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Szanowni Klienci,

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy katalog naszych produktów
pod nazwą "Gospodarstwo rolne".
Katalog został stworzony z myślą o Państwa potrzebach i zgodnie z sugestiami użytkowników
od lat zaopatrujących się w proponowane przez nas produkty. 

Wybrany przez nas asortyment to gwarancja najlepszej jakości i ceny.
Forma i szata graficzna katalogu ma ułatwić wybór właściwego towaru, 
co powinno znacznie ułatwić Państwa pracę. Mamy pewność, że artykuły zawarte w katalogu 
odpowiadają i wychodzą naprzeciw Państwa potrzebom.

Nieustannie pracujemy nad poszerzeniem i uatrakcyjnieniem naszej oferty, 
wielu z Państwa dobrze znanej. Robimy to wspólnie z Wami i dla Waszej wygody. 
Liczymy na dalszą współpracę w tym zakresie. 
Państwa uwagi będą uwzględniane w naszych przedsięwzięciach, za wszystkie serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję na ciągły rozwój i budowanie coraz lepszych wzajemnych relacji.

Can Agri, poza kompleksową ofertą artykułów zootechnicznych, oferuje również urządzenia 
i produkty do przetwórstwa mleka, artykuły dla jeźdźca i konia, ogrodzenia elektryczne 
oraz artykuły dla zwierząt domowych. Szeroki wybór tych produktów znajdziecie Państwo 
w naszych katalogach oraz na stronie www.canagri.pl

                                                                                                                           Zespół Can Agri

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Zdjęcia w katalogu są poglądowe, a kolory przedstawione w katalogu 
mogą odbiegać od oryginału. Mimo iż dołożyliśmy wszelkich starań, aby właściwie przygotować ten katalog, zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

Opis oznaczeń użytych w katalogu:

Szukaj tego znaku, aby znaleźć nowości w ofercie Can Agri. 
Staramy się nasi klienci mieli zawsze dostęp do nowych technologii i najnowszych rozwiązań. 

Oznaczenie produktu, który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród klientów.

Oznaczenie produktów najwyższej jakości poszukiwanych przez naszych klientów.

Oznaczenie produktów z możliwością nadruku/tłoczenia/dowolnego koloru (szczegóły u przedstawicieli handlowych). 
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Wycielanie i odchów cieląt
Wycielacze i akcesoria  Rękawice jednorazowe i ochraniacze

Pojenie i karmienie - Suplementy - Budki dla cieląt

 -

Higiena mleka
Higiena i pielęgnacja wymion - Higiena hal udojowych - Filtry i cedzidła do mleka

Gumy strzykowe i przewody - Kolektory i pulsatory - Bańki i akcesoria hal udojowych

Hodowla bydła
Dekornizacja - Poskramianie - Akcesoria - Uwiązy i kantary - Pielęgnacja i leczenie kopyt

Dezynfekcja - Pielęgnacja sierści

Identyfikacja
Obroże i numery - Markery i kredki - Kolczyki - Czipy

Wyposażenie farmy
Podstawki - Karmidła - Paśniki - Poidła - Łopatki, wagi - Drobna chemia - Szczotki - Wiadra 

Widły - Łopaty - Grabie - Trzonki - Piła i inne - Plandeka i folia - Wciągarka

Wyposażenie farmera
Kosmetyki - Buty - Rękawice robocze  

Zwalczanie szkodników
Dezynsekcja - Deratyzacja

Hodowla trzody
Lampy napromiennikowe - Akcesoria - Obcinacze - Poganiacze - Poidła - Inne

Kredki, Spraye i Tatuowanie

Hodowla owiec
Strzyżenie - Poidła - Karmidła - Znakowanie - Siatki

Hodowla drobiu
Inkubatory - Poidła - Karmidła - Lampy napromiennikowe - Siatki

Hodowla królików
Klatki i siatki - Poidła - Karmidła

Weterynaria
Strzykawki i igły
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Wysokiej jakości kamera Ip54. 
Doskonały zasięg 1200 m z zachowaniem dobrej widoczności.
Nocny układ optyczny o maks. zasięgu 15 m.
Możliwość nagrywania dźwięku.
Szerokokątny obiektyw 90 stopni.
Łatwa instalacja.
Możliwość podłączenia do telewizora.
Użyteczna również jako kamera do transportu zwierząt.

Zestaw zawiera:
1 x odporna na różne warunki pogodowe kamera wideo (IP54) z szerokokątnym obiektywem 90 stopni
2 x anteny kierunkowe pozwalające uzyskać zasięg do 1200 m
1 x AVLink dla wzmocnienia sygnału
1 x bezprzewodowy monitor LCD 2,5” z głośnikiem do mobilnego monitorowania + szeroki asortyment akcesoriów
1 x przewód antenowy o długości 5 m (do domu)
1 x przewód antenowy o długości 25 m (do obory)

Zestaw OnLink pozwala obserwować zwierzęta w dowolnym miejscu.
Dzięki połączeniu z urządzeniem OnLink kamera w oborze staje się kamerą internetową, 
a obraz wideo można oglądać wszędzie, np. za pomocą smartfona.
Do transmisji potrzebne jest jedynie połączenie z internetem co pozwoli na oglądanie 
zwierząt na smartfonie, tablecie czy komputerze PC.
Do funkcjonowania potrzeba jest darmowa aplikacja (Anyscene) 
dla urządzeń z systemem iOS i Android.
Skład zestawu: moduł OnLink, płaska antena, kabel do podłączenia, płyta instalacyjna 
dla komputerów PC/Mac.

Kamera 2 w 1 do obory i transportu

Dodatkowa kamera w komplecie z anteną i kablem wideo

Moduł OnLink do kamery 05-7500

Nazwa/typ

1/5

1/5

1/20

05-7500

05-7501

05-7515

Kod produktu

Kamera 2 w 1 do obory i transportu

Kamera w stajni i monitor LCD 2,5” w domu - to zestaw urządzeń umożliwiający optymalne 
monitorowanie zwierzęcia, np. przed narodzinami, w trakcie narodzin i zaraz po. 
Wygoda dla właściciela, bez stresu dla zwierząt.

Monitoring

Istnieje m
Spowoduje to przekształcenie go w kamerę internetową.

ożliwość rozbudowania zestawu o funkcję OnLink! 



Wycielanie

Większość porodów u krów nie wymaga interwencji człowieka, 
jednak czasem jest ona niezbędna. Kiedy i jak pomagać przy porodzie?

Przedłuża się pierwsza faza porodu, 
a pęcherz płodowy nie pojawił się

Sprawdzamy położenie cielęcia 

Sprawdzamy, czy nie doszło do skrętu 
macicy – wprowadzamy czystą, 
zdezynfekowaną rękę do pochwy macicy 
i sprawdzamy, czy fałdy błony śluzowej 
pochwy są spiralnie ułożone

Wydostały się nóżki, pękł pęcherz 
płodowy, a brak postępu w porodzie

Nie wolno przebijać pęcherza płodowego by przyspieszyć poród. 
Trzeba czekać, aż pęknie sam. Jeżeli zaczniemy wyciągać cielę bez sprawdzania położenia, 
możemy spowodować skręcenie główki cielęcia do tyłu, gdyż w tej fazie porodu 
nie przedostała się jeszcze przez miednicę. 
Takie zablokowanie może uniemożliwić dalszy poród.

Wyznaczająca drogę płodu oś miednicy cechuje skomplikowany i dwukrotnie załamany przebieg.
Jeśli położenie płodu jest prawidłowe (lub usunęliśmy nieprawidłowości), przy dalszym braku postępów w porodzie, zakładamy 
zdezynfekowane linki porodowe tuż za stawami pęcinowymi cielęcia i ciągniemy za nie w rytmie skurczów porodowych. 
Najpierw ciągniemy wzdłuż linii kręgosłupa, a gdy pojawi się główka lub zad, ciągniemy lekko w dół. 
Zawsze trzeba pamiętać o ochronie krocza krowy – gdy ukaże się główka, należy równomiernie naciskać na krocze krowy, 
spychając je jakby na główkę cielęcia. Cielę należy wyciągać z wyczuciem, ponieważ nadużywanie siły i ciągnięcie poza skurczami 
porodowymi może doprowadzić do wypadnięcia macicy, pęknięcia krocza lub uszkodzenia oseska.

Szybciej musimy przyjść na pomoc przy porodzie pośladkowym – przy takim ułożeniu płodu cielę może swoim ciężarem docisnąć 
sznur pępowiny do ściany macicy i odciąć sobie dopływ tlenu. Cielę próbuje wtedy oddychać samo, zanim jego główka 
znajdzie się na zewnątrz, dochodzi wówczas do uduszenia. Wtedy interwencja człowieka jest niezbędna. 

Postępujemy zgodnie z fizjologią porodu: 
ciągniemy za raciczki cielęcia tylko w czasie skurczów. 
Najbardziej efektywne jest wyciąganie naprzemienne, raz za jedną, raz za drugą nóżkę. 
Najpierw ciągniemy wzdłuż linii kręgosłupa, a po pojawieniu się główki (lub zadu) 
ciągniemy lekko w dół.
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01-1002

01-1003

01-1004

Wycielacze z mechanizmem 2020

Wycielanie

Wycielacz HK z mechanizmem 2020 z podwójną głowicą 52 cm

Wycielacz HK z mechanizmem 2020 z podwójną głowicą 57 cm

Nazwa/typ

1

1

01-1003

01-1004

Kod produktu

Wyposażone w trzy haki i mocny wspornik z bocznymi ogranicznikami.
Umożliwiają symetryczne (równocześnie za obie raciczki) 
lub naprzemienne (raz za jedną, raz za drugą raciczkę) wyciąganie cielęcia.
Bardzo łatwe w obsłudze.
Możliwość szybkiego zwolnienia mechanizmu przy zbyt dużym naciągu.
Mechanizm wykonany jest z odlewu aluminium.

Wycielacz HK 2020 z plastikową głowicą

Z plastikowymi wspornikami.
Ocynkowana rura stalowa z grubym gwintem.
Dwuczęściowa prowadnica o długości 180 cm.
Mechanizm 2020.

Wycielacz HK 2020 z pojedynczą głowicą

Z metalowymi wspornikami.
Ocynkowana rura stalowa z grubym gwintem.
Dwuczęściowa prowadnica o długości 180 cm.
Mechanizm 2020.

Wycielacz HK 2020 z podwójną głowicą 

Zapewnia optymalną pomoc przy wycieleniu.
Całkowita stabilizacja wycielacza w czasie pracy.
Stabilna, dwuczęściowa stalowa prowadnica o długości 180 cm.
Mechanizm 2020.

Wycielacz HK z mechanizmem 2020 z plastikową głowicą

Wycielacz HK z mechanizmem 2020 z pojedynczą głowicą

Nazwa/typ

1

1

01-1001

01-1002

Kod produktu

Wycielanie
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01-1005

01-1006

Wycielacze z mechanizmem 2060

Wyposażone są w dwa haki do równomiernego ciągu.
Wysokiej jakości mechanizm wykonany z odlewu aluminium z regulowaną siłą ciągu.
Mechanizm obraca się wokół osi prowadnicy.
Możliwość szybkiego zwolnienia naciągu zapewnia bezpieczeństwo.
Ergonomiczny kształt uchwytu umożliwia łatwe użytkowanie.

Wycielacz 2060 z podwójną głowicą HK 

Zapewnia optymalną pomoc przy wycieleniu.
Całkowita stabilizacja wycielacza w czasie pracy.
Stabilna, dwuczęściowa stalowa prowadnica, dł. 180 cm.
Mechanizm 2060.

Wycielacz HK z mechanizmem 2060 z podwójną głowicą 52 cm

Wycielacz HK z mechanizmem 2060 z podwójną głowicą 57 cm

Nazwa/typ

1

1

01-1005

01-1006

Kod produktu

01-1001



01-1011

01-1010

Wycielacz Securpart Standard

Precyzyjny mechanizm.
Wykonany ze stali nierdzewnej.
Prowadnica w przekroju prostokątnym.

Wycielacz Securpart Europa

Możliwość zwolnienia naciągu w każdej chwili.
Anatomicznie dopasowany ruchomy wspornik.
Głębokie nacięcia umożliwiają właściwe prowadzenie mechanizmu.
Wykonany ze stali nierdzewnej, ekstremalnie lekki, jednocześnie bardzo wytrzymały.
Prowadnica wycielacza o długości 180 cm jest wykonana z twardego aluminium.

Wycielacz Securpart model Standard (głowica plastik)

Wycielacz Securpart model Europa (głowica aluminium)

Nazwa/typ

1

1

01-1010

01-1011

Kod produktu

W
yc

ie
la

n
ie

5

01-1007

Wycielacz z pojedynczą głowicąHK 2060 

Plastikowa głowica z metalowymi ramionami.
Długość 180 cm.
Ocynkowana rura prowadnicy z precyzyjnym gwintem gwarantuje 
pewny chwyt i zapobiega poślizgowi mechanizmu.
Szerokie ramiona z regulowanym trójstopniowym rozstawem 
zapewniają prawidłowe ułożenie i zapobiegają opuszczaniu się wycielacza 
w czasie pracy.
Grubsza ścianka i dłuższy łącznik zapewniają dwuczęściowej prowadnicy większą stabilność.
Mechanizm 2060.

Wycielacz HK z mechanizmem 2060 z pojedynczą głowicą

Nazwa/typ

101-1007

Kod produktu

Jeśli używamy wycielacza, należy zwrócić uwagę na wielkość jego głowicy 
(szerokie ramiona pozwalają na lepszą stabilizację urządzenia).

Ważną cechą wycielacza jest możliwość szybkiego i prostego zwolnienia naciągu.
Okrągła prowadnica pozwala manipulować linkami wycielacza 
we wszystkich kierunkach.

Do wyciągnięcia cielęcia potrzebna jest siła 2-3 dorosłych mężczyzn. 
Wycielacz działający na zasadzie dźwigni pozwala jednej osobie na efektywną pomoc przy porodzie.

Zakup wycielacza jest ekonomicznie opłacalny już przy stadach mających >30 szt. bydła mlecznego. 
Na rynku jest obecnie dostępnych wiele typów wycielaczy, jednak ich najważniejsze parametry są podobne – 
mają prowadnicę o długości ok. 180 cm, a głowicę (część opierająca się na biodrach krowy) o długich ramionach, 
stabilizujących całe urządzenie podczas wycielenia. Dzięki takiej budowie wycielacz nie ześlizgnie się, 
pomimo zmiany pozycji krowy, np. gwałtownego położenia się. 
Istotną sprawą jest możliwość wyciągania cielęcia naprzemiennie za nóżki, w przypadkach porodów wymagających 
pomocy najbardziej efektywne jest właśnie takie działanie. 
Wycielacze HK z podwójną głowicą mają opcjonalne szerokości głowicy – 52 cm dla krów mlecznych i 57 cm dla krów 
ras mięsnych. Wszystkie wycielacze mają możliwość szybkiego zwolnienia naciągu.



6

01-2646

01-2654

01-1008

01-1009

Wycielacz VINK

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Kierunek ciągnięcia do góry, do dołu, do tyłu.
Solidna i trwała konstrukcja.
Przy komplikacjach możliwość szybkiego zwolnienia naciągu.

Wycielacz Vink 160 cm

Wycielacz Vink 180 cm

Linka do wycielacza VINK, 2 sztuki

Nazwa/typ

1

1

1/10

01-1008

01-1009

01-1008-001

Kod produktu

01-2645

01-2653

01-2651

01-2647

Poskrom dla bydła Classic

Poskrom dla bydła Profi

Poskrom nylonowy Classic

Poskrom nylonowy Classic z regulacją

Poskrom nylonowy Classic

Poskrom nylonowy Classic z regulacją

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/2

1/2

1/10

1/10

1/2

1/2

01-2651

01-2652

01-2647

01-2648

Kod produktu

Kod produktu

Przeznaczony do unieruchamiania nóg u bydła.
Do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych.
Dla bezpiecznej obsługi bydła.
Przy problemie kopania podczas dojenia krów.
Nylonowy, możliwość prania.

Przeznaczony do unieruchamiania nóg u bydła.
Do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych.
Dla bezpiecznej obsługi bydła.
Przy problemie kopania podczas dojenia krów.
Nylonowy, ze specjalnego splotu zwiększającego 
wytrzymałość pasów.

 01-1046Test ciążowy dla krów

Nazwa/typ

1/2501-1046

Kod produktu

Test ciążowy dla krów (Szybki test do wykonania już 35 dni po inseminacji)

Test ciążowy jest szybki i łatwy do przeprowadzenia. Pozwala na stwierdzenie ciąży w bardzo wczesnym etapie, 
już po 35 dniach od inseminacji. Ponowne sprawdzenie pozwala łatwo potwierdzić ciążę. 
Użycie testu może nastąpić bezpośrednio w oborze, za pomocą jednej kropli krwi. Test ten wykrywa w krowiej krwi
hormon, który wskazuje na ciążę. Hormonem tym jest białko, którego poziom wzrasta ponad normę w trakcie ciąży. 
Test ten jest dużo bardziej miarodajny niż test oparty na progesteronie.

Wynik już po maksymalnie 15 minutach.
Jeśli pojawią się paski przy literach „C” i „T” oznacza to ciążę.
Jeśli pasek pojawi się tylko przy linii kontrolnej „C” 
oznacza to brak ciąży lub stężenie hormonu jest zbyt małe.
Należy poczekać kilka dni i powtórzyć test.
Jeśli test ponownie nie wskazuje ciąży, należy ocenić stan cyklu krowy 
i spróbować ponownej inseminacji w najlepszym do tego momencie.

Poskrom nylonowy Profi

Poskrom nylonowy Profi z regulacją

Poskrom nylonowy Profi

Poskrom nylonowy Profi z regulacją

01-2653

01-2654

01-2645

01-2646



Pas podtrzymujący nylonowy

Zapobiega wypadaniu macicy.
Wykonany z nylonu i skóry.

01-1041

Pas podtrzymujący nylonowy

Nazwa/typ

1/2001-1041

Kod produktu
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Pierwsza pomoc dla cielęcia

Uniesienie cielęcia za tylne kończyny do góry – powoduje to samoistne wypływanie wód płodowych 
oraz, na skutek przekrwienia mózgowia, pobudza ośrodek oddechowy.
Gdy występują słabe oznaki oddychania, należy energicznie (ale z wyczuciem) uderzyć cielę dłonią po pysku, 
by pobudzić system nerwowy.
Pobudzenie ośrodka oddychania, np. przez chluśnięcie zimną wodą na głowę i klatkę piersiową, 
a następnie szybkie osuszenie cielęcia słomą.
Kilkukrotne uderzenia płaską dłonią po bokach klatki piersiowej.
Stosowanie sztucznego oddychania – kładziemy cielę na grzbiecie, chwytamy za kończyny przednie powyżej pęciny 
i ruchem półkolistym podciągamy je aż do szyi, następnie podobnym ruchem cofamy je aż do klatki piersiowej, 
zginając je w ostatniej fazie w stawie nadgarstkowym i przyciskamy do klatki piersiowej – 
należy powtarzać to przez kilka minut w tempie ok. 25 ruchów na minutę.
Zastosowanie środków farmakologicznych, które mają na celu pobudzenie ośrodka oddychania. 

Derka dla cielaka Premium 70 cm

Derka dla cielaka Premium 80 cm

Nazwa/typ

1

1

01-1124

01-1125

Kod produktu

Derka dla cielaka Premium 

Utrzymuje ciepło dzięki piance poliuretanowej.
Materiał wodoodporny i oddychający, 
miękki i wytrzymały.
Możliwość dokładnego dopasowania.
Można prać w pralce w temp. 30°C.

Reanimator cieląt "Bron"

Pomaga w zasysaniu śluzu z ust i nosa cielęcia.
Pobudza krążenie cieląt po szczególnie trudnych porodach.

Reanimator cieląt "Bron"

Nazwa/typ

101-1040

Kod produktu

01-1040
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01-1033

Linki wycieleniowe

01-1031 01-1032

Linka zapasowa do wycielacza, 2 sztuki

Linka wycieleniowa płasko pleciona

Linka wycieleniowa, nylonowa, 190 cm 

Linka wycieleniowa, nożna, 125 cm

Nazwa/typ

1/5

1/25

1/10

1/10

01-1030

01-1031

01-1032

01-1033 

Kod produktu

01-1030

Dlaczego wylizanie cielęcia przez krowę jest tak ważne?

Osuszenie cielęcia – podczas porodu cielę doświadcza gwałtownej zmiany warunków 
termicznych, ze środowiska ciepłego i wilgotnego trafia w znacznie niższą temperaturę;
cielę wilgotne szybciej się wychłodzi. Im cięższy poród, tym niższy poziom glukozy 
we krwi cielęcia – zwierzęta łatwo się wyziębiają.

Wylizanie pobudza pracę układu krwionośnego, perystaltykę jelit, 
przyspiesza wydalanie smółki. 

Poprzez wylizanie powstaje więź między krową a cielęciem. 
Wylizując cielę, krowa uczy się je rozpoznawać. 
W późniejszym okresie krowa najprawdopodobniej rozpoznaje cielę po głosie i zapachu.

Postępowanie z cielęciem po porodzie:

Uwalniamy cielę z błon płodowych. Usuwamy śluz z nozdrzy i z pyska, by umożliwić oddychanie.
Odcinamy pępowinę 10 cm od brzucha i dezynfekujemy.
Umożliwiamy wylizanie cielęcia przez krowę (częsty błąd to zachęcanie krowy do wylizania cielęcia przez posypanie go solą 
kuchenną – związek ten tworzy ze śluzem mieszaninę oziębiającą; z kolei posypanie cielęcia otrębami pszennymi prowadzi 
do zasklepienia porów skórnych). 
Jeśli krowa nie chce wylizać cielęcia, należy je wytrzeć ręcznikiem lub wiechciem słomy. Podajemy pierwszą porcję siary.

Z powodu zaburzeń metabolizmu, czasem po porodzie występuje sytuacja, gdy krowa nie jest w stanie wstać. 
Warto wtedy dysponować urządzeniem, które pomaga krowie podnieść się na tylne kończyny. 
Urządzenie to musi współpracować z bloczkiem podwieszonym przy stropie (lub wciągarką innego typu). 
Zabezpieczone gumą ramiona podnośnika pozwalają dopasować urządzenie do szerokości zadu danej krowy. 
Urządzenie pomagające podnieść krowę występuje w dwóch rozmiarach: dla krów mlecznych oraz dla krów mięsnych. 



01-1050

01-1051
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01-1055

01-1054

Urządzenie do podnoszenia krów Profi (do 900 kg)

Urządzenie do podnoszenia krów Profi (do 1500 kg)

Nazwa/typ

1

1

01-1050

01-1051

Kod produktu

Urządzenie do podnoszenia krów Profi

Bardzo solidna i stabilna konstrukcja, sprawdzająca się od lat.
Dla krów, które mają problem z samodzielnym powstaniem 
(np. po ciężkim wycieleniu).
Rozsądna, szybko zwracająca się inwestycja, 
nieodzowna dla każdego hodowcy krów.
Zabezpieczone gumą ramiona podnośnika pozwalają 
dopasować urządzenie do każdej krowy.
Do współpracy z bloczkiem lub inną wciągarką.

Urządzenie do podnoszenia krów Classic

Niedrogie urządzenie do podnoszenia krów.
Wersja standardowa.
Zaciski można dopasowywać do obwodu krowy.

Rękawice Milkmaster, S, 50 szt.

Rękawice Milkmaster, M, 50 szt.

Rękawice Milkmaster, L, 50 szt.

Rękawice Milkmaster, XL, 50 szt.

Rękawice Milkmaster, XXL, 50 szt.

Nazwa/typ

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

09-3114

09-3115

09-3116

09-3117

09-3138

Kod produktu

Rękawice jednorazowe Milkmaster

Dedykowane do dojenia, ale również bardzo praktyczne przy innych zabiegach. 
Długość 30 cm. Grubość 0,2 mm. 
Bez lateksu i talku (ważne dla osób uczulonych). 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Testowane: EN 374, EN 455, EN 374/1.
Standard jakości 1.5 AQL.
Nie sterylne. 

Urządzenie do podnoszenia krów Classic (do 800 kg)

Urządzenie do podnoszenia krów Classic (do 1300 kg)

Nazwa/typ

1

1

01-1054

01-1055

Kod produktu



Rękawice jednorazowe Nitrile Basic, S, 100 szt.

Rękawice jednorazowe Nitrile Basic, M, 100 szt.

Rękawice jednorazowe Nitrile Basic, L, 100 szt.

Rękawice jednorazowe Nitrile Basic, XL, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3140

09-3141

09-3142

09-3143

Kod produktu

Rękawice jednorazowe Nitrile Classic

Rękawice jednorazowe Nitrile TOP

24 cm długości. Grubość 0,13 mm. 
Do jednorazowego użytku. 
Bez lateksu i talku. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Testowane: EN 374, EN 455.
Standard jakości 1.5 AQL.
Nie sterylne. 
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Rękawice Nitrile TOP, S, 100 szt.

Rękawice Nitrile TOP,  M, 100 szt.

Rękawice Nitrile TOP,  L, 100 szt.

Rękawice Nitrile TOP,  XL, 100 szt.

Rękawice Nitrile TOP,  XXL, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3130

09-3131

09-3132

09-3133

09-3134

Kod produktu

24 cm długości. Grubość 0,1 mm. 
Do jednorazowego użytku. 
Bez lateksu i talku. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Standard jakości 1.5 AQL.
Testowane: EN 455.
Nie sterylne. 

Rękawice Nitrile Classic, S, 100 szt.

Rękawice Nitrile Classic, M, 100 szt.

Rękawice Nitrile Classic, L, 100 szt.

Rękawice Nitrile Classic, XL, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3108

09-3109

09-3110

09-3111

Kod produktu

Rękawice jednorazowe Nitrile Basic

24 cm długości. 
Grubość 0,07 mm. 
Nie sterylne. 
Do jednorazowego użytku. 
Bez lateksu i talku. 
100 szt. w opakowaniu.



Rękawice jednorazowe Master Glove

Nitrylowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne.
Nie zawierają lateksu.
Chlorowane jednostronnie, niejałowe.
100% syntetyczny, niebieski kauczuk nitrylowy.
Pasują na obie dłonie.
Tekstura na palcach, mankiet rolowany.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Rękawice zachowają swoje właściwości, 
gdy będą trzymane w suchych warunkach. 
Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
Zgodne z Dyrektywami i normami: 
93/42/EEC, PPR 89/686/EEC, EN 455, 
EN 420, EN 374.   
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Rękawice Master Glove, XS, 100 szt.

Rękawice Master Glove, S, 100 szt.

Rękawice Master Glove, M, 100 szt.

Rękawice Master Glove, L, 100 szt.

Rękawice Master Glove, XL, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3144

09-3145

09-3146

09-3147

09-3148

Kod produktu

Rękawice LATEX, S, 100 szt.

Rękawice LATEX, M, 100 szt.

Rękawice LATEX, L, 100 szt.

Rękawice LATEX, XL, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3100

09-3101

09-3102

09-3103

Kod produktu

Rękawice jednorazowe LATEX

Uwaga: lateks może wywołać reakcję alergiczną.
Zalecane do prac delikatnych. Jednorazowego użytku. 
24 cm długości. Grubość 0,1 mm. 
Delikatne i elastyczne. 
Lekko pudrowane. 
Zwijany mankiet. 
Nie sterylne. 
Dopuszczone do kontaktu 
z żywnością.

Rękawice VINYL, S, 100 szt.

Rękawice VINYL, M, 100 szt.

Rękawice VINYL, L, 100 szt.

Rękawice VINYL, XL, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3120

09-3121

09-3119

09-3122

Kod produktu

Rękawice jednorazowe VINYL

Zalecane do przygotowania paszy, do zabiegów inseminacyjnych. 
24 cm długości. Grubość 0,075 mm. 
Zalecane dla osób uczulonych na lateks. 
Bez lateksu i talku. 
Jednorazowego użytku. 
Nie sterylne. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.



Rękawiczki jednorazowe GloveT z ochroną ramienia

Chronią ramię, bark i pierś. 
Specjalne do weterynaryjnych zabiegów rektalnych.
Doskonale przylegają do ciała/ ubrania.
120 cm długości. 
Grubość 0,025 mm = 25 mikronów.
Uniwersalny rozmiar.
Jednorazowego użytku. 

Rękawice beztalkowe LATEX, S, 100 szt.

Rękawice beztalkowe LATEX, M, 100 szt.

Rękawice beztalkowe LATEX, L, 100 szt.

Rękawice beztalkowe LATEX, XL, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3126

09-3127

09-3128

09-3129

Kod produktu

Rękawice jednorazowe LATEX (beztalkowe)

Uwaga: lateks może wywołać reakcję alergiczną.
24 cm długości. 
Nie pudrowane. 
Delikatne i elastyczne.  
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Nie sterylne. 
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Rękawice jednorazowe VETtop z ochroną ramienia

Chronią ramię, bark i pierś. Dobrze przylegają do ciała/ubrania. 
120 cm długości. Bardzo delikatne. Grubość 0,025 mm. 
Specjalne do zabiegów weterynaryjnych. 
Uniwersalny rozmiar. 
Jednorazowego użytku. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Rękawice VETtop z ochroną ramienia, 50 szt.

Nazwa/typ

1/1009-3113

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawiczki jednorazowe GloveT z ochroną ramienia, 50 szt. 1/20/36009-3149



Rękawice jednorazowe VETtop

Specjalnie do zabiegów weterynaryjnych. Przezroczyste. 
90 cm długości. Grubość 0,028 mm. 
Bardzo delikatne. 
Odporne na przedarcia. 
Uniwersalny rozmiar. 
Jednorazowego użytku. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Rękawice VETtop, 100 szt.

Nazwa/typ

1/1509-3104

Kod produktu
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Rękawice jednorazowe VETbasic

Specjalnie do zabiegów weterynaryjnych. 
90 cm długości. Grubość 0,025 mm. 
Pomarańczowe. Wykonane z polietylenu. 
Uniwersalny rozmiar. 
Jednorazowego użytku. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Rękawice VETbasic, 100 szt.

Nazwa/typ

1/1509-3106

Kod produktu

Rękawy ochronne PVC ze ściągaczem, para

Nazwa/typ

1/2/2009-3118

Kod produktu

Rękawy PVC ze ściągaczem

40 cm długości.
Z elastycznymi mankietami.
W 100% wodoodporne.
Odporne na temperatury od -25°C do +70°C.
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Płaszcz jednorazowy

135 cm, zielony. Nr kat. 09-3007.
Długi rękaw. Nie sterylny. Wykonany z polietylenu. 
Jednorazowego użytku. 20 szt. w opakowaniu.

120 cm, biały.  Nr kat. 09-3006.
Idealny dla weterynarzy lub gości odwiedzających farmę. 
Zapinany z przodu. Długi rękaw. Jednorazowego użytku.

Płaszcz jednorazowy, zielony, 135 cm, 20 szt.

Płaszcz jednorazowy, biały, 120 cm

Nazwa/typ

1/5

1/50

09-3007

09-3006

Kod produktu

09-3007

09-3006

09-2050

09-2060

Żel weterynaryjny

Żel do smarowania rąk, nadaje poślizg, chroni skórę 
przy badaniach rektalnych i waginalnych. 
Rekomendowany także przy inseminacji.

Żel weterynaryjny 1000 ml

Żel weterynaryjny 5000 ml

Nazwa/typ

1/6

1

09-2050

09-2060

Kod produktu

09-3112

Ochraniacze na buty

Jednorazowego użytku. Przezroczyste. 
Ze ściągaczem u góry. Grubość 0,07 mm. 
100 szt. w opakowaniu.

Ochraniacze na buty, jednorazowe, długie, 100 szt.

Ochraniacze na buty, jednorazowe, krótkie, 100 szt.

Nazwa/typ

1/5

1/5

09-3112

09-3105

Kod produktu

09-3105



Zasady prawidłowego karmienia cieląt

Gdy noworodek zostaje przeniesiony do indywidualnego boksu (lub budki dla cieląt), rozpoczyna się pojenie z wiadra – 
i tu jest istotny jeden szczegół. 

Siara trafia wtedy do nierozwiniętych jeszcze przedżołądków, ulega fermentacji, co często prowadzi do biegunek. 
Prawidłowo poimy za pomocą wiaderek zaopatrzonych w zawór ze smoczkiem, powieszonych na wysokości ok. 60 cm – 
tak, by cielę znajdowało się w naturalnej pozycji (ssąc krowę noworodek wyciąga szyję do strzyka; tworzy się wtedy rynienka 
przełykowa, dzięki której mleko trafia bezpośrednio do trawieńca, zawierającego enzymy pozwalające na trawienie mleka).

Wiadra do pojenia cieląt
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Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem silikonowym, szare 

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem silikonowym, niebieskie  

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem lateksowym, szare 

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem lateksowym, niebieskie

Nazwa/typ

1/10/360

1/10/360

1/10/360

1/10/360

01-1260

01-1261

01-1262

01-1263 

Kod produktu

      Komplet z zaworem i smoczkiem.
      Pojemność 8 litrów.
      Odporne na chemikalia.
      Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
      Łatwe do utrzymania w czystości.

01-1260

01-1261

01-1262

01-1263

                        Nigdy nie poimy cielęcia mlekiem (lub preparatem mlekozastępczym) z wiaderka 
                        postawionego na podłodze!!! 

01-1210
01-1211

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem szare 

Pokrywka do wiadra do pojenia cieląt, szara

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, białe

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, niebieskie

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, z nadrukiem - kolor dowolny

Nazwa/typ

1/10/360

1/10/50

10/360

10/360

360

01-1210

01-1223

01-1211

01-1213

Kod produktu

Wiadro z tworzywa do pojenia cieląt

Komplet z zaworem i smoczkiem.
Pojemność 8 litrów.
Odporne na chemikalia.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Łatwe do utrzymania w czystości.
Wieszak do wiadra –
w sprzedaży oddzielnie.

01-1213

01-1223

Odchów cieląt



Cielę, zmęczone porodem, rzadko kiedy jest w stanie szybko stanąć na nogi, odszukać strzyki i samodzielnie napić się siary. 
Jeśli jest słabe, a urodzi się w nocy, napojenie go przez człowieka może nastąpić dopiero po 7 godzinach. 
Według badań, ok. 40% noworodków nie pije wystarczającej ilości siary, a zaledwie 15% w pierwszej godzinie pije tyle, 
ile to konieczne. Jak możemy temu zapobiegać? Poprzez obserwację porodu i otoczenie nowonarodzonego cielęcia opieką. 
Człowiek powinien po urodzeniu cielęcia udrożnić jego drogi oddechowe, obciąć i zdezynfekować pępowinę, osuszyć cielę 
(lub pozwolić krowie na wylizanie go), zdoić krowę i napoić noworodka pierwszą porcją siary. Cielę możemy napoić z butelki, 
lub jeśli malec jest bardzo słaby, najlepiej podać mu siarę bezpośrednio do żołądka za pomocą specjalnej sondy. 
W ciągu pierwszej doby życia cielę powinno otrzymać 4-5 porcji siary (po 1-1,5 litra).

Zasady prawidłowego karmienia cieląt
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Zawór kompletny do wiadra do pojenia cieląt

Uszczelka do zaworu 01-1220, 3 mm

Uszczelka do zaworu 01-1220, 4 mm

Zawór ze smoczkiem, czerwony, 2 szt.

Wieszak do wiadra do pojenia cieląt, ocynkowany 

Wieszak do wiadra do pojenia cieląt z otworem na smoczek, ocynk.

Nazwa/typ

01-1220

01-1220-001

01-1230-002

01-1221

01-1222

01-1226

Kod produktu

Części zamienne do wiader do pojenia cieląt

1/10

1/50

1/50

1/50

1/10

1/50

01-1222 

01-1221 01-1226 01-1220 01-1220-001 01-1230-002

01-1320

01-1324Smoczek gumowy Vital do pojenia cieląt

VitalSmoczek gumowy  do zaworu 01-1220

Nazwa/typ

1/50

1/50

01-1320

01-1324

Kod produktu

Smoczki Vital

Kształt i materiał, z którego wykonany jest smoczek, doskonale imituje naturalny 
strzyk krowy, dzięki czemu potrzeba ssania u cielęcia jest w 100% zaspokojona.
Smoczek stymuluje produkcję śliny, co zapewnia poprawę pracy żołądka 
oraz zdrowy rozwój cielęcia.
Zakrzywiona końcówka smoczka zapobiega kapaniu mleka.
Dedykowane do zaworu FixClip.

01-1322Smoczek gumowy Super do pojenia cieląt

Nazwa/typ

1/5001-1322

Kod produktu

Smoczki Super

Wykonane z materiału doskonale imitującego naturalny strzyk krowy.
Dedykowane do zaworu FixClip.



Uproszczona konstrukcja zaworu sprawia, że zarówno montaż jak i demontaż zaworu nie był jeszcze tak łatwy i szybki.  
Łatwy w utrzymaniu czystości, składa się tylko z 3 części.

Nowy model zaworu do wiader do pojenia cieląt FixClip

Zawór FixClip

Nazwa/typ

1/501-1225

Kod produktu

01-1225

1
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Wiadro do pojenia cieląt z zaworem FixClip i smoczkiem Vital

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem FixClip i smoczkiem Super

Pokrywka do wiadra do pojenia cieląt, zielona

Nazwa/typ

1/5/180

1/5/180

1/10

01-1216

01-1227

01-1228

Kod produktu

01-1227

Wiadro z tworzywa do pojenia cieląt z zaworem FixClip oraz smoczkiem Vital lub Super

Pojemność 8 litrów.
Odporne na chemikalia.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Łatwe do utrzymania w czystości.
Wieszak do wiadra w sprzedaży oddzielnie.
Kolor jasnozielony.

01-121601-1228
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Poidło dla cieląt z 5 smoczkami 

Nazwa/typ

101-1218

Kod produktu

01-1218

Poidło dla cieląt z 5 smoczkami

5 stanowisk do jednoczesnego karmienia 5 cieląt.
Ułatwia obserwację zachowania cieląt podczas pojenia.
Pojemność 30 litrów.
Posiada zaokrąglone rogi, dzięki czemu poidło jest bezpieczne 
dla cieląt oraz łatwe do utrzymania w czystości.
Możliwość zawieszenia na barierce, ścianie lub ogrodzeniu.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Odporne na chemikalia.
5 zaworów 01-1220 i 5 smoczków 01-1302.

Smoczek silikonowy do pojenia cieląt cielisty

Smoczek silikonowy do pojenia cieląt czerwony

Smoczek silikonowy do pojenia cieląt przezroczysty

Nazwa/typ

1/50

1/50

1/50

01-1318

01-1319

01-1306

Kod produktu

Smoczek silikonowy  z nacięciem

Do wiader do pojenia.
Z krzyżowym nacięciem.
Dostępny w 3 kolorach.
Odporny na odkształcenia.
Wytrzymuje oddziaływanie wrzącej wody podczas sterylizacji.
Nie zmienia elastyczności w niskich temperaturach.
Odporny na działanie preparatów chemicznych.

01-131801-1319 01-1306

Smoczki dla cieląt

Smoczek z nacięciem

Do wiader do pojenia.
Z krzyżowym nacięciem.

Smoczek gumowy krótki z nacięciem, biały

Smoczek gumowy długi z nacięciem, żółty 

Smoczek gumowy krótki z nacięciem, czerwony

Smoczek gumowy długi z nacięciem, czerwony

Smoczek gumowy krótki z nacięciem, biały

Smoczek lateksowy krótki z nacięciem

Nazwa/typ

01-1300 

01-1301

01-1302 

01-1303 

01-1304 

01-1305 

Kod produktu

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

01-1300 01-1301 01-1302 01-1303 01-1304 01-1305
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Smoczek gumowy z pływakiem

Smoczek gumowy do 01-1310 

Smoczek gumowy krótki z otworem, biały

Smoczek gumowy krótki z otworem, czerwony

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10

1/50

1/50

1/50

01-1310 

01-1310-001 

01-1307 

01-1308

Kod produktu

Kod produktu

Z okrągłym otworem.
Do automatów paszowych.

Smoczek gumowy z pływakiem

Smoczek z otworem

Łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu w czystości.
Duży pływak zapobiega wywracaniu się smoczka.
Z wysokiej jakości tworzywa z oczkiem umożliwiającym zamocowanie.

01-1308 01-1307

01-1310

01-1310-001

Butelka do karmienia cieląt Speedy Feeder

Nowatorskie rozwiązanie.
Pojemność 2,5 litra lub 4 litry.
Regulowany zawór.
Ergonomiczny uchwyt.
Smoczek imitujący naturalny strzyk.
Duża podstawa zapewnia butelce stabilność.

Butelka do karmienia cieląt Speedy Feeder 

Butelka do karmienia cieląt Speedy Feeder, 4 l

Smoczek z nakrętką do butelek Speedy Feeder 

Nazwa/typ

1/20 

1/20 

1

01-1252 

01-1253 

01-1233-001 

Kod produktu

01-1252

01-1253

01-1233-001
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Butelka do podawania płynów Classic, sztywna sonda 

Butelka do podawania płynów Classic, giętka sonda 

Sonda sztywna 

Sonda giętka 

Nazwa/typ

01-1251 

01-1250 

01-1251-001 

01-1250-001 

Kod produktu

1

1 

1

1

Butelka do podawania płynów Profi 2-litrowa, z sondą giętką (105 cm)

Butelka do podawania płynów Profi 2-litrowa, z sondą sztywną (48 cm)

Butelka do podawania płynów Profi 2-litrowa, ze smoczkiem

Butelka do podawania płynów Profi 4-litrowa, z sondą giętką (105 cm)

Sonda giętka z nakrętką

Sonda sztywna z nakrętką

Smoczek z nakrętką do butelki 2 i 4 l

Smoczek gumowy krótki z nacięciem, czerwony 

Nazwa/typ

01-1264

01-1265

01-1266

01-1267

01-1268

01-1269

01-1270

01-1302

Kod produktu

1/10

1/10

1/10

1/10

1/50

1/50

1/50

1/50

Butelki do doustnego podawania płynów

Butelka do podawania płynów Profi

Pomocna w pewnym i szybkim podawaniu cielętom płynnych środków 
leczniczych i elektrolitów.
Wykonana z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
Pojemność 2 litry.

Do leczenia cieląt płynami i elektrolitami.
Dostępna z sondą giętką (105 cm), sztywną (48 cm) lub smoczkiem.
Ze skalą i regulacją przepływu.
Wykonana z plastiku przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
3-stopniowy zawór regulujący szybkość przepływu.

01-125001-1251

01-1268

01-1269

01-1270
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01-1243 01-1246

Butelka do podawania płynów Speedy Drencher

Szeroki otwór ułatwiający napełnianie butelki.
Szeroka podstawa gwarantująca stabilność.
Ergonomiczny dwustronny uchwyt.
Długość sondy: 48 cm.
Trójdrożny zawór. 
Dźwignia kranu.

Speedy Drencher, 2,5 l

Speedy Drencher

Butelka do podawania płynów 

Butelka do podawania płynów , 4 l

Nazwa/typ

1

1

01-1243 

01-1246

Kod produktu

01-1249-001

01-1248-001

01-1238-00201-1238-001

Butelka do pojenia, 2,5 l, ze smoczkiem 01-1238-002

Butelka do pojenia, 4 l, ze smoczkiem 01-1238-002

Uchwyt do butelki do pojenia 2,5 l (01-1248)

Uchwyt do butelki do pojenia 4 l (01-1249)

Smoczek do butelki do pojenia - pokarm suchy

Smoczek do butelki do pojenia

Nazwa/typ

01-1248

01-1249

01-1248-001

01-1249-001

01-1238-001

01-1238-002

Kod produktu

1/10 

1/10 

1/10 

1/10

1/25

1/25

Butelki do pojenia

Razem ze smoczkiem nr kat. 01-1238-002.
Przy użyciu smoczka nr kat. 01-1238-001
odpowiednie również do podawania pokarmów suchych.
Szeroki otwór z zakrętką.
Ergonomiczna rączka.
Z miarką.

01-1248

01-1249

Butelka do karmienia cieląt Big Drencher

Idealna do podawania pokarmów płynnych i suchych.
Z szerokim otworem.
Pojemność 2,5 litra.
Długość ustnika 12 cm.

Butelka do karmienia cieląt Big Drencher, 2,5 l

Nazwa/typ

101-1247

Kod produktu

01-1247
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01-1239

Butelka do karmienia cieląt Easy Drencher

Idealna do podawania pokarmów płynnych i suchych.
Z szerokim otworem.
Pojemność 1,2 litra.
Długość ustnika 12 cm.

Butelka do pojenia cieląt Easy Drencher, 1,2 l

Nazwa/typ

1/501-1239 

Kod produktu

Butelki do pojenia

Z miarką
Zarówno do karmienia jak i podawania leków
Razem ze smoczkiem

01-1245Butelka do pojenia z uchwytem, 2 l

Nazwa/typ

101-1245

Kod produktu

Butelka do pojenia, 1 l

Butelka do pojenia, 2 l

Butelka do pojenia, z uchwytem, 3 l

Nazwa/typ

01-1234

01-1235

01-1237

Kod produktu

1/20

1/20

1/10

Butelka do pojenia z uchwytem

Wielki hit Nowej Zelandii, teraz dostępny u nas!
Pojemność 2 litry.
Smoczek o szybkim przepływie.
Zawór zapobiegający cofaniu się płynów.

01-5203

Mieszadło do mleka ze stali nierdzewnej

Nazwa/typ

1/201-5203

Kod produktu

Mieszadło do mleka

Ze stali nierdzewnej.

01-1234 01-1235 01-1237
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Podgrzewacz do mleka Fastheat

Lampka świetlna informująca o tym, że pożądana temperatura została osiągnięta.
Z praktycznym uchwytem.
Długość 81,5 cm.
Bardzo lekki, zaledwie 2,7 kg.
Łatwy do utrzymania w czystości dzięki kształtowi oraz powłoce PTFE.

Podgrzewacz do mleka FastHeat

Nazwa/typ

101-5331

Kod produktu

Podgrzewacz do mleka FastHeat Digital

Nazwa/typ

101-5330

Kod produktu

01-5331

Zalety powłoki

Łatwa do utrzymania w czystości.
Absolutnie odporna na działanie środowiska kwaśnego.
Ze względu na dużą odporność termiczną 
mleko nie przypala się na grzałce.

Podgrzewacz do mleka Fastheat Digital

Cyfrowe sterowanie  temperaturą (od +10°C do max. +90°C).
Dźwiękowy i świetlny sygnał po osiągnięciu pożądanej temperatury.
Wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku pracy na sucho.
Z praktycznym uchwytem.
Długość 78,5 cm.
Bardzo lekki, zaledwie 2,7 kg.
Łatwy do utrzymania w czystości dzięki kształtowi oraz powłoce PTFE.

PTFE

PTFE

PTFE
01-5330

Napięcie 

Moc 

Klasa bezpieczeństwa 

Waga 

Średnica grzałki 

Minimalny poziom cieczy 

Maksymalny poziom cieczy 

Maksymalna temperatura

Dane techniczne 01-533001-5331

230 V

1700 W

IPX7 

2,7 kg 

165 mm 

80 mm 

690 mm 
o90 C

230 V

1700 W

IPX7 

2,7 kg 

165 mm 

80 mm 

690 mm 
o90 C
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Wiadro uniwersalne i akcesoria

Wiadro wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa wysokiej jakości.
Różne kolory do wyboru.

Uniwersalne miski na pokarm

10-5136 10-5137

10-5139

Z tworzywa odpornego na wstrząsy oraz temperaturę.

Miska 6 l, szara

Miska 6 l, zielona

Miska 6 l, oliwkowa

Pokrywka do misek 6 l, biała 

Miska 6 l, z nadrukiem - kolor dowolny

Pokrywa do misek 6 l, biała, z nadrukiem - kolor dowolny

Nazwa/typ

10-5136

10-5137

10-5138

10-5139

Kod produktu

1

1

1

1

10-5138

10-5008

10-5011

Wiadro plastikowe, 13 l, oliwkowe

Wiadro plastikowe, 13 l, czerwone 

Wiadro plastikowe, 13 l, zielone 

Wiadro plastikowe Jumbo, 20 l, oliwkowe 

Wiadro plastikowe Jumbo, 20 l, niebieskie 

Wiadro plastikowe 13 l lub 20 l, z nadrukiem - kolor dowolny

Uchwyt do wiadra plastikowego 13 l

Pokrywa na wiadro plastikowe 13 l, czarna

Nazwa/typ

10-5002

10-5001

10-5004 

10-5010 

10-5016 

10-5011

10-5008

Kod produktu

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1

1

1

1

10-5002

10-5001

10-5004 

10-5016

10-5010 



10-1023-001

Butelka do karmienia, 4 l, z uchwytem

Uchwyt metalowy do 01-1238

Nazwa/typ

1/10

1/10

01-1238

01-1238-003

Kod produktu

Karmidło podłużne 42 litry

Uchwyt na dwa karmidła podłużne 42 litry

Nazwa/typ

1

1

10-1023

10-1023-001

Kod produktu 10-1023

Karmidło podłużne

Wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.
Wymiary: 
- szerokość 100 cm
- wysokość 24 cm
- głębokość 35 cm (bez uchwytów 28 cm).

Pojemność 4 litry.
W komplecie z plastikowym uchwytem i smoczkiem.
Przeznaczone do specjalnych pasz do chowu cieląt 
w wieku od 2 dni do ok. 3 miesięcy.

10-1238

01-1238-003
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Paśnik plastikowy 10 l, oliwkowy

Nazwa/typ

110-3021

Kod produktu

Paśnik

Idealny podczas przestawiania cieląt z karmy płynnej na suchą.
Przykrywka chroni przed deszczem.
Wymiary: szer. 30 cm, głęb. 25 cm, wys. 48 cm.

01-1141

10-3021

Uchwyt do wiader ze smoczkiem

Uchwyty na 5 wiader.
Ocynkowane.

Uchwyt do wiader 13 l

Nazwa/typ

101-1141

Kod produktu

Butelka do karmienia



Utrzymywanie odpowiedniego poziomu ciepła jest ważne dla zdrowego rozwoju cieląt. 
Zimne przeciągi prowadzą do utraty ciepła przez cielęta i przyczyniają się do tzw. „zimnego stresu”. 
Dla zapewnienia zdrowego wzrostu należy wtedy dostarczyć dodatkową energię w celu ogrzania ciała cielaka. 

Budka dla cieląt Master Plus, z ogrodzeniem

Ogrodzenie do budki Master Plus, lekkie

Budka dla cieląt Master Plus, bez ogrodzenia

Zestaw drzwi + kółka do budki dla cieląt 01-1132*

Zapasowy próg

*zawiera próg i uchwyt

Nazwa/typ

1/4

1/24

1/12

1/34

1/168

01-1130

01-1132-001

01-1132

01-1146

01-1147

Kod produktu

26

Budki dla cieląt Master Plus

Kurtyna paskowa do budek dla cieląt

Budka dla cieląt Master Plus, która sprawdziła się już ponad 10 000 
razy, jest efektem naszych umiejętności i wieloletniego doświadczenia 
w projektowaniu wysokiej jakości budek dla cieląt, łącząc w sobie 
wszystkie sprawdzone cechy, jakie mają nasze budki, jak stabilność, 
komfort i dobrostan zwierząt, dzięki czemu udało się nam uzyskać 
znakomity stosunek ceny do wykonania.

Dzięki sporym rozmiarom budka Master Plus wykonana z włókna 
szklanego wzmacnianego plastikiem zapewnia ochronę cielęcia 
przed warunkami pogodowymi i zapewnia przestrzeń do jej obsługi 
przez hodowcę.

Wymiary zewnętrzne budki: dł. 200 x szer. 115 x wys. 135 cm.
Wymiary wygrodzenia: dł. 150 x szer. 110 x wys. 96 cm.
Waga „lekkiego” wygrodzenia: ok. 30 kg.

Pojemniki widoczne na zdjęciach należy dokupić oddzielnie.

Kurtyna paskowa do domku dla cieląt 01-1132/01-1129

Kurtyna paskowa do domku dla cieląt 01-1138/01-1133

Nazwa/typ

1/75

1/100

01-1153

01-1152

Kod produktu

Kurtyna chroni przed przeciągami.
Utrzymuje ściółkę suchą nawet przy niekorzystnych 
warunkach pogodowych.
Przezroczyste i półprzezroczyste paski (grubość: 1 mm).
Kurtyna 01-1153 w celu zamontowania wymaga jedynie 
wywiercenia dwóch otworów.
Kurtyna 01-1152 montowana jest w otworach 
wentylacyjnych.

01-1153

01-1152
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Budki dla cieląt Flexbox

Budki dla cieląt Premium 4/5

Z nowego materiału Flexximpact® o dużej giętkości, 
odporności na wstrząsy oraz optymalnej izolacji.
Odporność na wysokie i niskie temperatury oraz promienie UV.
Optymalny system wentylacyjny.
Gładka powierzchnia wewnętrzna, ułatwiająca czyszczenie 
oraz poprawę higieny.
Zawiera wodoodporny przedsionek.
Wyprodukowane w Niemczech.

Przestronna budka dla cieląt dla 5 cieląt z włókna szklanego 
wzmocnionego plastikiem. 
Przesuwne okno usytuowane w tylnej części pozwala m.in. 
kontrolować zwierzęta. 
Kratka pozwala zamknąć zwierzęta w czasie karmienia 
lub odseparować je od stacji żywieniowej.
Uchwyty zamontowane w dachu pozwolą na łatwe podnoszenie 
i transportowanie budki. 
Pojemniki widoczne na zdjęciach należy dokupić oddzielnie.

Budka dla cieląt Flexbox, z ogrodzeniem

Budka dla cieląt Flexbox, bez ogrodzenia

Nazwa/typ

1/4

1/12

01-1128

01-1129

Kod produktu

Ogrodzenie:
Wysokiej jakości stal ocynkowana.
Solidne wykończenie - duża wytrzymałość.
Możliwość założenia ogrodzenia na budkę.
Łatwo przemieszczalne dzięki gumowym kółkom.
Obracane drzwi, z dwoma uchwytami na paszę.

Wymiary budki: 
166 x 138 x 122 cm.
Wymiary ogrodzenia: 
128 x 133 x 96 cm.

Wymiary zewnętrzne budki: 
dł. 238 x szer. 223 x wys. 180 cm.
Wymiary wygrodzenia: 
dł. 220 x szer. 205 x wys. 115 cm.

Budka dla 4/5 cieląt z wygrodzeniem

Budka dla 4/5 cieląt bez wygrodzenia

Wygrodzenie do budki dla 4/5 cieląt

Budka dla 4/5 cieląt, zestaw podwójny

Uchwyt do wiader 13 l

Próg modrzewiowy

Dach ochronny do budki 01-1123

Nazwa/typ

1/3

1/4

1

1

1/50

1/48

1

01-1123

01-1148

01-1140

01-1149

01-1141

01-1151

01-1150

Kod produktu

Opcja dodatkowa: dach ochronny do budki

Dostępne także podwójne zestawy 
mieszczące do 10 cieląt!
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01-1133, 01-1134 Budka dla cieląt Can Agri Premium

Budka wykonana jest z najwyższej jakości tworzywa sztucznego (granulat pierwotny),
wyjątkowo odpornego na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzeń mechanicznych.
W ścianach i dachu budki został zastosowany filtr UV, który znacząco zmniejsza promieniowanie 
wewnątrz, dzięki czemu w środku budki jest znacznie chłodniej.

01-1138, 01-1139 Budka dla cieląt Can Agri Basic

Budka wykonana jest z HDPE (polietylen o dużej gęstości 
otrzymany przez polimeryzację niskociśnieniową), 
który wykazuje wysoką odporność na promieniowanie UV 
oraz czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
WYMIARY: długość 205, szerokość 115, wysokość 135 [cm].

01-1135 Wygrodzenie do budki dla cieląt

Wysokiej jakości stal ocynkowana. Stabilna konstrukcja.
Zredukowana waga ogrodzenia ułatwia przenoszenie budki.
W zestawie bezawaryjne kółka transportowe (opona z pełnej gumy).
Na furtce dwa specjalne uchwyty do zamontowania wiadra i pojemnika na paszę. 
Zestaw nie zawiera paśnika, wiader ani miski.
WYMIARY: długość 150, szerokość 110, wysokość 96 [cm].

Zalety i nowatorskie rozwiązania budek CanAgri 

Materiał 

Najwyższej jakości tworzywo sztuczne, z jakiego wykonana jest budka 
to materiał niezwykle y 
(wysokie i ujemne temperatury) oraz uszkodzenia mechaniczne.

odporn na czynniki atmosferyczne 

Konstrukcja 

Konstrukcja budki zapewnia jej t ość, wytrzymałość ość
użycia , tak s

Prawidłowa wysokość progu nie sprawia dyskomfortu wchodzącemu czy wychodzącemu cielęciu, 
zapobiega także wydostawaniu się na zewnątrz zawartości budki, takiej jak słoma lub siano.

W konstrukcji budki nie zostały zastosowane żadne drewniane ani metalowe elementy, 
które podlegając procesom gnicia lub korozji mogłyby tworzyć groźne siedliska bakterii.

rwał  i stabiln .
Próg jest częścią budki (bez wkrętów czy śrub skręcających)  dzięki czemu budka jest tabilna.

Wielkość

Duży rozmiar budki znacznie podnosi komfort użytkowania tak cielętom, jak i obsługującym je ludziom.
Budka posiada wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie.

1

2

3

1
3

5
cm

3

2

1

Budki dla cieląt Can Agri
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7

Wygrodzenie 

Wykonane zostało z wysokiej jakości stali ocynkowanej. 
Zredukowana waga wygrodzenia ułatwia przenoszenie zestawu, 
a możliwość założenia wygrodzenia na budkę umożliwia przeniesienie zestawu 
przez jedną osobę. 
W zestawie znajdują się kółka transportowe z pełnej gumy.

Utrzymanie czystości

Dzięki temu, że karmienie cieląt odbywa się na zewnątrz budki, ściółka w środku 
jest zawsze czysta i sucha. Gładkie ściany ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję domku.

Zdrowie cieląt

Cielęta utrzymywane w domkach są zdrowsze, silniejsze i bardziej wytrzymałe 
od cieląt utrzymywanych metodą tradycyjną - w oborach. 
Redukuje się w ten sposób także ryzyko wzajemnej infekcji.
Domki dla cieląt obniżają więc koszty weterynaryjne oraz ewentualne koszty leczenia cieląt.

 

4

4

5

6

7

Budka dla cieląt Can Agri Premium

Budka dla cieląt Can Agri Premium bez wygrodzenia

Budka dla cieląt Can Agri Basic

Budka dla cieląt Can Agri Basic bez wygrodzenia

Wygrodzenie do budki dla cieląt Can Agri

Kurtyna z tworzywa do domku dla cieląt 01-1138 i 01-1133

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

01-1133

01-1134

01-1138

01-1139

01-1135

01-1152

Kod produktu

5

6

Klapa

Duża tylna klapa, którą możemy ustawić w dowolnej płaszczyźnie, 
może służyć do obserwacji cielęcia, uzupełniania pożywienia, czyszczenia 
oraz zapewnia idealną wentylację budki.
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CALVAC 3, 20 kg

CALVAC 14, 20 kg

CALVAC 21 LEN, 20 kg

Nazwa/typ Kod produktu

01-4045

01-4046

01-4047

1/48 

1/48 

1/48

CALVAC 3

Przeznaczony do skarmiania po siarze - od 3 dnia życia.
Zastępuje całkowicie mleko pełne w odchowie cieląt w proporcji 1:1.
Wysoka wartość odżywcza.
Dobra strawność.
Zapobiega biegunkom.

CALVAC 14

Preparat dla cieląt od 2 tygodnia życia.
Skład dostosowany do różnych systemów żywieniowych.
Zastosowany w preparacie pakiet probiotyczny stabilizuje mikroflorę 
przewodu pokarmowego i wspomaga trawienie wszystkich składników 
pokarmowych.

Tym, co decyduje o prawidłowym odchowie cieląt jest: higiena, właściwe warunki utrzymania, 
szybkie i w odpowiedniej ilości podanie siary, wczesne pobranie pasz treściwych i objętościowych, 
a w szczególności wysokojakościowe preparaty mlekozastępcze.

Dobrze rozwinięte i zdrowe cielę to klucz do sukcesu gospodarstwa nastawionego na produkcję mleka jak i opasów. 

Preparaty mlekozastępcze 

CALVAC 21 LEN

Z dodatkiem siemienia lnianego.
Rozpuszczalny w wodzie o temp. 55°C.
Specjalnie dobrane składniki preparatu stymulują rozwój przedżołądków 
i przyspieszają pobieranie pasz objętościowych.

01-4045

01-4046

01-4047
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Pójło poporodowe

Zawartość: 1000 g.
Niezastąpione pójło poporodowe dla krów po wycieleniu.
Doskonałe uzupełnienie energii, witamin, makro- i mikroelementów.
Przyśpiesza wejście krowy w pełną laktację, stymuluje produkcję siary 
oraz skraca czas rekonwalescencji po porodzie.
Stosowanie: 1 kg preparatu rozpuścić w wiadrze letniej wody. 
Podawać krowie bezpośrednio po wycieleniu.

Pójło poporodowe "0", 1000 g

Nazwa/typ

1/1001-4001

Kod produktu 01-4001

Suplement wapniowo-magnezowy

Dostępny w pojemności: 500 ml.
Zadaniem mieszanki jest szybkie uzupełnienie niedoborów wapnia i magnezu w okresie 
okołoporodowym oraz skrócenie czasu porodu i stabilizacja gospodarki mineralnej organizmu.
Stosowanie: 
1. dawka (500 ml) na 12 godzin przed porodem, 
2. dawka (500 ml) bezpośrednio po porodzie, 
3-4. dawka na 6 i 12 godzin po porodzie.

Suplement wapniowo-magnezowy "2", 500 ml

Nazwa/typ

1/901-4005

Kod produktu

01-4005

Dietetyk energetyczno-witaminowy zapobiegający ketozie 

Dietetyk energetyczno-witaminowy zapobiegający ketozie "4" 

5000 ml

Nazwa/typ

1/401-4011

Kod produktu

Dostępny w pojemności 5000 ml.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia ketozy, przyśpiesza rekonwalescencję 
po przebytej ketozie, zapobiega jej nawrotom.
Dodatek witamin wpływa na regenerację wątroby, 
biotyna wzmaga działalność celulolityczą drobnoustrojów żwaczowych.
Stosowanie: 250 ml roztworu na sztukę 1 raz na dobę. 
Rozpocząć stosowanie na 3 tygodnie przed wycieleniem i kontynuować 
do 6 tygodni po wycieleniu. Można używać do wozu paszowego.

01-4011

Dietetyk w trakcie trwania biegunek "8", 100 g

Nazwa/typ

1/1001-4016

Kod produktu

Dietetyk w trakcie trwania biegunek

Zawartość: 100 g.
Skutecznie przyśpiesza powrót do pełni zdrowia zwierząt z problemami biegunkowymi.
Zadaniem mieszanki jest stabilizacja równowagi wodno-elektrolitowej 
w trakcie trwania zaburzeń trawiennych. 
Taniny wykazują działanie ściągające oraz przeciwzapalne ograniczając rozwój infekcji. 
Guma akacjowa reguluje tempo przepływu treści pokarmowej przez jelita.
Stosowanie: zawartość torebki rozpuścić w 4 litrach ciepłej wody lub preparatu 
mlekozastępczego. Tak przygotowanym roztworem poić dwa razy dziennie. 
Zalecany czas stosowania - od 1 do 3 dni.

01-4016
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Dietetyk energetyczny "10", 10 l

Nazwa/typ

1/6001-4018

Kod produktu

Dietetyk energetyczny 

Pojemność: 10 l.
Wysokoenergetyczny preparat z melasą zapobiegający 
i uzupełniający niedobory energii.
Podnosi poziom cukru we krwi, poprawia apetyt, zwiększa pobranie 
i wykorzystywanie dawki pokarmowej.
Stosować u krów zagrożonych ketozą oraz niedoborami energii.
Stosowanie: rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. 
Podawać w ilości 1 litr roztworu na sztukę 1 raz dziennie. 
Rozpocząć podawanie na 3 tygodnie przed wycieleniem, kontynuując do 6 tygodni 
po wycieleniu. Ponadto, stosować w każdej sytuacji niedoboru energii.

01-4018

Mieszanka paszowa dla krów "104", 350 ml

Pasta dla cieląt Probicol-K Paste, 6 x 20 ml

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1/10

01-4131 

01-4121

Kod produktu

Kod produktu

" "Preparat przeciwbiegunkowy 102 , 1 kg

Nazwa/typ

101-4130

Kod produktu

Dietetyczna mieszanka paszowa dla krów "103", 500 ml

Nazwa/typ

101-4133

Kod produktu

Bogate źródło immunoglobulin odpornościowych (z siary).
Podnosi odporność cieląt.
Dla wszystkich słabych i mających problemy z trawieniem cieląt 
do 6 miesiąca życia.
Dostarcza energię oraz witaminy i probiotyki.

Preparat przeciwbiegunkowy 102

Dietetyczna mieszanka paszowa dla krów 103

Mieszanka paszowa dla krów 104

Bomba energetyczna podawana bezpośrednio po porodzie.
Bardzo szybko uzupełnia niedobory witamin i składników mineralnych.
Bardzo chętnie pobierana przez krowy - bardzo dobry smak.
Ogranicza ryzyko przemieszczenia trawieńca - wypełnienie żwacza.
Idealny start w laktację.

01-4121

01-4131

Natychmiast zatrzymuje ostre biegunki.
Zawiera naturalne immunoglobuliny odpornościowe dla cieląt hodowlanych.
Reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową.
Wspomaga w zaburzeniach trawiennych.

Dla krów mlecznych w okresie okołoporodowym.
Zapobiega zaleganiu poporodowemu.
Najszybsza podaż wapnia i fosforu dla krów mlecznych (zapobiega obniżeniu koncentracji we krwi).
Zawiera 59 g wapnia i 45 g fosforu w jednej dawce w formie fosforanów (nie chlorków).
Największa wchłanialność preparatu.

Pasta immunoglobulinowa dla cieląt Probicol-K

01-4133

01-4130
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Suplement diety dla cieląt i prosiąt Agrolyt

Reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową 
przy zaburzeniach trawiennych (biegunkach). 
Chroni przed odwodnieniem spowodowanym biegunkami.
Przeciwdziała brakowi apetytu i niechęci do picia.
Reguluje poziom PH we krwi.
Podawać dwa razy dziennie po 50 g 
rozpuszczone w 2 litrach ciepłej wody.
Posiada znak jakości "Stowarzyszenia Rolników Bawarskich".

Agrolyt 1 kg

Agrolyt 5 kg

Środek przeciwbiegunkowy Pectin 2,5 kg

Środek przeciwbiegunkowy Pectin 25 kg

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1/4

1

01-4104

01-4105

01-4126

01-4128

Kod prod.

Kod prod.

 01-4105 01-4104

 01-4126

 01-4048

 01-4049

Środek przeciwbiegunkowy Pectin

Test wykrywający przyczyny biegunki

Dla cieląt, prosiąt, jagniąt i innych młodych zwierząt.
Produkt naturalny z pektyną z jabłek, bez antybiotyków.
Zapobiega i leczy biegunki.
Przyjemny dla zwierząt jabłkowy smak.
W połączeniu z płynami (np. mlekiem) tworzy w przewodzie pokarmowym 
warstwę ochronną podobną do błony śluzowej jelit.

