou kovovou pozinkovanou špičkou.
Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou. Výška 112 cm.
Síť pro drůbež - NEVODIVÁ, délka 25 m 1610,- 1948,- 59,63
nevodivá síť s velmi malým rozponem svislých lanek - 5,9 cm, zesílené 
horní lanko. Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou, zelená barva 
sítě. K této síti je dodáváno 9 tyček, výška 112 cm, délka 25 m.
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FOTOPASTI  (nejen pro ochranu zdrojů)

Fotopast UM 595 2G Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

možnost nastavování funkcí prostřednictvím Bluetooth . Rychlá odezva 
spouště, vynikající osvětlení. Podpora WiFi SD karty pro stahování zázna-
mů do mobilu. Mimořádně vhodná pro myslivost i ochranu majetku. Rozli-
šení až 12MP, video s informační lištou, odezva spouště pouhých 0,9 sec., 
souřadnicová lokalizace polohy záběru, neviditelné osvětlení (940nm) s 
dosvitem až 16m, mimořádná výdrž baterií (12 x AA).
Fotopast UM 595 2G 6200,- 7502,- 229,63

Fotopast UV 595 HD
díky extra rychlé spoušti je tato fotopast vhodná pro ochranu majetku. 
Rozlišení až 12 MP, barevný 2“ display se zoomem, podpora SD WiFi karty 
pro stahovaní snímků do mobilu, HD video se záznamem zvuku, dosah PIR 
(člověk) 15 - 20 m. Max. rozlišení foto 12 MB, max. rozlišení video 1080 P, 
napájení 12 ks AA baterií, nouzově 4 ks (nejsou součástí dodávky).
Fotopast UV 595 HD 4990,- 6038,- 184,81

Fotopast UV 535 Panda
zcela neviditelné a přitom velmi účinné IR osvětlení o vlnové délce 940 
nm, skryté navíc černou clonou širokopásmové PIR čidlo, které fotopast 
aktivuje ihned, jakmile objekt vstoupí do zorného pole objektivu, menu 
přehledně členěné do jednotlivých kapitol, díky němuž již nemusíte pro 
nastavení každého parametru proklikávat celé menu.Menu je samozřejmě 
v češtině.
Fotopast UV 535 Panda 2990,- 3618,- 110,74

Fotopast UM 535 Panda
fotopasti od firmy UOVision vynikají robustností, spolehlivostí a pokro-
kovou technologií. Zcela neviditelné a přitom velmi účinné IR osvětlení o 
vlnové délce 940 nm, skryté navíc černou clonou. Max. dosah PIR (člověk) 
15 - 20 m, displej 1,5“ LCD, GSM modul umožňuje odesílání snímků jako 
MMS nebo email. Novinkou je možnost ovládání fotopasti pomocí SMS. 
Menu v českém jazyce.
Fotopast UM 535 Panda 4950,- 5990,- 183,33
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K OHRADNÍKŮM

ALARM OHRADNÍKU Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR 
bez DPH

ALARM AL 2003-01 1995,- 2414,- 73,89
upozornění na přetržení nebo pokles napětí - vhodný k elektrickým ohradní-
kům všech typů, při poklesu napětí (spadlý či  přetržený drát) spustí zvukovou 
výstrahu. Nutno dokoupit síťový napáječ - není součástí dodávky!!!

ALARM AL 2003-01 GSM 3190,- 3860,- 118,15
k elektrickým ohradníkům všech typů, při poklesu napětí (spadlý či  přetržený 
drát) spustí zvukovou výstrahu. Pokud nedojde k nápravě do určité doby, ode-
šle SMS zprávu na určené telefonní číslo - pouze ve spojení s SMS ovládanou 
zásuvkou. Nutno dokoupit síťový napáječ (není součástí dodávky!!!).

Síťový napáječ pro ALARM 245,- 297,- 9,07
nutno dokoupit ke všem typům alarmů.

SMS ovládaná zásuvka 230 V 3499,- 4234,- 129,59

vypnutí a zapnutí pomocí mobilu + alarm ohradníku.

 Siréna pro ALARM 465,- 563,- 17,22
zvýraznění poplachu.

ZÁBLESKOVÉ KONTROLKY
Signální světlo 380,- 460,- 14,07
se připojí na vodič elektrického ohradníku a blikání informuje o napětí vyšším 
než 3000 V. Pokud napětí na elektrickém ohradníku poklesne pod 3000 V, kon-
trolka nebliká.
Signální světlo 380,- 460,- 14,07
se připojí na vodič elektrického ohradníku a blikání informuje o napětí vyšším 
než 3000 V. Pokud napětí klesne pod 3000 V - přestane blikat. Ideální pro pou-
žití jako „plašič“ divoké zvěře - po setmění slouží jako výstražné světlo.
Záblesková kontrolka GALLAGHER 980,- 1186,- 36,30

jasný červený záblesk při každém pulsu vyšším než 2000V signalizu-
je správnou funkci oplocení. Trvalá instalace na oplocení s připojeným 
uzemněním.
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ZEMNÍCÍ TYČE
Profil T , délka 1 m 110,- 133,- 4,07
Profil T  - se svorkou, délka 1 m 185,- 224,- 6,85
Profil galvanizovaná ocel, délka 1 m 125,- 151,- 4,63
v horní části zemnící tyče je šroub pro připojení uzemnění od zdroje elek-
trického ohradníku. 



PŘÍVODNÍ IZOLOVANÉ KABELY - metráž
Vysokonapěťový kabel - dvojitá izolace                                11,- 13,31 0,41
materiál pro vysokonapěťový kabel je pozinkovaný drát 1,6 mm, odpor 9 
Ohm/100 m. Cena za 1 bm. 
Vysokonapěťový kabel - dvojitá izolace                       15,- 18,15 0,56
materiál pro vysokonapěťový kabel je  Cu lanko 1,3 mm, odpor 1,5 Ohm/100m, 
vhodný i pro uložení do hlíny. Cena za 1 bm. 

PŘÍVODNÍ IZOLOVANÉ KABELY - celá balení
FISOL 25 m, modrý 275,- 333,- 10,19
FISOL 50 m, modrý 565,- 684,- 20,93
FISOL 100 m, modrý 1050,- 1271,- 38,89
Cu lanko 1,4 mm má velmi dobrou elektrickou vodivost. Tento kabel je do-
dáván jen v celých baleních. Odpor 1,4 Ohm/100m. Dvojitá izolace.
Oranžový, 25 m 250,- 303,- 9,26
Oranžový, 50 m 480,- 581,- 17,78
Oranžový, 100 m 950,- 1150,- 35,19
materiál pro vysokonapěťový kabel je měděné lanko o průřezu 1,3 mm. 
Tento kabel je dodáván jen v celých baleních. Odpor 1,5 Ohm/100 m. Pro-
vozní napětí max. 20 000 V.
Vysokonapěťový kabel černý, 25 m 260,- 315,- 9,63
Vysokonapěťový kabel černý, 50 m 480,- 581,- 17,78
Vysokonapěťový kabel černý, 100 m 920,- 1113,- 34,07
materiál pro vysokonapěťový kabel je pozinkovaný drát 1,6 mm, odpor 9 
Ohm/100 m. Pouze celá balení 25, 50 nebo 100 m.

BLESKOJISTKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Gallagher - nastavitelná 385,- 466,- 14,26
s nastavitelným jiskřištěm. Při instalaci lze velmi přesně nastavit vzdá-
lenost přeskoku jiskry přepětí pro právě používaný zdroj impulsů, čímž 
maximalizujete jeho ochranu před zničením bleskem. 
LAC - 2 izolátory 195,- 236,- 7,22
se 2 izolanty a masivní odporovou pružinou snižuje nebezpečí poškození 
zdroje impulsů elektrického oplocení při jeho zasažení bleskem. Bleskopo-
jistka se umisťuje na oplocení a je třeba ji samostatně uzemnit. 
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ZKOUŠEČKY
Světelná 0 - 6000 V 210,- 254,- 7,78
Světelná 0 - 10000 V 210,- 254,- 7,78
uzemňovací kabel zkoušečky elektrických ohradníků s koncovkou se za-
píchne do země. Měřící kontakt se přiloží k měřenému místu elektrické-
ho ohradníku. Rozsvícená kontrolka zobrazuje hodnoty na elektrickém 
ohradníku - 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 V.
Zkoušečka PATURA 200,- 242,- 7,41
uzemňovací kabel zkoušečky elektrických ohradníků s koncovkou se za-
píchne do země. Měřící kontakt se přiloží k měřenému místu elektrické-
ho ohradníku.Rozsvícená kontrolka zobrazuje hodnoty na elektrickém 
ohradníku 1000 - 8000 V.
Zkoušečka pro elektrické ohradníky WZ 750 330,- 399,- 12,22
uzemňovací kabel zkoušečky elektrických ohradníků s koncovkou se za-
píchne do země. Měřící kontakt se přiloží k měřenému místu elektrické-
ho ohradníku. Rozsvícená kontrolka zobrazuje hodnoty na elektrickém 
ohradníku - 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 V.

VYPÍNAČE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

LACME - modrý (vypínač/přepínač) 115,- 139,- 4,26
slouží k rozepínání přívodu od zdroje ohradníku, přepínání přívodu do 
různých ohrad, umožňuje rychlé a bezpečné odpojování potřebných částí 
ohrady.
GALLAGHER - oranžový (vypínač) 295,- 357,- 10,93
slouží k vypnutí přívodu od zdroje ohradníku, umožňuje rychlé a bezpečné 
odpojování potřebných částí ohrady.
EASY STOP - pákový 100,- 121,- 3,70
sednoduchý a spolehlivý vypínač, jehož stav (zapnuto nebo vypnuto) je 
dobře viditelný. 
Vypínač pro elektrický ohradník 200,- 242,- 7,41
slouží buď k vypnutí elektrického ohradníku nebo k přepnutí jedné části 
elektrické ohrady na druhou, popř. zapnutí obou okruhů najednou.
Vypínač pákový, černý 160,- 194,- 5,93
slouží k rozepínání přívodu od zdroje ohradníku, umožňuje rychlé a bez-
pečné odpojování potřebných částí ohrady.
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ZKOUŠEČKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Zkoušečka LACME do 15 kV 350,- 424,- 12,96
automatické zobrazení při kontaktu s vodičem, 6 LED diod zobrazující na-
pětí na ohradě (1 kV=1000 V). Červená dioda signalizuje nízké napětí. LED 
zobrazující vybitou baterii. Automatické vypnutí.
Zkoušečka PATURA LED 380,- 460,- 14,07
jednoduchá, cenově výhodná zkoušečka bez zemnícího kolíku, včetně 9 V 
baterie. S 5 LED kontrolkami ukazuje aktuální stav Vašeho oplocení.
Zkoušečka LED diody 400,- 484,- 14,81
s touto zkoušečkou lze měřit napětí na ohradě bez nutnosti použití uzem-
ňovacího kabelu. Zkoušečka se přiblíží co nejblíže k měřenému místu, ma-
ximálně 5 cm. Baterie 9 V součástí balení.
Zkoušečka HORIZONT 395,- 478,- 14,63
praktická zkoušečka umožňuje měřit napětí na ohradníku bez použití 
uzemňovacího vodiče. 4 diody ukazují přibližnou úroveň napětí v hladi-
nách po 2kV (2000 - 10000V).
Zkoušečka mini LACME do 15 kV 550,- 666,- 20,37
automatické zapnutí při kontaktu s vodičem, kontrola uzemnění, digitální 
displej (1 kV=1000 V), automatické vypnutí, signalizace vybité baterie (na 
displeji se zobrazí „Lb“ - low battery).
Zkoušečka a dálkový vypínač ohradníku 4450,- 5385,- 164,81
tímto přístrojem změříte napětí na ohradě. V případě závady najdete místo 
závady tím, že vám přístroj ukazuje velikost a směr kde dochází ke ztrá-
tám. Přístrojem dálkově vypnete ohradník, odstraníte závadu a poté opět 
ohradník dálkově zapnete.
Digitální voltmetr s detektorem ztrát 1890,- 2287,- 70,00
velmi snadné použití, automatické  vypnutí, jednoduché, přehledné infor-
mace, ergonomické a robustní provedení, 3 informace: napětí, směr ztráty, 
velikost ztráty.
Smart-Fix GALLAGHER 2650,- 3207,- 98,15
profesionální zkoušečka pro přesné měření napětí na vodiči a zjišťování 
výše a směru toku proudu v oplocení. Měří napětí na vodiči v kV, výši a 
směr toku v Amp, ztrátu napětí na zemnění v kV. Uzemnění se provádí buď 
zemnící tyčkou pro přesné měření nebo vlastním palcem pro běžné měření. 
S 3 V lithiovou baterií CR2032.
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ODVÍJEČE DRÁTŮ
Odvíječ drátu pozinkovaný 1950,- 2360,- 72,22
Odvíječ drátu pozinkovaný ECO 950,- 1150,- 35,19
slouží k snadnější manipulaci s návinem drátu. Návin se položí na odvíječ 
a přichytí úchyty. Odvíječ se otáčí okolo vlastní osy a položený drát se po-
stupně odvíjí.
Rozvíječ drátu HAYES 4850,- 5869,- 179,63
skládací rozvíječ s kotvící trojnožkou popř. zemní jehlou má jednoduché 
mechanické tlumení rázů při odvíjení svitku drátu. 

NAVIJÁKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Naviják LAC - modrý 380,- 460,- 14,07
Cívka LAC modrá - náhradní 175,- 212,- 6,48
navíjecí cívka s rukojetí upevněná do kovového rámu s textilním popruhem 
na zavěšení. Přítlačnou matkou s aretací lze seřizovat přítlak na navíjecí 
cívku. Navinutí cívky max. 800m o průměru lanka 3mm.
Naviják LISTER , malý - šedý 210,- 254,- 7,78
Cívka Lister šedá, náhradní 135,- 163,- 5,00
na naviják se navine cca 500 m lanka nebo 250 m pásky široké 1 cm, 100 m 
pásky široké 2 cm 
Naviják WZ 300 velký - černý 340,- 411,- 12,59
Cívka náhradní pro WZ 300, černá 200,- 242,- 7,41
na naviják se navine cca 1000 m lanka nebo 600 m pásky široké 1 cm.
Naviják MAXI, černý 530,- 641,- 19,63
Cívka náhradní pro MAXI, černá 330,- 399,- 12,22
na naviják se navine cca 2000 m lanka nebo 1200 m pásky široké 1 cm.
Naviják s převodem 3:1 890,- 1077,- 32,96
při jednom otočení kliky se buben otočí 3x, maximální kapacita pro lanka 
600 m, maximální kapacita pro pásku 200m.
PROFI kovový s postrojem + 2 cívky TEXLEN 2360,- 2856,- 87,41
Cívka náhradní TEXLEN 70,- 85,- 2,59
tento naviják na vodiče elektrických hrazení je vybaven popruhy pro no-
šení na hrudi. Pohon navijáku je zajišťován klikou, popřípadě lze použít 
akuvrtačku. Součástí navijáku jsou dvě prázné cívky TEXLEN.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



ZEMNÍ VRTÁKY
Vrták zemní, ruční, průměr 7 cm 465,- 563,- 17,22
Vrták zemní, ruční, průměr 15 cm 780,- 944,- 28,89
slouží pro předvrtávání děr pro kůly ohrady. Vrták není určen pro profe-
sionální použití a není vhodný do kamenitých půd.Celková délka 110 cm.
Zemní vrták Fiskars QuikDrill, 10 cm 930,- 1125,- 34,44
Zemní vrták Fiskars QuikDrill, 15 cm 980,- 1186,- 36,30
má dvě optimálně nakloněné čepele z bórové oceli upevněné kolem ostré-
ho hrotu. Umožňuje pronikat i do tužších půd s menším odporem a brání 
mačkání země. Celková délka 110 cm.
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NAPÍNÁKY DRÁTŮ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Napínák drátu oválný 15,- 18,- 0,56
slouží k jednoduchému napínání a povolování drátu nebo ocelového lanka 
na ohradě, jehož délka se mění podle okolní teploty. K natáčení napínáku 
se používá očkový nebo plochý klíč.
Napínák drátu průběžný - kolečko 40,- 48,- 1,48
Páka pro kolečkový napínák 150,- 182,- 5,56
napínák slouží k jednoduchému napínání a povolování drátu nebo ocelo-
vého lanka na ohradě, jehož délka se mění podle okolní teploty. K natáčení 
napínáku se používá speciální páka nebo ráčna.
Napínák drátu rohatkový NZ 60,- 73,- 2,22
masivní rohatka se západkou z pozinkovaného drátu umožňuje napnutí 
velkých délek drátu. Materiál : pozinkovaný plech držáku a rohatka ze sli-
tiny.
Napínák drátu rohatkový NZ s lankem 130,- 157,- 4,81
masivní rohatka se západkou z pozinkovaného drátu umožňuje napnutí 
velkých délek drátu. 
Napínák vodiče pákový STANDARD 1t 536,- 649,- 19,85
pákový rozetový napínak pro vypnutí instalovaných ocelových vodičů u 
dlouhých ohrad.
Řetězový napínák Hayes 3550,- 4296,- 131,48
pákový řetězový napínák drátu HAYES se samosvornými čelistmi. Jedno-
duchá obsluha. Umožňuje napnutí dlouhých úseků drátu.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STAVBU OHRAD 27

NÁSTROJE A PŘÍPRAVKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Kleště PROFI 1350,- 1634,- 50,00
určené pro práci při montáži oplocení z drátů. Robustní konstrukce umož-
ňuje práci se silnějšími dráty. Umožňují sevření drátu, jeho ohýbání a stří-
hání.
Farmářské kleště Standard 200,- 242,- 7,41
jsou praktickým pomocníkem při stavbě a údržbě ohrad, lze s nimi zatlou-
kat hřebíky, nebo vytahovat staré a štípat dráty.
Zatloukač laminátových tyček 350,- 424,- 12,96
výborný pomocník při zatloukání laminátových tyček do země. Ocelová 
trubka o vnitřním průměru 2 cm, zakončená kovovým hranolkem o velikosti 
4 x 4 x 8 cm, celková délka 61 cm, váha cca 2,5 kg.
Napínací kleště pro spojku GRIPPLE PLUS 1850,- 2239,- 68,52
nastavitelná úroveň napnutí, prodlužuje životnost drátu (nedochází k pře-
pínaní), robustní design a konstrukce, perfektně padnoucí do ruky.
Montážní hlavice plastová červená 120,- 145,- 4,44
Montážní hlavice kovová 100,- 121,- 3,70
pro pohodlné a snadné  zašroubování izolátorů pomocí AKU vrtačky, pro 
kruhové a ploché izolátory. Je důležité vrut izolátoru zcela zašroubovat do 
podložky až k plastu tak, aby nebyl namáhán na ohyb. 

ELEKTRICKÁ BRÁNA

Elektrickou bránu tvoří pružná tyč potažená elektricky vodivou pryží, na níž jsou izolova-
ná madla pro chodce. Vozidla mohou projet závorou bez zastavení, pružné tyče zamezují 
tomu, aby se poškrábal lak vozidla. Brána se po projetí opět sama zavře díky pérovým 
pantům. Sada se skládá ze 2 tyček, 2 závěsů a izolovaného zemního kabelu. Vhodná pro 
často používané vjezdy do ohrad.
Elektrická brána do 3,5 m 3400,- 4114,- 125,93
Elektrická brána do 5 m 3700,- 4477,- 137,04
Náhradní otočný mechanismus pro laminátovou bránu 1130,- 1367,- 41,85

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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RUKOJETI, VCHODY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Držák k brance ECO 18,- 22,- 0,67
jednoduchý vchodový úchyt se zabudovanou pružinou a háčkem pro elek-
trické ohradníky. 
Držák k brance STANDARD 25,- 30,- 0,93
kvalitní vchodový úchyt se zabudovanou pružinou a háčkem. Pružinu v ru-
kojeti je možné natáhnout až na cca 20 cm.
Držák k brance Neon 28,- 34,- 1,04
jsou dobře vidět v noci. Kvalitní vchodový úchyt se zesílenou pružinou a 
háčkem. Barvy: růžová, zelená, fialová, oranžová.
Držák k brance velký WZ 800 37,- 45,- 1,37
vysoké boční stěny rukojetě umožňují navinout až 20 m 1 cm pásky, proto 
jej lze použít i jako malý naviják pro mobilní ohrady např. na závody.
Držák k brance s tenkou pružinou 70,- 85,- 2,59
průměr pružiny 25 mm, kterou lze natáhnout až na 5 m. Není vhodná pro 
koně (možnost namotání žíní).
Držák k brance s tenkou pružinou, komplet 120,- 145,- 4,44
komplet obsahuje: 1 černou bránovou rukojeť s pružinou o délce 5m a dva 
koncové izolátory na vrut. 
Vchod kompletní do 5 m 100,- 121,- 3,70
průměr 45 mm, která lze natáhnout až na 5 m. Součástí soupravy jsou 2 
izolátory koncové k brance s vrutem. Není vhodný v kombinaci s páskami 
- pro koně se stává šedivá pružina vedle výrazné pásky “neviditelnou“ , 
případně  zde hrozí namotání koňských žíní.
Vchod navíjecí - rolobrána 620,- 750,- 22,96
vhodné řešení pro ohrady s koňmi v kombinaci s použitím pásek nebo lana 
na ohradě. Lze natáhnout až na 6 m.
Bránový komplet Economy (gumový)  3 - 6 m 190,- 230,- 7,04
Bránový komplet Economy (gumový) 4,5 - 9 m 220,- 266,- 8,15
velmi vhodné řešení pro ohrady s koňmi v kombinaci s použitím pásek nebo 
lan na ohradě.
Vchod do ohrady s gumou, 3 - 7 m 180,- 218,- 6,67
vchodová rukojeť doplněná gumovým lanem(guma lze natáhnout na 4-9 m), 
ve kterém je vetkán nerezový vodič. Koncové izolátory nejsou součástí!

   NOVINKA



PASTVINOVÉ BRÁNY
Brány slouží pro komfortní vstup osob na pastvinu. Kovová konstrukce je dodávána 
s montážním materiálem pro uchycení na sloup ohrady. Zavírací mechanismus lze uza-
mknout visacím zámkem (zámek není součástí dodávky). Délka brány je stavitelná pomocí 
zasouvání trubek do sebe. Na výběr ze dvou výšek 110 cm (vhodná pro skot, koně) a výška 
90 cm (vhodná pro ovce, kozy).

Nastavitelná, výška brány 110 cm - skot, koně Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

1,05 - 1,70 m váha 24 kg 2100,- 2541,- 77,78
2,05 - 3,00 m váha 35 kg 2500,- 3025,- 92,59
3,05 - 4,00 m váha 47 kg 3000,- 3630,- 111,11
4,05 - 5,00 m váha 55 kg 3900,- 4719,- 144,44
5,05 - 6,00 m váha 64 kg 4500,- 5445,- 166,67

Nastavitelná, výška brány 90 cm - ovce, kozy
1,05 - 1,70 m váha 22 kg 2100,- 2541,- 77,78
2,05 - 3,00 m váha 33 kg 2500,- 3025,- 92,59
3,05 - 4,00 m váha 44 kg 3000,- 3630,- 111,11
4,05 - 5,00 m váha 51 kg 3900,- 4719,- 144,44
5,05 - 6,00 m váha 58 kg 4500,- 5445,- 166,67

Podpěrné kolečko pro brány 490,- 593,- 18,15
slouží pro odlehčení bránového sloupku při širokých brá-
nách.
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PLASTOVÉ CEDULKY
Bílé informativní cedulky vhodné k zavěšení na drát, vrata, plot apod. Velikost každé bílé 
cedulky je 15 x 20 cm, síla 2 mm. Materiál plast. Různé druhy. V horních rozích jsou dírky
na zavěšení. Kč

bez DPH
Kč

s DPH
***EUR

bez DPH

Cedulka bílá 24,- 29,- 0,89

Cedulka  velká A4 49,- 59,- 1,81
výstražné cedulky z plastu o síle 2 mm, v horních ro-
zích jsou dírky pro zavěšení. Tři druhy: „Soukromý po-
zemek“ -  „Ve stádě je býk!“ - „Přeprava zvířat“.
Cedulka žlutá - malá 20,- 24,- 0,74
výstražná cedulka „Pozor elektrický ohradník!“ Podle 
předpisů se musí výstražná cedulka umístit na vodič 
elektrického ohradníku na místo, kde lze předpoklá-
dat pohyb osob. Síla plastu jsou 2 mm, velikost 20 x 
10 cm.
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FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

ELEKTRICKÉ POHÁNĚČE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Elektrický bič KAWE (šedý) 1250,- 1513,- 46,30
Elektrický bič KAWE model 21 (červenošedý) 2347,- 2840,- 86,93
tento jednoduchý elektrický poháněč KAWE s vysokou účinností a spo-
lehlivostí je vhodný zejména pro pohánění prasat. Má nízkou provozní 
spotřebu a potřebuje minimální údržbu. Je napájen 2 monočlánky 1,5 V, 
které nejsou součástí dodávky. Model 21 se vyznačuje vysokou odolností 
a mnohem vyšší účinností.
Nádstavec k biči KAWE 480,- 581,- 17,78
plastový nástavec o délce 70 cm pro elektrické poháněče KAWE se používá 
zejména při pohánění skotu.
Elektrický bič MAGIC 1500,- 1815,- 55,56
minimalizována spotřeba energie, až dvojnásobná životnost baterií v po-
rovnání s podobnými produkty. Při impulsu je vysílán stimulující tón jako 
psychologický efekt na zvířata. Pomocí vypínače lze zabránit nechtěnému 
spuštění impulsů. Délka 71 cm, celková délka přístroje je  98 cm. Baterie 4 
x 1,5 V jsou součástí dodávky.
Elektrický bič MAGIC PRO AKU 2150,- 2602,- 79,63
Adaptér pro bič MAGIC PRO AKU - náhradní 400,- 484,- 14,81
Baterie pro bič MAGIC PRO AKU - náhradní 890,- 1077,- 32,96
účinek zvýšen o psychologický efekt pomocí tónu. Poháněč je vybaven vy-
pínačem pro jeho zapnutí / vypnutí, aby se zabránilo náhodnému stisknu-
tí. Prodloužení vyrobeno z polykarbonátu - větší odolnost proti zlomení - 
délka 71 cm. Celková délka 98 cm. Napájení 2,5 Ah NiCd baterie. Dodáváno 
s adaptérem a akumulátorem. 
Poháněč elektrický Kalfarm, krátký 3215,- 3890,- 119,07
Poháněč elektrický Kalfarm, s prodloužením 3843,- 4650,- 142,33
je možné zvolit sílu impulsu dle druhu zvířete - 3 různé úrovně intenzity. 
Při pravidelném používání si časem zvíře zapamatuje, že po zvukovém sig-
nálu následuje nepříjemný elektrický impuls a naučí se tak reagovat již v 
momentě, kdy uslyší zvukový signál. Baterie dobíjená nabíječkou - do sítě 
nebo do auta, baterie vydrží na jedno nabití až 3000 impulsů, krátké stisk-
nutí - pouze zvukový signál, dlouhé stisknutí - zvukový signál + elektrický 
impuls , délka poháněče je 23,5 cm nebo v prodloužené variantě 94 cm.
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RUČNÍ VÁHY ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ
Digitální závěsná váha 10 kg, dílek 5 g 510,- 617,- 18,89
Digitální závěsná váha 20 kg, dílek 10 g 510,- 617,- 18,89
Digitální závěsná váha 40 kg, dílek 20 g 510,- 617,- 18,89
lehká, robustní, kapesní, spolehlivá elektronická závěsná váha. Ideální 
pro vážení balíků, kufrů, pro zahrádkáře a kutily, pro zemědělce, rybáře, 
myslivce a domácí použití.
Váha 25 kg - osvětlený displej 521,- 630,- 19,30
Váha 50 kg - osvětlený displej 650,- 787,- 24,07
Váha 100 kg - automatické tárování 1130,- 1367,- 41,85
Váha 150 kg - automatické tárování 1389,- 1681,- 51,44
praktické elektronické váhy s digitálním displejem jsou vybaveny tárovací 
funkcí. S úchytem pro vážení, jsou napájeny 1 ks 3 V lithiovou baterií, kte-
ré jsou součástí dodávky.
Váha digitální do 300 kg 3400,- 4114,- 125,93
digitální váha je moderní přístroj, vybaven spolehlivým a výkonným soft-
warem. Využití tohoto modelu je v oblasti obchodu, zemědělství, v dopravě 
a skladovém hospodářství.
Digitální závěsná váha do 300 kg 1820,- 2202,- 67,41
přenosná přesná závěsná váha pro libovolné použití. Až 150 h provoz na 
jedny baterie, automatické vypínání při nečinnosti. Vhodná pro domácnost 
i do průmyslu. Baterie nejsou součástí balení.

VÁHY32

RUČNÍ VÁHY ZÁVĚSNÉ Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR 
bez DPH

Váha kruhová 25 kg/100 g 400,- 484,- 14,81
Váha kruhová 50 kg/200 g 420,- 508,- 15,56
Váha kruhová 100 kg/500 g 450,- 545,- 16,67
Váha kruhová 250 kg/1 kg 650,- 787,- 24,07
pružinové závěsné váhy používané k vážení nádoje, krmiv, zvířat atd. Do-
dává se 5 modelů za velmi výhodné ceny.
Váha pružinová 10 kg 75,- 91,- 2,78
Váha pružinová 25 kg 120,- 145,- 4,44
Váha pružinová 50 kg 125,- 151,- 4,63
Váha pružinová 100 kg 130,- 157,- 4,81

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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TENZOMETRICKÉ VÁHY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Tenzometrická váha  FX1, ližiny 60 cm 35000,- 42350,- 1296,30
Tenzometrická váha  FX1, ližiny 100 cm 39900,- 48279,- 1477,78
se vyznačuje jednoduchostí, odolným provedením a dlouholetou spoleh-
livostí, základem kompletu je vyhodnocovací jednotka FX a tenzometrická 
čidla o délce 60 cm nebo 100 cm o váživosti do 2000 kg, jednoduché prove-
dení, velká rychlost vážení, modul pro vážení živých zvířat (zprůměrovává-
ní pohybu zvířete na váze), napájení 12 V externí autobaterií nebo síťovým 
adaptérem, který je součástí balení
Ližinová váha 2 x 800 mm FORMATIC7D 27400,- 33154,- 1014,81
Ližinová váha 2 x 600 mm  FORMATIC7D 27400,- 33154,- 1014,81
velmi robustní provedení: mechanické krytí jak shora, tak zespodu liži-
ny. Vyrobeno z konstrukční profilové oceli. Madlo pro snadné přenášení. 
Umísťují se na podlahu s roztečí od sebe v délce váženého předmětu. LED 
displej 2x6 znaků, výška číslice 20mm, vysoce svítivý.Napájení na vesta-
věný akumulátor. Doba provozu na jedno nabití cca. 30 hodin. Vybaven 
madlem pro přenášení a konektorem. Umožňuje i sčítání navážených kusů.
Rozměry 300x200x80 mm.Nulování, sčítání (navažování), nulování naváže-
ného součtu. Paměť naváženého součtu i po vypnutí napájení.
Průchozí žlab pro tenzometrickou váhu 9900,- 11979,- 366,67
velmi robustní konstrukce - profilovaný plech 5 mm, žárově zinkovaný. Gu-
mová podlaha snižuje riziko podklouznutí a omezuje hlučnost. Průchozí 
žlab lze postavit na ližiny tenzometrických vah provedení FARMATIC D. 
Součástí nejsou ohradní panely a posuvné dveře.
Průchozí žlab pro váhu komplet 22300,- 26983,- 825,93
součásti: průchozí žlab pro tenzometrickou váhu FARMATIC D pozink s gu-
mou - 1x, panel ohradní pozink, 6 příček, v. 1,6 m, řetízek, délka 2,54 m - 2x, 
dveře posuvné - 2x.
Desková váha do 500 kg, LCD Display 13400,- 16214,- 496,30
nosnost do 500 kg, přetížitelnost 150%, rozlišení 0,2 kg, přesnost vážení 
+/- 0,5 kg, hmotnost plošiny 27 kg, rozměry plošiny: délka 141,6 x šířka 
51,4 x výška 6,4 cm, podstavec pro indikátor deskových vah není soušástí 
balení.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



POTŘEBY DO STÁJÍ

LOPATY
Lopata velká - šířka 36 cm 260,- 315,- 9,63
Lopata střední - šířka 32 cm 251,- 304,- 9,30
Lopata malá - šířka 28 cm 260,- 315,- 9,63
s ocelovou hranou má oproti obyčejným hliníkovým lopatám až trojnásob-
nou životnost, protože ocelová hrana mnohem méně podléhá opotřebení. 
Hrana se dá vyměnit a tím se prodlužuje životnost lopaty. Síla materiálu: 
1,8 - 2mm.
Lopata hliníková velká 105,- 127,- 3,89
Lopata hliníková malá 75,- 91,- 2,78
lehká hliníková lopata, rozměry: šířka malé 27 cm, šířka velké 34 cm
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VOZÍKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Kolečko hospodářské 180 l 2200,- 2662,- 81,48
Kolečko hospodářské 140 l 1990,- 2408,- 73,70
Korba na kolečka - náhradní, 180 l 1690,- 2045,- 62,59
mají dlouhou životnost a umožňují lehkou manipulaci s nákladem. Polye-
tylénová korba je odolná proti nárazům, tepelná odolnost -60°C až +80°C, 
UV stabilní plast. Nafukovací kolo.
Dvoukolový vozík, výklopný 240 l 4500,- 5445,- 166,67
Dvoukolový vozík, výklopný 360 l 5600,- 6776,- 207,41
mají dlouhou životnost. Polyetylénová korba je odolná proti nárazům, 
tepelná odolnost -60°C až +80°C, UV stabilní plast. Vyklápěcí zařízení 
umožňuje snadnou manipulaci s nákladem.
Dvoukolový vozík, výklopný 255 l 6300,- 7623,- 233,33
Dvoukolový vozík, výklopný 500 l 11800,- 14278,- 437,04
pozinkovaná konstrukce, plastová korba. Velmi lehce se s ním převáží slá-
ma, seno, štěpky, polena, vhodný i na slamnatý hnůj. Snadno se nakládají, 
skládají a převáží i narozená telata.

SMETÁK PRŮMYSLOVÝ
Smeták 40 cm 106,- 128,- 3,93
Smeták 50 cm 121,- 147,- 4,48
Smeták 60 cm 138,- 167,- 5,11
Smeták 80 cm 147,- 178,- 5,44



TRÁVNICE, NŮŠE
Trávnice 120 x 120 cm 256,- 310,- 9,48
Trávnice 140 x 140 cm 314,- 380,- 11,63
je tradiční pomůcka pro zemědělce a zahrádkáře. Jedná se o čtvercovou 
plachtu se čtyřmi popruhy v rozích, která slouží k nošení sečené trávy, 
sena a jiného zahradního odpadu.Plachty jsou vyrobeny ze 100% bavlny, 
gramáže 310g/m2. Český, ručně vyráběný produkt.
Nůše 80 x 65 cm 250,- 303,- 9,26
plátěná nůše vyrobena ze 100% pevné bavlny opatřena kovovou sponou 
pro nastavení délky popruhu. Nůše je určená ke sběru ovoce, zeleniny, 
trávy, kopřiv, jetele či bylinek.Je výborným pomocníkem, který nebrání v 
pohybu a přitom je stále po ruce. Český, ručně vyráběný produkt. 

FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

KOPÁČ, VIDLE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Kopáč 4-hrotý malý, lakovaný 100,- 121,- 3,70
Kopáč 4-hrotý, zlatý ručně kovaný 458,- 554,- 16,96
Vidle 3-hroté malé, lakované 90,- 109,- 3,33
Vidle 3-hroté velké, lakované 115,- 139,- 4,26
Vidle 4-hroté malé, lakované 90,- 109,- 3,33
Vidle 4-hroté velké, lakované 125,- 151,- 4,63
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NÁŘADÍ FISKARS                                                                              více na www.almvizovice.cz
Vidle kompostové 390,- 472,- 14,44
dlouhé hroty k nakládání kompostu, sena apod. Velké držadlo ve tvaru D, 
vysoce trvanlivé hroty z bórové oceli. Délka 1270 mm, hmotnost 1700 g.
Hrábě univerzální 180,- 218,- 6,67
12 krátkých pevných zubů z velmi pevného a trvanlivého plastu. Vrchní hra-
na je speciálně vyvýšená pro rovnání zeminy. Délka 152 mm, šířka 410 mm, 
hmotnost 270 g, bez násady.
Mačeta XA3 760,- 920,- 28,15
perfektně vyvážená a má unikátní tvar čepele, který slouží k vysekávání ple-
velných stromků a větví. Délka 505 mm, hmotnost 450 g.
Sekera X27 1450,- 1755,- 53,70
kovaná čepel z kvalitní finské oceli, délka 92 cm, hmotnost 1830 g, dodává-
no s plastovým pouzdrem.
*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

   NOVINKA



HUBENÍ ŠKŮDCŮ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Mucholapka, šíře 20 cm 146,- 177,- 5,41
Mucholapka, šíře 30 cm 163,- 197,- 6,04
postupně se odvíjející lepící pás 20cm (30 cm) široké mucholapky o délce 
5m, to je plocha 1 m2 (1,5 m2), která se používá v provozech živočišné výroby 
k odchytu much.
Lapač hmyzu ELECTRO KILL 2 x 15 W 1250,- 1513,- 46,30
polétavý hmyz je přitahován k lapači ultrafialovým zářením. Před zářivka-
mi je namontovaná mřížka, kterou prochází vysoké napětí. Jakmile se hmyz 
dotkne mřížky s vysokým napětím, dojde k jeho rychlému a hygienickému 
usmrcení.Padající hmyz je zachycován do misky, kterou lze z přístroje 
snadno vytáhnout a vyčistit. Odzkoušeno. Účinnost do 150 m2.
Lapač hmyzu MINI 310,- 375,- 11,48
elektrický lapač hmyzu vhodný pro použití na vnitřní prostory s dosahem 
20 m2. Díky malým rozměrům a přímému kontaktu se zdí zabírá přístroj 
velmi málo místa. Vestavěná UV lampa vydává mírné světlo a tak je možné 
lapač zároveň využít jako noční světlo. 
Sklopec průchozí kuna, tchoř 1236,- 1496,- 45,78
vyrobený z drátěného pozinkovaného pletiva pro odchyt kun, tchořů a ko-
ček se dvěma dvířky. Rozměry: šířka 20 cm x výška 25 cm x délka 100 cm.
Sklopec jednostranný lasice, norek 777,- 940,- 28,78
český výrobek, vyrobený z drátěného pletiva pro odchyt lasiček, hranos-
tajů, norků a koček s 1 dvířky. Rozměry: šířka 18 cm x výška 18 cm x délka 
81 cm.
Past na myši MOUSE STOP, 2 ks 95,- 115,- 3,52
kvalitní plastová past s přírodní návnadou. Po sejmutí krytky návnady je 
okamžitě připravena k použití. Snadná výměna návnady.
Past na myši REPROPLAST 20,- 24,- 0,74
levná, ale účinná plastová past na myši. Český výrobek.
Lapač na slimáky 236,- 286,- 8,74
lapač naplňte pivem, stále nejlepší návnadou na slimáky, a postavte jej 
tam, kde se slimáci vyskytují.Vůně návnady slimáky přitahuje a zespodu 
vlezou otvorem do lapače. Zde spadnou do tekutiny a utopí se. Rádius 
účinnosti jednoho lapače činí cca 100 m2.

FARMÁŘSKÉ POTŘEBY36
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FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

ZNAČENÍ ZVÍŘAT - ČÍSLA, ŘEMENY
Číslo na krční řemen 6,- 7,30 0,22
číselné bloky se používají pro krční označování skotu, mají zámek proti 
posunu na řemenu a dodávají se odděleně zabaleny po 10ks a dle čísel - od 
0 do 9. Prodejní cena za 1kus.
Krční řemen s oválnou sponou, 130 cm 65,- 79,- 2,41
Krční řemen bíločerný s přezkou, 120 cm 78,- 94,- 2,89
tyto řemeny se používá ke krčnímu značení skotu tak, že se na něj navlé-
kají plastová čísla. Pro snadnější orientaci je vhodnější čísla navléci obou-
stranně. Šíře 4 cm.
Krční řemen s plastovou sponou 78,- 94,- 2,89
z materiálu nedráždícího kůži. Zelený nebo černý, délka 130 cm.
Krční řemen plastový 46,- 56,- 1,70
slouží k označení nebo evidenci zvířat, ale zároveň umožňuje uvázání ovcí 
nebo koz. Délka 55 cm, šíře 4 cm. Dodáván v barvách: černá, červená, mod-
rá, zelená, oranžová, žlutá.

ZNAČENÍ ZVÍŘAT Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

Kleště aplikační - červené 790,- 956,- 29,26
Náhradní jehla - pro skot 110,- 133,- 4,07
na plastové ušní známky univerzální - i pro čip. Mají zaměnitelné jehly se 
šroubením. S odpovídající jehlou lze aplikovat i ušní známky jiných výrob-
ců.
Kleště aplikační OVITAG 281,- 340,- 10,41
speciální jednoduché kleště pro aplikaci ušních značek OVITAG s číselnou 
řadou.
Kleště aplikační PRIMAFLEX 805,- 974,- 29,81
Náhradní vložka  - modrá, skot 137,- 166,- 5,07
aplikační kleště PrimaFlex umožňují velmi rychle připevnit ušní známku. 
Kleště stiskněte – a zvíře je označeno. Ušní známku lze díky speciálnímu 
pružinovému mechanismu kleští okamžitě odepnout.
Ušní známky                                                        od 6,50 7,90 0,24
více druhů a barev, čisté bez popisu, snadno se aplikují pomocí kleští, ne-
ztrácí se a nezpůsobují zvířatům zdravotní obtíže.
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FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

NARKOTIZAČNÍ SETY
kompletní souprava pro distanční injekční aplikaci imobilizačních, 
ale i ostatních injekčních preparátů do vzdálenosti cca 10m. Použití 
v situacích bez možnosti přímého kontaktu se zvířetem. Injekční stře-
ly s kapacitou 3ml nebo 5ml. Hlavní výhody: jednoduchá manipulace, 
skladnost, bez nutnosti zbrojního průkazu, nízká cena. Obsah dodáv-
ky:   foukací trubice - 1 ks, ochranné pouzdro - 1 ks, střela 3ml (5ml) - 5 
ks/10 ks, stabilizátor - 5 ks/10 ks,   jehla nylonová 40mm - 5 ks/10 ks, 
silikonové těsnění na jehlu - 20 ks, tlakovač - 1 ks, přechodka - 1 ks, 
trn k uvolnění přetlaku - 1 ks, kazeta z průhledného plastu - 1 ks. Vše 
lze koupit jednotlivě.

Narkotizační set 3 ml STANDARD (5 ks) 2150,- 2602,- 79,63
Narkotizační set 3 ml XXL (10 ks) 2700,- 3267,- 100,00
Narkotizační set 5 ml STANDARD (5 ks) 2750,- 3328,- 101,85
Narkotizační set 5 ml XXL (10 ks) 3100,- 3751,- 114,81
Náhradní střela - 3 ml 99,- 120,- 3,67
Náhradní střela - 5 ml 128,- 155,- 4,74
Stabilizátor, různé barvy 48,- 58,- 1,78
Trubice foukací - 3 ml                                                      499,- 604,- 18,48
Trubice foukací - 5 ml                                                 585,- 708,- 21,67
Jehla růžová 27,- 33,- 1,00

ZNAČENÍ ZVÍŘAT Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR 
bez DPH

Značkovací křída                                                 od 27,- 33,- 1,00
rtěnkový uzávěr , dodávané barvy: červená, zelená, modrá, fialová, černá.
Značkovací sprej 500 ml na ovce 130,- 157,- 4,81
lze vyprat z vlny, červená, zelená, modrá.
Značkovací sprej 500 ml 70,- 85,- 2,59
k označení skotu, prasat a koz. Intenzivní barva a rychleschnoucí značení 
nejlepší kvality.
Páska na nohy - suchý zip 13,- 16,- 0,48
o délce 38cm a šířce 38mm se používá k rychlému orientačnímu označení 
dojnic. Mezi chovateli krav je velmi oblíbená, dodává se v 6 barvách, pro-
dejní cena je za 1ks.
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STŘÍHÁNÍ ZVÍŘAT

ELEKTRICKÉ STŘÍHACÍ STROJKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Stříhací strojek pro ovce SUPER PROFI 3000 8200,- 9922,- 303,70
má napájení ze sítě 230 V. Maximální zatížení 430 - 450 W. Tento stříhací 
strojek má 2.200 dvojstřihů za minutu, hmotnost strojku je 1,6 kg a délka 
340 mm.Stříhací strojky jsou dodávány v plastovém kufříku s olejničkou a 
klíčem. Robustní osvědčený strojek.
Střihací strojek pro skot SUPER 3000 7150,- 8652,- 264,81
na skot a koně (s nožem A6) má napájení ze sítě 230 V a 350 W efektivního 
příkonu. Toto provedení stříhacího strojku umožňuje zaměnit stříhací hla-
vu pro skot za stříhací hlavu pro ovce. Stříhá srst rychlostí 2.000 dvojstři-
hů za minutu, hmotnost strojku je 1,3 kg a délka 288 mm.

Sada nožů A 55 1130,- 1367,- 41,85
počet zubů horního nože: 4, počet zubů spodního nože: 17, výška střihu 
3mm, šířka střihu 89 mm. Horní nůž je součástí sady.
Nůž horní náhradní 220,- 266,- 8,15
počet zubů: 4, pro všechny nože A5, A54, A55, A56, A57

Sada nožů A 5 820,- 992,- 30,37
počet  zubů  horního  nože:  4, počet zubů spodního nože: 13, výška střihu 
3 mm, šířka střihu 77 mm. Horní nůž je součástí sady.
Clipper F7 kufříkový el. stříhací strojek 4100,- 4961,- 151,85
stříhací strojek na ovce 230V, 350W, rychlost otáčení: 2400 otáček za minu-
tu, 2000 kmitů/min, hmotnost: 1530 g (bez kabelu) v kufříku, délka kabelu 
5m, hlava z pevné hliníkové slitiny , dodávka včetně nožů, nože vyrobeny z 
vysoce kvalitní oceli. Účinný ventilační systém s prachovým filtrem. Strojek 
za vynikající cenu je vhodný pro stříhání ovcí i psů s hustou srstí. Doporu-
čujeme drobným chovatelům se stádem do 10-15 ovcí
Strojek stříhací na ovce, 200W 4650,- 5627,- 172,22
v ekonomické variantě, lehký a dobře ovladatelný, plášť strojku vyroben z 
robustního plastu, atraktivní a ergonomický tvar, vysoká rychlost stříhání 
díky počtu kmitů za minutu, silný 200 W motor, včetně sady stříhacích nožů, 
cca. 2600 dvojkmitů/minutu, váha 1200g bez kabelu, 5 m dlouhý přívodní 
kabel.
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40 STŘÍHÁNÍ ZVÍŘAT

STŘIHACÍ STROJKY HEINIGER Kč
bez DPH

Kč

s DPH
***EUR

bez DPH

Stříhací strojek XPERT 240V/350W 9400,- 11374,- 348,15
výkonný, relativně tichý moderní motor s permanentním magnetem zajiš-
ťuje vyšší přenos energie na stříhací čepele. Rukojeť je zpevněna skelný-
mi vlákny pro větší mechanickou odolnost a trvanlivost. Technické údaje: 
výkon motoru: 350W, hmotnost strojku: 1240 g, délka: 301 mm, rychlost 
kmitání: 2500 dvojitých kmitů/min, napájení: 230 V, délka přívodního 5 m, 
emise hluku: 79 dB.
Stříhací hřeben „PRO LEGEND“ - spodní 693,- 839,- 25,67
se šířkou 92 mm se středním zakřivením náběhu hrotů je neznámější hře-
ben firmy HEINIGER. Zesílené zuby, jemné hroty a oblíbená šířka hřebene 
jej učinila standardem mezi stříhači. 
Stříhací hřeben „OVINA“ - spodní 585,- 708,- 21,67
má šířku 77 mm s rovnými krajními vodícími hroty se středním zakřivením 
náběhu hrotů. Pro všechny druhy střiže rouna, hlav nebo přípravu ovcí 
před bahněním. Vypuklý tvar zajišťuje rychlý a snadný vstup do vlny.
Stříhací nůž „JET“ - vrchní 160,- 194,- 5,93
tloušťky 4,4 mm je univerzální nůž s tenkými špicemi a hranami s vyšším 
stoupáním pro lepší střih. Výborně vede i na tenčích hřebenech.
Stříhací nůž „EDGE“ - vrchní 160,- 194,- 5,93
tloušťky 4,4 mm je nůž nové generace s širším chodem přes hřeben. Tvar 
nože zohledňuje vyšší stupeň bezpečnosti.
Stříhací strojek SAPHIR CORD 4545,- 5500,- 168,33
malý, velmi lehký a tichý stříhací strojek s výkonným motorem na 230 V. Ide-
ální strojek na profesionální úpravu srsti psů a koček a také pro výstavní 
stříhání na těle koní a skotu nebo pro použití ve veterinární praxi. Výšku 
střihu lze upravit nasazením zvyšovacích plastových nástavců.
Stříhací strojek MIDI Style, bateriový 4470,- 5409,- 165,56
je určen pro částečnou úpravu srsti psů a sestřih hlavy, nohou, břicha a 
ocasu. Stříhací hlava s nastavitelnou výškou střihu umožní sestřih v délce 
0,5 - 2,5 mm. Čas stříhání až 100 minut, čas nabíjení 60 minut, 5 zvyšovacích 
nástavců, rychlost 2400 dvojitých střihů/min, hmotnost 240 g. Součástí 
balení je i síťový adaptér pro připojení strojku k elektrické síti 230 V, který 
umožní další stříhání i v případě, že je baterie vybitá.
*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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RUČNÍ STŘÍHACÍ NŮŽKY Kč
bez DPH

Kč

s DPH
***EUR

bez DPH

Ruční nůžky na vlnu pérové 546,- 661,- 20,22
Náhradní nože pro ruční nůžky pérové 171,- 207,- 6,33
pro stříhání vlny a srsti je také využíván hobby chovateli s malým počtem 
ovcí. Stříhání tímto strojkem je velmi pracné a vyžaduje značnou dávku 
zručnosti.
Ruční nůžky na vlnu dvojbřité BlBlue 234,- 283,- 8,67
pro stříhání vlny ovcí a srsti špičkové kvality. Celková délka je 29 cm, délka 
břitu 14,5 cm.
Stříhací nůžky“MINI“ na ovce 24 cm 189,- 230,- 7,00
zaoblené malé pérové stříhací nůžky pro stříhání vlny ovcí a srsti. Celková 
délka je 24 cm, délka nožů pak 9 cm. Jsou určeny zejména pro hobby cho-
vatele.
Nůžky ruční na ovce - pérové 200,- 242,- 7,41
standardní provedení ručních pérových stříhacích nůžek pro stříhání vlny 
ovcí a srsti, červené. Celková délka je 31,5 cm, délka břitů pak 16,3 cm. Jsou 
určeny zejména pro dostříhávání ovcí.
Nůžky na stříhání ovcí - Berger 2711 420,- 508,- 15,56
mechanické pérové nůžky, kované, rovné provedení, délka ostří 140 mm, 
váha 270 g, celková délka 275 mm.
Nůžky na stříhání ovcí - BERGER 2731 420,- 508,- 15,56
mechanické pérové nůžky na stříhání ovcí. Kovaná, vysoce kvalitní ocel. 
Délka ostří 140 mm. Ostří nůžek jsou ohnuta směrem nahoru (tato úpra-
va prodlužuje osu předloktí). Váha 270 g, celková délka 275 mm.

KLEŠTĚ NA PAZNEHTY
Podkovářské kleště široké 700,- 847,- 25,93
standardní kleště pro úpravu paznehtů a kopyt; mají vyměnitelné čelistní 
nože, které je potřeba brousit. 
Klěště KNIPEX 1041,- 1260,- 38,56
kopytní 14“ na rohovinu, jsou vyrobeny ze speciální kalené nástrojové oce-
li. Délka 36 cm.
Kleště STANDARD 393,- 476,- 14,56
kopytní 14“ na úpravu kopyt, které se dají hodně rozevřít.
*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



KOPYTNÍ NOŽE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

z kvalitní oceli vyvinuté speciálně pro řezací nástroje. Optimální schop-
nost broušení. Upravený poloměr ostří pro snadnější práci. Ergonomicky 
tvarovaná rukojeť, díky které se ruka tak brzy neunaví.
Kopytní nůž PROFI oboustranný 250,- 303,- 9,26
Kopytní nůž PROFI široký, levý/pravý 250,- 303,- 9,26
Kopytní nůž PROFI úzký, levý/pravý 250,- 303,- 9,26
velmi kvalitní nůž značky Mustad. Vyroben z kvalitní oceli s ergonomicky 
tvarovanou rukojetí.
Kopytní nůž MUSTAD oboustranný 450,- 545,- 16,67
Kopytní nůž MUSTAD úzký, levý/pravý 450,- 545,- 16,67
kopytní nůž ve standardní kvalitě určen pro občasnou úpravu paznehtů 
a kopyt.
Kopytní nůž STANDARD velký, oboustranný 90,- 109,- 3,33
Kopytní nůž STANDARD velký, levý/pravý 90,- 109,- 3,33

ÚPRAVA KOPYT A PAZNEHTŮ42

BRUSNÉ KOTOUČE
je osazen speciálními segmenty z tvrdokovu pomocí příchytných šroubků. 
To umožňuje přetáčení segmentu a 3 x využít jeho řeznou hranu; tím se 
cca ztrojnásobí jejich životnost; 1 kotoučem tak může být ošetřeno až 3000 
zvířat. Opotřebení řezných hran segmentů je především závislé na stavu 
paznehtů a jejich přípravě před ošetřením.
Brusný kotouč MIBKO - 12 segmentů 3273,- 3960,- 121,22
Brusný kotouč MIBKO - 8 segmentů 2777,- 3360,- 102,85
Náhradní set segment a šroub 1+1ks 238,- 288,- 8,81
strouhací kotouč se používá k rašplování paznehtů; upíná se do úhlové 
brusky o min. výkonu 1000 W a druhou stranou lze strouhat v mezipaz-
nehtí.
Brusný kotouč SUPER 125 mm, jednostranný 1123,- 1359,- 41,59
Brusný kotouč SUPER 125 mm, oboustranný 1289,- 1560,- 47,74
Brusný kotouč SUPER 115 mm, oboustranný 1198,- 1450,- 44,37
Brusný kotouč  SUPER 115 mm, jednostranný 1032,- 1249,- 38,22

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



ÚPRAVA KOPYT A PAZNEHTŮ

OLEJE A BALZÁMY NA KOPYTA
Tuk na kopyta HUFFETT, zelený/černý, 1 kg 255,- 309,- 9,44
je ochrana kopyt proti lámání a praskání. Obsahuje pečující vavřínový olej 
a vazelínu. Balení 1 kg.
Roztok dřevitého dehtu 1 kg 110,- 133,- 4,07
přípravek, který se používá po ošetření paznehtů skotu a ovcí obsahuje 
dřevitý dehet v rosolovitém stavu. Aplikace vhodná při léčbě hniloby ro-
hového střelu.
Mazání na kopyta RAPIDE 500 ml 179,- 217,- 6,63
Mazání na kopyta RAPIDE 1000 ml 303,- 367,- 11,22
vyvinut s použitím vavřínového oleje, vazelíny, přírodních a minerálních 
olejů. Kopyta chrání proti dehydrataci, rozpadání a podporuje jejich zdra-
vý růst. V různých provedeních: bezbarvé, černé, zelené.

RAŠPLE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Rašple DICK, délka 20 cm 370,- 448,- 13,70
Rašple DICK, délka 30 cm 600,- 726,- 22,22
oboustranná, vysoce výkonná. Jedna strana s hrubou a hlubokou rašplo-
vací stranou, druhá strana s ostrým a jemným pilníkem.
Rašple bez rukojeti 245,- 297,- 9,07
oboustranná rašple o délce 35cm bez rukojeti s různou hrubostí se použí-
vá na konečnou úpravu paznehtů a kopyt.
Rašple na kopyta s madlem 230,- 278,- 8,52
pro drobné úpravy. Set obsahuje 2 kusy: rašple s anatomickým madlem a 
rašple bez madla s jemným a hrubým zubem. 
Rašple na kopyta HELLER BLACK Legend 735,- 889,- 27,22
velmi kvalitní rašple značky MUSTAD vhodná spíše pro měkčí a vlhčí ro-
hovinu nebo pro koně, kteří tráví většinu času venku. Speciální povrcho-
vá úprava zajišťuje větší odolnost proti opotřebení. Délka 350 mm, šířka 
44mm.
Rašple na kopyta HELLER Legend 575,- 696,- 21,30
vhodnější pro sportovní koně, kteří se kují. Pilníková strana je velmi ost-
rá, umožňující efektivní pilování s minimálním úsilím. Délka 350 mm, šířka 
44mm. Výrobce MUSTAD.
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MÍČOVÉ TERMONAPÁJEČKY

NÁHRADNÍ DÍLY K MIRAFOUNT                 *cena v Kč bez DPH/*cena v ***EUR bez DPH
Plovák *395,- *14,63 Plovák *1085,- *40,19
plastový, náhradní s vahadlem komplet
Vahadlo *690,- *25,56 Míč             od *495,- *18,33
samostatné k plováku 9“-1míčová,10“-2míčová, 7“-ovce
Zátka          od *80,- *2,96 Ventil *720,- *26,67
vypouštěcí nebo přepadová náhradní, samostatný
Trubka *100,- *3,70 „T“  kus *465,- *17,22
přívodní, náhradní plastový, náhradní

MIRAFOUNT do -40°C Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Míčové termonapáječky využívají principu dobře izolované termoláhve bez jakéhokoliv přívodu 
energie. Vysoce kvalitní polyuretanová izolace uchovává vodu uvnitř napáječky nad bodem mrazu 
i v chladných zimních  měsících při zajištění alespoň minimálního odběru a příjemně  chladnou v 
horkém létě bez zelených řas. Díky této konstrukci  a  3/4“  přívodu vody  (velký a rychlý přítok) 
jsou tyto napáječky vhodné i do těch nejnáročnějších  provozních a klimatických podmínek. Zvířa-
ta se velmi rychle naučí manipulovat s míčovými uzávěry, aby získala přístup k vodě.