Sposób użycia:
pobrać próbkę stolca/biegunki i zmieszać z dostarczonym odczynnikiem płynnym,
następnie umieścić mieszaninę w kasecie testowej,
po ok. 10 minutach, można szybko zidentyfikować patogen i podjąć leczenie.

Test wykrywający przyczyny biegunki u młodych zwierząt

Test wykrywający przyczyny biegunki u cieląt i krów

Nazwa/typ

1/25

1/25

01-4048

01-4049

Kod produktu

Test 01-4048 wykrywa przyczyny biegunki u młodych zwierząt - 

cieląt, źrebiąt, jagniąt i prosiąt. Pozwala szybko ustalić, czy zwierzę cierpi z powodu 

rotawirusa lub zakażenia bakterią z gatunku clostaridium.

Test 01-4049 służy do sprawdzenia, czy cielę choruje na zatrucie bakterią 

E. coli, rotawirusami, koronawirusami lub czy cierpi na kryptosporydiozę. 

Często możliwe jest jednoczesne występowanie kilku infekcji 

wywołanych przez różne patogeny.
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Higiena mleka

Naturalne czyściwo do wymion

Produkt całkowicie naturalny, wykonany z surowego drewna.
Z najlepszych świerków i sosen w Niemczech.
Bez środków konserwujących drewno.
Jednorazowego użytku, ekonomiczne i higieniczne.
Niskie koszty.
Zapewnia proste, szybkie i bardzo delikatne czyszczenie wymion.
Podczas wycierania wymiona są masowane, co stymuluje produkcję mleka.
Nadaje się dla wszystkich zwierząt hodowlanych.
Drewno to naturalny materiał, dlatego możliwe są różnice w kolorze i strukturze, 
nie jest to wadą jakości.

W oborach uwięzowych, gdzie krowy są dojone na stanowiskach, obora powinna zostać dodatkowo przygotowana 
przed dojeniem. 
Na około godzinę przed rozpoczęciem doju powinno się usunąć odchody i podrzucić świeżą ściółkę, wtedy kurz zdąży osiąść 
przed rozpoczęciem doju (pył unoszący się w powietrzu mógłby być źródłem zakażenia mleka). 
Drobnoustroje (najczęściej gronkowce i paciorkowce) mogą być przenoszone z chorych na zdrowe krowy przez kubki udojowe, 
ścierki do wymion oraz ręce dojarza. Aby temu przeciwdziałać, należy zachować podstawowe zasady higieny. 
Przy oczyszczaniu wymienia każda krowa powinna mieć swoją szmatkę lub chusteczkę jednorazową, każdy strzyk należy wycierać 
innym rogiem szmatki (przeciwdziałanie roznoszenia zakażenia między strzykami).

Naturalne czyściwo do wymion, 12 kg

Nazwa/typ

101-5442

Kod produktu 01-5442

01-5192

01-5113 01-5190

Papier do higieny wymion Uddero Clean mokro i sucho 2 x 200 listków

Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 2 x 800 listków

Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 6 x 800 listków

Nazwa/typ

1/5

1/108

1 

01-5190

01-5192

01-5113

Kod produktu

Papier do higieny wymion UdderoClean

Do użytku na sucho i mokro.
Bardzo chłonny i mocny.
Nie zawiera formaldehydu.
Idealny w połączeniu z płynami 
do czyszczenia strzyków.

Papier do wymion Stimu Clean 2 x 780 listków

Nazwa/typ

101-5194

Kod produktu

 01-5194

Papier do higieny wymion StimuClean

Masuje i stymuluje najlepiej na sucho.
Można używać także zwilżony (nie mokry).
Zapobiega przenoszeniu bakterii.
Bardzo chłonny.



Chusteczki do wymion Silky Milky 54 szt.

Nazwa/typ

1/18/72001-5183

Kod produktu

Chusteczki do wymion Silky Milky

Opracowane specjalnie dla małych i średnich gospodarstw.
Zawsze dostępne.
W wygodnym opakowaniu.
Nawilżają i pielęgnują skórę, idealne do pielęgnacji rąk.

 01-5183

Ręczniki do wymion w wiadrze, 800 szt.

Ręcznik do wymion - opakowanie uzupełniające, 800 szt.

Nazwa/typ

1

1/2

01-5198

01-5199

Kod produktu

Ręczniki do wymion w wiadrze

Wymiary: 20 x 20 cm.
Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
Stymulują produkcję mleka.
Wykonane z naturalnych składników.
Biodegradowalne.

 01-5198

Ręczniki do wymion w wiadrze, 800 szt.

Ręcznik do wymion - opakowanie uzupełniające, 800 szt.

Nazwa/typ

1

1/2

01-5198

01-5199

Kod produktu

Ręczniki do wymion w wiadrze

Wymiary: 20 x 20 cm.
Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
Stymulują produkcję mleka.
Wykonane z naturalnych składników.
Biodegradowalne.

 01-5198
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 01-5197

 01-5445

Chusteczki do wymion

Chusteczki wielokrotnego użytku do czyszczenia wymion.
Nadają się do prania i gotowania.
Mogą być wykorzystywane ponad 300 razy.

Papier do higieny wymion Classic Papier do higieny wymion Classic

Doskonała chłonność.
Idealny do czyszczenia wymion.
Przeznaczony również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Doskonała chłonność.
Idealny do czyszczenia wymion.
Przeznaczony również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Papier do higieny wymion Classic 2 x 1000, 22 x 38 cm, 2 warstwy

Papier do higieny wymion Classic 2 x 500, 22 x 38 cm, 2 warstwy

Papier do higieny wymion Classic 2 x 500, 38 x 38 cm, 3 warstwy

Papier do higieny wymion Classic 2 x 1000, 22 x 38 cm, 2 warstwy

Papier do higieny wymion Classic 2 x 500, 22 x 38 cm, 2 warstwy

Papier do higieny wymion Classic 2 x 500, 38 x 38 cm, 3 warstwy

Nazwa/typ Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

01-5114

01-5115

01-5116

01-5114

01-5115

01-5116

Kod produktu Kod produktu

Uchwyt do papieru do higieny wymion

Nazwa/typ

101-5117

Kod produktu

Uchwyt do papieru do higieny wymion

Wykonany z metalu, lakierowany na biało.
Na rolki papieru o długości do 40 cm.

 01-5114

 01-5114

Uchwyt do papieru do higieny wymion

Nazwa/typ

101-5117

Kod produktu

Uchwyt do papieru do higieny wymion

Wykonany z metalu, lakierowany na biało.
Na rolki papieru o długości do 40 cm.

 01-5117

 01-5117

Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 34 x 37 cm, 50 szt.

Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 27 x 29 cm, 50 szt.

Nazwa/typ

1/6

1/8

01-5197

01-5445

Kod produktu

 01-5197

 01-5445

Chusteczki do wymion

Chusteczki wielokrotnego użytku do czyszczenia wymion.
Nadają się do prania i gotowania.
Mogą być wykorzystywane ponad 300 razy.

Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 34 x 37 cm, 50 szt.

Chusteczki do wymion wielokrotnego użytku 27 x 29 cm, 50 szt.

Nazwa/typ

1/6

1/8

01-5197

01-5445

Kod produktu
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Higiena mleka

Naturalne czyściwo do wymion

Produkt całkowicie naturalny, wykonany z surowego drewna.
Z najlepszych świerków i sosen w Niemczech.
Bez środków konserwujących drewno.
Jednorazowego użytku, ekonomiczne i higieniczne.
Niskie koszty.
Zapewnia proste, szybkie i bardzo delikatne czyszczenie wymion.
Podczas wycierania wymiona są masowane, co stymuluje produkcję mleka.
Nadaje się dla wszystkich zwierząt hodowlanych.
Drewno to naturalny materiał, dlatego możliwe są różnice w kolorze i strukturze, 
nie jest to wadą jakości.

W oborach uwięzowych, gdzie krowy są dojone na stanowiskach, obora powinna zostać dodatkowo przygotowana 
przed dojeniem. 
Na około godzinę przed rozpoczęciem doju powinno się usunąć odchody i podrzucić świeżą ściółkę, wtedy kurz zdąży osiąść 
przed rozpoczęciem doju (pył unoszący się w powietrzu mógłby być źródłem zakażenia mleka). 
Drobnoustroje (najczęściej gronkowce i paciorkowce) mogą być przenoszone z chorych na zdrowe krowy przez kubki udojowe, 
ścierki do wymion oraz ręce dojarza. Aby temu przeciwdziałać, należy zachować podstawowe zasady higieny. 
Przy oczyszczaniu wymienia każda krowa powinna mieć swoją szmatkę lub chusteczkę jednorazową, każdy strzyk należy wycierać 
innym rogiem szmatki (przeciwdziałanie roznoszenia zakażenia między strzykami).

Naturalne czyściwo do wymion, 12 kg

Nazwa/typ

101-5442

Kod produktu 01-5442

01-5192

01-5113 01-5190

Papier do higieny wymion Uddero Clean mokro i sucho 2 x 200 listków

Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 2 x 800 listków

Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 6 x 800 listków

Nazwa/typ

1/5

1/108

1 

01-5190

01-5192

01-5113

Kod produktu

Papier do higieny wymion UdderoClean

Do użytku na sucho i mokro.
Bardzo chłonny i mocny.
Nie zawiera formaldehydu.
Idealny w połączeniu z płynami 
do czyszczenia strzyków.

Papier do wymion Stimu Clean 2 x 780 listków

Nazwa/typ

101-5194

Kod produktu

 01-5194

Papier do higieny wymion StimuClean

Masuje i stymuluje najlepiej na sucho.
Można używać także zwilżony (nie mokry).
Zapobiega przenoszeniu bakterii.
Bardzo chłonny.



Ręczniki do wymion w wiadrze, 1000 szt.

Ręcznik do wymion - opakowanie uzupełniające, 1000 szt.

Nazwa/typ

1/2

1/2 

01-5195

01-5196

Kod produktu

Ręczniki do wymion w wiadrze

Wymiary: 20 x 20 cm.
Stosowane do utrzymywania wymion w czystości.
Stymulują produkcję mleka.
Skracają czasu doju.
Pielęgnują ręce mleczarza.

 01-5195

KERBA Płyn do mycia wymion, koncentrat, 5 l

KERBA Płyn do mycia wymion, koncentrat, 25 l

Nazwa/typ

1/4

1

01-5166

01-5167

Kod produktu

Płyn do mycia wymion KERBA

Płyn do mycia wymion 22

Dezynfekujący koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji wymion.
Do mycia wymion - używać najlepiej z chusteczkami lub papierem do wymion.
Nie ma wpływu na smak mleka.
Bardzo ekonomiczny, 10 ml płynu na 10 l roztworu.
Zawiera 1,2 g  jodyny na 100 g płynu.

Usuwa zabrudzenia ze strzyków i wymion, nie podrażniając skóry.
Dzięki zawartości gliceryny i lanoliny pielęgnuje skórę, czyniąc ją elastyczną.
Właściwości bakteriostatyczne pozwalają wyeliminować zagrożenie przenoszenia mastitis 
zarówno poprzez szmatki, jak i ręce dojarza.

 01-5166

 01-5009

Kubek - przedzdajacz niebieski

Kubek - przedzdajacz zielony

Nazwa/typ

1

1

01-5120

01-5120-003

Kod produktu

Kubek - przedzdajacz

Z czarną płytką kontrolną.
Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka 
zdojonych z poszczególnych strzyków.

 01-5120-003

 01-5120

Płyn do mycia wymion "22", 10 kg

Płyn do mycia wymion "22", 5 kg

Nazwa/typ

1/44

1/86

01-5008

01-5009

Kod produktu

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. 
Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

36



 01-5266
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Kubek - przedzdajacz Kerbl

Z czarną płytką kontrolną.
Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka 
zdojonych z poszczególnych strzyków.

Płyn do testowania mleka KerbaTEST, 1 l 

Płyn do testowania mleka KerbaTEST, 5 l

Butelka dozująca do płynu do testowania 01-5265

Nazwa/typ

1/12

1

1/10 

01-5265

01-5266

01-5267

Kod produktu

Mleko z każdej ćwiartki powinno być w osobnym zagłębieniu tacki. 
Do każdego zagłębienia powinno być dodane tyle samo płynu do testowania (odczynnika), ile było mleka. 
Po delikatnym zamieszaniu mieszanina zmieni konsystencję na galaretowatą, gęstą, oznacza to podwyższoną ilość komórek 
somatycznych w mleku. Niektóre tacki (01-5202) posiadają specjalny zbiorniczek na płyn do testowania – wtedy naciśnięcie 
rączki tacki powoduje uwolnienie równej ilości odczynnika do wszystkich czterech zagłębień.

Kubek - przedzdajacz Kerbl z sitkiem

Z wkładem w postaci sitka.
Do kontroli pierwszych porcji mleka zdojonych z poszczególnych strzyków.
Wykonany z wytrzymałego plastiku.
Wkład zapobiega rozbryzgiwaniu mleka.

 01-5120-002

 01-5120-004

Kubek - przedzdajacz Kerbl, zielony

Nazwa/typ

1/10001-5120-002

Kod produktu

Kubek - przedzdajacz Kerbl z sitkiem, zielony

Nazwa/typ

1/6001-5120-004

Kod produktu

Kubek - przedzdajacz podłużny

Przeznaczony do kontrolowania pierwszych porcji mleka 
zdojonych z poszczególnych strzyków.

 01-5342Kubek - przedzdajacz podłużny

Nazwa/typ

101-5342

Kod produktu

Płyn do testowania mleka KerbaTEST

Do oznaczania liczby komórek somatycznych w mleku.
Wskazuje stan wymienia i strzyków 
długo przed zmianami.

 01-5267

 01-5265



38

Tacka do testowania mleka California Mastitis, biała

Tacka do testowania mleka California Mastitis, czarna

Nazwa/typ

1/10

1/10

01-5200

01-5201

Kod produktu

Tacka do testowania mleka SHOOF

Nazwa/typ

1/201-5202

Kod produktu

Tacka do testowania mleka California Mastitis

Tacka do testowania mleka SHOOF

W kolorze białym lub czarnym.
Do przeprowadzania testów na obecność mastitis.
Do każdego zagłębienia testera należy dodać ok. 2ml testowanego mleka 
z kontrolowanych strzyków.

Automatyczne dozowanie do wszystkich ćwiartek.
Tester X-spurt sprawia, że test mleka jest operacja łatwą i wydajną.
Szybkie naciśnięcie rączki testera, która jest jednocześnie zbiornikiem z reagentem, 
powoduje uwolnienie równej ilości odczynnika do wszystkich 
czterech zagłębień.
Wstrząśnięcie (zakręcenie) testerem powoduje mieszanie próbek 
w celu sprawdzenia wyniku.
300 ml pojemnik wystarcza na wykonanie testu u około 15 krów.

 01-5202

 01-5201

 01-5200

Papierek testujący, 25 szt.

Nazwa/typ

1/2001-5121

Kod produktu

Papierek testujący

Działa na podobnej zasadzie jak płyn do testowania mleka.
Nasączony specjalną substancją wskazującą podwyższoną liczbą komórek somatycznych - 
pozwala rozpoznać początki choroby wymion.
Ma zaznaczone 4 punkty odpowiadające czterem ćwiartkom wymienia - 
należy je zwilżyć porcją mleka, zmiana zabarwienia sygnalizuje stan chorobowy.

 01-5121

MLEKO Test - płyn do testowania komórek somatycznych w mleku

Płyn diagnostyczny pozwalający na samodzielną kontrolę i ocenę
stanu zdrowotnego wymion na długo przed pojawieniem się widocznych zmian
jakościowych mleka tzn. kłaczków, krwi, wodnistości itp.
Test jest bardzo czuły - zmienia się barwa i konsystencja mieszaniny.
Z zakrętką z klipsem, dzięki czemu przechowywanie i dozowanie płynu jest łatwiejsze.
Specjalny aplikator w zakrętce z otworem umiejscowionym pod kątem 45 stopni 
ułatwia dozowanie produktu i ogranicza jego rozlewanie. 

 01-5447  01-5448

Płyn do testowania mleka MLEKO Test, 500 ml

Płyn do testowania mleka MLEKO Test, 1000 ml

Nazwa/typ

1/18

1/10

01-5447

01-5448

Kod produktu



Do udrażniania kanałów strzykowych w przypadkach ich zwężenia, zaślepienia (przylegania) lub po zabiegach weterynaryjnych 
używa się drenów lub kateterów. Dreny zawierają substancję nawilżającą w postaci naturalnego łoju (dren 01-5126) 
lub wazeliny (dreny 01-5125, 01-5124, 01-5127). 
Służą tylko do rozszerzania kanału strzykowego, nie zawierają substancji farmakologicznych, są bezkarencyjne. 
Pod wpływem temperatury ciała krów rozpuszczają się wewnątrz ich ciała.
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Kateter 3,0 mm

Kateter 2,5 mm

Nazwa/typ

1

1

01-5129

01-5131

Kod produktu

Kateter do strzyków

Z pierścieniem.
Ze stali nierdzewnej.

 01-5129

Kateter do wymion z pierścieniem

Nazwa/typ

1/1001-5133

Kod produktu

Kateter do strzyków

Z oliwką.
Ze stali nierdzewnej.

 01-5133

Przyrząd do usuwania guza

Nazwa/typ

1/1001-5135

Kod produktu

Przyrząd do usuwania guza

Długość: 15 cm.
Ze stali nierdzewnej.

 01-5135

Nożyk do strzyków

Nazwa/typ

101-5137

Kod produktu

Nożyk do strzyków

Długość: 11 cm.
Ze stali nierdzewnej.

 01-5137

Rozcinacz do strzyków

Nazwa/typ

101-5138

Kod produktu

Rozcinacz do strzyków

Długość: 18 cm.
Ze stali nierdzewnej.

 01-5138

 01-5126

Dreny do strzyków, 6 szt.

Nazwa/typ

1/1001-5126

Kod produktu

Dreny do strzyków

Do zamykania zranionych strzyków bez dodatków środków leczniczych.
Konsystencja podobna do wosku umożliwia łatwe dopasowanie się 
do kształtu kanału strzykowego, co zapobiega jego zamknięciu lub zabliźnieniu.
Rozpuszczają się same, ale mogą być również usunięte ręcznie.
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 01-5127Dreny do strzyków Uddero Dil z perłą, 20 szt.

Nazwa/typ

1/1001-5127

Kod produktu

Dreny do strzyków UdderoDil

Dren perłowy nasączony wazeliną.
Do stosowania przy zasklepieniu strzyku, po urazach, operacjach chirurgicznych.

 01-5124Dreny do strzyków z maścią, 20 szt.

Nazwa/typ

1/1001-5124

Kod produktu

Dreny do strzyków z maścią

Dren nasączony wazeliną.
Do stosowania przy zasklepieniu strzyku, po urazach, operacjach chirurgicznych.

 01-5122Sztyfty jednorazowe do rozszerzania strzyków, 10 szt.

Nazwa/typ

1/1201-5122

Kod produktu

Jednorazowe sztyfty do rozszerzania strzyków

Jednorazowe rozwieracze do strzyków.
Stosowane przy zranieniach lub po operacjach chirurgicznych.

Silikonowe zatyczki do strzyków

Nazwa/typ

1/10/25001-5337

Kod produktu

Silikonowe zatyczki do strzyków

Miękkie zatyczki wykonane z bio silikonu.
Prosta i higieniczna aplikacja - 
dzięki wygodnej końcówce do chwytania.
20 sztuk w opakowaniu.

 01-5337

 01-5125Dreny udrażniające do strzyków, 20 szt.

Nazwa/typ

1/1201-5125

Kod produktu

Dreny udrażniające do strzyków

Wykonane z materiału wełnopodobnego, nasączone wazeliną. 
Stosowane przy urazach wewnętrznych strzyku lub jako zabezpieczenie 
przed zasklepieniem.



Preparat do dipingu z trwałym filmem 26

Diping jodowy do poudojowej dezynfekcji strzyków.
Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące: glicerynę, lanolinę, alantoinę.
Posiada najsilniejsze działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
Stosowany przy problemach z komórkami somatycznymi oraz przy zapaleniach wymienia.
Nie usuwać ze strzyku, tworzy warstwę ochrony, filtr uniemożliwiający dostęp bakterii 
chorobotwórczych.
Gotowy do użycia.

Preparat do dipingu z trwałym filmem "26", 10 kg

Preparat do dipingu z trwałym filmem "26", 5 kg

Nazwa/typ

1/44

1/86

01-5006

01-5007

Kod produktu

Dipingi stosowane do dezynfekcji strzyków zawierają składniki bakteriobójcze, takie jak: jod, glukonian chlorheksydyny, 
kwas salicylowy, nadoctowy lub mlekowy. Skóra strzyków narażona jest na negatywny wpływ środowiska (kał, wilgoć, 
niska temperatura, silne promieniowanie słoneczne), działania mechaniczne podczas doju czy przypadkowe otarcia.
Aby zadbać o naturalną warstwę lipidów na skórze strzyków, w składzie dipingu powinien znaleźć się jeden lub kilka składników 
ochronnych i pielęgnacyjnych. Środki do dezynfekcji poudojowej powinny równomiernie pokrywać skórę strzyków. 
Często są w jaskrawych kolorach, co ułatwia kontrolę dokładności pracy obsługi. Stosowanie zamiennie 
preparatów o różnych substancjach dezynfekujących zwiększa skuteczność biobójczą zabiegów.
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Preparat do dipingu 23

Preparat do dipingu jodowy 24

Uniwersalny i gotowy do użycia.
Na bazie chlorheksydyny, zawiera glicerynę, lanolinę, kwas salicylowy.
Do poudojowej dezynfekcji strzyków.
Posiada bardzo silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
Przeznaczony do higieny wymion po doju, w celu zapobieganiu mastitis 
oraz obniżeniu komórek somatycznych w mleku.

Gotowy do użycia.
Służy poudojowej dezynfekcji strzyków.
Zawiera olej parafinowy, jod, glicerynę i lanolinę.
Posiada silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
Wspomaga walkę z podwyższoną liczbą komórek somatycznych w mleku i mastitis.
Pielęgnuje i nawilża skórę strzyków, polecany szczególnie latem.

Preparat do dipingu "23", 10 kg

Preparat do dipingu "23", 5 kg

Preparat do dipingu jodowy "24", 10 kg

Preparat do dipingu jodowy "24", 5 kg

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/44

1/86

1/44

1/86

01-5000

01-5001

01-5002

01-5003

Kod produktu

Kod produktu

Preparat do dipingu zimowy 25

Zimowy diping na bazie chlorheksydyny do poudojowej dezynfekcji strzyków.
Zawiera glicerynę, lanolinę, algi morskie i olej kokosowy, pielęgnujący i nawilżający skórę strzyków.
Posiada bardzo silne działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
Tworzy barierę uniemożliwiającą dostęp bakterii chorobotwórczych do gruczołu mlekowego.

oMa obniżony punkt zamarzania do -6 C.
Gotowy do użycia.

Preparat do dipingu zimowy "25", 10 kg

Preparat do dipingu zimowy "25", 5 kg

Nazwa/typ

1/44

1/86

01-5004

01-5005

Kod produktu

 01-5007

 01-5003

 01-5001

 01-5005



Preparaty do dezynfekcji poudojowej przede wszystkim zasklepiają kanał strzykowy po doju i przez to zapobiegają stanom 
zapalnym, tworzą na strzykach warstwę zabezpieczającą. Przy strzykach suchych stosujemy okresowo specjalny krem, 
który powoduje gładkość i elastyczność skóry. Preparaty do dezynfekcji poudojowej strzyków to maści oraz płyny. 
W dezynfekcji poudojowej strzyków pomocne są kubki do dezynfekcji oraz zraszacze.
Przy stosowaniu kubków cała powierzchnia strzyka jest dokładnie pokryta preparatem, jednak typowe kubki do dipingu 
wymagają większego rygoru w utrzymaniu ich w czystości. Istnieją kubki zawierające zawór bezpowrotny, który zapobiega 
przedostawaniu się zużytego płynu z powrotem do kubka - pozwala to na łatwe zachowanie higieny. 
Zraszacze nie mogą spowodować przenoszenia się bakterii w stadzie, ponieważ nie mają bezpośredniego kontaktu z wymieniem, 
ale nie są aż tak dokładne - łatwo można nie pokryć całego strzyka preparatem. 
Dlatego środki do dipingu są najczęściej w intensywnych kolorach - łatwo zauważyć niedokładnie zdezynfekowane strzyki. 
Zraszacze zapewniają lepsze wykorzystanie środka dezynfekującego. 
Kubki i zraszacze różnią się pojemnością: kubki mieszczą 300 ml preparatu, a zraszacze - 500 ml.
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Kubek do dezynfekcji strzyków

Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny

Pojemność: ok. 300 ml.
W kubku zastosowano szeroką rurkę doprowadzającą płyn, 
dzięki czemu można używać bardzo gęstych dipingów.
Kubek nie posiada zaworu bezpowrotnego, płyn można cofnąć do komory głównej, 
co skutecznie zapobiega marnowaniu płynu.
Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.

Pojemność: 300 ml.
Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska.
W kubku zastosowano szeroką rurkę doprowadzającą płyn, 
dzięki czemu można używać bardzo gęstych dipingów.
Płyn należy wylać po użyciu i górny stożek kubka może zostać 
ponownie napełniony przez ściśnięcie butelki.
Zawór zapobiega przedostawaniu się zużytego płynu z powrotem do kubka.

Kubek do dezynfekcji strzyków, zielony

Kubek do dezynfekcji strzyków, czerwony

Kubek do dezynfekcji strzyków, żółty

Nazwa/typ

1/20

1/20

1/20

01-5370

01-5371

01-5149

Kod produktu

Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, zielony

Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, czerwony

Kubek do dezynfekcji strzyków bezpowrotny, niebieski

Nazwa/typ

1/20

1/20

1/20

01-5372

01-5373

01-5141

Kod produktu

 01-5370

 01-5372

 01-5373

 01-5371

 01-5149

 01-5141

 01-5144

Pianowy kubek do dezynfekcji strzyków

Pojemność: ok. 300 ml. 
Pojemnik z miarką i praktycznym haczykiem do paska. 
Kubek dzięki specjalnej konstrukcji pozwala produkować z płynu pianę.

Kubek do dezynfekcji strzyków pianowy

Nazwa/typ

101-5144

Kod produktu
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 01-5142

 01-5143

Zraszacz do dezynfekcji strzyków - metalowy rozpylacz, 500 ml

Zraszacz do dezynfekcji strzyków, 500 ml

Zraszacz do dezynfekcji strzyków z kubkiem, 500 ml

Nazwa/typ

1/5

1/5

1/5

01-5143

01-5140

01-5142

Kod produktu

Siodełko dla dojarza

Nazwa/typ

101-5231

Kod produktu

Siodełko dla dojarza

Z regulowanymi pasami wykonanymi z nylonu.
Siedzisko oparte na metalowej nóżce-sprężynie.

01-5231

Torba dojarza

Praktyczna torba weterynaryjna na pasek wykonana z wytrzymałego materiału.
Idealna do noszenia środków higieny, z czteroma kieszeniami wykonanymi z siatki.

Torba dojarza

Nazwa/typ

110-7016

Kod produktu

 10-7016

Maść końska Eimermarcher

Chłodzi i relaksuje po stresie i zmęczeniu.
Uaktywnia zmęczone mięśnie, ścięgna i stawy.
Łatwy do stosowania: wmasować w napięte miejsca.
Nie lepi się i szybko się wchłania.

Maść końska Eimermarcher 500 ml

Nazwa/typ

1 05-0522

Kod produktu  05-0522

 01-5140

Zraszacz do dezynfekcji strzyków

Pojemność: 500 ml.
Wysokiej jakości spryskiwacz do strzyków. 
Dostępny w opcji bez kubka i z kubkiem.
Wygodna, wielostopniowa regulacja dyszy aerozolu/końcówki.
Wygodny w użyciu dzięki specjalnie zakrzywionej metalowej 
końcówce rozpylającej.



Linia EUTRA

Krem do pielęgnacji wymion Eutra

Naturalnie pielęgnuje skórę.
Stosowany najczęściej tuż po doju, jako środek zamykający 
kanał strzykowy i zapobiegający wnikaniu bakterii.

Krem do pielęgnacji wymion Eutra 250 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra 500 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra 1000 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra 2000 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra 5000 ml 

Krem do pielęgnacji wymion Eutra 10000 ml 

Nazwa/typ

1/12 

1/12 

1/12 

1/4 

1/4

1 

01-5150 

01-5151 

01-5152 

01-5153 

01-5154 

01-5155 

Kod produktu

Żel do pielęgnacji wymion Eutra

Wzmacnia i regeneruje skórę.
Szczególnie polecany dla krów z zapaleniem wymion.
Działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia" wymion, 
przynosząc ulgę krowom z obolałym wymieniem.

Żel do pielęgnacji wymion Eutra 500 ml 

Nazwa/typ

1/1201-5157

Kod produktu

 01-5157

Balsam do pielęgnacji wymion Eutra

Wzmacnia i regeneruje skórę.
Chroni przed promieniowaniem UV.
Szczególnie polecany dla krów w okresie poporodowym 
oraz tuż po wyjściu na pastwisko.

Balsam do pielęgnacji wymion (butelka) Eutra 500 g 

Nazwa/typ

1/1201-5156

Kod produktu

 01-5156

Mydło uniwersalne koncentrat Allseife 

W pojemniku do powieszenia ułatwiającym dozowanie.
Czyści, pierze, płucze i pielęgnuje, pomaga utrzymać wszystko w czystości.
Neutralne pH, bez fosfatów i związków alkalicznych.
Nie zawiera chloru ani aldehydu.
Praktyczne, przyjazne dla środowiska mydło w koncentracie o szerokim zastosowaniu.

Mydło uniwersalne koncentrat Allseife 1000 ml

Nazwa/typ

1/1210-4001

Kod produktu

 10-4001
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Linia EUTRA to polecane i sprawdzone środki do pielęgnacji wymion. 
Krem do wymion EUTRA naturalnie pielęgnuje skórę. Stosowany najczęściej tuż po doju, jako środek zamykający kanał strzykowy 
i zapobiegający wnikaniu bakterii.
Żel oraz balsam EUTRA wzmacniają i regenerują skórę wymion. Żel EUTRA jest szczególnie polecany dla krów z zapaleniem 
wymion, działa na końcówki nerwów czuciowych, powoduje uczucie "chłodzenia"wymion, przynosząc ulgę krowom 
z obolałym wymieniem. Balsam EUTRA zawiera filtr UV, dlatego polecany jest dla krów w pierwszych tygodniach korzystania 
z pastwiska oraz w okresie poporodowym.
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Kompleksowy profesjonalny program ochrony i pielęgnacji wymion

Linia CANAGRI do ochrony i pielęgnacji wymion to sprawdzone i polecane środki.
Maść nr 15 doskonale pielęgnuje skórę, a przy regularnym stosowaniu chroni strzyki przed wnikaniem drobnoustrojów. 
Balsam nr 16 zalecany jest dla krów przebywających na pastwiskach oraz w okresie poporodowym, stanowi naturalną ochronę 
dla strzyków. Żel nr 14 pomocny w leczeniu zapaleń, łagodzi ból i gorączkę wymienia w czasie zakażenia mastitis. 
Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej nr 12 działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i rozkurczowo, ponadto daje uczucie 
chłodzenia. 
Żel nr 14 oraz Balsam nr 12 dzięki dużej zawartości mentolu są naturalnymi repelentami – środkami odstraszającymi owady. 

Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej 12

Zawiera olejek z mięty pieprzowej, który działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i rozkurczowo, 
ponadto daje uczucie chłodzenia.
Zmniejsza bolesność wymienia, przynosi ulgę krowom z zapaleniem gruczołu mlekowego.
Stosowany również przy bólach mięśniowych i stłuczeniach.
Skomponowany z naturalnych składników, nie zawiera środków konserwujących 
ani antybiotyków.
Przeznaczony do masażu, dobrze się wchłania, nie pozostawia osadu na skórze.

Balsam z olejkiem z mięty pieprzowej "12", 500 ml

Nazwa/typ

1/12/115201-5188

Kod produktu

Żel do wymion "14", 500 ml

Nazwa/typ

1/12/115201-5187

Kod produktu

Żel do wymion 14

Pomocny przy leczeniu zapaleń, łagodzi ból i gorączkę wymienia w czasie zakażenia mastitis.
Ujędrnia i wzmacnia wymiona i strzyki.
Doskonały do masażu.
Daje ochronę przeciwko muchom i komarom.
Nie zawiera alkoholu.

Balsam do wymion "16", 500 ml

Nazwa/typ

1/12/115201-5186

Kod produktu

Balsam do wymion 16

Stanowi naturalną ochronę dla strzyków.
Zalecany dla krów przebywających na pastwiskach oraz w okresie poporodowym.
Zmiękcza skórę strzyków, przez co staje się ona miękka i elastyczna.

Maść do wymion "15", 500 ml

Nazwa/typ

1/12/115201-5185

Kod produktu

Maść do wymion 15

Doskonale pielęgnuje skórę wymion i strzyków.
Przy regularnym stosowaniu chroni strzyki przed wnikaniem drobnoustrojów, 
przez co wpływa na zmniejszenie liczby komórek somatycznych i poprawę jakości mleka.
Wspomaga leczenie chorób skóry.
Natłuszcza i uelastycznia skórę, chroni ją przed wysychaniem i pękaniem.

 01-5188

 01-5187

 01-5186

 01-5185
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Olej do wymion KerbaMint

Zawiera 35% olejku z mięty pieprzowej.
Ze względu na chłodzący efekt pozwala utrzymać zdrowe wymiona.
Przy regularnym stosowaniu poprawia jakość mleka.
Stosowany również do masażu stawów, mięśni oraz ścięgien.

Płyn do pielęgnacji wymion NJP, 500 ml

Płyn do pielęgnacji wymion NJP, 2,5 l

Nazwa/typ

1

1

01-5172

01-5173

Kod produktu

Olej do wymion KerbaMint, 500 ml

Olej do wymion KerbaMint, butelka z zawieszką, 500 ml

Olej do wymion KerbaMint, 2500 ml

Nazwa/typ

1/6

1/6

1/5

01-5171

01-5446

01-5168

Kod produktu

 01-5168

Płyn do pielęgnacji wymion NJP

Specjalna 12-godzinna formuła zapewnia pielęgnację wymion 
z pomocą japońskiego olejku z mięty pieprzowej.
Przy regularnym stosowaniu, wspiera naturalną odporność 
i zapewnia długotrwałą ochronę.
Łagodna formuła utrzymuje skórę wymion gładką 
oraz wspomaga regenerację w okresach częstego dojenia.

 01-5172

 01-5446

 01-5171

 01-5173

Spray do wymion Lubrosan

Pokrywa skórę wymienia bardzo cienką błoną chroniąc je przed urazami.
Kurz, pył i inne zabrudzenia nie przylegają do skóry, dlatego wymiona 
pozostają czyste i wolne od zarazków.
Zmniejsza urazy po kopnięciu.
 

Lubrosan Spray do wymion, 400 ml

Pianka pielęgnacyjna Vagizan 

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/2

1

01-5178

01-5177

Kod produktu

Kod produktu

Pianka pielęgnacyjna Vagizan

Pianka w spray'u z wyciągiem z nagietka i mentolem.
Do pielęgnacji skóry wymion i ich okolic narażonych na obtarcia.
Utrzymuje skórę gładką oraz poprawia jej odporność.
Zawiera 5 kaniul.

 01-5177

 01-5178



Stosowanie:
       do mycia ręcznego:  20 - 100 ml / 10 litrów wody, w zależności od stopnia zabrudzenia;
       do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem: 1000 ml / 10 l wody;
       do urządzeń czyszczących: 50 - 100 ml / 10 l wody.

Wszelkie rany, pęknięcia naskórka strzyka pozwalają na łatwe wnikanie bakterii i są przyczyną zapalenia wymion. 
Dlatego należy szczególnie dbać o skórę strzyków. W czasie doju strzyk może wydłużyć się nawet o 50%. 
Dlatego zarówno maści, jak i płyny do dipingu powinny zawierać składniki nawilżające skórę, czyniące ją bardziej elastyczną 
i odporną na uszkodzenia. Mroźne wiatry mogą uszkodzić strzyki, a spierzchnięta i porowata skóra nie stanowi bariery dla bakterii. 
Największe ryzyko dla krów powstaje wtedy, gdy temp. obniża się poniżej 5°C, a zimne wiatry wzmacniają efekt zimna 
i niskiej wilgotności. Dlatego w okresie niskich temperatur zalecane jest stosowanie preparatów z niewielką zawartością wody 
i dużą zawartością składników natłuszczających i pielęgnujących skórę - zabezpieczają one skórę przed pierzchnięciem 
i pękaniem spowodowanym zimnym wiatrem.
Zapobiegać należy także mechanicznym urazom wymion. Wiele krów ma duże, nisko zawieszone wymię, które mogą łatwo 
przydeptać. Rany, które wtedy powstają, mogą spowodować łatwiejsze zakażenie mastitis. 
By do tego nie dopuścić, można „podwieszać” wymię w specjalnej siatce. Siatkę można dobrać do wielkości wymienia 
(3 rozmiary: średni, duży i bardzo duży). Stosowanie siatki w żaden sposób nie komplikuje udoju – do podłączenia aparatu 
udojowego wystarczy zwolnić jeden zaczep sprężynowy siatki. Dla większego zabezpieczenia wymienia można stosować siatki 
z dodatkowym pasem przechodzącym przez grzbiet i klatkę piersiową.
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Siatka na wymiona

Siatka na wymiona z pasem naszyjnym

Uniwersalny płyn czyszczący HD-Spezial

Zapobiega urazom mechanicznym, na jakie narażone są wymiona na pastwisku i w oborach.
Jest także bardzo przydatna przy leczeniu mastitis.
W żaden sposób nie komplikuje udoju - wystarczy zwolnić jeden sprężynowy zaczep siatki.
Dostępna w 3 rozmiarach.

Dodatkowy pas na grzbiet i klatkę piersiową powoduje, że siatka jest lepiej zabezpieczona.
Ogranicza uszkodzenia strzyków, które mogą powstawać na pastwisku lub w ciasnej oborze.
Idealna do ochrony wymion przed zranieniami spowodowanymi samookaleczeniem.
Dostępna w 3 rozmiarach.

Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania 
wszelkiego typu uporczywych i tłustych zabrudzeń.
Czyści szybko i bez wysiłku, skutecznie usuwa zabrudzenia olejowo- tłuszczowe
pozostawiając przyjemny zapach.
Pozostawia warstwę ochronną na czyszczonych powierzchniach.
Także do myjek wysokociśnieniowych, atomizerów, urządzeń czyszczących.
Właściwości: uniwersalne zastosowanie, bezpieczny dla separatorów oleju,
przyjemny zapach, wysoce skoncentrowany, czyści szybko i chroni materiał.

Siatka na wymiona, średnia (M)

Siatka na wymiona, duża (L)

Siatka na wymiona, bardzo duża (XL)

Siatka na wymiona, średnia, z pasem naszyjnym

Siatka na wymiona, duża, z pasem naszyjnym

Siatka na wymiona, bardzo duża, z pasem naszyjnym

Uniwersalny środek czyszczący HD-Spezial, 1000 ml

Uniwersalny środek czyszczący HD-Spezial, 5000 ml

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1/12

1

01-5100

01-5101

01-5102

01-5103

01-5104

01-5105

10-4089

10-4090

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

 01-5100

 01-5103

 10-4090

 10-4089
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 09-3136

 09-3135

Rękawy Softshell

Rękawy Oxford

Wykonane z elastycznego materiału Softshell.
Praktyczne, z otworem na kciuk oraz ściągaczem 
zapobiegającym ześlizgiwaniu się.

2Wodoodporne (3000 mm) oraz oddychające (1000 g/m ).
 

Długość ok. 40 cm.
Ze ściągaczami na obu końcach.
Wysokiej jakości rękawy wykonane z najlepszego poliestru Oxford.
Wodoodporne oraz oddychające dzięki specjalnej powłoce.

Rękawy ochronne Softshell, para

Rękawy ochronne Oxford, para

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

 09-3136

 09-3135

Kod produktu

Kod produktu

 09-3137

Rękawy ochronne

Z regulowanym ściągaczem.
Idealnie dopasowane do pracy przy instalacjach udojowych.
Woododporne, chroniące przedramię podczas dojenia.
Sprzedawane w parach.

 

Rękawy ochronne 50 cm

Nazwa/typ

1/100 09-3137

Kod produktu

Pistolet natryskowy Komfort

Łącznik do węża, 3-stopniowy

Szybki łącznik do węża

Pistolet natryskowy Gilmour, plastikowy mechanizm

Pistolet natryskowy Gilmour, mosiężny mechanizm

Łącznik do węża, 3-stopniowy

Szybki łącznik do węża

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1/10

1/12 

1/12 

1

1/10

01-5236

01-5226

01-5227

01-5222

01-5223

01-5226

01-5227

Kod produktu

Kod produktu

 01-5226

 01-5227

 01-5236

Pistolet natryskowy Komfort

Pistolet natryskowy Gilmour

Wysokiej jakości metalowa dysza.
Wytrzymała i antypoślizgowa powierzchnia ułatwia wygodną pracę.
Płynnie regulowana dysza, od mgiełki do pełnego strumienia.
W zestawie z łącznikami ref. 01-5226 oraz 01-5227.

Odpowiedni do zraszania zimną i gorącą wodą.
Wykonany z nierdzewnego metalu.
Izolowana rączka zaworu.
Wyposażony w klips utrzymujący rączkę do pracy w trybie ciągłym.
W zestawie z łącznikiem ref. 01-5227.

 01-5222

 01-5223
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Czepek chroniący włosy od zapachów

Chroni włosy przed wchłanianiem zapachów, 
takich jak zapach obory, dymu, potu.
Wykonany z oddychającego materiału Softshell, 
odpornego na czynniki pogodowe.
Zapewnia maksymalny komfort noszenia.
Skład: 80% poliester / 20% poliuretan.

Fartuch

Najwyższa jakość.
Odporny na kwas.
Idealny do profesjonalnej pracy w rolnictwie i na farmie.
Wodoodporny.
Wysoka odporność na temperaturę (-25°C do +70°C).
Odporny na rozdarcia i pęknięcia.
Różne kolory i rozmiary.

Czepek chroniący włosy od zapachów XXS/XS

Czepek chroniący włosy od zapachów S/M

Czepek chroniący włosy od zapachów L/XL

Czepek chroniący włosy od zapachów kobiecy XS/S

Czepek chroniący włosy od zapachów kobiecy M/L

Czepek chroniący włosy od zapachów, kobiecy XL

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

09-3201

09-3202

09-3203

09-3204

09-3205

09-3206

Kod produktu

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, niebieski

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, niebieski

Fartuch ochronny, 125 x 125 cm, niebieski

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, biały

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, biały

Fartuch ochronny, 80 x 120 cm, zielony

Fartuch ochronny, 100 x 125 cm, zielony

Nazwa/typ

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

10-7002

09-3002

09-3004

10-7001

09-3001

09-3000

09-3003

Kod produktu

 09-3204

 09-3201

Fartuch ochronny PU, 80 x 120 cm, niebieski

Fartuch ochronny PU, 100 x 125 cm, niebieski

Nazwa/typ

1/80

1/80

09-3011

09-3013

Kod produktu

Fartuch PU

Bardzo cienki i wytrzymały fartuch wykonany z poliuretanu.
Idealny do pracy w stajni, ogrodzie lub domu.
Dzięki plastikowemu zapięciu łatwo dostosować wymaganą długość.
Ograniczona odporność na kwasy i ciepło.
Różne kolory i rozmiary.
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Kombinezon nieprzemakalny, M

Kombinezon nieprzemakalny, L

Kombinezon nieprzemakalny, XL

Kombinezon nieprzemakalny, XXL

Kombinezon nieprzemakalny, XXXL

Nazwa/typ

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

10-7017

10-7018

10-7019

10-7020

10-7021

Kod produktu

Kombinezon roboczy, S

Kombinezon roboczy, M

Kombinezon nieprzemakalny, L

Kombinezon nieprzemakalny, XL

Kombinezon nieprzemakalny, XXL

Nazwa/typ

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

10-7011

10-7012

10-7013

10-7014

10-7015

Kod produktu

Kombinezon nieprzemakalny

Wykonany z trwałego, wodoodpornego i oddychającego materiału, 
idealnego do pracy w rolnictwie.
Wodoszczelne szwy oraz szczelnie zamykane podwójne mankiety i nogawki 
zapewniają optymalną ochronę przed brudem i wilgocią.
Kaptur z gumką w okolicy twarzy i zapięciem na rzep z tyłu głowy 
umożliwia indywidualną regulację.
Może być prany w temperaturze do 30°C.

Fartuch Premium z kieszeniami

Super wytrzymały fartuch do prac przy instalacji mlecznej i w hali udojowej.
Z kieszeniami na przybory dojarza.
Nadający się do prania, wytrzymały i elastyczny materiał.
Z paskami na ramiona i dodatkowym paskiem do zapięcia z przodu i z tyłu.
Każda kieszeń posiada odpływ wody.
Wodoodporny (>1000 hPa).

0 0Odporny na skrajne temperatury (-30 C do +50 C).
Bardzo odporny na podarcie i pęknięcia.
Odporny na kwas i wysoką temperaturę (do pewnego stopnia).

Fartuch Premium

Super wytrzymały fartuch do prac przy instalacji mlecznej i w hali udojowej.
Wodoodporny (>1000 hPa).

0 0Odporny na skrajne temperatury (-30 C do +50 C).
Bardzo odporny na podarcie i pęknięcia.
Odporny na kwas i wysoką temperaturę (do pewnego stopnia).
Wykonanie: od środka 100% Poliester, warstwa wierzchnia 100% PVC.

Kombinezon roboczy

Idealny dla dojarza.
Może być prany w temperaturze do 30°C.
Wodoodporne rękawy oraz dolna część kombinezonu.
Z wieloma kieszeniami oraz dodatkową osłoną zamka, zapinaną na zatrzaski.

Fartuch Premium z kieszeniami, S, 110 x 118 cm

Fartuch Premium z kieszeniami, L, 125 x 118 cm

Nazwa/typ

1/40

1/40

09-3018

09-3019

Kod produktu

Fartuch Premium, M, 115 x 100 cm

Fartuch Premium, L, 125 x 118 cm

Fartuch Premium, XL, 140 x 124 cm

Nazwa/typ

1/20

1/20

1/20

09-3015

09-3016

09-3017

Kod produktu
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Szczotka do tanków

Z szeroko rozłożonym włosiem.
Korpus z tworzywa.
Włosie z niebieskiego poliestru.
Idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
Długość 22 cm.

Szczotka z okrągłą rączką

Odporna na wysokie temperatury (do 140°C).
Okrągły korpus z tworzywa.
Włosie z białego poliestru.
Średnica 12 cm.

Szczotka z okrągłą rączką, biała

Nazwa/typ

1/501-5340

Kod produktu

Szczotka do tanków

Nazwa/typ

1/5/1001-5246

Kod produktu

 01-5340

 01-5246

Poza właściwym doborem preparatów myjących i dezynfekujących kluczową rolę dla higieny instalacji mlecznych 
mają odpowiednie narzędzia i akcesoria. 
Skomplikowane lub charakterystyczne kształty i profile poszczególnych elementów instalacji powodują, że dostęp do części z nich 
jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy bez specjalnie zaprojektowanych szczotek (np. specjalnej szczotki do przewodów 
mlecznych o długości 140 cm). 
Dlatego wskazane jest również bieżące zaopatrywanie się w profesjonalne akcesoria i narzędzia do mycia i czyszczenia 
instalacji mlecznych.

Szczotka z rączką

Ergonomiczna, plastikowa rączka.
Włosie z niebieskiego poliestru.
Odporna na wysokie temperatury (do 140°C).
Długość 40 cm.

Szczotka z rączką 40 cm, niebieska

Szczotka z rączką 14 cm, biała

Nazwa/typ

1/5

1/5

01-5249

01-5450

Kod produktu

 01-5249

 01-5450

Szczotka do urządzeń udojowych

Wytrzymała do temperatury 60°C.
Włosie z białego nylonu.
Z ergonomicznym grzbietem z tworzywa.

Szczotka do urządzeń udojowych

Nazwa/typ

1/1001-5244

Kod produktu

 01-5244
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 01-5238

 01-5239

Szczotka do tanków

Wymiary: 125 x 200 mm.
Włosie wykonane z polipropylenu.
Wytrzymała do temperatury 80°C.
Kij sprzedawany osobno.

Szczotka do tanków, bez uchwytu, niebieska

Kij do szczotki do tanków 100 cm

Kij do szczotki do tanków 145 cm

Szczotka do tanków, bez uchwytu, biała 

Nazwa/typ

1/5/10

1/5/10

1/5/10

1/5/10

01-5251

01-5252

01-5254

01-5451

Kod produktu  01-5251

 01-5252

 01-5254

 01-5451

Szczotka do szorowania

Wytrzymała do temperatury 60°C.
Włosie z żółtego tworzywa.
Z ergonomicznym grzbietem z tworzywa.
Długość 22 cm.

Szczotka do szorowania

Nazwa/typ

1/1001-5248

Kod produktu

 01-5248

Szczotka elastyczna

Wytrzymała do temperatury 80°C.
Z elastycznym grzbietem.
Do trudnodostępnych miejsc.
Długość 19 cm.

Szczotka elastyczna

Nazwa/typ

1/1001-5247

Kod produktu

 01-5247

Szczotka do przewodów mlecznych 

Zamontowane spiralnie włosie szczotki 
(o dwóch lub trzech długościach) pozwala na dokładne 
wyczyszczenie wszystkich zakamarków wąskich przewodów.
Ergonomiczna rączka z tworzywa sztucznego.
Bardzo wytrzymała.

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych, 3-stopniowa, z wymienną częścią myjącą

Część myjąca do szczotki do gum strzykowych, 3-stopniowa

1/10

1/10

01-5449

01-5449-001

Szczotka do przewodów mlecznych 3-stopniowa, 50 cm

Szczotka do przewodów mlecznych 2-stopniowa, 40 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

01-5238

01-5239

Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych

Trzystopniowa.
Z wymienną częścią myjącą.
Długość szczotki 48 cm.
Długość części wymiennej 31 cm.

 01-5449

 01-5449-001



 01-5444

 01-5242

 01-5243
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Szczotka do mycia końcówek, z uchwytem, 40 cm

Szczotka do gum strzykowych kołnierzowa, z rączką, 18 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

01-5375

01-5376

Kod produktu

Szczotka do przewodów mlecznych 155 cm

Szczotka do przewodów mlecznych 30 cm

Szczotka do przewodów mlecznych 130 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

01-5242

01-5243

01-5377

Kod produktu

Szczotka do przewodów mlecznych 

Szczotka do mycia końcówek / Szczotka do gum strzykowych

Z ergonomicznym uchwytem podnoszącym komfort pracy.
Bardzo wytrzymałe stilonowe włosie.
Ułatwiają dotarcie do każdego zakamarka gumy strzykowej.

Ze względu na długość dotrze do każdego zakamarka 
wąskich i długich przewodów.

 01-5377

 01-5376

 01-5375

Wanna gospodarcza

Szczotka do mycia rąk

Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika.
Włosie z poliestru.
Z wytrzymałym grzbietem z tworzywa.
Wymiary: 105 x 45 x 30 mm.

Oporna na temp. od -65°C do +85°C.
Wykonana z wysokiej jakości polietylenu.
Odporna na uderzenia i wstrząsy.
Idealna dla przemysłu spożywczego.
Wysoka kwasoodporność.
Łatwa do czyszczenia 
dzięki gładkim powierzchniom.

Szczotka do mycia rąk

Nazwa/typ

101-5444

Kod produktu

Wanna 65 litrów, plastik, 74 x 62 x 25 cm

Obejma do wanny 65 l

Stojak na wannę 65 l

Wanna 100 litrów, plastik, 100 x 62 x 28 cm

Obejma do wanny 100 l

Stojak do wanny 100 l

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

10-5051

10-5051-002

10-5051-001

10-5050

10-5050-002

10-5050-001

Kod produktu

 10-5051

 10-5050

 10-5050-001

 10-5051-001

 10-5050-002

 10-5051-002
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Filtry rurowe

Przeznaczone do stosowania w procesie technologicznym 
pozyskiwania mleka, za pomocą dojarek przewodowych 
oraz hal udojowych i robotów.
Specjalnie dostosowany ścieg 
w połączeniu z odpowiednio dobranymi nićmi 
dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
Wykonane z kalandrowanej 60-gramowej włókniny 
poliestrowo-wiskozowej będącej najbardziej optymalnym materiałem, 
który zapewnia najodpowiedniejszy przepływ mleka, 
przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości materiału na rozerwanie i przetarcie. 

Filtr rurowy 320 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 455 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 620 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 455 x 76 mm, 150 szt.

Filtr rurowy 620 x 76 mm, 150 szt.

Filtr rurowy 810 x 76 mm, 200 szt.

Filtr rurowy 850 x 125 mm, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5650

01-5651

01-5652

01-5653

01-5655

01-5656

01-5680

Kod produktu

Filtr rurowy Kerbl 250 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 320 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 455 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 480 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 500 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 530 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 620 x 57 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 450 x 75 mm, 100 szt.

Filtr rurowy Kerbl 620 x 75 mm, 200 szt.

Filtr rurowy Kerbl 820 x 75 mm, 250 szt.

Filtr rurowy Kerbl 610 x 95 mm, 100 szt.

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/10

1/4

1

1/10

01-5663

01-5665

01-5667

01-5668

01-5669

01-5670

01-5671

01-5666

01-5685

01-5672

01-5673

Nazwa/typ Kompatybilne z: Kod produktu

Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej - 
dopuszczonej do kontaktu z żywnością. 
Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra 
nie tworząc dodatkowego oporu pompie. 
Filtry te szyte są podwójnym ściegiem łańcuszkowym oraz szyciem typu owerlok.
Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane podwójne szwy 
skutecznie zapobiegają rozerwaniu się filtra podczas pracy.
Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, 
które skutecznie chronią zawartość przed zabrudzeniem, 
a także umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk filtra. 

Filtry rurowe KERBL

Miele (Meltec), Lister, Fullwood

DeLaval, Flanco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina

Westfalia, GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte

System Happel 

Meltec

Lemmer, Fullwood, Packo

DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte

SAC 

Lely (Robotic Milker)

Westfalia

DeLaval (Karussell)
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za pomocą dojarek przewodowych oraz hal udojowych i robotów.
Wykonane z najwyższej jakości 75 gramowej włókniny – gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra 
nie tworząc dodatkowego oporu na pompie.
Produkowane bez dodatku kleju ze specjalnie dobranych materiałów zapewniających wysoką wytrzymałość filtra 
na rozerwanie i przetarcia oraz swobodny przepływ mleka podczas procesu doju. 
Produkt ekologiczny – brak dodatku kleju. 
Brak kleju w składzie włókniny powoduje, że mleko szybciej przepływa przez filtr 
i nie obciąża dodatkowo pompy mlecznej.
Specjalnie dostosowany ścieg w połączeniu z odpowiednio dobranymi nićmi 
dają gwarancję jakości na najwyższym poziomie.
Pakowane w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, które skutecznie chronią zawartość 
przed zabrudzeniem oraz umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk.

Przeznaczone do stosowania w procesie technologicznym pozyskiwania mleka, 

Filtry rurowe Premium

Nazwa/typ Kod produktu

Filtr rurowy PREMIUM 320 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy PREMIUM 455 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy PREMIUM 620 x 60 mm, 200 szt.

Filtr rurowy PREMIUM 320 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA

Filtr rurowy PREMIUM 455 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA

Filtr rurowy PREMIUM 620 x 60 mm, 200 szt. Z LOGO KLIENTA

1/10

1/10

1/10

330

240

160

01-5643

01-5644

01-5645

Proponujemy także indywidualny nadruk (logo firmowe)
na opakowaniach dostarczanych przez nas filtrów.
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Filtry krążkowe KERBL

Filtry krążkowe

Przeznaczone do stosowania w gospodarstwach, w których mleko pozyskiwane jest 
za pomocą dojarki bańkowej lub poprzez dój ręczny.
Wykonane z kalandrowanej 30-gramowej włókniny poliestrowo-wiskozowej.
Wysokie właściwości filtrujące, optymalnie szybki przepływ mleka oraz wytrzymałość 
na rozerwanie zarówno w stanie mokrym jak i suchym gwarantują wysoką jakość filtra.

Filtr krążkowy Ø 95 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 114 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 120 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 125 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 160 mm, 200 szt. 

Filtr krążkowy Ø 200 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 240 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Ø 95 mm, 100 szt.

Filtr krążkowy Ø 115 mm, 100 szt.

Filtr krążkowy Ø 120 mm, 100 szt.

Filtr krążkowy Ø 125 mm, 100 szt.

Filtr krążkowy Ø 240 mm, 100 szt.

Nazwa/typ

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

01-5610

01-5611

01-5612

01-5613

01-5617

01-5615

01-5616

01-5600

01-5601

01-5602

01-5603

01-5606

Kod produktu

dopuszczonej do kontaktu z żywnością. 
Gramatura ta to najbardziej optymalny kompromis pomiędzy najskuteczniejszym oczyszczaniem 
mleka z zanieczyszczeń i najmniejszym stopniem hamowania przepływu mleka.
Wysoka  gramatura filtra oraz staranne wykonanie zapobiegają rozerwaniu się oraz gwarantują 
komfort pracy.
Filtry pakowane są w sztywne kartony, które skutecznie chronią zawartość 
przed zabrudzeniem oraz ułatwiają wyciąganie pojedynczych sztuk.

Filtry wykonane są z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej

01-5259

Ślepy strzyk

Z tworzywa sztucznego.
Idealny do dojarek, gdy krowa ma tylko trzy strzyki zdrowe.
Rozwiązuje szybko problem i zapewnia higienę dojenia.
Pasuje do wszystkich kubków strzykowych.

Ślepy strzyk z oczkiem, czarny

Ślepy strzyk, niebieski

Ślepy strzyk, czarny

Ślepy strzyk, pomarańczowy

Ślepy strzyk zaokrąglony, czarny

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5224

01-5257

01-5258

01-5259

01-5325

Nazwa/typ Kod produktu

01-5224

01-5257

01-5258

01-5325

Filtr krążkowy Kerbl Ø 95 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 115 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 120 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 125 mm, 200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl Ø 240 mm, 200 szt.

Ø  200 szt.

Ø  200 szt.

Ø  200 szt.

Ø  200 szt.

Ø  200 szt.

Filtr krążkowy Kerbl 160 mm,

Filtr krążkowy Kerbl 180 mm,

Filtr krążkowy Kerbl 190 mm,

Filtr krążkowy Kerbl 200 mm,

Filtr krążkowy Kerbl 220 mm,

1/50

1/50

1/50

1/50

1/10

1/25

1/25

1/25

1/25

1/25

01-5681

01-5682

01-5683

01-5684

01-5628

01-5623

01-5624

01-5625

01-5626

01-5627

Nazwa/typ Kod produktu
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Nasadki do gum strzykowych

Do zakrywania gumy strzykowej. Pełnią funkcję ślepego strzyku oraz chronią gumę strzykową.
Dla bezpiecznego i higienicznego zdajania krowy z trzech strzyków.

Nasadka na gumę strzykową 57,0 mm

Nasadka na gumę strzykową 60,3 mm

Nasadka na gumę strzykową 63,5 mm

1

1

1

01-5770

01-5771

01-5772

Nazwa/typ Kod produktu

Gąbki do czyszczenia instalacji udojowych

Wzierniki

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Premium

Różne średnice.
10 sztuk w zestawie.

Wykonane z tworzywa sztucznego 
odpornego na wysokie temperatury (gotowanie).
Pakowane po 4 szt.

Usuwa pozostałości w instalacji mlecznej.
Może być używana wielokrotnie, wystarczy ją wypłukać 
w ciepłej wodzie po każdym użyciu.
Solidna, sprężysta na końcówkach.
Do kontaktu z żywnością. 
Pakowane po 12 sztuk.

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 40 mm, 10 szt.

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 50 mm, 10 szt.

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 60 mm, 10 szt.

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 70 mm, 10 szt.

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych Ø 95 mm, 10 szt.

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5260

01-5261

01-5263

01-5264

01-5343

Nazwa/typ Kod produktu

Wziernik, plastik typ Alfa-Laval 

Wziernik, plastik typ Miele 

Wziernik, plastik typ Westfalia 

Wziernik, plastik typ Westfalia Vakustop

1

1

1

1

01-5518

01-5519

01-5520

01-5521

Nazwa/typ Kod produktu

01-5263

01-5264

01-5260

01-5261

01-5343

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 45 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 50 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych PREMIUM, 60 mm

1/10

1/7

1/6

01-5698

01-5699

01-5700

40 mm

40 mm

50 mm

poliwęglan

stal nierdzewna

poliwęglan/stal n.

Nazwa/typ Kod produktu Ø rurociągu

Dostosowanie gąbki do rurociągu

wykonany z:

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych

Do czyszczenia rur w przemyśle spożywczym.
Do kontaktu z żywnością. 
Pakowane po 10 sztuk.

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, 40 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych, 50 mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych,  mm

Gąbka do czyszczenia instalacji udojowych,  mm

Ø 

Ø 

Ø 60

Ø 70

1/10

1/10

1/10

1

01-5260

01-5261

01-5262

01-5269

Nazwa/typ Kod produktu

01-5520 01-552101-551801-5519
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Opalarka gazowa do wymion z dużym zaworem, wąż 3 m

Reduktor ciśnienia do butli gazowej

Opalarka gazowa do wymion z małym zaworem, wąż 1,5 m

Nazwa/typ

1

1

1

01-5108

01-5108-002

01-5112

Kod produktu

Opalarka gazowa do wymion Preventa

Opalarka usuwa włosy wymienia szybko i bezboleśnie, za pomocą 
tzw. "zimnego" płomienia (ok. 200°C).
Zagięty palnik umożliwia wygodną pracę w pozycji wyprostowanej.
Skutecznie eliminuje bakterie i wirusy.
Pomaga w zapobieganiu mastitis.
Skraca czas przygotowania wymion przed dojem oraz poprawia 
ich ogólną higienę.

Podcinacz do ogonów TailWell2

Nazwa/typ

101-2694

Kod produktu

 01-5108

 01-5108-002

 01-2694

 01-5112

Podcinacz do ogonów TailWell2

Znacznie ułatwia i usprawnia strzyżenie krowich ogonów.
Usunięcie włosów z ogona jest konieczne do zapewnienia higieny 
stada, mleka oraz dojarza.
Aby zapewnić najlepszą jakość mleka, ogony powinny być przystrzygane 
dwa razy w roku.
Strzyżenie nie trwa dłużej niż 4 sekundy i może być łatwo przeprowadzone 
podczas dojenia.
Cichy w eksploatacji.
Nie ma ryzyka zranienia zwierzęcia ani operatora.
Nie jest konieczne wstępne przycinanie włosia, 
nawet gdy jest silnie zabrudzone i posklejane.
Na jednych bateriach można podciąć 100 do 200 ogonów.
Pasuje do wszystkich wkrętarek na baterię (14 V/1250 obr./min.)
Dostarczany w poręcznej walizce z tworzywa sztucznego 
do bezpiecznego przechowywania. Dostarczany bez wkrętarki.
Zawiera DVD i podręcznik. 
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Płyn do mycia instalacji Farmcid

Płyn do mycia instalacji Farmsol

Mieszanka kwasów mineralnych i środka powierzchniowo-czynnego, 
przeznaczona do usuwania kamienia mlecznego i wodnego z powierzchni urządzeń w instalacjach udojowych.

Zasadowy produkt przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych, schładzalników, 
usuwania osadów białka, tłuszczu i innych zanieczyszczeń organicznych.

Farmcid 6 kg 

Farmcid 12 kg 

Farmcid 25 kg 

Farmcid 70 kg 

Farmcid 200 kg 

Nazwa/typ

1/128

1/60

1/24

1/6

1/2

01-5064 

01-5063 

01-5062 

01-5061 

01-5060 

Kod produktu

Farmsol 6 kg 

Farmsol 12 kg 

Farmsol 25 kg 

Farmsol 70 kg 

Farmsol 200 kg 

Nazwa/typ

1/128

1/60

1/24

1/6

1/2

01-5070 

01-5069 

01-5068 

01-5067 

01-5066 

Kod produktu

01-5062 01-5063 01-5064

01-5068 01-507001-5069
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Pompa dozująca do beczki 94 cm

Pompa dozująca do beczki 87 cm

Pompa dozująca ręczna 22 cm

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1

01-5396

01-5397

01-5391

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Pompa dozująca do beczki 94 cm

Profesjonalna pompka do beczek (o pojemności od 100 do 220 litrów).
Wykonana z wytrzymałego polipropylenu odpornego na działanie środków chemicznych.
Złożona z 2 ruchomych części, które zapewniają niskie ciśnienie w dyszy, 
dzięki czemu ciecz rozprowadzana jest równomiernie.
Ok. 400 ml/suw.
Bezpiecznie i niezawodnie można nią pompować większość środków chemicznych tj. 
chemię do czyszczenia instalacji udojowych, środków ochrony roślin, nawozów płynnych, olejów, benzyny itp. 
oraz środków spożywczych np. melasę. 
W zestawie znajdują się dwa rodzaje adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie 
i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).
Posiada  obrotowy zawór spustowy zapobiegający kapaniu cieczy.

01-5396

Pompa dozująca do beczki 87 cm

Pompa dozująca ręczna 22 cm

Z wężem.
Do środków czyszczących np. chemii do czyszczenia instalacji udojowych.
Do 200 litrowych beczek.
Z dwoma rodzajami adapterów z różnymi gwintami, co umożliwia dopasowanie 
i prawidłowe zamontowanie pompy do beczek 
ze środkami różnych producentów (55 mm i 69 mm).

Do 1 litrowych butelek i kanistrów.
Ok. 4 ml/suw.
Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 23 mm.

01-5397

01-5391

Pompa dozująca 36 cm

Nazwa/typ

101-5392

Kod produktu

Pompa dozująca 36 cm

Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne oraz oleje  smarowe. 
Pozwala na dokładne i bezpieczne dozowanie środków chemicznych, w tym preparatów 
do czyszczenia instalacji udojowych oraz dostępnych na rynku olei smarowych.
Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 37 mm.
Dwa dodatkowe adaptery, średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 50 i 55 mm.

01-5392
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Pompa dozująca 30 cm

Pompa dozująca 43 cm

Nazwa/typ

1

1

01-5393

01-5394

Kod produktu

Pompa dozująca 30 cm / 43 cm

Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na środki chemiczne oraz oleje  smarowe. 
Pozwala na dokładne i bezpieczne dozowanie środków chemicznych, 
w tym preparatów do czyszczenia instalacji udojowych oraz dostępnych na rynku 
olei smarowych.
Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 50 mm.

6

Pompa dozująca dla baniek 44 cm

Nazwa/typ

101-5395

Kod produktu

Pompa dozująca do baniek 44 cm

Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie środków chemicznych.
Do baniek powyżej 20 kg.
Z nakrętką 61 mm.
Średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 55 mm.

01-5395

01-5394

01-5393

Zawór spustowy 51 mm

Zawór spustowy 61 mm

Reduktor do zaworu spustowego

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1

01-5398

01-5399

01-5400

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Zawór spustowy 51 mm

Reduktor do zaworu spustowego

Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
Przeznaczenie: do kanistrów o pojemności od 5 do 12,5 kg.
Ułatwia dozowanie oraz redukuje ilość marnowanego płynu.
Z nakrętką 51 mm.

Zawór spustowy 61 mm

Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
Przeznaczenie: do kanistrów o pojemności od 20 do 40 kg.
Ułatwia dozowanie oraz redukuje ilość marnowanego płynu.
Z nakrętką 61 mm.

01-5398

01-5399

01-5400
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Separator do mleka FJ130

Urządzenia do przetwórstwa mleka

Maselnica

Doskonałe narzędzie dla gospodarstw domowych zajmujących się przetwórstwem mlecznym. 
Bezobsługowy, bardzo cichy, bezszczotkowy zamknięty silnik elektryczny AC 
o żywotności 2000 godzin pracy zapewnia wydajność 130 litrów mleka na godzinę.
Za pomocą śruby regulacyjnej można ustawić gęstość śmietany w zakresie od 8 do 12% 
(w zależności od temperatury i jakości mleka). 
Innowacyjna technologia „SLOW START”.
Wszystkie istotne elementy mające kontakt z mlekiem wykonane z materiałów 
nieszkodliwych dla zdrowia.
Wodoodporny przycisk on/off z diodą.
Gumowe elementy mocujące zapewniają stabilność urządzenia.

Doskonałe narzędzie do produkcji masła w domowych warunkach oraz w małych gospodarstwach przetwórczych. 
Misa maselnicy o pojemności 10 litrów, zdejmowane mieszadło oraz całe urządzenie wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Urządzenie jest bardzo łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny. 
Maselnica posiada zawór spustowy do odprowadzenia maślanki.
Mocny wielostopniowy silnik o mocy 550 W umożliwia przyśpieszenie 
lub spowolnienie procesu produkcji masła. 
Maselnica posiada automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Wzbogacamy swoją ofertę o nowy typ urządzeń do przetwórstwa mlecznego - wyposażenie małych przyzagrodowych mleczarni. 
Po raz pierwszy na naszym rynku pojawia się linia profesjonalnych urządzeń „Milky” do przerobu mleka na farmach mlecznych. 
Urządzenia te charakteryzują się wysoką jakością, łatwością obsługi oraz estetyką wykonania. 

Opis techniczny urządzenia:
10 litrowy zbiornik na mleko ze stali nierdzewnej.
Uchwyt oraz lejki odpływowe dla odtłuszczonego mleka i śmietany wykonane z bardzo 
wytrzymałego plastiku, przez co urządzenie jest łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny. 
Dwa rodzaje anodyzowanych tarcz w misce (14 mikrometrowej grubości film aluminiowy), 
które są montowane na przemian, raz na płasko (10 szt.) i raz stożkowo (11 szt.) 
w celu uniknięcia dotykania się dysków. 

Sposób użytkowania urządzenia:
Należy napełnić maselnicę od 1 do maks. 4 litrów śmietany.
Przezroczysta pokrywa umożliwia obserwację procesu produkcji masła.
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa wyłączy maselnicę w momencie uniesienia 
przezroczystej pokrywy zapobiegając w ten sposób wypadkom. 

Separator do mleka FJ130

Nazwa/typ

114-0003

Kod produktu

Maselnica FJ 10

Nazwa/typ

114-0200

Kod produktu

14-0003

14-0200
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Mini pasteryzator, kocioł serowarski i do produkcji jogurtów FJ 15

Doskonałe urządzenie wielofunkcyjne idealne do użytku domowego 
oraz w gospodarstwach przetwórczych. 
Przeznaczone do pasteryzacji mleka, owoców, soków owocowych itd., 
ale także do produkcji serów i jogurtów.
Zbiornik zewnętrzny i zbiornik płynu są wykonane ze stali nierdzewnej.
Ustawienie maksymalnej temperatury do 90°C.
Przycisk „reset” umożliwia restart urządzenia w przypadku usterki. 
Kocioł posiada węże do przyłączenia zimnej wody w celu chłodzenia wsadu.
Za pomocą nowej i innowacyjnej elektroniki wodę można ogrzać 
niemal do max. 90°C . 
Czas pasteryzacji, produkcji serów lub jogurtów można zaprogramować 
indywidualnie zgodnie z wymaganiami. 

O ileż łatwiejsze i praktyczniejsze jest wytwarzanie sera, twarogu czy masła w sposób tradycyjny, z zachowaniem wszelkich 
zasad sztuki serowarskiej w dzisiejszych czasach, gdy dostępne są urządzenia ułatwiające nam pracę. Wykorzystanie tych 
urządzeń jest bardzo korzystne i pożądane w małej, tradycyjnej mleczarni. Zgodnie ze starą zasadą serowarską, która mówi, 
że to serowar musi mieć wygodę, a nie wytwarzany ser, czy twaróg, cel komfortu pracy serowara może być w pełni osiąg-
nięty dzięki właśnie takim „sprytnym” urządzeniom. Dla mnie, serowara z ponaddwudziestoletnią praktyką, sam widok 
takich urządzeń  jest bardzo ekscytujący i sprawia, że w myślach już je ustawiam na mojej małej serowni.

Dzięki efektywnej wirówce, niezawodnej masielnicy, kociołkowi serowarskiemu z pełnym osprzętem będziemy mieć więcej 
czasu na konieczne prace ręczne, pielęgnacyjne, a nasz produkt dzięki temu zyska na jakości i marketingowym wizerunku. 
Wykorzystanie dobrych urządzeń w żaden sposób nie kłóci się z tradycją i ręczną wytwórczością, wręcz przeciwnie, ten ele-
ment może być nawet, dzięki uzbrojeniu naszej serowni, bardziej wzmocniony. Na pewno będziemy mieć więcej czasu na 
pracę twórczą i kreację nowych pomysłów. Tradycja jest czymś bardzo żywym, to my ją kontynuujemy,  to my ją tworzymy. 

Serowarstwo od wieków było sztuką praktyczną. Bardzo często powołuję się na książkę Jana Licznerskiego „Praktyczne 
serowarstwo”, która jest chyba najlepszą pozycją tematyczną dla zaawansowanych serowarów, i która stanowi dla mnie 
doskonałą inspirację. W książce tej wyłożone są zasady sztuki serowarskiej w sposób tradycyjny i rzeczowy. Przy wyposaża-
niu naszej małej mleczarni w urządzenia warto sięgnąć do tej fachowej pozycji, lub też skonsultować się z serowarem prak-
tykiem. Pozwoli to nam w sposób optymalny i bardzo efektywny uzbroić się w niezbędny zestaw urządzeń.  [...]

 ----------------------

 .................

Mini pasteryzator, kocioł serowarski i do produkcji jogurtów FJ 15

Nazwa/typ

114-0400

Kod produktu 14-0400

Krzysztof Jaworski – serowar żuławski (fragment książki „Więcej niż mleko”)

Powrót do tradycji w nowoczesnej odsłonie 
z wykorzystaniem urządzeń Milky

Pełna oferta produktów do przetwórstwa mleka 
dostępna na stronie www.milky.pl
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Dojarki przenośne

Kompletna przenośna dojarka Moby

Dojarka przewoźna bańkowa z jednym aparatem dla bydła to idealne urządzenie 
przeznaczone dla małych i średnich stad zwierząt.
Możliwość przewożenia bańki z mlekiem w dojarce przewoźnej odciąża dojarza 
i przyśpiesza zlewanie mleka do zbiornika zbiorczego.
Dojarka jest bardzo prosta w obsłudze oraz posiada niewielką ilość części eksploatacyjnych 
i wymiennych.

Parametry techniczne:
Dwukołowy wózek z jedną rączką.
Typ pompy: sucha.
Moc pompy: 0,75 kW, 230 V, zasilanie 50 Hz.
Wydajność pompy: 180 l/min.
Bańka ze stali nierdzewnej 25 litrów.
W komplecie zestaw szczotek do czyszczenia, pulsator, kolektor i wakuometr.

Przenośna dojarka Moby

Nazwa/typ

101-5324

Kod produktu
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Gumy strzykowe silikonowe

Wpływają na poprawę higieny pozyskiwanego mleka.
Ze względu na gładkość powierzchni i właściwości silikonu, są znacznie łatwiejsze do umycia 
niż standardowe czarne gumy strzykowe.
Wykazano korzystne działanie gum silikonowych na strzyki - gumy silikonowe są elastyczne, 
w czasie masażu lepiej odcinają podciśnienie.

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 96000001 10 mm, 4 szt. 

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 96000201 8 mm, 4 szt. 

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy 8 mm, 4 szt. 

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy 10 mm, 4 szt. 

Silikonowa guma strzykowa typ Alfa Laval 99900901, Harmony 13 mm, 4 szt. 

Silikonowa guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725.23 18 mm, 4 szt. - 

okrągła główka 

Silikonowa guma strzykowa typ SAC 13 mm, 4 szt. 

Silikonowa guma strzykowa typ SAC 15010 14 mm, 4 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1

1/10

1/10

1/10

1

1

01-5711

01-5712

01-5713

01-5716

01-5718

01-5714

01-5763

01-5764

Kod produktu Wymiary [mm]

A=300, B=23, C=20, D=9,5

A=300, B=23, C=20, D=8

A=300, B=23, C=22, D=8

A=300, B=23, C=22, D=9,5

A=305, B=21/23, C=26, D=13

A=170, B=23, D=18

A=310, B=23, C=26, D=13

A=310, B=23, C=26, D=14

ØC

ØDØ
B

A

01-5713

01-5711

01-5712

01-5714

01-5763

01-5716

01-5718

01-5764



01-5729
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ØC

ØDØ
B

A

Gumy strzykowe czarne

Guma strzykowa typ Alfa Laval 96000001 10 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa typ Alfa Laval 96000201 8 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy 8 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa typ Alfa Laval 960016, Agromilk-Czechy, 

Interpuls-Włochy 10 mm , 4 szt. 

Guma strzykowa typ Alfa Laval 99900901, Harmony 13 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725.230 18 mm, 4 szt. 

Wężyk typ Westfalia 7027.2637.190, 160 x 10 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa typ Westfalia 7021.2725 10 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa typ SAC 15010 14 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa typ SAC 13 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa typ Alfa Laval 928322801 11 mm, 4 szt.

Wężyk typ Westfalia 180 mm, 4 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1

1

1/10

1/10

1/10

1/10

1

1

1

1

01-5701

01-5702

01-5703

01-5704

01-5705

01-5706

01-5750

01-5707

01-5709

01-5761

01-5736

01-5729

Kod produktu Wymiary [mm]

A=310, B=24, C=20, D=9,5

A=300, B=23, C=20, D=8

A=300, B=23, C=22, D=8

A=300, B=24, C=22, D=9,5

A=305, B=23, C=26, D=13

A=175, B=23, D=18

A=160, D=10

A=305, B=23, C=27, D=9,5

A=315, B=22, C=26, D=14

A=315, B=23, C=26, D=13

A=315, B=24, C=26, D=11

A=180, D=10

01-5701 01-5702

01-5705

01-5703 01-5704

01-5709

01-5736

01-5761

01-5706

01-5707

01-5750

Gumy strzykowe są produkowane z nowego, ulepszonego surowca o specjalnie dobranym składzie 
(wysokiej jakości mieszanka gumowa NBR, posiadająca atesty PŻH i Europejskie FDA).
W okresie eksploatacji (6 miesięcy - ok. 2500 dojów) nie zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
Wewnętrzna powierzchnia gum jest wyjątkowo gładka.
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Gumy strzykowe czarne | Import Włochy

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari. 
Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka gumowa zapewniają komfort 
oraz długą żywotność produktu.
W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie zmieniają swoich właściwości 
ani parametrów pracy.
Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000001, 8 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96000002, 8 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 96001683 "krótki kubek" 10 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 90759501 "krótki kubek" 10 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval MC-31, 990666-01, 906836-01 

10 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval MC-11 92832801 11 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900901 20 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Alfa Laval 99900701 24,4 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 7021.2725.110 19 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 7022.2725.150 19 mm, 4 szt. 

Guma strzykowa Spaggiari typ Westfalia 7021.2725.030 10 mm, 4 szt. 

Wężyk Spaggiari typ Westfalia 7027.2637.100 140 x 10 mm, 4 szt.

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01-5731

01-5738

01-5733

01-5732

01-5740

01-5739

01-5730

01-5741

01-5734

01-5767

01-5735

01-5749

Kod produktu Wymiary [mm]

A=300, B=24, C=20, D=8

A=300, B=24, C=20, D=8

A=300, B=22, C=23, D=9,5

A=290, B=24, C=23, D=9,5

A=303, B=22, C=27, D=10

A=315, B=24, C=26, D=11

A=315, B=20, C=26, D=20

A=340, B=20, C=26, D=24,4

A=173, B=23, C=27, D=19

A=177, B=24, C=27, D=19

A=300, B=22, C=30, D=8

A=140, B=10, C=10

01-576701-5749

01-5731

01-5733

01-5740

01-5730

01-573401-5735

01-5732

01-5738

01-5739

01-5741
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01-5366 01-5229

01-5220

01-5221

Cedzidła

Cedzidła metalowe

Cedzidła z tworzywa sztucznego

Korpus wykonany z nierdzewnego stopu.

Korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Stanowi doskonałą alternatywę dla dużo droższych cedzideł metalowych.
Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na wysokie temperatury 
(mycie i dezynfekcja gorącą wodą) oraz niskie, łatwością mycia 
(również w żrących środkach myjąco-dezynfekujących stosowanych do urządzeń udojowych), 
a także sztywnością konstrukcyjną.
Nadaje się do stosowania na bańce udojowej, jak również bezpośrednio na zbiorniku chłodzącym.
Posiada docisk przytrzymujący filtr.

01-5364-00101-5364-002 01-5364-003

01-5365

01-5365-001

01-5365-002 01-5365-003

Cedzidło małe metalowe z wkładami Ø 114 mm 

Cedzidło małe, korpus metalowy Ø 114 mm 

Cedzidło małe - wkład rzadki Ø 4 mm / 177 otworów 

Cedzidło małe - wkład gęsty chromoniklowy (OH18N9) 

oczko siatki 0,50 mm 

Cedzidło duże metalowe z wkładami Ø 240 mm 

Cedzidło duże - korpus metalowy Ø 240 mm 

Cedzidło duże - wkład gęsty chromoniklowy (OH18N9) 

oczko siatki 0,63 mm 

Cedzidło duże - wkład rzadki, Ø 4 mm / 212 otworów

Nazwa/typ

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

01-5364

01-5364-001

01-5364-002

01-5364-003

01-5365

01-5365-001

01-5365-002

01-5365-003

Kod produktu

Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 115 mm

Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 155 mm, 12 litrów

Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 95 mm

Cedzidło z tworzywa sztucznego Ø 120 mm

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10/50

01-5366

01-5229

01-5220

01-5221 

Kod produktu

01-5364



01-5568 

01-5567 
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Przewody mleczne PVC

Ø
B

Ø
A

Przewody mleczne PVC Spaggiari

4 niebieskie paski.
Najwyższej jakości materiał i wykonanie.

Przewody mleczne PVC

1 niebieski pasek.
Długa żywotność.

Przewody mleczne PVC Can Agri

Wykonane z wysokiej jakości materiału odpornego na działanie środków myjących. 
Produkowane na bazie najlepszych szwedzkich surowców.
Charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz długą żywotnością. 
Posiadają atest NIZP.

01-5511

01-5512

01-5525

01-5526

01-5551

01-5552

01-5553

Przewód mleczny PVC Spaggiari 14,5 x 24,5 mm, 30 m

Przewód mleczny PVC Spaggiari 16 x 26 mm, 30 m

Przewód mleczny PVC Spaggiari 14 x 23 mm, 25 m, 4 nieb.paski

Przewód mleczny PVC 14 x 23,6 mm, 25 m

Przewód mleczny PVC 16 mm, 25 m

Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm, 25 m

Przewód mleczny PVC 16 x 26 mm, 25 m

Przewód mleczny „C” PVC 14 x 24 mm, 25 m

Przewód mleczny „C” PVC 16 x 26 mm, 25 m

Przewód mleczny „C” PVC 7 x 13 mm, 25 m

Przewód mleczny „C” PVC 7 x 13 mm x2, 25 m

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01-5511

01-5512

01-5553

01-5525

01-5526

01-5551

01-5552

6

7

8

01-5565

01-556

01-556

01-556

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm / 0,8 m

Przewód mleczny PVC (bezbarwny) wykonany z materiału odpornego na działanie 
środków myjących oraz na trudne warunki środowiskowe panujące w oborze. 
Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na odkształcenia.
Posiada wyjątkowo gładką powierzchnię, co ułatwia mycie 
i zachowanie odpowiedniej czystości. 
Średnica wewnętrzna 14 mm, zewnętrzna 24 mm; długość 0,80 m.

Przewód mleczny PVC 14 x 24 mm, 0,8 m

Nazwa/typ

101-5563

Kod produktu 01-5563

01-5565 

01-5566 
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01-5562

01-5550

Przewody mleczne gumowe

Specjalnie dobrana mieszanka gumowa.
Długa żywotność.

Przewody mleczne silikonowe

Odporne na działanie niskich temperatur.
Długa żywotność.

Ø
B

Ø
A

01-5530

Przewód mleczny silikonowy 14 x 24 mm, 0,8 m

Przewód mleczny silikonowy 14 x 24 mm, 25 m

Przewód mleczny silikonowy 14 x 25 mm, 0,8 m

Nazwa/typ

1

1

1

01-5549

01-5548

01-5530

Kod produktu 01-5548

01-5549

01-5509

01-5510

01-5543

01-5544 01-5542

01-5528

Przewód mleczny Spaggiari 14 mm, 20 m

Przewód mleczny Spaggiari 16 mm, 20 m

Przewód mleczny 14 x 25 mm, 25 m

Przewód mleczny 14 x 25 mm, 25 m

Przewód mleczny 16 x 27 mm, 25 m

Przewód mleczny 14 x 25 mm, 25 m

Przewód mleczny 16 x 27 mm, 25 m

Przewód mleczny 16 x 27 mm, 25 m

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

1

01-5509

01-5510

01-5542

01-5543

01-5550

01-5562

01-5528

01-5544

Kod produktu Dodatkowe informacje

1 biały pasek

1 biały pasek

1 niebieski pasek 

3 pomarańczowe paski 

1 zielony pasek 

1 zielony pasek 

1 niebieski pasek 

3 pomarańczowe paski 

Przewody mleczne silikonowe i gumowe

Przewody podciśnienia

Przewody podciśnienia główne pojedyncze

Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
Długa żywotność.

Przewód podciśnienia Spaggiari główny 11 x 21 mm, 35 m

Przewód podciśnienia Spaggiari główny 13 x 24 mm, 35 m

Przewód podciśnienia główny 12 x 22 mm, 20 m

Przewód podciśnienia Spaggiari pojedynczy 7 x 14 mm, 50 m

Przewód podciśnienia pojedynczy PVC 7 x 14 mm, 25 m

Przewód podciśnienia pojedynczy 7 x 13 mm, 20 m

Przewód podciśnienia Spaggiari pojedynczy 7,6 x 14,5 mm, 50 m

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

01-5557

01-5558

01-5561

01-5532

01-5535

01-5560

01-5556

Kod produktu Dod. informacje

.

.

.

1 czerwony pasek 

1 niebieski pasek 

01-5557

01-5558

01-5535

01-553201-5561 01-5556

01-5560
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01-5516

01-5517

01-5516

01-5517

01-5534 01-553401-5559 01-5559

01-5569 01-5569

01-5554

01-5555

01-5554

01-5555

Przewody podciśnienia podwójne Przewody podciśnienia podwójne

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 2,35 m

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 35 m

Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7 x 14 mm, 35 m

Przewód podciśnienia podwójny 7,6 x 13,2 mm, 25 m

Przewód podciśnienia podwójny PVC 7 x 13,4 mm, 25 m

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 20 m

Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7,6 x 14,5 mm, 35 m

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm x2, 0,8 m

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 2,35 m

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 35 m

Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7 x 14 mm, 35 m

Przewód podciśnienia podwójny 7,6 x 13,2 mm, 25 m

Przewód podciśnienia podwójny PVC 7 x 13,4 mm, 25 m

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm, 20 m

Przewód podciśnienia Spaggiari podwójny 7,6 x 14,5 mm, 35 m

Przewód podciśnienia podwójny 7 x 13 mm x2, 0,8 m

Nazwa/typ Nazwa/typ

1/5

1/5

1

1

1

1

1

1

1/5

1/5

1

1

1

1

1

1

01-5516

01-5517

01-5554

01-5534

01-5536

01-5559

01-5555

01-5569

01-5516

01-5517

01-5554

01-5534

01-5536

01-5559

01-5555

01-5569

Kod produktu Kod produktuDod. informacje Dod. informacje

1 niebieski pasek 

1 niebieski pasek 

1 czerwony pasek 

1 niebieski pasek 

1 niebieski pasek 

1 niebieski pasek 

1 czerwony pasek 

1 niebieski pasek 

Ø
B

Ø
A

Ø
B

Ø
A

01-5536 01-5536

Bardzo trwałe.
Dla osób prawo- i leworęcznych.
Gładkie pionowe cięcie.

Bardzo trwałe.
Dla osób prawo- i leworęcznych.
Gładkie pionowe cięcie.

Ścianki przewodu wzmacniane specjalnym metalowym drutem. Ścianki przewodu wzmacniane specjalnym metalowym drutem.

Przewody podciśnienia krótkie Przewody podciśnienia krótkie

Przewód podciśnienia krótki 7 x 200 mm, 4 szt.

Przewód podciśnienia krótki 7 x 230 mm, 4 szt.

Przewód podciśnienia krótki 7 x 200 mm

Przewód podciśnienia silikonowy krótki 7 x 13 mm, 0,22 m

Przewód podciśnienia krótki 7 x 200 mm, 4 szt.

Przewód podciśnienia krótki 7 x 230 mm, 4 szt.

Przewód podciśnienia krótki 7 x 200 mm

Przewód podciśnienia silikonowy krótki 7 x 13 mm, 0,22 m

Nazwa/typ Nazwa/typ

1/5

1/5

1/50

1/100

1/5

1/5

1/50

1/100

01-5514

01-5515

01-5537

01-5531

01-5514

01-5515

01-5537

01-5531

Kod produktu Kod produktuDod. informacje Dod. informacje

Nożyce do cięcia przewodów

Nazwa/typ

101-5529

Kod produktu

Nożyce do cięcia przewodów

Nazwa/typ

101-5529

Kod produktu

1 niebieski pasek 

1 niebieski pasek 

1 niebieski pasek 

1 niebieski pasek 

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 25 x 33 mm, 60 m

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 30 x 38 mm, 60 m

Przewód do transportu mleka 01-5539 - sprzedaż na metry (wielokrot. 10 m)

Przewód do transportu mleka 01-5540 - sprzedaż na metry (wielokrot. 10 m)

Nazwa/typ

1

1

1

1

01-5539

01-5540

01-5539-001

01-5540-001

Kod produktu Dod. informacje

1 niebieski pasek

1 niebieski pasek

1 niebieski pasek

1 niebieski pasek

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 25 x 33 mm, 60 m

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 30 x 38 mm, 60 m

Nazwa/typ

1

1

01-5539

01-5540

Kod produktu Dod. informacje

1 niebieski pasek 

1 niebieski pasek 

01-5537 01-5537

01-5514

01-5515

01-5514

01-551501-5531 01-5531

01-5529

01-5529

Przewody do transportu mleka Przewody do transportu mleka

Nożyce do cięcia przewodów
Nożyce do cięcia przewodów

01-5539

01-5540

01-5539

01-5540

Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
Długa żywotność.

Najwyższej jakości materiał i wykonanie.
Długa żywotność.

01-5539-001

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 25 x 33 mm - sprzedaż na metry - wielokrotność 10 m

1

01-5540-001

Przewód do transportu mleka Metalflex/Armorvin 30 x 38 mm - sprzedaż na metry - wielokrotność 10 m

1



Kolektory

Kolektor 120 ml

Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację 
przebiegu doju.
Średnica króćców 10 mm.

Przeznaczony do udoju średnio wydajnych krów.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Solidnie wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Sprawdzona jakość.

01-5355-001

01-5355-004

Kolektor 150 ml

72

Kolektor kompletny 150 ml,  króćców 10 mm, wylot  14 mm 

Korpus górny kolektora 150 ml  króćców 10 mm, niebieski 

Zawór kolektora 150 ml (guma - stal) 

Korpus dolny kolektora 150 ml (wylot  14 mm) 

Uszczelka zaworu kolektora 150 ml 

Zawór powietrzny kolektora 150 ml: 01-5356 i 01-5355

Ø Ø

Ø

Pierścień uszczelniający kolektora 150 ml, czarny

Ø

Korek kolektora 150 ml

Blokada zaworu kolektora (stary typ), gumowa

Nazwa/typ

01-5355

01-5355-001

01-5355-002

01-5355-003

01-5355-004

01-5355-005

01-5355-007

01-5356-007

01-5413

Kod produktu

1

1/5

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/100

Kolektor 120 ml kompletny

Korpus górny kolektora 120 ml, Ø króćców 10 mm

Pierścień uszczelniający kolektora 120 ml, czerwony

Zawór kolektora 120 ml, guma/stal

Uszczelka zaworu kolektora 120 ml, z wtopką

Korpus dolny kolektora 120 ml, przezroczysty

Uszczelka zaworu kolektora 120 ml bez wtopki

Nazwa/typ

01-5354

01-5354-001

01-5354-002

01-5354-003

01-5354-003-1

01-5354-004

01-5354-005

Kod produktu

1

1/5

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5355-002

01-5355-005

01-5355-007

01-5356-007

01-5413 

01-5354-002

01-5354-005

01-5354-003

01-5354-004

01-5354-003-1

01-5354 

01-5355 

01-5354-001

01-5355-003
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01-5367-006

01-5367-001

01-5367-002

01-5367 

01-5230 

01-5412 

Kolektor 150 ml - PSU

Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację 
przebiegu doju.

Kolektor 175 ml

Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
Przezroczysty korpus dolny 
ułatwia obserwację przebiegu doju.

Kolektor 150 ml - PSU kompletny

Korpus górny kolektora 150 ml - PSU 

Korpus dolny kolektora 150 ml - PSU 

Zawór kolektora 150 ml PSU - silikon - stal

Uszczelka zaworu kolektora 150 ml - PSU 

Korek kolektora 150 ml - PSU 

Zawór powietrzny kolektora 150 ml - PSU 

Pierścień uszczelniający kolektora 150 ml - PSU

Blokada zaworu kolektora (nowy typ), gumowa 

1

1

1

1

1

1

1

1

1/100

01-5367

01-5367-001

01-5367-002

01-5367-003

01-5367-004

01-5367-005

01-5367-006

01-5367-007

01-5412

Nazwa/typ Kod produktu

Kolektor, 175 ml 

Korpus dolny kolektora 175 ml 

Pierścień uszczelniający kolektora 175 ml, Ø 74 mm 

Guma do zaworu kolektora 175 ml 

Trzpień stalowy do kolektora 175 ml, dł. 33 mm 

Blokada zaworu kolektora 175 ml 

Zawór powietrzny kolektora 175 ml 

Odbojnik gumowy kolektora 175 ml

1

1/10

1/10

1/10

1/10

1

1/10

1

01-5230

01-5230-001

01-5230-002

01-5230-003

01-5230-004

01-5230-005

01-5230-006

01-5230-007

Nazwa/typ Kod produktu

01-5230-004

01-5230-001

01-5230-005

01-5367-005

01-5367-007

01-5367-003

01-5367-004

01-5230-002

01-5230-003

01-5230-006

01-5230-007



74

Kolektor 360 ml, Harmony - De Laval 

Zamknięcie drutowe kolektora 360 ml, Harmony - De Laval 

Odpowietrznik kolektora 360 ml, Harmony - De Laval 

Korpus dolny kolektora 360 ml, Harmony - De Laval 

Uszczelka zewnętrzna kolektora 360 ml, Harmony - De Laval 

Zawór kolektora 360 ml, Harmony - De Laval 

Uszczelka wewnętrzna kolektora 360 ml, Harmony - De Laval 

Tuleja kolektora 360 ml, Harmony - De Laval 

Korpus górny kolektora 360 ml, Harmony - De Laval 

Korpus górny kompletny kolektora 360 ml, Harmony - De Laval

Nazwa/typ

01-5278

01-5278-001

01-5278-002

01-5278-003

01-5278-004

01-5278-005

01-5278-006

01-5278-007

01-5278-008

01-5278-009

Kod produktu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektor Classic Westfalia, 300 ml 

Nakrętka korpusu kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Rozdzielacz powietrza kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Wieszak kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Korpus górny kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Pierścień uszczelniający kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Zawór kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Korpus dolny kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Uszczelka zaworu kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Amortyzator kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Blaszka kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Uchwyt kolektora Classic Westfalia, 300 ml 

Bolec kolektora Classic Westfalia, 300 ml, M6 x 115 mm 

Uszczelka wewnętrzna korpusu górnego kolektora 

Classic Westfalia, 300 ml

Nazwa/typ

01-5277

01-5277-001

01-5277-002

01-5277-003

01-5277-004

01-5277-005

01-5277-006

01-5277-007

01-5277-008

01-5277-009

01-5277-010

01-5277-011

01-5277-012

01-5277-013

Kod produktu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.

Kolektor 360 ml Harmony De Laval

Uwaga: w tym modelu kolektora należy zwrócić szczególną uwagę 
na wygląd korpusu górnego i dolnego - może to być przyczyną błędu w zamówieniu!

01-5278-002

01-5278-004

01-5278-008 01-5278-009

01-5278-005

01-5278

01-5277

01-5277-008

01-5277-009

01-5277-013

01-5277-012

01-5278-006

01-5278-001

01-5278-003

01-5278-007

01-5277-006

01-5277-010

01-5277-011

01-5277-005

01-5277-001

01-5277-00401-5277-007
01-5277-002

01-5277-003

Kolektor 300 ml Classic Westfalia 

Korpus górny wykonany ze stali nierdzewnej.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację 
przebiegu doju.
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Mlekometr Waikato 30 kg

30 kg, oryginalny WAIKATO.
Niezbędny przy sprawdzaniu wydajności mlecznej krów.
Pomocny przy analizie zawartości zawartości tłuszczu.
Obejma w osobnej sprzedaży.

01-5207

01-5219-00101-5207-002

Mlekometr Waikato 30 kg 

Obejma mocująca do mlekometru Waikato 30 kg

Przenośny wspornik do mlekometru Waikato 30 kg

Nazwa/typ

01-5207

01-5207-002

01-5219-001

Kod produktu

1

1

1

01-5358-008

01-5358-002

01-5358-004

01-5358-009

01-5358-003

01-5358-00701-5358-005

01-5358

01-5358-002-101-5358-007-1

01-5358-001

Kolektor 240 ml kompletny, króćce Ø 8 mm, wylot Ø 14 mm 

Korpus dolny kolektora 240 ml, przezroczysty, wylot Ø 14 mm 

Korpus górny kolektora 240 ml, z tworzywa, króćce Ø 8 mm 

Rozdzielacz podciśnienia kolektora 240 ml, z tworzywa 

Uchwyt kolektora 240 ml, stal nierdzewna 

Pierścień uszczelniający kolektora 240 ml 

Zawór kolektora 240 ml (guma - stal)  

Uszczelka zaworu kolektora 240 ml - blokada 

Nakrętka kolektora 240 ml, z tworzywa 

Pierścień uszczelniający korpusu górnego kolektora 240 ml 

Sworzeń nierdzewny zaworu kolektora 240 ml

Nazwa/typ

1

1

1

1/5

1/5

1/5

1/10

1/10

1/5

1/5

1/10

01-5358

01-5358-001

01-5358-002

01-5358-003

01-5358-004

01-5358-005

01-5358-007

01-5358-008

01-5358-009

01-5358-002-1

01-5358-007-1

Kod produktu

Kolektor 240 ml

Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Przezroczysty korpus dolny ułatwia obserwację przebiegu doju.
Wylot mleka o średnicy 14 mm.
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Pulsatory

Pulsator HP-100 - części zamienne

Uwaga: produkt kompletny (kod 01-5350) został wycofany ze sprzedaży.

Uszczelka HP-100, duża 

Uszczelka HP-100, mała  

Pokrywa pulsatora HP-100, z tworzywa sztucznego  

Zawleczka HP-100/101/102, nierdzewna 

Ślizgacz pulsatora HP-100, metalowy  

Uchwyt sprężyny HP-100  

Sprężyna przerzucająca (ocynkowana)

Ramię przerzucające HP-100 (nowe)  

Uchwyt ślizgacza HP-100 (nowy)  

Ślizgacz przerzucający HP-100/102 

Pierścień stalowy tłoczyska (ocynkowany)

Suwak sterujący HP-100  

Podkładka uszczelniająca HP-100, 0,4 mm 

Pierścień zamykający HP-100, z tworzywa sztucznego  

Membrana pulsatora HP-100

Ośka łącząca membrany 6,05 mm do pulsatora HP-100

Ośka łącząca membrany 6,10 mm do pulsatora HP-100

Ośka łącząca membrany 6,15 mm do pulsatora HP-100

Nazwa/typ

01-5350-001

01-5350-002

01-5350-003

01-5350-004

01-5350-005

01-5350-006

01-5350-007

01-5350-008

01-5350-009

01-5350-010

01-5350-011

01-5350-013

01-5350-014

01-5350-016

01-5350-024

01-5350-025

01-5350-026

01-5350-027

Kod produktu

1/10

1/10

1/5

1/5

1/5

1/10

1/10

1/5

1/10

1/10

1/50

1/10

1/50

1/50

1/20

1/10

1/10

1/10

01-5350-013

01-5350-008

01-5350-027

01-5350-026

01-5350-025

01-5344

01-5350-016

01-5352

01-5349

01-5350-014

01-5350-009

01-5350-024

01-5350-005

01-5350-011

01-5350-00601-5350-00301-5350-001 01-5350-002 01-5350-004

01-5350-01001-5350-007

01-5352-01101-5352-016 01-5352-010

Pulsator pneumatyczny 60/40

Pulsacja 60/40.
Pokrywka ze stali nierdzewnej.
Korpus pulsatora wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera może być 
stosowany do różnego rodzaju dojarek.

Pulsator pneumatyczny 60/40 zielony - dla krów

Pulsator pneumatyczny 60/40 szary - dla krów

Membrana pulsatora, duża

Membrana pulsatora, mała

Filtr pulsatora pneumatycznego

Adapter do pulsatora Kerbl

Nazwa/typ

01-5344

01-5352

01-5352-011

01-5352-016

01-5352-010

01-5349

Kod produktu

1

1

1/10

1/10

1/10

1/20
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Adapter kompletny do DUOVAC

Adapter pulsatora pneumatycznego 
na bańkę ALFA

Adaptery

01-5785

01-5786

01-5363 

01-5351 

01-5784

Adapter dojarki przewodowej 

Adapter do konwi STD 

Adapter uchwytu metalowego (wieszaka) 

Adapter dojarki przewodowej WF - zamiennik 

Adapter połączenia między zaworem i pulsatorem

Adapter kompletny do DUOVAC

Uszczelka adaptera DUOVAC

Nazwa/typ

Nazwa/typ

01-5783

01-5784 

01-5785 

01-5786 

01-5787

01-5363

01-5363-003

Kod produktu

Kod produktu

1

1

1

1

1

1/5

1/10

Adapter pulsatora pneumatycznego na bańkę ALFA

Uszczelka małego korpusu

Pierścień o-ring, guma olejoodporna

Zaworek - uszczelka adaptera na bańkę

Uszczelka kołnierza

Nazwa/typ

01-5351

01-5351-004

01-5351-005

01-5351-006

01-5351-007

Kod produktu

1/5

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5351-007

01-5783

01-5787

01-5363-003

01-5351-006

01-5351-00401-5351-005

Pulsator pneumatyczny Nedlac

Pulsacja 60/40.
Dostępny w dwóch opcjach:
z pokrywą ze stali nierdzewnej,
z pokrywą z tworzywa sztucznego.

Pulsator pneumatyczny z nierdzewną pokrywą 

Pulsator pneumatyczny z pokrywą plastikową, niebieski 

Pulsator pneumatyczny z pokrywą plastikową, zielony

Nazwa/typ

01-5279

01-5280

01-5281

Kod produktu

1

1

1

01-5279 01-5280 01-5281

Adaptery inne



01-5381

01-5385

01-5381

01-5385
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Wiadro do instalacji udojowych niebieskie, uchwyt 143 mm, 30 l

Wiadro do instalacji udojowych zielone, uchwyt 143 mm, 30 l

Wiadro do instalacji udojowych niebieskie, uchwyt 117 mm, 30 l

Wiadro do instalacji udojowych zielone, uchwyt 117 mm, 30 l

Pokrywa z 2 otworami, 13-17 mm

Pokrywa z 2 otworami, 16-20 mm

Uszczelka do pokrywy do wiader udojowych

Bańka nierdzewna 25 l, Ø 180 mm, uchwyt 117 mm

Bańka nierdzewna 30 l

Pokrywa do bańki nierdzewnej 14 x 17 mm

Gumowa uszczelka do wiadra do instalacji udojowych

Pokrywa zbiornika na mleko i konwi 20 l gumowa

Uszczelka pokrywy bańki

Uszczelka pokrywy bańki aluminiowej

Uszczelka konwi na mleko 10 l, gumowa

Uszczelka konwi na mleko 20 l, gumowa

Uszczelka bańki czeskiej, gumowa

Uszczelka bańki udojowej, silikonowa

Nazwa/typ

01-5381

01-5382

01-5385

01-5386

01-5388

01-5389

01-5390

01-5283

01-5284

01-5285

01-5210-001

01-5408

01-5353-006

01-5353-006-1

01-5406

01-5407

01-5409

01-5435

Kod produktu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/90

1/10

1/10

1/100

1/100

1

1/100

Wiadro do instalacji udojowych czerwone, uchwyt 143 mm, 30 l

Wiadro do instalacji udojowych niebieskie, uchwyt 143 mm, 30 l

Wiadro do instalacji udojowych zielone, uchwyt 143 mm, 30 l

Wiadro do instalacji udojowych czerwone, uchwyt 117 mm, 30 l

Wiadro do instalacji udojowych niebieskie, uchwyt 117 mm, 30 l

Wiadro do instalacji udojowych zielone, uchwyt 117 mm, 30 l

Pokrywa z 2 otworami, 13-17 mm

Pokrywa z 2 otworami, 16-20 mm

Uszczelka do pokrywy do wiader udojowych

Bańka nierdzewna 25 l, Ø 180 mm, uchwyt 117 mm

Bańka nierdzewna 30 l

Pokrywa do bańki nierdzewnej 14 x 17 mm

Gumowa uszczelka do wiadra do instalacji udojowych

Pokrywa zbiornika na mleko i konwi 20 l gumowa

Uszczelka pokrywy bańki

Uszczelka pokrywy bańki aluminiowej

Uszczelka konwi na mleko 10 l, gumowa

Uszczelka konwi na mleko 20 l, gumowa

Uszczelka bańki czeskiej, gumowa

Uszczelka bańki udojowej, silikonowa

Nazwa/typ

01-5380

01-5381

01-5382

01-5384

01-5385

01-5386

01-5388

01-5389

01-5390

01-5283

01-5284

01-5285

01-5210-001

01-5408

01-5353-006

01-5353-006-1

01-5406

01-5407

01-5409

01-5435

Kod produktu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/90

1/10

1/10

1/100

1/100

1

1/100

Bańki Bańki

01-5388

01-5388

01-5382

01-5386

01-5381

01-5385

01-5283 

01-5284 

01-5283 

01-5284 

01-5380

01-5384 

01-5285 
01-5285 

01-5389

01-5389

Bańki i akcesoria Bańki i akcesoria

Wykonane ze stali nierdzewnej lub najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Różne pojemności.

Wykonane ze stali nierdzewnej lub najwyższej jakości tworzywa sztucznego.
Różne pojemności.

01-5210-001

01-5210-001

01-5353-006 

01-5353-006 

01-5353-006-1

01-5353-006-1

01-5409

01-5409

01-5435 

01-5408 

01-5390

01-5406 

01-5407

01-5435 

01-5408 

01-5390

01-5406 

01-5407

01-5382

01-5386

01-5382

01-5386
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01-5427

01-5426

Zawór zwrotny pokrywy

Osłona zaworu pokrywy (tworzywo sztuczne)

Uszczelka osłony zaworu pokrywy

Nakrętka pokrywy bańki (tworzywo sztuczne)

Uszczelka pokrywy bańki

Zawór zwrotny pulsatora, gumowy 

Zawór zwrotny pulsatora, silikonowy

Uszczelka zaworu pulsatora, gumowa 

Uszczelka zaworu pulsatora, silikonowa

Nazwa/typ

01-5353-002

01-5353-003

01-5353-004

01-5353-005

01-5353-006

01-5401

01-5431

01-5402

01-5432

Kod produktu

1/20

1/10

1/10

1/20

1/10

1/250

1/250

1/250

1/250

Części pokrywy bańki

01-5401 

01-5432

01-5402 

01-5431 

01-5353-003

01-5353-00401-5353-002

01-5353-00601-5353-005

Dysza myjąca, kompletna 

Dysza myjąca, 23 mm, żółta 

Dysza myjąca, 23 mm, pomarańczowa 

Dysza myjąca, 23 mm, niebieska 

Dysza myjąca, 23 mm, zielona 

Dysza myjąca, 23 mm, czarna 

Dysza myjąca, 23 mm, niebieska

Nazwa/typ

01-5293 

01-5294 

01-5295 

01-5296 

01-5297 

01-5298 

01-5299

Kod produktu

1

1

1

1

1

1

1

01-5298 

01-5299

01-5293 

01-5296 01-5297 

Dysze myjące

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
odpornego na wysokie i ujemne temperatury.

Pokrywa do wiadra do instalacji udojowej

Wykonana z poliwęglanu.
Zakrzywiony kształt z dwoma króćcami do węży.
Na środku element do mocowania blokady pokrywy.

Pokrywa wiadra do instalacji udojowej 25/30 litrowego*

Uszczelka gumowa pokrywy wiadra do instalacji udojowej

Blokada pokrywy 01-5426, do wiadra z uchwytem 117 mm

*króćce 13 x 17 mm

Nazwa/typ

01-5426

01-5427

01-5428

Kod produktu

1/20

1/50

1/50
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01-5361-005

01-5361-027

01-5361-017

01-5361-005-1

Agregat próżniowy

Myjnia dojarki

Pozostałe urządzenia

01-5361-001 01-5361-004

01-5361-025 01-5361-025-1

Pokrywa przezroczysta zbiornika próżniowego VPU-70

Uszczelka pod pokrywę zbiornika VPU-70

Pokrywa zbiornika z wlotem 1 i 1/4" 

Rura zbrojona gumowa 1 i 1/4" 

Rura zbrojona gumowa 1" 

Sprzęgło kompletne VP-70/PA - z włóknem szklanym 

Tarcza bierna sprzęgła VP-70/PA z włóknem szklanym 

Tarcza czynna sprzęgła VP-70/PA z włóknem szklanym

Wkładka gumowa sprzęgła

Zawór odwadniający, gumowy VP-70 

Wakuometr (mały), gwint 1/4" 

Wakuometr (duży), gwint 1/4" 

Zawór odwadniający, kompletny

Uszczelka gumowa WA 3

Zawór powietrzny z tworzywa WA 3

Sprężyna zaworu powietrznego z tworzywa WA 3 (ocynkowane)

Prowadnica sprężyny WA 3 (tworzywo)

Sprężyna membrany myjni WA 3 (ocynkowana)

Membrana gumowa WA 3

Przewód odprowadzający kompletny z kulą

Korek gumowy WA 3

Nazwa/typ

Nazwa/typ

01-5361-001

01-5361-002

01-5361-004

01-5361-005

01-5361-005-1

01-5361-016

01-5361-016-1

01-5361-016-2

01-5361-017

01-5361-021

01-5361-025

01-5361-025-1

01-5361-027

01-5359-001

01-5359-004

01-5359-005

01-5359-006

01-5359-007

01-5359-008

01-5359-010

01-5359-011

Kod produktu

Kod produktu

1

1/5

1

1

1

1

1/5

1/5

1/5

1/10

1

1

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-5361-002

01-5359-00101-5359-004

01-5359-010

01-5359-008 01-5359-011

01-5361-016-1

01-5361-021

01-5361-016

01-5361-016-2

01-5359-005

01-5359-007

01-5359-006
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Smarownica pompy VP-70

Smarownica pompy VP-70 - kompletna

Zbiornik oleju smarownicy VP-70

Podkładka zbiornika oleju VP-70 (korkowa)

Korpus główny smarownicy VP-70 (część czarna)

Rurka smarownicy VP-70

Rurka zasysająca VP-70 (tworzywo)

Korpus dolny smarownicy VP-70 (część przezroczysta)

Podkładka VP-70 (fibrowa)

Końcówka przewodu smarownicy VP-70 (część mosiądz)

Przewód PVC smarownicy VP-70, 15 cm

Nazwa/typ

01-5362

01-5362-001

01-5362-002

01-5362-003

01-5362-004

01-5362-007

01-5362-009

01-5362-010

01-5362-011

01-5362-012

Kod produktu

1

1

1/5

1/5

1/5

1/10

1/5

1/10

1/10

1/5

01-5235

01-5234

Olej smarujący do dojarek Viscano

Gwarantuje bezproblemową pracę dojarek wszystkich typów.
Posiada wyjątkową trwałość.
Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną.
Utrzymuje właściwą lepkość przy różnych temperaturach otoczenia.
Nie jest odpowiedni do systemów GEA.
Należy zwrócić uwagę na wymogi producenta.

Olej smarujący do dojarek 1 l, Viscano

Olej smarujący do dojarek 5 l, Viscano

Nazwa/typ

01-5234

01-5235

Kod produktu

1/12

1/3

01-5362-004 01-5362-010

01-5362-011 01-5362-007

01-5362-00301-5362-00201-5362-001 01-5362-009

01-5362-01201-5362
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Kurek stanowiskowy podciśnienia

Kurek stanowiskowy podciśnienia

Końcówka kurka podciśnienia 

Tulejka kurka podciśnienia 

Uszczelka zaworu kurka podciśnienia - "Beczułka" 

Uszczelka pod kurek podciśnienia 

Obejma kurka podciśnienia 

Korpus kurka podciśnienia 

Zawór mosiężny podciśnienia 3/4 - 1" 

Zawór mosiężny podciśnienia 1 i 1/4 - 1 i 1/2" 

Uszczelka zaworu kurka stanowiskowego, gumowa

Nazwa/typ

01-5360

01-5360-001

01-5360-002

01-5360-003

01-5360-004

01-5360-005

01-5360-006

01-5304 

01-5305 

01-5411

Kod produktu

1/10

1/20

1/20

1/20

1/20

1/10

1/10

1

1

1/100

Kombikurek 52, komplet 

Kombikurek 52 - wtyczka (końcówka kurka) 

Kombikurek 52 - kurek podciśnienia 

Kombikurek 52 - uszczelka górna 

Kombikurek 52 - uszczelka dolna 

Kombikurek 52 - korpus 

Kombikurek 52 - pokrywa górna 

Kombikurek 52 - pokrywa dolna 

Kombikurek 52 - kula 

Kombikurek 52 - sprężyna 

Kombikurek 52 - uszczelka pokrywy dolnej 

Kombikurek 52 - przewód powietrzny 

Kombikurek 40, komplet 

Kombikurek 40 - uszczelka dolna 

Kombikurek 40 - korpus 

Kombikurek 40 - pokrywa dolna

Nazwa/typ

01-5326

01-5326-001

01-5326-002

01-5326-003

01-5326-004

01-5326-005

01-5326-006

01-5326-007

01-5326-008

01-5326-009

01-5326-010

01-5326-011

01-5327

01-5327-001

01-5327-002

01-5327-003

Kod produktu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01-5326-008

01-5326-011

01-5326-00301-5326-002

01-5326-004

01-5327-001

01-5360-001 01-5360-003

01-5360-004

01-5326-001

01-5326-010

01-5326-006

01-5326-009

01-5326-007

01-5327-003

01-5360-005

01-5360-006

01-5360-00201-5411

01-5360 01-5304 01-5305 

Wykonane z mosiądzu lub tworzywa sztucznego.

Kombikurki

Dostępne w dwóch rozmiarach.

01-5326-005

01-5327-002

01-5326

01-5327
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01-5308 

01-5309 

Regulatory podciśnienia

Zbiorniki podciśnienia

01-5306 01-5307 01-5368

Regulator podciśnienia 3500 l / min. 

Regulator podciśnienia 3000 l / min. 

Regulator podciśnienia 450 l / min., gwint 1"

Nazwa/typ

01-5306 

01-5307 

01-5368

Kod produktu

1

1

1

Zbiornik podciśnienia 63 mm, niebieski 

Zbiornik podciśnienia 63 mm, zielony 

Nazwa/typ

01-5308 

01-5309 

Kod produktu

1

1

Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 74 

Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 76 

Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 77 

Łopatka do pomp podciśnienia De Laval 78 

Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 5 

Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 10 

Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 15 

Łopatka do pomp podciśnienia Westfalia RPS 20 

Łopatka pompy VP-70

Nazwa/typ

01-5310 

01-5311 

01-5312 

01-5313 

01-5314 

01-5315 

01-5316 

01-5317

01-5335

Kod produktu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

82,5 x 48,8 x 4,6

152,3 x 48,8 x 4,6

199,9 x 60,3 x 5,3

203 x 76 x 6,2

55 x 33 x 4,9

100 x 33 x 4,9

150 x 33 x 4,9

200 x 33 x 4,9

80 x 30 x 3

Wymiary [mm]

Łopatki do pomp podciśnienia (tekstolit)

01-5310 01-5311 01-5312 01-5313 

01-5314 01-5315 01-5316 

01-5335

01-5317 
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Indykator DUOVAC i części zamienne

Indykator kompletny DUOVAC

Obudowa indykatora DUOVAC

Pływak Indykatora DUOVAC

Nakrętka pokrywy Indykatora DUOVAC

Pokrywa Indykatora DUOVAC, wlot pionowy

Pokrywa Indykatora DUOVAC, wlot poziomy

Rurka odpływowa Indykatora DUOVAC

Membrana Indykatora DUOVAC

Uchwyt czarny Indykatora DUOVAC

Uszczelka Indykatora DUOVAC

Nazwa/typ

1

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/10

1/5

1/5

01-5328

01-5328-001

01-5328-002

01-5328-003

01-5328-004

01-5328-005

01-5328-006

01-5328-007

01-5328-008

01-5328-009

Kod produktu

01-5328

01-5328-006

01-5328-001

01-5328-008

01-5328-007

01-5328-009

01-5328-003

01-5328-002

01-5328-00401-5328-005

Złącza do rur (stal nierdzewna / tworzywo sztuczne)

Złącze nylonowe do rur Ø 40 mm 

Złącze nylonowe do rur Ø 52 mm 

Złącze nierdzewne do rur Ø 40 mm 

Złącze nierdzewne do rur Ø 52 mm

Nazwa/typ

01-5300 

01-5301 

01-5302 

01-5303

Kod produktu

1

1

1

1

01-5300 01-5301 01-5302 01-5303
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Separatory

Separator do mleka SHOOF

Separator do mleka

Separator do mleka Quartermilker 

Umożliwia osobny udój mleka z poszczególnych ćwiartek wymienia.
Przydatny w przypadku dużej liczby komórek somatycznych 
lub innych zanieczyszczeń w jednej z ćwiartek 
wymienia albo w przypadku zakażenia mleka.
Pojemność 8 litrów.
Odporny na uszkodzenia.
Łatwy do czyszczenia.

Umożliwia osobny udój mleka z poszczególnych ćwiartek wymienia.
Przydaje się, gdy zapaleniem objęty jest tylko jeden strzyk, 
a mleko z pozostałych jest dobre.
Pojemność 8 litrów.

Umożliwia jednoczesny udój zdrowych i zakażonych ćwiartek wymienia.
Urządzenie jest bardzo łatwe w montażu, demontażu i łatwe w utrzymaniu czystości.
Idealny dla krów o dużej wydajności dziennej.
Odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Pojemność 8 litrów.

01-5282 

01-5208

01-5268 01-5268-00301-5268-00101-5268-002 

01-5282-001

Separator do mleka SHOOF 8 litrów

Pokrywa separatora SHOOF 

Uchwyt do separatora SHOOF 

O-ring do separatora SHOOF 

Wąż do separatora SHOOF

Łącznik do separatora SHOOF

Kulka zaworu do separatora SHOOF 

Quartermilker - separator mleka 8 litrów 

Quartermilker - separator mleka - pokrywka

Nazwa/typ

Nazwa/typ

01-5208

01-5208-001 

01-5208-002 

01-5208-003 

01-5208-004 

01-5208-005 

01-5208-006 

01-5282 

01-5282-001

Kod produktu

Kod produktu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Separator do mleka, 8 litrów

Przewód do separatora, 50 cm 

Łącznik separatora 

Pokrywa separatora 

Nazwa/typ

01-5268 

01-5268-001 

01-5268-002 

01-5268-003 

Kod produktu

1

1

1

1

01-5208-001 01-5208-006

01-5208-005 01-5208-002

01-5208-00401-5208-003



01-3004-003 01-3004-004
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Dekornizacja

01-3018

Dekornizator akumulatorowy BUDDEX z plastikowymi wspornikami

Dekornizator elektryczny

Humanitarna dekornizacja, wyjątkowy pierścień ogniskowy skutecznie zapobiega wzrostowi rogów 
w sposób przyjazny dla zwierząt.
Przenośny i bezprzewodowy, co zapewnia maksymalną swobodę ruchów.
Temperatura pracy to 700°C, a czas nagrzewania to zaledwie 7 sekund.
Nagrzewanie następuje dopiero po dociśnięciu do rogu, 
bez ryzyka poparzenia użytkownika.
W zestawie z ładowarką sieciową oraz samochodową.
Jedno naładowanie akumulatora umożliwia dekornizację u około 40 cieląt.

W komplecie głowica o średnicy 18 mm.
Łatwy w obsłudze ze względu na małą masę oraz ergonomiczny uchwyt. 
Temperatura pracy to 620°C, a czas nagrzewania to około 11 min.
Elementy metalowe wykonano ze stali nierdzewnej.
Długość przewodu zasilającego: 3 m.
Zasilanie sieciowe 230 V.

Dekornizator akumulatorowy Buddex

Nazwa/typ

1 01-3018

Kod produktu

01-3003

Dekornizacja jest zabiegiem polegającym na usunięciu zawiązków rogów u cieląt lub całych rogów u bydła dorosłego. 
Przeprowadzana jest dla zwiększenia bezpieczeństwa osób opiekujących się zwierzętami, ale również w celu redukcji 
ilości uszkodzeń i zranień, jakie zdarzają się u bydła w chowie przemysłowym. 
Bezrogie krowy są spokojniejsze i potrzebują mniej miejsca. Rzadziej dochodzi w takim stadzie do pastwienia się starszych krów 
nad pierwiastkami, zranień czy uszkodzeń strzyków. Lepszy niż w przypadku bydła z rogami jest dostęp do stanowisk paszowych 
i poideł. 
Z tych powodów w intensywnym chowie bydła zaleca się dekornizację, którą można wykonać w każdym wieku zwierzęcia, 
przy czym usuwanie zawiązków rogów u cieląt różni się w sposób zasadniczy od usunięcia rogów u dorosłych zwierząt.

Dekornizator elektryczny z głowicą 18 mm

Zapasowa głowica 18 mm

Zapasowa głowica 15 mm

1

1

1

01-3003

01-3004-003

01-3004-004

Nazwa/typ Kod produktu

Dekornizator gazowy D-Horn

3 m przewód do podłączenia standardowych butli gazowych.
Solidna konstrukcja przy niewielkiej wadze sprzyja długotrwałemu użytkowaniu.
Mosiężna końcówka do dekornizacji.
Konieczne jest zastosowanie reduktora ciśnienia (brak w zestawie).

Dekornizator gazowy D-Horn, 18 mm

Końcówka dekornizatora D-Horn, 15 mm

Końcówka dekornizatora D-Horn, 18 mm

Reduktor ciśnienia do butli gazowej

1

1

1

1

01-3016

01-3016-001

01-3016-002

01-5108-002

Nazwa/typ Kod produktu

01-3016

01-5108-002



Dekornizator gazowy Portasol 3, 18,5 mm

Końcówka dekornizatora Portasol 3, 18,5 mm

Końcówka dekornizatora Portasol 3, 15 mm

Gaz do obcinacza gazowego, 200 ml

1

1/100

1/100

1/12

1/15

1/100

1/100

1/100 

01-3015

01-3015-001

01-3015-002

01-3015-003

Nazwa/typ Kod produktu

01-3015

D
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Dekornizator gazowy GasBuddex 

Najwyższej jakości p
Niezawodny zapłon piezoelektryczny.
Dwa lata gwarancji.

rofesjonalne narzędzie do humanitarnej dekornizacji cieląt.

Dekornizator gazowy Portasol 3 

Nowo opracowana, bardziej wytrzymała głowica palnika ze stali nierdzewnej.
Pojemnik na gaz w uchwycie.

Dekornizator gazowy GasBuddex, 15 mm

Dekornizator gazowy GasBuddex, 20 mm

Końcówka dekornizatora 15 mm

Końcówka dekornizatora 20 mm

Końcówka dekornizatora 25 mm

Dysza gazowa do dekornizatora GasBuddex

Pojemnik z gazem do dekornizatora, 110 ml

1

1

1/10

1/10

1/10

1

1/12 

01-3013

01-3014

01-3013-001

01-3014-001

01-3014-002

01-3014-003

01-3001-001

Nazwa/typ Kod produktu

01-3013

01-3014

01-3014-002 01-3001-001

01-3015-003

Czas nagrzewania

Maks. temperatura pracy

Czas pracy na jednym zbiorniku gazu

Obudowa

Opakowanie

Gaz w zestawie

Cechy dekornizatora GasBuddex Portasol3

3 min.
o650 C

2-3 godz.

stal nierdzewna

metalowa walizka

2 pojemniki

5 min.
o600 C

45 min.

stal nierdzewna

pudełko z tworzywa

brak

01-3015-002



Sztyft kaustyczny do dekornizacji

Opakowanie wystarcza na przeprowadzenie zabiegu na 4-6 cielętach.
Do dekornizacji cieląt od 1. do 4. tygodnia życia.
Każde opakowanie zawiera instrukcję.

Sztyft kaustyczny do dekornizacji

Nazwa/typ

1/5 01-3007

Kod produktu

01-3007

Cielęta po zabiegu dekornizacji metodą chemiczną należy izolować od innych, 
aby uniemożliwić pozostałym kontakt z preparatami - pobranie ich lub zlizanie.
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Metoda chemiczna polega na smarowaniu zawiązków rogów różnego rodzaju maściami zawierającymi substancje 
niszczące tkankę rogową lub nakładaniu przylepca o podobnych właściwościach. 
W celu usunięcia rogów należy po unieruchomieniu cielęcia wystrzyc sierść wokół zawiązków rogów, 
następnie powierzchnię lekko zwilżyć wodą i dokładnie posmarować skórę na zawiązkach rogów oraz bezpośrednio wokół nich. 
Skóra wraz z zawiązkami rogów po upływie około 30 dni zmartwieje i odpadnie.

Drut do obcinania rogów 

Żel do dekornizacji cieląt

Piła do usuwania rogów Tecnall

Przeznaczony wyłącznie do obcinania rogów.
Szybki i łatwy w użyciu.
Do drutu należy dokupić uchwyty 01-3010.

Jedno opakowanie pozwala na przeprowadzenie zabiegu 
na 30 sztukach cieląt.
Do dekornizacji cieląt między 8 a 15 dniem życia.
Opakowanie 45 g.

Do dekornizacji bydła dorosłego.
Moc: 2400 W.
Zasilanie sieciowe: 230 V.
W zestawie z tarczą.

Drut do obcinania rogów 3,6 m

Drut do obcinania rogów 12 m

Uchwyt do drutu (para)

Żel dekornizujący 45 g

Piła do usuwania rogów Tecnall, komplet

Tarcza do piły Tecnall

Mocowanie tarczy do piły Tecnall

1/5

1/5

1/5

1/12

1

1

1

01-3008

01-3009

01-3010

01-3020

01-3017

01-3017-001

01-3012-002

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

01-3010

01-3008

01-3009

01-3020

01-3017
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Spray chłodzący IceCool

Łatwy w użyciu spray chłodzący (poj. 400 ml) przygotowujący do dekornizacji.
Zamrożone miejsca są mniej wrażliwe na ból.

Spray chłodzący IceCool 400 ml 101-3019

Nazwa/typ Kod produktu

01-3019

P
o
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Poskramianie

Kółko przeciw samozdajaniu Müller

Łatwe do założenia: poprzez regulację śrubą w prosty sposób 
można zacisnąć kółko na przegrodzie nosowej zwierzęcia.
Dostępne w trzech rozmiarach.

Kółko przeciw samozdajaniu Müller, małe

Kółko przeciw samozdajaniu Müller, średnie

Kółko przeciw samozdajaniu Müller, duże

1/6

1/6

1/601-2500

01-2501

01-2502

Nazwa/typ Kod produktu

01-2500 01-2501 01-2502

Kółko przeciw samozdajaniu Müller 2010

Wykonane z bardzo elastycznego materiału.
Łatwa regulacja dzięki nakrętce motylkowej.
Z dodatkową osłoną zapobiegającą odchylaniu się kolczatki.
Dostępne w trzech rozmiarach.

01-2516 01-2517 01-2518

Kółko przeciw samozdajaniu Müller 2010, małe

Kółko przeciw samozdajaniu Müller 2010, średnie

Kółko przeciw samozdajaniu Müller 2010, duże

1/6

1/6

1/601-2516

01-2517

01-2518

Nazwa/typ Kod produktu
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Kółko przeciw samozdajaniu

Łatwe do założenia: poprzez regulację śrubą w prosty sposób można zacisnąć kółko 
na przegrodzie nosowej zwierzęcia.
Dostępne w trzech rozmiarach.

Kółko przeciw samozdajaniu, małe

Kółko przeciw samozdajaniu, średnie

Kółko przeciw samozdajaniu, duże

1/10

1/10

1/10

01-2520

01-2503

01-2521

Nazwa/typ Kod produktu

01-2520 01-2503 01-2521

Kółko przeciw samozdajaniu Saugstop

Kółko, którego krowa nie jest w stanie zrzucić.
Zakładane jest przy pomocy kleszczy nosowych.
Przebija przegrodę nosową.
Wykonane jest ze stali nierdzewnej i służy do wielokrotnego użytku.
Średnica kółka: 57 mm.
Uwaga: do zakładania używać kleszczy 01-2615.

Kółko przeciw samozdajaniu Krause

Model stosowany u jałówek i dorosłego bydła.
Podobnie jak w kółkach plastikowych nacisk na przegrodę nosową 
regulowany jest za pomocą specjalnej śruby.
Wykonane z lekkiego metalu.
Zwierzęta mogą swobodnie jeść i pić.
Szerokość 14,5 cm.

Kółko przeciw samozdajaniu Saugstop

Kleszcze do kółek nosowych

Kółko przeciw samozdajaniu Krause

1/10

1

1/10

01-2505

01-2615

01-2506

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

01-2506

01-2505

01-2615

Kleszcze do zaciskania kółek nosowych

Do zakładania kółek nosowych 
bez uprzedniego przebijania przegrody nosowej.
Pasują do kółek nosowych o średnicy 52-54 mm.

Kleszcze do zaciskania kółek nosowych 101-2600

Nazwa/typ Kod produktu

01-2600
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Kółko nosowe dla byków Classic

Śrubki zapasowe do kółek

Z zamkiem śrubowym.
Wymiar 52-54 lub 57 mm - podany przy zamkniętym kółku.
Niklowane.

Pasują do wszystkich wyżej wymienionych kółek nosowych.

Kółko nosowe dla byka PROFI

Z zamkiem śrubowym.
Wymiar [mm] - podany przy zamkniętym kółku.

Kółko nosowe dla byków Classic, 52-54 mm

Kółko nosowe dla byków Classic, Ø 57 mm

Ø 1/6

1/6

01-2602

01-2603

Nazwa/typ Kod produktu

01-2602

01-2603

01-2606

01-2609

01-2610

01-2620

01-2621

01-2622

01-2604

Śrubka zapasowa do kółek, niklowana

Śrubka zapasowa do kółek, stal nierdzewna

Śrubka zapasowa do kółek, mosiężna

1/12

1/12

1/12

01-2620

01-2621

01-2622

Nazwa/typ Kod produktu

Kółko nosowe dla byka, niklowane Profi, 54 mm

Kółko nosowe dla byka, niklowane Profi, Ø 61 mm

Kółko nosowe dla byka, stal nierdzewna Profi, Ø 54 mm

Kółko nosowe dla byka, mosiężne Profi, Ø 54 mm

Kółko nosowe dla byka, stal nierdzewna Profi, Ø 61 mm

Ø 1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

01-2604

01-2606

01-2607

01-2609

01-2610

Nazwa/typ Kod produktu

01-2607

Poskrom skręcany obustronny

Zapobiega kopnięciom oboma kończynami tylnymi 
(działa zarówno na lewy, jak i prawy fałd kolanowy).
Niezastąpiony przy badaniach, medycznych zabiegach i inseminacji.
UWAGA: nie używać do podnoszenia!

Poskrom skręcany obustronny 101-2655

Nazwa/typ Kod produktu

01-2655



Uchwyt dla byka z linką niklowany

Z linką.
Niklowany.

Uchwyt dla byka z linką, niklowany 1/501-2665

Nazwa/typ Kod produktu

01-2665
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Poskrom "Anti-Kick"

Bardzo wytrzymały.
Ocynkowany.
Pasuje do zwierząt o różnych rozmiarach.
Dobrze dopasowany - skutecznie uniemożliwia kopanie.
Dłuższy bok (dolna część) oznaczona czarną końcówką. 

o3 sprężyny 9 mm i obrót 45  zapobiegają przypadkowemu otwarciu.

Poskrom "Anti-Kick" 1/10 01-2693

Nazwa/typ Kod produktu

01-2693

Nasadka do poskromu pojedyncza

Sprężyna do poskromu pojedyncza 6 mm

Sprężyna do poskromu pojedyncza 9 mm, do 01-2693

1/10

1/10 

1/10

01-2656-001

01-2656-002

01-2693-001

01-2656-001

01-2656-002

01-2693-001

Uchwyt dla byka ze sprężyną niklowany

Uchwyt dla byka HARMS

Długość 11 cm.
Niklowany.
Wykonany z żeliwa ciągliwego.
Ze spiralną sprężyną.

Uchwyt dla byka długość 19 cm.
Ze stali nierdzewnej.
Sprężysty.
Z suwakiem.