Mirafount 3330 (5 - 50 ks) cena na dotaz
s jedním napájecím místem. Doporučeno pro 25 dojnic nebo až 50 ks mas-
ného skotu. Objem 65 litrů. Rozměry 66 x 71 x 55 cm. Hmotnost 30 kg.
Mirafount 3465 (10 - 100 ks) cena na dotaz
se dvěma napájecími místy. Doporučeno pro 40 dojnic nebo až 100 ks mas-
ného skotu. Objem 90 litrů. Rozměry 61 x 91 x 65 cm. Hmotnost 39 kg.
Mirafount 3340 ( 50 - 200 ks) cena na dotaz
se 4 napájecími místy, objem 67 litrů. Doporučeno pro 50 - 200 ovcí. Roz-
měry 66 x 71 x 36 cm.
Mirafount 3354 ( 20 - 250 ks) cena na dotaz
se čtyřmi napájecími místy. Doporučeno pro 90 dojnic nebo až 250 ks mas-
ného skotu. Objem 315 litrů. Rozměry 83 x 140 x 58 cm. 
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MÍČOVÉ TERMONAPÁJEČKY

THERMOLAC do -30°C Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Použití je celoroční jak ve stáji, tak na otevřeném zimovišti nebo na pastvině. Pro správnou funkci 
vyžaduje napáječka pouze připojení k tlakovému nebo gravitačnímu rozvodu vody. Pokud je na-
páječka určena k celoročnímu provozu, rozvod vody musí být umístěn v nezámrzné hloubce nebo 
odpovídajícím způsobem izolován. V zimním období za vysokých mrazů, je třeba zajistit dostatečný 
odběr vody v napáječce. V nabídce jsou jak varianty s míčovými uzávěry, tak i verze s  plovoucími 
miskovými uzávěry, které umožňují napájení mladých telat , ovcí a koz, které by jinak velký míč 
uzávěru nedokázaly zmáčknout tak, aby se dostaly k vodě.

THERMOLAC 40, 1 otvor, míčová 11500,- 13915,- 425,93
kapacita: 20 ks skotu, průtok: 34l/min. při tlaku 3 bar., rozměry: 66 x 64x 
53,2 cm, hmotnost: 23 kg
THERMOLAC 75, 2 otvory, míčová 14800,- 17908,- 548,15
kapacita: 40 ks skotu, průtok: 34l/min. při tlaku 3 bar., rozměry: 99 x 66x 
53,2 cm, hmotnost: 34 kg
THERMOLAC 40, 1 otvor, misková 11500,- 13915,- 425,93
kapacita: 15 ks telat, 20 ks ovcí a ostatních menších zvířat, průtok: 34l/min. 
při tlaku 3 bar., objem: 40l, rozměry: 66 x 64x 53,2 cm, hmotnost: 23 kg
THERMOLAC 75, 2 otvory, misková 14800,- 17908,- 548,15
kapacita: 30 ks telat, 50 ks ovcí a ostatních menších zvířat, průtok: 34l/
min. při tlaku 3 bar., objem: 40l, rozměry: 99x66x53,2 cm, hmotnost: 34 kg
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NÁHRADNÍ DÍLY K THERMOLAC               *cena v Kč bez DPH/*cena v ***EUR bez DPH
Ventil *1200,- *44,44 Míč *1350,- *50,00
vysoký tlak, 1-5 bar., 1/2“ uzavírací
Ventil *1150,- *42,59 Zátka *650,- *24,07
nízký tlak (na tlak<1 bar), 1/2“ vypouštěcí
Těsnění *570,- *21,11 Těsnění *770,- *28,52
pod víko, 1 otvor pod víko, 2 otvory

Napáječka vyhřívaná LABUVETTE ISOBAC 13200,- 15972,- 488,89
dvoumístná hladinová napáječka pro skot a koně do volných stájí nebo 
výběhů s elektrickým vyhříváním 2 tělesy 2 x 50 W. Hmotnost 10,5 kg, šířka 
420 mm, výška 450 mm, délka 960 mm, napájení 24 V, maximální průtok 36 
l/min (až do 4 bar.), přívod vody 1/2“, kapacita 40 ks krav. Spodní instalace 
přívodu vody a celkové zateplení zajišťuje ochranu proti mrazu do -30°C.



MÍČOVÉ TERMONAPÁJEČKY

JFC do -20°c Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Pro míčové napáječky je důležitý pravidelný odběr vody během celého dne. K napáječ-
ce musí chodit pít dostatek zvířat. Čím více zvířat, tím větší jistota, že míčová napáječka 
nezamrzne. Přívod k napáječce je třeba zakopat do země co nejhlouběji, tím se dosáhne 
přívodu teplejší vody do míčové napáječky. Důležitá je i dokonalá izolace přívodu pod 
napáječkou aby nedocházelo k promrzání. Mimo zimní období lze míč vyjmout, zvířata pak 
snadněji pijí. Z polyetylenu, izolovaná polyuretanovou pěnou, barva zelená.

Míčová napáječka jednoduchá JFC, 25 l 7500,- 9075,- 277,78
rozměr: 620 x 560 x 350.Vypouštěcí otvor pro snadné čištění.Přívod vody 
zespoda.Kapacita 25-35 ks skotu, 25 koní (minimálně 10 zvířat).
Míčová napáječka dvojitá JFC, 80 l 9900,- 11979,- 366,67
rozměr: 990 x 597 x 438.Vypouštěcí otvor pro snadné čištění. 
Kapacita 40-75 ks skotu, 40 koní.
Míčová napáječka dvojitá s třmeny JFC, 100 l 10600,- 12826,- 392,59
rozměr: 1150 x 680 x 575.Nerezové třmeny pro rychlé otevření víka.
Kapacita 40-75 ks skotu, 40 koní. 

Třmen *450,- *16,67 Zátka *220,- *8,15
k napáječce 100l, nerez se šroubem velká
Míč *430,- *15,93 Hadice *420,- *15,56
k dvoumíčové napáječce délka: 300 mm, přívod: 1/2“
Čočka *320,- *11,85 Zátka *170,- *6,30
k jednomíčové napáječce se šroubem malá

min. 30 cm
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voda

dno napáječky

izolace 
napáječky
beton 10-15cm

přívod vody

těsnění
víko 

napáječky plovák
plovákový ventil

pěnová izolace
NÁHRADNÍ DÍLY K JFC  

Ventil *460,- *17,04
přívod 1/2“, 30 l/ min, max 6 
at. , mosazný, plastový plovák.
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VYHŘÍVANÉ NAPÁJEČKY

VYHŘÍVANÉ NAPÁJEČKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Vyhřívaná napáječka s jazykem SB 2 RBH 2400,- 2904,- 88,89
proti zamrzání zbytkové vody v napáječce je na spodní straně napáječky 
vyhřívací kabel o výkonu 33 W s integrovaným termostatem. Další 2 m top-
ného kabelu o výkonu 21 W umožňuje vyhřívat přívodní potrubí. Přívod k 
napáječce vnitřním závitem ½“ shora nebo zespoda. Termostat spíná při 
teplotě cca 5°C a vypíná při teplotě misky cca 15°C. 
Napáječka jazyková litinová SB 88 4030,- 4876,- 149,26
přívod je možné přivést ze shora, ze zdola, či ze strany. Topné těleso o vý-
konu 60 W (24 V) přímo v těle napáječky zajistí její nezamrzání. Ventil a pří-
vodní potrubí se ohřívají topným kabelem. Topný kabel se zapojuje přímo 
do svorkovnice napáječky. Šířka 24 cm, hloubka 35 cm.
Vyhřívaná misková napáječka s niplem H10 3200,- 3872,- 118,52
vnitřní část vyrobena z kvalitní šedé litiny. Spodní část litina, povrch práš-
ková barva. Ventil s regulací průtoku. Připojení 1/2“ shora i zespodu. 
Objem 1,6 litru, hmotnost 11,5 kg. Doporučený zdroj: transformátor 100W 
(není součástí balení). Průtok vody cca 8 l/min. při 3 bar.
Vyhřívaná misková napáječka SB 24 RBH 2500,- 3025,- 92,59
proti zamrzání zbytkové vody v napáječce je na spodní straně napáječky 
vyhřívací kabel o výkonu 45 W s integrovaným termostatem. Další 2 m top-
ného kabelu o výkonu 21 W umožňuje vyhřívat přívodní potrubí. 
Napáječka LAKCHO, topné těleso 80 W - plast 5300,- 6413,- 196,30
Napáječka BIGCHO, topné těleso 80 W - hliník 7500,- 9075,- 277,78
vyhřívaná misková napáječka s volnou hladinou. Napáječka se usazuje na 
plastový podstavec nebo betonovou trubku vnitřního průměru 30cm. Vy-
hřívání zespodu pomocí topné spirály 80W/24V. Plovákový ventil je ukryt  
pod  kovovým  krytem.  Jedna  napáječka obslouží 10 ks krav nebo 20 ks 
masného skotu. Doporučujeme s prostorovým termostatem.
Podstavec pod napáječku, výška 40 cm 2100,- 2541,- 77,78
Podstavec pod napáječku, výška 60 cm 2600,- 3146,- 96,30
na spodní straně opatřená otvory pro přichycení k zemi.Při použití venku, 
je vhodné podstavec vyplnit tepelnou izolací (minerální vatou) až cca 10 cm 
pod topné těleso tak, aby topné těleso nemuselo ohřívat vzduch v podstav-
ci, který se ochlazuje od podložky.
Ventil pro napáječku Lakcho 600,- 726,- 22,22
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VYHŘÍVANÉ NAPÁJEČKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Napáječka hladinová 4 litry, 90 W, 230 V 5780,- 6994,- 214,07
dvouplášťová litinová napáječka, na přívodu s 1m topného kabelu, 3 m 
stud. konec, vhodná pro všechny druhy zvířat, napájení 230 V. Možnost 
doplnit venkovním termostatem, který není součástí.
Napáječka hladinová 4 litry, 75 W, 230 V 5710,- 6909,- 211,48
dvouplášťová litinová napáječka, na přívodu s 1,2 m topného kabelu, 2,2m 
studeného konce, napájení 230 V, vhodná pro všechny druhy chovaných 
zvířat. Možnost doplnit venkovním termostatem, který není součástí.
Napáječka hladinová 4 litry, 60 W, 230 V 5400,- 6534,- 200,00
základní nejlevnější provedení dvouplášťové litinové napáječky s 60 cm 
topným kabelem na přívodu a 70 cm studeným koncem. Napájení 230 V, 
vhodná pro všechny druhy zvířat. Možnost doplnit venkovním termosta-
tem, který není součástí.
Napáječka hladinová 2,5 litru, nerezová 5150,- 6232,- 190,74
vyhřívaná nerezová napáječka vhodná pro všechna domácí zvířata s po-
hotovostním  objemem vody  2,5 litru.  Napáječka  je vybavená interním 
toroidním trafem  230 / 12 V. Díky perfektní izolaci bez tepelných mostů je 
skutečný maximální celkový příkon pouhých 38 W.
Vyhřívaná napáječka 3litry, trafo 230/12V 5300,- 6413,- 196,30
osvědčené konstrukce, kdy nosné těleso tvoří hliníkový odlitek, ve kterém 
je umístěné toroidní trafo 230 / 12 V, vyhřívací rohož s topným kabelem, 
který vychází z napáječky a využije se pro ohřev přívodního potrubí v délce 
1 metru.  Nylonová miska napáječky s nerezovým výklopným krytem je vy-
bavena výpustí s 1/2“ zátkou v nejnižším bodě.
Napáječka vyhřívaná SH30, 230 V 2769,- 3351,- 102,56
Napáječka vyhřívaná SH30+vyhřívaný přívod 3017,- 3651,- 111,74
hladinová napáječka z vysoce kvalitního plastu s integrovaným topným 
kabelem, který vyhřívá misku a plovákový ventil. Termostat spíná při +5°C 
a vypíná při +15°C. Objem 5 l a průtok vysokotlakého ventilu je 6,5 l/min 
při tlaku 2-3 atm. Napojení vody z levé nebo pravé strany k 1/2“ potrubí. 
Hmotnost 2,7 kg, výpustná zátka pro snadné čištění. V nabídce i varianta 
s vyhřívaným kabelem pro cca 2 m přívodního potrubí. Napájení 230 V u 
obou variant. Možnost ve variantě napájení 24 V.
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VYHŘÍVANÉ KABELY A TERMOSTATY, TRAFA

TOPNÝ KABEL PPC S TERMOSTATEM Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Odporový dvoužilový topný kabel, výkon 16 W na metr délky, při poklesu teploty pod +3°C 
se topný kabel uvede do provozu, při vzestupu teploty nad +13°C se opět vypne, ukončen 
kabelem o délce 1,5 m se zástrčkou (napájení 230 V).

Délka 2 m 1200,- 1452,- 44,44
Délka 5 m 1500,- 1815,- 55,56
Délka 7 m 1700,- 2057,- 62,96
Délka 10 m 2000,- 2420,- 74,07
Délka 15 m 2300,- 2783,- 85,19
Délka 21 m 2700,- 3267,- 100,00
Délka 30 m 3200,- 3872,- 118,52
Délka 42 m 3700,- 4477,- 137,04

VÝHŘEVNÉ TĚLESO
Výhřevné těleso pro napájecí žlaby, 250 W 2600,- 3146,- 96,30
zařízení se automaticky spouští, když se teplota vody blíží bodu mrazu. 
Pokud teplota vody je o několik stupňů nad bodem mrznutí, zařízení se 
automaticky vypne. Technické údaje: síťové napětí: 230 V AC, 50 Hz, výkon: 
250 W, inzenzita elektrického proudu: 1 A, délka kabelu: 1,72 m.

Trafo 230/24 V
Připojení do sítě je pomocí vidlice. Dodávané výkony: 200 W, 300 W, 400 W, . CE, IP 54. 

Trafo 200 W 970,- 1174,- 35,93
Trafo 300 W 1200,- 1452,- 44,44
Trafo 400 W 1650,- 1997,- 61,11
Trafo 500 W 2000,- 2420,- 74,07

TERMOSTAT
Termostat F 2000 N 920,- 1113,- 34,07
průmyslový termostat s kapilárou, na stěnu, pro topení i chlazení, teplotní 
rozsah -35...+35°C, přepínací kontakt 16A, IP 44, délka kapiláry 150 cm.

HLINÍKOVÁ PÁSKA
nejčastěji se používá na potrubí k lepšímu přenosu tepla od topných kabelů. Na plastové 
potrubí je použití hliníkové pásky nutnost.
Hliníková páska, délka 50 m, šíře 5 cm 265,- 321,- 9,81
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HLADINOVÉ NAPÁJEČKY Kč
bez DPH

Kč 
s DPH

***EUR
bez DPH

Hladinová napáječka JFC DBL 4 - plastová 1100,- 1331,- 40,74
plováková napáječka s pákovým plovákem, ventil lze napojit zleva nebo 
zprava. Robustní konstrukce, dvojitá stěna, vypouštěcí otvor se zátkou 
pro snadné čištění.
Hladinová napáječka  DBL - ECO - plastová 730,- 883,- 27,04
plováková napáječka s pákovým plovákem, ventil lze napojit zleva nebo 
zprava.Robusní konstrukce, vypouštěcí otvor se zátkou pro snadné čiště-
ní. Šířka 24 cm, hloubka 30 cm, výška 25 cm, objem 4 l.
Hladinová napáječka - pozinkovaná 670,- 811,- 24,81
robustní žárově pozinkovaná plováková napáječka, s výkonným plováko-
vým ventilem, víko ventilu je samosvorné, přívod vody ½“ z leva nebo zpra-
va, kapacita max: 2,5 l, rozměry v cm: 28 x 13 x 26 cm.
Hladinová napáječka PL MACRO - litinová 941,- 1139,- 34,85
o obsahu 6 l pro chov ovcí, skotu a koní, výpustní otvor s plastovou zátkou 
pro snadnější čištění. Rozvod vody min. 1,5 atm. a max 4 atm.
Hladinová napáječka - plastová 400,- 484,- 14,81
vhodná pro ovce, koně a skot. Je vyrobena z polypropylénu a má robustní 
konstrukci. Plovákovým ventilem je udržována konstantní hladina o obje-
mu cca 3 litry.
Hladinová napáječka KH9 - nízkotlak 781,- 945,- 28,93
pro napájení koní, ovcí i koz, skládá se z plastového žlabu, horizontálního 
plováku a krytu plováku. Voda si distribuuje do napáječky se samospád-
ných nádrží a nádob.Je vybavena výpustní zátkou.
Hladinová napáječka - litinová 1850,- 2239,- 68,52
s plovákovým ventilem pro ovce, kozy, prasata, dobytek a koně 3 l - miska 
ze šedé litiny, kvalitní práškový nástřik, připojení na 1/2“, dodává se s 
plovákovým ventilem, průtok vody 6,5 l při 2-3 bar.
Hladinová napáječka JFC DBL 9, výklopná 3400,- 4114,- 125,93
vyrobeno z mrazuvzdorného polyetylénunu, snadná montáž na stěnu 
nebo konzoli. Kapacita 3,5 l, rozměry: 340 x 230 x 360 mm,snadno se čistí, 
což zajišťuje čistou pitnou vodu pro zvířata.
Hladinová napáječka SB 112 NT 1080,- 1307,- 40,00
s vyměnitelnými tryskami, podle potřeb tlaku vody, zátka pro vypouštění 
vody pro čištění, možnost vyhřívat topným kabelem, přívod shora 1/2“.
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JAZYKOVÉ NAPÁJEČKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Jazyková napáječka litinová ECO - litinová 350,- 424,- 12,96
jednoduchá litinová lakovaná napáječka s úzkým nerezovým jazykem. 
Napáječka je vybavena mosazným ventilem, přívod vnitřním závitem 1/2“ 
shora nebo zespod.
Jazyková napáječka SB 1 s pojistkou 550,- 666,- 20,37
přívod k napáječce vnitřním závitem 1/2“ shora nebo zespod.Plastový 
ventil o průtoku 17 l (při 5 at. tlaku).Napáječka je speciálně konstruovaná 
pro koně. Šířka:22 cm, hloubka 27 cm. Rozteč připevňovacích otvorů je 10 
cm.
Jazyková napáječka K 50 390,- 472,- 14,44
objem 2,2 l, uzamykatelný jazyk, přípojka shora nebo zdola, vhodné pro 
1/2“ a 3/4“ připojení, průtok vody: 3 x nastavitelný 7,5 až 11 l/min při 
tlaku 3 bar, mosazný ventil.
Jazyková napáječka (široký jazyk) - litinová 700,- 847,- 25,93
napáječka s kvalitním lakem, široký dlouhý nerezový jazyk. Napáječka je 
vybavena plastovým ventilem o průtoku 16 l při 5 at. 
Jazyková napáječka LMN - litinová 1290,- 1561,- 47,78
ventilová litinová napáječka barvená pro chov skotu a koní; má litinový 
jazyk a rychloprůtočný ventil, který zajišťuje rychlý průtok vody. Rozměr: 
290 x 237 x 165 mm. Přívod 1/2“. Připojení: shora-zespoda.
Jazyková napáječka PM5 - litinová 779,- 943,- 28,85
misková napáječka s litinovým jazykem. Mosazný ventil. Horní nebo dolní 
připojení 1/2“. Upevnění na stěnu přes 4 montážní otvory. Rozměr napá-
jecí mísy 19x24x10cm. Lakovaný povrch.
Jazyková napáječka PM9 - litinová 950,- 1150,- 35,19
litinová barvená napáječka pro chov skotu a koní, má litinový jazyk a rych-
loprůtokový ventil, který zajišťuje rychlý přísun vody. Napojení vody je 
možný ze čtyř směrů, výpustná zátka pro snadné čištění.
Mísa pro miskové napáječky STANDARD 650,- 787,- 24,07
klasická česká kulatá litinová napájecí mísa průměr 24 cm bez ventilu se 4 
montážními otvory pro upevnění. Hloubka mísy 10 cm. Lakovaný povrch.
Napáječka hliníková na sud 1050,- 1271,- 38,89
vhodná pro všechny sudy s vodou, z nekorodující hliníkové litiny, s níz-
kotlakým ventilem, jazyk z nerezové oceli.
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PASTEVNÍ PUMPY                                                                    Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Pastevní pumpa L3 - pro skot 6200,- 7502,- 229,63
Sací koš pro pastevní pumpu 230,- 278,- 8,52
membránová pumpa nasaje asi 0,6 l vody na jedno zmáčknutí, hmotnost 32 
kg, připevnění pomocí 4 vrutů, nasávací hloubka max. 7 m, připojení 3/4 
vnější závit.
Pastevní pumpa L 4 - koně, telata 6500,- 7865,- 240,74
membránová pumpa nasaje asi 0,4 l vody na jedno zmáčknutí, hmotnost 
32kg, připevnění pomocí 4 vrutů, nasávací  hloubka  max.  8 m , připojení  
3/4  vnější  závit,  délka: 45 cm,  výška 60 cm.
Pastevní pumpa AQUAMAT II 4800,- 5808,- 177,78
Pastevní pumpa AQUAMAT II + tele 6300,- 7623,- 233,33
zvířata si sama dokáží načerpat vodu z hloubky až 7 m nebo až 70 m ho-
rizontálně. Výkon čerpadla 0,5 litru/jedno stlačení. Rozměry misky napá-
ječky vyrobené z odolného polyetylénu jsou 777 x 406 x 393 mm. Objem 
jednoho stisku (l): 0,5. Rozměr (mm): 777 x 406 x 393. Přívod průměr: 1“. 

NAPÁJENÍ ZVÍŘAT

NAPÁJECÍ ŽLABY
Žlab s ventilem 50 l - pro ovce 1450,- 1755,- 53,70
napájecí žlab je z černého polyethylenu s plovákem. Žlab lze částečně za-
kopat. Délka: 68 cm, šířka: 45 cm, výška 25 cm.
Žlab objem 100 l, černý plast 
délka 89 x šířka 55 x výška 33 cm

1890,- 2287,- 70,00

Žlab objem 180 l, černý plast
délka 130 x šířka 47 x výška 58 cm

2160,- 2614,- 80,00

Žlab objem 400 l, černý plast 
délka 150 x šířka 68 x výška 53 cm

3570,- 4314,- 132,22

napájecí žlab je z černého polyethylenu s plovákem. Žlab lze částečně za-
kopat.
Ventil náhradní JFC - bílý 470,- 569,- 17,41
pro míčové napáječky, výklopné žlaby a 16, 50, 100, 180 l žlab, kvalitní uni-
verzální pákový ventil, přívod 1/2“. 30 l/ min, max 6 at. Mosazný, plastový 
plovák.
Plovákový ventil pro žlaby 400 a 800 l - 3/4“ 490,- 593,- 18,15
kvalitní univerzální pákový ventil s prodlouženým ramenem, přívod 3/4“. 
Mosazný, plastový plovák.
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NAPÁJECÍ ŽLABY - PREBAC Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Napájecí žlab 400 l  (pr. 108 cm, výška 60 cm) 5155,- 6238,- 190,93
Napájecí žlab 600 l (pr. 130 cm, výška 60 cm) 5775,- 6988,- 213,89
Napájecí žlab 800 l (pr. 150 cm, výška 60 cm) 6990,- 8458,- 258,89
Napájecí žlab 1000 l (pr. 160 cm, výška 60 cm) 7200,- 8712,- 266,67
Napájecí žlab 1200 l (pr. 180 cm, výška 60 cm) 9700,- 11737,- 359,26
Napájecí žlab 1500 l (pr. 200 cm, výška 60 cm) 10990,- 13298,- 407,04
jsou vyrobené z extrémně odolného polyetylénu . Lehký materiál pro 
transport. Garance 8 let. Vysoká pevnost díky konstrukci s kruhovými 
žebry. Velký výpustný otvor 90x50mm. Horní okraj zahnutý dovnitř ome-
zuje možnost zachycení rohů zvířat. Žlab má připravenou schránku pro 
snadnou montáž plovákového ventilu na spádovou vodu, nízký a vysoký 
tlak nebo lze do žlabu vodu navážet cisternou. Plovákový ventil není sou-
částí  žlabu.
Napájecí žlab hranatý 200 l Prebac 4990,- 6038,- 184,82
rozměry žlabu 160 x 46 x 44 cm. Plovákový ventil není součástí  žlabu.
Napájecí žlab hranatý 400 l Prebac 5700,- 6897,- 211,11
rozměry žlabu 165 x 66 x 66 cm. Plovákový ventil není součástí  žlabu.

Plovákový ventil  - nízký tlak                      1150,- 1392,- 42,59
Plovákový ventil  - vysoký tlak                      1200,- 1452,- 44,44
na tlakovou vodu (1-5 bar.) nebo nízkotlak (na tlak menší než 1 bar.). Ventil 
je nutno dokoupit ke každému žlabu zvlášť!!!!
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NAPÁJECÍ ŽLABY - kruhové
Napájecí žlab s ventilem 870 l 6270,- 7587,- 232,22
z černého polyethylenu s plovákem. Žlab lze částečně zakopat. K vypuštění 
slouží vypouštěcí zátka.Rozměr 1425 x 675 mm, přívod 3/4“, provozní tlak  
1-5 at. , počet zvířat 40-60 ks.
Plovákový ventil - 3/4“ - náhradní 490,- 593,- 18,15
kvalitní univerzální pákový ventil s prodlouženým ramenem pro žlaby 400 
a 800 l, přívod 3/4“. Mosazný, plastový plovák.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



NAPÁJECÍ ŽLABY - oválné Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Žlab objem 600 l, černý plast, oválný - délka 
160 x šířka 119 x výška 70 cm

5500,- 6655,- 203,70

Žlab objem 1000 l, černý plast - délka 218 x 
šířka 119 x výška 70 cm

7900,- 9559,- 292,59

žlab se volně položí na zem na hladký podklad, případně lze částečně za-
kopat. Vypouštěcí otvor umožňuje rychlé vypouštění vody a vymytí žlabu. 
3/4 ventil s vysokým průtokem zaručuje rychlé dopouštění vody. Napájecí 
žlab je z polyethylenu s plovákem. 
Plovákový ventil - náhradní 750,- 908,- 27,78
využití pro žlaby: 600 l a 1000 l, přívod - 3/4“ - 180 l/min.
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VELKÉ NAPÁJECÍ ŽLABY - s možností vyhřívání i bez (více na www.almvizovice.cz)

NAPÁJECÍ ŽLABY S VENTILEM
Žlab s ventilem, objem 16 l 1400,- 1694,- 51,85
plastový, rozměr: 395 x 395 x 335 mm, uchycení: 2 nerezové úchyty, rozteč 
děr: 450-460 mm, přívod: 1/2“. Připojení: zprava, mosazný ventil, ovládání: 
automatický plovák, provozní tlak: 1-5 At. Počet zvířat: 1 - 15.
Žlab s plovákem OK Plast, objem 200 l 1727,- 2090,- 63,96
velmi kvalitní napájecí žlab se dodává včetně plovákového ventilu, který 
je v nerezovém krytu. Plovák se přichytí na horní okraj stěny napajedla 
2 nerezovými úchyty. Napajedlo má rozměry: 85 cm x 65 cm a výšku 40 cm. 
Váží 10kg a má využitelný obsah cca 170 litrů.
Plovákový ventil 470,- 569,- 17,41
speciální plovákový ventil pro napájecí nádrže a žlaby s nerezovým krytem 
a úchyty s nerezovými klemami; maximální tlak vody do 4atm, připojení s 
1/2“závitem se shora.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



VENTILY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Plovákový ventil 340,- 411,- 12,59
mosazný pákový plovákový ventil, který může pracovat bez provozního tla-
ku v potrubí (spádovou vodu). Přívod 3/4“, provozní tlak  0,1-10 at., průtok 
při 3 at. 50 l/min.
Plovákový ventil DBL - zelený/bílý 360,- 436,- 13,33
kvalitní univerzální pákový ventil, přívod 1/2“. Průtok 8 l/min, max 6 at.
Mosazný, plastový plovák.
Plovákový ventil pro míčové napáječky 470,- 569,- 17,41
přívod 1/2“. Průtok 30 l/ min, max 6 at. Mosazný, plastový plovák. Pro 
míčové napáječky, výklopné žlaby a 16, 50, 100, 180 l .
Ventil pro černé oválné napájecí žlaby - 1/2“ 450,- 545,- 16,67
ventil s prodlouženým ramenem, přívod 1/2“. Průtok 30 l/min, max 6 at. 
Mosazný, plastový plovák. Pro černé žlaby 600 a 1000 l.
Ventil pro černé oválné napájecí žlaby - 3/4“ 750,- 906,- 27,78
přívod - 3/4“ , průtok 180 l/min. Pro černé oválné žlaby 600 a 1000 l.
Plovákový ventil pro žlaby 490,- 593,- 18,15
kvalitní univerzální pákový ventil s prodlouženým ramenem, přívod 3/4“. 
Mosazný, plastový plovák. Pro žlaby 400 a 800 l .
Ventil mosazný 90,- 109,- 3,33
pro litinové a plastové napáječky ECO, provozní tlak 1 - 5 at., ventil 1/2“.
Napájecí ventil komplet - hliníkový jazyk 245,- 297,- 9,07
připojovací závit ventilu: G 3/4“, náhradní díly možno dokoupit samostat-
ně.
Napájecí ventil - kloboučkový 290,- 351,- 10,74
ventil 3/4“ - náhrada za staré jazykové ventily do litinových mís. Ventil je 
vyroben z mosazi - bez pokovení. 
Ventil mosaz 245,- 297,- 9,07
pro napáječku LMN, provozní tlak 1 - 5 at., ventil 1/2“.
Ventil mosaz pro SB 88 H 1250,- 1513,- 46,30
náhradní ventil pro vyhřívanou napáječku SB 88 H.
Ventil náhradní pro niplové napáječky 150,- 182,- 5,56
rozměry 5 x 3 x 10 cm, ventil 1/2“, provozní tlak 1 - 5 at.
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ŽLABY ROVNÉ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Žlab OK PLAST 7 l 173,- 209,- 6,41
pro krmení hříbat v boxu, může být použit také pro krmení mladého dobyt-
ka, krav, ovcí nebo koz. Snadno omyvatelný, velmi pevný. 
Plastový žlab KA  8,5 l 180,- 218,- 6,67
rozměry: 330 x 270 x 130 (220) mm, žlab lze doplnit hranou s příčkou pro 
hříbata, ve dvou barevných provedeních, objem 8,5 l.
Žlab OK PLAST 11,5 l 210,- 254,- 7,78
se dodává v zelené barvě a používá se jako pevně montovaný pro krmení 
koní a krav; má hmotnost 1,4kg a rozměry: š 31cm, h 28cm, výška v zadní 
části 38,5cm a výška v přední krmné hraně je 22,5cm.
Žlab široký OK PLAST pro koně 12 l 296,- 358,- 10,96
pro krmení koní v boxech i výbězích. Tento klasický přímý žlab je bez zábra-
ny pro vyhazování krmiva.
Plastový žlab rovný KA s úchytem 13 l 190,- 230,- 7,04
rozměry: 33 x 28 x 38 cm, žlab je možné doplnit hranou a příčkami pro hří-
bata, ve dvou barevných provedeních, objem 13 l.
Žlab plastový pro prasata, ovce 13 l 562,- 680,- 20,81
Žlab plastový pro prasata, ovce 26 l 893,- 1081,- 33,07
je velmi odolný, hygienicky nezávadný a snadno čistitelný. Může být insta-
lován na hrazení, stěny nebo do konstrukce kotce.Délka 77 cm, objem 13l 
nebo 26 l.
Plastový žlab rovný s hranou 15 l 670,- 811,- 24,81
vypouštěcí otvor se zátkou se závitem pro snadné čištění. Hrana zabraňu-
je vyhazování krmiva. Rozměry: 40 x 34,3 x 19 cm.
Žlab přímý OK PLAST 16 l 343,- 415,- 12,70
pro koně 16 l je velmi odolný a snadno se instaluje. Lze jej doplnit ochran-
ným víkem, který zamezuje vyhazování krmiva ze žlabu.
Nástěnný žlab Suevia 26 l 1150,- 1392,- 42,59
prvotřídní kvalita, UV stabilní plast, hladce tvarované hrany bez nebez-
pečí úrazu pro zvířata, s vypouštěcí zátkou pro snadnější čištění. Vhodný 
pro telata a koně. Rozměry: výška 20 cm, šířka 50 cm, hloubka 38 cm, objem 
26 l.
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ŽLABY