Uchwyt dla byka 11 cm, ze sprężyną niklowany

Uchwyt dla byka HARMS z suwakiem, ze stali nierdzewnej

1/6

1/6

01-2659

 01-2661

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

01-2659

01-2661
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Klamra na ogon dla krów

Z lekkiego ocynkowanego metalu.
Prosta do założenia.
Bardzo skuteczna.

Klamra na ogon dla krów 1/1001-2672

Nazwa/typ Kod produktu

Laska do prowadzenia byka

Lakierowana.
Z mocnej rury stalowej.
Długość 145 cm.

Laska do prowadzenia byka, 145 cm 101-2667

Nazwa/typ Kod produktu 01-2667

01-2672

Klamra na ścięgna

Bezboleśnie unieruchamia zwierzę.
Klamra działa na ścięgno Achillesa.
Zabezpiecza przed uderzeniem kończyną tylną.
Nie uszkadza skóry.
Umożliwia hodowcy lub weterynarzowi bezpieczną i wygodną pracę.
Szczególnie przydatna przy korekcji racic.

Klamra na ścięgna 101-2671

Nazwa/typ Kod produktu 01-2671

Podtrzymywacze do ogona są stosowane w oborach uwięziowych, by zapobiec brudzeniu 
wymienia przez ogon. Podtrzymywacz powinien być tak zamontowany, by krowa mogła 
swobodnie odganiać się od owadów. Poza tym podtrzymywacz unieruchamia ogon.

Podtrzymywacz do ogona, 100 szt.

Podtrzymywacz do ogona Allgau, 10 szt.

Podtrzymywacz do ogona, dolna część gumowa i klamra

Podtrzymywacz do ogona, dolna część gumowa i klamra, 5 szt.

Podtrzymywacz do ogona, dolna część gumowa

1

1/5

1/50

1

1/50 

01-2673

01-2675

01-2678

01-2679

01-2680

Nazwa/typ Kod produktu

Podtrzymywacz do ogona

01-2675

01-2673

01-2679

01-2678

01-2680



94

Poganiacz bateryjny Torero 2000 Profi

Poganiacz bateryjny Torero Classic

Poganiacz bateryjny Picador

Poręczny, wymiary: 13 x 8 x 3 cm.
Stanowi skuteczną pomoc dla rolników, hodowców, lekarzy weterynarii, 
handlarzy bydłem, a także w rzeźniach.
Z baterią alkaliczną o 3 x dłuższej żywotności niż zwykłe baterie.
Wysokie natężenie prądu.
Wykonany z materiałów odpornych na wstrząsy, przez co jest bardzo wytrzymały.
Wyposażony w sygnał akustyczny.
Automatyczny wyłącznik.

Poręczny, wymiary: 13 x 8 x 3 cm.
Z baterią alkaliczną o 3 x dłuższej żywotności niż zwykłe baterie.
Obudowa odporna na wstrząsy. 
Wyposażony w sygnał akustyczny.

Z automatycznym wyłącznikiem.
Zasilany 2 bateriami 1,5 V R20.
W zestawie bez baterii.

Poganiacz bateryjny Torero 2000 Profi

Bateria 4,5 V

Poganiacz bateryjny Torero Classic

Bateria 4,5 V

Poganiacz bateryjny Picador

Ramię przedłużające do poganiacza Picador

Bateria 1,5 V do poganiacza Kawe, Picador

1

1/12

1/10

1/12

1

1

1/2 

01-2701

01-2703

01-2702

01-2703

01-2707

01-2708

01-2709

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

01-2701

01-2702

01-2707

01-2708

Sygnał akustyczny w poganiaczach elektrycznych stymuluje powstanie bezwarunkowego 
odruchu u zwierząt. Po pewnym czasie ich stosowania impuls elektryczny staje się zbędny -
wystarczy sam sygnał do opanowania zwierzęcia.

Poganiacz bateryjny Kawe

Wykonany z trwałego tworzywa.
Wyposażony w sygnał akustyczny.
Zasilany 2 bateriami 1,5 V R20.
W zestawie bez baterii.

Poganiacz bateryjny Kawe

Ramię przedłużające do poganiacza Kawe

Bateria 1,5 V do poganiacza Kawe, Picador

1

1

1/2

01-2704

01-2705

01-2709

Nazwa/typ Kod produktu

01-2704

01-2705
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Poganiacz bateryjny Kawe model 21

Poganiacz bateryjny HandyShock

Z automatycznym wyłącznikiem.
Bardzo wytrzymały.
Zasilany 2 bateriami 1,5 V R20.
W zestawie bez baterii.

Waga: 200 g.
Ergonomiczny kształt.
Posiada przycisk włącz/wyłącz.
Wyposażony w sygnał akustyczny dla lepszego efektu psychologicznego.
Możliwość dokupienia kabury do noszenia, przypinanej do paska.

Poganiacz bateryjny Kawe model 21

Ramię przedłużające do poganiacza Kawe

Bateria 1,5 V do poganiacza Kawe, Picador

1

1

1/2 

01-2706

01-2705

01-2709

Nazwa/typ Kod produktu

Poganiacz bateryjny HandyShock 

Pokrowiec do poganiacza HandyShock 

Baterie alkaliczne AA, 4 szt. 

1

1

1 

01-2710

01-2711

01-2712

Nazwa/typ Kod produktu

01-2710

01-2706

01-2711

Poganiacz bateryjny AniShock Pro 1500 Energooszczędny

Unikać zalania
wodą!

Minimalne napięcie 5600 V.
Obudowa nadaje się do mycia.
Wydaje dźwięk, który dodatkowo oddziałuje na zwierzęta.
Włącznik zapewnia, że urządzenie nie zostanie uruchomione przypadkowo.
Silnik jest całkowicie schowany, w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami i wilgocią.
Długość ramienia wykonanego z nietłukącego poliwęglanu to 71 cm. Długość całkowita: 98 cm.
Z 4 bateriami LR14/C.

Poganiacz bateryjny AniShock Pro 1500

Baterie alkaliczne do modelu AniShock Pro 1500 i 2000, 4 szt.

 

1

1

01-2716

01-2713-002

Nazwa/typ Kod produktu

01-2716

01-2713-002
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EnergooszczędnyPoganiacz bateryjny MasterShock Pro 2500

Minimalne napięcie 6000 V.
Obudowa nadaje się do mycia.
2 lata gwarancji na mechanizm.
Jedyny na rynku poganiacz z kontrolą ładowania.
W zestawie z zasilaczem. Akumulator 2,5 Ah / NiCd.
Wydaje dźwięk, który dodatkowo oddziałuje na zwierzęta.
Włącznik zapewnia, że urządzenie nie zostanie uruchomione przypadkowo.
Silnik jest całkowicie schowany, w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami i wilgocią.
Długość ramienia wykonanego z nietłukącego poliwęglanu to 71 cm. Długość całkowita: 98 cm.

Poganiacz bateryjny MasterShock Pro 2500

Ładowarka do poganiacza MasterShock Pro 2500

Bateria w opakowaniu do poganiacza MasterShock Pro 2500

1

1

1

01-2718

01-2718-001

01-2718-002

Nazwa/typ Kod produktu

01-2718-001

Ramię przedłużające 57 cm

Ramię przedłużające 71 cm

1

1

01-2723

01-2724

Nazwa/typ Kod produktu

Ramię przedłużające do poganiaczy bateryjnych AniShock Pro

Wykonane z polikarbonu.
W 100% elastyczne i odporne na pęknięcia i złamania.

EnergooszczędnyPoganiacz bateryjny AniShock Pro 2000

Najlepszy model na rynku.
Minimalne napięcie 6000 V.
Obudowa nadaje się do mycia.
2 lata gwarancji na mechanizm.
Jako jedyny posiada różne opcje pracy: impuls mocny / słaby / tylko akustyczny.
Silnik jest całkowicie schowany, w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami i wilgocią.
Długość ramienia wykonanego z nietłukącego poliwęglanu to 71 cm. Długość całkowita: 98 cm.
Włącznik zapewnia, że urządzenie nie zostanie uruchomione przypadkowo.
Wydaje dźwięk, który dodatkowo oddziałuje na zwierzęta.
Z 4 bateriami LR14/C.

Poganiacz bateryjny AniShock Pro 2000

Baterie alkaliczne do modelu AniShock Pro 1500 i 2000, 4 szt.

 

1

1

01-2717

01-2713-002

Nazwa/typ Kod produktu

01-2717

01-2713-002

01-2724

01-2723

01-2718

Unikać zalania
wodą!

Unikać zalania
wodą!
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Akcesoria

A
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e
so

ri
a

Trokar

Chromowany.
Z metalowym uchwytem.

Trokar, 12 cm / 7 mm

Trokar, 15 cm / 10 mm

Trokar, 9 cm / 5 mm

1

1

1

09-2034

09-2035

09-2036

Nazwa/typ Kod produktu

Aplikator do magnesów

Umożliwia aplikację magnesów żwaczowych oraz leków w drażetkach.
Wykonany ze stali nierdzewnej.
Zaokrąglone krawędzie.
Długość całkowita to ok. 53 cm, 
wymiary rękawa wprowadzającego: 
średnica 36 mm, długość 11 cm.

Aplikator do magnesów i bolusów 109-2048

Nazwa/typ Kod produktu

09-2048

Miara do wyznaczenia wagi

Z przyciskiem do automatycznego zwijania taśmy.
Dla bydła i trzody chlewnej.
Długość 250 cm.

Miara do wyznaczenia wagi, 2,5 m 1/610-5100

Nazwa/typ Kod produktu

10-5100

Obwód klatki piersiowej powinien być mierzony bezpośrednio za łokciem. 
Taśma ma długość 250 cm, posiada po jednej stronie skalę, a po drugiej dwie różne tabele:
     obwód klatki piersiowej świń i odpowiadająca im waga ubojowa,
     waga żywa bydła tucznego i normalnego.
Przez bydło normalne rozumie się bydło trzymane w oborze oraz/lub na pastwisku, o budowie ciała nie odbiegającej od norm. 
Bydło tuczne oznacza bydło specjalnie tuczone z przeznaczeniem na produkcję mięsną. 
Jeśli zwierzę przed pomiarem znajdowało się w stresie z powodu np. zbyt długiego transportu, to podane wartości wagowe 
należy pomniejszyć o 5 %.

Trokar to narzędzie chirurgiczne służące do szybkiego przedostania się przez powłoki ciała. 
Najczęściej używany jest przy wzdęciu żwacza.
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Magnes żwaczowy

Magnes żwaczowy forte

Magnes żwaczowy Fortissimo

Wymiary: 35 x 35 x 100 mm.
Skuteczna profilaktyka przed uszkodzeniem żwacza przez ciała obce.
Magnes jest wielokrotnego użytku – po uboju krowy można wyjąć z jej żwacza magnes i wykorzystać go ponownie.
Magnes zapobiega urazom spowodowanym metalowymi częściami, 
które dostały się do przedżołądków, jednak nie przyciąga części aluminiowych (np. zawleczek puszek).

Wymiary: 35 x 35 x 100 mm.
Bardzo mocny magnes.
Skuteczna profilaktyka przed uszkodzeniem żwacza przez ciała obce.
Magnes jest wielokrotnego użytku – po uboju krowy 
można wyjąć z jej żwacza magnes i wykorzystać go ponownie.
Magnes zapobiega urazom spowodowanym metalowymi częściami, 
które dostały się do przedżołądków, jednak nie przyciąga 
części aluminiowych (np. zawleczek puszek).

Magnesy neodymowe o bardzo wysokiej sile przyciągania.
Umiejscowienie magnesu na zewnętrznej powierzchni 
zwiększa efektywność w porównaniu z magnesami wewnętrznymi.
Duża wolna przestrzeń we wnętrzu pozwala na zbieranie się ciał obcych.

Magnes żwaczowy

Magnes żwaczowy fortissimo

Zdjęcie obok ilustruje wygląd
przykładowego magnesu
z ciałami obcymi.

Magnes żwaczowy forte

1/10

1/10

1/10

09-2028

09-2057

09-2043

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

09-2028

09-2057

09-2043
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Kantar dla bydła z łańcuchem Profi

Z łańcuchem pod brodę.
Wysokiej jakości materiał jest delikatny dla skóry zwierzęcia.
Wzmocniony skórą, z okuciami metalowymi.
Możliwość regulacji, co ułatwia kontrolowanie zwierzęcia.

Kantar dla bydła z łańcuchem Profi, zielony

Kantar dla bydła z łańcuchem Profi, zielony

1/10

1/10 

01-2021

01-2022

Nazwa/typ Kod produktu

01-2021 01-2022

Nazwa/typ Kod produktu

Uwiązy / Kantary

Kantar Profi

Kantar dla buhajów

Wykonany z wysokiej jakości materiału.
Z regulowanym paskiem na głowę i nos. 
Wzmocnienie ze skóry.
Z okuciami metalowymi.

Wykonany z podwójnie szytej, mocnej skóry.
Wyposażony w okucia.

Kantar dla cieląt Profi, zielony

Kantar dla bydła Profi, zielony

Kantar dla cieląt Profi, zielony

Kantar dla bydła Profi, zielony

Kantar dla bydła Profi, niebieski

1/10

1/10 

1/10

1/10

1/10

01-2000

01-2010

01-2002

01-2012

01-2013

Kantar dla buhajów, skórzany 101-2026

Nazwa/typ Kod produktu

Kantar sznurkowy podwójny Profi

Materiał: 100% sizal w kolorze naturalnym.
Z ocynkowanym kółkiem 7 x 35 mm.

Kantar sznurkowy podwójny Profi, 7 x 35 mm 1/1001-2024

Nazwa/typ Kod produktu

01-2000

01-2010

01-2002

01-2012

01-2013

Kantar na pokazy i wystawy Profi

Czarny.
Wykonany z nylonu.
W komplecie z linką do prowadzenia.

Kantar na pokazy i wystawy Profi, czarny

Kantar na pokazy i wystawy Profi, czarny

1/5

1/5 

01-2020

01-2025

Nazwa/typ Kod produktu

01-2026

01-2020 01-2025

01-2024
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Kantar dla bydła czerwony

Kantar dla bydła niebieski

Podwójnie regulowany.

Podwójnie regulowany.

Kantar dla bydła czerwony

Kantar dla bydła niebieski

1/50

1/50

01-2014

01-2015

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

01-2014

01-2015

Nazwa/typ Kod produktu

Linka do uwiązu

Sznur do prowadzenia cieląt

Linka transportowa

Bardzo długa lina (5 m) do bezpiecznego i bezstresowego 
prowadzenia bydła.
Z wygodną, dużą pętlą.
Średnica 16 mm umożliwia wygodny chwyt.

Wykonany z juty i poliestru.
Z małą pętlą.
Średnica 8 mm.

Wykonana z sizalu i poliestru.
Kolor naturalny.
Długość 320 cm, średnica 12 mm.

Linka do uwiązu 5 m, 16 mm 1/1001-2019

01-2019

01-202701-2027

01-2030 01-2031

Sznur do prowadzenia cieląt, 1,80 m 1/10

Nazwa/typ Kod produktu

Linka transportowa, duża pętla

Linka transportowa, mała pętla

1/10

1/10

01-2030

01-2031

Nazwa/typ Kod produktu



Linka transportowa

100% poliester.
Kolor biało-niebieski.
Długość 320 cm, średnica 12 mm.

01-2032 01-2033

Linka transportowa, duża pętla, biało-niebieska

Linka transportowa, mała pętla, biało-niebieska

1/10

1/10

01-2032

01-2033

Nazwa/typ Kod produktu
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Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Linka transportowa

Linka transportowa

100% sizal.
Kolor naturalny.
Długość 320 cm, średnica 12 mm.
Z małą pętlą.

Specjalnie wykonana dla buhajów. 
Z sizalu i poliestru.
Kolor naturalny.
Długość 350 cm, Średnica 14 mm.
Z małą pętlą.

Linka sizalowa, 3,20 m,  Ø 12 mm

Linka transportowa, 3,50 m, Ø 14 mm

1/10

1/10

01-2034

01-2035

01-2034

01-2035

Nazwa/typ Kod produktu

Linka do rusztowań

Kolor biało-niebieski.
Długość 250 cm, średnica 8 mm.
Pakowana po 10 szt.

Linka do rusztowań, 2,5 m 110-5700

10-5700

Nazwa/typ Kod produktu

Linka konopna

Z zaciskami na końcach.
Długość 250 cm, średnica 8 mm.
Pakowana po 10 szt.

Linka konopna, 2,5 m, Ø 8 mm 101-2036 01-2036



102

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie dla cieląt Profi

Zwiększona odporność na rozciąganie i rozdarcia 
dzięki specjalnej metodzie tkania.
Z przewleczką i D-ringiem.
Wzmocnione skórą.
Części metalowe są ocynkowane.

Obroża dla cieląt Profi, 85 x 4 cm

Obroża dla cieląt Profi, 85 x 4 cm

Wiązanie dla cieląt z obrożą Profi, 85 x 4 cm

Obroża dla cieląt Profi, 100 x 4 cm

Obroża dla cieląt Profi, 100 x 4 cm

Wiązanie dla cieląt z obrożą Profi, 100 x 4 cm

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/1001-2037

01-2042

01-2041

01-2038

01-2044

01-2043

01-2041

01-2043

01-2042

01-2037

01-2044

01-2038

Wiązanie dla cieląt Classic

Do normalnego użytkowania, niezawodne i niedrogie.
Obroża wzmocniona skórą.
W biało-zielone pasy.
Z krętlikiem i przetyczką.
Części metalowe są ocynkowane.
Grubość ogniwa łączącego: 4mm.

01-2140

01-2141

01-2145

01-2142

01-2146

01-2143

01-2144

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie dla cieląt z łańcuchem Classic, 85 x 4 cm

Wiązanie dla cieląt z łańcuchem Classic, 100 x 4 cm

Obroża dla cieląt Classic, 65 x 4 cm

Obroża dla cieląt Classic, 85 x 4 cm

Obroża dla cieląt Classic, 85 x 4 cm

Obroża dla cieląt Classic, 100 x 4 cm

Obroża dla cieląt Classic, 100 x 4 cm

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-2140

01-2141

01-2142

01-2145

01-2143

01-2146

01-2144

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie dla bydła Classic

Do normalnego użytkowania, niezawodne i niedrogie.
Obroża wzmocniona skórą.
W biało-zielone pasy.
Z przetyczką.
Części metalowe są ocynkowane.
Grubość ogniwa łączącego: 6 mm.

Wiązanie dla bydła z 2 łańcuchami Classic, 130 x 4 cm

Obroża dla bydła Classic, 130 x 4 cm

1/10

1/10

01-2150

01-2151

01-2150

01-2151
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Wiązanie dla bydła z pasami Profi

Solidne wykonanie.
Najwyższa jakość.
Zwiększona odporność na rozciąganie i rozdarcia.

01-2050

01-2051

01-2071

01-2072 01-2074

01-2057

01-2052

01-2062

01-2065

01-2063

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie dla bydła Profi, 2 łańcuchy + karabińczyk, 130 x 4 cm

Wiązanie dla bydła Profi, 2 łańcuchy + zamknięcie bezp., 130 x 4 cm

Wiązanie dla bydła z pasami Profi, 130 x 4 cm

Wiązanie dla bydła z pasami Profi, 130 x 4 cm

Obroża 130 x 4 cm Profi, zielona

Obroża 130 x 4 cm Profi, niebieska

Obroża 130 x 4 cm Profi, niebieska

Pasy mocujące z karabińczykiem Profi, 60 cm

Pasy mocujące z karabińczykiem Profi, 60 cm

Pasy mocujące z zamkiem bezpieczeństwa Profi, 60 cm

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-2050

01-2051

01-2057

01-2052

01-2062

01-2065

01-2063

01-2071

01-2072

01-2074

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie dla młodych byków

Najwyższa jakość.
Z podwójnym łańcuchem zwiększającym wytrzymałość.
Z krętlikiem.

Wiązanie dla młodych byków, z 2 łańcuchami Profi, 150 x 5,5 cm

Obroża dla młodych byków Profi, 150 x 5,5 cm

1/5

1/10

01-2080

01-2081

01-208101-2080



Nazwa/typ Kod produktu

Taśma nylonowa, 10 m x 25 mm 1/10/4001-2179 01-2179 
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Wiązanie dla byków

Najwyższa jakość.
Z podwójnym łańcuchem zwiększającym wytrzymałość.
Z krętlikiem.

01-2092

01-2091

01-2090

Wiązanie dla byka Classic

Do normalnego użytkowania, niezawodne i niedrogie.
Obroża wzmocniona skórą.
W biało-zielone pasy.
Z podwójnym łańcuchem.
Części metalowe są ocynkowane.
Grubość ogniwa łączącego: 6 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie dla byka z 2 łańcuchami Classic, 150 x 5,5 cm

Obroża dla byka Classic, 150 x 5,5 cm

1/10

1/10

01-2180

01-2181

01-2180

01-2181

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie dla byka z 2 łańcuchami Profi, 170 x 7 cm

Wiązanie dla byka z 2 łańcuchami i karabińczykiem Profi, 170 x 7 cm

Obroża dla byka Profi, 170 x 7 cm z D-ringiem

1/5

1/5

1/5

01-2090

01-2091

01-2092

Taśma nylonowa

Do samodzielnego wykonywania uwiązów pionowych z nylonu.
Sprzedawana w odcinkach 10-metrowych.
Szerokość: 25 mm.



01-2193

U
w

ią
zy

 /
 K

an
ta

ry

105

Łańcuch do wiązań

Wszystkie ogniwa są ocynkowane.

Nazwa/typ Kod produktu

Łańcuch pojedynczy z karabińczykiem 6 mm, 66 cm

Łańcuch podwójny z karabińczykiem 6 mm, 70 cm

Łańcuch podwójny 6 mm, 82 cm

1/10/40

1/10/20

1/10

01-2192

01-2193

01-2194

01-2192

01-2194

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie z łańcuchem typ W

Dwuwarstwowe.
Dodatkowo wzmocnione metalowymi pierścieniami.
Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów: 
góra - 1 trójkąt 8 x 32 mm + 5 C-ogniw 8 x 54 mm,
dół - 1 trójkąt 8 x 32 mm + 3 C-ogniwa 8 x 54 mm + 1 pierścień 10 x 50 mm.

Wiązanie z łańcuchem typ W, 170 cm

Wiązanie z łańcuchem typ W, 180 cm

Wiązanie z łańcuchem typ W, 190 cm

1/10

1/10

1/10

01-2160

01-2161

01-2162

01-2160

01-2161

01-2162

Łańcuch do obroży dla cieląt 

Grubość ogniwa łączącego: 5 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Łańcuch do obroży dla cieląt z krętlikiem, 60 cm, 

Łańcuch do obroży dla cieląt z karabińczykiem, 63 cm, Ø 5 mm 

Ø 5 mm 1/10

1/10

01-2190

01-2191

01-2191

01-2190
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Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Wiązanie dla bydła

Wiązanie dla bydła BAYERNSTALL

Wiązanie dla bydła SUEDSTALL

Dwuwarstwowe.
Dodatkowo wzmocnione metalowymi pierścieniami.
Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów: 
góra - 1 trójkąt + 5 ogniw owalnych 8 x 54 mm,
dół - 1 pierścień 10 x 50 mm + 3 ogniwa owalne 8 x 54 mm.

Dwuwarstwowe z pierścieniami wzmacniającymi.
Łańcuch ocynkowany na gorąco.
Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów: 
góra - 1 trójkąt + 5 A-ogniw 8 x 32 x 14 mm,
dół - 1 trójkąt + 9 B-ogniw 8 x 40 x 18 mm.

Dwuwarstwowe z pierścieniami wzmacniającymi.
Łańcuch ocynkowany galwanicznie.
Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów: 
góra - 1 trójkąt + 9 B-ogniw 8 x 40 x 18 mm,
dół - 1 trójkąt + 9 B-ogniw 8 x 40 x 18 mm + 1 pierścień 10 x 50 mm.

Wiązanie dla bydła, 180 cm

Wiązanie dla bydła, 190 cm

Wiązanie dla bydła BAYERNSTALL, 193 cm

Wiązanie dla bydła SUEDSTALL, 190 cm

1/10

1/10

1/10

1/10

01-2163

01-2164

01-2165

01-2166

01-2165

01-2163

01-2164

01-2166

Nazwa/typ Kod produktu

Wiązanie z łańcuchem Classic

Dwuwarstwowe.
Z pierścieniami wzmacniającymi
Odcinki łańcucha składają się z następujących elementów: 
góra - 1 trójkąt 8 x 32 mm + 5 B-ogniw 8 x 40 mm,
dół - 1 pierścień 10 x 50 mm + 2 B-ogniwa 8 x 40 mm.

Wiązanie z łańcuchem Classic, 170 cm

Wiązanie z łańcuchem Classic, 180 cm

Wiązanie z łańcuchem Classic, 190 cm

1/10

1/10

1/10

01-2167

01-2168

01-2169

01-2167

01-2168

01-2169
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01-2227

01-2228

01-2229

Nazwa/typ Kod produktu

Łańcuch dla cieląt, 1 część przedłużona, 60 cm,  5 mm

Łańcuch dla cieląt, 1 część przedłużona, 65 cm, Ø 6 mm

Łańcuch dla cieląt, 1 część przedłużona, 70 cm, Ø 7 mm

Ø 1/5

1/5

1/5

01-2227

01-2228

01-2229

01-2203

01-220401-2202

Łańcuch dla bydła

Uchwyt metalowy na szyję

Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt metalowy na szyję, 25 cm, cały 55 cm

Uchwyt metalowy na szyję, 35 cm, cały 78 cm

Uchwyt metalowy na szyję, 45 cm, cały 85 cm

1/5

1/5

1/501-2202

01-2203

01-2204

Nazwa/typ Kod produktu

Łańcuch Grabner

Galwanizowany.
Wymiary pierścienia: 
średnica wewnętrzna 50 mm, 
grubość 10 mm, 
grubość ogniw 8 mm.

Łańcuch Grabner 180 cm, 

Łańcuch Grabner 190 cm, Ø 8 mm 

Ø 8 mm 1/5

1/5

01-2200

01-2201

01-2200

01-2201

Nazwa/typ Kod produktu

Łańcuch dla cieląt z krętlikiem

Łańcuch dla bydła, 2 części przedłużone, 60 cm, 5 mm

Łańcuch dla bydła, 2 części przedłużone, 65 cm, Ø 6 mm

Łańcuch dla bydła, 2 części przedłużone, 70 cm, Ø 7 mm

Ø 1/5

1/5

1/5

01-2221

01-2222

01-2223

01-2221

01-2222

01-2223
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Nazwa/typ Kod produktu

Ogniwo D, 40 mm,  8 mm

Ogniwo D, 50 mm, Ø 8 mm

Ogniwo D, 70 mm, Ø 10 mm

Ø 1/20

1/20

1/20

01-2260

01-2261

01-2262

Ogniwo D

Ocynkowane.

Przetyczka do łańcucha

Ocynkowana. 
Z owalnym ogniwem.

Nazwa/typ Kod produktu

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Przetyczka do łańcucha, 4 mm

Przetyczka do łańcucha, Ø 5 mm

Przetyczka do łańcucha, Ø 6 mm

Przetyczka do łańcucha, Ø 7 mm

Przetyczka do łańcucha, Ø 8 mm

Ø 

Krętlik do łańcucha, 4 mm

Krętlik do łańcucha, Ø 5 mm

Krętlik do łańcucha, Ø 6 mm

Krętlik do łańcucha, Ø 7 mm

Krętlik do łańcucha, Ø 8 mm

Ø 

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-2263

01-2264

01-2265

01-2266

01-2267

01-2268

01-2269

01-2270

01-2271

01-2272

Krętlik do łańcucha

Ocynkowany. 
Z oczkiem.

Kółko mocujące z wkrętem

Ocynkowane. 
Grubość kółka: 10 mm.

Kółko mocujące 10 mm z wkrętem 80 mm

Kółko mocujące Ø 12 mm z wkrętem 80 mm

Ø 1/10

1/10

01-2277

01-2278

Nazwa/typ Kod produktu

Ogniwo ocynkowane, 4 mm

Ogniwo ocynkowane, Ø 5 mm

Ogniwo ocynkowane, Ø 6 mm

Ogniwo ocynkowane, Ø 7 mm

Ogniwo ocynkowane, Ø 8 mm

Ogniwo ocynkowane, Ø 10 mm

Ø 1/100

1/100

1/100

1/50

1/50

1/25

01-2287

01-2288

01-2289

01-2290

01-2291

01-2292

Ogniwo ocynkowane
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Nazwa/typ Kod produktu

Kółko ocynkowane, 20 mm, 4 mm

Kółko ocynkowane, 25 mm, Ø 5 mm

Kółko ocynkowane, 35 mm, Ø 6 mm

Kółko ocynkowane, 40 mm, Ø 7 mm

Kółko ocynkowane, 45 mm, Ø 8 mm

Kółko ocynkowane, 50 mm, Ø 9 mm

Kółko ocynkowane, 55 mm, Ø 10 mm

Kółko ocynkowane, 60 mm, Ø 12 mm

Ø 1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-2294

01-2295

01-2296

01-2297

01-2298

01-2299

01-2300

01-2301

Kółko ocynkowane

Nazwa/typ Kod produktu

Ogniwo zapinane, ocynkowane, 5 mm

Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 6 mm

Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 7 mm

Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 8 mm

Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 9 mm

Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 10 mm

Ogniwo zapinane, ocynkowane, Ø 12 mm

Ø 

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/1001-2302

01-2303

01-2304

01-2305

01-2306

01-2307

01-2308

Ogniwo zapinane, ocynkowane

Nazwa/typ Kod produktu

Karabińczyk ocynkowany, 40 mm,  4 mm

Karabińczyk ocynkowany, 50 mm, Ø 5 mm

Karabińczyk ocynkowany, 60 mm, Ø 6 mm

Karabińczyk ocynkowany, 70 mm, Ø 7 mm

Karabińczyk ocynkowany, 80 mm, Ø 8 mm

Karabińczyk ocynkowany, 90 mm, Ø 9 mm

Karabińczyk ocynkowany, 100 mm, Ø 10 mm

Karabińczyk ocynkowany, 120 mm, Ø 11 mm

Karabińczyk ocynkowany, 140 mm, Ø 12 mm

Ø

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/1001-2315

01-2316

01-2317

01-2318

01-2319

01-2320

01-2321

01-2322

01-2323

Karabińczyk ocynkowany 

Nazwa/typ Kod produktu

Mocowanie ścienne

Ocynkowane. 
Stabilna płytka z 4 otworami.

Mocowanie ścienne 1/510-5135

Nazwa/typ Kod produktu

Szekla owalna do łańcucha, 

Szekla owalna do łańcucha, Ø 8 mm

Szekla owalna do łańcucha, Ø 10 mm

Szekla owalna do łańcucha, Ø 12

Ø 6 mm 1/25

1/25

1/25

1/10/25

01-2333

01-2334

01-2335

01-2336

Szekla owalna do łańcucha, ocynkowana
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Nazwa/typ Kod produktu

Szekla prosta do łańcucha, 

Szekla prosta do łańcucha, Ø 8 mm

Szekla prosta do łańcucha, Ø 10 mm

Szekla prosta do łańcucha, Ø 12 mm

Szekla prosta do łańcucha, Ø 14 mm

Szekla prosta do łańcucha, Ø 16 mm

Ø 6 mm 1/25

1/25

1/25

1/10/25

1/10/25

1/10/25

01-2337

01-2338

01-2339

01-2340

01-2341

01-2342

Szekla prosta do łańcucha, ocynkowana

Nazwa/typ Kod produktu

Zawleczka,  4,5 mm

Zawleczka, Ø 6 mm

Zawleczka, Ø 8 mm

Zawleczka, Ø 9 mm

Zawleczka, Ø 11 mm

Ø 1/100

1/50

1/50   

1/50

1/50 

10-5600

10-5601

10-5602

10-5603

10-5604

Zawleczka ocynkowana

Nazwa/typ Kod produktu

Zawleczka R pojedyncza, 2 mm

Zawleczka R pojedyncza, Ø 3 mm

Zawleczka R pojedyncza, Ø 4 mm

Zawleczka R pojedyncza, Ø 5 mm

Zawleczka R pojedyncza, Ø 6 mm

Ø 1/100

1/100

1/100

1/100

1/50

10-5610

10-5611

10-5612

10-5613

10-5614

Zawleczka R pojedyncza, ocynkowana

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Karabińczyk

Klamra / ściągacz do pasków

Ocynkowany. 
Z krętlikiem.

Ocynkowana. 
Do paska o szerokości 4 cm.

Karabińczyk z krętlikiem prostokątnym do taśmy

Karabińczyk z krętlikiem okrągłym do łańcucha

Klamra ściągacz do pasków 4 cm

1/10

1/10

1/10

01-2251

01-2252

01-2256

01-2251

01-2252

01-2256
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Pielęgnacja kopyt

Kopyta noszą mleko! 
To proste powiedzenie odzwierciedla zależność zdrowych kopyt i wydajności mlecznej bydła. 
Tylko krowy hodowane w odpowiednich warunkach mogą być maksymalnie wydajne. 
Zmiana paszy, wycielenie, intensywne karmienie maksymalizujące wydajność mleczną, zmiany warunków mieszkaniowych 
i tym podobne, wszystkie te czynniki znajdują odzwierciedlenie w organizmie krowy, a zwłaszcza w jej pazurach. 
Dlatego dbanie o nie jest tak istotne, a korekcja racic niezbędna. 
Profilaktyczna korekcja zapobiega późniejszym poważnym chorobom racic i spadkowi wydajności mlecznej. Do tego zabiegu 
niezbędne są profesjonalne narzędzia, takie jak tarcze do korekcji racic i specjalne noże do skrobania i czyszczenia. 
Dzięki takim zabiegom w porę mogą zostać zauważone ewentualne wady, uszkodzenia, początki zapalenia czy ropnie.

Nasze produkty zostały opracowane wspólnie ze specjalistami korekcji racic, dlatego śmiało możemy zagwarantować 
ich najwyższą jakość i funkcjonalność. Niezwłoczna reakcja na zmiany zachodzące w chorej racicy gwarantuje zatrzymanie 
postępu choroby oraz szybkie gojenie rany. Wystarczy przykleić na zdrowy pazur drewniany bloczek w odpowiednim 
rozmiarze, by przynieść krowie ulgę i by mogła ona normalnie funkcjonować.

01-3116

01-3117

01-3118

Tarcza do korekcji racic Profi

Tarcza do korekcji racic Profi P6

Innowacyjne narzędzie do profesjonalnej pielęgnacji kopyt.
Jeszcze większa wydajność i jakość korekcji oraz wyższa trwałość tarczy.
Całkowicie zmieniony kształt tarczy i zmniejszenie jej wagi zwiększa komfort pracy.
Wykonana z aluminium.
Bardzo łatwa w obsłudze.
Wysokość cięcia 1,2 mm.

Zoptymalizowana średnica i układ tarczy.
Nowa geometria i rozmieszczenie zespołów tnących sprawia, że tarcza ta może być 
stosowana zarówno do podeszwy kopyta jak i przestrzeni międzypalcowej.
Cichsze działanie oraz zredukowane wibracje wydłużają żywotność tarczy.
Karbidowe ostrza wykonane z żeliwa o podwyższonej trwałości pozwalają 
na skorygowanie do 1500 par racic.
Zoptymalizowana pozycja noży zapewnia idealne ścieranie.
Usuwa materiał do 40% szybciej niż standardowe tarcze.
Wysokość cięcia 1,8 mm.

Tarcza do korekcji racic Profi, 6 ostrzy (wymienne), Ø 120 mm

Tarcza do korekcji racic Profi, 3 ostrza (wymienne), Ø 120 mm

Zestaw noży do tarcz Profi, 3 szt.

Nazwa/typ

1

1

1

01-3116

01-3117

01-3118

Kod produktu

Tarcza do korekcji racic Profi, Ø 105 mm 6 ostrzy 

Tarcza do korekcji racic Profi P6, Ø 125 mm, 6 ostrzy 

 , 

Nazwa/typ

1

1

01-3176

01-3180

Kod produktu

01-3176

01-3180

Tarcza do korekcji racic SuperProfi

Karbidowe ostrza umieszone bezpośrednio na kompaktowej płycie metalowej o średnicy 90 mm 
zapewniają doskonałe ścieranie, wygodną obsługę oraz zredukowane wibracje! Odcięty materiał 
jest delikatnie i szybko usuwany dzięki specjalnie ukształtowanym zagłębieniom zapobiegającym 
akumulacji.

Ergonomiczna konstrukcja o optymalnych proporcjach masowych.
Stożkowa konstrukcja tarczy pozwala na wygodne skorygowanie przestrzeni międzypalcowej.
Karbidowe ostrza wykonane z żeliwa o podwyższonej trwałości pozwalają na skorygowanie 
do 1500 par racic.
Wysokość cięcia 3 mm.

01-3179Tarcza do korekcji racic SuperProfi, Ø 90 mm

Nazwa/typ

101-3179

Kod produktu



Tarcza do korekcji racic Classic, dwustronna, Ø 115 mm

Tarcza do korekcji racic Classic, dwustronna, Ø 125 mm

Nazwa/typ

1

1

01-3106

01-3107

Kod produktu

Tarcza do korekcji racic PHILIPSEN CLASSIC dwustronna

Dwustronna.
Granulacja 30 z przodu, 10 z tyłu.
Rekomendowana dla doświadczonych korektorów.

Tarcza do korekcji racic Classic, gęsta granulacja, Ø 115 mm

Tarcza do korekcji racic Classic, gęsta granulacja, Ø 125 mm

Tarcza do korekcji racic Classic, gęsta granulacja, Ø 150 mm

Nazwa/typ

1

1

1

01-3103

01-3104

01-3105

Kod produktu

Tarcza do korekcji racic PHILIPSEN CLASSIC / gęsta granulacja

Gęsta granulacja - 30.
Rekomendowana do twardych racic.

Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 115 mm

Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 125 mm

Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 150 mm

Nazwa/typ

1

1

1

01-3100

01-3101

01-3102

Kod produktu

Tarcza do korekcji racic PHILIPSEN CLASSIC / rzadka granulacja

Rzadka granulacja - 30.
Rekomendowana do miękkich racic.
Niższe koszty czyszczenia w porównaniu do litych powłok.
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Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 115 mm

Tarcza do korekcji racic Classic, rzadka granulacja, Ø 125 mm

Tarcza do korekcji racic Classic, 2-str., rzadka granulacja, Ø 115 mm

Tarcza do korekcji racic Basic, Ø 115 mm

Tarcza do korekcji racic Basic, Ø 127 mm

Tarcza do korekcji racic Basic, Ø 178 mm

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1

1/5

1/5

1

01-3108

01-3109

01-3181

01-3110

01-3111

01-3112

Kod produktu

Kod produktu

01-3108

01-3109

01-3181Tarcza do korekcji racic CLASSIC / rzadka granulacja

Tarcza do korekcji racic BASIC

Ziarno z twardego metalu.
Granulacja 30.
Najlepszy stosunek jakości do ceny.

Do szlifowania i czyszczenia racic i kopyt (do szlifierki jednoręcznej).
Listkowa.
Duża trwałość.

Tarcze do korekcji racic PHILIPSEN

Najwyższa jakość.
Nie wymagają docierania.
Nie nagrzewają się w czasie pracy.
Powleczone warstwą teflonu.



01-3123

01-3125

01-3124

01-3126

01-3127
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Nóż do korekcji racic Profi

Wykonany z najwyższej jakości stali, stworzonej specjalnie 
do narzędzi tnących.
Ergonomiczny kształt rękojeści z wysokiej jakości drewna.
Prostsze skrawanie.
Ulepszony promień ostrza dla precyzyjniejszego operowania.
Łatwe ostrzenie.

Nazwa/typ Kod produktu

Nóż do korekcji racic Profi, prawy, wąski

Nóż do korekcji racic Profi, prawy, szeroki

Nóż do korekcji racic Profi, lewy, wąski

Nóż do korekcji racic Profi, lewy, szeroki

Nóż do korekcji racic Profi, obustronny

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

01-3123

01-3124

01-3125

01-3126

01-3127

Nóż do korekcji racic SuperProfi

Idealny nóż nie tylko dla profesjonalnych korektorów, ale także dla każdego, 
kto potrzebuje niezawodnego narzędzia do korekcji kopyt.

Ostrze wykonane ze specjalnego stopu stali, 
zapewniającego większą trwałość.
Ostry jak skalpel dzięki specjalnemu ostrzu 0°.
Ergonomiczna rękojeść z drewna bukowego.

Nóż do korekcji racic SuperProfi, prawy, wąski

Nóż do korekcji racic SuperProfi, lewy, wąski

Nazwa/typ

1/10

1/10

01-3177

01-3178

Kod produktu

01-3178

01-3177

Tarcza do korekcji Alu z tytanowymi nożami 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pokryć, noże tytanowe są nawet 3-krotnie bardziej odporne 
na ścieranie względem tradycyjnych rozwiązań! Efektem tego jest zachowanie ostrości przez długi czas. 
Dzięki czterem krawędziom tnącym jeden komplet ostrzy wystarczy na 600 do 800 sztuk!

Tarcza wykonana z bardzo twardego i wytrzymałego aluminium serii 7075, stosowanego głównie w lotnictwie, 
a zarazem niezwykle lekka, gwarantująca komfortową pracę i długie życie szlifierki.
6 tytanowych noży - maksymalna wydajność, nawet mocno przerośnięty róg nie będzie problemem.
Prosty  montaż i szybka wymiana noża za pomocą jednej śruby.
Bezpieczna, zaokrąglona krawędź.
Dzięki otworom widać ścinane miejsce.
Brak drgań dzięki symetrycznemu rozstawieniu noży.

01-3186Tarcza do korekcji racic Alu, 6 ostrzy

Nazwa/typ

101-3186

Kod produktu
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01-3161

01-3164

01-3158

Ostrzałka do noża do korekcji racic

Do wszystkich rodzajów noży.
Płaski, owalny kształt.

Skrobak do kopyt

Nazwa/typ

1/201-3158

Kod produktu

Skrobak do kopyt

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Rękojeść pokryta tworzywem sztucznym.
Długość 30 cm, szerokość około 3 cm.

Pilnik do kopyt DICK

Nazwa/typ

1/201-3161

Kod produktu

Pilnik do kopyt DICK

Wykonana z wysokiej jakości nierdzewnej stali węglowej.
Rękojeść pokryta tworzywem PVC.
Długość 36 cm, szerokość 31 mm.

Podbijak drewniany DICK

Nazwa/typ

101-3164

Kod produktu

Podbijak drewniany DICK

Wykonany z drewna bukowego.
Bardzo trwały.
Długość około 30 cm.

 01-3145

Ostrzałka do noża do korekcji racic

Nazwa/typ

1/501-3145

Kod produktu

Nóż do korekcji racic

Niedrogie narzędzie z doskonałymi właściwościami tnącymi i ściernymi.
Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.
Z wyprofilowaną rękojeścią z drewna.
Całkowita długość: 21 cm.

01-3183

01-3185

01-3184

Nóż do korekcji racic obustronny, wąski

Nóż do korekcji racic prawy, wąski

Nóż do korekcji racic lewy, wąski

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

01-3183

01-3185

01-3184

Kod produktu



01-3156

01-3159

01-3163
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01-3155

01-3166

01-3162

Pilnik diamentowy DICK

Nazwa/typ

101-3162

Kod produktu

Pilnik diamentowy DICK

Długość i kształt są idealne do ostrzenia wszystkich typów noży do kopyt i innych narzędzi tnących.
Wygodny uchwyt z otworem do zawieszenia.
Całkowita długość 31 cm.

Pilnik do kopyt z rączką, 35 cm

Nazwa/typ

1/201-3155

Kod produktu

Pilnik do kopyt z rączką

Długość pilnika 35 cm.
Długość rękojeści 12,5 cm.

Młotek do kopyt

Nazwa/typ

1/201-3166

Kod produktu

Młotek do kopyt

Trzonek drewniany wzmocniony stalą.
Długość około 33 cm.

Pilnik do kopyt, 35 cm

Nazwa/typ

1/201-3156

Kod produktu

Pilnik do kopyt / wersja podstawowa

Wymiary: 350 x 36 x 7,5 mm.
Głęboki i płytki cios.

Pilnik do kopyt DICK

Bardzo wydajny pilnik do racic i kopyt.
Z plastikową rękojeścią.
Z dwoma rodzajami powierzchni trącej.

Pilnik do kopyt DICK, 300 x 42 x 5 mm

Pilnik do kopyt DICK, 200 x 45 x 5 mm

Nazwa/typ

1/2

1/2

01-3159

01-3163

Kod produktu

Cęgi do kopyt

Do wyciągania hufnali.
Ramiona pokryte tworzywem sztucznym.
Długość około 35 cm.

Cęgi do kopyt

Nazwa/typ

1/201-3169

Kod produktu

01-3169



01-3165

01-3168
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01-3151

01-3182

Szczypce do kopyt

Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju.
Bardzo trwałe.
Długość około 36 cm.

Szczypce kowalskie 

Wykonane ze stali.
Długość około 30 cm.

Szczypce kowalskie 30 cm

Nazwa/typ

101-3168

Kod produktu

Kleszcze do podkowy Knipex z funkcją młotka

Specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju.
Twardość około 56 HRC.
Lakierowane, czarne.
Mogą być użyte przy podkuwaniu koni.
Długość około 30 cm.

Kleszcze do podkowy Knipex z funkcją młotka

Nazwa/typ

1/201-3165

Kod produktu

01-3150

Nożyce do kopyt, boczne

Idealne do wstępnego przygotowania twardych racic do korekcji.
Lekko zakrzywione.
Długość 60 cm.

Nożyce do kopyt, boczne

Nazwa/typ

1/501-3150

Kod produktu

Nożyce do kopyt, stalowe

Długość 41 cm.
Z podwójną przekładnią.
Ze śrubą dystansową oraz wymiennymi ostrzami.

Nożyce do kopyt, stalowe

Zestaw noży do nożyc 01-3151 (para)

Nazwa/typ

1/10

1

01-3151

01-3152

Kod produktu

Szczypce do kopyt

Nazwa/typ

101-3182

Kod produktu
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Bandaż ze zrolowanej waty

Bandaż Fixino

Wykonany z niechłonnych włókien poliestrowych .
Bardzo miękki.
Zachowuje swój kształt .
Przyjazny dla skóry, nadaje się do bezpośredniego stosowania na skórę.
Łatwe i szybkie zastosowanie do wszystkich części ciała.
Dzięki włóknistej strukturze poszczególne warstwy 
przywierają dobrze do siebie i nie wsuwają się.
Może być rozdarty ręcznie.

Bandaż elastyczny z włókien bawełny, wiskozy i poliamidu.
Łatwy do założenia nawet w trudnych miejscach.
Możliwość ręcznego prania.
Lekki i przepuszczający powietrze.

Nazwa/typ Kod produktu

Bandaż Fixino 8 cm, 20 szt.

Bandaż Fixino 10 cm, 20 szt. 

1

1

01-3221

01-3223

01-3221

01-3299

Nazwa/typ Kod produktu

Bandaż ze zrolowanej waty, 10 cm x 3m, 8 szt. 101-3299

Bandaż Mullino 

Długość 4 m.
Szerokość 10 cm.
Gaza bawełniano-wiskozowa.
Do wszystkich rodzajów opatrunków stabilizujących.

01-3225

Bandaż Mullino 10 cm, 20 szt.

Nazwa/typ

1

1

01-3225

Kod produktu

Kompresy opatrunkowe

Nazwa/typ

01-3232

Kod produktu

Kompresy opatrunkowe

01-3232

Długość 5 m, szerokość 10 cm.
Bardzo chłonne.
Miękkie jak jedwab.
Przepuszczają powietrze.
Mogą być używane jako gąbka oraz jako wyściółka do rany.
Alternatywa dla gazy.
Zapakowane w praktyczne, przezroczyste pudełko.



Samonośny bandaż

Doskonała odporność na rozdarcia.
Amortyzuje wstrząsy podczas uciążliwych czynności.
Dobrze podtrzymuje, bez blokowania przepływu krwi.
Nie przykleja się do sierści - łatwy do usunięcia za pomocą nożyczek.
Samoprzylepny, łatwy do zakładania nawet w trudno dostępnych miejscach.
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01-3278

01-3279

01-3280

01-3275

01-3276

01-3277

01-3246 01-3247 01-3245

Bandaż VetLastic

Elastyczny, samoprzylepny.
Łatwe zakładanie.
Doskonałe właściwości klejące.
Długość 450 cm.
Nowoczesny, syntetyczny materiał high-tech 
wzmocniony lateksem.

Nazwa/typ Kod produktu

Bandaż VetLastic, 7,5 cm, czarny 

Bandaż VetLastic, 10 cm, czarny 

Bandaż VetLastic, 7,5 cm, zielony 

Bandaż VetLastic, 10,0 cm, zielony 

Bandaż VetLastic, 7,5 cm, niebieski 

Bandaż VetLastic, 10,0 cm, niebieski 

Bandaż VetLastic, 7,5 cm, czerwony 

Bandaż VetLastic, 10 cm, czerwony

1

1

1

1

1

1

1

1

01-3269

01-3270

01-3290

01-3291

01-3292

01-3293

01-3297

01-3298

01-3293

01-3292

01-3298

01-3297

01-3270

01-3269

01-3291

01-3290

Nazwa/typ Kod produktu

Samonośny bandaż, 5 cm, biały

Samonośny bandaż, 5 cm, czerwony

Samonośny bandaż, 5 cm, niebieski 

Samonośny bandaż, 5 cm, zielony 

Samonośny bandaż, 7,5 cm, zielony 

Samonośny bandaż, 10 cm, zielony 

Samonośny bandaż, 5 cm, fioletowy 

Samonośny bandaż, 7,5 cm, fioletowy 

Samonośny bandaż, 10 cm, fioletowy

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

01-3246

01-3247

01-3245

01-3278

01-3279

01-3280

01-3275

01-3276

01-3277



119

P
ie

lę
gn

ac
ja

 k
o

p
ytNazwa/typ Kod produktu

Nożyczki do bandaży ze stali nierdzewnej, 145 mm 

Nożyczki do bandaży ze stali nierdzewnej, 200 mm 

1/12

1/12

01-3312

01-3313

01-3170

Nożyczki do pęcin

Wykonane ze stali nierdzewnej.
Długość około 20 cm.

Nożyczki do pęcin, stal nierdzewna

Nazwa/typ

1/201-3170

Kod produktu

Nożyczki do bandaży ze stali nierdzewnej

Dzięki specjalnie zaokrąglonemu na końcu dolnemu ostrzu, nożyczki te pozwalają na bezpieczne i szybkie cięcie. 
Nawet przy użyciu bezpośrednio przy skórze, nożyczki suną bezproblemowo nie powodując zranienia skóry.

Dwa niezależne ostrza tnące.
Mogą być sterylizowane i dezynfekowane.
Typowe wygięcie ostrza względem uchwytu pozwala na łatwe 
utrzymanie bandaża podczas pracy.
Wymiary:
145 mm - przeznaczone do pracy z małym zwierzętami,
200 mm - przeznaczone do pracy z dużymi zwierzętami i przy korekcji racic.

01-3312

01-3313

01-3219

Nożyczki uniwersalne SuperCut

Bardzo precyzyjnie wykonane.
Wykonane przez producenta nożyczek, gwarantują niezawodność.
Z drobnym jednostronnym uzębieniem, ułatwiają cięcie materiałów 
kilkuwarstwowych (takich jak: bandaże, plastry, papier, tkaniny).
Stal nierdzewna.
Mogą być sterylizowane i dezynfekowane.
Wyróżniający się ergonomiczny wzór, sprawdzony miliony razy.
Idealne i bezpieczne cięcie dzięki zaokrąglonym oczkom, które eliminują ryzyko zranienia.
Właściwie użytkowane nie wymagają ostrzenia.
Całkowita długość 145 mm.

Nożyczki uniwersalne SuperCut

Nazwa/typ

101-3219

Kod produktu
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Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 7

Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 8

Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 9

Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 10

Rękawice Activ Grip XA325, rozmiar 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7644

10-7645

10-7646

10-7647

10-7648

Ilość min.

6

6

6

6

6
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Rękawice jednorazowe wielofunkcyjne Nitrile

24 cm długości. Grubość 0,13 mm. 
Do jednorazowego użytku. 
Bez lateksu i talku. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Testowane: EN 374, EN 455.
Standard jakości 1.5 AQL.
Nie sterylne. 

Rękawice Nitrile TOP, S, 100 szt.

Rękawice Nitrile TOP, M, 100 szt.

Rękawice Nitrile TOP, L, 100 szt.

Rękawice Nitrile TOP, XL, 100 szt.

Rękawice Nitrile TOP, XXL, 100 szt.

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3130

09-3131

09-3132

09-3133

09-3134

Kod produktu

Rękawice Activ Grip XA325

Wykonane z dzianiny poliester/bawełna.
Dwukrotnie zanurzone w lateksie, 
dzięki czemu są bardziej odporne na ścieranie.
Wierzch dłoni niepowlekany, kciuk w pełni pokryty.
Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni 
zbliżona do przyssawki, co pozwala na pewny chwyt 
mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu



01-3202

01-3203

Technovit z akceleratorem

Niska temperatura otoczenia wydłuża czas polimeryzacji środka, 
kiedy racice są korygowane klockami drewnianymi lub są chronione 
specjalnym obuwiem.
Przyspieszacz Technovit redukuje czas wyschnięcia o prawie 50%, 
dlatego poleca się jego stosowanie szczególnie przy niskich temperaturach.

Nazwa/typ Kod produktu

Technovit z akceleratorem, 2 komplety

Technovit z akceleratorem, 10 kompletów

1/2

1/2

01-3202

01-3203

Technovit 6091

Dzięki specjalnym właściwościom Technovit 6091- szybko twardniejące tworzywo plastyczne, okazał się nieodzownym, 
uniwersalnym środkiem wykorzystywanym w medycynie weterynaryjnej do pielęgnacji i leczenia racic. 
Technovit 6091 wspomaga i skraca czas leczenia weterynaryjnego, znajduje zastosowanie w następujących przypadkach: 
do ochrony racic przy chorobach zapalnych, do usuwania defektów kopyt (ćwiartka szczeliny), przy kształtowaniu kopyt 
i ich ortopedycznemu korygowaniu, szczególnie u źrebiąt i cieląt. 
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Rękawice Dermatex

Bielone, wykonane z oddychającej bawełny.
Oburęczne, ze szwami.
Dają maksymalny komfort.
Trwałe.
Zastosowanie: 
do założenia pod rękawiczki lateksowe, prace budowlane, czyszczenie szkła.
6 par w opakowaniu.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Dermatex rozmiar 8, 6 par

Rękawice Dermatex rozmiar 10, 6 par

Rękawice Dermatex rozmiar 12, 6 par

1/6

1/6

1/6

10-7605

10-7495

10-7704

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Technovit-2-Bond jest szybkoschnącym, dwuskładnikowym klejem poliuretanowym do leczenia racic. 
Zaledwie niewielka ilość kleju wystarczy, aby w kilka sekund przykleić drewniane bądź gumowe klocki do zdrowych racic 
w celu obciążenia chorych lub zniszczonych, i dzięki temu przyspieszyć gojenie.

Technovit-2-Bond

Czas wysychania to zaledwie 30 sekund.
Trwale i mocno wiąże się zarówno z drewnianymi, jak i gumowymi klockami.
Nie marnuje się, ze względu na możliwość dozowania odpowiedniej ilości 
bezpośrednio na powierzchnię klejenia.
Prosty w użyciu, bez mieszania.
Bezzapachowy i bezpieczny w użyciu, 
nawet w zamkniętych pomieszczeniach.
Długi okres przydatności do użycia.
Odporny na działanie temperatur 
w czasie przechowywania.

Nazwa/typ Kod produktu

Technovit-2-Bond z aparatem dozującym

Technovit-2-Bond bez aparatu dozującego

Klej Technovit-2-Bond 160 ml

Aparat dozujący

Końcówki do aparatu dozującego, 10 szt.

1

1

1

1

1

01-3362

01-3363

01-3364

01-3365

01-3366

Oba zestawy (01-3362 i 01-3363) zawierają: 
klej, 10 końcówek mieszających, 10 klocków 130 mm.

01-3365

01-3364

01-3366

01-3362

Bardzo prosty w użyciu: 
Usuń zawleczkę z wkładu i połącz go z końcówką do mieszania kleju. 
Wyciśnij niewielką ilość kleju, aby oba składniki mogły się ze sobą zmieszać . 
Następnie nałóż trochę kleju na klocek. 
Szybko umieść klocek na wcześniej przygotowanej, 
oczyszczonej i suchej, zdrowej racicy. 
Po około 30 sekundach klej wyschnie, a po kolejnych 2-3 minutach 
racica znowu może być w pełni obciążona.
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Technovit

Technovit / pojedyncze produkty

Chroni racice przy chorobach zapalnych.
Zabezpiecza skaleczone brzegi.
Pozwala usunąć defekty kopyt.
Kształtuje kopyta i koryguje ortopedycznie.

01-3204

01-3205

01-3206

Technovit, 2 komplety

Technovit, 10 kompletów

Technovit, 12 kompletów

Nazwa/typ

1/2

1/2

1/2

01-3204

01-3205

01-3206

Kod produktu

Technovit, proszek 1000 g

Technovit, płyn 500 ml

Technovit akcelerator

Nazwa/typ

1/2

1/2

1/2

01-3207

01-3208

01-3209

Kod produktu

Nowoczesny system leczenia kopyt i racic Technobase pozwala na różnorodne zastosowania 
i daje wiele możliwości zastosowania w medycynie weterynaryjnej.

Technobase 8000

01-3212

Szybkie sporządzenie: natychmiast po wymieszaniu masę można modelować przy użyciu rąk, 
co jest dużym ułatwieniem.
Duża wytrzymałość: Technobase posiada niezwykłe właściwości klejące, po jego zastosowaniu 
można być pewnym, że naprawione kopyto będzie zabezpieczone aż do zdarcia drewnianego klocka.
Nie jest lepki; pozwala się swobodnie formować bez klejenia się do rąk. 
Masa aż do zakończenia procesu polimeryzacji pozostaje plastyczna
Nie wydziela wysokiej temperatury: następstwem reakcji chemicznej, 
jaka ma miejsce przy mieszaniu składników masy, jest wydzielanie ciepła, 
co może powodować oparzenia u zwierząt. 
Technobase nie wywołuje tego typu problemów, 
dzięki czemu jest bezpieczny dla zwierząt.

Nazwa/typ Kod produktu

Technobase 8000 zestaw 14 szt.

Technobase 8000 zestaw 4 szt.

Technobase płyn 500 ml

Technobase proszek 1000 g

Szpachelka drewniana

1/2

1/2

1/2

1/2

1

01-3211

01-3212

01-3213

01-3214

01-3215



Bandaż Kromberg z dziegciem 

Czarny.
Długość 25 m, szerokość 45 mm.
Taśma ochronna do racic i kopyt.
Do bandażowania i zakładania opatrunków dużym zwierzętom.

Bandaż Kromberg z dziegciem, 25 m x 45 mm

Nazwa/typ

1/501-3234

Kod produktu

01-3234
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01-3218

Drewniane bloczki

Bloczek drewniany standardowy

1 sztuka.

Bloczek drewniany

Bloczek drewniany płaski

01-3296

01-3210

01-3294

01-3295

Bloczek drewniany standard, 112 mm

Bloczek drewniany duży, 130 mm

Nazwa/typ

1/100

1/50

01-3210

01-3218

Kod produktu

Bloczek drewniany, 112 mm

Bloczek drewniany, 130 mm 

Nazwa/typ

1/50

1/45

01-3294

01-3295

Kod produktu

Bloczek drewniany płaski, 112 mm

Nazwa/typ

1/5001-3296

Kod produktu

1 sztuka.
Polecany przez specjalistów.
Zalecany przy niskiej wysokości pięty.
Odpowiedni również dla normalnych kopyt w przypadku, gdy powierzchnia 
podłoża jest wysoce odporna na ścieranie (np. podłoga betonowa).
Do wykorzystania z zestawami do pielęgnacji racic/kopyt np. Technobase, Technovit.

1 sztuka.
Bardzo płaska konstrukcja (wysokość bloczku 50% niższa od standardowej) do zastosowań 
wymagających wczesnego obciążenia uszkodzonego kopyta.
Zapobieganie problemom ścięgien, które mogą wystąpić, gdy blok jest noszony przez dłuższy czas.
Wykorzystywane głównie przy kauczukowych podłogach.
Do wykorzystania z zestawami do pielęgnacji racic/kopyt np. Technobase, Technovit.
Opracowany zgodnie z najnowszą teorią pielęgnacji kopyt waz ze specjalistami 
od pielęgnacji racic.

Aby użyć właściwych narzędzi do korekcji, należy najpierw przeanalizować ortopedyczne uwarunkowania 
kopyt oraz rodzaj podłoża w zagrodzie. Wszystkie prezentowane tu bloczki mogą być wykorzystywane
z zestawami do pielęgnacji racic/kopyt np. Technobase, Technovit.

Bandaże do racic i kopyt
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Bandaż Silbertape do racic i kopyt 

Nieprzepuszczalny.
Łatwy w nakładaniu.
Odporny na rozdarcia.
Z silnym klejem.
Długość 50 m, szerokość 50 mm.

Bandaż Silbertape do racic i kopyt, 50 m x 50 mm, srebrny

Nazwa/typ

1/601-3239

Kod produktu

Bandaż Tesa do racic 

Bawełniany.
Przepuszczający powietrze.
Samoprzylepny z jednej strony.
Długość 50 m, szerokość 50 mm, grubość 0,3 mm.

Bandaż Tesa do racic, 50 mm, czarny

Nazwa/typ

1/301-3237

Kod produktu

01-3237

01-3239

Samoprzylepny bandaż VetTape do kopyt 

Przepuszczający powietrze.
Z silnie wiążącym klejem kauczukowym.
Długość 50 m, szerokość 50 mm.

Bandaż VetTape do kopyt, samoprzylepny, biały

Nazwa/typ

1/1201-3238

Kod produktu 01-3238

Bandaż Certoplast z dziegciem 

Długość 25 m, szerokość 45 mm.
Do bandażowania i zakładania opatrunków.
Typ Certoplast/Vorwerk.

Bandaż Certoplast z dziegciem, 25 m x 45 mm

Nazwa/typ

1/501-3236

Kod produktu

01-3236

Taśma uniwersalna zbrojona

Wysokiej jakości uniwersalna taśma naprawcza przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań.
Zbrojona, pokryta klejem z naturalnego kauczuku.
Z powodzeniem przylega do większości szorstkich i gładkich powierzchni.
Wodoodporna, elastyczna, zachowująca swoje właściwości nawet w niskich temperaturach.
Taśma techniczna przeznaczona jest do wszelkiego typu napraw, uszczelniania, maskowania 
lub izolowania w trudnych warunkach technicznych i atmosferycznych.
Doskonale sprawdza się w przypadku opatrunków do kopyt.

Taśma uniwersalna zbrojona 50 m x 50 mm

Nazwa/typ

1/2410-5837

Kod produktu

10-5837



01-3307

01-3305

01-3306
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Spray pielęgnacyjny do racic

Zawartość 400 ml.
Przeznaczony dla krów i owiec.
Jego użycie ma na celu wzmocnienie i ochronę racic.
Codzienna pielęgnacja pozwala na zapobieganie chorobom racic.
Składniki: olejki z drzewa herbacianego, sok z aloesu, oregano, nagietek 
oraz olej z wątroby dorsza wykazują działanie przeciwzapalne, 
wspomagają wzrost i regenerację tkanek.
Sposób użycia: rozpylanie na czyste i suche racice z odległości 5-10 cm.

01-3311Spray pielęgnacyjny do racic 400 ml

Nazwa/typ

1/1201-3311

Kod produktu

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 125 ml

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 250 ml

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 1000 ml

Smoła bukowa, 1 kg

Smoła bukowa, 5 kg

Smoła bukowa, 25 kg

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

1

1/12/360

1

1

01-3305

01-3306

01-3307

01-3241

01-3242

01-3243

Kod produktu

Kod produktu

Smoła bukowa

Wysokiej jakości produkt naturalny o gęstej konsystencji. 
Smoła bukowa jest od dawna cenionym środkiem do pielęgnacji kopyt i racic.

Regularne stosowanie zapobiega grzybicy i gniciu 
(chroni przed wilgocią i bakteriami). 
Stosowana także przeciw dzikim zwierzętom - zapobiega 
ogryzaniu przez nie drzew.
Może służyć jako środek wabiący dziki.

Środek do pielęgnacji racic Claufit

Produkt czyszczący i pielęgnacyjny. 
Pielęgnuje i chroni naturalny charakter racic i kopyt.
Przeznaczony dla bydła, owiec i koni.

01-3241

01-3242

01-3243
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BlauDes spray do dezynfekcji 200 ml

BlauDes spray do dezynfekcji 500 ml

Aloxan Silver Spray 200 ml

Anthrolan-N 200 ml

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/6/12

1/2/12

1/12

1/12

09-2053

09-2054

10-4022

01-3303

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

BlauDes spray do dezynfekcji

Aloxan Silver Spray

Anthrolan-N

Dezynfekant w aerozolu.
Idealny do dezynfekcji zgrzebeł, sprzętu weterynaryjnego oraz ran u zwierząt.
Sprawdzony środek do dezynfekcji powierzchni, 
o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. 
Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. 
Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

Wodoodporny.
Rozpyla ochronną warstwę aluminium na skórze.
Chroni przed kurzem, brudem i bakteriami.
Przepuszcza powietrze.

Czarny, błonotwórczy spray do ochrony i pielęgnacji kopyt, racic 
oraz innych tkanek rogowych.
Chroni przed wilgocią oraz innymi szkodliwymi czynnikami (mocz, odchody itp.).
Ze względu na swój intensywny kolor poprawia wygląd kopyt.

09-2054

09-2053

10-4022

01-3303

Chinoseptan Blau Spray 200 ml

Chinoseptan Blau Spray 400 ml

Nazwa/typ

1/12

1/12

01-3455

01-3456

Kod produktu

Chinoseptan Blau Spray

Aseptyczny.
Sprawdzony środek dezynfekujący.
Długotrwały efekt ochronny przed wirusami, bakteriami i grzybami.

01-3455
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01-3451

Chinoseptan puder w spray'u

Chinoseptan spray z tlenkiem cynku

Puder w sprayu do suchej dezynfekcji.
Skuteczne działanie w zwalczaniu bakterii, wirusów, grzybów.
Szybko wysycha.
Chroni przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

Pomaga w regeneracji skóry.
Chroni ranę przed szkodliwym działaniem czynników środowiskowych.
Odstrasza owady, co zmniejsza ryzyko zakażenia rany.
Działa jak opatrunek.
Utrzymuje skórę elastyczną.

Chinoseptan puder w spray'u 200 ml

Chinoseptan puder w spray'u 400 ml

Nazwa/typ

1/12

1/12

01-3451

01-3452

Kod produktu

01-3450Chinoseptan spray z tlenkiem cynku 200 ml

Nazwa/typ

1/1201-3450

Kod produktu

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. 
Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

01-3301Chinoseptan maść do kopyt 500 ml

Nazwa/typ

1/1201-3301

Kod produktu

Chinoseptan maść do kopyt

Pielęgnuje, chroni i utrzymuje elastyczność kopyt i racic.
Zapobiega pleśnieniu, butwieniu rogu pod opatrunkiem.
Pobudza odrost zdrowego rogu.
Do pielęgnacji rogu kopytowego i racicowego uszkodzonego 
np. nastąpieniem na kamień.