ŽLABY NA ZEM Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Objem 11 l, výška 14 cm, průměr 40 cm 240,- 290,- 8,89
Objem 20 l, výška 18 cm, průměr 48 cm 340,- 411,- 12,59
Objem 32 l, výška 21 cm, průměr 54 cm 460,- 557,- 17,04
krmná mísa vyrobená z téměř nezničitelné gumy. Velmi pružná, lze nosit za 
oba úchyty v jedné ruce. Ideální do stáje, pastvinu či na závody.
Krmná mísa na zem, gumová, cca 60 l 640,- 774,- 23,70
vyrobená z téměř nezničitelné gumy. Velmi pružná. Ideální do stáje, past-
vinu či na závody. Rozměry: výška 24 cm, průměr 67 cm.
Maltovník - hranatý, kulatý                              od 100,- 121,- 3,70
plastové maltovníky na vodu, krmivo. Volně položené na pastvině, ve stáji. 
Hranaté o objemu 40, 65 a 80 l, kulaté o objemu 65 a 90 l.
Ocelový pozinkovaný žlab 460 l 5000,- 6050,- 185,19
žlab je rovněž opatřen vypouštěcí zátkou na dně. Objem: 460 l. Rozměry: 
délka 250 x  šířka 73 x výška 62 cm, váha 110 kg.
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ŽLABY ROHOVÉ
Žlab rohový OK PLAST pro koně 16 l 260,- 315,- 9,63
do boxu pro koně je UV stabilní, velmi pevný, lehký a snadno se instalu-
je. Lze jej doplnit ochranným víkem, které zamezuje vyhazování krmiva ze 
žlabu.
Plastový rohový žlab JFC s hranou 20 l 670,- 811,- 24,81
vypouštěcí otvor se zátkou a závitem pro snadné čištění. Hrana zabraňuje 
vyhazování krmiva. Rozměry: 66 x 41,9 x 19 cm.
Žlab rohový OK PLAST zelený 21 l 365,- 442,- 13,52
hmotnost 2 kg, rozměry: šířka v přední krmné hraně 65cm, středová hloub-
ka 42cm a výška je 21cm.
Rohový žlab Suevia 22 l 1150,- 1392,- 42,59
hladce tvarované hrany bez nebezpečí úrazu pro zvířata, s vypouštěcí zát-
kou pro snadnější čištění. Rozměry: výška 20 cm, šířka 44 cm, objem 22 l.
Plastový rohový žlab KA 24 l 400,- 484,- 14,81
rozměry: 45 x 45 x 26 cm, lze doplnit o hranu proti vyhazování krmiva, čtyři 
otvory pro pevné upevnění na zeď.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



ŽLABY58

ŽLABY ZÁVĚSNÉ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Žlab závěsný s mřížkou 8 l 450,- 545,- 16,67
vhodné zejména pro ovce a kozy, dělící mřížka zlepšuje rozdělení příjmu 
krmiva mezi zvířaty, vyrobeno z vysoce odolného plastu, možnost zavěsit 
na zařízení do síly 50mm, objem cca 8 litrů, rozměry: 95 x 21 x 12 cm.
Plastový žlab závěsný 8 l 165,- 200,- 6,11
přenosný žlab k zavěšení na zařízení do tloušťky 60 mm. Praktický tvar s 
výlevkou a držadlem. Opatřen pevnými plastovými rameny pro zavěšení.
Žlab závěsný OK PLAST do boxu 11 l 231,- 280,- 8,56
má 2 závěsné háky a úchyt pro manipulaci. Je vhodný pro přepravní vozíky 
a pro krmení a napájení při závodech apod.
Plastový žlab závěsný KA 13,5 l 230,- 278,- 8,52
přenosný žlab pro zavěšení na zařízení o max. tloušťce 60 mm. Z odolného 
plastu s robustními plastovými držáky. Rozměry: 33 x 27 x 23/33 cm.
Plastový žlab závěsný 13 l - plastový 260,- 315,- 9,63
přenosný žlab pro zavěšení na zařízení o max. tloušťce 40 mm. Z odolného 
zeleného plastu s robustními plastovými držáky. Rozměry: 29x29x26 cm.
Žlab závěsný 15 l - gumoplast 510,- 617,- 18,89
přenosný žlab k zavěšení na zařízení do tloušťky 60 mm. Vyrobený z téměř 
nezničitelné gumy a určen do nejnáročnějších podmínek. Ideální do stáje 
či na pastvinu. Před prvním použitím důkladně vymyjte. Opatřen pevnými 
gumovými rameny pro zavěšení.Rozměry: 42 x 35 x 25 cm.
Plastový žlab závěsný s hranou 23 l 1020,- 1234,- 37,78
plastový závěsný žlab s hranou proti vyhazování krmiva, hladce tvarované 
hrany bez nebezpečí úrazu pro zvířata. Rozměry: 71,1 x 38,1 x 21/31 cm.
Žlab závěsný 32 l, délka 80 cm 865,- 1047,- 32,04
Žlab závěsný 50 l, délka 121 cm 1300,- 1573,- 48,15
Žlab závěsný 100 l, délka 200 cm 2265,- 2741,- 83,89
Žlab závěsný 120 l, délka 160 cm 2339,- 2830,- 86,62
se dodává v hnědé barvě a používá se pro skupinové krmení telat, mladé-
ho skotu, ovcí, koz a hříbat; různé objemy.
Žlab závěsný OK 30 l 484,- 586,- 17,93
vyrobený z hygienicky nezávadného polypropylenu, je velmi odolný, lehký, 
opatřen 4-mi závěsnými háky a manipulačním úchytem.
*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



ŽLABY ZÁVĚSNÉ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Plastový žlab závěsný s hranou 42 l 1030,- 1246,- 38,15
velmi stabilní z plastu vyztuženého skelným vláknem. Možno zavěsit na 
předměty o šířce do 5 cm. Rozměry: 100 x 28 (35 i se závěsy) x 24 cm.
Žlab závěsný 45 l 1810,- 2190,- 67,04
plastový závěsný žlab s hranou proti vyhazování krmiva, hladce tvarované 
hrany bez nebezpečí úrazu pro zvířata. Rozměry: 142,2 x 38,1 x 21/31 cm.
Žlab závěsný OK 180 l 2603,- 3150,- 96,41
velkoobjemový žlab určený hlavně pro výkrm telat, mladého skotu a býčků 
ve skupinových kotcích. Hmotnost 13,2 kg, celkové rozměry: výška 48 x dél-
ka 100 x hloubka 77 cm.

ŽLABY 59

KRMÍTKA MINERÁLNÍCH LIZŮ
Krmítko MICROFEEDER, zelené, skot 4990,- 6038,- 184,81
vhodné na sypkou i pevnou formu, krmivo chráněno před deštěm, plast 
odolný mrazu i slunci, vhodné na pastvu i do stáje, protizávaží na dně kr-
mítka zajišťuje, že se vždy vrátí do svislé polohy. Pro bezrohý skot.
PARAMETRY: výška 88 cm, průměr 77 cm, hmotnost 39 kg, kapacita 50 kg.
Vrchní díl Microfeeder 1900,- 2299,- 70,37
náhradní vrchní díl krmítka Microfeeder, celoplastový, barva zelená, při-
chycení pomocí šroubů, které nejsou součástí balení.
Spodní díl Microfeeder 1090,- 1319,- 40,37
bez kovové zátěže, pouze plastová spodní mísa.

Krmítko na minerální lizy 3-komorové 3990,- 4828,- 147,78
vhodné na sypkou i pevnou formu, tříkomorové, krmivo chráněno před 
deštěm masivní gumou o průměru 92 cm, plast odolný mrazu i slunci, UV-
stabilní, vhodné na pastvu i do stáje.
Vhodné i pro rohatý skot. 
Rozměry: průměr 75 cm, výška 24 cm.

Guma náhradní 1800,- 2178,- 66,67
masivní guma o průměru 92 cm, odolná proti mrazu i slunci.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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MINERÁLNÍ LIZY60

BIOSAXON - pro použití v ekologickém zemědělství Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Liz minerální BIOSAXON pro ovce a kozy 4kg 85,- 98,- 3,15
SLOŽENÍ: NaCl 85,5%, dikalciumfosfát 6,5%, oxid hořečnatý 5,0%, sodík 
Na 33,6%, hořčík Mg 2,4%, vápník Ca 2,2%, fosfor P 1,3%. ADITIVA: zinek 
5000 mg/kg, mangan 1500 mg/kg, jód 120 mg/kg, selen 30 mg/kg, kobalt 
30 mg/kg. 
Liz minerální BIOSAXON pro koně 3kg 85,- 98,- 3,15
SLOŽENÍ: NaCl 87,5%, dikalciumfosfát 6,5%, oxid hořečnatý 5,0%, sodík 
Na 34,4%, hořčík Mg 2,4%, vápník Ca 1,8%, fosfor P 1,3%. ADITIVA: zinek 
1667 mg/kg, mangan 500 mg/kg, jód 40 mg/kg, selen 10 mg/kg, kobalt 
10mg/kg, měď 333 mg/kg. 
Liz minerální BIOSAXON 10kg 115,- 132,- 4,26
SLOŽENÍ: NaCl 85,5%, dikalciumfosfát 6,5%, oxid hořečnatý 5,0%, sodík 
Na 33,6%, hořčík Mg 2,4%, vápník Ca 2,0%, fosfor P 1,3%. ADITIVA: zinek 
5000 mg/kg, mangan 1500 mg/kg, jód 120 mg/kg, selen 30 mg/kg, kobalt 
30 mg/kg. 
Liz solný základní - kostka 10 kg 95,- 109,- 3,52
Liz solný základní - váleček 5 kg 85,- 98,- 3,15
lisovaná vakuová sůl, jednotné krmivo pro všechny druhy zvířat, SLOŽENÍ: 
NaCl 99,6%

MINERÁLNÍ LIZY SELPLEX se selenem v organické formě EKO
Liz O/K - vanička 10 kg 185,- 213,- 6,85
Obsah v 1 kg výrobku: Ca 80g, P 50g, Na 200g, Mg 60g, Mn 2900mg, Zn 
3300mg, Jod 55mg, Co 30mg, Se 30mg.  EKO
Liz BovesPro -  PASTVA - vanička 10 kg 175,- 201,- 6,48
 SLOŽENÍ: Vápník 12 %, Sodík 8,5 %, Fosfor 4 %, Horčík 9,5 %. ADITIVA: 
Měď (Cu) 600 mg, Zinek (Zn) 3.000 mg, Mangan (Mn) 2.000 mg, Cobalt (Co) 
50 mg, Jod (I) 120 mg, Selen (Se) 60 mg.
Liz BovesPro - OTELENÉ - vanička 10 kg 175,- 201,- 6,48
 je určen pro doplnění krmné dávky otelených plemenic. V lizu je zvýšen 
obsah látek se vztahem k reprodukčním procesům. SLOŽENÍ: Vápník 12 
%, Sodík 9 %,Fosfor 5 %, Hořčík 8,5 %.ADITIVA: Měď (Cu) 1.100 mg, Zinek 
(Zn) 6.000 mg,Mangan (Mn) 5.000 mg,Cobalt (Co) 100 mg,Jod (I) 120 mg,Se-
len (Se) 40 mg. EKO
*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



KBELÍKY, VĚDRA

VĚDRA, KBELÍKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Kbelík plastový černý                                        od 32,- 39,- 1,19
vyrobený z recyklovaného plastu nesplňuje požadavky na výživu zvířat. Je 
určeno pro úklid. Objem 5 l,12 l nebo 20 l.
Kbelík pozinkovaný                                            od 78,- 94,- 2,89
plechový pozinkovaný kbelík se dodává ve 4 velikostech: 8 l, 10 l, 12 l nebo 
15 l.
Držák na jeden kbelík 189,- 229,- 7,00
Držák na dva kbelíky 315,- 381,- 11,67
pozinkované držáky na kbelíky ve dvou variantách, uchycení pomocí držá-
ků na ohradní panely.
Kbelík pro koně 12 l 215,- 260,- 7,96
cenově výhodné napájecí a krmné vědro s kovovým držadlem. O objemu 12l 
s pevnými, závěsnými, kovovými držáky. Možné zavěsit do přívěsu či boxu. 
Dodávané barvy: červená, zelená, modrá, oranžová.
Kbelík nerezový s madlem                                od 200,- 242,- 7,41
leštěný, objem 5,7 l, 8,5 l a 12,3 l, s madlem, vhodný na potraviny, mléko, 
med. Lze použít i jako dojačku.
Kbelík plastový 12 l zelený 95,- 115,- 3,52
velmi kvalitní plastový kbelík, který je vyroben z polypropylenu a má kovo-
vý sklopný úchyt. Splňuje hygienické požadavky na výživu zvířat.
Kbelík plastový GEWA 12 l 80,- 97,- 2,96
plastový pevnější kbelík o objemu 12 l, v barvě tmavě zelená a světle ze-
lená.
Kbelík plastový                                                    od 45,- 55,- 1,67
plastové kbelíky v různých objemech: 5, 12, 15 nebo 20 l, v barvách: černá, 
zelená, modrá.
Kbelík plastový GEWA 17 l 115,- 139,- 4,26
plastový, světle zelený kónický kbelík s kovovým madlem.

Kbelík plastový 45 l 255,- 309,- 9,44
velký plastový kbelík vybaven dvěma pletenými, netrhavými uchy. Až do 45l 
s různým využitím, ať už na pastvině, nebo ve stáji. Rozměr: 500 x 365 mm. 
Vyrobeno z pevného, takřka nerozbitného nárazuvzdorného plastu.
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CHOV SKOTU

PORODNÍ POMŮCKY Kč
bez DPH

Kč
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***EUR
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Páka na telení GH 5, délka 2 m, rozložitelná 4500,- 5445,- 166,67
Porodní provázky k porodní tyči, 2 ks 100,- 121,- 3,70
při porodech telat pomáhá farmáři tato porodní tyč šetrně provést vyta-
žení telete bez další obsluhy. Využívá se zejména k telení jalovic a při ob-
tížných porodech. 
Páka na telení s pružným obloukem 57 cm 7220,- 8736,- 267,41
pevná ocelová tyč délky 180 cm, mechanika zvládá plynulý i nerovnoměrný 
tah, vyrobená z hliníku. Rychlé povolení i při velkém zatížení zajišťuje bez-
pečnost.Otočná tyč zlepšuje flexibilitu při práci.
Pánevní zvedač PROFI pro krávy, do 900 kg 2300,- 2783,- 85,19
Pánevní zvedač PROFI pro krávy, do 1500 kg 3600,- 4356,- 133,33
nepostradatelné zařízení pro krávy, které se nemohou samy zvednout 
(např. po těžkých porodech). Moudrá investice, která se rychle vrátí a měla 
by patřit do výbavy každého chovatele skotu.Pogumované svěrné části lze 
přizpůsobit velikosti krávy.Pomocí kladkostroje nebo jiného zařízení lze 
zdvihnout každé zvíře.
Zvedák krav - do 1000 kg 6300,- 7623,- 233,33
určeno pro krátkodobou až střednědobou podporu oslabených krav. Díky 
dostatečně širokému pruhu zvedák nikde zvíře netlačí. Nastavitelný na 
rozdílné velikosti. Dodává se jako kompletní souprava s taškou. Doporu-
čujeme pro zvířata o živé hmotnosti do 1000 kg.
Porodní provázky, 3-dílné 100,- 121,- 3,70
2 na nohy + 1 na hlavu, hlava: délka 119 cm, nohy: délka 100 cm.
Porodní provázky Delana, 3-dílné 136,- 165,- 5,04
2 na nohy + 1 na hlavu
Resuscitátor pro telata BRON 2660,- 3219,- 98,52
slouží jako pumpa, která slouží k rozdýchání i prokrvení oběhu telete.
Resuscitátor pro telata McCULOCH 2900,- 3509,- 107,41
jednoduchá pomůcka pro odstranění hlenů z mulce a tlamy narozených 
telat. Nasadí se na tlamu telete a tahem pístu vzniklý podtlak odsaje z dý-
chacích cest porodní vodu a hleny. Po výměně nádstavce možnost umělé-
ho dýchání, s jednocestným ventilem, umožňuje větší podtlak a nádech, v 
praktickém kufříku.
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CHOV SKOTU

ODCHOV TELAT Kč
bez DPH

Kč
s DPH
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Kbelík k napájení telat 130,- 157,- 4,81
Náhradní dudlík, 10 cm 20,- 24,- 0,74
Držák kovový k zavěšení kbelíku 30,- 36,- 1,11
pro napájení telat, obsah 8 l a dodává se v kompletu s dudlíkem 10 cm.
Láhev plast 3 l 190,- 230,- 7,04
Náhradní dudlík, 10 cm 20,- 24,- 0,74
tato napájecí láhev je určena pro napájení telat po porodu. Dodává se 
jako komplet s konickým cucákem 10 cm a má obsah 3 l.
Láhev plast 1 l 69,- 84,- 2,56
tato napájecí láhev je určena pro napájení telat po porodu. Dodává se 
jako komplet s konickým cucákem 10 cm a má obsah 1 ltr.
„Tuplák“ plechový pro telata 3 ltr. 260,- 315,- 9,63
Dudlík na tuplák 37,- 45,- 1,37
ruční nádoba z pozinkovaného plechu pro napájení narozených telat mle-
zivem a mlékem. Dodává se bez cucáku. Objem 3 l.
Láhev - plast 3 l s jícní sondou a hadicí 290,- 351,- 10,74
umožňuje aplikovat narozeným telatům dehydratační roztoky, léčiva či 
mlezivo. Dodává se jako komplet s pružnou sondou. Sondu lze dokoupit 
samostatně.
Láhev s pevnou jícní sondou KERBL 2 l 260,- 315,- 9,63
bezpečný a rychlý způsob doplňování tekutin a elektrolytické léčby u telat 
zdravotně nezávadný plast, objem 2 l.
Nádoba na startér 170,- 206,- 6,30
Náhradní cucák na mléko nebo startér       od 42,- 51,- 1,56
tato nádoba se využívá pro metodu časného převodu z mléčné výživy na 
příjem hrubozrných startérů, což výrazně zvyšuje rozvoj sliznice předža-
ludků telat; tak se podstatně zvyšuje schopnost vysoké celoživotní pro-
dukce a efektivně zpracovávat vysoké dávky objemných krmiv.
Cucák miskový jednoduchý 34,- 41,- 1,26
jednoduchý gumový miskový cucák s kuličkovým ventilem, který sice zame-
zuje zpětné vytékání mléka, ale jelikož není rozebíratelný, nelze jej dost 
dobře čistit.
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CHOV SKOTU

ODROHOVÁNÍ Kč
bez DPH

Kč
s DPH
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Odrohovač akumulátorový BUDDEX 4000,- 4840,- 148,15
unikátní vypalovací kroužek zabraňuje spolehlivým a šetrným způsobem 
růstu rohů, díky vysoké teplotě cca 700°C na vypalovacím kroužku je od-
stranění rohu pro tele dílem okamžiku (trvá kolem 8 sekund), přístroj se 
začne zahřívat teprve tlakem na rohový výrůstek. Jelikož u tohoto přístro-
je není žádná násada, která by se zahřívala celá, nehrozí ani riziko popá-
lení pro uživatele. Buddex se za 7 sekund zahřeje na 700°C, to nedokáže 
žádný jiný přístroj na odrohování. Akumulátorový odrohovač Buddex je 
jediný akumulátorový přístroj na trhu, jeho obrovskou výhodou je pro-
storová nezávislost. Přístroj se ovládá jednou rukou, takže druhou rukou 
lze tele přidržovat. Kapacita akumulátoru stačí na odrohování až 15 telat. 
Dodává se včetně síťového adaptéru 230V a zástrčky 12V do zapalovače 
v autech.
Odrohovač elektrický Kalfarm Hornup 7163,- 8667,- 265,30
elektrický - nabíjecí baterie, pro telata 5 - 20 dní stará, kauterizuje cévy, 
oproti jiným odrohovačům zmírňuje bolest pro zvíře, práce s ním je rychlá 
- spoří čas, provozní teplota je 700 °C, na jedno nabití ošetří až 80 zvířat, 
doba výpalu je 7 vteřin - po této době se odrohovač automaticky sám vy-
pne.
Odrohovač plynový orig. Express 470 W 4298,- 5201,- 159,19
plynový odrohovač vhodný pro skot, s přídavným hrotem pro ovce a kozy. 
Vysoce výkonný, 470 W, s oboustranným hrotem 17 a 19 mm (vnitřní prů-
měr), pohodlná manipulace bez kabelů, možnost použití v jakékoliv pozici, 
hmotnost 550 g, 2x plynová náplň, náhradní tryska, servisní klíč, operační 
teplota 600°C je dosažena do 3 min., operační čas jedné náplně cca 90min., 
neviditelný plamen, praktický kufřík, vyměnitelné špic.
Odrohovač pro telata s přímým napájením 1630,- 1972,- 60,37
koncetrovaná teplota a vysoká výkonová rezerva vypalovacího hrotu (top-
ná patrona se nachází ve vypalovacím hrotu). Přímé napojení na 230V. Cel-
ková délka cca 30 cm. Vypalovací tyčinka cca 15,5 cm.Včetně nerezového 
vypalovacího hrotu o průměru 18 mm. Výkon:250 W, max. teplota:620° C.
Odrohovací kleště ocelové 363,- 439,- 13,44
speciální kleště sloužící k vyštípnutí pučnic u telat a kůzlat ve stáří od 1,5 
do 6 měsíců. Používá se jako mechanický odrohovač pro skot na odroho-
vání u telat, které se nepodařilo odrohovat po narození.
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BOUDY PRO ODCHOV TELAT, DRBADLA Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Bouda bílá - malá 4800,- 5808,- 177,78
jsou vyrobeny z velmi kvalitního polyetylénu z jednoho kusu - nemají žád-
né sváry. Jsou lehké, dobře skladovatelné. Boudy je možno tlakově mýt. 
Vnější rozměry základny: délka 150 x šířka 112 x výška 135 cm. Má za-
střešený větrací otvor, možnost dokoupit ohrádku (viz. níže), vhodná pro 
telata, ovce.....

Ohrádka pro bílou boudu 3000,- 3630,- 111,11
rozměry: délka 122 x šířka 93 x výška 100 cm, žárově zinkována, dvířka lze otvírat dovnitř 
i ven, možnost zavěšení žlabů či kbelíků.

Bouda zelená/bílá 6600,- 7986,- 244,44
vnější rozměry základny: délka 195 cm, šířka 145 cm, výška 130 cm, bouda 
pro telata je ze zeleného polyethylenu a má zastřešený větrací otvor, vel-
mi dobře se udržuje, čistí, objem vzduchu 3 m3 zajišťuje komfortní pohodu 
telat, boudy lze stohovat na sebe, možnost dokoupení ohrádky (viz. níže).

Ohrádka pro zelenou boudu 4200,- 5082,- 155,56
rozměry: délka 140 cm, šířka 117 cm, výška 105 cm.

Bouda pro hromadný odchov CH 250 13300,- 16093,- 492,59
vnější rozměry základny: délka 224 cm, šířka 223 cm, výška 165 cm. Bouda 
je z bílého polyetylenu z jednoho kusu. Velmi dobře se udržuje, čistí. Bou-
du lze použít i pro telata u krav BTPM, ovce nebo menší koně.
Bouda pro hromadný odchov CH 300 29800,- 36058,- 1103,70
vnější rozměry základny: délka 340 cm, šířka 218 cm, výška 192 cm. Bou-
da je z bílého polyetylenu. Velmi dobře se udržuje, čistí. V zadní stěně je 
větrací otvor s regulací. Boudu lze použít i pro telata u krav BTPM, ovce 
nebo menší koně.
Drbadlo pružinové pro skot 1900,- 2299,- 70,37
Náhradní kartáč 250,- 303,- 9,26
drbadlo pro krávy i koně kompletní včetně pružin. Robustní konstrukce 
tohoto drbadla pro dobytek zaručuje vysoký komfort užívání. Enormní 
flexibilita drbadla vydrží i mimořádnou zátěž, jako jsou například vyska-
kující zvířata. Horizontální kartáč lze otáčet do všech směrů. Stabilní pru-
žinové zavěšení. Váha 12350 g. Velikost kartáčů 50 x 10 cm.
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CHOV SKOTU

MULCOVÉ ZÁBRANY, NOSNÍ KRUHY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Malá 70,- 85,- 2,59
Střední 70,- 85,- 2,59
Velká 70,- 85,- 2,59
malá: vhodná pro mladý zástav, střední: vhodná pro jalovice a lehčí typ 
krav, velká: vhodná pro běžný typ krav, plastové, snadno se fixují.
Kroužek nosní 90,- 109,- 3,33
je zaváděn do nosní přepážky býků či skotu. Vysoká citlivost mulce umož-
ňuje snadnou ovladatelnost zvířete prostřednictvím vodící tyče nebo lana, 
které se upíná do nosního kroužku. Průměr 56mm, niklovaný, otočný.
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VODÍCÍ POMŮCKY
Vodící hůl pro býky 940,- 1137,- 34,81
kratší kovová vodící hůl o délce 145 cm s háčkem pro nosní kroužek a D 
držadlem. 
Mulcové kleště HARMS 200,- 242,- 7,41
osvědčené nerezové mulcové kleště používané k fixaci mulce za účelem 
vodění zvířete. Délka 19 cm.
Mulcové kleště vodící s provazem 240,- 290,- 8,89
niklované vodící mulcové kleště s provazem.

OHLÁVKY
Ohlávka předváděcí nylonová - pevná 256,- 310,- 9,48
Ohlávka předváděcí nylonová - s řetízkem 230,- 278,- 8,52
pro dojnice a jalovice je velmi oblíbená a praktická, jelikož umožňuje vel-
kou variabilitu nastavení pomocí průvlečných přezek. 
Ohlávka TREWIRA - pevná 205,- 248,- 7,59
Ohlávka TREWIRA - stahovací s řetízkem 225,- 272,- 8,33
kvalitní varianta předváděcí ohlávky v olivové barvě má zátylní a nánosní 
díl vyroben z nylonu. 
Ohlávka nylonová - pevná NZD 230,- 278,- 8,52
střední ohlávka pro skot, nylonová, umožňuje nastavení pomocí přezek.
Ohlávka pro tele 185,- 224,- 6,85
z materiálu nedráždícího kůži. S nastavitelným pásem pro hlavu a chřípí.  
S kroužkem D, podšitá kůží.



CHOV SKOTU

POUTA PROTI KOPNUTÍ
Nylonová pevná                                                  od 100,- 121,- 3,70
Nylonová stavitelná 160,- 194,- 5,93
vysoká pevnost a odolnost proti přetržení, díky speciálnímu způsobu tka-
ní, mimořádně silný popruh pro vysoké nároky.
Pouta s polstrováním 410,- 496,- 15,19
polyester, díky polstrování jsou pouta mimořádně šetrná vůči zvířeti, 
usnadňuje kravám po otelení vstát.

VÁZÁNÍ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Krční řemen s řetězem, tele, 85 cm 195,- 236,- 7,22
Krční řemen s řetězem, kráva, 100 cm 210,- 254,- 7,78
Krční řemen s řetězem, kráva, 130 cm 220,- 266,- 8,15
modrý popruh, pozinkovaný řetěz, různé velikosti.
Krční řemen TREWIRA, 85 x 4 cm 85,- 103,- 3,15
Krční řemen TREWIRA, 100 x 4 cm 115,- 139,- 4,26
Krční řemen TREWIRA, 130 x 4 cm 145,- 176,- 5,37
Krční řemen TREWIRA, 150 x 5 cm 280,- 339,- 10,37
Krční řemen TREWIRA, 170 x 7 cm 500,- 605,- 18,52
nylonové řemeny podšity kůží s kroužkem „D“. Různé délky.
Krční řemen TREWIRA s řetězem 100 x 4 cm 235,- 284,- 8,70
Krční řemen TREWIRA s řetězem 130 x 4 cm 340,- 411,- 12,59
Krční řemen TREWIRA s řetězem 150 x 5 cm 550,- 666,- 20,37
Krční řemen TREWIRA s řetězem 170 x 7 cm 880,- 1065,- 32,59
řetězové dvojité vazáky včetně obojku s obrtlíkem, kroužkem „D“ a kličkou, 
různé velikosti.
Řetězový vazák KERBL                                      od 145,- 176,- 5,37
lesklá povrchová úprava s roubíkem. Dodávané průměry a délky řetízku: 
koza - 3 mm, délka 60 cm, obvod krku 40 cm , tele - 4 mm, délka 60 cm, obvod 
krku 80 cm, kráva - 5 mm, délka 60 cm, obvod krku100 cm, kráva -  6 mm, 
délka 65 cm, obvod krku 110 cm, kráva - 7 mm, délka 70 cm, obvod krku 
120cm.
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ZVONCE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Zvonec mosazný (zlatý), průměr 60 mm 95,- 115,- 3,52
Zvonec mosazný (zlatý), průměr 90 mm 164,- 198,- 6,07
Zvonec mosazný (zlatý), průměr 110 mm 224,- 271,- 8,30
plechový zvonec v mosazné barvě, je podélně zdobený ornamentem. Dodá-
vá se ve 3 velikostech.
Zvonec ocelově modrý, průměr 80 mm 122,- 148,- 4,52
Zvonec ocelově modrý, průměr 110 mm 326,- 395,- 12,07
Zvonec ocelově modrý, průměr 150 mm 487,- 589,- 18,04
Zvonec ocelově modrý, průměr 180 mm 755,- 914,- 27,96
plechové zvonce v ocelově modré barvě se dodávají ve čtyřech velikostech. 
Menší velikosti jsou určeny pro pasení ovcí, větší pak pro pasený doby-
tek.
Zvonec ocelový bronzový, průměr 105 mm 256,- 310,- 9,48
Zvonec ocelový bronzový, průměr 145 mm 508,- 615,- 18,81
Zvonec ocelový bronzový, průměr 185 mm 736,- 891,- 27,26
ocelové zvonce v bronzové barvě se dodávají ve třech velikostech a mají 
různou šíři závěsných ok. Jsou používány především při pastvě skotu.
Zvonec litá mosaz, průměr 50 mm 144,- 174,- 5,33
Zvonec litá mosaz, průměr 65 mm 286,- 346,- 10,59
Zvonec litá mosaz, průměr 90 mm 382,- 462,- 14,15
pěkný litý mosazný zvonec zdobený ornamenty je velmi masivní a prodává 
se do velikosti 180 mm.Používá se jak pro pasení skotu, ovcí, koz, tak k 
ozdobení předváděných zvířat na výstavách dobytka. 
Zvonec ocelový v měděné barvě, průměr 50 mm 155,- 188,- 5,74
Zvonec ocelový v měděné barvě, průměr 90 mm 239,- 289,- 8,85
Zvonec ocelový v měděné barvě, průměr 95 mm 245,- 297,- 9,07
Zvonec švýcarský vel. 1 (v 36x š 45x d 30mm) 85,- 103,- 3,15
Zvonec švýcarský vel. 2 (v 45x š 53x d 37mm) 120,- 145,- 4,44
Zvonec švýcarský vel. 3 (v 52x š 60x d 40mm) 155,- 188,- 5,74
Zvonec švýcarský vel. 4 (v 55x š 65x d 42mm) 175,- 212,- 6,48
leštěný pastevecký kovový zvonec pro ovce a kozy v různých velikostech.
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CHOV OVCÍ A KOZ

REPRODUKCE, KASTRACE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Beraní postroj na značení ovcí 295,- 357,- 10,93
Náhradní křída do postroje RAIDEX 92,- 111,- 3,41
postroj je vyroben z nylonových popruhů a připíná se na hruď berana v 
období připouštění. Do něj se vkládá značkovací křída, která není součástí 
dodávky. Při skoku berana dojde k otisku křídy na hřbetě ovce.
Zástěrka pro berana 275,- 333,- 10,19
praktická pomůcka zamezující krytí ovcí beranem. Je vyrobena z kanafa-
su a nylonových příchytných řemenů a beran jí má přichycenou v bederní 
slabinové části.
Strangulační kleště Standard 125,- 151,- 4,63
Strangulační gumička 1,- 1,21 0,04
se používají k aplikaci strangulačních gumových kroužků. Tato metoda 
se používá zejména při odchovu jehňat a kůzlat ke kastraci a kupírování 
ocásků.
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MANIPULACE, VÁZÁNÍ OVCÍ A KOZ
Chytací tyč oboustranná - noha + krk 470,- 569,- 17,41
speciální pomůcka ovčáků pro odchyt ovcí a koz za zadní končetinu nebo 
krk.
Chytací háček nožní bez násady 130,- 157,- 4,81
hliníkový háček se používá pro odchyt jehňat, ovcí a koz za zadní končeti-
nu. Je zakončen tuletí pro dřevěnou násadu.
Krční řemen pro ovce a kozy, 60 cm 75,- 91,- 2,78
nylon, délka 60 cm, s „D“ kroužkem, barvy: červená, zelená, žlutá, černá, 
oranžová, modrá.
Krční řemen kožený 115,- 139,- 4,26
je určený pro ovce a kozy. Šíře 2,5 cm, délka 60 cm.
Ohlávka pro ovce 140,- 169,- 5,19
nylonová, žlutá. Používá se k nácviku předvádění chovných beranů a ovcí.

JATEČNÍ PISTOLE
Jateční přístroj JP-4 2475,- 2995,- 91,67
je určen pro menší jatka a domácnosti k usnadnění porážky hospodář-
ských zvířat (ovce, prasata, skot). Používají  se jateční náboje 9 mm.



CHOV OVCÍ A KOZ

NAPÁJENÍ JEHŇAT Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Krmná láhev Plexi 500ml s dudlíkem 120,- 145,- 4,44
Náhradní dudlík k láhvi Plexi 27,- 33,- 1,00
je vhodná pro napájení jehňat a kůzlat. Je lehká, dobře omyvatelná. V pří-
padě opotřebení dudlíku, je možno dudlík vyměnit.
Láhev 0,5 l pro jehňata, široký dudlík 55,- 67,- 2,04
Láhev 0,5 l pro jehňata, úzký dudlík 55,- 67,- 2,04
Náhradní dudlík široký, červený 12,- 15,- 0,44
Náhradní dudlík úzký, bílý 12,- 15,- 0,44
napájecí láhev pro jehňata a kůzlata s dudlíkem, na láhvi na mléko je od-
měrka, dudlíky lze vyměnit.
Láhev na mléko1 l pro jehňata 69,- 84,- 2,56
plastová láhev se širokým dudlíkem, na láhvi na mléko je odměrka, se zá-
věsným očkem na dně láhve.
Láhev pro jehňata 2 l 235,- 284,- 8,70
Náhradní dudlík 70,- 85,- 2,59
láhev pro jehňata 2 l PE, cejchovaná, hranatá, s madlem ve hraně, hrdlo 
60 mm.
Kbelík k napájení jehňat, komplet s 5 dudlíky 260,- 315,- 9,63
Kbelík k napájení jehňat, komplet se 3 dudlíky 275,- 333,- 10,19
Náhradní dudlík ke kbelíku, široký červený 12,- 15,- 0,44
napájecí krmný kbelík 8 l. Pro skupinové krmení jehňat a kůzlat s 5-ti nebo 
se třemi dudlíky, ventily a závěsným plechovým držákem.
Kbelík k napájení jehňat, komplet s 6 dudlíky 185,- 224,- 6,85
Náhradní dudlík ke kbelíku, úzký 10,- 12,- 0,37
napájecí krmný kbelík 8 l. Pro skupinové krmení jehňat a kůzlat s 6-ti dud-
líky a ventily a závěsným plechovým držákem. 
Mléčná krmná směs Telfid® J Acid 360,- 414,- 13,33
obsahuje více jak 70% mléčných složek.Mléčná směs obsahuje vysoký ob-
sah probiotik, které příznivě upravují střevní mikroflóru.Samozřejmostí 
je nízký obsah mědi. Směs je doplněna o důležité aminokyseliny, vitamíny, 
mikroprvky, antioxidanty a složky, které vedle snížení pH, mají i výrazný 
bakteriostatický efekt. Balení 5 kg. Ředění 1:5.
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CHOV OVCÍ A KOZ

PODÁVÁNÍ LÉČIV Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Drencher s automatickým doplňováním 2603,- 3150,- 96,41
dávkovací automat pro perorální podávání tekutých léčivých nebo výživo-
vých doplňků ovcím, jehňatům či dalším chovaným zvířatům. Dodává se s 
2,5 l  zásobním kanystrem, který si chovatel zavěsí na záda a objem dávko-
vaného roztoku je možné regulovat.
Drencher automatický 70 ccm 816,- 988,- 30,22
Drencher automatický 35 ccm 763,- 923,- 28,26
plastový drencher pro perorální aplikaci fyziologických roztoků či léčiv 
přežvýkavcům je doplněn nasávací hadičkou, kterou je při vratném chodu 
roztok přímo nasáván z nádoby do drencheru.
Drencher plastový                                              od 520,- 629,- 19,26
plastové drenchery pro perorální aplikaci fyziologických roztoků či léčiv 
přežvýkavcům; jsou dodávané ve 4 velikostech: 35 ccm, 70 ccm, 200 ccm a 
300 ccm.
Drencher BRAVO 30ml s kanystrem 1388,- 1680,- 51,41
komplet automatického drencheru 30 ml s 3 litrovým kanystrem pro pero-
rální podávání léčiv či živinových přípravků zvířatům. Dávkování aplikova-
né látky lze nastavit po 2,5 ccm. Kanystr se zádovými popruhy slouží jako 
zásobní nádoba aplikovaného roztoku.
Drencher automatický BRAVO 30ml 1033,- 1250,- 38,26
samostatný automatický drencher o objemu válce 30 ml s nasávací hadič-
kou pro perorální podávání léčiv či živinových přípravků zvířatům. Dávko-
vání aplikované látky lze nastavit po 2,5 ccm. 
Kanystr 3ltr. pro drenchery a automaty 430,- 520,- 15,93
plastový 3 litrový kanystr k zavěšení na záda se využívá k doplňování au-
tomatických drencherů a injekčních automatů při aplikaci léčebných nebo 
živinových roztoků telatům, jehňatům nebo kůzlatům. Komplet obsahuje: 
vlastní kanystr, plnící víčko s nasávací trubičkou, přípojnou plastovou ha-
dičku o délce 1,2 m a zádové nylonové popruhy.
Drencher pro jehňata 220,- 266,- 8,15
dávkovací láhev je vybavena speciální měkkou žaludeční sondou, která 
nezpůsobuje poškození citlivé tkáně hrdla a žaludku jehňat. Láhev má 
objem 200 ml, značených je každých 50 ml.
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CHOV OVCÍ A KOZ

ÚPRAVA PAZNEHTŮ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Nůž na paznehty 103,- 125,- 3,81
oboustranný speciální a kvalitní nůž na úpravu paznehtů ovcí a koz.
Nůž ořezávací zavírací STANDARD 93,- 113,- 3,44
standardní kvalita, zavírací nůž na úpravu a ořezávání měkkých pazneh-
tů.
Nůž zavírací multifunkční 234,- 283,- 8,67
délka cca 10 cm. Dřevěná rukojeť. Obsahuje: kopytní háček, univerzální 
nůž, kopytní nůž, otvírak na lahve a plechovky a trimlovací nůž.
Nůž na paznehty zavírací - úzký TOP 160,- 194,- 5,93
Nůž na paznehty zavírací - široký TOP 160,- 194,- 5,93
TOP kvalita, zavírací nože na úpravu a ořezávání měkkých paznehtů ovcí 
a koz.
Nůž na paznehty ovcí PROFI 755,- 914,- 27,96
dřevěná rukojeť, ušlechtilá ocel Solingen.
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ÚPRAVA PAZNEHTŮ
Nůžky FELCO - pevná rukojeť 1050,- 1271,- 38,89
Nůžky FELCO - otočná rukojeť 1320,- 1597,- 48,89
nůžky na paznehty pro ovce a kozy z velmi kvalitního materiálu, možno 
stříhat i velmi tvrdé paznehty, ergonomický tvar rukojeti zaručuje snadné 
používání.
Kleště paznehtní zelené - zoubkované 200,- 242,- 7,41
standardní kleště o délce 26 cm na úpravu paznehtů ovcí a koz, lakované 
provedení.
Kleště paznehtní bílé - nezoubkované 256,- 310,- 9,48
Kleště paznehtní bílé - zoubkované 293,- 355,- 10,85
lehké kleště na úpravu paznehtů ovcí a koz s hliníkovými držadly a vyměni-
telnými ocelovými noži o délce 6 cm. Nože mají zubaté ostří nebo hladké.
Nůžky na paznehty Berger 1600 370,- 448,- 13,70
lehké provedení, díky úzkému ostří je možné použít i pro stříhání pazneh-
tů, váha 130 g, délka 200 mm, elastická zavírací pojistka, speciální úprava 
rukojeti proti chladu, pro střih do průměru 12 mm, celokovové provedení.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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DEZINFEKCE
Zinkoxid - Spray LEOVET 200 ml 215,- 260,- 7,96
sloužící k zakrytí odřenin. Podporuje přirozenou regeneraci kůže. Okamži-
tě pomáhá a vytváří ochranný film proti sekretu, potu, moči, vodě a ostat-
ním škodlivým vlivům. Vysoce účinný a zároveň citlivý na kůži.
Dezinfekce POVIDONE 946 ml 435,- 526,- 16,11
na bázi jódu, vysoce efektivní, lokální, dezinfekční čistič s prevencí před 
infekcemi. Nedráždí a bez bublinkový, nebarví. K použití na koně, dobytek, 
psy a kočky.
SEPTICARE 1 kg 730,- 883,- 27,04
SEPTICARE 10 kg 4297,- 5200,- 159,15
dodáván v balení 1 kg nebo 10 kg a dá se z něj připravit až 100 l nebo až 
1000 l lavážního roztoku, obsahuje směr organických kyselin, solí, mědi a 
zinku, je určen pro ošetření paznehtů skotu a ovcí.

LAVÁŽNÍ VANY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

KOMBI 205x81x17cm objem 200 l 5950,- 7200,- 220,37
vyrobena z polyethylenu, lehká a flexibilní, se západkami pro vzájemné 
propojení více van, spojením 2 van lze získat vanu o délce 5 m, bezpečný, 
protiskluzový povrch pro klidný průchod dobytka vanou, rozměry: 250 x 
81 x 17 cm, objem: 200 l, uvedená cena je za 1 lavážní vanu. Použití 2 laváž-
ních van za sebou: první vana slouží k uvolnění a odstranění nečistot, tím 
zůstane dezinfekce ve druhé vaně méně znečištěná a je účinná delší dobu. 
Výslekem je vyšší účinnost a úspora dezinfekce a nákladů.
Lavážní vana JFC 154×57×14 cm, objem 81 l 2160,- 2614,- 80,00
Lavážní vana JFC 210×80×21 cm, objem 300 l 4490,- 5433,- 166,30
Lavážní vana JFC 245×77×20 cm, objem 325 l 5590,- 6734,- 207,04
vyrobeny ze speciálně odolného plastu v různých velikostech.
Lavážní vana pozink pro ovce 3288,- 3978,- 121,78
rozměry: délka 265cm, šířka mírně kónická - spodní šíře 25 cm, vrchní šíře 
35 cm, rošt z tahokovu lze vyjmout pro snadnější čištění vany.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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OŠETŘENÍ A PÉČE O VEMENO
Eutra 500 ml 217,- 263,- 8,04
Eutra 1000 ml 277,- 335,- 10,26
Eutra 5000 ml 1050,- 1271,- 38,89
vazelína na preventivní ošetření struků po dojení, na zklidnění pokožky 
a špičky strukového kanálku. Její aplikace nemá vliv na kvalitu mléka při 
dalším dojení. Originální švýcarská mast. Pomáhá hojení drobných ranek 
a odřenin.
Enzborn krém 100 ml 195,- 236,- 7,22
s vitamínem E a měsíčkem lékařským, velmi vhodné i pro dětskou pokož-
ku.

KONVOVÉ DOJÍCÍ ZAŘÍZENÍ pro skot Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Jedno-konvové dojící zařízení pro skot 19995,- 24194,- 740,56
mobilní konvové asynchronní ekologické dojení pro skot s vozíkem a bezo-
lejovou vývěvou 170 L/min. Sestava se skládá: vývěva EPV 170 L/min, ko-
nev 30 l, víko  Libero 14, těsnění  víka, pulzátor  L02, 60:40, sběrač  LUNIK, 
strukové  pouzdro pro IPL 02 - 4 ks, struková  návlečka IPL 02 - 4 ks, 
hadička -  4 ks, spojovací kroužek - 3 ks, mléčná  hadice transparentní, 
podtlaková  hadice dvojitá.
Malé dojení 32 ASSS + OK (51032) 23850,- 28859,- 883,33
asynchronní, sběrač 240 ml,  pro skot s paralelním dojicím strojem pro 
ovce a kozy.  Je vhodné pro drobné hospodáře. Sběrná podtlaková nádoba 
s obsahem 32 litrů umožňuje nádoj až 30ti  litrů mléka. Podtlak  vytváří 
velmi tichá olejová vývěva s výkonem 170 litrů za minutu, hmotnost 42 kg, 
průhledná plastová konev 32 l s cejchováním.
Dvoukonvové dojící zařízení pro skot (51042) 32200,- 38962,- 1192,59
špičkový dojící stroj pro dojení dvou krav současně, asynchronní pulzace, 
možnost odstavení 1/2 stroje, dojení pouze do 1 konve, 2 x plastové prů-
hledné konve 32 l s cejchováním, 230 V, 50 Hz, 1000 W, olejová vývěva se 
sacím výkonem 285 l / min, hmotnost 56 kg, bantamová kola.
Malé dojení MD 32 ASSS pro skot (51038) 20350,- 24624,- 753,70
asynchronní sběrač 240 ml, sběrná podtlaková nádoba s obsahem 32 l 
umožňuje nádoj až 30 l mléka, konev transparenstní s cejchováním, 230 V, 
50 Hz, 560 W, hmotnost 39 kg.
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KONVOVÉ DOJÍCÍ ZAŘÍZENÍ pro kozy Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Mini dojení MD 10 ASSK pro kozy (51012) 15300,- 18513,- 566,67
dojí se pod tlakem, asynchronně se střídavým, pulsním masírováním stru-
ků. Podtlaková nádoba s obsahem cca 10 l umožňuje nádoj max 8 litrů. 
Olejová vývěva 100 l / min, hmotnost 30 kg, nerezová konev 10 l, nerezové 
dojící víko konve, mobilní základna z hliníkové slitiny, pojezdová kola s lo-
žisky.
Mini dojení 20ASSK pro kozy (51014) 16300,- 19723,- 603,70
je vhodné pro drobné chovatele koz. Sběrná podtlaková nádoba s obsa-
hem 20 litrů umožňuje nádoj cca 17 litrů mléka. Vakuové mobilní dojení, 
230V, 50 Hz, 350W, váha cca 30 kg, nerezová konev  20 l, 1x nerezové víko, 
mobilní základna z hliníkové slitiny, olejová vývěva 100 l / min, asynchron-
ní pulzace, silikonové návlečky, transparentní struková pouzdra, pojezdo-
vá kola s ložisky.
Malé dojení 32 ASS 2 K (51030) 19500,- 23595,- 722,22
asynchronní, pro  dojení dvou ovcí nebo koz současně. Poloautomatické 
ventily. Je vhodné pro drobné hospodáře. Sběrná podtlaková nádoba s 
obsahem 32 litrů umožňuje nádoj až 30ti  litrů mléka.  Velká plastová ko-
nev je vyrobena z kvalitního polykarbonátu, je zcela transparentní a je 
opatřena cejchováním . Podtlak  vytváří velmi tichá olejová vývěva s výko-
nem 170 litrů za minutu, hmotnost 39 kg.
Jedno-konvové dojící zařízení pro kozy 19995,- 24194,- 740,56
s vozíkem a bezolejovou vývěvou 170 l/min, sestava se skládá: vývěva EPV 
170 l/min, vakuometr, konev 23 l, víko   14, těsnění  víka, pulzátor  L02, 
60:40, adaptér pulzátoru, dojící souprava pro kozy s ITP 205, spojovací 
kroužek 3 ks, mléčná  hadice transparentní, podtlaková  hadice.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

   NOVINKA

ČERPADLO PRO DOJENÍ OVCÍ
Kompletní sada 5750,- 6958,- 212,96
snadné a hygienické dojení, skladování a zkrmování mléka a mleziva, k 
okamžitému podání pro nově narozená jehňata. Skládá se: 1x pumpa, 1x 
sběrná láhev 500 ml, 2x sběrná láhev 250 ml, 2x pryžový dudlík, 1x balení 
jednorázových ubrousků na vemena, 1x hadřík pro čištění vemen, 1x dud-
lík vhodný na sběrné láhve, návod k použití a DVD s videonávody. Vyvinuto 
předními veterináři a chovateli v USA.
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MÁSELNICE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Nerezová pulzní 25 l 5750,- 6958,- 212,96
Nerezová pulzní 55 l 6400,- 7744,- 237,04
rotační disk se 3 plastovými pulzátory, integrovaná hadice pro přidávání 
vody během pracovního procesu, výkon 260 W, jednoduchá údržba, jsou 
vyrobeny ze zkruženého nerezového plechu o síle 0,4 mm.
MB - 01 4150,- 5022,- 153,70
máselnice má asynchronní motor s rotorem s rychlostí 1380 ot/min. Ne-
rezová vrtule víří smetanu, která naráží na plastová žebra po obvodu 
nádoby. Minimální množství stloukané smetany je 1,5 l, max. 5 - 6 l. Doba 
stloukání 15 - 25 min.Napětí 230 V, výkon 400 W, váha 8 kg, výška 50,6 x 
průměr 27,5 cm.
MBE - 6 5150,- 6232,- 190,74
materiál plast, výrobce Ukrajina, napětí 230 V, příkon 350 W, min. množství 
stloukané smetany 2 l, max. 6 l, otáčky motoru 1380 za min, doba stloukání 
másla 10 - 30 min, váha 5,8 kg, výška 55,1 x průměr 27,5 cm.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

   NOVINKA

ODSTŘEDIVKY
Odstředivka mléka ES - 01 4050,- 4901,- 150,00
kapacita nádoby na mléko 6 l, váha 6 kg, výška 52 x průměr 36,5 cm, výkon 
60 W, tento model má motor nové generace s pomalým startem, který zvy-
šuje produkci separátoru a jeho životnost.
Odstředivka SCM 80 Plast 5780,- 6994,- 214,07
kapacita nádoby je 12 l, mléko se dolévá v průběhu odstřeďování, průhled-
ná mísa je cejchovaná o průměru 36,5 cm x výška 52 cm, váha 6 kg, výkon 
60W, výkon separátoru je zpracování cca 80 - 100 l mléka za hodinu.

JOGURTOVAČ
Lactoferm 1,5 l 2500,- 3025,- 92,59
digitální jogurtovač, 1,5 l, 55 W, s automatickým chlazením. Teplota se po 
zaočkování automaticky zvýší až na 38°C a zůstává konstantní po nasta-
vený čas. Po ukončení fermentace teplota hotového jogurtu klesá až na 
6°C a zůstává konstantní, dokud přístroj nevypneme. Rozměry: 24,5 x 18 x 
25cm, v ceně přístroje je cejchovaná odměrka 200 ml na suroviny a kádinka 
s víkem na 1,5 l jogurtu, kterou lze snadno dát do lednice.

   NOVINKA
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*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

KONVE A LÁHVE NA MLÉKO Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Nerez objem 1 l, výška18cm, průměr 10cm 160,- 194,- 5,93
Nerez objem 2 l, výška 21cm, průměr 12,5cm 200,- 242,- 7,41
Nerez objem 2,5 l, výška 22cm,průměr 13,5cm 250,- 303,- 9,26
Nerez objem 3,5 l, výška 24cm,průměr 14,5cm 300,- 363,- 11,11
s uchem, materiál: nerezová ocel, vhodná na přenášení mléka, polévky, 
nebo můžete sbírat borůvky, rybíz.
Plastová objem 5 l 550,- 666,- 20,37
Plastová objem 10 l 790,- 956,- 29,26
Plastová objem 20 l 1200,- 1452,- 44,44
použití je vhodné pouze pro uchování a transport mléka. Komplet s víkem. 
Vhodný plast na potraviny.
Smalt objem 1 l 250,- 303,- 9,26
Smalt objem 2 l 300,- 363,- 11,11
Smalt objem 4 l 420,- 508,- 15,56
konvička smaltovaná na mléko. S pokličkou a uchem, různé dekory a ob-
jemy.
Láhev skleněná, objem 1l, čirá 35,- 42,- 1,30
Láhev skleněná, objem 1 l, s obrázkem 50,- 61,- 1,85
využijete nejen k nákupům mléka v automatech, ale i k uchování tekutin v 
chladničce a jejich servírování, výška sklenic 23,5 cm.
Hrnek smalt, průměr 8 cm                               od 85,- 103,- 3,15
Hrnek smalt, průměr 10 cm                             od 100,- 121,- 3,70
Hrnek smalt, průměr 12 cm                             od 110,- 133,- 4,07
smaltované hrnky jsou vhodné na všechny typy spotřebičů i do myčky na 
nádobí, různé dekory a velikosti.
Miska smalt, průměr 12 cm 120,- 145,- 4,44
Miska smalt, průměr 14 cm 135,- 163,- 5,00
Miska smalt, průměr 16 cm 145,- 176,- 5,37
Mísa smalt, zadělávací, průměr 30 cm 220,- 266,- 8,15
smaltované misky se hodí na ovoce, polévku, zeleninu, na přípravu poma-
zánek...
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Forma - FA 38 ( 200/300g) 100x60x76mm 18,- 22,- 0,67
Forma - FA 26 (1500/2000g) 200x110x120 100,- 121,- 3,70
Forma - FA 21 (1000 g) 135x100x140 50,- 61,- 1,85
Forma - FA 15 (500 g) 103x95x70mm 30,- 36,- 1,11
Forma - FA 14 (400/500 g) 98x60x100mm 25,- 30,- 0,93
Forma - FA 13 (300/500 g) 113x80x63mm 20,- 24,- 0,74
Forma - FA 5 (250 g) 90x81x52mm 35,- 42,- 1,30
Forma - FA 2 (50/100 g) 60x55x47mm 15,- 18,- 0,56
Forma - FA 1 (80 g) tvar srdce 13,- 16,- 0,48
Forma - FA 0 (60/80 g) 50x45x50mm 13,- 16,- 0,48

FA14

FA15

FA21

FA26

FA5

FA38
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*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!

FORMY NA SÝR Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Forma - košík, malá (1) 115x90x80mm 60,- 73,- 2,22
Forma - košík, velká (1) 145x110x93mm 70,- 58,- 2,59
Forma - kruhová, malá (2) 70x65x40mm 75,- 91,- 2,78
Forma - kruhová, velká (2) 190x180x93mm 211,- 255,- 7,81
Víko k formě kruhové velké 199x50mm 211,- 255,- 7,81
Forma kruhová s víkem (3) 110x110x90mm 450,- 545,- 16,67
Forma kruhová - kelímek (4) 80x70x70mm 50,- 61,- 1,85
Forma - srdce (5) 100x45mm 115,- 139,- 4,26
Forma - pyramida 85x57x80mm 80,- 97,- 2,96
Forma - BABY GOUDA (6) 100x70mm 288,- 348,- 10,67

1.

2.

3.

4.

6.

5.

FORMY NA SÝR KADOVA
na polotvrdé a tvrdé sýry. Je určená ke strojnímu lisování pod tlakem. Profesionální sý-
rařské formy používané v továrnách na sýr, vyrobeno z vysokomolekulárního plastu velmi 
dobré, špičkové kvality. Oplach/čištění při 40 ° C. Všechny formy obsahují 4 díly.