Podoseptan pasta do racic 500 g

Nazwa/typ

1/1201-3300

Kod produktu

Podoseptan pasta do racic

Wysuszająca pasta do pielęgnacji koronek racicowych 
oraz przestrzeni międzypalcowej bydła i owiec.
Przeciwdziała zmiękczaniu kopyt i skóry.
Skuteczna nawet w niekorzystnych warunkach, takich jak zgnilizna czy wilgoć w oborniku.

01-3300
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But na racicę

Wykonany z trwałego poliuretanu. 
Zaprojektowany tak, by rozwiązać problem ochrony opatrunków racic.
Przydatny przede wszystkim w przypadku dużych obciążeń racic spowodowanych twardym 
podłożem (np. betonowa podłoga), uszkodzeń racic, wad wrodzonych, skrzywień itp.
Chroni przed brudem i bakteriami, przez co zapobiega chorobom infekcyjnym.

Nazwa/typ Kod produktu

But na racicę, średni, 110 mm, żółty 

But na racicę, duży, 125 mm, niebieski 

But na racicę, prawy, średni, 110 mm, żółty 

But na racicę, prawy, duży, 125 mm, niebieski 

But na racicę, lewy, średni, 110 mm, żółty 

But na racicę, lewy, duży, 125 mm, niebieski

Zestaw wkładów dla bydła

1

1

1

1

1

1

1

01-3259

01-3260

01-3262

01-3263

01-3264

01-3265

01-3266

01-3259

01-3266

Żel do kopyt HOOF-FIT 330 ml

Nazwa/typ

101-3372

Kod produktu

Żel do kopyt HOOF-FIT

Preparat pielęgnacyjny w formie żelu dla zapewnienia zdrowego stanu racic.
Pozwala na utrzymanie skóry szpary międzyracicowej i racic w dobrym stanie.
Wysoce skuteczny.
Ściśle przylega do skóry i rogu racicowego.
Łatwy w stosowaniu.
Wzbogacony o Aloe Vera.
Nie zawiera antybiotyku.

Repiderma Spray do kopyt 250 ml

Nazwa/typ

101-3373

Kod produktu

Repiderma Spray do kopyt

Bezantybiotykowy aerozol chroniący skórę zwierząt.
Działa na i pod skórę oraz wewnątrz skóry.
Zawiera minerały w formie chelatu (cynk i miedź).
Zawiera mikronizowane minerały, które zapewniają lepsze wchłanianie.
Dla wszystkich gatunków zwierząt - może być stosowany 
u krów mlecznych, koni, owiec i świń. 

Produkty linii Intra Hoof-Fit zostały oficjalnie uznane 
jako środki lecznicze w Holandii. 

Oficjalne badania przeprowadzone przez Holenderskie Centrum 
Zdrowia Zwierząt w Deventer udowodniło, że Hoof-fit Żel 
jest skuteczniejszy niż preparaty zawierające antybiotyki. Jest to 
ważne przy nacisku, jaki obecnie kładzie się na zmniejszenie ilości 
zastosowań antybiotyków w hodowli zwierząt. 
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Kuweta do dezynfekcji kopyt Kombi

Kuwety można łączyć ze sobą dzięki zazębieniom. 
Przy takim połączeniu pierwszy brodzik może służyć do opłukania 
kopyt/racic z zanieczyszczeń, a drugi do dezynfekcji.
Bardzo lekka, elastyczna i wytrzymała - 
wykonana z mocnego polietylenu.
Dzięki specjalnej powierzchni, zwierzęta nie są narażone 
na poślizg i czują się bezpiecznie.
Wypustki na dnie powodują, że kopyto jest lekko 
rozszerzone, zapewniając łatwiejszy dostęp środka 
dezynfekującego pomiędzy racice.
Wymiary: 205 x 81 x 17 cm. 
Pojemność 200 l.

01-3360

Nazwa/typ Kod produktu

Kuweta do dezynfekcji kopyt Kombi, 205 x 81 x 17 cm, 200 l 1/2501-3360

Profilaktyka – to się opłaca!
Regularne kąpiele racic to najlepszy sposób na zachowanie ich w bardzo dobrym stanie. 
Dzięki oszczędności środka, co czwarta kąpiel jest darmowa! 
W stadzie liczącym około 150 sztuk inwestycja w wannę zwróci się już po 3 miesiącach.

Kuweta do dezynfekcji kopyt Duo

Dwa zbiorniki mieszczą po 75 l, co jest ilością wystarczającą,
aby zanurzyć cztery całe racice. 
Blisko 60% zanieczyszczeń wypada przez ruszt.
Oszczędność środka wynosi ponad 30%.
Łatwa do użycia, transportu i czyszczenia.
Wytrzymała i bezpieczna konstrukcja składa się z trzech elementów: 
dwóch wanien oraz stalowego ocynkowanego rusztu pomiędzy zbiornikami, 
który zapewni dużą trwałość wanny.

Nazwa/typ Kod produktu

Kuweta do dezynfekcji kopyt Duo, dwukomorowa 101-3374 

01-3374 
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Nowe, ulepszone kuwety do dezynfekcji kopyt, które mogą być szybko i solidnie łączone ze sobą zarówno wzdłuż 
jak i w poprzek. W zależności od wielkości korytarza przepędowego, kuwety możemy łączyć ze sobą tak, by uniemożliwić 
krowom ominięcie przejścia przez kuwety przed wejściem do obory. 
Dzięki specjalnym zatrzaskom kuwety są ze sobą solidnie złączone, co powoduje, że krowy bezstresowo poddają się procesowi 
dezynfekcji. Badania wykazały, że boczne połączenie kuwet umożliwia krowom przechodzenie przez kuwety obok siebie, 
co jest bliższe ich naturalnym zachowaniom.

Kuweta do dezynfekcji kopyt SuperKombi

Aby dezynfekcja była najskuteczniejsza, a żywotność preparatu dezynfekcyjnego najdłuższa, 
łączymy kuwety wzdłuż. Pierwsza kuweta służy wtedy jako płukanka do kopyt oczyszczając je 
z brudu czy kału, następnie kopyta poddawane są dezynfekcji właściwej, dzięki czemu kopyta 
są wcześniej odpowiednio przygotowane do dezynfekcji a do preparatu dezynfekcyjnego 
nie przedostają się zanieczyszczenia, co skutecznie wydłuża okres przydatności preparatu. 

Pojedyncza kuweta SuperKombi także nadaje się jako samodzielne stanowisko dezynfekcyjne. 
Wysokość profilu oraz stabilna konstrukcja kuwety powodują, że krowy nie odczuwają dyskom-
fortu czy strachu, dzięki czemu przechodzą przez kuwety spokojnie i powoli, co znacznie poprawia 
wyniki dezynfekcji. Dla maksymalnej skuteczności dno kuwety zostało uformowane tak, aby przy 
stąpnięciu racica delikatnie się rozchylała, a preparat dokładnie wniknął w każdą szczelinę racicy. 

Kuweta do dezynfekcji kopyt SuperKombi 203 x 80 x 18,5 cm, 200 l

Korek spustowy do kuwety Kombi / poideł pastwiskowych

Nazwa/typ

1

1

01-3371

01-3371-001

Kod produktu

Elastyczna konstrukcja pozwala na wyginanie ścianek kuwety 
bez spowodowania uszkodzenia mechanicznego. Nawet użycie 
dużej siły, np. najechanie na kuwetę ciągnikiem, nie powinno 
spowodować uszkodzeń, a jedynie chwilową, łatwą do usunięcia deformację.
Kuweta wykonana jest z wyjątkowo wytrzymałego polietylenu (granulat pierwotny), 
który wykazuje wysoką odporność chemiczną, na ścieranie, promienie UV 
i uszkodzenia mechaniczne.
Nadaje się do wszystkich środków dezynfekujących 
i czyszczących.
Wymiary 203 x 80 x 18,5 cm. 
Pojemność 200 litrów, z wewnętrzną skalą.
Forma kuwety i punkty kontrolne pozwalają na włożenie 
jednej kuwety w drugą i bezpieczny transport 25 sztuk 
na palecie.

01-3371

01-3371-001
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01-3353

01-3354

Mata do dezynfekcji

Mata do dezynfekcji

Do dezynfekcji i pielęgnacji kopyt i racic zwierząt.
Może być również stosowana do dezynfekcji pojazdów.
Wymiary: 180 x 90 x 4 cm.

Używana w wejściach do zainfekowanych pomieszczeń 
Przepuszczalna powierzchnia górna umożliwia wnikanie płynu dezynfekcyjnego 
do wnętrza maty, nieprzepuszczalne powierzchnie (boczne i spodnia) zapobiegają jego stratom.

Mata do dezynfekcji 180 x 90 x 4 cm

Pokrowiec na matę dezynfekującą 01-3351

Nazwa/typ

1

1

01-3351

01-3352

Kod produktu

Mata do dezynfekcji 85 x 60 x 3 cm

Mata do dezynfekcji 45 x 45 x 3 cm

Nazwa/typ

1

1

01-3353

01-3354

Kod produktu

Mata do dezynfekcji 60 x 45 x 4 cm

Mata do dezynfekcji 90 x 60 x 4 cm

Nazwa/typ

1

1

01-3367

01-3368

Kod produktu

01-3351

01-3352

Mata do dezynfekcji

Najwyższa jakość. 
Dobrze serwisowane maty mogą doskonale 
spełniać swoją rolę nawet przez kilka lat.
Boczny zamek daje możliwość wyjęcia 
wkładu chłonnego do prania lub wymiany.
Zalecane na wyposażeniu: zakładów przetwórstwa spożywczego,
zakładów produkujących leki i kosmetyki, pieczarkarni,
obiektów inwentarskich (kurników, chlewni, obór),
skupów zwierząt, laboratoriów, lecznic weterynaryjnych i innych.

Mata do dezynfekcji

Antypoślizgowa.
Najwyższa jakość - dobrze serwisowane maty mogą doskonale 
spełniać swoją rolę nawet przez kilka lat.
Boczny zamek daje możliwość wyjęcia wkładu chłonnego do prania lub wymiany.

Budowa maty:
Siatka wierzchnia - czarna. Dobrze przepuszcza płyn dezynfekcyjny. Zatrzymuje zanieczy-

2szczenia na wierzchu maty. Odporna na przetarcia oraz duży nacisk. Gramatura 265 g/m . 
Przepuszczalność 45%. Wytrzymałość na zerwania 1900 N / 50 mm. Wytrzymałość na rozdarcia 380N. 

o oOdporna na temperatury w przedziale -40 C / +70 C.
Pianka poliuretanowa (wkład chłonny). Wkład chłonny zatrzymuje ciecz oraz nadaje kształt macie dezynfekcyjnej.
W matach dla zwierząt najbardziej optymalna grubość wkładu to 5 cm.
Plandeka spodnia - zielona lub (w macie dla zwierząt) - niebieska z wypustkami antypoślizgowymi. Nie przepuszcza płynu poza 

2matę. Mocna i wytrzymała. Gramatura 620 g/m . Wytrzymałość na zerwania  3000 N / 5 cm. Wytrzymałość na rozdarcia 300 N. 
o oWytrzymała na temperatury w przedziale -40 C / +70 C. 

Mata do dezynfekcji 180 x 90 x 5 cm - antypoślizgowa

Nazwa/typ

101-3369

Kod produktu

01-3368

01-3367
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Płyn do dezynfekcji kopyt Clawplus

Chroni i regeneruje racice krów, owiec i kóz.
Może być używany do kąpieli racic lub stosowany bezpośrednio na nie.
Stosowanie przy kąpieli racic (75-90 zwierząt) - wymieszać 1 litr płynu w 200 litrach wody, 
przy kąpieli racic więcej niż 90 zwierząt wymieszać 2 litry płynu w 200 litrach wody;
Przy stosowaniu bezpośrednim - wymieszać płyn z wodą w stosunku 1:3, 
spryskiwać racice 2 razy dziennie.
Przeznaczenie: do mat i kuwet do dezynfekcji kopyt.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu biocydów. 
Przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

01-3358

Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 

Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt 
z żywnością i środkami do żywienia zwierząt.
Bezpieczny zarówno dla człowieka jak i środowiska, 
należy do substancji ulegających całkowitej biodegradacji.
Do dezynfekcji obuwia najlepiej stworzyć 2% roztwór, 
zabijane są wtedy wszystkie bakterie, wirusy i grzyby.
Należy stosować ze specjalnymi matami dezynfekcyjnymi (01-3367 lub 01-3368). 
W przypadku stosowania z matą 01-3367 o wymiarze 60 x 40 cm opakowanie 5 kg 
preparatu wystarczy na około 6 miesięcy ciągłego stosowania, zaś w przypadku 
stosowania maty 01-3368 o wymiarze 90 x 60 cm to samo opakowanie wystarczy 
na około 3 miesiące ciągłego stosowania.
Przeznaczenie: do mat do dezynfekcji obuwia.

Preparat do dezynfekcji i pielęgnacji kopyt HooFARM

Zawarte w nim biocydy mają szerokie spektrum działania biobójczego.
Stosowanie preparatu ma na celu utrzymanie zdrowych racic i kopyt, 
ponieważ wiele problemów ze zdrowotnością krów jest spowodowanych złą dbałością 
o racice, a w konsekwencji utratą mleka.
Regularne użycie pozwala na skuteczne zwalczanie różnego rodzaju stanów zapalnych 
i skaleczeń racic i kopyt, utwardzając jednocześnie tkankę rogową.
Przeznaczenie: do mat i kuwet do dezynfekcji kopyt.

01-3370

Płyn do dezynfekcji i pielęgnacji kopyt HooFARM 5 kg

Nazwa/typ

1/401-3370

Kod produktu

Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%) 1 kg

Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%) 5 kg

Nazwa/typ

1

1

10-4088

10-4087

Kod produktu

     Sposób użycia preparatu w połączeniu z matą do dezynfekcji kopyt (kod 01-3369):
     Stosowanie regularne (całoroczne)
     2% roztwór roboczy w kuwetach lub matach dezynfekcyjnych. Roztwór wymieniany co tydzień.  
     5kg opakowanie preparatu wystarczy na ponad 6 miesięcy ciągłego stosowania.
     Stosowanie sezonowe 
     5% roztwór roboczy w kuwetach lub matach dezynfekcyjnych. Roztwór wymieniany co tydzień. 
     Kuracja trwa przez 60 dni. 5 kg opakowanie preparatu wystarczy na ponad 1,5 kuracji 60-dniowej.
     Stosowanie szokowe 
     10% roztwór roboczy w kuwetach lub matach dezynfekcyjnych. Roztwór wymieniany co tydzień. 
     Kuracja przez 20 dni. 5 kg opakowanie wystarczy na dwie 20-dniowe kuracje.

Płyn do dezynfekcji kopyt Clawplus 5 l

Nazwa/typ

101-3358

Kod produktu



Czyszczenie krów ma wiele zalet: poprawia ukrwienie skóry, przez co ułatwia odżywianie tkanek oraz usprawnia czynności 
fizjologiczne. Wpływa pozytywnie na samopoczucie zwierząt, co przekłada się na lepszą zdrowotność i wydajność krów. 
Wpływa także  na jakość produktu finalnego. Systematyczne czyszcząc skórę zmniejszamy ilość zanieczyszczeń mechanicznych 
i mikrobiologicznych mogących zanieczyścić mleko.
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Pielęgnacja sierści

01-3402

Zgrzebło metalowe ocynkowane (8-rzędowe)

Bardzo wytrzymałe.
Przeznaczone dla bydła i koni.

Zgrzebło metalowe 8-rzędowe 9,5 x 14,5 cm

Nazwa/typ

1/1201-3402

Kod produktu

01-3403

Zgrzebło metalowe ocynkowane (3-rzędowe)

Z plastikową rączką.
Zalecane przede wszystkim dla bydła ze względu na grube ząbkowanie.

Zgrzebło metalowe 3-rzędowe 10 x 14,5 cm

Nazwa/typ

1/1201-3403

Kod produktu

01-3405

Zgrzebło podwójne

Dwurzędowe.
Pomocne przy szczotkowaniu.

Zgrzebło podwójne

Nazwa/typ

1/1201-3405

Kod produktu

01-3404

Dwustronne.
Dla koni i bydła.

Zgrzebło spiralne Ø 10,5 cm

Nazwa/typ

1/1001-3404

Kod produktu

Zgrzebło z tworzywa sztucznego

Regulowana opaska na rękę.
Drobno ząbkowane.

Nazwa/typ Kod produktu

Zgrzebło plastikowe, czerwone

Zgrzebło plastikowe, niebieskie

Zgrzebło plastikowe, czarne

1/5/25

1/5/25

1/5/25

01-3430

01-3432

01-3434

01-3430

01-3432

01-3434
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01-3413

01-3407

Zgrzebło metalowe

8-rzędowe.
Uchwyt na czterech prętach.
W całości pokryte lakierem bezbarwnym.
Przeznaczone dla bydła.

Zgrzebło metalowe 11 x 12,5 cm

Nazwa/typ

1/1201-3407

Kod produktu

01-3409

Zgrzebło

4 rzędy ząbkowane i 3 gładkie.
Standardowe ząbki.
Czarny lakier.
Dla bydła.

Zgrzebło 9,5 x 14,5 cm

Nazwa/typ

1/1201-3409

Kod produktu

01-3412

Szczotka mosiężna

Idealne do gęstej, zabrudzonej sierści.
Posiada 7 wewnętrznych rzędów twardszych włókien mosiężnych 
oraz 2 rzędy włókien nylonowych.
Lakierowane drewno.
Skórzany pasek na rękę.

Szczotka mosiężna 21,5 x 10 cm

Nazwa/typ

1/1001-3412

Kod produktu

Szczotka nylonowa

Nylonowe włókna na drewnianej podstawie.
Skórzany pasek na rękę.
Skutecznie usuwa martwe włosy.

Szczotka nylonowa 24 x 10 cm

Nazwa/typ

1/3001-3413

Kod produktu

01-3408

Zgrzebło metalowe z grzebieniem

8-rzędowe.
Uchwyt na czterech prętach.
W całości pokryte lakierem bezbarwnym.
Dodatkowy grzebień do grzywy.
Drobne ząbkowanie - idealne do pielęgnacji koni.

Zgrzebło metalowe z grzebieniem 12 x 12,5 cm

Nazwa/typ

1/1201-3408

Kod produktu
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Czochradło automatyczne HAPPYCOW Duo

Dzięki całkowicie automatycznemu Czochradłu HAPPYCOW Duo krowy są szczęśliwe, ochoczo korzystają z możliwości niezależnego 
czyszczenia. Zwierzęta są bardzo usatysfakcjonowane tą dwuszczotkową maszyną i zadziwiające jest, jak intensywnie z niego korzystają. 
Duże szczoty wykonując masaż pobudzają krążenie w skórze, stymulują metabolizm. 
Produkcja mleka wzrasta poprawia się i zwiększa się jej intensywność nawet podczas upałów.

Wysokiej jakości szczoty poliamidowe zapewniają długi czas użytkowania.
Nowo opracowana elektronika pozwala eliminować błędy i czyni urządzenie bezobsługowym.
Panel sterujący umieszczony w osłonie (chroni przed wodą i brudem; IP56).
Wyświetlacz informacyjny.
Opcje zmiennych trybów pracy (7,5 – 120 s).
Naprzemienne ruchy szczotek po każdej aktywacji, zapewniają równomierne ich zużycie.
Optymalne szczotki, sprawiające, że zwierzęta są naprawdę zadowolone z ich użycia.
Smarowanie elementów obrotowych podczas użytkowania wydłuża żywotność urządzenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa.
Wtyczka do podłączenia do gniazdka 230 V.

Krowy potrzebują drapania i czochrania. W taki sposób czyszczą się i pozbywają się pasożytów, porostów i roztoczy. 
Czochranie stymuluje i pobudza krążenie krwi. Stosowanie  czochradeł automatycznych lub tradycyjnych jest istotnym wkładem 
w dobrobyt krów, a jednocześnie niezbędnym elementem dla ich wysokiej wydajności mlecznej. 
Zwierzęta są spokojniejsze i polepsza się ich samopoczucie.
Nasze elektryczne czochradła są proste w montażu. Czujnik zapobiega wkręceniu się włosia z ogona. 
Wszystkie elementy obudowy wykonane są z ocynkowanej blachy i zostały przetestowane w trudnych warunkach.
W dodatku czochradła Duo i Swing, wyposażone są w inteligentne sterowanie i wyświetlacz. 
Obszerna instrukcja obsługi dołączona do każdego urządzenia zawiera wszystkie niezbędnie informacje dotyczące złożenia, 
montażu, utrzymania oraz porady dotyczące rozwiązywania problemów.
Czochradła automatyczne są niemal całkowicie bezobsługowe. Smarowanie elementów obrotowych i bezzwłoczne wymiany 
szczot wydłużają znacznie żywotność urządzenia i zwiększają jego atrakcyjność dla zwierząt.

Najwyższej jakości czochradła dla bydła!

Nazwa/typ Kod produktu

Czochradło automatyczne HAPPYCOW Duo

Zapasowa szczotka górna do czochradła 01-3419

Zapasowa szczotka dolna do czochradła 01-3419

1

1/24

1/36

01-3419

01-3419-001

01-3419-002

Napięcie

Moc

Prędkość szczotki

Waga

Wymiary

Stopień ochrony

Materiał szczeciny

Dane techniczne

230 V / 50 Hz

0,37 kW

60 obrotów na minutę

140 kg

wys. 115 x szer. 40 x głęb. 105 cm

IP 56

Poliamid (PA)

01-3419



137

P
ie

lę
gn

ac
ja

 s
ie

rś
ci

01-3420-003

Czochradło automatyczne HAPPYCOW Classic

Wspornik do czochradła elektrycznego

Nazwa/typ

1

1

01-3426

01-3420-003

Kod produktu

Zalety czochradła HAPPYCOW:
Znacznie poprawia samopoczucie bydła.
Stymuluje produkcję mleka.
Zmniejsza rachunki leczenia.
Poprawia krążenie krwi.
Usuwa roztocza oraz inne pasożyty.
Pobudza przemianą materii.
Uelastycznia skórę.
Sprawia że sierść jest bardziej puszysta i przewiewna, 
dzięki czemu krowa ma odczucie przyjemnego chłodu.

Czochradło automatyczne HAPPYCOW Swing

Specjalnie przygotowana szczotka zamontowana pionowo, kołysząc się w różnych kierunkach 
pozwala czyścić sierść łatwo od głowy do ogona. Szczotka obraca się w każdym kierunku 
i prawie pod każdym kątem, tak więc każda część ciała zwierzęcia (głowa, tors) jest w jej zasięgu. 
Nie ma zjawiska podskakującej szczotki, jak to jest w przypadku tych ustawionych poziomo. 

Wytrzymały silnik napędzający, stworzony do dużych obciążeń.
Przezroczysta obudowa sterownika pozwala na szybkie 
sprawdzenie i zmianę ustawień.

Czochradło wykorzystuje naturalne zachowanie krów, czyli ocieranie się o drzewa.
Dzięki zamontowanemu czujnikowi w chwili dotknięcia czochradła przez bydło zostaje uruchomiona specjalna szczota, 
która pracuje ok. 60 sekund, po czym automatycznie się wyłącza, co zapobiega długiemu zajmowania stanowiska przez jedną krowę. 
Każda krowa używa czochradła około 6 razy dziennie. Czochradło Happycow zostało skonstruowane specjalnie z myślą o oborach 
wolnostanowiskowych,gdzie krowy mogą się swobodnie poruszać.

Wszystkie stalowe elementy zostały ocynkowane.
Włosie w szczocie jest bardzo gęste i wytrzymałe.
Bardzo łatwa wymiana zużytych szczot.
Rama ochronna do zakupu osobno.
Wymiary: 120 x 50 x 110 cm.
Waga: 105 kg.
Silnik: 0,37 kW.
Prędkość: 46 obrotów/min.
Czochradło Happycow można bardzo łatwo zamontować 
niemal wszędzie.

Czochradło elektryczne HAPPYCOW Classic

01-3426

Napięcie

Moc

Prędkość szczotki

Waga

Wymiary

Stopień ochrony

Materiał szczeciny

Dane techniczne

230 V / 50 Hz

0,55 kW

50 obrotów na minutę

93 kg

wys. 198 x szer. 50 x głęb. 135 cm

IP 55

Polipropylen (PP)

Czochradło automatyczne HAPPYCOW Swing

Zapasowa szczotka do czochradła 01-3418

Nazwa/typ

1/6

1/6

01-3418

01-3418-001

Kod produktu

01-3418



10-8042

10-8033
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Nazwa/typ Kod produktu

Czochradło dla bydła Euro Farm

Sprężyna do czochradła Euro Farm (01-3421)

Szczotka do czochradła Euro Farm (01-3421)

1/20/24

1/2

1/2

01-3421

01-3421-001

01-3421-003

Specjalna, bardzo wytrzymała konstrukcja zapewnia duży komfort użytkowania. 
Zwierzęta o różnych rozmiarach mogą bez problemów ocierać się o szczotki. 
Wyjątkowo giętka konstrukcja, wytrzymuje nawet bardzo duże naprężenia.

W komplecie ze sprężyną; stabilne mocowanie ze sprężyną.
Nylonowe włosie.
Łatwy montaż.

01-3421

Czochradło dla bydła Euro Farm

W komplecie ze sprężyną.
Szczotki z grzbietem drewnianym 50 x 10 cm.
Prosta konstrukcja.

Czochradło dla bydła Texas

01-3422

Nazwa/typ Kod produktu

Czochradło dla bydła Texas

Szczotki do czochradła Texas (01-3422)

1/24

1/2

01-3422

01-3422-001

Maszynki do strzyżenia Constanta

Maszynka do strzyżenia Constanta 4

Maszynka do strzyżenia Constanta 4
Wypróbowana i sprawdzona technologia silnika daje ogromną siłę napędową.
Sprawdza się również przy strzyżeniu zabrudzonych i skręconych sierści.
Dostarczana w solidnej skrzynce z osprzętem.
Ostrza: 31/15 lub 21/23.

Wypróbowana i sprawdzona technologia silnika daje ogromną siłę napędową.
Sprawdza się również przy strzyżeniu zabrudzonych i skręconych sierści.
Dostarczana w solidnej skrzynce z osprzętem.
Ostrza: 31/15 lub 21/23.
Napięcie: 230 V.
Moc: 400 W.
Częstotliwość: 50 Hz.
Wymiary: 7,8 x 9,7 x 33 cm.
Waga: 1490 g.
Przewód: 3 m.

Maszynka do strzyżenia Constanta 4, 400 W, z ostrzami 21/23

Maszynka do strzyżenia Constanta 4, 400 W, z ostrzami 31/15

Nazwa/typ

1

1

10-8042

10-8033

Kod produktu

Ich masa, środek ciężkości i kształt zostały tak wybrane, aby zapewnić możliwie najmniej męczącą pracę.
Zoptymalizowana technologia wentylacji zapewnia doskonałe chłodzenie głowicy tnącej i noży tnących.
Obudowa umożliwia łatwą konserwację.
Filtr powietrza może być wymieniony bez narzędzi.
Wyposażone w ostrza ścinające premium: nowo opracowana geometria zębów i specjalny wklęsły szlif 
sprawiają, że dolne ostrze przesuwa się łatwiej i idealnie wyrównuje włosy do cięcia. 
Nawet najtrudniejsza do strzyżenia sierść nie jest problemem!

Napięcie

Moc

Waga

Wymiary

Przewód

Dane techniczne

230 V / 50 Hz

400 W

1490 g

7,8 cm x 9,7 cm x 33 cm

3 m
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Zapasowe ostrza tnące do Constanta 4

Zoptymalizowany wklęsły szlif ostrzy.
Poprawa zdolności szlifowania i zwiększoną żywotność materiału przez długi okres użytkowania.
Nadaje się również do innych popularnych marek, takich jak Heiniger, Aesculap, Liscop.
Hartowana stal.

Nazwa/typ Kod produktu

Zapasowe ostrza tnące do Constanta 4, 31/15

Zapasowe ostrza tnące do Constanta 4, 31/23

Zapasowe ostrza tnące do Constanta 4 31F/15

1

1

1

10-8036

10-8037

10-8038

Nazwa/typ Kod produktu

Komplet noży 15/31

Komplet noży 17/18

Komplet noży 23/31

1

1

1

10-8000-001

10-8001-001

10-8001-003

10-8038

10-8000-001 10-8000-002 10-8000-003

Komplet noży

Maszynka do strzyżenia koni Constanta 4 Maszynka do strzyżenia koni Constanta 4

Ogromna moc uzyskana w wyniku sprawdzonych technologii silnikowych.
Jedno z najcichszych urządzeń do strzyżenia koni. 
Nowe ostrza premium przesuwają się po najtrudniejszych 
(np. silnie zanieczyszczonych) powłokach bez utraty mocy.
Dostarczana w solidnej skrzynce z osprzętem.
Ostrza: 31/15.

Ogromna moc uzyskana w wyniku sprawdzonych technologii silnikowych.
Jedno z najcichszych urządzeń do strzyżenia koni. 
Nowe ostrza premium przesuwają się po najtrudniejszych 
(np. silnie zanieczyszczonych) powłokach bez utraty mocy.
Dostarczana w solidnej skrzynce z osprzętem.
Ostrza: 31/15.
Napięcie: 230 V.
Moc: 120 W.
Częstotliwość: 50 Hz.
Wymiary: 7,8 x 9,7 x 33 cm.
Liczba obrotów/min: 2300.
Głośność pracy: 78 dB.
Waga: 1390 g
Przewód: 3 m.

Maszynka do strzyżenia koni Constanta 4, 120 W, ostrza 31/15

Głowica bez noży do Constanta 3 i 4

Nazwa/typ

1

1

10-8035

10-8029-001

Kod produktu

10-8029-001

10-8035

10-8036 10-8037

Odpowiedni do urządzeń  constanta3, 
constanta4, Aesculap, Heiniger 
oraz Lister-Liscop.

 

Napięcie

Moc

Liczba obrotów/min

Głośność pracy

Waga

Wymiary

Przewód

Dane techniczne

230 V / 50 Hz

120 W

2300

78 dB

1390 g

7,8 cm x 9,7 cm x 33 cm

3 m
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10-8100

Strzyżenie wymienia należy wykonywać niedługo po doju, gdy wymię nie jest wypełnione, 
inaczej zabieg może sprawić zwierzęciu ból.

Olej smarujący

Spray chłodzący

Zapewnia odpowiednie smarowanie wszystkim częściom ruchomym.
Opracowany specjalnie dla maszynek do strzyżenia, zapewnia im pracę 
przez dłuższy czas. 
Doskonały dla wszystkich maszynek dostępnych na rynku.

 

Chłodzi, smaruje i czyści.
Poprawia efektywność cięcia oraz gwarantuje ostrość ostrzy przez dłuższy czas.
Usuwa pozostałości sierści oraz innych zanieczyszczeń.
Pomaga także zapobiegać rozwijaniu się bakterii, wirusów i grzybów.

 

Nazwa/typ Kod produktu

Olej smarujący 100 ml

Olej smarujący 500 ml

1

1

10-8100

10-8101

10-8101

10-8103

10-8102

Nazwa/typ Kod produktu

Spray chłodzący 500 ml 110-8102

Nazwa/typ Kod produktu

Środek do czyszczenia ostrzy 400 ml 110-8103

Środek do czyszczenia ostrzy 

Skutecznie czyści ostrza maszynki z sierści i innych zanieczyszczeń.
Poprawia efektywność cięcia.
Zalecany do stosowania przed pierwszym użyciem maszynki w celu 
usunięcia środków ochronnych nakładanych w procesie produkcyjnym.
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Identyfikacja

Opaski identyfikacyjne

Opaska identyfikacyjna z tworzywa

Opaska identyfikacyjna tekstylna

Długość 37 cm.
Do długotrwałego znakowania.
Ze specjalnego tworzywa syntetycznego.
Łatwe zapinanie i odpinanie.
Szczególnie polecana do znakowania krów 
w zagrodach wolnostanowiskowych.

Długość 36 cm.
Zapinana na rzep.
10 szt. w opakowaniu.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Opaska identyfikacyjna z tworzywa, żółta

Opaska identyfikacyjna z tworzywa, czerwona

Opaska identyfikacyjna z tworzywa, niebieska

Opaska identyfikacyjna z tworzywa, zielona

Opaska identyfikacyjna z tworzywa, pomarańczowa

Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., żółta 

Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., czerwona 

Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., niebieska 

Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., zielona 

Opaska identyfikacyjna, tekstylna, 10 szt., różne kolory

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

07-0075

07-0076

07-0077

07-0078

07-0079

07-0080

07-0081

07-0082

07-0083

07-0084

07-0080 07-0081 07-0082 07-0083
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Obroże identyfikacyjne

Szerokość 40 mm.
Ze sprzączką.
W trzech wersjach kolorystycznych: 
biała z czarnymi paskami,
zielona z białymi paskami,
niebieska.

Nazwa/typ Kod produktu

Obroża identyfikacyjna, 90 cm, biała z paskami  

Obroża identyfikacyjna, 90 cm, biała z paskami  

Obroża identyfikacyjna, 120 cm, biała z paskami 

Obroża identyfikacyjna, 135 cm, biała z paskami  

Obroża identyfikacyjna, 135 cm, biała z paskami 

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

07-0040

07-0060

07-0063

07-0044

07-0064

07-0040

07-0044

07-0063

Nazwa/typ Kod produktu

Obroża identyfikacyjna, 120 cm, niebieska

Obroża identyfikacyjna, 135 cm, niebieska

Obroża identyfikacyjna, 135 cm, niebieska

1/10

1/10

1/10

07-0067

07-0049

07-0069

Nazwa/typ Kod produktu

Obroża identyfikacyjna, 120 cm, zielona z paskami  

Obroża identyfikacyjna, 120 cm, zielona z paskami  

Obroża identyfikacyjna, 135 cm, zielona z paskami  

Obroża identyfikacyjna, 135 cm, zielona z paskami 

1/10

1/10

1/10

1/10

07-0045

07-0065

07-0046

07-0066

07-0045

07-0046

Nazwa/typ Kod produktu

Obroża identyfikacyjna, 130 cm, biała z paskami 1/10 07-0071

Obroża identyfikacyjna

Szerokość 40 mm.
Długość 130 cm.
Z klamrą zaciskową.
Biała z czarnymi paskami.

07-0071
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Numer do obroży 

Nazwa/typ Kod produktu Kod produktu Kod produktu

Numer do obroży "0", 10 szt.

Numer do obroży "1", 10 szt.

Numer do obroży "2", 10 szt.

Numer do obroży "3", 10 szt.

Numer do obroży "4", 10 szt.

Numer do obroży "5", 10 szt.

Numer do obroży "6/9", 10 szt.

Numer do obroży "7", 10 szt.

Numer do obroży "8", 10 szt.

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

07-0050

07-0051

07-0052

07-0053

07-0054

07-0055

07-0056

07-0057

07-0058

07-0030

07-0031

07-0032

07-0033

07-0034

07-0035

07-0036

07-0037

07-0038

07-0090

07-0091

07-0092

07-0093

07-0094

07-0095

07-0096

07-0097

07-0098

Obroża identyfikacyjna

Szerokość 40 mm.
Długość 90 lub 130 cm.
Z mocnym plastikowym zamkiem.
Dostępna w kolorach: czarnym, zielonym, niebieskim. 07-0073

07-0700

07-0701

07-0702

07-0703

Nazwa/typ Kod produktu

Obroża identyfikacyjna, 130 cm, czarna  

Obroża identyfikacyjna, 130 cm, zielona  

Obroża identyfikacyjna, 90 cm, zielona  

Obroża identyfikacyjna, 130 cm, niebieska 

Obroża identyfikacyjna, 90 cm, niebieska 

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

07-0073

07-0700

07-0701

07-0702

07-0703

Żółty + czarnyKolorystyka numerów Pomarańczowy + czarny Czerwony + biały

Jednostronny numer identyfikacyjny do obroży.
Dostępna kolorystyka: 
żółty numer z czarnym napisem,
pomarańczowy numer z czarnym napisem,
czerwony numer z białym napisem.
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Akcesoria do znakowania

Spray do znakowania Top Marker

Nazwa/typ Kod produktu

Spray do znakowania Top Marker 200 ml, zielony

Spray do znakowania Top Marker 200 ml, niebieski

Spray do znakowania Top Marker 200 ml, czerwony

Spray do znakowania Top Marker 400 ml, zielony

Spray do znakowania Top Marker 400 ml, niebieski

Spray do znakowania Top Marker 400 ml, czerwony

Spray do znakowania Top Marker 500 ml, czerwony

Spray do znakowania Top Marker 500 ml, zielony

Spray do znakowania Top Marker 500 ml, niebieski

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

07-0159

07-0158

07-0157

07-0162

07-0161

07-0160

07-0100

07-0101

07-0102

Podczas znakowania nie mają kontaktu bezpośredniego ze skórą zwierzęcia, 
co zapobiega przenoszeniu pasożytów lub drobnoustrojów między osobnikami.
Do znakowania bydła, kóz, świń.
Szybkoschnące.
O intensywnych kolorach i najwyższej jakości.

07-0159

07-0160

Spray do znakowania Raidex

Nazwa/typ Kod produktu

Spray do znakowania Raidex 400 ml, czerwony

Spray do znakowania Raidex 400 ml, zielony

Spray do znakowania Raidex 400 ml, niebieski

Spray do znakowania Raidex 400 ml, żółty

Spray do znakowania Raidex 400 ml, czarny

Spray do znakowania Raidex 400 ml, fioletowy

Spray do znakowania Raidex 400 ml, pomarańczowy

Spray do znakowania Raidex 400 ml, brązowy

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

07-0106

07-0107

07-0108

07-0109

07-0150

07-0151

07-0152

07-0153

07-0102

Uchwyt do sprayu do znakowania

Do łatwego rozpylania sprayu do znakowania i nie tylko.
Szczególnie polecany przy pracach na dużych powierzchniach.
Czysta i efektywna praca ze wszystkimi popularnymi typami aerozoli.
Chroni ręce pracownika.

Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt do sprayu do znakowania 107-0138 07-0138
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Nożyczki do znakowania

Wykonane ze stali nierdzewnej.
Lekko wygięte ostrza.
Długość 19 cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Nożyczki do znakowania 107-0131

07-0131

Nazwa/typ Kod produktu

Kredka do znakowania Raidex, czerwona

Kredka do znakowania Raidex, zielona

Kredka do znakowania Raidex, niebieska

Kredka do znakowania Raidex, fioletowa

Kredka do znakowania Raidex, czarna

Kredka do znakowania Raidex, pomarańczowa

Kredka do znakowania Raidex, żółta

Kredka do znakowania Raidex, biała

07-0115

07-0116

07-0117

07-0118

07-0119

07-0120

07-0121

07-0122

07-0116 07-011707-0115 07-0118 07-0119

07-0120 07-0121

Kredka do znakowania Raidex

Do szybkiego oznaczania owiec, świń, cieląt itp.
W plastikowej, obrotowej obudowie.
Zawartość ok. 60 g.
Najwyższa jakość.

Kredka do znakowania Top Marker

Do krótkotrwałego znakowania trzody chlewnej, 
owiec i bydła.
Ekonomiczna i efektywna.
Łatwa w użyciu.
Wysoka widoczność.
Zawartość ok. 60 ml.

07-0164

07-0165 07-0166

07-0123 07-0124 07-0125 07-0163

Nazwa/typ Kod produktu

Kredka do znakowania TopMarker, niebieska

Kredka do znakowania TopMarker, czerwona 

Kredka do znakowania TopMarker, zielona 

Kredka do znakowania TopMarker, żółta

Kredka do znakowania TopMarker, pomarańczowa

Kredka do znakowania TopMarker, fioletowa

Kredka do znakowania TopMarker, czarna

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

07-0123

07-0124

07-0125

07-0163

07-0164

07-0165

07-0166

07-0122



CanAgri jest od początku akredytowanym dostawcą kolczyków dla zwierząt gospodarskich 
(Lista ARiMR - pozycja nr 3). Dostarczane przez nas znaczniki spełniają najwyższe wymogi 
jakościowe, zarówno w zakresie wytrzymałości na zrywanie, jak i stabilności tworzywa 
oraz trwałości laserowego nadruku. 
Pozwoliło nam to na wprowadzenie wyjątkowej oferty dla hodowców: 
jesteśmy jedynym dostawcą, który NIE POBIERA DODATKOWEJ OPŁATY ZA DUPLIKAT 
WŁASNEGO KOLCZYKA. Cennik CanAgri  - na stronie ARiMR.

Oferowane przez CanAgri kolczyki dla owiec i kóz są najmniejsze i najlżejsze ze wszystkich 
typów dostępnych na polskim rynku. Co to oznacza dla delikatnych małżowin usznych owiec, 
wiedzą nadto dobrze ich hodowcy. 
Cechą charakterystyczną naszych kolczyków dla bydła, owiec i kóz jest czerwona wkładka 
łącząca część żeńską i męską kolczyka.

W CanAgri dostępne są urzędowe kolczyki dla bydła z zasobnikiem do pobierania próbek 
DNA GENO®. Jesteśmy JEDYNYM DOSTAWCĄ NA LIŚCIE ARiMR, oferującym takie rozwiązanie. 
Pobieranie próbek materiału genetycznego łącznie z kolczykowaniem zwierząt to procedura 
i czynności identyczne jak przy zwykłym kolczykowaniu zwierząt gospodarskich - jeden ruch 
to zakolczykowanie i zarazem pobranie próbki DNA.

146

Kolczykowanie

Nie pobieramy dodatkowych opłat za duplikat wyprodukowanego przez nas kolczyka, 
cennik CanAgri jest dostępny na stronie ARiMR.

NR NR 33
ARIMRARIMR

Kolczyki z nadrukiem dla świń

Kolczyki z nadrukiem dla kóz i owiec

Kolczyki z nadrukiem dla bydła

Po tej czerwonej wkładce rozpoznasz
kolczyki produkowane przez firmę CanAgri 

Duplikaty kolczyków
CanAgri są bezpłatne

Obszary zastosowania GENO®:
     Kontrola pochodzenia.
     Diagnozowanie wad genetycznych.
     Kontrola identyczności (np. program poprawy jakości mięsa).
     Genotypowanie.
     Diagnostyka chorób o podłożu genetycznym (np. BVD MD).

Kolczyki dla bydła Geno
(do izolacji DNA)
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Zapytaj w punkcie o specjalną kopertę uprawniającą do bezpłatnej wysyłki wniosku.

Kolczyki produkowane przez firmę CanAgri charakteryzują się bardzo wysoką jakością, 
dzięki grotowi z utwardzonego tworzywa i czerwonej główce.

Kolczyki CanAgri dostępne są w całym kraju za pośrednictwem sieci naszych dystrybutorów, 
można je również zamówić wysyłając zamówienie na adres naszej firmy. 

Dostarczamy również najwyższej jakości kolczykownice, cechujące się wysoką trwałością, 
a dzięki nietypowej konstrukcji (równoległy ruch igły i kowadełka) wymagające przyłożenia 
znacznie mniejszej siły przy zapinaniu kolczyków, niż w przypadku innych konstrukcji. 
Dlatego są one przez nas polecanie zwłaszcza dla posiadaczy większych stad zwierząt.

Szybkie i bezproblemowe oznaczanie zwierząt! 
Kolczyki Multiflex to najnowsze osiągnięcie zaawansowanej technologii znakowania. 
Całkowicie elastyczne kolczyki sprawdziły się bardzo dobrze w praktyce (test retencji) 
dla różnych gatunków zwierząt. Kolczyki wykonane z poliuretanu są bardzo trwałe i wygodne 
dla zwierząt. Wyróżnia je opatentowany szpiczasty, ostry trzpień w części męskiej kolczyka, 
który sprawia, że przebicie ucha jest szybsze, łatwiejsze i mniej bolesne dla zwierzęcia. 
Otwory wentylacyjne w części żeńskiej sprawiają, że rana jest wentylowana, co wspomaga 
proces gojenia. Prawidłowo założony kolczyk nie może zostać zdjęty i ponownie wykorzystany.

07-1060

07-1061

Kolczyki Multiflex

Kolczyki Multiflex R

Komplet - część męska i żeńska.
Specjalnie zaprojektowane do znakowania trzody.
Wysoka trwałość.
50 sztuk w opakowaniu 
Na życzenie - druk laserowy.
Średnica 25 mm.
Różne rozmiary - na zamówienie.
Żółte kolczyki w magazynie, inne kolory (czerwony, niebieski, zielony, biały) dostępne na zamówienie.

Nazwa/typ Kod produktu

Kolczyk Multiflex R, komplet,  pomarańczowy, czysty

Kolczyk Multiflex R, komplet, żółty, czysty

50

50

07-1060

07-1061
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07-1105

07-1120

Kolczyki Multiflex P

Komplet - część męska i żeńska.
Specjalnie zaprojektowane do znakowania trzody.
Wysoka trwałość.
Kolor żółty.
Wymiary: 34 x 37 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Kolczyk Multiflex P, część męska i żeńska, żółty 1/5007-1105

Kolczyki Multiflex U

Komplet - część męska i żeńska.
Specjalnie zaprojektowane do znakowania trzody.
Wysoka trwałość.
Kolor żółty.
Wymiary: 48 x 45 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Kolczyk Multiflex U, część męska i żeńska, żółty 1/5007-1120

Kolczyki Flexoplus F+D

Komplet - część męska i żeńska.
Specjalnie zaprojektowane do znakowania bydła.
Wysoka trwałość.
25 sztuk w opakowaniu 
Na życzenie - druk laserowy.
Część męska 58 x 57 mm, część żeńska 78 x 57 mm.
Różne rozmiary - na zamówienie.
Żółte kolczyki w magazynie, inne kolory (czerwony, niebieski, zielony, biały) dostępne na zamówienie.

Nazwa/typ Kod produktu

Kolczyk Flexoplus F-część męska i D-żeńska, żółty, czysty 1/5007-1040

07-1040

07-1080

Kolczyki Flexoplus L

Komplet - część męska i żeńska.
Specjalnie zaprojektowane do znakowania owiec i kóz.
Wysoka trwałość.
Kolor pomarańczowy.
Wymiary: 27 x 27 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Kolczyk Flexoplus L, część męska i żeńska, pomarańczowy, czysty 1/4007-1080

07-0130

07-0129

Markery do kolczyków

Nazwa/typ Kod produktu

Marker do kolczyków

Marker do kolczyków, cienki

1/12

1/10

07-0129

07-0130

Specjalne markery pozwalają na trwałe oznaczenie kolczyka.
Napis szybko wysycha i nie rozmazuje się.
Napis nie niszczy się przy nawet mocnym 
podrapaniu kolczyka.
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Kolczykownice i osprzęt do znakowania

07-0001

Kolczykownica Profi

Masywna i solidna.
Jej specjalna budowa pozwala na ruch igły w poziomie, dzięki czemu 
igła nie podlega przeciążeniom, które mogłyby spowodować jej złamanie.
Plastikowe uchwyty zapobiegają wyślizgnięciu się kolczykownicy z dłoni.
Sprzedawana z szarą wkładką pasującą do kolczyków Flexoplus i Multiflex.

Nazwa/typ Kod produktu

Kolczykownica Profi 1/1007-0001

Kolczykownica Classic

Lekka i prosta w obsłudze.
Posiada blokadę otwarcia.
Zalecana dla właścicieli mniejszych stad.
Wykonana z lekkiego i trwałego aluminium.

Nazwa/typ Kod produktu

Kolczykownica Classic 1/1007-0003

Wkładki do kolczykownicy

Nazwa/typ Kod produktu

Wkładka do kolczykownicy typ Allflex

Wkładka do kolczykownicy typ Multiflex

Wkładka do kolczykownicy typ Duo

Wkładka do kolczykownicy typ Primaflex

1/10

1/10

1/10

1/10

07-0010

07-0011

07-0012

07-0013

07-0013

07-001207-0011

07-0010

Igły do kolczyków

Nazwa/typ Kod produktu

Igła do kolczyków Allflex

Igła do kolczykownicy Can Agri/Polnet

1/50

1/50

07-0014

07-0015

07-0015

07-0014
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Transponder z aplikatorem

Dla psów, kotów, koni.
Zgodny ze standardem ISO 11784/11785.
6 pasków z kodami kreskowymi w zestawie.
Łatwy w aplikowaniu.
Sterylnie zapakowany.
Sprzedawany w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.

Nazwa/typ Kod produktu

Transponder z aplikatorem 1/1007-2002

07-2002

Czytnik I-READ

Przenośny czytnik RFID CR 4 I-READ to połączenie funkcjonalności z ergonomią i wysokiej jakości wykonaniem. 
Jest prosty w obsłudze, posiada polskie menu. 
Kolorowy wyświetlacz zapewnia czytelny i wyraźny obraz - można swobodnie korzystać z czytnika 
zarówno przy bezpośrednim świetle słonecznym jak i wieczorem. 
Czytanie danych jest szybkie i proste, co sprawia, że jest bardzo użyteczny podczas codziennego korzystania. 
Posiada wbudowaną pamięć, mogącą pomieścić 2048 odczytów. 
Wydłużoną żywotność baterii zapewniają funkcje oszczędzania energii oraz automatycznego wyłączenia 
jak również monochromatyczny wyświetlacz. 
Czytnik można podłączyć do komputera za pośrednictwem portu USB (kabel w komplecie). 
Czytnik jest zgodny z ISO 11784/85.

Nazwa/typ Kod produktu

Czytnik I-Read 107-0604 

Częstotliwość

Interfejsy

Pamięć 

Zasilanie

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

Zasięg czytania

na zewnątrz

wszczepialne

Dane techniczne

134,2 kHz

USB, Plug and Play 

Flash dla 2048 odczytów 

1 x 9 V 6LR61 

0-65°C 

110 x 220 x 48 mm 

240 g

ok. 20 cm

ok. 12 cm
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Wyposażenie farmy

10-1221

10-1202

10-1204

10-1203

10-1205

05-9052

Podstawka pod lizawkę solną 

Podstawka pod lizawkę solną 

Podstawka pod lizawkę solną, metalowa

Sól himalajska 

Nazwa/typ Kod produktu

Podstawka pod lizawkę solną, oliwka

Podstawka pod lizawkę solną, niebieska

Podstawka pod lizawkę solną, zielona

Podstawka pod lizawkę solną, czarna

1/250

1/250

1/250

1/250

10-1202

10-1203

10-1204

10-1205

Sól himalajska 2,5 kg

Nazwa/typ

1/6 05-9052

Kod produktu

Podstawka pod lizawkę solną, metalowa

Nazwa/typ

110-1221

Kod produktu

Naturalna sól do lizania pochodząca z Himalajów.*
Opakowanie ok. 2,5 kg.
Zawiera minerały i pierwiastki śladowe.

*Sól krystaliczna Himalaya nie pochodzi z Himalajów, lecz z oddalonego o ok. 200-300 km 
  łańcucha wzgórz znajdującego się na północy Pakistanu.

Wykonana z tworzywa sztucznego.
Bez ostrych krawędzi.
Wymiary: zewnętrzne - 23 x 22 cm, wewnętrzne - 19,5 x 19,5 cm.

Wykonana z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego.
Do różnego rodzaju lizawek.
Wymiary: 18,5 x 19,5 cm.
Do montażu na ścianie.
Wzmocnione ścianki.

Ocynkowana.
Wymiary: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm.

10-1212

Nazwa/typ Kod produktu

Podstawka pod lizawkę solną, oliwka 1/25010-1212
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10-1009

10-1004

10-1162

Karmidło prostokątne oliwka

Karmidła

Karmidło dla cieląt i owiec, oliwka

Nazwa/typ

1/3010-1009

Kod produktu

Karmidło plastikowe dla źrebiąt, bez prętów, oliwka

Nazwa/typ

1/2010-1004

Kod produktu

Karmidło dla cieląt i owiec

Pojemność: 6 litrów.
Wymiary: 23 x 12/21 x 22 cm.

Wykonane z odpornego na pękanie tworzywa sztucznego.
Uniwersalne.
Pojemność: 15 litrów.
Wymiary: 42 x 32 x 30 cm.

Karmidło plastikowe dla źrebiąt

Wykonane z odpornego na pękanie tworzywa sztucznego. 
Bez prętów.
Z odpływem. 
Uniwersalne.
Pojemność: 9 litrów.
Wymiary: 33 x 33,5 x 28 cm.

Karmidło prostokątne oliwka

Listwa brzegowa oliwka

Nazwa/typ

1/100

1/25

10-1162

10-1172

Kod produktu

10-1172

10-1005Karmidło dla źrebiąt, z prętami, oliwka

Nazwa/typ

1/510-1005

Kod produktu

Karmidło dla źrebiąt, z prętami

Wykonane z odpornego na pękanie tworzywa sztucznego.
Pręty można łatwo wyjąć.
Z odpływem. 
Uniwersalne.
Pojemność: 9 litrów.
Wymiary: 33 x 33,5 x 28 cm.

Odpowiednie karmidło powinno posiadać następujące cechy:
Umożliwiać swobodne pobieranie paszy, równocześnie zapobiegając wyrzucaniu 
jej przez zwierzęta (listwa brzegowa zapobiega rozsypywaniu paszy).
Wnętrze żłobu powinno być gładkie, bez szczelin, w których mogłaby zalegać pasza.
Nie może posiadać ostrych krawędzi lub wystających elementów, 
które mogłyby zranić zwierzę.
Być łatwe do czyszczenia.
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Karmidło podłużne

Karmidło narożne oliwka

Pojemność: 31 litrów.
Wymiary: 60 x 30 x 45 cm.
Listwa zapobiegająca wysypywaniu się paszy sprzedawana osobno.

Karmidło podłużne 42 l

Uchwyt na 2 karmidła podłużne 42 l

Nazwa/typ

1

1

10-1023

10-1023-001

Kod produktu

Karmidło narożne  31 l, oliwka

Listwa narożna oliwka

Nazwa/typ

1/50

1/25

10-1112

10-1122

Kod produktu 10-1112

10-2078

10-1020

10-1017

Poidło - karmidło 95,5 x 21 x 12 cm

Karmidło HangOn z zaczepem, okrągłe, 8 l

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

10-2078

10-1017

Kod produktu

Kod produktu

Karmidło HangOn z zaczepem, prostokątne, 13 l

Nazwa/typ

110-1020

Kod produktu

Poidło-karmidło

Karmidło zawieszane HangOn, prostokątne

Karmidło zawieszane HangOn, okrągłe

Idealne dla owiec i kóz.
Z kratką pozwalającą na kontrolowanie spożytej paszy.
Wykonane ze szczególnie trwałego tworzywa sztucznego.
Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.
Pojemność: ok. 8 litrów.
Wymiary: szer. 95,5 cm, głęb. 21 cm (bez uchwytów 14,5 cm), wys. 12 cm.

Wykonane z odpornego na pękanie tworzywa sztucznego.
Do zawieszania na elementach o grubości do 40 mm. Mocne zawiesia.
Pojemność: 13 litrów.
Wymiary: 28 x 37 x 32 cm.

Wykonane z odpornego na pękanie tworzywa sztucznego.
Do zawieszania na elementach o grubości do 40 mm. Mocne zawiesia.
Pojemność: 8 litrów.
Wymiary: 25 x 35 x 27 cm.

10-1023-001

10-1023

Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
Wymiary: szer. 100 cm, głęb. 35 cm (bez uchwytów 28 cm), 
wys. 24 cm. Pojemność: 42 litry.
Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
Możliwość zawieszenia na każdym elemencie 
o grubości do 5 cm.



154

Wiadro plastikowe FlatBack

Wykonane z bardzo mocnego tworzywa sztucznego.
Może być wykorzystywane zarówno do wody jak i paszy.
Do używania w stajni i oborze oraz w podróży.
Tylna ścianka jest płaska, co umożliwia powieszenie wiadra, 
np. na ogrodzeniu.
Pojemność: 20 litrów (z podziałką).

10-5083

Wiadro do żywności z otworami wentylacyjnymi

Pojemność: 13 litrów. Idealne do przetrzymywania świeżych owoców i warzyw.
Otwory zapobiegają tworzeniu się w wiadrze niekorzystnych warunków 
i pozwalają na utrzymanie świeżości przechowywanych produktów.
Dodatkowa pokrywa chroniąca zawartość przed szkodnikami, 
zamawiana oddzielnie (nr kat. 10-5008).
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Nazwa/typ Kod produktu

Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, niebieskie

Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, oliwka

Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, czarne

Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, aquamarine

Wiadro plastikowe FlatBack 20 l, różowe

1

1

1

1

1

10-5082

10-5083

10-5084

10-5142

10-5143

10-5056Wieszak na wiadro

Nazwa/typ

110-5056

Kod produktu

10-5082

10-5084

10-5142

10-5143

10-5009

Wiadro do żywności z otworami wentylacyjnymi, 13 l, zielone

Pokrywa na wiadro plastikowe 13 l, czarna

Nazwa/typ

1

1

10-5009

10-5008

Kod produktu

Wieszak na wiadro

Wykonany z metalu wytrzymującego duże obciążenia.
Z blokadą do mocowania wiadra w miejscu.

10-5008
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10-5092

10-5093 10-5090

10-5088

10-5087

10-1025

10-1026

10-1018

10-1019

Karmidło ze stali nierdzewnej naścienne

Nazwa/typ

110-1025

Kod produktu

Korek odpływowy do karmideł

Nazwa/typ

1/100/30010-1026

Kod produktu

Karmidło ze stali nierdzewnej naścienne

Karmidło aluminiowe naścienne

Korek odpływowy do karmideł

Wykonane ze stali nierdzewnej.
Pojemność: ok. 18 litrów.
Wymiary: 44 x 38 x 23 cm.
Łatwe w czyszczeniu dzięki 15 mm odpływowi.
Z uchwytem do montażu z ocynkowanego metalu.
Bez ostrych krawędzi, które mogłyby powodować skaleczenia.

Wyjątkowo lekkie karmidło - waga ok. 3,5 kg.
Okrągłe karmidło o średnicy 35 cm. Pojemność: ok. 18 litrów.
Wykonane z wysokiej jakości aluminium.
Łatwe w czyszczeniu dzięki odpływowi.
Z uchwytem do montażu z ocynkowanego metalu.
Bez ostrych krawędzi, które mogłyby powodować skaleczenia.

Łatwy do wkręcenia dzięki gwintowi M12 x 18 
Pasuje do karmideł: 10-1004, 10-1005, 10-1010, 10-1011, 10-1012, 10-1025, 10-1018, 10-1019.

Karmidło aluminiowe naścienne 44 x 38 x 23 cm

Karmidło aluminiowe narożne 37 x 37 x 24 cm

Nazwa/typ

1

1

10-1018

10-1019

Kod produktu

Pojemnik z tworzywa miękkiego

Wykonany z wytrzymałego i niezwykle elastycznego tworzywa sztucznego.
Może służyć do transportu, przechowywania narzędzi lub jako karmidło.
Wyposażony z dwa wygodne uchwyty.
Może być używany w dowolnym miejscu - 
w domu, w ogrodzie, na pastwisku, w stajni.

Nazwa/typ Kod produktu

Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, niebieski

Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, żółty

Pojemnik z tworzywa miękkiego 42 l, czerwony

Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, niebieski

Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, żółty

Pojemnik z tworzywa miękkiego 28 l, czerwony

Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, zielony

Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, fioletowy

Pojemnik z tworzywa miękkiego 12 l, czerwony

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10-5085

10-5086

10-5087

10-5088

10-5090

10-5091

10-5092

10-5093

10-5094
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Pojemnik na paszę z zawiesiem (z pałąkiem lub bez)

Wykonany z solidnego, wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Z metalowym zaczepem do zawieszania.
W wersji z pałąkiem - wygodniejszy do przenoszenia.
Doskonały do podawania wody oraz paszy.
Pojemność 12 litrów.

Nazwa/typ Kod produktu

Pojemnik na paszę z zawiesiem, oliwka

Pojemnik na paszę z zawiesiem, niebieski

Pojemnik na paszę z zawiesiem, czarny

Pojemnik na paszę z zawiesiem, zielony

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, oliwka

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, niebieski

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, czarny

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, zielony

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

10-1132

10-1133

10-1135

10-1138

10-1152

10-1153

10-1155

10-1159

Siatka na siano

Rozstaw oczek 10 x 10 cm.

10-3007

Worek na siano

Idealny na pokazy, podczas transportu lub w stajni.
100% poliamid. 
2 pierścienie do zawieszenia.
Wymiary 65 x 50 m.

Worek na siano

Nazwa/typ

110-3007

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Siatka na siano czerwona

Siatka na siano zielona

Siatka na siano niebieska

Siatka na siano czarna

1

1

1

1

05-0653

05-0654

05-0657

05-0658

05-065805-065705-065405-0653

10-1153

10-1159

10-1155

10-1152

10-1135

10-1138

10-1133

10-1132
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Paśnik ocynkowany

Ocynk ogniowy.
Do montażu na ścianie.
Wytrzymała i stabilna konstrukcja.
Rozstaw prętów: 88 mm.

10-3004

Paśnik na siano pojedynczy

Paśnik na siano pojedynczy

Ocynkowany. 
Do montażu na ścianie.
Wymiary: 68 x 41 x 45,5 cm. Rozstaw prętów: 94 mm.

Ocynkowany. 
Do montażu na ścianie.
Wymiary 67,5 x 41 x 45,5 cm. Rozstaw prętów: 40 mm.
Szczególnie polecany na pokarm dla świń.

10-3002Paśnik pojedynczy, szeroki rozstaw

Nazwa/typ

1/5010-3002

Kod produktu

Paśnik pojedynczy, wąski rozstaw

Nazwa/typ

110-3023

Kod produktu

10-3023

Paśnik na siano podwójny

Paśnik na siano podwójny 

Ocynkowany. 
Do zawieszenia na ściance boksu o maks. szerokości 43 mm.
Wymiary: 62,5 x 51 x 48 cm. Rozstaw prętów: 80 mm.

Ocynkowany. 
Do zawieszenia na ściance boksu o maks. szerokości 43 mm.
Wymiary: 62,5 x 51 x 48 cm. Rozstaw prętów: 40 mm.
Szczególnie polecany na pokarm dla świń.

Paśnik podwójny, szeroki rozstaw

Nazwa/typ

1/5010-3001

Kod produktu

Paśnik podwójny, wąski rozstaw

Nazwa/typ

110-3022

Kod produktu

10-3001

10-3022

Paśnik ocynkowany, duży 80 x 45 x 45 cm

Nazwa/typ

1/510-3004

Kod produktu
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Poidła miskowe

Poidła z zaworem rurkowym

Najczęściej stosowane w oborach uwięziowych - 1 poidło przypada maksymalnie na 2 sztuki bydła, 
w oborach wolnostanowiskowych 1 poidło przypada na 12-17 krów. Pojemność miski wynosi 1-3 l. 
Przepływ wody w poidłach miskowych: dla cieląt 1,5-2 l/min, dla bydła dorosłego 10-20 l/min. 
Zbyt wolny przepływ wody nie pokrywa jej zapotrzebowania, zbyt szybki powoduje zalewanie nozdrzy krów i zniechęca je do picia.

Najczęściej stosowane dla młodych osobników, które uczą się pić z poidła. Zwierzę chcące się napić nieświadomie dotyka zawór, 
który reaguje na stosunkowo słaby nacisk, powodując wypływ wody do miski. 
W ten sposób cielę lub jagnię szybko uczy się, jak korzystać z poidła. Zawór rurkowy działa już przy niewielkim nacisku. 
W poidłach tego typu można regulować szybkość przepływu wody. Mogą być montowane na ścianie lub na rurze.

10-2030

Poidło z misą ze stali nierdzewnej

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z misą ze stali nierdzewnej

Zapasowy zawór

Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.

Osłona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm

1

1/20

1/25

1/4

10-2030

10-2030-001

10-2010

10-2066

Z mosiężnym zaworem.
Idealne dla krów mlecznych, ze względu na duży przepływ wody.
Średnica misy 27 cm, wysokość misy 12 cm, pojemność 5 litrów.
Misa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia optymalną higienę wody.
Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
Wysoka przepustowość - do 20 l/min.
Montowane na ścianie za pomocą 4 śrub.
Montowanie na rurze przy użyciu obejm sprzedawanych osobno.

10-2010

10-2010

Poidło z zaworem rurkowym

Wykonane z łatwego w czyszczeniu emaliowanego żeliwa.
Pojemność: 1,7 litra.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
Przepustowość: 8 l/min przy ciśnieniu 3 barów.
Mosiężny zawór.

10-2041

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z zaworem rurkowym

Zawór do poidła 10-2041

Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

1

1

1/25

1/4

10-2041

10-2041-001

10-2010

10-2065

Możliwość swobodnego korzystania z poidła może zwiększyć mleczność krów o 10-15%
w ciągu doby, a przyrost masy ciała opasów może się zwiększyć o 3-5%.
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10-2010

Poidło żeliwne G20

Wykonane z emaliowanego żeliwa.
Pojemność: 2 litry.
Średnica misy: 22,5 cm.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
Waga: 7,4 kg.
Wysokiej jakości mosiężny zawór z płynną regulacją ciśnienia hydraulicznego 
(do 11 l/min na 3 bary).

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło żeliwne G20

Zawór do poideł G20, K71 i Allweiler

Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

1

1

1/25

1/4

10-2042

10-2050-001

10-2010

10-2065

10-2042

10-2050-001

Poidło żeliwne z językiem z blachy nierdzewnej 

Poidło z tworzywa K75 z zaworem rurkowym 

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Z łatwym w obsłudze miedzianym zaworem rurowym.
Regulowana przepustowość maksymalnie do 11 l/min.
Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
Łatwe w czyszczeniu dzięki odpływowi.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Pojemność: 2,8 l.

Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
Pojemność: 1,45 litra. Przepustowość: 10 l/min.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Z językiem ze stali nierdzewnej.
Łatwy w obsłudze zawór mosiężny.
Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
Waga: 3,7 kg.

10-2005

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z tworzywa K75 z zaworem rurkowym

Uchwyty do montażu poidła, para

Osłona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm

Zawór do poidła K75, P20

1

1

1/4 

1

10-2062

10-2392-001

10-2066

10-2393-002

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło żeliwne z językiem z blachy nierdzewnej czarne

Język z blachy nierdzewnej do poidła 10-2005

Zawór mosiężny do poideł żeliwnych i plastikowych

Nakrętka na zawór

Płytka montażowa do poideł żeliwnych

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

1/2

1

1/10

1

1

1/4 

10-2005

10-2000-001

10-2007

10-2007-001

10-2006

10-2065

10-2062

10-200710-2006
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10-2050-001

Poidło z tworzywa K71 z językiem

10-2061

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z tworzywa K71, z językiem

Zawór do poideł G20, K71 i Allweiler

Obejmy do poidła plastikowego (para)

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

1

1

1/25

1/4 

10-2061

10-2050-001

10-2076

10-2065

10-2076

Poidło plastikowe K50

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
Naciśnięcie w dół języka pozwala na optymalne napełnienie wodą.
Wysokiej jakości mosiężny zawór z płynną regulacją ciśnienia hydraulicznego
(do 11 l/min. na 3 bary).
Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Bardzo stabilne dzięki metalowym wzmocnieniom.
Głęboka miska zezwala na adekwatne dostarczenie wody 
dla bydła mlecznego i mięsnego.

160

10-2050-001

Poidło z tworzywa K71 z językiem

10-2061

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z tworzywa K71, z językiem

Zawór do poideł G20, K71 i Allweiler

Obejmy do poidła plastikowego (para)

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

1

1

1/25

1/4 

10-2061

10-2050-001

10-2076

10-2065

10-2076

Poidło plastikowe

Duże poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
odpornego na uderzenia.
Dopływ wody od góry lub od dołu.
Łatwy w obsłudze zawór mosiężny.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Język można zablokować.
Pojemność: 2 litry. Waga: 1 kg.
Przepustowość: 10 l/min.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło plastikowe oliwkowe

Poidło plastikowe niebieskie

Poidło plastikowe zielone

Język plastikowy do poidła 10-2072

Obejmy do poidła plastikowego (para)

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

Zawór mosiężny do poideł żeliwnych i plastikowych

1/10

1/10

1/10

1/10

1/25

1/4

1/10

10-2072

10-2073

10-2074

10-2072-002

10-2076

10-2065

10-2007

10-2073

10-2074

10-2072-002 10-2007

Poidło plastikowe K50, oliwkowe

Poidło plastikowe K50, czarne

Poidło plastikowe K50, niebieskie

Poidło plastikowe K50, zielone

Nazwa/typ

1

1

1

1

10-2071

10-2068

10-2069

10-2070

Kod produktu

Poidło plastikowe K50

Duże poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
Dopływ wody od góry lub od dołu.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Język może być zablokowany.
Pojemność 2,1 , waga ok. 770 g.
Przyłączenie wody 1” oraz 3”.
Wymienna wkładka z logo.

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
Naciśnięcie w dół języka pozwala na optymalne napełnienie wodą.
Wysokiej jakości mosiężny zawór z płynną regulacją ciśnienia hydraulicznego
(do 11 l/min. na 3 bary).
Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Bardzo stabilne dzięki metalowym wzmocnieniom.
Głęboka miska zezwala na adekwatne dostarczenie wody 
dla bydła mlecznego i mięsnego.

Dostępne od stycznia 2017

Duże poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
Dopływ wody od góry lub od dołu.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Język może być zablokowany.
Pojemność 2,1 l, waga ok. 770 g.
Przyłączenie wody 1” oraz 3”.
Wymienna wkładka z logo.

10-2071

10-2068

10-2069

10-2070

Poidło plastikowe K50, oliwkowe

Poidło plastikowe K50, czarne

Poidło plastikowe K50, niebieskie

Poidło plastikowe K50, zielone

Nazwa/typ

1

1

1

1

10-2071

10-2068

10-2069

10-2070

Kod produktu
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10-2372

Poidło dla bydła i koni P5

Poidło Suevia Ideal

Dla cieląt, bydła i koni.
Montaż za pomocą 4 śrub.
Emaliowana, żeliwna miska.
Wlot wody 1/2".

10-2503

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla bydła i koni P5

Język do poidła 10-2503

Zawór kompletny do 10-2503

Sprężynka zaworu 10-2503

1

1

1

1

10-2503

10-2501-001

10-2501-002

10-2501-003

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło Suevia Ideal

Zawór do poideł Suevia

Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

1

1

1

1/4

10-2372

10-2379

10-2010

10-2065

10-2010 10-2379

10-2501-002 10-2501-00110-2501-003

10-2535

Poidła dla bydła i koni P6 / P7

10-2536

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla bydła i koni P6

Poidło dla bydła i koni P7

Zawór do poideł dla bydła i koni 10-2536, 10-2535

Język do poidła 10-2536, 10-2535

Korpus poidła 10-2536, 10-2535

Obejma poidła 10-2536, 10-2535

Sprężyna korpusu 10-2536, 10-2535

Krążek oporowy zaworu poidła 10-2536, 10-2535

Trzpień poidła 10-2536, 10-2535

Podkładka (uszczelka) fibrowa do 10-2536, 10-2535

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10-2536

10-2535

10-2540

10-2541

10-2542

10-2543

10-2544

10-2545

10-2546

10-2547

Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą nakładaną w wysokiej 
temperaturze, dzięki temu powierzchnia poidła jest doskonale chroniona przed korozją.

10-2541 10-254710-2542 10-254310-2544 10-254610-254510-2540

Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą nakładaną w wysokiej 
temperaturze, dzięki temu powierzchnia poidła jest doskonale chroniona przed korozją.
Z mosiężnym, nierdzewiejącym zaworem z kwasoodporną sprężyną.
Dopływ wody 1/2" od góry lub od dołu.
W komplecie korek.
Waga: 6 kg.
Pojemność: 2,5 l.
Wydajność: 3-12 l/min.

Dopływ wody

Pojemność

Waga

Przepustowość

Dane techniczne P6  10-2536 P7  10-2535

1/2" od góry

1,5 l

5,2 kg

5-19 l/min

2,5 l

5,1 kg

do 15 l/min
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10-2084

Poidło pływakowe S522

Wykonane z polipropylenu.
Z plastikowym zaworem pływakowym.
Wymiary: 29 x 25,5 x 14,5 cm.
Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
Korek spustowy ułatwia czyszczenie.
Szczególnie polecane dla bydła i koni.
Maks. pojemność: 3 litry.

10-2084-001

Poidło pływakowe S190 

Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
Z mosiężnym zaworem pływakowym.
Pojemność: 2 litry.
Pokrywa ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Przepustowość: 6,5 l/min przy ciśnieniu 2-3 barów.

10-208110-2081-003

10-2081-003

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe S522

Zawór pływakowy do poidła S522

Korek spustowy do poidła S522

1/9

1/10

1

10-2084

10-2084-001

10-2084-002

Osłona poideł miskowych

Ocynkowana.
Do montażu na ścianie.
Uniwersalna - pasuje do następujących poideł:
osłona 10-2065 - 10-2005, 10-2041, 10-2042, 10-2061, 10-2072, 10-2073, 10-2074, 10-2372;
osłona 10-2066 - 10-2030, 10-2062, 10-2392, 10-2393.

Nazwa/typ Kod produktu

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

Osłona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm

1/4

1/4 

10-2065

10-2066

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe żeliwne S190

Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony

1

1/10

10-2081

10-2081-003

Poidło z zaworem pływakowym

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
odpornego na uderzenia i ugryzienia.
Szczególnie polecane dla bydła i koni.
Pojemność regulowana: 5-8 litrów.
Pokrywa zaworu z blachy nierdzewnej.
Z mosiężnym zaworem pływakowym.
Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
Przepustowość: 7 l/min.

10-2080

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z zaworem pływakowym

Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony

1/40

1/10

10-2080

10-2081-003

10-2065
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Poidło z niskociśnieniowym zaworem pływakowym SN190 

W komplecie z niskociśnieniowym zaworem pływakowym. 
Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
Pojemność: 2 litry. 
Pokrywa z blachy nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
Waga: 6 kg.

Zestaw łącznik do kontenera IBC

Do podłączenia poidła do kontenera IBC.
Elastyczny, zbrojony wąż 70 cm.
Prosty reduktor 3/4" OT  do 1/2" IT.
Podwójna złączka 1/2" OT na 1/2" OT.  
Adapter do kontenera IBC z uszczelką  (S60x6 na 3/4 "OT).

10-2098

Nazwa/typ Kod produktu

Zestaw łącznik do kontenera IBC 110-2098

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z niskociśnieniowym zaworem pływakowym SN190

Zawór niskociśnieniowy pływakowy

1

1

10-2079

10-2079-001 10-2079-001

Pompa pastwiskowa P100

Może być podłączona do rur i węży (wąż o średnicy wewnętrznej 19-25 mm). 
Dźwignia aluminiowa i łożyska ślizgowe zapewniają pracę bez zakłóceń.
Wypływa ok. 0,6 litra na naciśnięciu (w zależności od siły nacisku).
Misa do picia wykonana z wytrzymałego żeliwa.
Pompuje wodę z głębokości do 8 m.
Nowoczesny design.
Dla bydła i koni.

10-2382

Nazwa/typ Kod produktu

Pompa pastwiskowa P100, podłączenie 3/4"

Pompa pastwiskowa P100, podłączenie 1"

Przyłącze do węża ssącego

Membrana do pompy

Wąż ssący 25 m

1

1

1

1

1

10-2382

10-2383

10-2383-001

10-2382-002

10-2382-003

10-2383-001 10-2382-003

Jak to działa? Zwierzę naciska dźwignię pyskiem. Drążek poprzeczny podnosi membranę i czerpie wodę do komory membrany. 
Ciężar i naprężenie w membranie wypychają dźwignię do pozycji początkowej. Woda jest wypychana z komory membranowej 
i płynie do misy. Zawory zwrotne zapewniają, że woda jest zawsze wysysana i pompowana w odpowiednim kierunku. 
Część pompowanej wody pozostaje na górnej stronie membrany i wypływa do misy pitnej gdy tylko membrana jest ponownie 
uruchamiana, czyli gdy zwierzę naciska dźwignię ponownie.

Pompy pastwiskowe
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Poidło z zaworem pływakowym S30

Poidło z zaworem pływakowym S60, podwójne

Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
Pojemność: 5 litrów.
Zawór pływakowy, ok. 6,5 l/min (2-3 bary).
Możliwość podłączenia wody z prawej lub lewej strony (1/2").
Wraz z zaworem jest możliwość podłączenia 
do niskiego ciśnienia.
Zawór umieszczono pod zatrzaskową pokrywą tak, 
by szybko można było się do niego dostać.
Z otworem odpływowym do łatwego czyszczenia.
Możliwość montażu na ścianie i rurze.
Waga: 2,3 kg.

 10-2079-001 

Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
Możliwość podłączenia do wysokiego i niskiego ciśnienia.
Pojemność: 58 litrów.
Odpowiednie dla bydła do 40 szt.
Z wewnętrznym rantem, by uniknąć marnowania wody.
Z przyłączem 3/4".

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z zaworem pływakowym S30 

Zawór niskociśnieniowy pływakowy

Zawór pływakowy do poidła pływakowego, zielony

Uchwyty do montażu poidła, para

1

1

1/10

1

10-2044

10-2079-001

10-2081-003

10-2392-001

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z zaworem pływakowym S60, podwójne

Zawór do poideł niezamarzających

1

1/30

10-2045

10-2368-001

10-2079-001

10-2045

Poidło pływakowe S471

Zielone.
Wymiary: 32,5 x 24 x 16 cm.
Miska wykonana z tworzywa o wysokim stopniu odporności.
Pojemność: 6 litrów.
Wzmocniony metalem otwór montażowy.
Z otworem odpływowym do łatwego czyszczenia.

10-2083Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe S471

Zawór do poidła pływakowego

1

1

10-2083

10-2083-001

10-2083-001

10-2081-003
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10-2096-003 10-2096-001
10-2096

Poidło pastwiskowe na ciśnienie grawitacyjne

Do zamontowania na każdym pojemniku na wodę lub beczkowozie.
Pracuje na ciśnienie grawitacyjne.
Wykonane z aluminium.
Język ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Zaopatrzone w uszczelkę.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pastwiskowe na ciśnienie grawitacyjne, aluminium

Zawór do poidła pastwiskowego

Uszczelka do poidła pastwiskowego, aluminiowego

1

1

1

10-2096

10-2096-001

10-2096-003

Poidło pływakowe Biglac 25

10-2340

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe Biglac 25 110-2340

10-2341

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe Biglac 55 110-2341

Wykonane z odpornego na uszkodzenia polietylenu.
Z szeroką krawędzią zapobiegającą rozchlapywaniu wody.
Pojemność: 25 litrów.
Miska o głębokości 17,5 cm.
Jednokomorowe.
Przepustowość 34 l/min przy ciśnieniu 4 barów.
Korek spustowy w dnie.
Ocynkowana płyta montażowa.
Łatwe do montażu na ścianie lub rurze.
Przyłącze do wody z 4 stron, gwint wewnętrzny 1/2".
Odpowiednie dla bydła, do 15 sztuk.
Zawór pływakowy niedostępny dla zwierząt, 
wytrzymuje ciśnienie do 9 barów.

Poidło pływakowe Biglac 55

Wykonane z odpornego na uszkodzenia polietylenu.
Z szeroką krawędzią zapobiegającą rozchlapywaniu wody.
Podwójna miska o głębokości 30 cm. 
Pojemność 55 l.
Przepustowość 34 l/min przy ciśnieniu 4 barów.
Przyłącze do wody z 4 stron, gwint wewnętrzny 1/2".
Korek spustowy w dnie.
Ocynkowana płyta montażowa.
Łatwe do montażu na ścianie lub rurze.
Odpowiednie dla bydła, do 40 sztuk.
Zawór pływakowy niedostępny dla zwierząt, 
wytrzymuje ciśnienie do 9 barów.



Parametry techniczne:
Poidło 10-2358 (150 l) - bez odpływu;
wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 102 x 73 x 36 cm,
wymiary na spodzie (dł. x szer.): 80 x 53 cm.
Poidło 10-2359 (380 l) - z odpływem;
wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 130 x 85 x 62 cm, 
wymiary na spodzie (dł. x szer.): 95 x 45 cm.
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Auto-Tanker

Auto-Tanker Lacabac

Do automatycznego dostarczania wody do poideł.
Obudowa wykonana jest z blachy nierdzewnej.
Z zaworem pływakowym. Przyłącze wody 1/2".
Łatwy do zamontowania - regulacja uchwytów na poidła okrągłe i kątowe.
Wydajność: 
29 l/min przy ciśnieniu 5 barów, 
24 l/min przy 3 barach, 
15 l/min przy 0,5 bara (opcja z zaworem niskociśnieniowym).

10-2090

10-2091
Nazwa/typ Kod produktu

Auto-Tanker Lacabac

Auto-Tanker Lacabac, niskociśnieniowy

1

1

10-2091

10-2092

Nazwa/typ Kod produktu

Auto-Tanker 110-2090

Poidło pastwiskowe owalne

Stabilne i niedrogie poidło do użytku zewnętrznego.
Odporne na promienie UV.
Łatwe do przestawiania, z krawędzią stabilizującą.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pastwiskowe 150 l, owalne

Poidło pastwiskowe 380 l, owalne

Korek spustowy do Kuwety Kombi / poideł pastwiskowych

1

1

1

10-2358

10-2359

01-3371-001

10-2358

10-2359

Z zaworem niskociśnieniowym.
Zalecany na pastwiska.
O
Łatwy do montażu w każdym miejscu.
Wlot wody 1/2".

budowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej.

Poidło pastwiskowe Prebac owalne

Poidło posiada wygodne uchwyty do przenoszenia.
Bardzo stabilne i wytrzymałe.
Duża kratka odprowadzająca wodę (90 x 50 mm) 
pozwala na szybkie i efektywne czyszczenie.
Zawór pływakowy sprzedawany osobno.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pastwiskowe Prebac owalne 550 l, 147 x 105 x 60 cm

Poidło pastwiskowe Prebac owalne 950 l, 203 x 115 x 60 cm

Mocowanie do studni Prebac

1

1

1

10-2349

10-2350

10-2353 10-2349

10-2350

01-3371-001



10-2345

10-2368

10-2389

167

W
yp

o
sa

że
n

ie
 f

ar
m

y

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 400 l, śr. 130 cm wys. 40 cm

Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 600 l, śr. 140 cm wys. 60 cm

Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 1000 l, śr. 170 cm wys. 60 cm

Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe 1500 l, śr. 210 cm wys. 60 cm

Zawór pływakowy do studni Prebac

Mocowanie do studni Prebac

1

1

1

1

1

1

10-2345

10-2346

10-2347

10-2348

10-2352

10-2353

Poidło pastwiskowe Prebac okrągłe

Wykonane z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.
Stabilne i bardzo wytrzymałe. 
Wzmocnione specjalnym wyżebrowaniem.
Łatwe do zamontowania i przestawiania.
Duża kratka odprowadzająca wodę (90 x 50 mm) 
pozwala na szybkie i efektywne czyszczenie.
Zawór pływakowy sprzedawany osobno.

10-2352

10-2353
Poidło niezamarzające

Poidło dwukomorowe zaopatruje w wodę do 30 sztuk bydła, jednokomorowe - 15 sztuk.
Zamknięta obudowa chroni przed zabrudzeniem i zapewnia maksymalną higienę wody.
Izolowana podwójna obudowa wypełniona specjalną pianką termiczną.
Zapewnia stałą temperaturę wody ok. 3-5°C zimą oraz 10-12°C latem.
Szybkie odprowadzenie wody dzięki odpływowi o średnicy 10 cm.
Pojemność: dwukomorowe - 100 l, jednokomorowe - 40 l.
Z zaworem pływakowym o przepustowości do 35 l/min.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Nie wymaga podłączenia zasilania.
Dopływ wody 1/2".
Wymiary: 
dwukomorowe - 108,5 x 70 x 52,5 cm, 
jednokomorowe - 60 x 70 x 52,5 cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło niezamarzające dwukomorowe 

Poidło niezamarzające jednokomorowe

Zawór do poideł niezamarzających

1

1

1

10-2368

10-2389

10-2368-001

izolacja rury
uszczelka izolująca podłoże
wąż ze stali nierdzewnej
podwójne listwy uszczelniające
zawór pływakowy
kula
izolacja z twardą pianką
duży odpływ 
betonowy cokół (min. 15 cm grubości)
głębokość zamarzania 
(0,8-2,0 m - w zależności od regionu)
dopływ wody 1/2"
otwarta podstawa, aby ciepło z wnętrza ziemi 
mogło się swobodnie unosić
rura o średnicy minimum 30 cm 



10-2044
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Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym

Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa zintegrowane z kablem grzewczym:
10-2046 i 10-2047 - kabel grzewczy (ok. 31 W) do ogrzewania poidła oraz zaworu,
10-2048 i 10-2049 - kabel grzewczy (ok. 73 W) do ogrzewania poidła, zaworu 
oraz do dwóch metrów rurociągu.
Połączone z termostatem zabezpieczającym przed zamarzaniem 

0 0(załącza się przy temp. ok. +5 C i wyłącza przy ok. 13 C).
Kabel grzewczy łatwo jest wymienić.
Poidło pasuje do systemów z cyrkulacją wody.
Do poideł 24 V wymagany jest transformator (należy zakupić oddzielnie).
Zawór umieszczono pod zatrzaskową pokrywą, tak by szybko można było 
się do niego dostać.
Pojemność: 5 litrów.
Przepływ wody: ok. 6,5 l/min (2-3 bar).
Przyłącze wody 1/2" możliwe z prawej lub lewej strony.
Z zaworem 10-2079-001 możliwość podłączenia do niskiego ciśnienia.
Z otworem odpływowym do łatwego czyszczenia.
Możliwość montażu na ścianie i rurze.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym SH30, 230V

Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym SH30, 24V

Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym SH30, 230V, z dodatkowym kablem grzewczym

Poidło podgrzewane z zaworem pływakowym SH30, 24V, z dodatkowym kablem grzewczym

Zawór niskociśnieniowy pływakowy

Zawór pływakowy do poidła pływakowego, zielony

Uchwyty do montażu poidła, para

10-2046

10-2047

10-2048

10-2049

10-2079-001

10-2081-003

10-2392-001

1

1

1

1

1

1/10

1

10-2079-00110-2081-003



169

W
yp

o
sa

że
n

ie
 f

ar
m

y

Poidło podgrzewane Isobac

10-2324

Odporne na mróz nawet do -20°C.
Podwójne ściany z polietylenu z izolacją termiczną.
Stały poziom wody, 34 l/min przy 4 barach.
Przyłącze do wody  1/2" od spodu.
Idealne dla ok 30 krów mlecznych.
Podgrzewanie - 100 W (2 x 50 W) / 24 V.
Z lampką kontrolną.
Możliwość dokupienia dopasowanej uchylnej ramy.
Wymagany transformator (do zakupienia oddzielnie).
Wymiary zewnętrzne: 96 x 45 x 42 cm. Waga: 10,5 kg.
Niski poziom lustra wody oraz wysoki przepływ zapewniają higienę
oraz zapobiegają osadzaniu się materii organicznej na dnie zbiornika.

Poidło Isobac

Nazwa/typ

1/810-2324

Kod produktu

Poidło podgrzewane HP20, 24 V lub 230 V

0Ochrona przez zamarzaniem do -25 C.
Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Z mosiężnym zaworem rurkowym. 
Regulowany przepływ wody, maksymalnie do 11 l/min.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze, 
bez potrzeby usuwania zaworu podczas montażu.
Odpływ wody na dnie miski ułatwia czyszczenie.
Dopływ wody 1/2" od góry lub od dołu.
Pojemność: 2,8 l. Waga: 2 kg. Moc 73 W lub 31 W.
Poidła o mocy 73 W - przewód grzewczy oprócz zaworu i miski ogrzewa dodatkowo do 2 m rury.

0 0Wbudowany termostat (włącza ogrzewanie przy temperaturze +5 C, wyłącza przy +13 C).
Do poideł z napięciem 24 V wymagany transformator sprzedawany osobno.

10-2393

10-2394

10-2395

10-2396

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło HP20 z dod. otworem (24 V / ok. 73 W), jasna zieleń

Poidło HP20 z dod. otworem (230 V / ok. 73 W), jasna zieleń

Poidło HP20 bez dod. otworu (24 V / ok. 31 W), jasna zieleń

Poidło HP20 bez dod. otworu (230 V / ok. 31 W), jasna zieleń

Uchwyty do montażu poidła, para

Osłona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm

Ochrona rur i kabli

1

1

1

1

1

1/4

1

10-2393

10-2394

10-2395

10-2396

10-2392-001

10-2066

10-2434

Poidło podgrzewane H10, 24 V

10-2392

10-2397

Z wbudowanym systemem grzewczym o mocy 80 W lub 50 W.
Wykonane z emaliowanego żeliwa.
Regulowany przepływ wody.

0Ochrona przez zamarzaniem do -20 C.
Z zaworem rurkowym.
Dopływ wody 1/2" od góry lub od dołu.
Pojemność: 1,6 l.
Waga: 11,5 kg.
Wymagany transformator (min. 100 W), do zakupienia oddzielnie.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze, bez potrzeby usuwania zaworu podczas montażu.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło podgrzewane H10 z zaworem rurowym, 80 W

Poidło podgrzewane H10 z zaworem rurowym, 50 W

Uchwyty do montażu poidła, para

Osłona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm

Ochrona rur i kabli

10-2392

10-2397

10-2392-001

10-2066

10-2434

1

1

1

1/4

1



Parametry techniczne:
Korpusy poideł wykonane z polietylenu.
Odporne na zamarzanie do -20°C.
Dopływ wody 1/2" od dołu za pomocą stalowego plecionego wężyka.
Do zamontowania na cokole lub rurze betonowej o średnicy wew. 300 mm.
Zasilane 24 V, pobór mocy 50 W. Lampka kontrolna.
Zaopatrują w wodę do 15 sztuk bydła.
Wymagany transformator (do zakupienia oddzielnie).

170

Poidła podgrzewane Stalcho i Lakcho

10-2325

10-2326

Poidło Stalcho - z językiem.
Poidło Lakcho - z zaworem pływakowym.

Poidło podgrzewane Stalcho 50 W/24 V z językiem

Poidło podgrzewane Lakcho 50 W/24 V z zaworem pływakowym

Nazwa/typ

1

1

10-2325

10-2326

Kod produktu

Stojak do poidła

Wykonany z wysokiej jakości polietylenu.
Do przykręcenia lub osadzenia w betonie.
Odpowiedni do poideł podgrzewanych Stalcho i Lakcho.

10-2329

10-232810-2327

Nazwa/typ Kod produktu

Stojak do poidła, 30 x 40 cm

Stojak do poidła, 30 x 60 cm

Stojak do poidła, 30 x 100 cm

1

1

1

10-2327

10-2328

10-2329

Kable grzewcze z termostatem 24 V

Przeznaczone do ochrony rur doprowadzających wodę przed zamarzaniem.
Termostat automatycznie włącza kabel grzewczy.
Należy je montować na dolnej części rury.
Rura musi być uziemiona.
Kable są gotowe do podłączenia i powinny być podłączone do zasilania z wyłącznikiem (30 mA, wyłącznik różnico-prądowy).
Mogą być mocowane do rury za pomocą taśmy izolacyjnej lub taśmy aluminiowej (10-2417).
Rury z tworzyw sztucznych przed montażem kabla powinny być owinięte taśmą aluminiową (10-2417).
Kabel grzejny powinien być izolowany w izolacji o minimalnej grubości 13 mm.
Termostat należy umieścić w najchłodniejszym miejscu na rurze. 
Nie wolno skracać kabla grzewczego, jeżeli jest zbyt długi, można go ciaśniej nawinąć na rurze, 
ale trzeba pamiętać, że odległość między zwojami nie może być mniejsza niż 15 mm.
Nie należy zginać kabla grzewczego, maksymalny promień zgięcia to ok. 50 mm.
Nie izolować termostatu.
Nie montować w miejscach do których mają dostęp zwierzęta.

15 mm     22 mm     28 mm     35 mm     42 mm     48 mm     60 mm     76 mm

- 45°C      - 45°C      - 40°C      - 40°C      - 35°C      - 30°C      - 25°C      - 20°C

1
3

 m
m

0
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Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych

Kabel grzewczy

Przekształca napięcie z 230 V do 24 V. 
Nadaje się do wszystkich poideł podgrzewanych. 
Ochrona przed zwarciem lub przepięciem 
dzięki łatwym do wymiany bezpiecznikom stosowanym w samochodach.
Transformatory są zabezpieczone przed przegrzaniem, 
dzięki zintegrowanemu ogranicznikowi temperatury. 
IP 65 (transformator) / IP 20 (okablowanie).

Do ogrzewania rur połączonych z poidłami. IPX7.
Transformator 24 V jest wymagany do działania.
Transformator i termostat sprzedawane osobno.

10-2414

10-2415

Nazwa/typ Kod produktu

 100 W

 200 W

 300 W

 400 W

Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych

Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych

Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych

Transformator do poideł podgrzewanych i kabli grzewczych

1

1

1

1

10-2418

10-2419

10-2422

10-2421

Nazwa/typ Kod produktu

Kabel grzewczy 1,5 m, 15 W

Kabel grzewczy 3,0 m, 30 W

1

1

10-2414

10-2415

10-2419

Termostat z zabezpieczeniem przed zamarzaniem

Pasuje do wszystkich systemów poideł i systemów ogrzewania rur.
Zewnętrzna sonda odpowiedzialna jest za włączanie i wyłączanie.
IP 54.
W obudowie zabezpieczonej przed wodą rozbryzgową.
Maksymalna dopuszczalna moc: 3,6 W.
Zalety:
instalacja chroniąca przed zamarzaniem nie jest włączana przy braku zagrożenia mrozem,
termostat automatycznie wyłącza lub włącza elementy zabezpieczenia przed zamarzaniem,
temperaturę reagowania można dowolnie ustawiać.
Termostat z zabezpieczeniem przed zamarzaniem należy instalować w najzimniejszym miejscu.

Nazwa/typ Kod produktu

Termostat 10-2416 1

Który transformator wybrać? 
Jeśli chcesz użyć poidła o mocy 80 W, transformator 100 W (10-2418) jest wystarczający. 
Jeśli chcesz także podłączyć kabel grzewczy 24 V, wystarczy dodać zużycie energii (= moc w watach) kabla. 
Nie należy mierzyć mocy transformatora zbyt dokładnie, potrzebny jest zapas dla ewentualnych przedłużeń instalacji.

Przykład obliczeniowy dla transformatorów:
5 x poidło o mocy 100 W = 500 W + 4 x 24 V przewody grzewcze o mocy 30 W = 120 W + 1 x 24 V przewód grzewczy 
o mocy 15 W = 15 W. Całkowity pobór mocy 635 W. Doliczamy utratę energii w przewodach (15%) 635 W x 1,15 = 730 W.
W związku z tym należy wybrać dwa transformatory po 400 W.

10-2416
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Taśma aluminiowa

Długość 100 m.
Szerokość 50 mm.
Taśma odbija ciepło wody w rurach. 
Przykładowo: do 3,5 m rury 3/4" potrzeba 25 m taśmy.

Nazwa/typ Kod produktu

Taśma aluminiowa, 100 m 10-2417 1

10-2417

Kabel grzewczy z termostatem 230 V

Chroni rury przed zamarzaniem. 
Skuteczny w temperaturze sięgającej nawet -45°C.
Zintegrowany termostat, który włącza się przy spadku temperatury poniżej 5°C, 
a wyłącza przy temperaturze wynoszącej około 13°C.
Zasilanie: 230 V.
IPX7.
Nie stosować na rurach grzewczych.
Nie montować w miejscach do których mają dostęp zwierzęta.
Nie skracać kabla grzewczego.
Nie izolować termostatu.

Kabel grzewczy z termostatem, 1 m  

Kabel grzewczy z termostatem, 2 m 

Kabel grzewczy z termostatem, 4 m 

Kabel grzewczy z termostatem, 8 m 

Kabel grzewczy z termostatem, 12 m  

Kabel grzewczy z termostatem, 14 m 

Kabel grzewczy z termostatem, 18 m

Kabel grzewczy z termostatem, 24 m

Kabel grzewczy z termostatem, 37 m 

Kabel grzewczy z termostatem, 49 m

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10-2433

10-2424 

10-2425 

10-2426 

10-2427 

10-2428 

10-2429 

10-2430 

10-2431 

10-2432 

Kod produktu

Osłona rur i kabli

Niezawodna ochrona rur z przewodami grzejnymi i izolacją.
Stal ocynkowana galwanicznie. 
Grubość materiału: 1 mm.
Wymiary: 1000 x 110 x 80 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Osłona rur i kabli 10-2434 1 10-2434
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AquaLine Classic

System grzewczy AquaLine

3000 W / 230 V.
Możliwość używania w lato i zimę (z lub bez ogrzewania).
Automatyczny kontroler ustalonej temperatury wody.
Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Kontroler z lampkami informującymi o pracy urządzenia.
Prosty w instalacji dla hydraulika.
Nie wymaga dużej przestrzeni do instalacji.
Łatwy w utrzymaniu, poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów.
Zawiera zestaw montażowy do montażu ściennego.
2 lata gwarancji.

AquaLine Digital

Wyposażony w czujnik temperatury i termostat.
0 0Dokładne ustawienie temperatury poprzez sterownik (10 C do 25 C).

Sygnalizacja zmierzonej temperatury na sterowniku.
Sygnał akustyczny i wizualny w przypadku gdy temperatura przekroczy lub spadnie 
poniżej wartości zadanej.
Kontrola przepływu - sygnalizacja akustyczna i wizualna w przypadku spadku przepływu poniżej 6 l/min.

Z
Optymalna konstrukcja nagrzewnicy, ze stali nierdzewnej, zapewnia efektywny 
przepływ wody.
Wysokiej jakości obudowa zabezpieczająca elementy elektroniki przed zaparowaniem.

awór odpowietrzający na nagrzewnicy.

AquaLine to doskonałe rozwiązanie zaopatrujące zwierzęta w wodę o odpowiedniej temperaturze, dla instalacji o długości 
całkowitej do 250 m (rura 3/4"). Stała cyrkulacja połączona z podgrzewaniem to podwójne zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Nazwa/typ Kod produktu

AquaLine Classic

AquaLine Digital

1

1

10-2400

10-2399

Panel sterowania
AquaLine Classic

Panel sterowania
AquaLine Digital

AquaLine Digital

Schemat podłączenia
Cała linia otoczona kablami musi być odpowiednio zaizolowana. 
W obszarze, gdzie kable narażone są na podgryzanie przez zwierzęta, 
należy je przed tym bardzo dobrze zabezpieczyć.
Instalacja typu BYPASS, czyli z rurą obejścia, 
pozwala na szybkie i proste odłączenie pompy od reszty instalacji. 
Możliwość instalacji na rurociągu o maks. całkowitej długości 250 m 
(rura 3/4"). Maksymalna wysokość pompowania wody: 6 m.
Do zestawu dołączono: 1 zawór bezpieczeństwa, 1 zawór bezzwrotny,
3 zawory samoodpowietrzające. 
Wykonanie instalacji powinno zostać przeprowadzone i potwierdzone 
przez wykwalifikowanego hydraulika!

AquaLine (10-2400; 10-2399)
Zawór kulowy bezpowrotny
Zawór bezpieczeństwa
Zawór samoodpowietrzający 
Manometr
Element do kontroli wydajności, przepływu
Zawór kulowy
Zawór odwadniający
Filtr
Skrzynka elektryczna z bezpiecznikiem
Włącznik systemu AquaLine
Kabel do podłączenia włącznika 16 A
Poidła, nadające się do systemów z cyrkulacją
Izolacja
Zabezpieczenie przed zwierzętami
Odpowietrznik 
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Waga elektroniczna

Waga zegarowa

Waga sprężynowa

Łatwa w użyciu.
Wysoka dokładność (do 20 g).
Z wysuwaną miarką 100 cm.
Wyświetla dane kg/lb/oz/st.C.
Ciężar ważony: 0,4 do 50 kg.
Funkcja tarowania.
Funkcja zapisu danych.
Zasilana bateryjnie.
Hak ze stali nierdzewnej.

Do szybkiej kontroli wagi i kontroli gospodarczej paszy.
Wysoka jakość wykonania.
Solidne szkło chroniące podziałkę.
Wytrzymała obudowa.
Z hakami.

Do szybkiej kontroli wagi.
Z mocnym karabińczykiem do zawieszenia i hakiem.

Nazwa/typ Kod produktu

Waga elektroniczna 50 kg 10-5108 1

10-5108

10-5118

10-5114

Waga zegarowa, 5 kg, podziałka po 20 g

Waga zegarowa, 10 kg, podziałka po 50 g

Waga zegarowa, 25 kg, podziałka po 100 g

Waga zegarowa, 50 kg, podziałka po 200 g

Waga zegarowa, 100 kg, podziałka po 500 g

Waga zegarowa 250 kg, podziałka po 1 kg

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

10-5114

10-5115

10-5116

10-5117

10-5118

10-5119

Kod produktu

Waga sprężynowa, 10 kg

Waga sprężynowa, 25 kg

Waga sprężynowa, 50 kg

Waga sprężynowa, 100 kg

Nazwa/typ

1/12

1/6

1/6

1/6

10-5110

10-5113

10-5111

10-5112

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr do mleka i serów 10-5106 1/2

Termometr do mleka i serów

Odporny na wrzątek.
Skala do 110°C.
Z małym oczkiem do zawieszenia.

10-5106

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr-higrometr 10-5123 1

Termometr-higrometr

Wskazuje temperaturę oraz wilgotność powietrza.

10-5123



Łopatka do paszy

Wykonana z tworzywa sztucznego.
Pojemność do 2 kg.
Łopatki o określonej pojemności służą do precyzyjnego ręcznego 
zadawania paszy treściwej lub dodatków paszowych.
Możliwość nadruku.

10-5046

10-5141

Łopatka do paszy granatowa, Classic

Łopatka do paszy zielona, Classic

Łopatka do paszy w dowolnym kolorze i/lub z nadrukiem

Nazwa/typ

1/50

1/60

min. 500

10-5046

10-5141

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr stajenny 10-5107 1/10

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr minimum-maximum bez rtęci 10-5105 1/5

Termometr stajenny

Termometr minimum-maximum 

Do pomieszczeń gospodarczych.
Wykonany z plastiku.
Pomiar temperatury od -30 do +50°C.

Bez rtęci.
Plastikowy.
Umożliwia mierzenie maksymalnej i minimalnej temperatury w określonym czasie.

10-5107

10-5105
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Nazwa/typ Kod produktu

Deszczomierz 10-5101 1/25

Deszczomierz

Łatwy do montażu na okrągłym paliku o średnicy do 24 mm.
Plastikowy.

2Wyraźna podziałka pomaga w odczycie pomiaru (kreska podziałki 1 mm = 1 litr opadów na 1 m ).
10-5101

Kontrola ilości opadów pozwala rolnikowi na ekonomiczne zarządzanie wodą, 
rośliny są dodatkowo podlewane po określeniu rzeczywistej ilości opadów na danym terenie 
i zestawieniu tej informacji z wymaganiami rośliny oraz właściwościami podłoża.

Łopatka do paszy 2 kg

Wykonana z tworzywa sztucznego.
Pojemność do 2 kg.

Nazwa/typ Kod produktu

Łopatka do paszy, 2 kg 10-5040 1/10

10-5040



Łopatka do paszy

Wykonana z aluminium.
Łopatki poprzez określoną pojemność służą do precyzyjnego ręcznego 
odmierzania paszy treściwej lub dodatków paszowych.

10-5143

10-5142

Łopatka do paszy, aluminium do 0,9 kg

Łopatka do paszy, aluminium, 1,6 kg

Łopatka do paszy, aluminium, 2,5 kg

Nazwa/typ

1

1

1

10-5041

10-5042

10-5043

Kod produktu
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Łopatka do paszy 2 kg

Wykonana z tworzywa sztucznego z ochroną UV.
Ergonomiczna odwrócona rączka.
Pojemność do 2 kg.

Nazwa/typ Kod produktu

Łopatka do paszy, 2 kg 10-5039 1

10-5039

Nazwa/typ Kod produktu

Marker do tabliczki 10-5823 1/10

Tabliczka stanowiskowa

Uchwyt do tabliczki stanowiskowej

Marker do tabliczki

Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.

Płynny,  jak kreda w długopisie.
Dużo wygodniejszy od zwykłej kredy.
Wyraźnie widoczny.
Bezwonny.
Bez ksylenów.
Łatwo zetrzeć wilgotną szmatką.

10-5828

10-5829

10-5830

Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, czarna

Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, niebieska

Tabliczka stanowiskowa 40x30 cm, zielona

Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1"

Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1 1/4"

Uchwyt do tabliczki stanowiskowej 1 1/2"

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/25

1/25

1/25

1/10

1/10

1/10

10-5828

10-5829

10-5830

10-5820

10-5821

10-5822

Kod produktu

Kod produktu

10-5820

10-5823
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Mlecid L

Odrdzewiacz RustOil

Mlecid L-1030

Mlesol

Środek czyszczący, usuwa kamień mleczny oraz inne osady organiczne i nieorganiczne 
z instalacji ciepłowniczych, urządzeń mleczarskich oraz innych urządzeń technicznych.
Nie powoduje korozji stali i gumy.
Nie zawiera silnych kwasów nieorganicznych (stosowanych w tego typu preparatach).

Odrdzewiacz, smar, ochrona przed korozją i środek czyszczący w jednym.
Pojemność 400 ml.
Może być wykorzystywany do wielu prac w domu lub gospodarstwie.
Skuteczny środek penetrujący, dostaje się pod warstwę brudu i smarów, 
czyszcząc spryskaną powierzchnię.
Pomaga łatwo i bez wysiłku uruchomić zardzewiałe mechanizmy.

0Utrzymuje właściwości smaru do 400 C.

Skuteczny środek myjący, szczególnie polecany do mycia instalacji udojowych. 
Działa odkamieniająco i odtłuszczająco, dzięki czemu pozwala na jednostopniowy 
proces mycia.

Płyn do mycia naczyń i konwi.
Preparat otrzymywany w oparciu o biodegradowalne substancje. 
Bezpieczny dla środowiska.

10-4079

10-4078

10-4081

10-4080

10-5800Odrdzewiacz RustOil 400 ml

Nazwa/typ

1/1210-5800

Kod produktu

Mlecid L 1 kg (wiaderko)

Nazwa/typ

1/810-4079

Kod produktu

Mlecid L-1030 1,15 kg

Nazwa/typ

1/40010-4078

Kod produktu

Mlesol 2 kg

Mlesol 5 kg

Nazwa/typ

1

1

10-4080

10-4081

Kod produktu
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10-5836

Smar Viscano 400 g

Może być używany do smarowania łożysk kulkowych i walcowych przy zwykłym obciążeniu.
Może być używany przy niskich i wysokich obrotach, w niskich i wysokich temperaturach, 
jako uniwersalny smar do ogólnego smarowania.
Zapewnia doskonałe zabezpieczenie w wilgotnym i zakurzonym środowisku.
Można go łatwo rozprowadzać, nawet na długich elementach.
Do stosowania w temperaturze od -30°C do +120°C.

10-5833

10-5835

Olej do piły H Viscano

Olej organiczny do piły H Viscano 5 l

Olej do piły H Viscano 5 l

Olej do piły H Viscano 20 l

Nazwa/typ

1

1

10-5833

10-5834

Kod produktu

Zapewnia optymalne naoliwienie w każdych warunkach, 
zarówno letnich jak zimowych, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Wysoka wydajność pozwala na stosowanie go również podczas cięcia 
twardego drewna.
Nowoczesny, wysokiej jakości olej do pił łańcuchowych 
przeznaczony do wszystkich typów pił - spalinowych jak i elektrycznych.
Chroni przed korozją.
Dane techniczne:

3Gęstość: 15°C 896 kg/m  wg DIN 51 757
2Lepkość: 40°C 106 mm /s zgodnie z DIN 51 562

Wysokiej jakości olej do pił łańcuchowych oparty na surowcach roślinnych.
Przyjazny dla środowiska, 98% ulega biodegradacji w ciągu 21 dni.
Przeznaczony do wszystkich typów pił łańcuchowych, 
zarówno spalinowych jak i elektrycznych.
Zapewnia optymalne naoliwienie w każdych warunkach, 
zarówno letnich jak zimowych, nawet przy intensywnej eksploatacji.
Dane techniczne:

3Gęstość: 15°C 928 kg/m  wg DIN 51 757
2Lepkość: 40°C >90 mm /s zgodnie z DIN 51 562

Olej organiczny do piły H Viscano 5 l

Nazwa/typ

110-5835

Kod produktu

Smar Viscano 400 g

Nazwa/typ

110-5836

Kod produktu

Wosk lub olej do pasa transmisyjnego

Wypróbowany środek konserwujący, chroni przed poślizgiem.
Pasy skórzane po użyciu preparatów stają się gładkie i miękkie, 
odporne na przedwczesne pęknięcia.

10-5802

10-5801

Wosk do pasa transmisyjnego 450 g

Olej do pasa transmisyjnego 950 g

Nazwa/typ

1

1

10-5801

10-5802

Kod produktu
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Szczotki CAN AGRI

W drewnianej podstawie otwór do umocowania trzonka. 
Włókna z czerwonego tworzywa.
Sprzedawana bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 194).

Szczotka

10-5401 Szczotka 35 cm

Szczotka 42 cm

Trzonek do szczotki, 150 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/25

10-5400

10-5401

10-5403

Kod produktu

Szczotka CAN AGRI z otworem

Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij

10-5454 

10-5459 

10-5465

Szczotka CAN AGRI z otworem 30 cm/65 mm

Szczotka CAN AGRI z otworem 40 cm/65 mm

Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm

Nazwa/typ

1/12

1/12

1

10-5464

10-5465

10-5466

Kod produktu

Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij

Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 40 cm/55 mm

Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 50 cm/55 mm

Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 60 cm/55 mm

Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 80 cm/55 mm

Szczotka CAN AGRI z uchwytem na kij 100 cm/55 mm

Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm

Nazwa/typ

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1

10-5459

10-5460

10-5461

10-5462

10-5463

10-5466

Kod produktu

Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 40 cm/65 mm

Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 50 cm/65 mm

Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 60 cm/65 mm

Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 80 cm/65 mm

Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij, 100 cm/65 mm

Trzonek do szczotek CAN AGRI śr. 28 mm, dł. 150 cm

Nazwa/typ

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1

10-5454

10-5455

10-5456

10-5457

10-5458

10-5466

Kod produktu

W drewnianej podstawie znajduje się uchwyt/otwór, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
Sprzedawane bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5466 (katalog -
Szczotki długie służą do czyszczenia większych powierzchni.
Twarde syntetyczne włosie.

 str. 193).



Wysokiej jakości szczotka z drewnianą podstawą, 
w której znajduje się otwór do umocowania trzonka.
Włókna z bardzo mocnego, grubego elastanu.
Sprzedawana bez trzonka. 
Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 194).

Szczotka

10-5448Szczotka 35 cm

Szczotka 42 cm

Trzonek do szczotki, 150 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/25

10-5448

10-5449

10-5403

Kod produktu

Szczotka ma drewnianą podstawę, w której znajduje się otwór do umocowania trzonka.
Włókna z czerwonego elastanu.
Sprzedawana bez trzonka. 
Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 194).

Szczotka ma drewnianą podstawę z zamontowanym uchwytem 
o średnicy 24 mm, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
Włókna są wykonane z czerwonego elastanu.
Sprzedawana bez trzonka.
Pasujący trzonek: 10-5424 (katalog - str. 194).

Szczotka

Szczotka Classic z uchwytem na trzonek

10-5409

10-5411

Szczotka 35 cm

Szczotka 42 cm

Trzonek do szczotki, 150 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/25

10-5409

10-5410

10-5403

Kod produktu

Szczotka Classic z uchwytem na 40 cm

Szczotka Classic z uchwytem na 50 cm

Szczotka Classic z uchwytem na 60 cm

Trzonek do szczotki i grabi, 130 cm

trzonek 

trzonek 

trzonek 

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/25

10-5411

10-5412

10-5413

10-5424

Kod produktu

Z drewnianą podstawą.
W podstawie zamontowany jest uchwyt, 
który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
Szczotki długie służą do czyszczenia większych powierzchni.
Sprzedawana bez trzonka.
Pasujący trzonek do długości 40 i 50 cm: 10-5424 (katalog -
Pasujący trzonek do długości 60, 80 i 100 cm: 10-5403 (katalog -

 str. 194).
 str. 194).

Szczotka Profi z uchwytem na trzonek

10-5406

Szczotka Profi z uchwytem na  40 cm

Szczotka Profi z uchwytem na 50 cm

Szczotka Profi z uchwytem na  60 cm

Szczotka Profi z uchwytem na  80 cm

Szczotka Profi z uchwytem na  100 cm

Trzonek do szczotki, 130 cm

Trzonek do szczotki, 150 cm

trzonek

trzonek 

trzonek

trzonek

trzonek

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/25

1/25

10-5404

10-5405

10-5406

10-5407

10-5450

10-5424

10-5403

Kod produktu
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Szczotka ogrodowa z trzonkiem metalowym

Szczotka ogrodowa z długim włosiem

Świetnie się sprawdza zarówno w stajni jak i w domu lub na podwórzu.
Szerokość 40 cm.
Metalowy kij o długości 150 cm.
Podstawa z tworzywa sztucznego.

Włosie z tworzywa sztucznego.
Długość 135 cm.
W różnych kolorach.

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka ogrodowa z długim włosiem 1/10 10-5426

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka ogrodowa 40 cm z trzonkiem metalowym 150 cm

T  do szczotkirzonek

1

1/10

10-5437

10-5439

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka ze skrobakiem 40 cm 

Szczotka ze skrobakiem 60 cm 

1/150

1/120

10-5467

10-5468

 10-5437

 10-5426

Szczotka ze skrobakiem

10-5468

Doskonała do usuwania lodu, zwartego śniegu, gum do żucia, papierosów, itp.
Zmontowana wraz z przykręcanym uchwytem do trzonka (28 mm).
Galwanizowana stal o grubości 1,2 mm.
Szerokość: 26,5 cm.
Podstawa z drewna.
Czerwone, bardzo elastyczne włosie.
Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 194).
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Najwyższa jakość.
Z lakierowanym drewnianym uchwytem.

Drewniana z metalowym uchwytem na kij.
Żółte włosie z polipropylenu (PPN).
Sprzedawana bez trzonka.
Pasujący trzonek: 10-5424 (katalog - str. 194).

Szczotka ze słomy ryżowej

Szczotka do szorowania

10-5452

10-5423

Zestaw do sprzątania Mistboy

Nowy Mistboy ze stabilną łopatą i wielofunkcyjnymi grabiami.
Nowy kształt łopaty zapewnia większą pojemność.
Nowe grabie są teraz zakończone listwą, ułatwiając zgarnianie.
Idealny do czyszczenia stajni, zagrody i przyczep.

Szczotka do szorowania z uchwytem na kij 30 cm

Trzonek do szczotki, 130 cm

Nazwa/typ

1/10

1/25

10-5423

10-5424

Kod produktu

Szczotka ze słomy ryżowej

Nazwa/typ

1/1010-5452

Kod produktu

10-5543 

10-554610-5545 10-5544

Zestaw do sprzątania Mistboy czarny 75 cm

Zestaw do sprzątania Mistboy jasna zieleń 75 cm

Zestaw do sprzątania Mistboy różowy 75 cm

Zestaw do sprzątania Mistboy aquamarine 75 cm

Zestaw do sprzątania Mistboy czarny 90 cm

Zestaw do sprzątania Mistboy jasna zieleń 90 cm

Zestaw do sprzątania Mistboy różowy 90 cm

Zestaw do sprzątania Mistboy aquamarine 90 cm

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

10-5440

10-5451

10-5541

10-5542

10-5543

10-5544

10-5545

10-5546

Nazwa/typ Kod produktu
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Wiadro uniwersalne i akcesoria

Wiadro wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa wysokiej jakości.
Różne kolory do wyboru.

10-5008

10-5011

Wiadro plastikowe, 13 l, oliwkowe

Wiadro plastikowe, 13 l, czerwone 

Wiadro plastikowe, 13 l, zielone 

Wiadro plastikowe Jumbo, 20 l, oliwkowe 

Wiadro plastikowe Jumbo, 20 l, niebieskie 

Wiadro plastikowe 13 l lub 20 l, z nadrukiem - kolor dowolny

Uchwyt do wiadra plastikowego 13 l

Pokrywa na wiadro plastikowe 13 l, czarna

Nazwa/typ

10-5002

10-5001

10-5004 

10-5010 

10-5016 

10-5011

10-5008

Kod produktu

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1

1

min. 500 szt.

1

1

10-5002

10-5001

10-5004 

10-5016

10-5010 

Uniwersalne miski na pokarm

10-5136 10-5137

10-5139

Z tworzywa odpornego na wstrząsy oraz temperaturę.

Miska 6 l, szara

Miska 6 l, zielona

Miska 6 l, oliwkowa

Pokrywa do misek 6 l, biała

Miska 6 l, z nadrukiem - kolor dowolny

Pokrywa do misek 6 l, biała, z nadrukiem - kolor dowolny

Nazwa/typ

10-5136

10-5137

10-5138

10-5139

Kod produktu

1

1

1

1

10-5138
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10-5024

Wiadro ocynkowane

10-553110-5526 10-5527

Skrobaczka do podłogi plastikowa

Służy do zgarniania obornika 
w pomieszczeniach gospodarskich.
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Szerokość 36 cm.
Sprzedawana bez trzonka.

Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
Z pałąkiem.

Nazwa/typ Kod produktu

Wiadro ocynkowane 9 l

Wiadro ocynkowane 11 l

Wiadro ocynkowane 14 l

1

1

1

10-5024

10-5025

10-5026

Nazwa/typ Kod produktu

Skrobaczka do podłogi, plastikowa, niebieska, 36 cm

Skrobaczka do podłogi, plastikowa, zielona, 36 cm

Skrobaczka do podłogi, plastikowa, czerwona, 36 cm

1

1

1

10-5526

10-5527

10-5531

Pojemnik do rozsiewu

Wyprofilowany.
Wykonany z tworzywa sztucznego.
Wymiary: 62 x 39 cm.
Pojemność 20 litrów.
Otwory do zaczepienia paska podtrzymującego.
Pasek do zakupienia oddzielnie.

Nazwa/typ Kod produktu

Pojemnik do rozsiewu, pojemność  20 l

Pasek do pojemnika

1/5/20

1/5

10-5047

10-5048

 10-5048

 10-5047

Skrobaczka do nawozu

Szerokość 35 cm.
Sprzedawana bez trzonka.
Do skrobaczki pasuje trzonek 10-5509.

10-550810-5507

Nazwa/typ Kod produktu

Skrobaczka do nawozu z blachy

Skrobaczka do nawozu kuta

Trzonek do skrobaczki, Ø 36 mm, 150 cm

1

1

1/25

10-5507

10-5508

10-5509

10-5509
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10-5511

Nazwa/typ Kod produktu

Ściągaczka do wody, 45 cm

Ściągaczka do wody, 55 cm

Ściągaczka do wody, 75 cm

Trzonek do szczotki i grabi 130 cm

1/10

1/10

1/10

1/25

10-5510

10-5511

10-5512

10-5424

Wykonana z ocynkowanego metalu.
Bardzo wytrzymała konstrukcja.
Idealna do użytku profesjonalnego i na dużych powierzchniach.
Uchwyt do mocowania trzonka o średnicy 24 mm.
Z wymienną gumą, mocowaną na śruby.
Sprzedawana bez trzonka.
Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5424 (katalog - str. 194).

Wykonana z ocynkowanego metalu.
Mocowanie trzonka wzmocnione i regulowane.
Guma wykonana z naturalnego kauczuku.
Sprzedawana bez trzonka.
Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5424 (katalog - str. 194).

Ściągaczka do wody Profi

Ściągaczka do wody

10-5522

10-5522-001

Ściągaczka do wody Profi, ocynkowana, 40 cm

Ściągaczka do wody Profi, ocynkowana, 50 cm

Ściągaczka do wody Profi, ocynkowana, 60 cm

Ściągaczka do wody Profi, ocynkowana, 80 cm

Listwa gumowa 40 cm 

Listwa gumowa 50 cm

Listwa gumowa 60 cm

Listwa gumowa 80 cm

Trzonek do szczotki i grabi 130 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1

1

1

1

1/25

10-5522

10-5523

10-5524

10-5525

10-5522-001

10-5523-001

10-5524-001

10-5525-001

10-5424

Kod produktu

Półokrągły kształt.
Wykonana ze stali malowanej proszkowo.
Posiada wymienną listwę gumową, odporną na działanie amoniaku.
Wysokiej jakości mieszanka gumowa gwarantuje maksymalną 
elastyczność, zapobiegając powstawaniu pęknięć i wgnieceń.
Bardzo długa żywotność dzięki niskiej ścieralności. 
Dostępne są zapasowe gumowe listwy.
Sprzedawana bez trzonka.
Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5506 (katalog - str. 194).

Ściągaczka do wody

10-5504

10-5505-001

Ściągaczka do wody, półokrągła, 66 cm

Ściągaczka do wody, półokrągła, 50 cm

Listwa gumowa, 66 cm

Listwa gumowa, 50 cm

Trzonek do ściągaczki do wody, Ø 30 mm, 160 cm 

Nazwa/typ

1

1

1

1

1/25

10-5504

10-5505

10-5504-001

10-5505-001

10-5506

Kod produktu
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Wykonana ze stali malowanej proszkowo.
Posiada wymienną listwę gumową, odporną na działanie amoniaku.
Wysokiej jakości mieszanka gumowa z wkładką z siatki 
gwarantuje maksymalną elastyczność, zapobiegając powstawaniu 
pęknięć i wgnieceń.
Bardzo długa żywotność dzięki niskiej ścieralności.
Dostępne są zapasowe gumowe listwy.
Sprzedawana bez trzonka.
Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5506 (katalog - str. 194).

Ściągaczka do wody

10-5501-001

Ściągaczka do wody malowana proszkowo, 30 cm  

Ściągaczka do wody malowana proszkowo, 35 cm 

Ściągaczka do wody malowana proszkowo, 40 cm

Ściągaczka do wody malowana proszkowo, 55 cm 

Listwa gumowa, 30 cm

Listwa gumowa, 35 cm

Listwa gumowa, 40 cm

Listwa gumowa, 55 cm

Trzonek do ściągaczki do wody, Ø 30 mm, 160 cm 

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

1

1/25

10-5500

10-5501

10-5502

10-5503

10-5500-001

10-5501-001

10-5502-001

10-5503-001

10-5506

Kod produktu

10-5500

Widły do obornika

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Ręcznie kute i hartowane.
Ze sprężynującym uchwytem.
Bez trzonka.
Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).

Widły do obornika

3 zęby.
Wymiary: 30 x 30 cm.
Ręcznie kute i hartowane.
Z wysokiej jakości stali.
Ze sprężynującym uchwytem.
Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).

Nazwa/typ Kod produktu

Widły 3 zęby, 30 x 30 cm 1/510-5322

Nazwa/typ Kod produktu

Widły 4 zęby, 31 x 23 cm

Widły 5 zębów, 31 x 24 cm

1/5

1/5

10-5319

10-5320

 10-5319

 10-5322

 10-5320
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Widły do obornika i siana

Widły do wygarniania obornika

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Ręcznie kute i hartowane.
Z uchwytem.
Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Ręcznie kute i hartowane.
Z uchwytem.
Bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5376 (katalog - str. 193).

Nazwa/typ Kod produktu

Widły 4 zęby, 21 x 20 cm

Widły 3 zęby, 21 x 17 cm

1/5

1/5

10-5314

10-5352

Nazwa/typ Kod produktu

Widły 2 zęby, 26 x 13 cm

Widły 3 zęby, 28 x 21 cm

Widły 3 zęby, 26 x 20 cm

1/5

1/5

1/5

10-5354

10-5323

10-5324

 10-5323

 10-5352

 10-5354

 10-5314

Widły do kiszonki

Widły do kukurydzy

6 zębów.
Wymiary: 35 x 29 cm.
Ręcznie kute i hartowane.
Z wysokiej jakości stali.
Ze sprężynującym uchwytem.
Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).

6 zębów. Zewnętrzne zęby wideł są proste, wewnętrzne zaś wygięte - 
ułatwia to ładowanie kukurydzy.
Wymiary: 35 x 34 cm
Ręcznie kute i hartowane.
Z wysokiej jakości stali.
Ze sprężynującym uchwytem.
Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).

Nazwa/typ Kod produktu

Widły 6 zębów, 35 x 29 cm 1/510-5327

Nazwa/typ Kod produktu

Widły 6 zębów, 36 x 34 cm 1/510-5353

 10-5327

 10-5353
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Widły do ziemniaków

9 zębów.
Wymiary: 36  x 27 cm.
Ręcznie kute i hartowane.
Z wysokiej jakości stali.
Ze sprężynującym uchwytem.
Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).

Nazwa/typ Kod produktu

Widły do ziemniaków 9 zębów, 36 x 27 cm 1/510-5328

Nazwa/typ Kod produktu

Widły do ziemniaków 14 zębów, 37 x 32 cm 1/510-5315

 10-5328

 10-5315

Widły do ziemniaków

14 zębów.
Wymiary: 37 x 32 cm
Z uchwytem.
Bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5360 (katalog - str. 193).

Widły do słomy

6 zębów.
Wymiary: 36 x 33 x 27 cm.
Ręcznie kute i hartowane.
Z wysokiej jakości stali.
Bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5375 i 10-5360 (katalog - str. 193).

Nazwa/typ Kod produktu

Widły do słomy, 6 zębów 1/510-5498

 10-5498

 10-5329

Nazwa/typ Kod produktu

Widły z trzonkiem, 4 zęby, 135 cm 1/510-5329

Widły z trzonkiem

4 zęby.
Kute z jednego kawałka.
Galwanizowane.
Trzonek z woskowanego jesionu o długości 135 cm.
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 10-5303  10-5309 10-5308

Widły z trzonkiem do obornika i ściółki

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Z zaciskiem klamrowym.
Trzonek z lakierowanego jesionu o długości 135 cm.
Czoło wideł kute z jednego kawałka i polakierowane.
Okucie kute.

Nazwa/typ Kod produktu

Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm

Widły z trzonkiem 3 zęby, 26 x 20 cm

Widły z trzonkiem 3 zęby, 30 x 30 cm

1/10

1/10

1/10

10-5321

10-5325

10-5326

 10-5326 10-5325 10-5321

Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm

Widły z trzonkiem 4 zęby szerokie, 33 x 28 cm

Widły z trzonkiem 3 zęby, 26 x 20 cm

Widły z trzonkiem 3 zęby, 28 x 25 cm

Widły z trzonkiem 3 zęby, 30 x 30 cm

Widły z trzonkiem 3 zęby, 37 x 32 cm

Nazwa/typ

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

10-5303

10-5341

10-5350

10-5351

10-5308

10-5309

Kod produktu

Widły z trzonkiem ABT Standard

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Kute z jednego kawałka.
Lakierowane na srebrno.
Rękojeść trzonka nielakierowana.
Z zaciskiem klamrowym.
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Łopata aluminiowa

Łopata aluminiowa Profi

Z mocnego aluminium ok. 2 mm grubości.
Brzeg wzmocniony listwą ze stali nierdzewnej.
Bez trzonka.
Zalecany trzonek: 10-5375 (katalog - str. 193).

Dodatkowo wzmocnione aluminium (2,5 mm grubości).
Wzmocniona listwa z ocynkowanej stali nierdzewnej.
Bez trzonka.
Zalecany trzonek: 10-5375 (katalog - str. 193).

Nazwa/typ Kod produktu

Łopata aluminiowa Profi, 9, 36 cm

Łopata aluminiowa Profi, 7, 32 cm

1/10

1/10

10-5238

10-5246

Nazwa/typ Kod produktu

Łopata aluminiowa, 9, 36 cm

Łopata aluminiowa, 7, 32 cm

Łopata aluminiowa, 5, 28 cm

1/10

1/10

1/10

10-5230

10-5231

10-5232

 10-5232

 10-5246

 10-5231

 10-5238

 10-5230

Okucie do wideł

Ocynkowane.
Z nakrętką.

Nazwa/typ Kod produktu

Okucie do wideł, Ø 20 mm

Okucie do wideł, Ø 24 mm

1

1/10

10-5358

10-5359

Widły z trzonkiem T do obornika i ściółki ABT Standard

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Z zaciskiem klamrowym.
Kute z jednego kawałka.
Trzonek z lakierowanego jesionu o długości 110 cm, w kształcie litery T.

Nazwa/typ Kod produktu

Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm

Widły z trzonkiem 3 zęby, 28 x 25 cm

1/5

1/5

10-5355

10-5357

 10-5355  10-5357

 10-5358
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Nazwa/typ Kod produktu

Łopata aluminiowa, z trzonkiem, 9, 36 cm 1/510-5244

Łopata aluminiowa z trzonkiem

Rozmiar 9.
Z mocnego aluminium ok. 2 mm grubości.
W komplecie jesionowy trzonek o długości 135 cm.

Listwa brzegowa z nitami rozmiar 9, 36 cm

Listwa brzegowa z nitami rozmiar 7, 32 cm

Listwa brzegowa z nitami rozmiar 5, 28 cm

Nity listwy brzegowej

Trzonek do wideł, szpadla, jesion, 130 cm - wysoka jakość

Nazwa/typ

1

1

1

1

1/25

10-5230-001

10-5231-001

10-5232-001

10-5245

10-5375

Kod produktu

Akcesoria do łopat aluminiowych

 10-5244

 10-5375

10-5230-001

Skrobaczka do podłogi

Wykonana ze stali sprężynowej 
o grubości 1 mm.

Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 15 cm

Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 30 cm

Skrobaczka do podłogi z trzonkiem, 30 cm

Skrobaczka do podłogi, bez trzonka, 50 cm

Listwa do skrobaczki do podłogi 15 cm

Listwa do skrobaczki do podłogi 30 cm

Listwa do skrobaczki do podłogi 50 cm

Trzonek do skrobaczki do podłogi

Nazwa/typ

1/10

1/10

1

1/10

1

1

1

1

10-5515

10-5516

10-5517

10-5518

10-5515-001

10-5516-001

10-5518-001

10-5519

Kod produktu

 10-5516

 10-5517

 10-5515

 10-5515-001
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Łopata do zboża i śniegu

Wykonana z tworzywa sztucznego.
Lekka i stabilna.
Elastyczna i odporna na pęknięcia.
Wymiary 42 cm x 40 cm x 10 cm.
Odporna na promienie UV i ujemne temperatury.

Łopata Holstein

Rozmiar 2.
Lakierowana na czerwono.
Hartowana.
Wymiary: 27 cm x 25 cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Łopata Holstein, bez trzonka

Łopata Holstein, z trzonkiem

1/5

1/5

10-5233

10-5234

 10-5248 10-5247

 10-5234

Łopata do śniegu i zboża, z tworzywa z listwą aluminiową 

i trzonkiem prostym 114 cm

Łopata do śniegu i zboża, z tworzywa z listwą aluminiową 

i trzonkiem profilowanym 129 cm

Łopata do zboża i śniegu, z tworzywa bez listwy aluminiowej

Łopata do zboża i śniegu, z tworzywa z listwą aluminiową

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty 114 cm

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany 129 cm

Nazwa/typ

1/10/90

1/10/90

1/5

1/5

1

1/10

10-5249

10-5289

10-5247

10-5248

10-5248-001

10-5248-003

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Łopata do śniegu, samochodowa, 83 cm 110-5258

Posiada lekki i wytrzymały trzon wykonany z ergonomicznie wyprofilowanej 
rurki aluminiowej powleczonej antypoślizgową osłoną.
Część zgarniająca wyprodukowana z wysokiej jakości polipropylenu pierwotnego 
(nie pochodzącego z przemiału i nie mieszanego).
Zaokrąglone brzegi oraz brak metalowej listwy eliminują ryzyko przypadkowego 
zarysowania karoserii lub tapicerki samochodu.
Niewielkie rozmiary pozwalają na przechowywanie łopaty w bagażniku każdego auta.
Wymiary: długość całkowita 83 cm, szerokość szufli 28,5 cm, wysokość szufli 35 cm. 
Waga to tylko 0,7 kg.

Łopata do śniegu samochodowa

 10-5258

 10-5233

 10-5249

 10-5289



 10-5466

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty 114 cm 110-5248-001

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany 129 cm 1/1010-5248-003

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do szczotek CAN AGRI 150 cm 110-5466

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty

Trzonek do szczotek CAN AGRI

Topolowy.
Długość 114 cm, średnica 29,5 mm.
Uchwyt DY.

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany

Bukowy.
Długość 129 cm, średnica  31 mm.
Uchwyt DY.

Bukowy.
Długość 150 cm, średnica 28 mm.

 10-5248-001

 10-5248-003

 10-5378

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do wideł, jesion 135 cm 1/2510-5360

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do szpadla z uchwytem T, jesion 120 cm 1/2510-5378

Trzonek do wideł

Trzonek do szpadla

Trzonek do szpadla

Jesionowy.
Długość 135 cm, średnica 36 mm.
Nieszlifowany.

Jesionowy.
Długość 120 cm.
Uchwyt T.

Jesionowy / bukowy.
Długość 130 cm.
Średnica 40 / 41 mm.

 10-5373

 10-5375

 10-5360

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do wideł/szpadla, jesion 130 cm

Trzonek do szpadla, jesion 130 cm – wysoka jakość

Trzonek do szpadla, buk 130 cm

1/25

1/25

1/25

10-5373

10-5375

10-5376
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 10-5361

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do wideł jesion, 135 cm 1/2510-5361

Trzonek do wideł

Jesionowy.
Długość 135 cm, średnica 36 mm.
Z wywierconym otworem do obsadzenia wideł (bez okucia w zestawie).

Trzonek do wideł

Jesionowy.
Do wideł do obornika i ściółki.
Długość 135 cm, średnica 36 mm.
Lakierowany.
W komplecie z okuciem do obsadzenia.