Forma KADOVA 300 gr 950,- 1150,- 35,19
Forma KADOVA 450 gr 1010,- 1222,- 37,41
Forma KADOVA 1 kg 1600,- 1936,- 59,26
Forma KADOVA 1,5 - 2,5 kg 2100,- 2541,- 77,78
Forma KADOVA  3 - 3,5 kg                                        3900,- 4719,- 144,44
Forma KADOVA  4 - 5 kg                                             4100,- 4961,- 151,85
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SYŘIDLA Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Syřidlo tekuté LACTOFERM 50ml                  113,- 137,- 4,19
Syřidlo tekuté LACTOFERM 250ml 380,- 460,- 14,07
tekuté holandské chymozinové syřidlo Stremsel LACTOFERM (dřívější 
označení Milky), extrahováno ze čtvrtého žaludku telat (slézu). Syřidlo má 
tu přednost, že se dá snadno dávkovat (při menším množství se přidávají 
1 - 2 kapky syřidla na litr mléka) pro měkké sýry, pro výrobu tvrdých sýrů 
se přidává 4 - 6 kapek. Syřidlo má velmi dlouhou trvanlivost, při správném 
uchovávání v lednici i přes dva roky. Uvedená expirace je 1 rok. Postupem 
času se však účinek snižuje a je proto třeba zvýšit doporučené dávková-
ní.
Syřidlo práškové Lactoferm 25g 150,- 182,- 5,56
mikrobiální, vysoce koncentrované: 1/ 150 000. 1g syřidla je dostačující 
pro 150 l  mléka.  Je vhodné pro všechny typy sýrů včetně těch nejnároč-
nějších. Pokud budete uchovávat v důsledné čistotě v lednici, vystačí Vám 
i  na několik let.  Při malé spotřebě doporučujeme po otevření rozdělit do 
několika menších sáčků a balení zatavit. Syřidlo je vhodné pro vegetari-
ánské aplikace.
Syřidlo chymozinové FROMASE 500 ml  208,- 252,- 7,70
pro všechny druhy sýrů. S ohledem na dávkování vhodné pro zpracování 
i malého množství mléka. Vhodné pro přípravu všech druhů sýrů. Po pře-
počtu toto odpovídá síle 1:16000. Na nepasterizované mléko je potřeba 
zvýšit dávkování asi o 20%.
Syřidlo chymozinové LAKTOCHYM 200 ml 170,- 206,- 6,30
je přírodní syřidlo živočišného původu určené k sýření všech druhů mléka 
/ zejména kozího /, pro výrobu čerstvých, polotvrdých i tvrdých sýrů s 
krátkou nebo dlouhou dobou zrání tradičním způsobem s cílem dosáh-
nout co nejlepší kvalitu. Dávkování - čerstvé sýry: 3-5 ml na 10 litrů mléka,  
polotvrdé sýry: 6-7 ml na 10 litrů mléka.
Syřidlo pepsinové LAKTOSIN 200 ml (tvaroh) 130,- 157,- 4,81
tekuté pepsinové syřidlo LAKTOSIN je přírodní syřidlo živočišného půvo-
du určené k sýření mléka o síle 1 : 10 000 pro výrobu tvarohu, měkých a 
bílých sýrů. Syřidlo se dá snadno dávkovat 10 ml na 100 litrů mléka. Podle 
zkušeností našich zákazníků je však potřeba zvýšit množství syřidla na 
cca 14 kapek na 1l mléka.
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Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Chlorid vápenatý - roztok 500ml 70,- 85,- 2,59
do pasterovaného mléka je vhodné přidávat vždy. Zvyšuje výtěžnost při 
výrobě a zlepšuje jeho syřitelnost, neboť působí jako pojivo mezi bílkovi-
nou. Nejedná se o chemicky nevhodný zásah do mléka, spíše nahrazuje, 
co již úpravou, manipulací a nepřirozeným zacházením se zvířaty v mléce 
chybí.
Mlékárenské kultury, různé druhy 40,- 48,- 1,48
s pomocí mlékárenských kultur v balení určeném pro domácnost vykouzlí-
te pro své blízké mnoho mléčné radosti, jako jsou originální bulharské jo-
gurty, které jsou velmi zdravé, různé druhy čerstvých sýrů, zakysané sme-
tany, výborné kefíry, bifido acidofilní mléka. 1 sáček pro zakvašení 1-5l 
mléka. Z hotového jogurtu zakvasíte až 10 x libovolné množství mléka.

DŘEVĚNÉ FORMY
Forma na máslo dřevěná 250 g 515,- 623,- 19,07
 vnitřní šířka nahoře 6,5 cm (šířka dole 5,5 cm) - mírně kónická, délka formy 
nahoře 13,5 cm (délka dole 12, 5 cm) - mírně kónická, výška formy 3,4 cm.
Forma na máslo dřevěná 400 g 585,- 708,- 21,67
vnitřní šířka formy nahoře 10 cm (šířka dole 9 cm) - mírně kónická, délka 
formy nahoře 17cm (délka dole 16cm) - mírně kónická, výška formy 3,4 cm.
Dřevěná forma na máslo 14 x 7 cm 285,- 345,- 10,56
Dřevěná forma na máslo 9,5 × 9,5 × 3,5 cm 200,- 242,- 7,40
Forma na sýr (oštěpok) 315,- 381,- 11,67

ŠÁTKY NA SÝR
Šátek na sýr cca 70 x 100 cm 80,- 97,- 2,96
Šátek na sýr cca 70 x 50 cm 45,- 55,- 1,67
plachty jsou z elastického polyethylenu a liší se od tradičních sýrařských 
plachetek svou trojrozměrnou strukturou. Šátek patří hladkou stranou k 
sýru nebo tvarohu - sýr i tvaroh jsou hladké a nelepí se na šátek.
Šátek na sýr, bavlna 50 x 50 cm 115,- 139,- 4,26
Šátek na sýr, bavlna 75 x 75 cm 145,- 175,- 5,37
bavlněná sýrařská plachta brání ucpávání otvorů v sýrařských formách 
sýřeninou, umožňují velmi dobře odvádět syrovátku.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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LIS NA SÝRY
Lis na sýr pákový - dub 1250,- 1513,- 46,30
lis je celodřevěný. V balení šrouby, potřebné podložky a křídlové matky. 
Nastavitelný na potřebnou výšku a šířku formy. Tlak je možné zvyšovat 
postupně, posouváním zátěže po lisovacím rameni. Unese závaží do tíhy 
200N resp. 20 kg.
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TEPLOMĚRY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Digitální vpichovací teploměr -45 až +200 C 345,- 418,- 12,78
měření teploty: -45..+200°C, rozlišení 0.1°C, přesnost 1°C, velký přehledný 
displej, stabilizace teploty (v kapalině) mezi 4 a 10 sec., průměr měřícího 
hrotu: odstupňovaný 2,5 mm a 3 mm, délka měřícího hrotu: 120 mm, rozmě-
ry: 205 x 17 mm, hmotnost: 17 g
Teploměr mléka v plastovém pouzdře 154,- 186,- 5,70
lihový teploměr v plastovém pouzdře pro měření aktuální teploty mléka do 
maxima 100° C. Lze lehce rozebrat a vyčistit.
Teploměr mléka v pevném plastovém pouzdře 130,- 157,- 4,81
teploměr na mléko a sýry, odolný proti varu, do 110°C. S očkem pro zavě-
šení.
Teploměr univerzální digitální 230,- 278,- 8,52
univerzální teploměr Vám pomůže zjistit teplotu potravin, vzduchu, s kry-
tem, měří ve °C i ve °F. Stupnice  -40 °C až 240 °C, -40 °F až 464 °F. Záznam 
minima a maxima. Napájení na 1x LR754 (součástí výrobku). Rozměry: dél-
ka 20 cm.
Digitální Min-Max teploměr - vlhkoměr 562,- 680,- 20,81
digitální přístroj, který zaznamenává minimální a maximální teplotu od 
-10°C do +60°C a relativní vlhkost vzduchu v %; a to jak v místnosti, tak 
mimo ní např. venku, v líhni a pod. Je napájen 1,5V AAA baterií jež je sou-
částí dodávky. Sonda je napojena s přístrojem cca 2m kabelem.
Teploměr potravinářský 135,- 163,- 5,00
skleněný, -10°C / +67°C, bez chráničky

Teploměr s upínacím klipem 100,- 121,- 3,70
nerezový  analogový teploměr s upínacím klipem, délka vpichového čidla 
140 mm, průměr 25 mm.



CHOV KONÍ

KOPYTNÍ HÁČKY
Kopytní háček s kartáčkem 31,- 38,- 1,15
barevně velmi zajímavě řešený ocelový kopytní háček s kartáčkem a ruko-
jetí z PVC. Délka: 17 cm.
Kopytní háček OSTER 121,- 146,- 4,48
praktický kopytní háček s anatomickou protiskluzovou rukojetí a pevným 
háčkem zahnutým do oblouku s dlouhou životností, délka 16 cm.
Háček kopytní drátěný 18,- 22,- 0,67
ocelový kopytní háček potažený PVC, různé barvy a délka 14 cm.

KARTÁČE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Kartáč flexi 90,- 109,- 3,33
výhodou tohoto kartáče je plastové flexibilní tělo, které se přizpůsobí Vaší 
ruce díky kloubům. Kartáč má plastové anatomicky tvarované tělo délky 
19cm, šířky 9 cm, posuvné poutko a umělý vlas výšky 2,5 cm.
Kartáč na hřívu a ohon OSTER 210,- 254,- 7,78
povrch má protiskluzovou úpravu. Všechny výrobky OSTER mají vysokou 
životnost. Snadné rozčesávání hřívy. Různé barvy. 
Kartáč OSTER 295,- 357,- 10,93
s ergonomicky tvarovanou PVC rukojetí, vhodný pro čištění silně znečiště-
ných koní, povrch s protiskluzovou úpravou, délka 21 cm.
Kartáč Mix dvoubarevné žíně 83,- 100,- 3,07
oválný kartáč s hrubším, delším vlasem a nylonovým úchytem na ruku. Od-
straňuje hrubší nečistoty jako např. zaschlé bláto. Výška žíní je 38 mm. 
Rozměry: 19 x 8 cm.
Hřbílko koňské, plastové s hroty 22,- 27,- 0,81
jemné, vhodné i pro odstraňování nečistot na citlivých partiích a kloubech. 
Nastavitelné poutko. Různé barvy.
Hřbílko spirálové, kovové 77,- 93,- 2,85
oboustranné, jednoduše stlačením a pootočením kruhových spirál mů-
žeme nastavit jemné nebo hrubé vroubkování, speciální pro koně, velmi 
účinně odstraňuje zejména zaschlé bláto z výběhů, ze srsti zvířat a při 
výměně srti, odumřelé chlupy. Průměr hlavy je 11 cm. 
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DRŽÁKY NA UZDEČKY, MADLA NA DEKY
Věšák na uzdečku s háčkem, šedý                        46,- 56,- 1,70
Věšák na uzdečku s háčkem, černý                     60,- 73,- 2,22
Věšák na uzdečku s háčkem, červený                       60,- 73,- 2,22
kovový držák na uzdečku, ohlávku a pod. Provedení: práškový lak šedý, 
pryskyřičný lak červený, pryskyřičný lak černý.
Věšák na uzdečky, podkova 265,- 321,- 9,81
dvoubarevný kovový držák na uzdečky ve tvaru podkovy.
Věšák na uzdečky HKM litinový černý 285,- 345,- 10,56
rozměry: výška cca 23 cm, šířka cca 20 cm.
Věšák HKM litinový černý 260,- 315,- 9,63
výška cca 21,5 cm, šířka 34 cm.
Věšák na uzdečky, 4 háky, černý 135,- 163,- 5,00
k zavěšení na box nebo zábradlí.
Madlo na deky HKM 286,- 346,- 10,59
litinové černé madlo na deky s motivem koně, délka 50 cm.
Držák podsedlových dek HORZE 275,- 333,- 10,19
rozměry: šířka 61 x výška 145 cm, spojení pomocí řetízků.
Držák podsedlových dek, trojramenný 925,- 1119,- 34,26
pevný otočný držák na uložení až 3 dek nebo 6 podsedlových deček, roz-
měr: výška 70 x hloubka 63 cm.

DRŽÁKY NA SEDLA Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Držák na sedlo s háčkem, pevný                     od 170,- 206,- 6,30
kovový držák je vhodný zejména pro anglická sedla, kvalitní provedení, 
opatřen háčkem na zavěšení uzdečky, případně sáčku s kamašemi.
Držák na sedlo, sklopný, červený 245,- 297,- 9,07
vhodný zejména pro anglická sedla, užší provedení, používá se především 
připevněný na dveřích boxů, kde ve sklopeném stavu nezabírá téměř žád-
né místo a umožňuje volný průchod uličkou ve stáji.
Držák sedla sklopný trubkový 311,- 376,- 11,52
zaoblený držák na sedla z oceli s plastovým povrchem. Dvě barevné vari-
anty - černá a červená. Vhodný do sedloven, uliček ve stáji, přepravníků a 
jiných úzkých prostor.
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CHOV KONÍ

MISTOVACÍ VIDLE Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Vidle mistovací STANDARD 185,- 224,- 6,85
vyrobené z pružného plastu.
Vidle mistovací bílé, plýtké 270,- 327,- 10,00
Vidle mistovací bílé, hluboké 310,- 375,- 11,48
se skelným vláknem, kvalitní, vyrobeno v Německu.
Vidle mistovací hluboké plast 270,- 327,- 10,00
náhradní mistovací vidle s košem z pružného plastu.
Vidle mistovací GW EKO 150,- 182,- 5,56
náhradní mistovací vidle z pružného plastu.
Vidle mistovací kovové bez násady 405,- 490,- 15,00
jsou 31 cm široké a mají 20 příček.
Vidle mistovací drátěné náhradní 430,- 520,- 15,93
široké 35 cm. Bez násady.
Vidle mistovací PREMIUM, zelené 365,- 442,- 13,52
z inovovaného nezničitelného plastu, které zaručují přizpůsobivost jak při 
vysokých, tak i při nízkých teplotách.
Vidle mistovací AUBOISE plastové náhradní 505,- 611,- 18,70
kvalitní, odolné mistovací vidle, hliníkové, bez násady. Rozměr: 40 x 30 cm.

OHLÁVKY
Ohlávka stájová „NZD“, různé barvy, vzory 180,- 218,- 6,67
jednoduchá, bez podložení, nastavitelná délka nátýlníku pomocí kluzné 
spony, otočná jednoduchá karabina. Vel. P1, P2, V2, W3.
Ohlávka stájová hříběcí „NZD“ 170,- 206,- 6,30
nylonová hříběcí ohlávka s možností nastavení nánosníkového a nátylní-
kového řemene, pevné, kvalitní kování. Různé barvy, vzory.
Ohlávka provazová, vel. 1, 2, 3                        od 120,- 145,- 4,44
provazové ohlávky pro koně  se vyznačují vysokou pevností, absence ka-
rabin a spon téměř vylučuje její přetržení. Díky těmto vlastnostem je po-
užívána především pro výcvik nebo nápravu nežádoucího chování u koní. 
Méně vhodné je používání provazové ohlávky jako výběhové, především z 
důvodů prevence úrazů, pokud by se kůň ve výběhu zachytil ohlávkou za 
nějaký předmět. V tomto případě je lepší, když se ohlávka přetrhne.
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Naše desky fungují jako výborná tepelná izolace, vynikají vysokou protiskluzností, chemickou 
stálostí, nesnadnou hořlavostí, snadnou údržbou, rychlou montáží a demontáží. Příklady použití: 
zemědělství, kynologie, výrobní a skladovací haly, hokejové a fotbalové stadiony, výstavní areály.

ZÁTĚŽOVÉ DESKY

ZÁTĚŽOVÁ (102) Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR 
bez DPH

délka: 1200 mm, výška: 43 mm, šířka: 800 mm, hmotnost: 
32 kg. Určené pro vysokou zátěž 3,3 tuny na 1 dm2.. Des-
ka má zámky (čistá nášlapná plocha 1160 x 760 mm).
Zátěžová 120 x 80 x 4,3 cm 540,- 653,- 20,00

ZÁTĚŽOVÁ MALÁ (103)
délka: 800 mm, výška: 43 mm, šířka: 600 mm, hmotnost: 
18kg. Určené pro vysokou zátěž 3,3 tuny na 1 dm2. Deska 
má zámky (čistá nášlapná plocha 760 x 560 mm).
Zátěžová malá 80x60x4,3cm 265,- 321,- 9,81

INTERIEROVÁ (115)
délka: 1200 mm, výška: 22 mm, šířka: 800 mm, hmotnost: 
20 kg. Zátěž 2 tuny na 1 dm2. Deska má zámky (čistá ná-
šlapná plocha 1160 x 760 mm).
Interiérová 120x80x2,2cm 379,- 459,- 14,04

INTERIEROVÁ MALÁ (109Z)
délka: 800 mm, výška: 22 mm, šířka: 600 mm, hmotnost: 
10,2 kg. Zátěž 2 tuny na 1 dm2. Deska má zámky (čistá 
nášlapná plocha 760 x 560 mm).
Interiérová 80x60x2,2cm 200,- 242,- 7,41

NÁJEZDY
zakončení podlahy desek, pro najíždění a sjíždění kolo-
vých vozidel.
Nájezd nízký „NAD/POD“ 45,- 55,- 1,67
Nájezd vysoký „NAD/POD“ 58,- 70,- 2,15
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PRYŽOVÉ PODLAHOVINY

KLADÍVKOVÝ PROFIL Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR 
bez DPH

použití: přívěsy, tahače, transportéry koní a dobytka, do stájí, kravínů, vepřínů, kotců pro 
psy, do výrobních hal, dílen se strojním vybavením, na zimní stadióny (střídačky, šatny, 
chodby, atd.). Vlastnosti: pevnost: min 5,0 MPa, tažnost: min 170 %, tvrdost: 65+/-5 Sh°A, 
specifická hmotnost: 1,39+/-0,03 g/cm3. Tloušťka 8, 10, 14 mm, v různých šířkách, délka 
role 50 m. Spodní strana otisk textilu. Dle přání zákazníka vyrobíme jakoukoliv délku v 
různých šířkách.

Tloušťka 8 mm
Šíře 1250 mm, cena za 1bm 815,- 986,- 30,19
Šíře 1450 mm, cena za 1bm 915,- 1107,- 33,89
Šíře 1500 mm, cena za 1bm 935,- 1131,- 34,63
Šíře 1800 mm, cena za 1bm 1130,- 1367,- 41,85
Šíře 2000 mm, cena za 1bm 1230,- 1488,- 45,56
Tloušťka 10 mm
Šíře 1250 mm, cena za 1bm 1089,- 1318,- 40,33
Šíře 1450 mm, cena za 1bm 1250,- 1513,- 46,30
Šíře 1500 mm, cena za 1bm 1285,- 1555,- 47,59
Šíře 1800 mm, cena za 1bm 1480,- 1791,- 54,81
Šíře 2000 mm, cena za 1bm 1650,- 1997,- 61,11
Tloušťka 14 mm
Šíře 1250 mm, cena za 1bm 1400,- 1694,- 51,85
Šíře 1500 mm, cena za 1bm 1655,- 2003,- 61,30
Šíře 1800 mm, cena za 1bm 1950,- 2360,- 72,22
Šíře 2000 mm, cena za 1bm 2115,- 2559,- 78,33
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SCHODNICE
na rampu přívěsů, tahačů, transportérů na přepravu 
koní a dobytka. Jsou vulkanizované jako celek s příčnými 
výstupky. Pevnost: min 5,0 MPa, tažnost: min 170%, tvr-
dost: 65+/-5 Sh°A, specifická váha: 1,39+/-0,03 g/cm3. 
Dle přání zákazníka vyrobíme jakýkoliv rozměr do šíře 
2400 mm.
Schodnice, cena za 1bm   od 900,- 1089,- 33,33

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



NAPÁJEČKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Napáječka pro kuřata, objem 1,5 l 28,- 34,- 1,04
Napáječka pro slepice, objem 3 l 40,- 48,- 1,48
Napáječka pro slepice, objem 5 l 55,- 67,- 2,04
Napáječka pro slepice, objem 10 l 137,- 166,- 5,07
překlopná napáječka pro kuřata a slepice plastová 1,5, 3, 5 a 10 l.

Napáječka s držadlem a bajonetem, 5 l 95,- 115,- 3,52
Napáječka s držadlem a bajonetem, 10 l 110,- 133,- 4,07
poloautomatická napáječka má bajonetový uzávěr a je ji možno zavěsit, 
jednoduché použití.
Napáječka barelová pro drůbež 30 l plastová 620,- 750,- 22,96
k dočasnému uzavření přítoku vody při plnění slouží uzávěr. Dá se využít 
pro krůty, kachny, kuřata i slepice. Rozměry: průměr barelu - 30 cm, výška 
podstavce - 33 cm, celková výška napáječky - 70 cm.
Napáječka barelová pro drůbež 30 l 400,- 484,- 14,81
vhodné pro napájení 35 - 40 kuřat, slepic a další drůbeže, stabilní kon-
strukce s úchyty pro snadnou manipulaci, rozměry: 40 x 77 cm, hmotnost: 
2 kg, objem barelu: 24 l.
Kbelíková napáječka s plovákem 12 l 270,- 327,- 10,00
Kbelíková napáječka s plovákem 18 l 310,- 375,- 11,48
hladinová napáječka s plovákem pro veškerou drůbež, obsah 12 nebo 18l, 
pohodlné doplňování obsahu - nemusí se překlápět.
Napájecí kbelík, s podstavcem, objem 6 l 290,- 351,- 10,74
Napájecí kbelík, s podstavcem, objem 9 l 310,- 375,- 11,48
Napájecí kbelík, s podstavcem, objem 12 l 330,- 399,- 12,22
Napájecí kbelík, s podstavcem, objem 18 l 350,- 424,- 12,96
vhodný pro slepice, kachny a jinou drůbež, vyroben z plastu odolného 
vůči prasknutí, velká rukojeť usnadňuje manipulaci, včetně stabilního 
podstavce.
Napáječka s držadlem 15 l, bajonet 280,- 339,- 10,37
vyrobeno z kvalitního plastu, snadno omyvatelný povrch, vhodné k zavě-
šení - tekutina se neznečistí, automatický průtok vody, ověřený bajoneto-
vý uzávěr,  objem: 15 l,  barevné provedení: červená/bílá.
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KRMÍTKA Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Krmící automat s plastovým víkem, 5 kg 225,- 272,- 8,33
Krmící automat s plastovým víkem, 18 kg 290,- 351,- 10,74
tubusové krmítko s plastovým víkem červené, vyrobeno z odolného plas-
tu. Dělící příčky nahrazují plastové špice. Dodávány 2 velikosti: 5 kg nebo 
18kg. Možnost regulace krmné dávky pomocí středové tyče.
Krmící automat, objem 4 kg 100,- 121,- 3,70
Krmící automat, objem 6 kg 130,- 157,- 4,81
Krmící automat, objem 10 kg 150,- 182,- 5,56
velmi pevný plast, možno zavěsit, pro všechna suchá krmiva, pro kuřata 
a drůbež.
Krmítko pro drůbež                                           od 120,- 145,- 4,44
jednoduché použití - stačí pouze doplňovat krmení do nádoby a uzavřít 
víkem, vyrobeno z plastu odolného proti prasknutí, žlutá barva, závěsné. 
Objem 1,5 kg, 3 kg, 7 kg nebo 15 kg.
Krmítko pro drůbež pozinkované                  od 50,- 61,- 1,85
podlahové pozinkované krmítko s drátěnou mřížkou o šířce 12 cm se pou-
žívá pro výkrm brojlerů a dodává se ve 4 délkách: 30, 40, 50, 75 a 100 cm.
Krmítko plastové šířka 12cm                           od 120,- 145,- 4,44
podlahové plastové krmítko s drátěnou mřížkou o šířce 12 cm se používá 
pro výkrm brojlerů a dodává se ve 3 délkách: 50, 75 a 100 cm.
Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 7 x 50 cm 250,- 303,- 9,26
Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 10 x 50 cm 340,- 411,- 12,59
Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 10 x 75 cm 430,- 520,- 15,93
Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 20 x 75 cm 610,- 738,- 22,59
Krmítko pro kuřata žlabové TOP, 20 x 100 cm 770,- 932,- 28,52
vyrobeno z plastu odolného proti prasknutí, precizní zpracování.
Nášlapné krmítko G-line pro drůbež            od 860,- 1041,- 31,85
pozinkované kovové krmítko s násypkou a víkem pro venkovní krmení sle-
pic. Je konstruováno tak, že žlábek s krmivem se otevře pouze při dosed-
nutí drůbeže na přední nášlap, který je vyroben z plastu. Jinak zůstává 
zavřené, aby krmivo nemohli vyžírat hlodavci, ptáci, či další škůdci. Vari-
anty: 5, 8 a 20 kg krmiva.
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INFRALAMPY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Infralampa hliníková 260,- 315,- 9,63
kabel o délce 2,5 m, průměr lampy 21 cm,  8 větracích štěrbin pro lepší 
cirkulaci vzduchu, a tedy i pro delší životnost infračervené lampy. Mezi 
zářičem a podestýlkou udržujte minimální vzdálenost 60 cm.
Infralampa se širokým kloboukem 460,- 557,- 17,04
šíře klobouku 35 cm, 8 ventilačních štěrbin, fixační řetěz pro bezpečné 
zavěšení (do váhy 30 kg), je chráněn proti kapající vodě, minimální vzdále-
nost od podložky (lože zvířete) je 60 cm, délka přívodního kabelu 5 m.
Infralampa Interheat se širokým kloboukem 400,- 484,- 14,81
je vybaven chladičem objímky, který chrání žárovku před přehřátím a tím 
prodlužuje její životnost, dobrý poměr kvalita : cena, minimální vzdálenost 
infralampy od podložky je 60 cm, šířka klobouku 30 cm, délka přívodního 
kabelu: 2,5 m, délka řetězu k zavěšení: 2 m.
Žárovka vyhřívací úsporná PAR38                od 95,- 115,- 3,52
se používá pro ohřev selat, kuřat a vyrábí dle výkonu:100 W, 175 W.
Infražárovka keramická                                  od 330,- 399,- 12,22
závit: E27 (standardní), napětí: 230 V, výška: 105 mm, průměr: 75 mm, povr-
chová teplota: 300°C, téměř nerozbitná, varianta: 60, 100, 150 a 250 W.

CHOV DRŮBEŽE

LÍHNĚ                                                                                             více líhní na www.almvizovice.cz
Automatická líheň Janoel 40H 4200,- 5082,- 155,56
s digitálním nastavením teploty, pro cca 40 slepičích, 35 kačeních, 15 hu-
sích, 30 krůtích, 60 bažantích, 120 křepelčích vajec. Technicky pokročilá 
líheň s jmenovitým příkonem 85W, 230V, 50Hz v automatickém provedení.  
Automatické otáčení vajec 1x za 4 hodiny, kalibrace teploty, rozměry 450 
x 450 x 240 mm.
Líheň kuřat COVINA SUPER 49 5100,- 6171,- 188,89
automatická líheň s termostatem, elektrickým ohřevem a kapacitou pro 49 
vajec střední velikosti. Elektrická líheň je opatřena motorem pro automa-
tické natáčení vajec. 
Líheň Janoel 24 3200,- 3872,- 118,52
plně automatická líheň Janoel 24 s digitálním nastavením teploty, pro 20 - 
24 slepičích, 20 kačeních, 8 husích, 18 krůtích, 30 bažantích vajec. Rozměry 
430 x 295 x 230 mm.
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MISKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Miska keramická                                                  od 40,- 48,- 1,48
keramická miska glazovaná solí. Objem: 250 ml, 500 ml, 750 ml a 1000 ml.
Miska na krmivo keramická 100,- 121,- 3,70
hranatá, dvojitá, o objemu 350 a 450 ml.
Miska nerezová                                                    od 40,- 48,- 1,48
závěsné nerezové misky o objemech: 300 ml a 600 ml, vhodná na všechny 
typy klecí. Průměr 9,5 cm a 12 cm, zavěšení pomocí háčků.
Miska nerezová, šroubová 55,- 67,- 2,04
o objemu 600 ml vhodná na všechny typy klecí, průměr 12 cm.

POTŘEBY PRO HLODAVCE

NAPÁJEČKY
Napáječka pro králíky                                      od 35,- 42,- 1,30
napájecí láhev pro králíky se dvěma kuličkami. Součástí je držák na láhev 
pro snadné uchycení na klec. Láhev je průhledná a tak snadno vidíte, kolik 
vody je v láhvi. Objem 320 ml, 600 ml a 1100 ml. Čiré nebo barevné.
Napáječka niplová 500 ml   85,- 103,- 3,15
Napáječka niplová 1000 ml 100,- 121,- 3,70
přichytí se vně dvířek kotce pomocí ocelových pružinek a dodává se podle 
obsahu ve 2 velikostech: 500 ml a 1000 ml.
Napáječka niplová KLIP závěsná                  od 105,- 127,- 3,89
přichytí se vně dvířek kotce pomocí plechového klipu a dodává se podle 
obsahu ve 2 velikostech: 500 ml a 1000 ml.
Napáječka pro králíky s miskou Niagara 85,- 103,- 3,15
vyrobeno z odolného plastu v kombinaci s kovem, praktické uchycení na 
dráty, vhodné pro všechny druhy PET lahví.
Napaječka plastová HRACZ 75,- 91,- 2,78
plastová napájecí miska pro chov králíků s kovovým držákem s úchyty na 
pletivo a pružinou na uchycení PET lahve.

JATEČNÍ PISTOLE
Jateční pistole na králíky a drůbež 500,- 605,- 18,52
pružinový jateční přístroj, k humánnímu usmrcování veškerého drobného 
zvířectva bez zbytečných bolestí a stresu.
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POTŘEBY PRO PSY

BOUDY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Izolovaná bouda 80 x 55 x 55 cm, 36kg 3200,- 3872,- 118,52
Izolovaná bouda 120 x 80 x 80 cm,74kg 5800,- 7018,- 214,81
Izolovaná bouda 130 x 80 x 80 cm,80kg 6100,- 7381,- 225,93
Izolovaná bouda 160 x 90 x 90 cm,93kg 7400,- 8954,- 274,07
se skládá z pevného kovového pozinkovaného rámu s dřevěnými palub-
kami o síle 19 mm. Bouda je s izolací, polystyren o síle 3 cm. Bouda pro 
psa má odklápěcí střechu pro snadné čištění. Izolované boudy se dodávají 
uvnitř s dřevěnou přepážkou, která odděluje ložnici od předsíňky.
Neizolovaná bouda 120 x 80 x 80 cm,53kg 3400,- 4114,- 125,93
Neizolovaná bouda 160 x 90 x 90 cm,72kg 4500,- 5445,- 166,67
se skládá z pevného kovového pozinkovaného rámu s dřevěnými palubka-
mi o síle 19 mm. Bouda má odklápěcí střechu pro snadné čištění.

OHRÁDKA PRO ŠTĚŇATA
Díl ohrádky pro štěňata, délka 1 m, 9 kg 600,- 726,- 22,22
Díl ohrádky pro štěňata, délka 2 m, 15 kg 980,- 1186,- 36,30
díly ohrádky jsou kompletně žárově zinkované s výplní ze sítě s oky 5x5 cm. 
Výška každého dílu je 80 cm. Spojení pomocí očka a háčku.
Díl ohrádky pro štěňata s brankou, délka 1m 950,- 1150,- 35,19
Díl ohrádky pro štěňata s brankou, délka 2m 1400,- 1694,- 51,85
díly ohrádky jsou kompletně žárově zinkované s výplní ze sítě s oky 5x5 
cm. Výška každého dílu je 80 cm. Spojení pomocí očka a háčku. Hmotnost 
panelu: délka 1m - 13 kg, délka 2m - 17 kg.
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MISKY 
Miska otočná, jedna miska                              od 590,- 714,- 21,85
Miska otočná, dvě misky                                  od 890,- 1077,- 32,96
Miska pevná, jedna miska                               od 290,- 351,- 10,74
Miska pevná, dvě misky                                   od 540,- 653,- 20,00
misky pro psy jsou určené k instalaci na mříž kotce. Výhodou misek je, že 
misky lze pouhým otočením zajistit proti vytlačení z držáku. Kapacitu mis-
ky si můžete vybrat 2,8 l nebo 4 l. Provedení misek může být pevné nebo 
otočné. Držáky a misky jsou v pozinkované úpravě.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



POTŘEBY PRO PSY

ELEKTRONICKÉ OHRADNÍKY PRO PSY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

JAK ELEKTRONICKÝ OHRADNÍK FUNGUJE?
Pomocí izolovaného vodiče vymezíte teritorium, ve kterém se pes může pohybovat. Vodič 
je možné vést například i po stávajícím plotě, pokud se pes např. podhrabává nebo hledá 
různé skuliny, kudy by utekl. Kromě izolovaného vodiče je neviditelný plot tvořen také 
vysílacím generátorem, radiovým vodičem a obojkem. Právě obojek je důležitý, protože 
upozorňuje psa, že se blíží do zakázaného prostoru. Vymezený prostor je přitom možné 
rozdělit na tři základní zóny: Klidová zóna – zde se pes pohybuje bez omezení. Výstražná 
zóna – v té je pes již pomocí zvukového signálu (prostřednictvím obojku, který je třeba 
mu nasadit) upozorněn, že se blíží ke třetí – napomínací – zóně. Napomínací zóna – pes 
je prostřednictvím elektrostatického výboje (vychází z obojku) napomenut. Výboj není ni-
kterak nebezpečný, nicméně pro psa je nepříjemný. Pes velmi rychle pozná spojitost mezi 
elektrostatickým výbojem a místem, kam nesmí. Proto se bude držet pouze ve vymezeném 
prostoru.

Elektronický ohradník Petrainer PET803 2500,- 3025,- 92,59
je vhodný pro větší a méně citlivá plemena do váhy 50 kg, nemá nastavitel-
nou sílu impulsu, ale řadí se mezi silnější. V balení základních 200m drátu 
a lze rozšířit až na délku 800 m. Vzdálenost, na kterou se pes může přiblí-
žit je od 30 cm do 4 m. Disponuje funkcemi zvuk i impuls, zvuk vydáván ně-
kolik vteřin před započetím impulsu. Při dokoupení obojků lze jednoduše 
rozšířit o neomezený počet psů. Délka obojku je od 20 - 65 cm.
Elektronický ohradník iTrainer W227B 2314,- 2800,- 85,70
vhodný pro citlivější plemena od 3,6 kg do 20 kg. Korekční zóna je nasta-
vitelná od 30 cm do 4 m, obsahuje 300 m drátu, lze nastavit až do 600 m. 
Dokoupením dalších obojků lze použít pro neomezený počet psů. Délka 
obojku je nastavitelná od 20 až do 55 cm. 
Elektronický ohradník PetSafe PRF-3004XW-20 5777,- 6990,- 213,96
je jeden z nejlepších a nejkvalitnějších zařízení na trhu. Je určen pro velké 
psy, včetně těch nejodolnějších plemen. Má nastavitelnou sílu impulsu, a 
to v 5-ti úrovních. Jedná se o nejsilnější ohradník na trhu.Základní balení 
obsahuje 150 m drátu, lze jej snadno napojit až do vzdálenosti 1,3 km. Pes 
může s přijímačem skočit do bazénu a koupat se libovolně dlouho. Mož-
nost použití na neomezený počet psů - při dokoupení obojků.Délka obojku 
je nastavitelná od 15 až do 70 cm.
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ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

NOSIČ BALÍKŮ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Nosič na jeden balík - sklopné hroty 4690,- 5675,- 173,70
slouží k jednoduché manipulaci s kruhovými balíky, hmotnost 50 kg, nos-
nost 800 kg.
Náhradní hrot, délka 110 cm                           od 790,- 956,- 29,26
Pouzdro náhradní 250,- 303,- 9,26
Nosič na jeden balík s ochranou hrotů 4300,- 5203,- 159,26
komplet s hroty, zesílené provedení2 zesílené hroty (průměr 42 mm, délka 
1100 mm), hmotnost 45 kg, s ochranou hrotů pro silniční dopravu, nosnost 
1100 kg, rozměry: délka 1150 x  šířka 980 x výška 690 mm.
Nosič na dva balíky s ochranou hrotů 9990,- 12088,- 370,00
Náhradní hrot, délka 110 cm, závit M28 1600,- 1936,- 59,26
zesílené provedení, komplet se čtyřmi hroty (délka 110 cm, průměr 42 mm) 
s ochranou hrotů pro silniční dopravu, hmotnost 85 kg, rozestup mezi 
hroty cca 60 cm. Rozměry: délka 115 cm, šířka 200 cm, výška 69 cm.
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SÍTĚ NA SENO
Síť na celý balík do velikosti 125 cm 1800,- 2178,- 66,67
Síť na celý balík do velikosti 150 cm 2050,- 2481,- 75,93
Síť na celý balík do velikosti 170 cm 2110,- 2553,- 78,15

3 mm silný vysokopevnostní polypropylen, bezuzlové spletení. V ceně karabina pro uza-
vření a případně zavěšení sítě, barva standardně zelená, pevnost provazu 150 g / m2. 
Velikost ok 45 mm, na celý balík sena.
Síť na celý balík do velikosti 150 cm SPECIAL 2500,- 3025,- 92,59
4 mm silný vysokopevnostní polypropylen, bezuzlové spojení, oka vel.  30 mm, ideální pro 
poníky, ovce, kozy nebo koně s nadváhou. V ceně karabina pro uzavření a případně zavě-
šení sítě. Barva zelená, pevnost provazu 330 g / m2. Na celý balík sena.

Oka 10 cm, síla šňůry 4 mm s kroužky 260,- 315,- 9,63
Oka 4,5 cm, síla šňůry 3 mm bez kroužků 260,- 315,- 9,63
Oka 4,5 cm, síla šňůry 4 mm bez kroužků 290,- 351,- 10,74

sítě velké na volně ložené seno, tloušťka 3 nebo 4 mm, délka (tvar pytle) 1,10 m. Na volně 
ložené seno.

   NOVINKA

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



PŘÍKRMIŠTĚ PRO SKOT

KRMELEC KRUHOVÝ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Vhodné pro kulaté balíky sena i pro volně zakládané krmivo. Pokud zvířata spotřebují kr-
mivo v krmelci do 2 dnů, není nutné, aby měl krmelec střechu. Pokud zvířata žerou dávku 
delší dobu než 2 dny, je vhodné příkrmiště doplnit střechou, aby nedocházelo k znehod-
nocování krmiva deštěm či sněhem.

Krmelec kruhový - s tříbodovým závěsem
10 krmných míst, 2-dílný, průměr 180 cm, 152 kg 9990,- 12088,- 370,00
12 krmných míst, 3-dílný, průměr  210 cm, 170 kg 10990,- 13298,- 407,04
Krmelec kruhový - bez tříbodového závěsu
8 krmných míst,4-dílný, pr.130 cm, 120 kg 9400,- 11374,- 348,15
10 krmných míst,2-dílný, pr.180 cm, 150 kg 9490,- 11483,- 351,48
12 krmných míst,3-dílný, pr.210 cm, 168 kg 10490,- 12693,- 388,52
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STŘECHA PRO KRMELEC KRUHOVÝ
Střecha pro krmelec kruhový
Střecha krmelce, 10 krmných míst, 75 kg 5199,- 6291,- 192,56
Střecha krmelce, 12 krmných míst, 75 kg 5199,- 6291,- 192,56

KRMELCE OVÁLNÉ
16 krmných míst, na 2 kulaté balíky, 220 kg 16990,- 20558,- 629,26
18 krmných míst,na 2 - 3 kulaté balíky, 242 kg 18690,- 22615,- 692,22
20 krmných míst, na 3 kulaté balíky, 268 kg 20590,- 24914,- 762,59
robustní provedení, žárově zinkováno.

KRMELCE PLASTOVÉ
Krmelec  kruhový - plastový 5700,- 6897,- 211,11
odolný plast proti povětrnostním podmínkám, zelený, průměr 185 cm, 10 
míst, 2-dílný, spojení pomocí šroubů (v ceně krmelce). Hmotnost 50 kg.
Krmelec pro koně - ZVON 7300,- 8833,- 270,37
kryt na balík je praktickým prostředkem pro přikrmování ve výběhu nebo 
na pastvě,  je vyroben z kvalitního polyethylenu. Rozměry: průměr 180 cm 
x výška 150 cm, hmotnost 45 kg. Oko v horní části krytu umožňuje jedno-
duchou manipulaci pomocí čelního nakladače, popřípadě lze kryt nasadit 
na balík i ručně. Vyroben z jednoho kusu, 4 krmná místa.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



PŘÍKRMIŠTĚ PRO SKOT

KRMELCE KRUHOVÉ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Krmelec  kruhový - trubkový, 97 kg 7799,- 9437,- 288,85
15 krmných míst, šikmé stání, na kulaté balíky,  5-ti dílný, vnější průměr 
245 cm, vnitřní průměr 235 cm, výška 120 cm, z ocelových trubek, žárově 
zinkováno, vhodné pro koně nebo pro bezrohý skot.
Krmelec HEAVY 12590,- 15234,- 466,30
navržený pro masný skot, 15 krmných míst, průměr vnější 240 cm, průměr 
vnitřní 230 cm, průměr v zúžení 173 cm. Celková výška 162 cm, výška spodní 
plechové části 60 cm. Rozměry krmného místa: výška 102 cm, horní část 44 
cm, střední část 33 cm, spodní část 44 cm. Jeho konstrukce je velmi odolná. 
Vhodný pro býky. Kompletně žárově zinkovaný, třídílný. Hmotnost 200 kg.
Krmelec kruhový pro skot se sítí
10 krmných míst, průměr 170 cm, 60 kg 6900,- 8349,- 255,56
12 krmných míst, průměr 210 cm, 120 kg 8700,- 10527,- 322,22
Rovný díl k prodloužení krmelce 170 cm,33 kg 2800,- 3388,- 103,70
ocelová konstrukce, žárově zinkovaná. Vhodné pro: kulaté balíky sena i 
pro volně zakládané krmivo. Konstrukce tohoto krmelce je vhodná spíše 
pro menší kategorie skotu. Je odlehčené z důvodu snadnější manipulace. 
Celková výška 109 cm, výška sítě 55 cm. 10 krmných míst se skládá ze dvou 
dílů, 12 krmných míst je třídílný. Při dokoupení rovného dílu ke krmelci o 
průměru 170 cm získáte 3 místa navíc .
Kruhová střecha s plachtou, 50 kg 6200,- 7502,- 229,63
střecha je určena pro kruhový krmelec se sítí, na které se připevní. Při 
zakládání balíku se otočí a po vložení balíku zase vrátí. Vzdálenost mezi 
střechou a okrajem krmiště je cca 130 cm.
Krmelec kruhový se sítí 155 cm, 35 kg 3900,- 4719,- 144,44
Krmelec kruhový se sítí 170 cm, 37 kg 3900,- 4719,- 144,44
ocelová konstrukce, žárově zinkovaná, vhodné pro kulaté balíky sena i 
pro volně zakládané krmivo, jednodílný, výška u obou průměrů je 80 cm.
Krmelec  kruhový - pro koně (hrnec), 130 kg 6500,- 7865,- 240,74
bez vln je praktickým prostředkem pro přikrmování ve výběhu nebo na 
pastvě. Materiál: ocelová konstrukce, žárově zinkovaná, vhodné pro: ku-
laté balíky sena i pro volně zakládané krmivo, průměr: 210 cm, výška: 80 
cm, třídílný.
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PŘÍKRMIŠTĚ PRO SKOT

KRMELEC PALISÁDOVÝ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

8 krmných míst, 1,5 x 1,5 m, 255 kg 19055,- 23057,- 705,74
12 krmných míst, 2 x 2 m, 380 kg 24990,- 30238,- 925,56
14 krmných míst, 2 x 2,6 m, 450 kg 29900,- 36179,- 1107,41
žárově zinkováno. Se střechou, otevíratelný ze dvou stran. Zpevněná pod-
laha.
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KRMELEC SAFETY
9 krmných míst, 2 x 2 m, 200 kg 20000,- 24200,- 740,74
10 krmných míst, 2 x 3 m, 250 kg 22000,- 26620,- 814,81
11 krmných míst, 2 x 4 m 24000,- 29040,- 888,89
žárově zinkováno. Se střechou, pro masný skot a koně. Není nutný vstup 
do ohrady - bezpečnostní. Na dva kulaté balíky.

KRMELEC FESTON
12 krmných míst, 2 x 2 m 23600,- 28556,- 874,07
14 krmných míst, 2 x 3 m 29500,- 35695,- 1092,59
žárově zinkováno. Se střechou, otevíratelný ze dvou stran. Zpevněná pod-
laha. Nevhodný pro rohatý skot.

PŘÍKRMIŠTĚ PRO TELATA
Krmící automat pro telata 19999,- 24199,- 740,70
snadná manipulace a montáž, uchycení na tříbodový závěs traktoru.Mož-
nost složení ohrádky, nastavení velikosti mezer průlezu pro telata. Váha 
270 kg, tříbodový závěs, vrchní plnění, objem 900 l, rozměry: výška 120 cm, 
šířka 220 cm, délka 220 cm.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



PŘÍKRMIŠTĚ PRO OVCE

KRMELCE PRO OVCE
ROVNÉ STÁNÍ : 28 krmných míst, 50 kg 3799,- 4597,- 140,70
ŠIKMÉ STÁNÍ : 26 krmných míst , 50 kg 3999,- 4839,- 148,11
ZVÝŠENÝ - ŠIKMÉ STÁNÍ : 26 krmných míst
výška 120 cm, průměr 170 cm, váha 60 kg

4999,- 6049,- 185,15

česká výroba, žárově zinkováno. Kruhový krmelec je praktickým prostřed-
kem pro přikrmování ve výběhu nebo na pastvě. Vhodné pro kulaté balíky 
sena i pro volně zakládané krmivo. Mezera mezi rovnoběžnými trubkami je 
cca 15 cm. Výška standardních krmelců je 90 cm, průměr 170 cm.
Střecha pro ovčí krmelec kruhový 2993,- 3622,- 110,85
shodná pro všechny varianty (rovné stání, šikmé stání i krmelec zvýšený). 
Žárově zinkováno, česká výroba, spojení střechy s krmelcem je pomocí ko-
líku s řetízkem, plachta je opatřena zpevněnými okraji a očky pro uchycení 
z velmi kvalitního a trvanlivého materiálu, cena je za komplet: střecha + 
plachta + lano.
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KRMELEC KRUHOVÝ Kč
bez DPH

Kč
 s DPH

***EUR
bez DPH

Krmelec pro ovce - ZVON 7500,- 9075,- 277,78
kryt na balík je praktickým prostředkem pro přikrmování ve výběhu nebo 
na pastvě,  je vyroben z kvalitního polyethylenu. Průměr 180 cm, výška 150 
cm. Vyroben z jednoho kusu, 10 krmných míst. Hmotnost 40 kg.
Krmelec kruhový pro ovce, průměr 120 cm 3000,- 3630,- 111,11
Nádstavec 60 cm, konečný průměr 140 cm 800,- 968,- 29,63
Nádstavec 120 cm, konečný průměr 160 cm 1150,- 1382,- 42,59
vyroben z plastu - polypropylenu, který je velmi odolný venkovním vlivům, 
zdravotně nezávadný a praktický pro svoji poměrně malou hmotnost. Výš-
ka krmelce 76 cm, průměr otvorů je 36 cm. Hmotnost 26 kg.

KRMELEC DEVON
Krmelec DEVON 6480,- 7841,- 240,00
28 krmných míst, rozměry: 1,85 x 1,40 m, hmotnost 67 kg, rozestupy mezi 
krmnými příčkami 15 cm, výškově nastavitelné nohy, výška (bez držáku) 
0,95 - 1,15 m, výška koše 0,70 m, výška od země 0,30 - 0,50 m, žárově pozin-
kované, pro balíky do průměru 180 cm.

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



KRMELEC S POHYBLIVÝM KOŠEM
stahování koše umožňuje pohodlný přístup zvířat ke krmivu, žárově zinkováno, balíky do 
průměru 140 cm.

Krmelec se střechou, váha 240 kg 18799,- 22747,- 696,26
Krmelec bez střechy 15999,- 19359,- 592,56

PŘÍKRMIŠTĚ PRO JEHŇATA Kč
bez DPH

Kč
 s DPH

***EUR
bez DPH

klikou lze nastavit velikost krmného otvoru pro jehňata, dospělá ovce tak ke krmivu nemá 
přístup, horní plnění, snadná manipulace pro jednu osobu, objem 300 l, délka 2,45 m, 
žárově zinkováno. Hmotnost 106 kg.

Příkrmiště pro jehňata 12900,- 15609,- 477,78

PŘÍKRMIŠTĚ PRO OVCE

JESLE NA SENO PRO OVCE
vhodné pro telata, divokou zvěř, ovce a kozy. Venkovní i vnitřní využití, pro malé balíky a 
volně ložené seno, dodáváno v rozloženém stavu. Rozestup trubek pro krmení cca 7,5 cm. 
Rozměry jeslí: délka 2,50 m, šířka  0,80 m, výška 1,20 m. Rozměry střechy: délka 3,50 m, 
šířka 1,30 m, výška 0,85 m.

Jesle s korytem bez střechy, váha 102 kg 6299,- 7622,- 233,30
Střecha pro jesle na seno, váha 45 kg 2890,- 3497,- 107,04
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FIXAČNÍ KLECE PRO SKOT

FIXAČNÍ KLEC PM 2400 A PM 2400 SUPER Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

ROZMĚRY: výška 170 cm, šířka 82 cm, délka 240 cm.
Tato fixační klec francouzského výrobce Marechalle-Pesage velmi ro-
bustního provedení je určena přednostně pro masný skot. V přední 
části se nachází záchytný koš a vlastní fixační zařízení se stavitelným  
šroubovým mechanismem, které umožní bezpečné sevření všech veli-
kostních kategorií. V bocích jsou otevírací dvířka umožňující pohodlný 
a bezpečný přístup ke zvířeti. Fixace v zadní části proti couvání chyce-
ného zvířete je zajištěn příčnou trubkou a vícenásobnými  jednocest-
nými fixačními segmenty. Na konci klece jsou dvojdílné vrátka se za-
jišťovacím mechanismem zabraňující vycouvání ještě nezafixovaného 
zvířete zpět do klece. Provedení PM 2400 Super je oproti základnímu 
modelu vybaveno zařízením na ošetřování paznehtů a bezpečnému 
zavěšení zvířete.

PM 2400 základní model - lakovaná, 550 kg 62000,- 75020,- 2296,30
PM 2400 SUPER - paznehtářská výbava - lakovaná, 590 kg 72000,- 87120,- 2666,67
PM 2400 SUPER - paznehtářská výbava - pozink 82000,- 99220,- 3037,04

99

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



FIXAČNÍ KLECE PRO SKOT

FIXAČNÍ KLEC PM 2800 - paznehtářská výbava Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

ROZMĚRY: výška 170 cm, šířka 82 cm, délka podlahy 270 cm, hmotnost 770 kg.
V lakovaném provedení, tato fixační klec velmi robustního provedení je určena přednost-
ně pro masný skot (zesílená konstrukce z 50 x 50 mm ocelových profilů). V přední části se 
nachází záchytný koš a vlastní fixační zařízení se stavitelným šroubovým mechanismem, 
které umožní bezpečné sevření všech velikostních kategorií. Na bocích klece jsou umístěny 
spodní i horní otvírací dvířka umožňující pohodlný a bezpečný přístup z obou stran ke 
zvířeti (vhodné i pro napájení telat). Fixace v zadní části proti couvání chyceného zvířete 
je zajištěna příčnou trubkou a vícenásobnými jednocestnými fixačními segmenty. Na kon-
ci klece jsou dvojité vrátka se zajišťovacím mechanismem zabraňující vycouvání ještě ne-
zafixovaného zvířete zpět do klece. Podlaha pokryta protiskluzovým gumovým kobercem. 
Boční stěny lze pohodlně a bezpečně nastavit na šíři stání 0,82 m, 0,60 m nebo 0,40 m - dle 
každé velikosti zvířete. Mezi zatahovací stěnou a rámem krční fixace je pevná guma, která 
zamezuje proběhnutí zvířete. Tato klec je vybavena zařízením na ošetřování paznehtů, bez-
pečné zavěšení zvířete pomocí popruhů.
FIXAČNÍ KLEC PM 2800 - paznehtářská výbava - lakovaná 105900,- 128139,- 3922,22
FIXAČNÍ KLEC PM 2800 - paznehtářská výbava - pozink 119900,- 145079,- 4440,74
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FIXAČNÍ KLEC Fixační klec Tamar Squeeze Crush
ROZMĚRY: výška 2,15 m, šířka 1,18 m, délka 2,76 m, hmotnost 650 kg.
Robustní fixační klec pro skot v zinkovaném provedení, v přední části se nachází vlastní 
samochytací zařízení se stavitelným šroubovým mechanismem, které umožní bezpečné se-
vření všech velikostních kategorií, na bocích klece jsou umístěny spodní i horní otvírací 
dvířka umožňující pohodlný a bezpečný přístup z obou stran ke zvířeti, odnímatelné boční 
lišty, které poskytují lepší přístup při napájení telat, zadní posuvné dveře lze ovládat z 
obou stran, v přední části klece se nachází malé přístupové dveře pro testování TB či oč-
kování (na obou stranách), opěrka hlavy řízena pákou, která se ovládá ruční hydraulickou 
pumpou, boční stěny lze pohodlně a bezpečně nastavit na různé šířky stání.
Fixační klec Tamar Squeeze Crush 123400,- 149314,- 4570,37

FIXACE HLAVY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

vhodná ke klecím PM a PM Super. Pozinkovaná konstrukce ovládaná pákou. Lze dokoupit 
a snadno namontovat na dříve zakoupené typy klecí. Fixace hlavy Vám umožní snadnější 
manipulaci s dobytkem při navěšování ušních známek....
Fixace hlavy ke klecím PM a PM Super 9990,- 12088,- 370,00
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FIXAČNÍ KLEC  Ambassador Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

ROZMĚRY: celková délka 3000 mm, vnitřní šířka 300 - 750 mm, celková šířka 1100 mm,  
vnitřní výška 1720 mm, celková výška 2135 mm, hmotnost 520 kg.
Robustní fixační klec pro skot v zinkovaném provedení. V přední části se nachází vlastní 
chytací zařízení se stavitelným šroubovým mechanismem, které umožní bezpečné sevření 
všech velikostních kategorií. Na bocích klece jsou umístěny spodní i horní otvírací dvířka 
umožňující pohodlný a bezpečný přístup z obou stran ke zvířeti. Odnímatelné boční lišty, 
které poskytují lepší přístup při napájení telat. Zadní posuvné dveře lze ovládat z obou 
stran. Boční stěny lze pohodlně a bezpečně nastavit na různé šířky stání.
Fixační klec AMBASADOR 89000,- 107690,- 3296,30
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FIXAČNÍ KLEC ALM Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

ROZMĚRY: výška 170 cm,  šířka 90 cm, délka 180 cm
Klec je robustní konstrukce, svařená z 6/4“ ocelových trubek, podlahu tvoří fošny o 
tloušťce 5 cm, zesílené chytací čelo z 2“ trubek.  Má oboustranně posuvná zadní dvířka, 
v přední části je krční fixační zařízení, rovněž přestavitelné pro pravou i levou stranu. 
Zvířata je možné vypouštět i bokem klece. Maximální rozevření přední části je 70 cm, ma-
ximální sevření je 15 cm. Klec je celkem lehce přenosná, použitelná pro veterinární vyšet-
ření, telení, napájení telat od krav, číslování skotu, vážení zvířat apod.  Je použitelná pro 
rohatý i bezrohý skot. Lze ji snadno přepravit na vozíku za osobní automobil.
Základní model - lakovaná, 300 kg 22500,- 27225,- 833,33
Základní model - pozinkovaná 29500,- 35695,- 1092,59

FIXAČNÍ KLEC AMERIKA 
Klec AMERIKA  - lakovaná, 300 kg 43500,- 52635,- 1611,11
Klec AMERIKA  - pozinkovaná 49500,- 59895,- 1833,33
klec shodná jako základní varianta, osazená fixačním čelem Priefert. 
Ve variantě lakované nebo pozinkované.

PŘEDNÍ ZÁCHYTNÝ KOŠ
Přední záchytný koš - lakovaný 4100,- 4961,- 151,85
Přední záchytný koš - pozinkovaný 5100,- 6171,- 188,89
slouží k uchycení před fixační čelo. Záchytný koš zabraní proskočení 
zvířete přes fixační čelo v případě obsluhování klece jednou osobou.

Prodloužení klece pro velká plemena +700,- +847,- 25,93
Příplatek za zadní držáky ohradových panelů +700,- +847,- 25,93
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FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Paznehtářské klece určené jak pro příležitostné ošetření na farmě, tak pro profesionální 
paznehtářské firmy. Léty prověřený systém, robustní konstrukce. 
Klec M1 - univerzální 52830,- 63924,- 1956,67

s paznehtářskou výbavou, lakovaná, stěny z vodovzdorné překližky, 
dubová podlaha, klec má krční fixaci, zařízení na vyvěšení zvířete s pře-
vodem, zvedání pro všechny nohy, posuvné boční dveře, otočné uchy-
cení pro brusku, držák na spray. Klec lze doplnit podvozkem, předním 
záchytným košem, čelním navijákem pro vtažení zvířete, tříbodovým zá-
věsem, možnost zinkové úpravy, vnější rozměry: , v 190cm x š 110cm x d 
200cm, vnitřní rozměry: výška 155 cm, šířka 80 cm, délka 175 cm. 
Náprava 2530,- 3061,- 93,70
pro ruční manipulaci s klecí, kovová konstrukce s nafukovacími koly, ze 
dvou dílů.
Čelní naviják 1490,- 1803,- 55,19
slouží jako přídavné zařízení pro vtažení zvířete do klece.

Tříbodový závěs 2600,- 3146,- 96,30
přídavné zařízení slouží ke snadnému převezení fixační klece pomocí 
tzv. třetího bodu na traktor.
Koš za fixačním čelem 7390,- 8942,- 273,70
slouží jako záchytný bod za fixačním čelem pro snazší uchycení nejen 
rohatých zvířat proti proskočení nebo proběhnutí.