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do wideł z okuciem, jesion 135 cm 1/2510-5362  10-5362

Trzonek do szczotki

Trzonek do szczotki i grabi

Trzonek do ściągaczki do wody

Trzonek do skrobaczki

 10-5403

 10-5382

 10-5383

 10-5424

 10-5506

 10-5509

Ze stożkowym zakończeniem.
Wykonany z drewna osikowego.

Ze stożkowym zakończeniem.
Średnica 24 mm.

Jesionowy.
Długość 160 cm, średnica 30 mm.

Bukowy.
Długość 150 cm, średnica 36 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do ściągaczki do wody, Ø 30 mm, 160cm 1/2510-5506

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do skrobaczki, Ø 36 mm, 150 cm 1/2510-5509

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do szczotki, 140 cm, średnica 28 mm

Trzonek do szczotki, 150 cm, średnica 28 /30 mm

Trzonek do szczotki, 160 cm

Trzonek do szczotki, 180 cm

1/25

1/25

1/25

1/5/25

10-5381

10-5403

10-5382

10-5384

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do szczotki i grabi 130 cm

Trzonek do szczotki i grabi 140 cm

1/25

1/25

10-5424

10-5380



Urządzenie jest bezpieczne i  łatwe w użyciu.
Niskie wydzielania tzw. mgły oznacza mniejszy poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniu.
Urządzenie może być stosowane ze standardowymi sprężarkami.
W zestawie dysza do uniwersalnego zastosowania oraz łatwo odkręcany plastikowy lejek.

Uniwersalne zastosowanie:
Wybielanie, dezynfekcja, ochrona drewna, eliminacja chwastów, 
oprysk pestycydami i środkami biobójczymi, wtrysk oleju napędowego do maszyn, 
czyszczenie zimnymi środkami czyszczącymi. 
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Ciśnieniowe urządzenie do wapnowania Kerbl

Nowy wszechstronny opryskiwacz, zaprojektowany zgodnie ze sprawdzonymi zasadami.
Bardzo łatwy w użyciu duży lej zapobiega rozlewaniu, a zamontowane sito zapobiega 
przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń.
Możliwość dodatkowego zamówienia regulatora ciśnienia.

Nazwa/typ Kod produktu

Ciśnieniowe urządzenie do wapnowania Kerbl 110-5124

Specjalne urządzenia do wapnowania ścian i stropów pozwalają 
o 75% zredukować czas pracy w porównaniu z bieleniem ręcznym.

 10-5124

Umyte ściany warto przed wprowadzeniem zwierząt pobielić. 
Od lat stosowane jest bielenie ścian budynków inwentarskich. Pomimo rozwoju technologii i wielu zmian, jakie zaszły 
w hodowli zwierząt gospodarskich, bielenie pozostaje jedną z podstawowych metod na zachowanie higieny pomieszczeń, 
w których przebywają zwierzęta. Bielenie sprawia, że pomieszczenia stają się czyste i jasne, ma ponadto działanie dezynfekcyjne – 
redukuje ilość bakterii oraz pasożytów. Dzięki dużej odporności na działanie wilgoci, bielenie zmniejsza zagrzybienie pomieszczeń 
(by zwiększyć ten efekt, do mleka wapiennego można dodawać preparaty grzybo- oraz pleśniobójcze).

Zabieg wapnowania ścian powinien być wykonywany przed zasiedleniem pomieszczeń przez zwierzęta (po skończonym cyklu 
produkcji). Wapnowanie powoduje, że ściany i stropy odbijają więcej promieni słonecznych, następuje większe ich rozproszenie 
i w pomieszczeniach jest jaśniej. Bielone ściany odbijają aż 90% promieni słonecznych (ściany zabrudzone – dwu- lub trzykrotnie 
mniej). Zabieg wapnowania powinien być wykonywany przy zachowaniu zasad BHP, ponieważ wapno może mieć działanie żrące 
dla skóry i oczu. Dlatego należy wykonywać ten zabieg w gumowych rękawicach, stosując okulary ochronne.

Pojemność zbiornika

Max wypełnienie zbiornika

Waga

Maksymalne ciśnienie testowe

Ciśnienie robocze

Dane techniczne

39,5 l

36 l

20 kg

5 bar

2-3 bar

Piła do siana TF 2000 M

Służy do poziomego i pionowego odcinania siana z balotów, 
prasowanych pasz i kiszonek (np. siano, kukurydza, proso, 
liście buraczane).
Zabudowane ostrze pozwala na pracę bez kurzu i hałasu.
Przycina baloty siana bez konieczności korzystania z wideł.
Możliwość szybkiego zablokowania przycisku operującego 
zwiększa bezpieczeństwo operatora piły.
Doskonałe właściwości tnące.
Poręczna.
Podwójna izolacja silnika.

Nazwa/typ Kod produktu

Piła do siana TF 2000 M 110-5070  10-5070

Moc

Napięcie

Częstotliwość

Szerokość ostrza

Dane techniczne

1 400 W

230 V

50 Hz

25 cm



Sposób użycia: 
należy wypełnić miernik  ilością zboża wskazaną na FSK i odczytać zawartość wody bezpośrednio 
na wyświetlaczu. Wytrzymała i niewielka konstrukcja pozwala na zabranie ze sobą miernika 
w pole i dokonanie  pomiarów na miejscu. 
Pomiary mogą być przechowywane na panelu sterowania lub w pamięci urządzenia. 
Miernik posiada funkcję sprawdzania temperatury, która jest wyświetlana na ekranie LCD. 
Nadaje się do mierzenia wilgotności kukurydzy, żyta, pszenżyta, pszenicy, gryki, jęczmienia, 
owsa, rzepaku, brązowego ryżu i innych ziaren zbóż.
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Miernik wilgotności ziarna FSK

Miernik wilgotności siana i słomy FLK

Zakres pomiarowy: od 4 do 30%  wilgotności.
Rozdzielczość wyświetlania: 0,1% wilgotność.
Możliwość pomiaru temperatury w °C lub °F.
Duży podświetlany wyświetlacz LCD.
Kompensacja temperatury: automatyczna.
Zestaw zawiera: plastikowe pudełko, urządzenie 
do pomiaru, kubek do odmierzania ziarna, baterie.
Menu w języku niemieckim, angielskim, francuskim, 
włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Zakres pomiarowy wilgotności: od 8 do 60% .
Zakres pomiaru temperatury: od -15°C do 85°C.
Możliwość pomiaru temperatury w °C lub °F.
Rozdzielczość wskazywania: 0,1% wilgotność materiału.
Duży podświetlany wyświetlacz LCD.
Funkcja zapamiętywania do 10 000 pomiarów.
Temperatura pracy: od 0°C do 40°C.
Długość sondy 60 cm.
Menu w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Nazwa/typ Kod produktu

Miernik wilgotności ziarna FSK 110-5099

Nazwa/typ Kod produktu

Miernik wilgotności siana i słomy FLK 1/1010-5140

 10-5099

 10-5140

Łatwe w użyciu i bardzo dokładne urządzenie pomiarowe do określania poziomu wilgotności 
w balotach siana i słomy. Wystarczy włożyć miernik do środka balotu i odczytać zawartość wody 
bezpośrednio na wyświetlaczu. Ze zintegrowanym pomiarem temperatury, do dokładniejszego 
pomiaru, dzięki kompensacji temperatury.

Dozownik do worków BigBag

Łatwe i kontrolowane opróżnianie worków za pomocą zamykanego suwaka.
Nadaje się do wszystkich rodzajów swobodnie spływających materiałów, 
takich jak: nasiona, nawozy, pasza itp. 
Można zastosować do pustych lub już napełnionych worków;
zintegrowane ostrza po obróceniu wycinają otwór w worku.
Bardzo solidne wykonanie.
Wielokrotnego użytku.

Nazwa/typ Kod produktu

Dozownik do worków BigBag 110-2099  10-2099
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 01-4051

 01-4050

10-5763

10-5761

10-5762

10-5769

Folia naprawcza

Idealna do naprawy balotów.
Szerokość 10 cm, grubość 0,2 mm.
Doskonała przyczepność, nawet do wilgotnych 
i zabrudzonych powierzchni.
Stabilna i elastyczna.
Odporna na upływ czasu i chemikalia.
Odporna na promienie UV.
Wodoodporna.
Odporność na temperaturę do 80°C.
Z naturalnego kauczuku.
Wytrzymałość kleju 1,8 N/cm.
Wytrzymałość na rozciąganie 28 N/cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Folia naprawcza do balotów, czarna, 10 m

Folia naprawcza do balotów, biała, 10 m

Folia naprawcza do balotów, biała, 25 m

Folia naprawcza do balotów, zielona, 10 m

1/50 

1/50 

1/25 

1/50

10-5761

10-5762 

10-5763 

10-5769 

Nawet najmniejszy otwór w folii okrywającej 
może spowodować zepsucie całej beli z kiszonką!

Preparat do zakiszania "11"

Ukierunkowuje procesy fermentacyjne, przyspiesza konserwację.
Kiszonka o bardzo dobrej jakości i wartości pokarmowej.
Wysoka smakowitość kiszonki.
Wzrost zdrowotności krów.
Termin przydatności: 2 lata.

Nazwa/typ Kod produktu

Preparat do zakiszania "11" 100 g

Preparat do zakiszania "11" 500 g

1/10 

1/10

01-4050

01-4051
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10-5963

10-5964

10-5965

Lampy wiszące LED

Idealne do zawieszania do wysokiego sufitu.
Energooszczędne oświetlenie LED o wysokiej wydajności. Brak czasu nagrzewania.
Długa żywotność i minimalne koszty eksploatacji.
Brak promieniowania UV lub podczerwonego IR powoduje, że oświetlenie LED nie wpływa negatywnie 
na nasze samopoczucie i wzrok. Nie powoduje również niszczenia oświetlanej powierzchni.
Bez możliwości regulacji natężenia światła.
Prosty montaż do sufitu za pomocą pierścienia.
Obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
W zestawie łańcuch do zwieszania.
Minimalna emisja ciepła.
Długość kabla ok. 50 cm.

Lampa wisząca LED 50 W

Lampa wisząca LED 100 W

Lampa wisząca LED 150 W

1

1

1

10-5963

10-5964

10-5965

Nazwa/typ Kod produktu

50 W=4000 Lumenów, co odpowiada ok. 225 W Halogen**

100 W=8000 Lumenów, co odpowiada ok. 450 W Halogen**

150 W=12000 Lumenów, co odpowiada ok. 670 W Halogen**

**Ok. 18 Lumenów/Wat

*Ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia 

  oraz ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, 

  ze wszystkich stron (deszcz).

HALOGEN 450W

100W LED = 450W HALOGEN

2920h x 450W = 1314kWh

2920h x 100W =   292kWh

1314kWh x 60gr/kWh = 788,40 zł

292kWh x 60gr/kWh   = 175,20 zł

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ZUŻYCIE ENERGII

NA JEDNĄ ŻARÓWKĘ / ROKSTOSOWANE ŚREDNIO 8 GODZIN DZIENNIE

KOSZT ENERGII 

NA JEDNĄ ŻARÓWKĘ / ROK

Lampy wiszące LED przeznaczone są dla najbardziej wymagających użytkowników, ceniących niezawodność 
oraz najwyższą jakość światła. 
Idealnie sprawdzają się jako oświetlenie przemysłowe hal do jazdy konnej, stajni, obór, hal przemysłowych, magazynów itp.
Wykorzystują ok. 80 % mniej energii w porównaniu z konwencjonalnymi halogenami.
Lampy wiszące LED zawierają wbudowaną żarówkę LED. Żarówki w lampie nie są wymienne.

Żywotność

Napięcie wejściowe

Temperatura pracy

Barwa światła

Klasa ochrony

Oddawanie barw (CRI)

Kąt świecenia

Dane techniczne

ok. 35 000 h

100-240 V AC

od -30°C do +50°C

6500 K

IP 54*

RA>75

ok. 90°



Świetlówki LED – energooszczędna alternatywa do świetlówek fluorescencyjnych T8

Świetlówka Led EcoSTAR

Nadaje się do opraw z tradycyjnymi statecznikami elektromagnetycznymi (konwencjonalne/nisko stratne).
Bez możliwości ściemniania.
Certyfikat TÜV.
2 lata gwarancji.

Oszczędności:
wysoka oszczędność energii w porównaniu do tradycyjnych świetlówek T8,
łatwa wymiana nie wymagająca dodatkowych prac – wystarczy tylko wymienić tradycyjną świetlówkę na świetlówkę LED 
oraz starter tradycyjny na dołączony starter LED,
bardzo długa żywotność (> 30 000 h) oraz wytrzymałość na włączanie/wyłączanie,
doskonała emisja światła nawet w niskich temperaturach,
natychmiastowe świecenie, bez migotania, bez szumów,
jednolite i nieoślepiające światło,
znakomite odwzorowanie kolorów (Ra > 80), dostosowane do wymagań pracy na prawie wszystkich stanowiskach,
obudowa z mocnego plastiku – bez szklanych części,
niska emisja ciepła,
bez UV – nie przyciągają owadów,
bezrtęciowe.

Nazwa/typ Kod produktu

Świetlówka LED EcoSTAR 150, 150 cm, 22 W, 2000 lumenów 

Świetlówka LED EcoSTAR 120, 120 cm, 18 W, 1600 lumenów 

1/10 

1/10

10-5979

10-5980

Świetlówka Led Philips Master

Nadaje się do opraw z tradycyjnymi statecznikami elektromagnetycznymi 
(konwencjonalne/nisko stratne).
Bez możliwości ściemniania.
Przetestowane przez DEKRA.
5 lat gwarancji. Napięcie wejściowe

Barwa światła

CRI współczynnik oddawania barw

Kąt świecenia

Żywotność (L70)

Klasa energetyczna

Dane techniczne Led EcoSTAR Led Philips Master

220-240 V, 50/60 Hz

6500 K (światło dzienne)

Ra > 83
0150

> 40.000 h

A+

220-240 V, 50/60 Hz

Ra > 80
0150

> 30.000 h

A

Nazwa/typ Kod produktu

Świetlówka LED Philips Master, 150 cm, 20 W, 2000 lumenów 

Świetlówka LED Philips Master, 120 cm, 14,5 W, 1600 lumenów 

1/10 

1/10

10-5981

10-5982

Nazwa/typ Kod produktu

Oprawa do świetlówek LED 120 cm

Oprawa do świetlówek LED 150 cm

1

1

10-5983

10-5984

Oprawa do świetlówek LED 

Obudowa wykonana ze wzmacnianego włóknem szklanym poliestru, niełatwopalna.
Pokrywa wykonana ze szkła akrylowego (PMMA), przejrzysta, perłowy środek, zapina na klips.
Odporna na wodę i pył (IP 65).
Zgodność z normą DIN EN 60598-2-24, co oznacza iż jest odpowiednia do miejsc 
obarczonych ryzykiem pożaru.
Zawiera mały bezpiecznik.
Nie wymaga startera.
Tylko do świetlówek T8.

199

W
yp

o
sa

że
n

ie
 f

ar
m

y



200

Ramię obrotowe do wciągarki elektrycznej

Wciągarka elektryczna

Przeznaczone do wciągarek elektrycznych 10-5675 i 10-5676.
Do montażu na okrągłych profilach, rurkach (o maks. średnicy 50 mm).
Należy montować w odległości 750-1100 mm od ściany.
Ładowność zależy od możliwości montażowych i rozległości miejsca, wynosi 250-600 kg.

0 0Zakres obrotu wynosi -45  do +45.
Zestaw zawiera klamry montażowe i śruby.

Wyposażona w kontroler z przyciskiem, do łatwego sterowania podnoszeniem i opuszczaniem ładunków.
Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo.
Miedziana przekładnia pozwala na dłuższą pracę, bez przegrzewania.
3-biegowa przekładnia pozwala kontrolować wysokość podnoszenia.
Wyposażona w hamulec bezpieczeństwa, zapobiegający przeciążeniu.
Stopień ochrony IP 54.
Zestaw zawiera: zblocze, 2 x hak, 4 x śruby sześciokątne.

Nazwa/typ Kod produktu

Wciągarka elektryczna 250 kg

Wciągarka elektryczna 600 kg

1

1

10-5675

10-5676

10-5675

10-5676

10-5674

Nazwa/typ Kod produktu

Ramię obrotowe do wciągarki elektrycznej 1/410-5674

Moc

Maks. udźwig

Prędkość podnoszenia

Długość liny

Średnica liny

Automatyczna blokada

Maks. wysokość podnoszenia

Długi kabel kontrolera

Dane techniczne 01-533001-5331

230V / 540 W

125 kg

250 kg ze zbloczem

10 m/min

5 m/min ze zbloczem

12,5 m

3 mm

>800 kg

12 m

6 m ze zbloczem

140 cm

230 V / 1200 W

300 kg

600 kg ze zbloczem

10 m/min

5 m/min ze zbloczem

12,5 m

4,5 mm

>1600 kg

12 m

6 m ze zbloczem

140 cm
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Wciągarka z linką 

Linka konopna

Wciągarka z linką 

Wysoka jakość.
Do przeciągania i przenoszenia ładunków.
Niewymagająca specjalistycznej obsługi.
Lina o średnicy 5 mm.
Ze znakiem CE.
Stabilne koła zębate, ocynkowane i anodowane na czarno. 
W komplecie hak mocujący i zabezpieczenie.
Maksymalne obciążenie: 
dla wciągarki 10-5725 to 720 kg, natomiast dla 10-5726 - 360 kg.

Długość 2,5 m, średnica 8 mm.
Pakowana po 10 szt.
Z zaciskami na końcach.

Wielofunkcyjna wyciągarka do użytkowania w leśnictwie i rolnictwie
oraz na kempingu.
3-metrowa nieskręcalna linka.
Stalowy hak obrotowy 360° ułatwia manewrowanie ładunkiem.
Potrójnie zabezpieczony mechanizm zwalniający.
Mocna, stalowa dźwignia.
Ze znakiem CE.
Maksymalne obciążenie: 
dla wciągarki 10-5727 to 2000 kg, natomiast dla 10-5728 - 4000 kg.

Nie można za jej pomocą podnosić 
lub opuszczać ładunków!

Nie można za jej pomocą podnosić 
lub opuszczać ładunków!

Nazwa/typ Kod produktu

Wciągarka z linką 20 m, z hamulcem

Wciągarka z linką 10 m, bez hamulca

1

1

10-5725

10-5726

Nazwa/typ Kod produktu

Wciągarka zapadkowa, 2000 kg

Wciągarka zapadkowa, 4000 kg

1

1

10-5727

10-5728

10-5725

10-5726

10-5727

10-5728

Nazwa/typ Kod produktu

Linka konopna, Ø 8 mm, 2,5 m, 101-2036  01-2036
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Pas transportowy dwuczęściowy, pomarańczowy.

Pas transportowy dwuczęściowy (z hakami i napinaczem).
Najbardziej popularny na rynku.
Taśma wykonana z twardego poliestru, który został dodatkowo 
Zaimpregnowany dla większej ochrony przed promieniami UV.
Hartowane metalowe elementy.
Maksymalna nośność pasa to 4000 kg.
Widoczny pomarańczowy kolor.
Szerokość 50 mm.
Zgodne z normą DIN EN 12195-2.

10-5730

Pas transportowy jednoczęściowy, pomarańczowy.

Pas transportowy jednoczęściowy.
Wysokiej jakości pas w przystępnej cenie.
Taśma wykonana z twardego poliestru, który został dodatkowo zaimpregnowany 
dla większej ochrony przed promieniami UV.
Hartowane i ocynkowane metalowe elementy.
Maksymalna nośność pasa to 4000 kg.
Widoczny pomarańczowy kolor.
Szerokość 50 mm.
Zgodne z normą DIN EN 12195-2.

Nośność pasów została podana w obwodzie, 
w przypadku naciągu prostego podaną wartość należy podzielić przez dwa.

10-5799

Nazwa/typ Kod produktu

Pas zapadkowy jednoczęściowy pomarańczowy, 6 m/50 mm, 2000/4000 kg 1/1010-5799

Nazwa/typ Kod produktu

Pas transportowy 4000 kg – 6 m/50 mm, pomarańczowy

Pas transportowy 4000 kg – 8 m/50 mm, pomarańczowy

Pas transportowy 4000 kg – 10 m/50 mm, pomarańczowy

Pas transportowy 4000 kg – 12 m/50 mm, pomarańczowy

Pas transportowy 4000 kg – 15 m/50 mm, pomarańczowy

1/10

1/10 

1/10 

1/10 

1/8

10-5798

10-5730

10-5731

10-5764

10-5732
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Nazwa/typ Kod produktu

Linka, Ø 6 mm, 20 m, 65 kg

Linka, Ø 8 mm, 20 m, 120 kg

Linka, Ø 10 mm, 20 m, 175 kg

Linka, Ø 12 mm, 20 m, 250 kg

1

1

1

1

10-5701

10-5702

10-5703

10-5704

Lina stalowa z dwoma pętlami.

Lina stalowa z pętlą i hakiem

Linka pleciona 20 metrów

Wysokiej jakości stal pleciona (śr. 12 mm) – 6 nici.
Z dwoma pętlami (śr. 60 mm).
2 metry długości.
Nośność 1250 kg.

Wysokiej jakości stal pleciona (śr. 12mm) – 6 nici.
Z pętlą (śr. 60 mm) i kutym hakiem.
1,5 metra długości.
Nośność 1250 kg.

20 metrów długości.
Widoczny pomarańczowy kolor.
Wysoka odporność na rozerwania.
Najwyższa jakość surowców i wykonania.
Odporna na promieniowanie UV.

Nazwa/typ Kod produktu

Linka stalowa, z dwoma pętlami, Ø 12 mm, 2 m, 1250 kg 110-5705

Nazwa/typ Kod produktu

Linka stalowa, z pętlą i hakiem, Ø 12mm , 1,5 m, 1250 kg 110-5706

 10-5705

 10-5706

 10-5701

Mały pas transportowy

Hartowane metalowe elementy.
Wysokiej jakości taśma z polipropylenu.
Zgodne z normą DIN EN 12195-2.
Nośność 200 kg. 10-5723

10-5722

Nazwa/typ Kod produktu

Pas transportowy jednoczęściowy 5 m x 25 mm

Pas transportowy dwuczęściowy 5 m x 25 mm

Pas transportowy 2 pasy z klamrami 2,5 m x 25 mm

1/6

1/6

1/24

10-5721

10-5722

10-5723

10-5721

Nośność pasa została podana w obwodzie, 
w przypadku naciągu prostego podaną wartość 
należy podzielić przez dwa.



Zbiorniki na paliwo Can Agri BOX

Pojemność / gabaryty

200 litrów 400 litrów

Zbiornik na paliwo Can Agri BOX 200 l

Zbiornik na paliwo Can Agri BOX 400 l

Nazwa/typ

1

1

19-0200

19-0400

Kod produktu

19-0200

Produkt stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie FORTIS TECHNOLOGY.
Zbiornik do szybkiego i bezpiecznego transportu oleju napędowego i Adblue, dostępny w pojemnościach 200 i 400 litrów. 

Can Agri BOX ułatwia pracę wszędzie tam, gdzie wymagane są częste dostawy oleju napędowego lub Adblue, 
bezpośrednio w miejsce pracy maszyn i pojazdów. Dzięki temu możemy szybko i łatwo uzupełnić paliwo, 
unikając tym samym dojazdów do stacji paliw i niepotrzebnych postojów.

Zbiorniki Can Agri BOX wykonane są z wzmocnionego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, 
a specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonego paliwa. 
Transport paliwa do 400 litrów nie wymaga dodatkowych zezwoleń i uprawnień. Poniższe zbiorniki na to pozwalają.

Wyposażenie standardowe:

Klapa w kolorze ciemnoniebieskim, 
zamykana podwójnym zamkiem.
Pompa 12 V (35 l/min).
Wąż 6 metrów.
Wskaźnik poziomu paliwa.
Pistolet manualny.
Kable do akumulatora.
Szekle transportowe.
Wymienna kieszeń na pistolet.

Opcje dodatkowe:
Licznik K24 oraz system kodowy MC.

204



205

W
yp

o
sa

że
n

ie
 f

ar
m

y

Zbiorniki dwupłaszczowe na olej napędowy z dystrybutorem paliwa

Wyposażenie standardowe:

Nowoczesna technologia produkcji poparta wieloletnim doświadczeniem.
Zbiornik wykonany zgodnie z przepisami i pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.
Dwupłaszczowa konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo pracy.
Trwała i wzmocniona dwupłaszczowa konstrukcja Strong Musculare zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nie koroduje i nie blaknie; łatwy do utrzymania w czystości.
Możliwość doboru układu dystrybucyjnego dla potrzeb firmy.

Układ dystrybucyjny o wydajności max. 70 l /min zasilanie 230 V.
Filtr czyszczący paliwa z separatorem wody zamontowany na rurociągu ssącym.
Przepływomierz paliwa z możliwością kalibracji.
Zamykana skrzynia dystrybucyjna zabezpieczona podwójnym zamkiem.
Bezprzewodowy czujnik poziomu paliwa połączony z systemem monitoringu.
Wąż wylewowy 6 m z nalewakiem automatycznym odbijającym przy zapełnionym zbiorniku.
Zamykana pokrywa górna zbiornika chroniąca przed nieupoważnionym dostępem.
Odpowietrznik zbiornika umieszczony w pokrywie zalewowej.
16" właz rewizyjny w płaszczu wewnętrznym zbiornika umożliwiający dokładne okresowe czyszczenie zbiornika.

Wyposażenie dodatkowe:

Oświetlenie w skrzyni dystrybucyjnej.
Zwijadło z wężem wylewowym 10 / 14 m.
Pompa o wydajności 90 l/min.
Filtr szklany z separatorem wody.

Nazwa/typ Kod produktu

Zbiornik na olej napędowy 2000 l typ k24

Zbiornik na olej napędowy 3000 l typ k600

Zbiornik na olej napędowy 5000 l typ k600

1

1

1

19-0078

19-0051

19-0031

Wymiary:

szer. 1,26 m, wys. 1,26 m, dł. 2,68 m

Wyposażenie STANDARD:

Pompa 56 l/min 
Mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa 

Licznik elektroniczny K24

Wymiary:

szer. 2,06 m, wys. 1,94 m, dł. 2,63 m  

Wyposażenie STANDARD:
Licznik elektroniczny K600 B/3
Pompa 70 l/min bez linii napełniającej
Apollo smart

Wymiary:

szer. 2,38 m, wys. 2,03 m, dł. 2,95 m

Wyposażenie STANDARD:
Licznik elektroniczny K600 B/3
Pompa 70 l/min bez linii napełniającej
Apollo smart

Dostępne wersje dystrybutorów:
Licznik K24: pompa o wydajności 56 lub 70 l/min, licznik elektroniczny z możliwością kalibracji elektronicznej.
Licznik K600 B/3: pompa o wydajności 70 l/min, licznik elektroniczny z możliwością kalibracji elektronicznej.
System MC: pompa o wydajności 70 l/min, układ wydawczy zabezpieczony prostym systemem kodowym od 50 do 120 
użytkowników. 
System MC dostarcza informację o dacie oraz godzinie tankowania, stanie licznika, ilości wybranego paliwa oraz osobie tankującej. 
Komunikacja RS oraz nośnik danych Chip Manager.
System GIR: pompa o wydajności 70 l/min, układ wydawczy zabezpieczony zaawansowanym systemem kodowym GIR. 
System GIR gromadzi i przetwarza informacje o dacie i godzinie tankowania, kierowcach, pojazdach, przebiegach, 
ilości wybranego paliwa, średnim spalaniu z podziałem na pojazdy i działy. Komunikacja RS, WIFI,  GPRS, LAN.



Receptura naszego preparatu nie tylko rozpuszcza tłuste zabrudzenia, ale także - przy regularnym stosowaniu - 
redukuje mikropęknięcia oraz obumarły naskórek powstały w wyniku starzenia się skóry. 
Dzięki temu powierzchnia skóry staje się idealnie gładka, a brud nie ma „kryjówek” i każde kolejne czyszczenie rąk 
jest łatwiejsze i szybsze. Efekt jest widoczny po kilkunastu dniach regularnego stosowania.

W skład środka wchodzą między innymi:
Octan tokoferylu, który hamuje procesy starzenia się skóry wywołane np. promieniowaniem UV czy dymem papierosowym. 
Ma również zdolności wnikania w strukturę cementu międzykomórkowego, co skutecznie wzmacnia barierę naskórkową – 
wzmocnienie tej bariery nie tylko utrudnia wnikanie substancji obcych, ale także hamuje utratę wody z organizmu, zapobiega 
powstawaniu stanów zapalnych a także poprawia ukrwienie skóry. 
Wyciąg z aloesu oraz olejek jojoba – substancje te uchodzą za jedne z najlepszych w kwestii pielęgnacyjnej skóry i paznokci. 
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Wyposażenie farmera

Kosmetyki

Pasta do mycia rąk

oraz środka ściernego wysokiej czystości ze skały pochodzenia wulkanicznego. 
Specjalna formuła pasty skutecznie usuwa wszystkie uporczywe zabrudzenia, 
takie jak smary, sadze, asfalt, lakiery, farby, kleje, gnojówka, tłuszcze, oleje i żywica. 
Dzięki zawartości komponentów zmiękczających i nawilżających produkt chroni skórę 
przed wysychaniem i pękaniem, a jednocześnie przy regularnym stosowaniu sprawia, 
że skóra dłoni staje się mniej podatna na zabrudzenia. 
Pasta usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy pozostawiając na dłoniach przyjemny zapach cytrusów.

Niezwykle skuteczny środek do mycia rąk na bazie łagodnych substancji myjących 

Nazwa/typ Kod produktu

Pasta do mycia rąk 30, 500 ml 10-4030 1/12

 10-4030

Nie każdy wie, że na skórze dłoni, zwłaszcza u osób pracujących fizycznie, 
tworzą się mikropęknięcia, a obumarły naskórek tworzy porowatą powierzchnię, 
gdzie wnika brud, a najbardziej uciążliwy okazuje się tłusty brud 
z zanieczyszczonych smarów i olejów. 

Antybakteryjne mydło do rąk

W
Mydło zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, która chroni 
przed działaniem wolnych rodników, ma właściwości antyutleniające 
oraz  działanie bakteriobójcze, ściągające i przeciwzapalne.
Zawarta w mydle gliceryna głęboko i długotrwale nawilża skórę 
pozostawiając ją gładką i odświeżoną.
Mydło idealnie nadaje się do codziennego użytku do wszystkich rodzajów skóry. 
Doskonale likwiduje wszystkie nieprzyjemne zapachy z dłoni.

ysokie właściwości czyszczące oraz łagodna i skuteczna formuła antybakteryjna. 

Nazwa/typ Kod produktu

Antybakteryjne mydło do rąk 32, 500 ml 10-4032 1/12  10-4032

Nazwa/typ Kod produktu

Aktywny żel do nóg 34, 200 ml 10-4034 1/25

Aktywny żel na zmęczone i obolałe nogi

Wpływa na poprawę ogólnej kondycji i elastyczności skóry.
Redukuje uczucie ciężkich i zmęczonych nóg.
Nawilża i odżywia skórę. 
Aktywne składniki: kasztanowiec, miłorząb, babka lancetowata.

 10-4034
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Krem nawilżający do rąk

K
głęboko i trwale nawilża. 
Niweluje uczucie szorstkości. 
Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość. 
Wykazuje działanie zmiękczające, zapobiega przesuszaniu skóry. 
Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu. 
Oliwa z oliwek przenika w głąb skóry, co sprawia, że skóra staje się gładka i delikatna 
oraz zapewnia jej długotrwałe nawilżenie. 

rem z oliwą z oliwek działa odżywczo i regenerująco na skórę, 

Neutralizator zapachów BIO 7

Żel rozgrzewający

Natychmiastowy efekt rozgrzania zaraz po nałożeniu.
Przyjemny zapach.
Wyciąg z kasztanowca, papryki, arniki, rozmarynu, lawendy oraz mięty.
Zalecany do masażu rozgrzewającego w przypadku problemów zwyrodnieniowych, 
bóli reumatycznych, bóli mięśni po wzmożonym wysiłku fizycznym, nadwyrężeń, bóli ścięgien.

Żel typu Maść Końska o działaniu rozgrzewającym.

w domu, w pomieszczeniach biurowych, kawiarniach, 
neutralizowania zapachu w toaletach, szatniach, łaźniach 
oraz usuwania charakterystycznego zapachu zwierząt domowych.
 

Niezwykle skuteczny środek do likwidowania zapachu dymu papierosowego 

Nazwa/typ Kod produktu

Krem nawilżający do rąk 33, 250 ml 10-4033 1/12

Nazwa/typ Kod produktu

Żel rozgrzewający 300 ml 05-9197 1

Nazwa/typ Kod produktu

Neutralizator zapachów Bio 7, BlueIce, 500 ml 10-4056 1

 10-4033

 05-9197

 10-4056

Nazwa/typ Kod produktu

Żel do dezynfekcji rąk 31, 500 ml 10-4031 1/12

Żel do dezynfekcji

Idealny do dokładnego oczyszczenia rąk bez użycia wody i mydła 
(dla lekarzy weterynarii przed zabiegami, w gospodarstwie rolnym, 
w podróży, w szkole/pracy, do codziennego użytku).
Zawiera wyciąg z aloesu, dzięki czemu pozostawia dłonie miękkie i nawilżone.
Bardzo szybko się wchłania pozostawiając delikatny, przyjemny zapach.

Żel do dezynfekcji rąk skutecznie likwiduje wszystkie bakterie i zarazki.

 10-4031
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Buty PVC Dunlop Pricemastor

Klasyczne, wodoodporne buty wykonane z PVC.
Najwyższy komfort użytkowania.
Nowoczesny design.
Wysoka trwałość i odporność.
Lekkie.
Podeszwa antypoślizgowa.
Odporne na oleje, kwasy, nawozy, środki dezynfekujące 
i różne substancje chemiczne.
Posiadają certyfikat CE.

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 37

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 38

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 39

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 40

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 41

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 42

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 43

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 44

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 45

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 46

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 47

Nazwa/typ

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

10-7213

10-7214

10-7215

10-7216

10-7217

10-7218

10-7219

10-7220

10-7221

10-7222

10-7223

Kod produktu

Buty PVC Dunlop Dee

Buty PVC Dunlop Dee, 37

Buty PVC Dunlop Dee, 38

Buty PVC Dunlop Dee, 39

Buty PVC Dunlop Dee, 40

Buty PVC Dunlop Dee, 41

Buty PVC Dunlop Dee, 42

Buty PVC Dunlop Dee, 43

Buty PVC Dunlop Dee, 44

Buty PVC Dunlop Dee, 45

Buty PVC Dunlop Dee, 46

Buty PVC Dunlop Dee, 47

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

10-7224

10-7225

10-7226

10-7227

10-7228

10-7229

10-7230

10-7231

10-7232

10-7233

10-7234

Kod produktu

Klasyczne, wodoodporne buty wykonane z PVC.
Bardzo niska cholewka – około 26 cm.
Cholewka ciemnozielona, podeszwa czarna.
Najwyższy komfort użytkowania.
Nowoczesny design.
Wysoka trwałość i odporność.
Lekkie.
Podeszwa DUNLOP antypoślizgowa.
Odporne na oleje, kwasy, nawozy, środki dezynfekujące 
i różne substancje chemiczne.
Wewnętrzna podszewka wykonana z poliestru
łatwego do utrzymania w czystości.
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Buty gumowe Bekina

O 40% lżejsze niż obuwie z gumy lub PVC.
3-4 - krotnie dłuższa trwałość niż typowe buty.
Idealna termoizolacja zarówno zimą, jak i latem.
Idealne dopasowanie do stopy.
Odporne na oleje, smary i nawozy.
Stalowe podstopia.
Zgodne z normami  S5 EN 345 i DIN EN 20345 S4.

Urządzenie do czyszczenia obuwia

Nazwa/typ Kod produktu

Buty gumowe Bekina, 36

Buty gumowe 37

Buty gumowe 38

Buty gumowe 39

Buty gumowe 40

Buty gumowe 41

Buty gumowe 42

Buty gumowe 43

Buty gumowe 44

Buty gumowe 45

Buty gumowe 46

Buty gumowe 47

Buty gumowe 48

Buty gumowe 49

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

Bekina, 

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

10-7050

10-7051

10-7052

10-7053

10-7054

10-7055

10-7056

10-7057

10-7058

10-7059

10-7060

10-7061

10-7062

10-7063

Urządzenie do czyszczenia obuwia

Nazwa/typ

110-4100

Kod produktu

 10-4100
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Buty gumowe Keron

Urządzenie do czyszczenia obuwia

Idealne do prac w rolnictwie, leśnictwie, warsztatach mechanicznych, 
a także do każdej innej pracy wymagającej skutecznej ochrony stóp.
Guma odporna na działanie kwasów, zasad, oleju, gnojówki, tłuszczu.
W podeszwie zastosowano system redukujący drgania 
i podnoszący komfort chodzenia.
Ze stalowym noskiem i stalowym podstopniem.
Antypoślizgowa podeszwa.
Wkładka w komplecie.
Bardzo dobra izolacja od ciepła i zimna.
Szeroka cholewka ułatwiające założenie buta.
Bardzo dobrze dopasowane do nogi.
Lekkie.
Wysoka cholewka.
Każda para pakowana indywidualnie.
Zgodne z normą EN 20345.

Wolnostojące, antypoślizgowe urządzenie do czyszczenia obuwia. 
W urządzeniu zamontowano 5 szczotek dla dokładnego czyszczenia 
każdego elementu buta.
Wykonane ze stali nierdzewnej. 
Solidna konstrukcja i wykonanie. 
Jest możliwość dodania detergentów.
Półcalowe przyłącze wody.

Nazwa/typ Kod produktu

Buty gumowe Keron, 36

Buty gumowe Keron, 37

Buty gumowe Keron, 38

Buty gumowe Keron, 39

Buty gumowe Keron, 40

Buty gumowe Keron, 41

Buty gumowe Keron, 42

Buty gumowe Keron, 43

Buty gumowe Keron, 44

Buty gumowe Keron, 45

Buty gumowe Keron, 46

Buty gumowe Keron, 47

Buty gumowe Keron, 48

Buty gumowe Keron, 49

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7272

10-7273

10-7274

10-7275

10-7276

10-7277

10-7248

10-7249

10-7250

10-7251

10-7252

10-7253

10-7254

10-7255

Urządzenie do czyszczenia obuwia

Nazwa/typ

110-4100

Kod produktu

 10-4100
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Buty PVC Dunlop Pricemastor

Klasyczne, wodoodporne buty wykonane z PVC.
Najwyższy komfort użytkowania.
Nowoczesny design.
Wysoka trwałość i odporność.
Lekkie.
Podeszwa antypoślizgowa.
Odporne na oleje, kwasy, nawozy, środki dezynfekujące 
i różne substancje chemiczne.
Posiadają certyfikat CE.

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 37

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 38

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 39

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 40

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 41

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 42

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 43

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 44

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 45

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 46

Buty PVC Dunlop Pricemastor, 47

Nazwa/typ

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

10-7213

10-7214

10-7215

10-7216

10-7217

10-7218

10-7219

10-7220

10-7221

10-7222

10-7223

Kod produktu

Buty PVC Dunlop Dee

Buty PVC Dunlop Dee, 37

Buty PVC Dunlop Dee, 38

Buty PVC Dunlop Dee, 39

Buty PVC Dunlop Dee, 40

Buty PVC Dunlop Dee, 41

Buty PVC Dunlop Dee, 42

Buty PVC Dunlop Dee, 43

Buty PVC Dunlop Dee, 44

Buty PVC Dunlop Dee, 45

Buty PVC Dunlop Dee, 46

Buty PVC Dunlop Dee, 47

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

10-7224

10-7225

10-7226

10-7227

10-7228

10-7229

10-7230

10-7231

10-7232

10-7233

10-7234

Kod produktu

Klasyczne, wodoodporne buty wykonane z PVC.
Bardzo niska cholewka – około 26 cm.
Cholewka ciemnozielona, podeszwa czarna.
Najwyższy komfort użytkowania.
Nowoczesny design.
Wysoka trwałość i odporność.
Lekkie.
Podeszwa DUNLOP antypoślizgowa.
Odporne na oleje, kwasy, nawozy, środki dezynfekujące 
i różne substancje chemiczne.
Wewnętrzna podszewka wykonana z 
łatwego do utrzymania w czystości.

poliestru

Wolnostojące, antypoślizgowe urządzenie 
do czyszczenia obuwia. 
W urządzeniu zamontowano 5 szczotek 
dla dokładnego czyszczenia każdego elementu buta.
Wykonane ze stali nierdzewnej. 
Solidna konstrukcja i wykonanie. 
Jest możliwość dodania detergentów.
Półcalowe przyłącze wody.
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Keron – produkty wysokiej jakości

Piktogramy i standardy dla środków ochrony indywidualnej:

Starannie wyselekcjonowana gama rękawic roboczych najwyższej jakości. 
Szeroki wybór materiałów, wysoka jakość wykonania i bezkompromisowa praktyczność!
Ścisłe monitorowanie producentów oraz dostawców w celu zapewnienia najwyższej jakości 
procesu produkcyjnego oraz braku szkodliwych substancji.
Certyfikat przyznawany przez TÜV Rheinland wskazujący na brak substancji szkodliwych.
Spójna prezentacja dzięki wygodnej zawieszce.
Piktogramy na etykiecie wyjaśniające zastosowanie.

Ważne: Wszystkie specyfikacje, klasyfikacje i piktogramy to tylko zalecenia. 
Odpowiednie przepisy bezpieczeństwa określone przez ustawodawcę 
lub jego mianowanego przedstawiciela muszą być przestrzegane dla każdego miejsca pracy. 
Analiza ryzyka jest niezbędna!

EN 420: 
Podstawowe wymagania dotyczące rękawic ochronnych.

EN 374-3: 
Ochrona przed chemikaliami.

EN 374-3: 
Ograniczona ochrona przed chemikaliami.

EN 388: 
Odporność mechaniczna.

EN 374: 
Ochrona przed chemikaliami 
i mikroorganizmami 

EN 511: 
Ochrona przed zimnem

Odporność na Wartości

Ścieranie

Przecięcie

Rozdarcie

Przekłucie

0 - 4

0 - 5

0 - 4

0 - 4

Kategorie środków ochrony indywidualnej:
Kategoria I – dotyczy ochrony przed najmniejszym ryzykiem, produkt posiada wszystkie wymagane 
badania oraz jest zgodny normami. Rękawica jest zgodna z ogólnymi wymaganiami dyrektywy 
europejskiej 89/686 EWG oraz spełnia wymagania podstawowe (EN 420).
Kategoria II – umiarkowane ryzyko mechaniczne; produkt przetestowany zgodnie z wymogami normy EN 388.
Kategoria III – dotyczy największego ryzyka; wymagane są badania homologacji oraz monitorowanie 
jakości przez zarejestrowane centrum badań.
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Keron – sprzedaż rękawic z regałów o sprofilowanym asortymencie

Przy doborze rękawic należy uwzględnić następujące aspekty: 

Stopień narażenia rąk na działanie czynnika szkodliwego.
Rodzaj wykonywanej pracy (np.: prace proste, prace wymagające lub niewymagające precyzji i dobrego chwytu, 
prace ogrodowe, specjalistyczne).
Rodzaj zagrożeń występujących na stanowisku pracy (przecięcie, przekłucie lub otarcie naskórka).
Intensywność danego czynnika szkodliwego (np.: rodzaju obsługiwanego narzędzia, odporności na środki chemiczne, 
warunki termiczne, praca w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, używanie przedmiotów o ostrej krawędzi).

Ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy podzieliliśmy nasze rękawiczki na 3 rodzaje: 
rękawice do prac technicznych i pracy w warsztatach samochodowych, rękawice do pracy w ogrodzie 
oraz rękawice do prac zimowych.
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Rękawice do pracy w warsztacieRękawice do pracy w ogrodzie

Rękawice do prac zimowych Rękawice do prac technicznych 
i  w warsztatach samochodowych

Rękawice do pracy w ogrodzie
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Rękawice ACTIVE

Rękawice Spider

Rękawice Amigo

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Spider, 8

Rękawice Spider, 9

Rękawice Spider, 10

Rękawice Spider, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7609

10-7610

10-7611

10-7612

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Amigo, 9

Rękawice Amigo, 10

Rękawice Amigo, 11

Rękawice Amigo, 12

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7613

10-7614

10-7615

10-7616

Bardzo solidne i lekkie; idealne przy wszelkich pracach fizycznych, np.: 
w warsztatach mechanicznych, magazynach, gospodarstwach rolnych.
Z  silikonowymi nakładkami antypoślizgowymi o idealnej przyczepności.
Na kciuku pochłaniacz potu wykonany z tkaniny frotte.
Oddychający, elastyczny tył wykonany ze spandexu.
Doskonale dopasowane dzięki zastosowaniu miękkich 
i elastycznych mikrowłókien.
Idealne do pracy ze śliską powierzchnią, np. metal, drewno, itp.
Skład: 89% nylon, 8% poliester, 1,5% silikon, 1,5% bawełna.

Zastosowanie: przemysł, mechanika, pakowanie.
Regulowany mankiet zapinany na rzep 
dopasowujący do wielkości dłoni.
Wierzchnia część rękawiczki elastyczna, 
wykonana ze spandexu.
Odporne na ścieranie dzięki wzmocnieniu 
wewnętrznej części dłoni.
Ochronne neoprenowe taśmy 
chroniące kostki.
Elastyczne i giętkie.
Skład: 51% nylon, 11% poliester, 
30% PVC, 7% poliuretan, 1% bawełna.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice MechanicPad, 9

Rękawice MechanicPad, 10

Rękawice MechanicPad, 11

Rękawice MechanicPad, 12

dla mechanika 

dla mechanika 

dla mechanika 

dla mechanika 

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7680

10-7594

10-7595

10-7596

Nazwa/typ Kod produktuIlość min.

Rękawice Sport, brązowe, 7

Rękawice Sport, czerwone, 8

Rękawice Sport, żółte, 9

Rękawice Sport, zielone, 10

Rękawice Sport, niebieskie, 11

Rękawice Sport, szare, 12

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7664

10-7665

10-7513

10-7514

10-7666

10-7667

6

6

6

6

6

6

Rękawice MechanicPad

Rękawice Sport

Zastosowanie: do pracy poza pomieszczeniami, 
w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Regulowany mankiet zapinany na rzep 
dopasowujący do wielkości dłoni.
Doskonale dopasowane - dają odczucie „drugiej skóry”.
Wierzchnia część rękawic elastyczna, wykonana ze spandexu.
Zamiast skóry zastosowano mikrofibrę.
Podwójne szwy zapewniają większą wytrzymałość.
Ochrona przed ścieraniem i wibracjami dzięki wzmocnieniu 
podkładką żelową w wewnętrznej części dłoni.
Skład: 56% nylon, 25% poliester, 14 % latex, 5% poliuretan.

Zastosowanie: ogród, pielęgnacja krajobrazu, rzemiosło, 
budownictwo, spedycja, dla kierowców.
Regulowany mankiet zapinany na rzep dopasowujący 
do wielkości dłoni.
Wykonane z miękkiej, zmywalnej mikrofibry.
Rozciągliwy Spandex na wierzchniej 
części rękawiczek zapewnia 
idealne dopasowanie 
i zapobiega poceniu się dłoni.
Skład: 50% poliester, 25% poliuretan, 
23% nylon, 2% guma.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Brandy

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Brandy, 8

Rękawice Brandy, 9

Rękawice Brandy, 10

Rękawice Brandy, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7760

10-7761

10-7762

10-7763

Rękawice Boss

Gładkie i miękkie rękawice 
wykonane z odpornej na ścieranie skóry cielęcej.
Bez podszewki, komfortowe do noszenia także latem.
Eleganckie wykończenie.
Grubość skóry 0,9 mm.
Uniwersalne zastosowanie: 
budownictwo, spedycja, handel.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Boss, 8

Rękawice Boss, 9

Rękawice Boss, 10

Rękawice Boss, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7607

10-7608

10-7617

10-7618

Ilość min.

6

6

6

6

Pokryte miękką odporną na ścieranie powłoką z pianki nitrilowej.
Z ochronnymi płytkami chroniącymi wierzch dłoni, palce oraz paznokcie.
Bezszwowe, gęsto dziane.
Odporne na działanie oleju i innych tłuszczów.
Doskonała przyczepność zarówno na suchej, 
jak i mokrej powierzchni.
Idealnie dopasowane.
Zapięcie na rzep ułatwiające dopływ powietrza 
oraz skutecznie redukujące pocenie się dłoni.
Dodatkowe wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym.
Idealne do pracy w budownictwie, przemyśle oraz wszelkich pracach, 
podczas których dłoń jest narażona na uszkodzenia.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Gloria Plus

Rękawice Amara Plus

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Gloria, białe, XS

Rękawice Gloria, białe, S

Rękawice Gloria, białe, M

Rękawice Gloria, białe, L

Rękawice Gloria, białe, XL

Rękawice Gloria, czarne, XS

Rękawice Gloria, czarne, S

Rękawice Gloria, czarne, M

Rękawice Gloria, czarne, L

Rękawice Gloria, czarne, XL

Rękawice Gloria, granat, XS

Rękawice Gloria, granat, S

Rękawice Gloria, granat, M

Rękawice Gloria, granat, L

Rękawice Gloria, granat, XL

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

05-8909

05-8910

05-8911

05-8912

05-8913

05-8775

05-8776

05-8777

05-8778

05-8779

05-8914

05-8915

05-8916

05-8917

05-8918

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Amara Plus, XS

Rękawice Amara Plus, S

Rękawice Amara Plus, M

Rękawice Amara Plus, L

Rękawice Amara Plus, XL

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

05-1739

05-1740

05-1741

05-1742

05-1743

Wykonane z materiału syntetycznego, wzmacniane.
Idealnie się dopasowują. 
Zapewniają wysoką precyzję dotyku.
Zapewniają elastyczność, przyczepność 
oraz komfort noszenia.
Elastyczna wstawka w okolicach kostek dłoni 
zapewnia jeszcze większą swobodę ruchową.
Rzep na nadgarstku umożliwia regulację 
oraz ułatwia cyrkulację powietrza.

oMożna prać w pralce w temp. 30 C. 
Nowoczesny design.

Miękkie i wytrzymałe.
Przyjemnie układają się na dłoni, 
zapewniając przy tym precyzję dotyku.
Bardzo elastyczne, wysoka przyczepność.
Elastyczna wstawka w okolicach kostek dłoni 
zapewnia jeszcze większą swobodę ruchową.
Wzmacniane.
Rzep na nadgarstku umożliwia regulację 
oraz ułatwia cyrkulację powietrza.

oMożna prać w pralce w temp. 30 C.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Okuda

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Okuda, 7

Rękawice Okuda, 8

Rękawice Okuda, 9

Rękawice Okuda, 10

Rękawice Okuda, 11

Rękawice Okuda, 12

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7508

10-7509

10-7510

10-7511

10-7512

10-7749

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

Rękawice Graphix

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Graphix, 9

Rękawice Graphix, 10

Rękawice Graphix, 11

Rękawice Graphix, 12

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7515

10-7516

10-7517

10-7588

Ilość min.

6

6

6

6

Wykonane z garbowanej skóry o grubości 1,1 mm, 
dzięki czemu rękawice są trwałe, a zarazem miękkie.
Skóra bydlęca jakości A, bez blizn i szram, które mogłyby obniżyć 
wytrzymałość rękawic, mocna i wodoodporna.
Podwójny ścieg gwarantuje wyjątkowo długą żywotność, 
szwy praktycznie nie do zdarcia.
Krótki, elastyczny mankiet gwarantuje swobodne ruchy, 
a zarazem przylega do nadgarstka, zapobiegając dostaniu się 
nieczystości do wnętrza rękawiczki.
Wierzchnia strona wykonana częściowo z rozciągliwego spandexu 
zapobiega poceniu się dłoni.
Do prac, przy których przydatne są rękawice 
szczególnie trwałe i lekkie.

Wykonane z miękkiej, elastycznej, 
odpornej na ścieranie skóry nappa.
Bez podszewki, tył rękawiczki zapewnia lepszą 
wentylację.
Stretch Spandex na wierzchniej części rękawiczek 
zapewnia idealne dopasowanie 
i zapobiega poceniu się dłoni.
Dzianinowy mankiet z rzepem 
zapewnia dopasowanie do dłoni.
Do stosowania wszędzie tam, 
gdzie jest wymagana precyzja dotyku.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Aventex

Wykonane z miękkiej mikrofibry.
Wnętrze dłoni pokryte miękkim polarem.
Elastyczna wierzchnia część rękawiczki 
wykonana ze spandexu zapewnia doskonałe dopasowanie 
i wysoką czułość.
Zastosowanie: do prac ogrodowych.
Skład: 68% poliester, 16% poliuretan, 
14% nylon, 2% bawełna.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Secret Garden, 7

Rękawice Secret Garden, 8

Rękawice Secret Garden, 9

Rękawice Secret Garden, 10

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7764

10-7623

10-7765

10-7624

Rękawice GARDEN

Rękawice Secret Garden

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Aventex, 7

Rękawice Aventex, 8

Rękawice Aventex, 9

Rękawice Aventex, 10

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7619

10-7620

10-7621

10-7622

Ilość min.

6

6

6

6

Wykonane z miękkiej mikrofibry.
Elastyczna wierzchnia część rękawiczki 
wykonana ze spandexu zapewnia doskonałe dopasowanie 
i wysoką czułość.
Regulowany mankiet zapinany na rzep 
dopasowujący do wielkości dłoni.
Zastosowanie: do prac ogrodowych.
Skład: 65% nylon, 17% poliuretan, 15% poliester,
3% bawełna.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Garden Rose

Rękawice ProLaTex

Wykonane z lateksu. 
Bawełniana część wierzchnia zapobiega poceniu się dłoni.
Z elastycznym, otwartym wierzchem, co zapewnia swobodę 
ruchów dłoni.
Ochrona przed ukłuciem dzięki cienkiej lateksowej warstwie.
Porowata warstwa lateksowa zapewnia pewny chwyt.
Zastosowanie: ogród, prace budowlane.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Garden Rose, długie rękawy, 8

Rękawice Garden Rose, długie rękawy, 10

1/6

1/6

10-7625

10-7626

Wykonane z miękkiej i grubej mikrofibry.
Wzmocniona powierzchnia zapewnia ochronę przed użądleniami.
Całkowita długość rękawicy: 40 cm.
Mankiety wyściełane pianką zwiększają komfort.
Obszar wokół nadgarstka wykonany z miękkiego Spandexu 
dla maksymalnej mobilności.
Doskonale dopasowane.
Zastosowanie: prace ogrodowe, ochrona przed cierniami.
Skład: 50% lateks, 19% nylon, 12% PVC, 8% poliuretan, 
6% bawełna, 5% poliester.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice ProLaTex, 8

Rękawice ProLaTex, 10

1/6

1/6

10-7471

10-7569

Ilość min.

6

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Premium Foresta

Rękawice Premium Luminus

Delikatne, bezszwowe rękawice 
wykonane z elastycznego 
i wytrzymałego poliestru.
Wysokiej jakości powłoka z pianki 
nitrylowej "MicroFinish" 
(struktura powierzchni 
jest podobna do przyssawek).
Dobra przyczepność nawet w suchych, 
wilgotnych lub tłustych warunkach.
Przedłużony mankiet zapewnia ochronę 
przed pokrzywami i zabrudzeniami.
Mogą być prane w pralce w zimnej wodzie.
Nowa generacja rękawic ogrodowych.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Premium Foresta, 7

Rękawice Premium Foresta, 8

Rękawice Premium Foresta, 9

1/6

1/6

1/6

10-7627

10-7628

10-7629

Ilość min.

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Premium Luminus, 7

Rękawice Premium Luminus, 8

Rękawice Premium Luminus, 9

1/6

1/6

1/6

10-7681

10-7682

10-7683

Ilość min.

6

6

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Delikatne, bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego 
i wytrzymałego nylonu.
Wysokiej jakości powłoka z pianki lateksowej "MicroFinish" 
(struktura powierzchni jest podobna do przyssawek).
Przedłużony mankiet zapewnia ochronę 
przed pokrzywami i zabrudzeniami.
Ochrona roślin i owoców zapewniona 
dzięki miękkiej powłoce, która jednocześnie zapewnia 
doskonałą przyczepność.
Nowa generacja rękawic ogrodowych.
Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej 
na lateks.
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Rękawice Soft n Care Landscape

Rękawice FlowerPower

Delikatne, bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego 
i wytrzymałego nylonu.
Dobre wyczucie w palcach i dopasowania 
do kształtu dłoni.
Wysokiej jakości powłoka z pianki nitrylowej "MicroFinish" 
(struktura powierzchni jest podobna do przyssawek).
Ochrona roślin i owoców zapewniona 
dzięki miękkiej powłoce, która jednocześnie 
zapewnia doskonałą przyczepność.
Nowa generacja rękawic ogrodowych.

Bezszwowe rękawiczki z poliestru. 
Idealnie dopasowujące się 
do każdego kształtu dłoni.
Niepowlekany wierzch rękawic
nie ogranicza ruchów dłoni.
Rozmiar uniwersalny.
Do prac ogrodowych.
Cienka, oddychająca powłoka poliuretanowa 
zapewnia doskonałą czułość.
2 pary w opakowaniu.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Soft n Care Landscape, czerwone, 7

Rękawice Soft n Care Landscape, czerwone, 8

Rękawice Soft n Care Landscape, czerwone, 9

Rękawice Soft n Care Landscape, zielone, 7

Rękawice Soft n Care Landscape, zielone, 8

Rękawice Soft n Care Landscape, zielone, 9

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7658

10-7659

10-7660

10-7661

10-7662

10-7663

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice ogrodowe FlowerPower, uniwersalne, 2 pary 1/610-7669

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Design

Rękawice Garden Care

Bezszwowe rękawiczki z poliestru. 
Idealnie dopasowujące się do każdego kształtu dłoni.
Wytrzymała nitrylowa powłoka 
zapewnia doskonałą czułość. 
Niepowlekany wierzch rękawicy 
zapewnia wysoki komfort pracy.
Rozmiar uniwersalny.
Do prac ogrodowych.

Bezszwowe rękawiczki z poliestru.
Atrakcyjna kolorystyka i wzór kwiatowy 
na wierzchniej części rękawiczki.
Rozmiar uniwersalny.
Do prac ogrodowych.
Doskonałe dopasowanie i swoboda ruchów 
dzięki niepowlekanemu wierzchowi rękawiczek.
Oddychające, elastyczne, pokryte cienką 
warstwą lateksu.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Garden Care żółte 

Rękawice Garden Care pomarańczowe

Rękawice Garden Care liliowe

Rękawice Garden Care niebieskie

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7453

10-7454

10-7455

10-7456

Ilość min.

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice ogrodowe Design, 8/M 1/610-7684

Ilość min.

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice MalGardo / BelGardo

Proste rękawice dla mężczyzn (MalGardo) / kobiet (BelGardo).
Mankiety zielone / z motywem roślinnym.
Spodnia część rękawicy (wnętrze dłoni) 
pokryta kropkami PVC dla pewniejszego chwytu.

Rękawice FlorGardo

Wykonane z wytrzymałego materiału.
Dzięki bawełnie dłoń się nie poci.
Spodnia część rękawicy (wnętrze dłoni) pokryta kropkami PVC 
dla pewniejszego chwytu.
Dają większy komfort niż standardowe rękawice ogrodowe, 
zapewniają lepsze dopasowanie do dłoni.
Do prac ogrodowych.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice FlorGardo, 6

Rękawice FlorGardo, 7

Rękawice FlorGardo, 8

Rękawice FlorGardo, 9

Rękawice FlorGardo, 10

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7466

10-7467

10-7468

10-7469

10-7470

Ilość min.

6

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice MalGardo, 10

Rękawice BelGardo, 8

1/12

1/12

10-7555

10-7556

Ilość min.

6

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice dla dzieci 

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice dziecięce,  niebieskie 

Rękawice dziecięce,  czerwone 

Rękawice dziecięce, zielone 

Rękawice dziecięce,  niebieskie 

Rękawice dziecięce,  czerwone

Rękawice dziecięce,  różowe

5-8 lat,

5-8 lat,

5-8 lat, 

8-11 lat,

8-11 lat,

8-11 lat,

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

10-7685

10-7686

10-7687

10-7688

10-7689

10-7690

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Junior 4-6 lat, niebieskie

Rękawice Junior 4-6 lat, zielone

Rękawice Junior 6-8 lat, niebieskie

Rękawice Junior 6-8 lat, zielone

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7547

10-7548

10-7549

10-7550

Ilość min.

6

6

6

6

Bezszwowe rękawice pokryte powłoką lateksową.
Elastyczny materiał zapewnia doskonałe dopasowanie.
Mogą być prane w pralce.
Część spodnia wykonana z "MicroFinish", 
dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
Wodoodporne na obszarze pokrytym lateksową powłoką.

Rękawice dla dzieci Junior

Bardzo małe rękawiczki 
wykonane z miękkiej i elastycznej skóry.
Z wzmocnionym kolorowym grzbietem.
Bez podszewki.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Display z rękawicami dziecięcymi

Zawartość: 18 par bezszwowych rękawic dziecięcych 
wykonanych z cienkiej dzianiny i pokrytych powłoką lateksową.
6 x niebieskie kod 10-7688 (8-11 lat).
6 x różowe kod 10-7690 (8-11 lat).
6 x czerwone kod 10-7686 (5-8 lat).

Nazwa/typ Kod produktu

Display z rękawicami dziecięcymi 1/610-7691

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice do prac precyzyjnych , białe, 7

białe, 8

białe, 9

białe, 10

białe, 11

szare, 7

szare, 8

szare, 9

szare, 10

szare, 11

Gnitter

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

Rękawice do prac precyzyjnych Gnitter, 

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7675

10-7676

10-7677

10-7678

10-7679

10-7670

10-7671

10-7672

10-7673

10-7674

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3121

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych

Bezszwowe rękawice pokryte powłoką  poliuretanową.
Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
Dobry chwyt wilgotnych i suchych przedmiotów.
Powłoka poliuretanowa na bazie rozpuszczalników.
Idealne do użycia w przemyśle, 
lecz także do malowania i pakowania.

Rękawice WORKS

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Techno, 8

Rękawice Techno, 9

Rękawice Techno, 10

Rękawice Techno, 11

do prac precyzyjnych 

do prac precyzyjnych 

do prac precyzyjnych 

do prac precyzyjnych 

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7587

10-7577

10-7578

10-7589

Ilość min.

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Airtec, 7

Rękawice Airtec, 8

Rękawice Airtec, 9

Rękawice Airtec, 10

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7630

10-7631

10-7632

10-7633

Ilość min.

6

6

6

6

4131

4121

Rękawice Techno do prac precyzyjnych

Bezszwowe, nylonowe, o drobnym splocie, 
powleczone szarym poliuretanem.
Idealne do użycia w przemyśle, 
lecz także przy zbiorze chmielu lub owoców.
Dobry chwyt wilgotnych i suchych przedmiotów.
Ochrona przed brudem, odczuwalne jak druga skóra.
Powłoka poliuretanowa na bazie wody 
jest wolna od DMF.

Rękawice Airtec

Bezszwowe rękawice nylonowe, wykonane innowacyjną 
techniką U3: dziane, wzór fala, utrzymują znakomitą 
wentylację oraz przyczepność.
Wodoodporna powłoka wykonana z odpornej 
na ścieranie pianki nitrylowej.
Znakomicie dopasowują się do dłoni.
Odpowiednie do ciągłego użycia, 
zapobiegają zmęczeniu rąk.
Pewny chwyt, mokrych, suchych lub tłustych przedmiotów.
Zastosowanie: budowa i naprawa maszyn, przemysł samochodowy, montaż.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Premium Plus

Rękawice SmoothGrip

Wykonane z dzianiny poliestrowej.
Pokryte miękką pianką lateksową 
o dobrych właściwościach przyczepnych.
Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
Znakomicie dopasowują się do dłoni 
i zapewniają pewny chwyt.
Oddychające.
CAT II/EN 388
Zastosowanie: uniwersalne, 
montaż, naprawy.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Premium Plus, 7

Rękawice Premium Plus, 8

Rękawice Premium Plus, 9

Rękawice Premium Plus, 10

Rękawice Premium Plus, 11

Rękawice Premium Plus, 12

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7692

10-7693

10-7694

10-7695

10-7696

10-7697

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice SmoothGrip, 8

Rękawice SmoothGrip, 9

Rękawice SmoothGrip, 10

Rękawice SmoothGrip, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7634

10-7698

10-7635

10-7699

Ilość min.

6

6

6

6

4131

2131

Oddychające, elastyczne nylonowe rękawiczki bezszwowe.
Pokryte powłoką niezawierającą rozpuszczalników (DMF).
Cienkie, przewiewne z nitrylową powłoką 
chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wodą i olejem.
Mankiet w różnych kolorach 
w zależności od wielkości.
Zastosowanie: 
idealne do pracy wymagającej dobrego czucia, 
prace instalacyjne, elektronika, malowanie,
przemysł motoryzacyjny.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice EasyGrip

Rękawice Nytec

Wykonane z poliestru i bawełny.
Zanurzone w lateksie, wierzch palców i dłoni niepowlekany.
Część spodnia rękawicy wykonana z "CrincleFinish".
CAT II/EN 388.
Zastosowanie: 
uniwersalne, przemysł budowlany, 
ogród, naprawy.

Idealne do wszystkich prac precyzyjnych.
Bezszwowe, nylonowe, odporne na rozdarcia.
Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
Powłoka nitrylowa zapewnia odporność na ścieranie, 
wodę i olej.
Zastosowanie: 
przemysł samochodowy, 
warunki oleiste, 
prace montażowe, 
prace wymagające precyzji.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice EasyGrip, zielone, 8

9

10

11

Rękawice EasyGrip, zielone, 

Rękawice EasyGrip, zielone, 

Rękawice EasyGrip, zielone, 

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7700

10-7701

10-7702

10-7703

Ilość min.

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Nytec, 8

Rękawice Nytec, 9

Rękawice Nytec, 10

Rękawice Nytec, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7636

10-7637

10-7638

10-7639

Ilość min.

6

6

6

6

2343

4122

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice ProNit Plus

4121

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice ProNit Plus, 7

Rękawice ProNit Plus, 8

Rękawice ProNit Plus, 9

Rękawice ProNit Plus, 10

Rękawice ProNit Plus, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7487

10-7488

10-7489

10-7490

10-7491

Ilość min.

6

6

6

6

6

Solidne, bielone rękawice wykonane z bawełny
wysokiej jakości.
Wytrzymałe i elastyczne dzięki powłoce nitrylowej.
Szorstka spodnia powierzchnia rękawicy 
gwarantuje pewny chwyt.
Zastosowanie: uniwersalne, do prac budowlanych.

Rękawice ProNit

Wykonane z żółtego nitrylu, 
mankiet z dzianiny bawełnianej.
Niepowlekana wierzchnia część 
rękawicy.
Pewny chwyt.
Zastosowanie: 
idealne przy pracach budowlanych.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice ProNit, 8

Rękawice ProNit, 9

Rękawice ProNit, 10

1/6

1/6

1/6

10-7566

10-7567

10-7568

Ilość min.