Klec M0 - Dexter 46050,- 55721,- 1705,56
upravena pro malá plemena skotu, rozměry vnitřní: šířka 70 cm, délka 160 cm, výška 140 
cm, vnější rozměry: šířka 115 cm, délka 190 cm, výška 180 cm.
Klec M3 - pro masná plemena 62250,- 75323,- 2305,56
s paznehtářskou výbavou, lakovaná, od klece M1 se liší hlavně v robustnosti (je ze silněj-
šího materiálu) a vnitřními rozměry:  výška 165 cm, šířka 90 cm, délka 195 cm.
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FIXAČNÍ KLECE PRO SKOT

obr. 1 obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5

FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT PRIEFERT - S01 Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

VNITŘNÍ ROZMĚRY: délka 203 cm, šířka 71 cm, výška 170 cm, váha 445 kg, lakovaná.
Tato fixační klec americké firmy PRIEFERT zajišťuje jednoduchý a bezpečný způsob fixace 
zvířat, od malých telat po dospělý skot středního rámce. Fixace je možná jak ruční, tak i na 
automatický provoz, kdy křídla jsou rozevřena rozevíračem uzpůsobeným všem velikost-
ním kategoriím. Maximální přístup ke zvířeti ze všech stran pro usnadnění práce.  Jed-
noduše ovladatelná posuvná vstupní branka. Jednou boční stěnou můžeme měnit šířku 
podlahy pro vstup (viz. obr. 1) a následně po zachycení hlavy ihned snadno stlačíme celou 
boční stěnu (viz. obr. 2), čímž zamezíme nechtěného otáčení se a vzpříčení se telat v kleci. 
Horní výplně obou bočnic se skládají z pěti tvarovaných profilů, které lze dle potřeby jed-
notlivě otvírat pro pohodlný přístup obsluhy (viz. obr. 3). Spodní plechovou výplň na obou 
stranách je možno sklopit do vodorovné polohy nebo ji zcela odejmout (viz. obr. 4). Pro 
snadné  třídění může zvíře klec opustit jak čelním, tak i bočním východem, což jde snadno 
ovládat pákou a lanem z místa obsluhy (viz. obr. 5).
Fixační klec pro skot Priefert - S01 83000,- 100430,- 3074,07
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FIXAČNÍ KLEC PRO SKOT PRIEFERT - S04 Kč 
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

VNITŘNÍ ROZMĚRY: délka 240 cm, šířka 80 cm, výška 200 cm, váha 605 kg, lakovaná
Tato fixační klec je funkčně shodná s klecí PRIEFERT S01. Vhodná pro větší plemena sko-
tu. Zadní dveře nabízejí i možnost, otevřít pouze jednu stranu dveří (pravou). Pro otevření 
boční strany klece slouží lano umístěné na pravé straně hned za hlavovými vrátky. Pro 
uzavření použijte páku v horní části klece. Pomocí funkce stlačování/svírání může být 
zvíře průběžně fixováno v kleci a umožňuje tak bezpečnější zacházení. I zde může být 
nastavena šířka stání dle každé velikosti zvířete. K tomu slouží páka, kterou se pozved-
ne kompletně levá strana. Nyní můžete Vaší nohou pohybovat bočním dílem k jednomu z 
pěti možných nastavení.  Horní výplně obou bočnic se skládají z pěti tvarovaných profilů, 
které lze dle potřeby jednotlivě otvírat pro pohodlný přístup obsluhy. Spodní plechovou 
výplň na obou stranách je možno sklopit do vodorovné polohy nebo ji zcela odejmout. 
Fixační klec pro skot Priefert - S04 138000,- 166980,- 5111,11
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FIXAČNÍ ČELA Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

ROZMĚRY: výška 175 cm, šířka 125 cm, hmotnost  99 kg
paralelní otevírání křídel umožňuje velký prostor i pro průchod zvířat vel-
kého rámce nebo březích krav. Fixace je možná jak ruční, tak i na automa-
tický provoz, kdy křídla jsou rozevřena rozevíračem uzpůsobeným všem 
velikostním kategoriím. Automatický provoz ocení chovatelé zvláště pokud 
je třeba zafixovat zvíře pouze jedním člověkem - zde se uplatňuje přídavná 
pružina, která čelo samočinně spouští. Celé zařízení je robustního prove-
dení, které umožňuje použití i při chovu temperamentního skotu. Ovládací 
páka je stavitelná na pravou i levou stranu. Chytání zvířat je možno buď 
ručně ovládanou pákou, nebo automaticky při prostrčení hlavy zvířete 
mezi chytací kleště, čímž dojde ke spuštění zajišťovacího mechanismu.
Fixační čelo PRIEFERT 23900,- 28919,- 885,19
podlahu tvoří fošny o tloušťce 5 cm, zesílené chytací čelo z 2“ trubek.  Pře-
stavitelné pro pravou i levou stranu. Maximální rozevření přední části je 
70 cm, maximální sevření je 15 cm. Čelo je lehce přenosné, použitelné do 
každé manipulační uličky, vhodné pro veterinární vyšetření, telení, číslo-
vání skotu apod.  Pro rohatý i bezrohý skot.
Fixační čelo ALM 12900,- 15609,- 477,78
ROZMĚRY: výška 170 cm, šířka  82 cm, délka 60 cm, hmotnost 195 kg
samochytací čelo, kdy fixační dveře jsou otevřeny proti směru pohybu zví-
řete, po vsunutí hlavy se zvíře samo zafixuje, uvolněním mechanismu je 
zvíře vypuštěno a dveře se vrátí zpět do samochytací polohy, robustní kon-
strukce, lakované provedení, vhodné zejména pro bezrohý skot, používá 
se pro zakončení manipulační uličky.
Fixační čelo PM 85 23900,- 28919,- 885,19
ROZMĚRY: výška 180 cm, šířka 82 cm, délka 50 cm, hmotnost 268 kg
v případě včlenění do mobilní uličky se za čelo připevní ohradový panel a 
panel s brankou, který umožňuje přístup obsluhy za zvíře. Součástí je i 
záchytný koš, který zamezuje zvířatům rozběhnout se a zranit nebo škr-
tit se. Šroubový mechanismus umožňuje přizpůsobit šířku křídel tak, aby 
spolehlivě fixovaly jak malé tele, tak dospělého býka. Otevírání a zavírání 
záchytného koše je pomocí otočné pákové rukojeti.
Fixační čelo PM 93 24990,- 34226,- 925,56
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MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠKY - KOMPLET 3 x 3,6 m Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

cena za komplet: střešní konstrukce + vrchní plachta + 2 x plotový díl 3 m + 
1 x plotový díl 3,6 m + pružné lano k připevnění plachty. Pro případné další 
členění je možné dokoupit panely s dveřmi.
Komplet s protiprůvanovou sítí 22970,- 27794,- 850,74
cena za komplet: střešní konstrukce + vrchní plachta (bez boční protiprů-
vanové sítě) + 2 x plotový díl 3 m + 1 x plotový díl 3,6 m + pružné lano k 
připevnění plachty. Pro případné další členění je možné dokoupit panely 
s dveřmi.
Komplet bez protiprůvanové sítě 20470,- 24769,- 758,15

KONSTRUKCE STŘECHY - BEZ BOČNÍCH PANELŮ!!!
cena pouze za střešní konstrukci + vrchní plachtu s boční protiprůvano-
vou sítí. Kompatibilní s námi dodávanými panely. Boční panely nejsou sou-
částí dodávky, ty je nutno dokoupit. Hmotnost 110 kg.
Střecha s protiprůvanovou sítí 15700,- 18997,- 581,48
cena pouze za střešní konstrukci + vrchní plachtu bez boční protiprůva-
nové sítě. Kompatibilní s námi dodávanými panely. Boční panely nejsou 
součástí dodávky, ty je nutno dokoupit.
Střecha bez protiprůvanové sítě 13200,- 15972,- 488,89
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MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠEK PRO ZVÍŘATA 6 x 3 m
přístřešek má víceúčelové využití, ale především je určen pro hospodářská 
zvířata, nebo jako dočasný sklad steliv a krmiv. Přístřešek se skládá ze 
střešní konstrukce, plachty, panelů a kotvících trnů. Pro případné další 
členění je možné dokoupit panely s dveřmi. Díky středovému sloupu je vyš-
ší odolnost proti sněhu a možnost montáže dělících panelů. Plachta odol-
ná povětrnostním vlivům. Hmotnost 360 kg.
Mobilní přístřešek 6 x 3 m - komplet 36000,- 43560,- 1333,33
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MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠEK  6 x 6 m Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Přístřešek je ideální kombinace mobilních panelů a robustní střešní konstrukce.Systém 
nabízí dokonalou ochranu zvířat před nepříznivými klimatickými podmínkami. V létě zde 
najdou zvířata stín a ochranu před dotírajícím hmyzem či pálícím sluncem. Naopak v zimě 
slouží přístřešek jako úkryt před sněhem a studeným větrem. V případě doplnění o bránu 
může sloužit i k uzavírání zvířat. Přístřešky mohou být jednoduše a rychle postaveny, jsou 
ideální na pastviny a pastevní areály, při změnách lokalit. Jednotlivé díly ohrady a kon-
strukce střechy jsou vyrobeny z trubek s 2 mm stěnou s žárově zinkovanou povrchovou 
úpravou. To znamená, že je zde použito o více jak 25% materiálu než je tomu u klasických 
mobilních panelů. Mobilní přístřešky jsou odolné vůči extrémním venkovním podmínkám. 
Speciální systém kotvení zaručuje dobrou stabilitu při bouřkách a silném větru. Základní 
modul obsahuje: 3 x ohradní panel, střešní konstrukci a plachtu. Lze dokoupit další díly 
viz. níže.
Mobilní přístřešek 6 x 6 m, základní modul 68830,- 83284,- 2549,26
Výplň zadního štítu (plachta nebo protiprůvanová síť) 6630,- 8022,- 245,56
Výplň boků (plachta nebo protiprůvanová síť) 4700,- 5687,- 174,07
Čelní panel s bránou a zavíráním 8870,- 10733,- 328,52
Kotvící systém 1680,- 2033,- 62,22

MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠKY 109
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NOSIČE OHRADNÍCH PANELŮ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

vhodný pro ohradní panely 2,44 – 3m.  Kapacita pro převoz: 20 dílů délka 
2,44m (19 + 1díl s brankou) nebo 17 dílů délka 3,05m (16+1 díl s bran-
kou) Kapacita pro stacionární uskladnění: 24 dílů délka 2,44m (23 + 1díl s 
brankou) nebo 20 dílů délka 3,05m (19 +1 díl s brankou) Nosič usnadňuje 
manipulaci s ohradními panely Texas. Použitím nosiče ušetříte nejméně 
jednu pracovní sílu a usnadníte manipulaci. V době kdy panely nepoužívá-
te, budou správně uskladněny a připraveny k okamžitému použití. Hmot-
nost 177 kg.
Nosič ohradních panelů - velký 10500,- 12705,- 388,89

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!
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PLOTOVÝ DÍL S BRANKOU 
výška od země 160 cm, výška vstupu 220 cm, šířka dveří 1,04 m s uzávěrem,  fixační řetízek 
2 x na jedné straně, kompletně žárově pozinkovaný, spojení pomocí řetízků.

Plotový díl 2,4 m x 1,6 m váha 49 kg 3290,- 3981,- 121,85
Plotový díl 3 m x 1,6 m váha 57 kg 3590,- 4344,- 132,96
Plotový díl 3,6 m x 1,6 m váha 66 kg 3790,- 4586,- 140,37

PLOTOVÝ DÍL Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

výška od země 160 cm, 170 cm včetně horních oblouků, spojení pomocí řetízků.

Plotový díl 2,4 m x 1,6 m váha 34 kg 1900,- 2299,- 70,37
Plotový díl 3 m x 1,6 m váha 40 kg 2290,- 2771,- 84,81
Plotový díl 3,6 m x 1,6 m váha 49 kg 2690,- 3255,- 99,63

MANIPULAČNÍ OHRADY PRO SKOT

RÁM KE HNACÍ CHODBĚ
rozměry: šířka 
0,85 m, výška 1,95 
m, spojení pomocí 
řetízků - fixační ře-
tízky jsou po obou 
stranách -  nahoře 
i dole. Rám zajistí 
stabilní upevnění 
mezi plotovými díly. 

váha 13 kg *1200,- *44,44

TŘÍDÍCÍ KOTEC
spojení pomocí ře-
tízků.Dvojité výkyv-
né dveře umožňují 
bezpečný přístup ze 
zadu ke zvířeti ve fi-
xační kleci, protože 
je uzavřena hnací 
ulička.

váha 88 kg *8100,- *300,00
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STABILIZAČNÍ TYČ
stabilizační tyč se používá v kombinaci se zaobleným panelem, bránou se zavíráním a 
plotovým dílem do uličky jako komplet tzv: „kolotoč“ (ukázkové foto, část č.2).

váha 7,5 kg *690,- *25,56

DÍL SE VSTUPEM DO ULIČKY
spojení pomocí řetízků.Plotový díl se použí-
vá v kombinaci se zaobleným panelem, sta-
bilizačními tyčemi a bránou se zavíráním 
jako komplet tzv: „kolotoč“ (č.2).

váha 47 kg *3700,- *137,04

BRÁNA SE ZAVÍRÁNÍM
spojení pomocí řetízků.Brána se zavírá-
ním se používá v kombinaci se zaobleným 
panelem, stabilizačními tyčemi a plotovým 
dílem do uličky jako komplet tzv: „kolotoč“.

váha 87 kg *7790,- *288,52

MANIPULAČNÍ OHRADY PRO SKOT

PLOTOVÝ DÍL ZAOBLENÝ 
výška od země 160 cm, 170 cm včetně horních oblouků, spojení pomocí 
řetízků. Plotový díl zaoblený se používá v kombinaci s bránou se zaví-
ráním, stabilizačními tyčemi a plotovým dílem do uličky jako komplet tzv: 
„kolotoč“ (ukázkové foto, část č.2).
Plotový díl zaoblený, váha 39 kg *3500,- *129,63

„KOLOTOČ“ část č. 2 

* cena bez DPH v Kč / *cena bez DPH v ***EUR

113

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



UPEVŇOVACÍ RÁM PRO ČELO PRIEFERT
k vestavbě do průchozí uličky, ve spojení s 
fixačním čelem PRIEFERT jako záchytný díl 
na konci mobilní manipulační uličky.

váha 48 kg *4490,- *166,30

RÁM S POSUVNOU BRANKOU
používá se pro řazení a oddělování  zvířat, 
a také pro snadné a rychlé uzavření  ulič-
ky, šířka 90 cm, výška 200 cm.

váha 57 kg *5090,- *188,52

MANIPULAČNÍ OHRADY PRO SKOT

PLOTOVÝ DÍL S PRŮLEZEM
používá se jako součást hrazení pro prů-
chod telat do „školky“. Svislé příčky jsou 
stavitelné, spojení pomocí řetízků, délka 
3,05 m.

váha 50 kg *3700,- *137,04

KONCOVÝ KOTEC
umožňuje optimál-
ní otevření zadních 
dveří u fixační kle-
ce a jisté připojení 
fixační klece ke 
hnací uličce.

váha 47 kg *3900,- *144,44

* cena bez DPH v Kč / *cena bez DPH v ***EUR
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BRZDA DO NAHÁNĚCÍ ULIČKY
zpětná brzda se používá 
proti couvání v naháněcí 
uličce, umisťuje se po-
mocí řetízků a zámků na 
vrchní část ohradových 
panelů. Pozink.

váha 16 kg *3150,- *116,67

BRZDA DO NAHÁNĚCÍ ULIČKY
tzv. „řehtačka“, upevňuje se pomocí šroubů 
na boky ohradových panelů proti couvání 
zvířat. Je zajištěna příčnou trubkou a více-
násobnými fixačními segmenty.

váha 41 kg *3150,- *116,67



FIXAČNÍ KLEC PRO OVCE

FIXAČNÍ PAZNEHTOVACÍ KLEC PRO OVCE - OBRACEČKA Kč 
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

Slouží k snadnému zafixování ovcí, hlavně při ošetřování paznehtů. Ovce je bezpečně zafi-
xována a obrácena nohama vzhůru, aby obsluha mohla bez námahy provést úpravu paz-
nehtů. Pro pohodlnější přístup lze obracečku vyosit na stranu. Snadná manipulace pro 
jednu osobu. Efektivnější použití je s manipulační mobilní uličkou pro ovce. Délka 173 cm, 
výška 98,5 cm, šířka 76 cm, hmotnost 156 kg.
Obracečka pro ovce 37000,- 44770,- 1370,37
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PLOTOVÝ DÍL SE SPOJOVACÍM KOLEČKEM
stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinkováno, spojení modulů pomocí kole-
ček (zasouvání do sebe), možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění a 
manipulaci se zvířaty, standardní výška 91 cm.

Délka 137 x výška 91 cm váha 9,5 kg 750,- 908,- 27,78
Délka 183 x výška 91 cm váha 13 kg 1050,- 1271,- 38,89
Délka 275 x výška 91 cm váha 19 kg 1499,- 1814,- 55,52
Délka 400 x výška 91 cm váha 26 kg 2099,- 2540,- 77,74

PANEL OVČÍ ZVÝŠENÝ S BRANKOU
z ocelových trubek o průměru 25 mm a 22 mm, žárově zinko-
váno, spojení modulů z jedné strany pomocí řetízků, z druhé 
strany pomocí jehel, možnost sestavení libovolné kombinace 
pro ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty, standardní výš-
ka 110 cm. Tyto panely lépe kopírují nerovnosti terénu.

Panel ovčí zvýšený s brankou, 1,83x1,10m váha 32 kg 2370,- 2868,- 87,78
Panel ovčí zvýšený s brankou, 2,75x1,10m váha 38 kg 2840,- 3436,- 105,19

PANEL OVČÍ ZVÝŠENÝ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

stavebnicový systém z ocelových trubek o průměru 25 mm 
a 22 mm, žárově zinkováno, spojení modulů pomocí řetízků, 
možnost sestavení libovolné kombinace pro ustájení, třídění 
a manipulaci se zvířaty, standardní výška 110 cm. Tyto pane-
ly lépe kopírují nerovnosti terénu díky řetízkovému spojení.

Panel ovčí zvýšený, 1,40 x 1,10 m váha 15,5 kg 1190,- 1440,- 44,07
Panel ovčí zvýšený, 1,83 x 1,10 m váha 19 kg 1395,- 1688,- 51,67
Panel ovčí zvýšený, 2,75 x 1,10 m váha 27 kg 1925,- 2329,- 71,30
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PLOTOVÝ DÍL SE SPOJOVACÍM KOLEČKEM S BRANKOU Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

stavebnicový systém z ocelových trubek, žá-
rově zinkováno, spojení modulů pomocí kole-
ček (zasouvání do sebe), možnost sestavení 
libovolné kombinace pro ustájení, třídění a 
manipulaci se zvířaty, standardní výška 91 cm. 
Sedm vodorovných příček. S brankou.

Panel kolečkový s brankou 1,83 x 91 cm váha 21 kg 1730,- 2093,- 64,07
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PLOTOVÝ DÍL S BRANKOU
stavebnicový systém z ocelových trubek, žá-
rově zinkováno, spojení modulů pomocí jehel, 
možnost sestavení libovolné kombinace pro 
ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty.

Plotový díl s brankou, délka 183 x 91 cm váha 20,5 kg 1699,- 2056,- 62,93
Plotový díl s brankou, délka 275 x 91 cm váha 25,5 kg 2099,- 2540,- 77,74

BRÁNA VÝSUVNÁ, VÝKYVNÁ
stavebnicový systém z ocelových trubek, žá-
rově zinkováno, spojení modulů pomocí jehel, 
možnost sestavení libovolné kombinace pro 
ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty. Stan-
dardní výška 91 cm.

Brána výsuvná, výkyvná, délka 183 cm váha 37 kg 3100,- 3751,- 114,81
Brána výsuvná, výkyvná, délka 275 cm váha 46 kg 3890,- 4707,- 144,07

SPOJOVACÍ JEHLY

Spojovací jehla STANDARD, 1,5 kg 110,- 133,- 4,07
Spojovací jehla s kolečkem, 1,7 kg 165,- 200,- 6,11

*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!



PLOTOVÝ DÍL - JÄCKLOVÝ RÁM Kč
bez DPH

Kč
 s DPH

***EUR
bez DPH

stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinko-
váno, spojení modulů pomocí jehel, možnost sestavení 
libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci 
se zvířaty.

Plotový díl - jäcklový rám, 137 x 91 cm váha 10 kg 880,- 1065,- 32,59
Plotový díl - jäcklový rám, 183 x 91 cm váha 14 kg 1150,- 1392,- 42,59
Plotový díl - jäcklový rám, 275 x 91 cm váha 20 kg 1650,- 1997,- 61,11

stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinko-
váno, spojení modulů pomocí jehel, možnost sestavení 
libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci 
se zvířaty.

Plotový díl s plechovou výplní, 137 x 91 cm váha 17 kg 1299,- 1572,- 48,11
Plotový díl s plechovou výplní, 183 x 91 cm váha 22 kg 1699,- 2056,- 62,93
Plotový díl s plechovou výplní, 275 x 91 cm váha 32 kg 2469,- 2988,- 91,44
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BRANKA V RÁMU
stavebnicový systém z ocelových trubek, 
žárově zinkováno, spojení modulů pomocí 
jehel, možnost sestavení libovolné kombi-
nace pro ustájení, třídění a manipulaci se 
zvířaty.

Branka v rámu,   61 x 91 cm váha 8 kg 830,- 1004,- 30,74
Branka v rámu, 100 x 91 cm váha 12 kg 1050,- 1271,- 38,89
Branka v rámu, 183 x 91 cm váha 20 kg 1700,- 2057,- 62,96
Branka v rámu, 275 x 91 cm váha 29 kg 2490,- 3013,- 92,22

PLOTOVÝ DÍL S PRŮLEZEM
stavebnicový systém z ocelových trubek, žá-
rově zinkováno, spojení modulů pomocí jehel, 
možnost sestavení libovolné kombinace pro 
ustájení, třídění a manipulaci se zvířaty. Stan-
dardní výška 91 cm. Umožňuje průchod jehňa-
tům do „školky“, výškově stavitelný.

Plotový díl s průlezem, délka 183 cm váha 18,5 kg 1447,- 1751,- 53,59



OVČÍ BRANKY Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

slouží ke třídění ovcí na pastvině jako součást manipu-
lační uličky, spojování pomocí jehel, možnost sestavení 
libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci 
se zvířaty.

Branka stavěcí, tzv. krabička váha 21 kg 1790,- 2166,- 66,30
stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinko-
váno, spojení modulů pomocí jehel, možnost sestavení 
libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci 
se zvířaty.

Branka spouštěcí, tzv. gilotina váha 19,5 kg 1790,- 2166,- 66,30
slouží ke třídění ovcí na pastvině jako součást manipu-
lační uličky, spojování pomocí jehel, možnost sestavení 
libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci 
se zvířaty.

Branka třídící váha 20 kg 1690,- 2045,- 62,59
slouží ke třídění ovcí na pastvině jako součást manipu-
lační uličky, spojování pomocí jehel, možnost sestavení 
libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci 
se zvířaty.

Branka třídící, stavěcí - plná váha 34 kg 3500,- 4235,- 129,63
stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinková-
no, výška nastavitelná, zamezí couvání zvířat, cena za 1 
pár.

Propouštěcí branka, tzv. brzda váha 5 kg 562,- 680,- 20,81
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RÁM „U“
stavebnicový systém z ocelových trubek, žárově zinko-
váno, spojení modulů pomocí jehel, možnost sestavení 
libovolné kombinace pro ustájení, třídění a manipulaci 
se zvířaty.

Rám „U“ váha 7,5 kg 690,- 835,- 25,56



ZÁVĚSNÁ FÓLIE DO VRAT A PRŮCHODŮ STANDARD Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

slouží převážně jako hluková, protiprůvanová nebo 
tepelná bariéra do vrat, dveří a ostatních průmyslových 
prostor, pracovní teplota: -20°C / +60°C.

Transparentní, síla 2 mm, šíře 200 mm cena za 1 bm 59,- 71,- 2,19
Transparentní, síla 2 mm, šíře 300 mm cena za 1 bm 96,- 116,- 3,56

PROTIPRŮVANOVÉ VÝPLNĚ VRAT

PORT PRO ZAVĚŠENÍ PVC FÓLIÍ
slouží pro přímé pevné připevnění k PVC fólii, komplet se 
zavěsí na držák pro zavěšení portů, pozinkovaný, každý 
port je složen ze dvou částí, mezi které se uchytí PVC fó-
lie, součástí jsou šrouby Mx10 a matky.

Pozinkovaný port, šíře 200 mm 47,- 57,- 1,74
Pozinkovaný port, šíře 300 mm 59,- 71,- 2,19

DRŽÁK PRO ZAVĚŠENÍ PORTŮ S PVC FÓLIÍ
základna pro zavěšení PVC pásů upevněných na pozin-
kovaném PORTU, délka 1 m.

Držák portu, 1 m 300,- 363,- 11,11
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Firma Graham Edwards již více než 20 let vyrábí a dodává celou paletu přepravníků. Mezi 
nimi jsou i přepravníky na živá zvířata. Všechny jsou vyráběny ze zinkované oceli, nastříka-
né práškovými barvami a hliníku. Nosnou konstrukci tvoří ocelové žárově zinkované profily. 
Na nichž jsou upevněny hliníkové konstrukční prvky, např. podlaha, boční a přední stěny, 
střecha, výplň zadní rampy, zábradlí a větrací okénka. Na blatníky, osvětlení, různé zajišťo-
vací napínáky, dorazy apod. jsou použity plastické hmoty. 
Velká zvířata jako skot se převáží pouze na dolní podlaze. Menší zvířata jako ovce, kozy ale 
i prasata lze převážet ve dvou patrech nad sebou. Samozřejmě přepravník musí být vyba-
ven tímto patrem, které je možné snadno složit uvnitř. Patro je nutno objednat při výrobě, 
není možné jej namontovat dodatečně. Při přepravě malých zvířat jako třeba ovcí, hrozí, že 
při prudkém brždění mohou zadní zvířata svojí vahou a setrvačnou silou umačkat zvířata 
vpředu. Proto je možné umístit uprostřed napříč přepážku, která rozdělí zvířata na dvě 
části. U přepravníků, které nejsou vybaveny dvěma patry, je střední přepážka v celé výši 
vnitřního prostoru, aby ji zvířata nemohla přeskakovat. Tu lze upevňovat v různých vzdále-
nostech v podélné ose a tak lze měnit velikost prostoru a tím i měnit množství dopravova-
ných zvířat, nebo je oddělit podle majitele apod. 

PŘEPRAVNÍKY PRO DOBYTEK122

Okolo rampy je zábradlí, kte-
ré je dodáváno v základním 
provedení. Lze zakoupit ná-
stavce, které je prodlouží. Na 
bočních stěnách větších typů 
přepravníků jsou ve dvou řa-
dách větrací mřížky. Zábradlí 
se během jízdy skládá před 
zadní rampu.
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Pro přepravu koní lze objednat střední podélnou příčku tak, jak jí znáte z přepravníků na 
koně. Je to zvláštní výbava a je vhodné objednat ji již při výrobě. Výrobce vytvoří otvor v 
podlaze, ve stropě upevní horní úchyt trubky a v bočních stěnách upevní úchyty pro příčné 
vzpěry. Podélnou příčku snadno vyjmete asi za 10 minut a za stejnou dobu ji namontujete. 
Nelze ji ale upevnit do vnějších závěsů, nejsou pro ni vytvořeny. Pokud ji nepoužíváte, mu-
síte ji nechávat ve stáji nebo ve skladu. Podélná přepážka pro dopravu dvou koní je stejná 
jako přepážka v přepravnících koní. Lze ji snadno vyjmout a převážet třeba skot.

Vpředu jsou 
dvoudílná dvíř-
ka pro obslu-
hu. U dvoupa-
trových vleků 
slouží mimo jiné 
ke kontrole jak 
horního, tak 
dolního vnitřní-
ho prostoru.

Váhy
Váhy přepravníků se pohybují od 750 kg až do 3500 kg. Pokud je takovýto výrobek objed-
náván, může být při jeho výrobě, na přání zákazníka snížena celková hmotnost na úkor nos-
nosti. To je ale nutné zadat již v objednávce. Tak lze třeba GET300, jehož celková hmotnost 
ve standardním provedení je 3500 kg, objednat tak, aby jeho celková hmotnost odpovídala 
povoleným hmotnostem tažnému prostředku. Všechny rozměry, pérování a pohotovostní 
hmotnost budou zachovány.
Technické údaje o přepravníku
Přepravníky lze pořídit v různých rozměrech a tonážích. Výrobce vyrábí dva základní mode-
ly s označením GET a DEMOUNTABLE.

Více informací na www.almvizovice.cz



OBLOUKOVÉ HALY

OBLOUKOVÉ HALY
Obloukové haly slouží v zemědělství jako sklady krmiv, mobilní přístřešky na  pastvinách, 
zastřešení silážních žlabů nebo přístřešky pro stroje. Dodávány jsou v šířkách 6 až 12,4m 
a v prakticky libovolných délkách. Jejich ukotvení je možné jak na betonový či asfaltový 
podklad, tak i přímo na louce za použití speciálních kotev. Základem je pozinkovaný trub-
kový rám, potažený pevnou, UV-stabilní plachtou 700 g/m ². Díky propracovanému řešení 
ocelové konstrukce je montáž našich hal velmi rychlá. Náš montážní tým Vám postaví halu 
v krátkém čase, poskytneme vám kompletní servis.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
šířka (m) 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 12,40

výška (m) 3,75 4,65 4,80 4,90 5,80 5,80 6,30 6,00

rozteč  oblouků 1,5-2 1,5-2 1-1,6 1-1,6 1-1,6 1-1,6 1-1,6 1-1,6

průměr 
trubek

2“ 2“ 2“ 2“ 2,5“ 2,5“ 2,5“ 2,5“
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ROLOVACÍ VRATA

ROLOVACÍ VRATA
Vyráběny jsou z PVC plachty, protiprůvanové sítě nebo kombinací obou materiálů.  
Provedení: dle požadavku, ovládání mechanické, elektrické nebo elektrické s dálkovým 
ovládáním.
Horní navíjecí válec  s elektrickým, případně ručním pohonem, možnost dálkového ovládá-
ní, velká odolnost vůči působení větrů. 

PROTIPRŮVANOVÁ SÍŤ Kč
bez DPH

Kč
s DPH

***EUR
bez DPH

je pevná mřížka odolná proti větru.Tento materiál je pou-
žíván ve stavebnictví, zemědělství a také u staveb sportov-
ního charakteru. Tato tkanina je nesnadno hořlavá, je po-
užitelná na velkých plochách a formátech díky svojí nízké 
hmotnosti. Dodává se v šíři 250 cm nebo výroba na míru.

Protiprůvanová síť, šíře 250 cm, cena za 1 bm 250,- 303,- 9,26
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*** Cena v EUR může být během roku změněna vlivem pohybu kurzu!!!