6

6

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Activ Grip CJ568

4122

2131

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Activ Grip CJ568, 7

Rękawice Activ Grip CJ568, 8

Rękawice Activ Grip CJ568, 9

Rękawice Activ Grip CJ568, 10

Rękawice Activ Grip CJ568, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7705

10-7706

10-7707

10-7708

10-7709

Ilość min.

6

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Activ Grip XA325, 7

Rękawice Activ Grip XA325, 8

Rękawice Activ Grip XA325, 9

Rękawice Activ Grip XA325, 10

Rękawice Activ Grip XA325, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7644

10-7645

10-7646

10-7647

10-7648

Ilość min.

6

6

6

6

6

Rękawice bezszwowe z wysokiej jakości powłoką nitrylową.
Dwukrotnie zanurzone w nitrylu, 
dzięki czemu są bardziej odporne na ścieranie.
Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni 
zbliżona do przyssawki, co pozwala na pewny chwyt 
mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
Bardzo dobre właściwości mechaniczne 
(ścieranie, przetarcia), olejoodporne.
Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
Wydłużony mankiet zapewnia dodatkową ochronę.
Zastosowanie: uniwersalne.

Rękawice Activ Grip XA325

Wykonane z dzianiny poliester/bawełna.
Dwukrotnie zanurzone w lateksie, 
dzięki czemu są bardziej odporne na ścieranie.
Wierzch dłoni niepowlekany, kciuk w pełni pokryty.
Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni 
zbliżona do przyssawki, co pozwala na pewny chwyt 
mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu



Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Activ Grip Advance

3121

2131

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Activ Grip Advance, 6

Rękawice Activ Grip Advance, 7

RękawiceActiv Grip Advance, 8

RękawiceActiv Grip Advance, 9

RękawiceActiv Grip Advance, 10

RękawiceActiv Grip Advance, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7710

10-7472

10-7473

10-7474

10-7475

10-7476

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 7

Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 8

Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 9

Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 10

Rękawice Activ Grip Lite, żółte, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7581

10-7582

10-7583

10-7584

10-7716

Ilość min.

6

6

6

6

6

Bezszwowe rękawice nylonowe.
Powłoka nitrylowa zapewnia odporność na ścieranie, 
wodę i olej.
Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni 
zbliżona do przyssawki, co pozwala na pewny chwyt 
mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
Idealne dopasowanie, odczuwalne jak druga skóra.
Zastosowanie: uniwersalne.

Rękawice Activ Grip Lite

Wykonane z dzianiny poliester/bawełna.
Zanurzone w lateksie.
Wierzch dłoni niepowlekany, kciuk w pełni pokryty.
Technologia "MicroFinish" - struktura powierzchni 
zbliżona do przyssawki, co pozwala na pewny chwyt.
Idealne dopasowanie.
Uprane, co zapobiega reakcji alergicznej na lateks.
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Rękawice Fine Grip 

314x

0131

Rękawice z włókna nylonowego, bezszwowe.
Nie ma punktów napięcia – ochrona przed przedarciami.
Bezpieczny chwyt dzięki obszarom zakropkowanym PVC 
na palcach i opuszkach.
Skład: 80 % Nylon, 20 % PVC.
Zastosowanie: do pakowania lub montażu.

Rękawice Grippit

Wykonane z poliestru/bawełny.
Kropkowane PVC z obu stron, dzięki temu są oburęczne.
Dobrze dopasowane, zapewniają pewny chwyt, 
bez możliwości wyślizgnięcia.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice FineGrip, 8

Rękawice FineGrip, 9

Rękawice FineGrip, 10

1/6

1/6

1/610-7492

10-7493

10-7494

Ilość min.

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Grippit, 8

Rękawice Grippit, 10 1/6

1/610-7558

10-7559

Ilość min.

6

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu



Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice PowerGrab

3141

3242

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab Plus, 7

Rękawice PowerGrab Plus, 8

Rękawice PowerGrab Plus, 9

Rękawice PowerGrab Plus, 10

Rękawice PowerGrab Plus, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7711

10-7712

10-7713

10-7714

10-7715

Ilość min.

6

6

6

6

6

Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
Zanurzone z lateksie, wierzch palców i dłoni niepowlekany.
Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
Część spodnia rękawicy wykonana z "CrincleFinish".
Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
Cat II/EN 388.

Rękawice PowerGrab Plus

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab, 7

Rękawice PowerGrab, 8

Rękawice PowerGrab, 9

Rękawice PowerGrab, 10

Rękawice PowerGrab, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7551

10-7552

10-7553

10-7554

10-7579

Ilość min.

6

6

6

6

6

Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
Zanurzone z lateksie.
Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", 
dzięki czemu rękawice PowerGrab Plus mają wyjątkowo 
pewny chwyt.
Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
Cat II/EN 388.
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Rękawice Magic Touch

Rękawice do obsługi urządzeń z ekranem dotykowym.
Dzięki wplecionym włóknom srebra rękawice pozwalają na obsługę 
urządzeń z ekranem dotykowym bez konieczności ściągania rękawic.
Teksturowana spodnia powierzchnia dla pewniejszego chwytu.
Uniwersalny rozmiar.
Z dodatkiem bawełny.

oMożna prać w pralce w temp. 30 C. 

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawiczki Magic Grippy dziecięce, kolorowe

Rękawiczki Magic Grippy dziecięce, bordowe

Rękawiczki Magic Grippy dziecięce, czarne

Rękawiczki Magic Grippy dziecięce, granatowe

Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, kolorowe

Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, bordowe

Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, czarne

Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, granatowe

Rękawice Magic Grippy dla dorosłych, szare

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

05-1473

05-1474

05-1373

05-1379

05-0166

05-0167

05-0168

05-0169

05-0165

Rękawice Magic Grippy

Uniwersalny rozmiar.
Z dodatkiem bawełny.
Przyjemne w dotyku.

oMożna prać w pralce w temp. 30 C. 

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice MagicTouch, czarne

Rękawice MagicTouch, granatowe

1/10/240

1/10/240

10-7766

10-7767

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Worker

Rękawice Yelltor

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice skórzane Yeltor, 10

Rękawice skórzane Yeltor, 11

1/10

1/6

10-7668

10-7545

2132

1132

Wykonane ze skóry.
Duże obszerne, prążkowane.
Profesjonalna jakość.
Różne kolory szwów 
w zależności od rozmiaru.
Cat II/EN 388.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Worker, 7

Rękawice Worker, 8

Rękawice Worker, 9

Rękawice Worker, 10

Rękawice Worker, 11

Rękawice Worker, 12

Rękawice Worker, 13

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7597

10-7541

10-7542

10-7543

10-7544

10-7598

10-7724

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

6

Wykonane z wyjątkowo mocnej i miękkiej skóry. 
Podwójnie szyte, co zapewnia większą wytrzymałość.
Pokryte bawełną (jakość A), z zielonym wierzchem 
i gumowanymi mankietami.
Cat II/EN 388.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Xund

Rękawice Rico

Wolne od chromu, naturalna opalana skóra.
Odpowiednie dla alergików.
Wykonane z miękkiej koziej skóry.
Wnętrze wyściełane bawełną.
Najwyższa jakość wykonania.
Bardzo solidne.
Podwójne szwy.
Uniwersalne zastosowanie: rolnictwo, 
praca z ostrymi krawędziami, transport.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Xund, 8

Rękawice Xund, 9

Rękawice Xund, 10

Rękawice Xund, 11

Rękawice Xund, 12

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7754

10-7755

10-7756

10-7757

10-7758

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Rico, 8

Rękawice Rico, 9

Rękawice Rico, 10

Rękawice Rico, 11

1/6

1/6

1/6

1/610-7750

10-7751

10-7752

10-7753

Wykonane z miękkiej i wytrzymałej mikrofibry.
Wysoki komfort użytkowania.
Wnętrze wyściełane bawełną.
Uniwersalne zastosowanie: 
rolnictwo, transport, montaż.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Artos

Rękawice Puk

Wykonane z syntetycznego materiału.
Odporne na działanie wilgoci.
Alternatywa dla standardowych rękawic skórzanych.

Rękawice Standard

88 CBWA.
Z podszewką.
Biały wierzch oraz mankiety.
Tanie uniwersalne rękawiczki.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Artos, 10,5

Rękawice Puk, 10,5

1/12

1/6

10-7538

10-7729

Ilość min.

6

Ilość min.

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice skórzane Standard, 10,5 1/610-7535

Ilość min.

6

Wykonane z wytrzymałego syntetycznego materiału poliuretanowego.
Bardziej odporne na ścieranie niż tradycyjne sztuczne skóry.
Bawełniany tył i mankiety.
Brak wahań jakościowych dzięki niezmiennym warunkom 
produkcyjnym.
Uniwersalne zastosowanie.
Alternatywa dla standardowych rękawic skórzanych.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice BluNit, 10 1/67010-75

Ilość min.

6

Rękawice Dermatex

Bielone, wykonane z oddychającej bawełny.
Oburęczne, ze szwami.
Dają maksymalny komfort.
Trwałe.
Zastosowanie: 
do założenia pod rękawiczki lateksowe, 
prace budowlane, czyszczenie szkła.
6 par w opakowaniu.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Dermatex, 8, 6 par

Rękawice Dermatex, 10, 6 par

Rękawice Dermatex, 12, 6 par

1/6

1/6

1/610-7605

10-7495

10-7704

4211

Rękawice BluNit

Mocne rękawice z niebieskiego nitrilu.
Luźny mankiet.
Odporne na ścieranie, rozdarcia, 
na działanie smarów i olejów.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu



239

W
yp

o
sa

że
n

ie
 f

ar
m

e
ra

Rękawice Vinex

Rękawice Protex

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Vinex, 7

Rękawice Vinex, 8

Rękawice Vinex, 9

Rękawice Vinex, 10

Rękawice Protex, 7

Rękawice Protex, 8

Rękawice Protex, 9

Rękawice Protex, 10

1/12

1/12

1/12

1/12

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7585

10-7560

10-7561

10-7586

10-7562

10-7563

10-7564

10-7565

Ochrona przed chemikaliami.
Wykonane z bawełnianego weluru, zapewniają wysoki komfort.
Pozwalają na pewny chwyt dzięki zastosowaniu specjalnej tekstury 
na powierzchni spodniej rękawicy.
Pochłaniają pot.
Bez lateksu, dla osób z alergią.
Nitryl daje dobrą odporność na działanie czynników chemicznych 
oraz odporność na ścieranie.
Długość 33 cm, ok. 0,38 mm grubości.
Zastosowanie: przy postępowaniu z chemikaliami, w przemyśle, 
w gospodarstwie domowym.

Tkanina wykonana z bawełnianego weluru.
Wygodne w użyciu – pokryte warstwą elastycznego lateksu.
Idealne do lekkich prac sprzątających.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Pewny chwyt – wewnętrzna struktura rękawicy 
wzorowana na plastrze miodu.
Długość 30 cm.
Zastosowanie: 
sprzątanie, przetwórstwo żywieniowe, przemysł, 
rolnictwo, catering.

4101 AJK

1010 AKL

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Protecton

Rękawice Fletex

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Fletex, 8

Rękawice Fletex, 9

Rękawice Fletex, 10

Rękawice Fletex, 11

1/6

1/6

1/6

1/610-7496

10-7497

10-7498

10-7499

4121

Rękawice ochronne z PVC.
Czerwono-brązowe.
Długość 35 cm.
Wodoodporne.
Podszewka - splot bawełniany.
Zastosowanie: uniwersalne, 
do ochrony przed tłuszczami i olejami.

Z podszewką bawełnianą, miękkie, elastyczne 
i pochłaniające pot.
Pokryte lateksem, elastyczne i odporne na wilgoć.
Długie mankiety dla większej ochrony, 
bezpieczny chwyt w wilgotnych lub mokrych warunkach.
Chronią przed działaniem kwasów, zasad i soli.
Ograniczona ochrona przed działaniem acetonu 
lub alkoholi.
Zastosowanie: rolnictwo, 
przemysł chemiczny, przemysł budowlany.

4131 AKL

Ilość min.

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Protecton, 10 1/67210-75

Ilość min.

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Activ Grip 503

Rękawice Chemex

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Chemex, 11 1/60610-76

4141

Rękawice do pracy z chemikaliami.
Pokryte powłoką nitrylową (0,85 mm).
Długość mankietu 33 cm.
Bawełniana podszewka.
Doskonała odporność na ścieranie.
Odporne na wiele agresywnych środków chemicznych, 
takich jak n-heptan, roztwór wodorotlenku sodu (40%) 
i kwasu siarkowego (96%).
Obszary zastosowania: rolnictwo, 
przemysł maszynowy, przemysł naftowy, lakiernictwo.

Szczególnie odpowiednie do pracy z chemikaliami!

4011 JKL

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Activ Grip 503, 8

Rękawice Activ Grip 503, 9

Rękawice Activ Grip 503, 10

1/6

1/6

1/610-7649

10-7650

10-7651

Ilość min.

6

6

6

Bezszwowe rękawice wykonane z elastycznego nylonu/poliestru.
Dobrze dopasowują się do kształtu dłoni zapewniając wysoki komfort.
Wysokiej jakości powłoka z pianki nitrylowej zapewnia bardzo dobre 
właściwości mechaniczne i odporność na olej.
Technologia "Microfinish" - struktura powierzchni 
zbliżona do przyssawki, co pozwala na pewny chwyt 
mokrych, chłodnych lub tłustych przedmiotów.
Doskonałe połączenie komfortu i funkcjonalności.
Zastosowanie: budowa maszyn, przemysł samochodowy 
oraz wszędzie tam, gdzie używane są obiekty oleiste, 
twarde lub ostre.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu
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Rękawice Logger

Rękawice PowerGrab Katana

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab Katana, 10 1/610-7482

3142

3543

Wykonane z materiału odpornego na przecięcia (100% Kevlar®).
Zanurzone w lateksie, w pełni powlekane kciuki.
Spodnia część dłoni z ułatwiającą chwyt 
powierzchnią Crincle Finish.
Zastosowanie: do pracy z ostrymi krawędziami lub szkłem.
Cat II/EN 388.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Logger, 9

Rękawice Logger, 10

Rękawice Logger, 11

1/3

1/3

1/3

10-7652

10-7653

10-7654

Rękawice wykonane z najwyższej klasy skóry bydlęcej 
ze wzmocnioną wewnętrzną stroną dłoni.
Tkanina kevlarowa w lewym grzbiecie dłoni jako ochrona 
przed przecięciem do prędkości łańcucha piły 16 m/s.
Ściągacz z dzianiny zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń.
Grzbiet dłoni z niepochłaniającego wody jedwabiu spadochronowego. 
Kolory neonowe.
Wodoodporne.
Zastosowanie: leśnictwo, prace w ogrodzie.

x2xxx

Class 0

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Odporność na przecięcie

Cecha produktu
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Rękawice Safe 3

Rękawice Safe 5

4342

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Safe 5, 7

Rękawice Safe 5, 8

Rękawice Safe 5, 9

Rękawice Safe 5, 10

Rękawice Safe 5, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7717

10-7483

10-7718

10-7484

10-7719

4542

Rękawice antyprzepięciowe wykonane z dzianiny HPPE i spandexu.
Wewnętrzna część dłoni pokryta czarną powłoką poliuretanową.
Bardzo dobra odporność na przebicie (część z powłoką).
Bardzo dobre dopasowanie do dłoni.
Zastosowanie: prace z ostrymi krawędziami i szkłem, przemysł metalowy.

Bezszwowe, wykonane z niekaleczącego włókna szklanego i spandexu.
Spodnia część rękawicy wykonana z czarnego poliuretanu.
Pewny chwyt.
Dobra ochrona przed ostrymi fragmentami
Zastosowanie: praca przy ostrych krawędziach i szkle.
Cat II/EN 388.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Safe 3, 8

Rękawice Safe 3, 9

Rękawice Safe 3, 10

Rękawice Safe 3, 11

1/6

1/6

1/6

1/610-7720

10-7721

10-7722

10-7723

Ilość min.

6

6

6

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Odporność na przecięcie

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Odporność na przecięcie

Cecha produktu
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Rękawice Weldex

Rękawice zimowe Wood

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice zimowe Wood, 9

Rękawice zimowe Wood, 10

Rękawice zimowe Wood, 11

Rękawice zimowe Wood, 12

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7725

10-7726

10-7727

10-7728

2122 01x

Rękawice z 5 palcami, długość 35 cm.
Wykonane z mocnej skóry bydlęcej, 
wnętrze w pełni pokryte puchowym materiałem, mocne płótno.
Chronią przed oparzeniem, idealne do spawania lub grillowania.
EN 12477.

Wykonane z bydlęcej skóry grubości 1.1-1.3 mm.
Szczególnie wytrzymałe i trwałe.
Wysoka jakość skóry - bez zadrapań lub pęknięć.
Wytrzymałe i odporne na wodę.
Delikatne i miękkie.
Chronią przed zimnem.
Z wysokiej jakości dzianymi mankietami.
Brud i śnieg nie wpada do środka.
Ze specjalną skórzaną wstawką do ochrony tętnic.
Tył dłoni zrobiony z odpornego na wodę jedwabiu.
Zastosowanie: 
leśnictwo, ciężka praca w trudnych warunkach.

Ilość min.

6

6

6

6

4143 413x4x

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice spawalnicze Weldex, 10 1/610-7571

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Mrozoodporność 

Cecha produktu



245

W
yp

o
sa

że
n

ie
 f

ar
m

e
ra

Rękawice PowerGrab Thermo W 

Rękawice zimowe IceGrip

Dwuwarstwowe dziane rękawiczki z doskonałą izolacją cieplną.
Ochronę przed zimnem zapewnia miła, akrylowa podszewka.
Zewnętrzna część wykonana z czarnego poliestru.
Cieplejsze niż rękawice PowerGrab Thermo, 
ale pokryte podobną powłoką lateksową wysokiej jakości.
Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
Wierzch palców i dłoni niepowlekany.
Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", 
dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej na lateks.
Zastosowanie: praca na zewnątrz w zimnych warunkach, 
gdy wymagana jest czułość na dotyk.

Neonowa tkanina na tylnej części dłoni.
Akrylowa podszewka.
Powleczone elastyczną pianką lateksową, tył niepowlekany.
Wnętrze dłoni pokryte kropkami zapewnia doskonałą 
przyczepność do powierzchni suchych i mokrych.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice zimowe IceGrip, 7

Rękawice zimowe IceGrip, 8

Rękawice zimowe IceGrip, 9

Rękawice zimowe IceGrip, 10

Rękawice zimowe IceGrip, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7730

10-7731

10-7732

10-7733

10-7734

3231 01x

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab Thermo W, 8

Rękawice PowerGrab Thermo W, 9

Rękawice PowerGrab Thermo W, 10

Rękawice PowerGrab Thermo W, 11

1/6

1/6

1/6

1/610-7601

10-7602

10-7603

10-7604

Ilość min.

6

6

6

6

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Mrozoodporność 

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Mrozoodporność 

Cecha produktu

3241
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Rękawice PowerGrab Thermo

Gęsto dziane, wykonane z poliestru i bawełny.
Dodatkową ochronę przed zimnem zapewnia 
akrylowa podszewka i dokładnie przylegający, akrylowy mankiet.
Zanurzone w lateksie, wierzch palców i dłoni niepowlekany.
Dla większej ochrony w pełni powlekane na powierzchni kciuka.
Część spodnia rękawicy wykonana z "MicroFinish", 
dzięki czemu rękawice mają wyjątkowo pewny chwyt.
Uprane, co zapobiega występowaniu reakcji alergicznej 
na lateks.
Przetestowane EN 388 i EN 511.

2231

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab Thermo, 7

Rękawice PowerGrab Thermo, 8

Rękawice PowerGrab Thermo, 9

Rękawice PowerGrab Thermo, 10

Rękawice PowerGrab Thermo, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/65

5 4

5 5

5 6

10-7527

10-7 23

10-7 2

10-7 2

10-7 2

Ilość min.

6

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 7

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 8

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 9

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 10

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe, 11

1/6

1/6

1/6

1/6

1/610-7735

10-7736

10-7737

10-7738

10-7739

Ilość min.

6

6

6

6

6

01x

N-KEN 12118                        Nissenken

Najlepiej sprzedające się rękawice zimowe!

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Mrozoodporność 

Cecha produktu
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Rękawice Arctic

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice zimowe Arctic, 9

Rękawice zimowe Arctic, 10

Rękawice zimowe Arctic, 11

Rękawice zimowe Arctic, 12

1/6

1/6

1/6

1/610-7740

10-7741

10-7742

10-7743

Wykonane ze skóry wołowej.

Ciepłe nawet w niskiej temperaturze.

Komfortowe.

Bawełniany tył.

Z mankietami.

Solidne wykończenie.

Izolowana podszewka z bawełny i wełny.

Thinsulate™ 40 gram.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice zimowe ThermoDry, 8

Rękawice zimowe ThermoDry, 9

Rękawice zimowe ThermoDry, 10

Rękawice zimowe ThermoDry, 11

1/6

1/6

1/6

1/610-7768

10-7769

10-7770

10-7771

Ilość min.

6

6

6

6

Rękawice zimowe ThermoDry

Gęsta dzianina z włókniny poliestrowej oraz bawełny.
Dodatkowo ocieplane od środka włosiem akrylowym.
Podwójna warstwa ochronna, 
dzięki czemu rękawice są dużo bardziej odporne 
na ścieranie niż tradycyjne rękawice.
Wodoodporne.
Druga warstwa ochronna wykonana z pianki lateksowej, 
dzięki czemu rękawice charakteryzują się wysoką przyczepnością.
Zastosowanie: 
ogrodnictwo, chłodnictwo, praca na zewnątrz.

1131

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Mrozoodporność 

Cecha produktu

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Mrozoodporność 

Cecha produktu
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Rękawice zimowe Polartex

Wodoodporne rękawice z oddychającą warstwą membranową.
Wykonane z elastycznej, miękkiej koziej skóry nappa.
Ciepła podszewka 40 g Thinsulate sprawdza się w ujemnych 
temperaturach.
Tył dłoni wykonany z elastycznego spandexu.
Krótki elastyczny mankiet, dzięki któremu ręka 
może poruszać się swobodnie, a zanieczyszczenia 
nie wpadają do środka rękawicy.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice zimowe Polartex, 8

Rękawice zimowe Polartex, 9

Rękawice zimowe Polartex, 10

Rękawice zimowe Polartex, 11

Rękawice zimowe Polartex, 12

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

10-7744

10-7745

10-7746

10-7747

10-7748

Ilość min.

6

6

6

6

6

Sprawdź rozmiar swojej dłoni
Po prostu przyłóż swoją dłoń do obrazka
i odczytaj rozmiar.

Trwałość

Czułość na dotyk

Ochrona przed wilgocią

Odporność na smar/olej

Antypoślizgowość 

Oddychalność

Mrozoodporność 

Cecha produktu
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Zwalczanie szkodników

Dezynsekcja

Dezynsekcja to tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych stawonogów jak muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), 
ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych.

Stosowanie larwicydów jest najbardziej zaniedbywaną fazą zwalczania owadów. 
Nie ma natychmiastowo widocznego skutku, ale to dzięki larwicydom możliwe jest znaczne zmniejszenie ilości owadów dorosłych, 
ograniczenie kosztów związanych z walką z nimi oraz strat związanych ze schorzeniami wywołanymi przez insekty.

Cykl rozwoju muchy

A. jaja
B. larwy - I stadium
C. larwy - II stadium
D. larwy - III stadium
E. poczwarka
F. mucha

A
B

C

D

E

F

Walka z muchami Profilaktyka Zwalczanie larw Zwalczanie owadów
dorosłych

Lampy owadobójcze Halley

3Niskie zużycie energii, do maks. 40 W na 200 m .
Skuteczne i poręczne: działa w świetle dziennym i sztucznym. 
Do zawieszenia lub postawienia.
Przyjazne dla środowiska: muchy i owady są zabijane przez porażenie prądem - 
bez użycia trucizny lub substancji chemicznych.
Odporne na korozję: wykonane z lekkiego aluminium.
Produkowane od 1985 roku.

Lampa owadobójcza Halley 2138

Zabezpieczone przed bryzgami wody z dowolnego kierunku (IP 44),
do stosowania w specjalnych warunkach hodowlanych.

 12-0083

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa owadobójcza Halley 2138

Świetlówka do lampy, 15 W

1

1/25

12-0083

12-0095

Zasilanie

Świetlówki

Zasięg

Napięcie

Wymiary

230 V/50 Hz

2 x 15 W
2do 150 m

5000 V

51 x 39 x 12 cm

Dane techniczne Typ 2138

Lampy owadobójcze

Lampy owadobójcze są używane w pomieszczeniach, w których obowiązują duże wymogi higieniczne, np. cukiernie, 
piekarnie i inne sklepy, obiekty handlowe, restauracje i hotele, coraz częściej są używane w gospodarstwach domowych.
Owady są wabione do lampy światłem ultrafioletowym o odpowiedniej długości fali. 
Owady zwabione światłem ultrafioletowym są zabijane na siatce elektrycznej, zwanej także rusztem lub, tak jak ma to miejsce 
w lampach owadobójczych z wkładem lepnym, przyklejają się do wkładu pokrytego nieschnącym klejem. 
W przypadku lamp z tradycyjną siatką-rusztem, martwe owady są zbierane w tacach umieszczonych w dolnej części lampy 
owadobójczej.



250

 12-0080

 12-0082

Lampy owadobójcze Halley - modele serii S

Zasilanie

Świetlówki

Zasięg

Napięcie

Wymiary

230 V / 50 Hz

2 x 15 W
2do 150 m

4000 V

51 x 39 x 12 cm

230 V / 50 Hz

2 x 20 W
2do 200 m

5000 V

66 x 52 x 12 cm

Dane techniczne Typ 2138-S Typ 2114-S

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa owadobójcza Halley 2138-S

Lampa owadobójcza Halley 2214-S

1

1/22

12-0080

12-0082

Lampa owadobójcza EcoKill Inox

Nowa lampa owadobójcza.
Obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 
zachowuje swój wygląd przez wiele lat 
i jest łatwa w czyszczeniu.
Posiada certyfikat TÜV-GS.
Wyposażone w świetlówki o dużej trwałości.
Odporna na korozję i zarysowania.
Lampy bardzo atrakcyjne dla owadów.
Doskonały stosunek jakości do ceny.
W zestawie łańcuch do zawieszenia i taca na owady.

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2012, 2 x 6 W

Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2030, 2 x 15 W

Lampa owadobójcza EcoKill Inox 2040, 2 x 20 W

Świetlówka do lampy, 6 W

Świetlówka do lampy, 15 W

Świetlówka do lampy, 20 W

1/3

1/3

1/2

1/25

1/25

1/25

12-0194

12-0195

12-0196

12-0294

12-0095

12-0096

 12-0196

 12-0195

 12-0194

Zasilanie

Świetlówki

Zasięg

Napięcie

Wymiary

230 V / 50 Hz

2 x 6 W
2do 80 m

2200 V

34 x 32,5 x 11,5 cm

230 V / 50 Hz

2 x 15 W
2do 150 m

2200 V

56 x 32,5 x 11,5 cm

230 V / 50 Hz

2 x 20 W
2do 200 m

2200 V

72 x 32,5 x 12 cm

Dane techniczne EcoKill Inox 2012 EcoKill Inox 2030 EcoKill Inox 2040
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 12-0180

Lampa owadobójcza EcoKill

Lekka konstrukcja aluminiowa.
Z łańcuchem do zawieszenia i tacką na owady.
Doskonały stosunek jakości do ceny.
Nierdzewna i odporna na zarysowania powłoka.
Specjalne lampy UVA - bardzo atrakcyjne dla owadów.

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa owadobójcza EcoKill 2 x 15W

Świetlówka do lampy, 15 W

1/3

1/25

12-0180

12-0095

Zasilanie

Świetlówki

Zasięg

Napięcie

Wymiary

230 V / 50 Hz

2 x 15 W
2do 150 m

2200 V

49 x 34 x 11 cm

Dane techniczne

Nazwa/typ Kod produktu

Lampka owadobójcza MiniKill do kontaktu

Zapasowa lampa 4 W

1/5

1

12-0182

12-0182-001

Lampa owadobójcza MiniKill

Światło ultrafioletowe bardzo atrakcyjne dla owadów.
Żywotność świetlówki to co najmniej 10 000 godzin.
Wystarczy włożyć do kontaktu.
Z wbudowanym, wymiennym pojemnikiem.
Ognioodporna obudowa z tworzywa sztucznego ABS.
Praktyczna, lekka, nie zajmująca wiele miejsca.
Efektywność bez użycia chemikaliów.

Zasilanie

Świetlówki

Zasięg

Napięcie

Wymiary

220-230 V / 50-60 Hz

1 x 4 W
2do 20 m

800-1000 V

18 x 16 x 7 cm

Dane techniczne

 12-0182-001  12-0182

Istotną sprawą w walce z muchami jest podjęcie kompleksowych działań, 
zaczynając od profilaktyki, kończąc na zwalczaniu owadów we wszystkich stadiach 
rozwojowych.
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Nazwa/typ Kod produktu

Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 SG 5 kg 112-0230

Substancja czynna

cyromazyna

LARWICYDY – środki niszczące larwy much

Z muchami, podobnie jak z górą lodową, widać tylko wierzchołek problemu, czyli ok. 20%! Pozostałe 80% much
występuje w postaci jaj lub larw w oborniku. Dlatego tak ważną sprawą jest zwalczanie problemu już u podstaw, 
a więc zapobieganie rozwojowi much w dorosłe osobniki. Ważne jest, by stosować tę metodę przez cały sezon.
Tymczasem stosowanie larwicydów jest najbardziej zaniedbywaną fazą zwalczania owadów. Nie ma natychmiastowo 
widocznego skutku, ale to dzięki larwicydom możliwe jest znaczne zmniejszenie ilości owadów dorosłych, a zarazem
ograniczenie kosztów związanych z walką z nimi oraz strat związanych ze schorzeniami wywołanymi przez insekty.  

Muchex OKS

Preparat w postaci płynu przeznaczony do zwalczania larw owadów biegających i latających 
do stosowania w pomieszczeniach dla zwierząt.

3Preparat należy stosować w ilości 1 kg na zabezpieczenie 10 m  ściółki, pryzmy obornika, szamba 
oraz miejsc sprzyjających rozwojowi larw insektów. 1 litr = 3 duże przyczepy obornika. 
Preparat pozwala w efektywny sposób na zapobieganie rozwojowi larw, a co za tym idzie dorosłych osobników 
much i innych insektów. Jest skuteczny w walce z insektami, gdyż regularne używanie preparatu w znaczący 
sposób ogranicza stosowanie innych środków na postać dorosłą much i innych insektów. 
Produkt biobójczy*
*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów! 

   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Nazwa/typ Kod produktu

Muchex OKS 1 kg 112-0186

Substancja czynna

cyromazyna

Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 SG

Produkt przeznaczony do zwalczania larw much w pomieszczeniach 
typu obory, stajnie, chlewnie, w oborniku i ściółce, w śmietnikach. 
Stosować tylko na oborniku lub innych miejscach hodowlanych. 
Eliminacja owadów zachodzi stopniowo i staje się widoczna 
po dwóch tygodniach po zastosowaniu. 
Środek można stosować w pobliżu zwierząt, 
jednak tylko w miejscach, które są poza ich zasięgiem.
Produkt biobójczy*
*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów! 

   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

 12-0230
Stosowanie:
Obory, chlewnie: produkt rozprowadzić poprzez spryskanie lub polewanie w miejscach gdzie znajduje się obornik, 
w pobliżu paśników i poideł, na całą powierzchnię ściółki. Po trzech dniach usunąć obornik z martwymi larwami much 
i ponownie zastosować produkt. Proces powtarzać do momentu, kiedy niezauważalne będą larwy much w oborniku.
Fermy: produkt stosować poprzez polewanie lub spryskiwanie obornika, zabieg powtórzyć po tygodniu od usunięcia 
obornika z martwymi larwami much.

2Rozsypywanie: 250 g produktu na 10 m  obornika.
2Polewanie: 250 g rozpuścić w 7,5 l ciepłej wody. Wystarcza na 10 m  powierzchni. 
2Rozpylanie: 250 g rozpuścić w 2,5 l ciepłej wody. Wystarcza na 10 m  powierzchni. 

Powtórzyć zabieg na oborniku po 15 dniach. Ostatecznie powtórzyć zabieg po raz trzeci, ponownie po 15 dniach.

Stosowanie:
Preparat przeznaczony jest do polewania i spryskiwania powierzchni. 
Polewanie: 1 kg preparatu rozpuścić w 10 l wody. Powierzchnię polewać przy pomocy konewki. Preparat należy 
stosować na ściółkę, pryzmy obornika w szambach oraz w miejscach sprzyjających rozwojowi larw insektów. 
W przypadku pryzm obornika zabieg należy powtórzyć, jeśli nowa warstwa przekroczy 50 cm. 
Spryskiwanie: Rozpuścić 1 kg preparatu w 20 l wody. Otrzymany roztwór wystarcza na oprysk pomieszczenia 

2o pow. ok. 100 m . 

Po wniknięciu działa na głębokość 1 m. 

 12-0186
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ADULTYCYDY – środki zwalczające formy dorosłe much

Najskuteczniejsze w zwalczaniu dorosłych osobników są preparaty chemiczne. 
Występują pod postacią: proszku, granulatu, gęstej zawiesiny wodnej do malowania lub rzadkiej zawiesiny wodnej 
do opryskiwania powierzchni.

Suchy granulat powinien być rozsypywany na powierzchniach tam, gdzie gromadzą się muchy, 
w miejscach niedostępnych dla zwierząt. Czasem skuteczność granulatu może zwiększyć zmieszanie go z cukrem, 
który wabi muchy.

Niektóre środki w formie granulatu lub proszku po rozpuszczeniu w wodzie można stosować do malowania futryn 
okiennych lub nasłonecznionych powierzchni ścian, na których często gromadzą się muchy. Ten sposób dezynsekcji 
może być stosowany w obecności zwierząt gospodarskich, pod warunkiem, że malowane powierzchnie znajdują się 
odpowiednio wysoko, tak by krowy nie mogły polizać preparatu.

Przed opryskiwaniem lub malowaniem powierzchni należy oczyścić pomieszczenie z pajęczyn, kurzu, brudu. 
Niektóre środki nie mogą być stosowane w obecności zwierząt - wtedy należy wyprowadzić zwierzęta na zewnątrz. 

KOLBA - środek do zwalczania owadów 500 ml

Gotowy do użycia środek przeznaczony do zwalczania much. 
Stosować przez malowanie bądź opryskiwanie powierzchni w pomieszczeniach 

2Opakowanie 500 ml wystarcza na pomieszczenie o powierzchni do 200 m .
Produkt biobójczy*
*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów! 

   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. 

typu obory, stajnie, 
chlewnie, kurniki i inne budynki inwentarskie.
Środek zawiera substancję, która wabi muchy do powierzchni pomalowanych. 
Muchy giną po 4 dniach po kontakcie z produktem.
Natychmiastowe działanie na owady.
Produkt pozostaje skuteczny przez 6 do 8 tygodni od zastosowania. 

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

 12-0124

Nazwa/typ Kod produktu

KOLBA - środek do zwalczania owadów, 500 ml 1/1012-0124

Substancja czynna

clothianidine

Stosowanie: 

Pędzlem malować ściany, filary, ramy okienne i inne miejsca, w których siadają muchy. 
Malowanie powierzchni lub zawieszanie pomalowanych tablic wykonać po pierwszych oznakach pojawienia się much.

Dawkowanie:
2W pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 200 m  stosować 500 ml środka. 

Malować powierzchnie czyste, nie absorbujące środka. Nie należy środkiem malować ścian/powierzchni świeżo malo-
wanych wapnem, ponieważ preparat w kontakcie z wapnem ulega neutralizacji. 

2W pomieszczeniu o powierzchni podłogi powyżej 200 m  malować około 60 pasów 10 x 30 cm. 
Malowane pasy należy równomiernie rozmieścić w pomieszczeniu w różnych miejscach, w których siadają muchy. 
Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza ich zasięgiem. 

W pomieszczeniach, w których nie ma miejsc do zamalowania, zaleca się zawieszanie kartonowych tablic 
o gładkiej powierzchni i niskiej nasiąkliwości  o rozmiarach 20 x 15 cm (format A5) pomalowanych środkiem.

Środek stosować przez malowanie – stosować środek oryginalny, nierozcieńczony. 



Trutka na muchy AzametiFly

Gotowy do użycia granulat przeznaczony do zwalczania owadów 
latających (w szczególności much) w pomieszczeniach typu stajnie, stodoły, chlewnie, 
wiaty, pomieszczenia dla drobiu i inne budynki inwentarskie.
Produkt w postaci granulatu do rozsypania w różnych miejscach
gdzie gromadzą się muchy, w pobliżu przebywania zwierząt, ale poza ich zasięgiem. 
Efekt owadobójczy następuje po 5 dniach od zastosowania. 
Jeżeli to konieczne zabieg powtórzyć po 2-3 tygodniach.
Możliwe stosowanie poprzez malowanie: 
wymieszać 100 g AzametiFLY z 50 ml letniej wody i malować na obszarach 
przebywania much (stropy, ściany, okna, futryny itp.). 
Szczególnie skuteczny z powodu wabiącego feromonu! 
Dodanie cukru zwiększa efekt!
Produkt biobójczy*
*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów! 

   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Nazwa/typ Kod produktu Substancja czynna

Trutka na muchy AzametiFly 400 g

Trutka na muchy AzametiFly 2 kg

1/12

1/4

12-0228

12-0229

azametifos

Stosowanie:
Produkt rozsypać w postaci cienkiej warstwy, w kilku miejscach na powierzchniach poziomych na papierze 
lub kartonie w ilości 200 g/100 m2.
Produkt można również (po rozcieńczeniu) zawiesić w odpowiednich pułapkach, w miejscach, do których nie mają 
dostępu zwierzęta i ludzie. 

 12-0229

 12-0228

Oprysk na muchy C-Max

Profesjonalny oprysk na muchy i inne owady latające i biegające.
2Wysoce skoncentrowany. Opakowanie 250 ml wystarcza na 650-800 m  oprysku.

Natychmiastowe działanie na owady.
Efekty widoczne nawet do dwóch miesięcy po użyciu.
Preparat nadaje się do oprysku wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Bezpieczny dla zwierząt i ludzi.
Dawkowanie: 100 ml w 10 l wody.
Produkt biobójczy*
*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów! 

   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

 12-0222

Nazwa/typ Kod produktu

Oprysk na muchy C-Max 250 ml 1/812-0222

Substancja czynna

permetryna

tetrametryna

PBO

Stosowanie: 
Preparat C-MAX stosuje się rozcieńczony w wodzie tuż przed użyciem w roztworze 1% (100 ml na 10 litrów wody) 
w ilości zależnej od wielkości plagi. Zaleca się jeden litr roztworu na 10-15 metrów kwadratowych i stosuje się 
przy użyciu zwykłego rozpylacza: pompy ręcznej lub mechanicznej. 
C-MAX może być zmieszany z minimum 3% rozpuszczalnikiem na bazie glikolu (300 ml na 10 litrów rozpuszczalnika) 
dla urządzeń rozpylających zimną lub ciepłą mgłę w pomieszczeniach zamkniętych, w stosunku 0,5-2 litry na 1000 
metrów sześciennych pomieszczenia. 

254
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Stosowanie: 
Produkt należy stosować w postaci handlowej bez rozcieńczenia. Stosować w ilości ok. 10 ml na 100 kg masy ciała, 
przy czym całkowita dawka preparatu nie może przekroczyć 30 ml. Polewać skórę grzbietu zwierzęcia od głowy do ogona. 
1 kg preparatu wystarczy na 32 dorosłe zwierzęta. Produkt nanieść wieczorem.
Zabieg powtórzyć po około 8-10 tygodniach. Karencja: mleko - nie obowiązuje, tkanki jadalne - 3 dni. 
Nie stosować wobec zwierząt uczulonych na permetrynę. Stosowanie preparatu nie wymaga dodatkowej wentylacji 
pomieszczeń ponad wentylację wymaganą odpowiednimi przepisami dotyczącymi użytkowanych obiektów.

Preparat Much-ex MP przeznaczony jest do polewania lub spryskiwania skóry zwierząt. 

PREPARATY POUR ON – nanoszone bezpośrednio na skórę zwierząt

Muchex MP

Specjalnie dobrana kompozycja substancji skutecznie odstrasza i zwalcza 
insekty w trakcie sezonu pastwiskowego.
Regularne stosowanie preparatu pozwala 
na podniesienie efektywności produkcyjnej 
zwierząt.

Produkt biobójczy*
*Należy zachować szczególną ostrożność 

   przy korzystaniu z biocydów! 
   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. 
   Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Nazwa/typ Kod produktu

Muchex MP pour-on 1 kg, czerwony

MuchexMP pour-on 0,5 kg, czerwony

Muchex MP pour-on 1 kg, bezbarwny

Muchex MP pour-on 0,5 kg, bezbarwny

1/10

1/10

1/10

1/10

12-0187

12-0199

12-0188

12-0198

 12-0198

 12-0188

 12-0199

 12-0187

Substancja czynna

permetryna

tetrametryna

translutryna

Produkty przeznaczone do odstraszania i zwalczania much i innych owadów latających oraz  biegających, 
pasożytów mających kontakt ze zwierzęciem. Zapobiega pogryzieniom przez muchy, gzy, meszki i inne pasożyty 
bytujące na zwierzętach. Pozwalają uniknąć problemów z roznoszeniem chorób przez insekty.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Vinex, 7

Rękawice Vinex, 8

Rękawice Vinex, 9

Rękawice Vinex, 10

1/12

1/12

1/12

1/12

10-7585

10-7560

10-7561

10-7586

Rękawice Vinex do ochrony przed chemikaliami

Wykonane z bawełnianego weluru, zapewniają wysoki komfort.
Pozwalają na pewny chwyt dzięki zastosowaniu specjalnej tekstury 
na powierzchni spodniej rękawicy.

Pochłaniają pot.
Bez lateksu, dla osób z alergią.
Długość 33 cm, ok. 0,38 mm grubości.

Nitryl daje dobrą odporność na działanie czynników chemicznych 
oraz odporność na ścieranie.

4101 AJK
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Pułapka na owady TaonX

Pułapka przeznaczona jest do wychwytywania samic muchy końskiej, 
gzów bydlęcych oraz pozostałych much bąkowatych.
Eliminuje do 95% owadów w bezpośrednim otoczeniu, a jej maksymalny 

2 zasięg działania wynosi ok. 10 000 m - koło o promieniu  57 m od pułapki.
Całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska.
Łatwa do ustawienia i wyjątkowo wytrzymała.
Możliwość uniwersalnego stosowania wszędzie tam, gdzie owady 
stanowią poważny problem: wybiegi dla koni, obory, szkoły jazdy konnej, 
pola golfowe, ogrody i parki, parki rozrywki, wzdłuż brzegów jezior i rzek 
oraz innych obiektów hotelowych i rekreacyjnych.
Dane techniczne:
Wysokość nad poziomem podłoża: 2,2 m.
Średnica parasola: 1,20 m. 
Masa: 20 kg.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na owady TaonX 112-0189

Pułapki na owady TaonX Eco

Każda pułapka eliminuje do 95% gzów w bezpośrednim otoczeniu, a jej maksymalny 
2zasięg działania wynosi ok. 5 000 m  - koło o promieniu 40 m od pułapki.

Całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska.
Łatwa w montażu, do zawieszenia na konarach drzew m.in. dzięki znajdującemu się 
w zestawie łańcuchowi ogniwowemu lub do montażu ściennego za pomocą 
metalowego mocowania (sprzedawane osobno, nr kat. 12-0231-001).
Możliwość uniwersalnego zastosowania - jak dla pułapki TaonX.
Prawidłowo użytkowana pułapka będzie służyć kilka sezonów.
2 lata gwarancji na metalowe części.
Średnica parasola: ok. 1,10 m.

Wskazówka: 
napełnić pojemnik wyłapujący wodą.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na owady TaonX Eco mała

Metalowe mocowanie pułapki TaonX Eco do ściany 

1

1

12-0231

12-0231-001

12-0231-001

Ekologiczny wariant udanej pułapki na gzy TaonX. Dla wszystkich, którzy muszą chronić 
mniejsze powierzchnie, lub w sytuacji, kiedy nie ma możliwości montażu na podłodze.

 12-0189

 2312-0 1
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Środek do wabienia os

Naturalny preparat wabiący osy, działa do 6 tygodni.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Dzięki naturalnym koncentratom z soków owocowych wabi również muszki owocowe.
Przyjazny środowisku, w 100% nietoksyczny.
Szczególnie polecany do Pułapki na osy VespaNo 12-0218.

Nazwa/typ Kod produktu

Środek do wabienia os 500 ml 1/1212-0219  12-0219

Pułapka na osy VespaNo

Bezpieczna dla pszczół pułapka na osy.
Wysoki odsetek złapanych os: dzięki specjalnemu kształtowi i konstrukcji, 
VespaNo łapie ponadprzeciętną liczbę os, much i innych owadów 
przyciąganych przez cukier.
Pełna ochrona dla pszczół: produkt opracowany przez hodowców pszczół 
z 30-letnim doświadczeniem - ochrona pszczół była najważniejszym aspektem 
od samego początku. Specjalne wejście do pułapki i przezroczysta pokrywa 
powstrzymują pszczoły przed wpadnięciem do pułapki. 
Zasięg na jedną pułapkę: 

2 2taras, balkon, ogródek piwny – ok. 10 m , otwarte przestrzenie – ok. 200 m .
Dodatkowe właściwości produktu: 
Odporne na warunki atmosferyczne tworzywo sztuczne z filtrem UV.
Wyjątkowo łatwa w użyciu i łatwa do czyszczenia.
Nieprzezroczysty pojemnik zbiorczy. 
Może stać lub być zawieszona.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na osy VespaNo 1/1312-0218

 12-0218

Pamiętaj - jedna królowa to populacja do 15 000 os!
VespaNo działa również jako pułapka na mrówki!

Pułapka na muchy FlyCage2

Łatwa w użyciu i bardzo skuteczna.
Ekologiczna i nietoksyczna.
Muchy są przyciągane przez zapach płynu i topią się w pułapce.

2Eliminuje do 70% wszystkich owadów latających do 1000 m .
Efekt utrzymuje się od 4 do 6 tygodni, w zależności od pogody.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na muchy FlyCage2 1/2012-0216  12-0216
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Lepy

Lepy są produktem nietoksycznym i ekologicznym. Wykonane z naturalnych komponentów takich jak żywica, olejki i tłuszcze, 
często z dodatkiem wabiących feromonów, stanowią doskonały wabik na latające owady. Specjalna formuła kleju sprawia, 
że klej pozostaje skuteczny przez kilka miesięcy, nawet przy częstych zmianach temperatury i wilgotności otoczenia. 

Lep na muchy Eco

Lep na muchy przeciwko owadom i insektom latającym.
Długość 10 m, szerokość 25 cm.
Z uchwytem do powieszenia
W 100% nietoksyczny.

Nazwa/typ Kod produktu

Lep na muchy Eco w roli, 25 cm, 10 m 1/2412-0217

 12-0217

Lep na muchy Twister

Wykonany z naturalnych komponentów, takich jak żywica, olejki i tłuszcze.
Całkowicie nietoksyczny i przyjazny środowisku .
Łatwy w użyciu - wystarczy wyciągnąć za czerwony pasek.
4 rolki w opakowaniu.

Nazwa/typ Kod produktu

Lep na muchy Twister, 4 rolki 1/24/14412-0171

 12-0171

Lep w roli

Lep na muchy przeciwko owadom latającym. 
W kolorze żółtym zwiększającym atrakcyjność 
dla owadów.
Długość 7 m, szerokość 30 cm.
W 100% nietoksyczny.
W zestawie metalowy uchwyt.

Nazwa/typ Kod produktu

Lep na muchy w roli, 30 cm, 7 m 1/1512-0105

Lep na muchy przeciwko owadom latającym

Lep przeciwko owadom i insektom latającym z dodatkiem środka wabiącego 
z feromonami.
W kolorze żółtym zwiększającym atrakcyjność dla owadów.
Długość 9 m, szerokość 30 cm.
Z substancją wabiącą zwiększającą skuteczność aż o 40%.
Bez toksyn i chemikaliów – w 100% skuteczny.
W zestawie metalowy uchwyt.
Sposób użycia: usunąć folię przylepioną do powierzchni 
klejącej w potrzebnej długości i zawiesić lep 
używając metalowego uchwytu.

Nazwa/typ Kod produktu

Lep na muchy w roli, 30 cm, 9 m 1/1512-0138

 12-0138
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Lep na muchy JumboXL

Z substancją wabiącą oraz wzorem owadów nadrukowanym 
na żółtym papierze poprawiającymi skuteczność do 40%.

24 m  powierzchni wabiącej: 10 m długości, szerokość 40 cm.
Prosty, bez toksyn i chemikaliów – w 100% skuteczny.
Sposób użycia: 
usunąć folię przylepioną do powierzchni klejącej 
i lep na muchy jest gotowy. 
Załączony uchwyt ułatwia powieszenie.

Nazwa/typ Kod produktu

Lep na muchy JumboXL, 40 cm, 10 m 1/1512-0215

 12-0215

Nazwa/typ Kod produktu

Lep na muchy FlyMaster - arkusze 1/10/5012-0135

 12-0135

Lep na muchy FlyMaster

Łapacz owadów FlyMaster

Kompletny zestaw z linką 440 m lub taśmą 400 m.
Przyjazny dla środowiska.
Alternatywna forma zwalczania much w stajni.
Łatwy w montażu.
Zużyta linka / taśma zwijana jest 
na pustą szpulę (w zestawie).

 12-0100

Nazwa/typ Kod produktu

Łapacz owadów FlyMaster linka 440 m

Linka do łapacza owadów FlyMaster, 440 m 

Łapacz owadów FlyMaster, taśma 400 m

Taśma do łapacza owadów FlyMaster, 400 m

1

1

1

1

12-0102

12-0103

12-0100

12-0101

 12-0103  12-0101

 12-0102

Lep na muchy Eco

4 arkusze o wymiarach 600 x 340 mm.
Można ciąć na kawałki.

2Jeden arkusz pokrywa obszar 200 m .
Sposób użycia: Wystarczy zdjąć folię ochronną i jest gotowy do użycia.

Nazwa/typ Kod produktu

Lep na muchy Eco - arkusze 1/3612-0227

6 arkuszy o wymiarach 595 x 300 mm. 
Można ciąć na kawałki.

2Jeden arkusz pokrywa obszar 200 m , wyłapuje do 5000 much.
Z substancją wabiącą zwiększającą skuteczność aż o 40%.
Kolor żółty zwiększa atrakcyjność lepu dla owadów.
Nietoksyczny i ekologiczny.
Sposób użycia: Wystarczy zdjąć folię ochronną i jest gotowy do użycia.

 12-0227
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Effect mrówki 100 proszek

Proszek przeciwko mrówkom (także mrówkom faraona). 100 g w opakowaniu.
Należy do insektycydów o działaniu kontaktowym. 
Skutecznie zwalcza wszystkie gatunki mrówek oraz inne pełzające insekty. 
Skutkuje natychmiast – substancja czynna ulega szybkiemu rozkładowi.
Substancja aktywna składa się z naturalnych składników, 
więc preparat może być stosowany w ogrodzie
Natychmiastowy efekt.
Szybko się rozkłada.

 12-0162Nazwa/typ Kod produktu

Effect na mrówki, 100 gproszek, 1/2012-0162

Effect Faracid 500 atom

Skuteczne preparaty do zwalczania mrówek faraona o kontaktowym, 
długotrwałym działaniu, aktywne do 3 miesięcy po zastosowaniu. 
Opóźnione działanie środka sprawia, że mrówki wprowadzają go do gniazda. 
Mają wydłużony efekt, niszczący całe gniazdo.
Preparat jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i na zewnątrz.
Odporne na działanie światła.
Nie parują i nie pozostawiają plam.
Bezpieczne dla ludzi i zwierząt ciepłokrwistych.
Łatwe w użyciu.

Effect 400 spray / Effect 500 atom

Uniwersalny insektycyd w formie areozolu przeciw muchom 
i innym szkodnikom latajacym i biegającym.
Natychmiastowy efekt.
Wydłużony efekt dający długotrwałą ochronę.
Bezpieczny w użyciu.
Zapach działa odstraszająco.
Odświeża powietrze przyjemnym aromatem.

Nazwa/typ Kod produktu

Effect na owady latające, 400 ml 

Effect na owady latające i begające, rozpylacz, 500 ml 

spray, 1/24

1/12

12-0159

12-0158

 12-0158

 12-0160

 12-0159

Nazwa/typ Kod produktu

Effect na mrówki , rozpylacz, 500 ml Faracid 1/12 12-0160
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Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszania gryzoni

Podłączane do kontaktu.
Nieszkodliwe dla człowieka.
Możliwa zmiana poziomu ultradźwięków.
W 100% nietoksyczne.
Tylko do użytku wewnętrznego.

Pułapka na szczury Luna

Drewniana podstawka.
1 szt. w blistrze.

Nazwa/typ Kod produktu

Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszania gryzoni 1/2412-0191

Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszania gryzoni

2Wykorzystuje ultradźwięki (20 000 - 27 000 Hz) do odstraszania gryzoni w promieniu 350 m .
Z ruchomym uchwytem.
Niskie zużycie energii.
Dioda LED do kontroli pracy.
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Podłączane do kontaktu.

Nazwa/typ Kod produktu

Ultradźwiękowe urządzenie do odstraszania gryzoni 1/3012-0029

 12-0191

 12-0029

 12-0005

 12-0002

Pułapka na myszy Luna

Drewniana podstawka.
2 szt. w blistrze.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na myszy Luna, 2 szt. 1/5012-0002

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na szczury Luna 1/3012-0005

Zasilanie

Zużycie energii

Częstotliwość

Zasięg

230 V / 50 Hz

1 W

25 - 65 kHz
2ok. 1000 m

Dane techniczne

Deratyzacja

Z badań dotyczących deratyzacji wynika, że w gospodarstwach rolnych powinna być ona przeprowadzana 4 razy w ciągu roku. 
Deratyzacja budynków inwentarskich powinna przebiegać jednocześnie z deratyzacją budynku mieszkalnego, by uniemożliwić 
gryzoniom schronienie się w domu i powrót na fermę po skończeniu zabiegu. 

W małych gospodarstwach można przeprowadzać deratyzację samodzielnie, na dużych fermach lepiej powierzyć ją 
wyspecjalizowanym firmom. Tylko systematyczne i częste deratyzacje mogą uwolnić budynki od gryzoni.



Pułapka na szczury Snapper

Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Wymiary: 14 x 7,5 cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na myszy Snapper, 2 szt. 112-0190

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na szczury Snapper 1/4012-0033

 12-0190

 12-0033

262

12-0240

Pułapka na myszy Snapper

Pułapka na myszy mouseStop

Pułapka na szczury ratStop

Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Wymiary: 11 x 5 cm.
2 szt. w blistrze.

Skuteczna i gotowa do użytku pułapka na myszy wraz z przynętą.
Zużytą przynętę można wymienić w mgnieniu oka.
Wystarczy zdjąć pokrywkę zabezpieczającą, by przynęta była gotowa do użycia.
Gwarantowana skuteczność poprzez odpowiednio dobraną siłę zatrzaskiwania.
Zatrzaśnięcie nie jest bolesne dla dzieci i zwierząt domowych.

Skuteczna i gotowa do użycia pułapka na szczury z naturalną przynętą.
Zużytą przynętę można wymienić w mgnieniu oka.
Wystarczy zdjąć pokrywkę zabezpieczającą, by przynęta była gotowa 
do użycia.
Gwarantowana skuteczność poprzez odpowiednio dobraną 
siłę zatrzaskiwania.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na myszy mouseStop, 2 szt. (display 16 szt.)

Pułapka na myszy mouseStop, 2 szt. (display stojący 44 szt.)

Przynęta do pułapek 12-0238 i 12-0239, 6 szt.

1/16

1/44

1/20

12-0238

12-0239

12-0240

12-0238

12-0239

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na szczury ratStop (display 12 szt.)

Pułapka na szczury ratStop (display stojący 25 szt.)

Przynęta do pułapek 12-0241 i 12-0242, 3 szt.

1/12

1/25

1/10

12-0241

12-0242

12-0243

12-0241

12-024212-0243



 12-0235

 12-0225
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Żywołapka na myszy

Do łapania żywych myszy pojedynczo.
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Z metalowymi klapami wejściowymi.
Łatwe otwieranie.
Wymiary: 12 x 5 cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Żywołapka na myszy, 12 x 5 cm 112-0224

Nazwa/typ Kod produktu

Żywołapka na myszy, 2 wejścia

Żywołapka na myszy z 1 otworem 

Żywołapka na myszy z 3 otworami

1

1

1

12-0225

12-0235

12-0236

 12-0224

 12-0236

Pułapka na szczury

Do łapania kilku żywych szczurów naraz.
Zawiera urządzenie mocujące do umieszczenia w pionie lub w poziomie.
Wykonana z tworzywa sztucznego, z metalowymi klapami wejściowymi.
Łatwe otwieranie.
Wymiary: 37 x 14 cm.

Pułapki Novital do łapania żywych myszy i szczurów

Wysokiej jakości, funkcjonalne produkty wykonane z tworzywa sztucznego. 
Zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi wynikami badań dotyczących myszy i szczurów, 
przez co gwarantują łatwą obsługę i humanitarne techniki łapania tych zwierząt.

Żywołapka na myszy 

Wykonana z tworzywa sztucznego, w kształcie kopuły.
Z metalowymi klapami wejściowymi.
Łatwe otwieranie.
Średnica: 14 cm.

 12-0226

 12-0234

 12-0233

Nazwa/typ Kod produktu

Żywołapka na szczury 1/412-0226

Nazwa/typ Kod produktu

Żywołapka na myszy

Żywołapka na myszy z dwoma otworami

1/12

1/9

12-0233

12-0234

Żywołapka na myszy

Wykonana z tworzywa sztucznego.
Prosta w instalacji. 
Wyposażona w szczęki na obu końcach, które zapobiegają 
uwolnieniu raz uwięzionego zwierzęcia.
Ekologiczna.
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 12-0011

Ważne: należy umieścić w ciemnych miejscach blisko miejsca żywienia, 
stosów drewna, przy stodole. Dotyczy wszystkich pułapek serii Alive.

Pułapki na myszy i szczury Alive

Pułapka na myszy klatkowa Alive

Pułapka na myszy koszyczkowa Alive

Wykonana z drutu ocynkowanego, podstawa z tworzywa sztucznego.
Z dwoma wejściami i otwieraną pokrywą.
Wymiary: 15 x 15 x 7,5 cm.
Nie przypomina tradycyjnych pułapek, dlatego jest bardziej skuteczna.

Podstawa z tworzywa sztucznego.
Wykonana z drutu ocynkowanego.
Z klapką i sprężyną napinającą.
Wymiary: 12 x 5,5 x 5,5 cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na myszy koszyczkowa Alive 112-0009

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na myszy klatkowa Alive 1/1012-0010

 12-0009

 12-0010

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na szczury Multirat 1/412-0012

 12-0012

Pułapka na szczury klatkowa Alive

Wykonana z drutu ocynkowanego.
Z klapką i sprężyną napinającą.
Z otwieraną pokrywą.
Podstawa z tworzywa sztucznego.
Wymiary: 30 x 11,5 x 12 cm.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na szczury klatkowa Alive 1/1012-0011

Pułapka na szczury Alive Multirat

Z klapką zatrzaskową - szczur musi przejść przez dwa zatrzaskowe obszary.
Z otwieraną pokrywą.
Kształt półkolisty.
Wymiary: 40 x 24 x 18 cm.



 12-0030
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Nazwa/typ Kod produktu

Klatka Predator mała, 105 x 26 x 26 cm

Klatka Predator średnia, 105 x 30 x 26 cm

Klatka Predator duża, 120 x 40 x 33 cm

1

1

1

12-0030

12-0031

12-0032

Klatka Alive Predator

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box 

Stacja na myszy i szczury - na otwarte przestrzenie.
Na przynęty w formie bloczków, past i granulatu.
Ocynkowany metal.
Długość 40 cm.
Zamykana w celu zachowania przynęty z dala od dzieci 
i zwierząt domowych.

Nazwa/typ Kod produktu

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy Bloc Box 1/212-0023

 12-0023

Ocynkowany drut i aluminiowe części 
gwarantują trwałość.
Pułapka nadająca się doskonale zarówno do wnętrz, 
jak i na zewnątrz.

Nazwa/typ Kod produktu

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Bora, 32,5 x 25 x 16 cm

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Beta, 22,5 x 18,5 x 9,5 cm

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy - Alpha, 23 x 10,5 x 10 cm

Karmnik deratyzacyjny na myszy Peti, 12,5 x 9,5 x 4,5 cm

Kluczyk zapasowy do karmników Bora, Beta, Alpha i Peti

1/8

1/6

1/6

1/72

1

12-0024

12-0025

12-0026

12-0027

12-0024-001

Karmnik deratyzacyjny na szczury i myszy 

Wykonany z solidnego tworzywa sztucznego.
Na trutki w bloczkach, granulacie i paście.
Zamykany na kluczyk w celu zachowania przynęty z dala od dzieci 
i zwierząt domowych.

 12-0025  12-0026

 12-0024

 12-0027



 12-2005

 12-2011
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Trutki należy umieszczać w osłonie, chroniącej przed deszczem i zwierzętami domowymi, 
a najlepiej w karmnikach deratyzacyjnych. Powinny być rozmieszczone na trasach wędrówek 
gryzoni, np. między kryjówką szczurów, a ich miejscem żerowania.

Nazwa/typ Kod produktu

Extrat granulat 200 g

Extrat granulat 1 kg

1/20

1/10

12-2012

12-2013

Extrat pasta

Preparat przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy w tradycyjnych miejscach ich występowania 
oraz do zwalczania szczurów w takich miejscach jak: kanały ściekowe, 
cieki wodne, kanalizacje, magazyny towarowe, itp.
W postaci saszetek z trutką miękką.
Zawiera substancję czynną bromadiolon.
Zawiera substancje zapachowe wabiące szkodniki, 
które giną wkrótce po jej zjedzeniu, nie wywołując 
nieufności u innych osobników z kolonii.
Środek zawiera dodatek benzoesanu denatonium, 
który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu spożyciu 
przez ludzi i zwierzęta domowe.

 12-2012

 12-2013

Trutki

Trucizny o działaniu opóźnionym najczęściej zawierają antykoagulanty (np. bromadiolon, difenacoum) - substancje obniżające 
krzepliwość krwi, które powodują u gryzoni krwotoki prowadzące do śmierci. 
Czasem substancją powodującą śmierć u gryzonia jest kalcyferol, który powoduje gwałtowny wzrost poziomu wapnia we krwi, 
odkładanie się wapnia w płucach, naczyniach krwionośnych i nerkach. 
Preparaty przedstawione poniżej zawierają związki mumifikujące, co zapobiega rozkładowi martwych gryzoni. 
Trutki miękkie są szczególnie chętnie pobierane przez gryzonie, są bardzo skuteczne, ponadto duża zawartość tłuszczu 
czyni je odpornymi na wilgoć. 

Nazwa/typ Kod produktu

Extrat pasta 500 g 

Extrat pasta 1 kg

1/14

1/10

12-2005

12-2011

Extrat granulat

Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.
Zawiera substancję czynną bromadiolon.
Zawiera atraktanty (substancje wabiące) przyciągające gryzonie.
Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.
Środek zawiera dodatek benzoesanu denatonium, 
który ze względu na gorzki smak zapobiega przypadkowemu 
spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami 
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami 
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".



Badania potwierdziły, że jest siedmiokrotnie atrakcyjniejsza ponad przyjętą normę, 
która jest uważana za skuteczną w przypadku zwalczania szczurów 
i dziewięciokrotnie w przypadku myszy.
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Nazwa/typ Kod produktu

Ratimor trutka miękka, 125 g

Ratimor trutka miękka, 250 g

Ratimor trutka miękka, 500 g

Ratimor trutka miękka, 5 kg

Ratimor trutka miękka, 25 kg

1/20

1/20

1/14

1

1

12-0052

12-0168

12-0054

12-0056

12-0055

Ratimor trutka miękka

Ratimor trutka granulat

Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcję 100 g, umieszczaną co 5-10 m 
w pobliżu miejsc gnieżdżenia się gryzoni i żerowania oraz w miejscach pobierania wody.
Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20 g, umieszczając go co 2-5 m w pomieszczeniach.
Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
Dzięki dużej zawartości zboża trutka jest niezwykle atrakcyjna dla gryzoni.
Zawiera atraktanty (substancje wabiące), które przyciągają gryzonie.
Bardzo duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

Nazwa/typ Kod produktu

Ratimor trutka granulat 200 g

Ratimor trutka granulat 4 kg (wiadro)

Ratimor trutka granulat 25 kg

1/20

1

1

12-0067

12-0053

12-0061

 12-0054

 12-0052

 12-0168

Szczególnie chętnie zjadana przez gryzonie - bardzo skuteczna.
Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
Działa szybko i skutecznie.

 12-0067

 12-0057

Ratimor trutka zbożowa

Skuteczny środek w formie ziarna o zabarwieniu czerwonym umieszczonego w saszetkach.
Do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach zamkniętych. 
Zawiera substancję czynną bromadiolon oraz dodatek bitreksu (benzoesanu denatonium), który ze względu na gorzki smak 
zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

Nazwa/typ Kod produktu

Ratimor trutka zbożowa 5 kg 112-0057

Stosowanie:
Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcje 100-150 g, tzn. ok. 10-15 saszetek 
co 5-10 m w pobliżu nor, miejsc przebywania oraz w miejscach występowania śladów 
bytowania gryzoni.
Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20-30 g, tzn. ok. 2-3 saszetek co 2-5 m.
Należy uzupełniać przynętę do momentu całkowitej eliminacji gryzoni.

12

Badania potwierdziły, że jest siedmiokrotnie atrakcyjniejsza ponad przyjętą normę, 
która jest uważana za skuteczną w przypadku zwalczania szczurów 
i dziewięciokrotnie w przypadku myszy.

Nazwa/typ Kod produktu

Ratimor trutka miękka, 125 g

Ratimor trutka miękka, 250 g

Ratimor trutka miękka, 500 g

Ratimor trutka miękka, 5 kg

Ratimor trutka miękka, 25 kg

1/20

1/20

1/14

1

1

12-0052

12-0168

12-0054

12-0056

12-0055

Ratimor trutka miękka

Nazwa/typ Kod produktu

Ratimor trutka granulat 200 g

Ratimor trutka granulat 4 kg (wiadro)

Ratimor trutka granulat 25 kg

1/20

1

1

12-0067

12-0053

12-0061

 12-0054

 12-0052

 12-0168

Szczególnie chętnie zjadana przez gryzonie - bardzo skuteczna.
Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
Działa szybko i skutecznie.

Ratimor trutka granulat

Przy zwalczaniu szczurów należy stosować porcję 100 g, umieszczaną co 5-10 m 
w pobliżu miejsc gnieżdżenia się gryzoni i żerowania oraz w miejscach pobierania wody.
Przy zwalczaniu myszy rozkładać preparat w ilości 20 g, umieszczając go co 2-5 m w pomieszczeniach.
Zawiera substancję czynną bromadiolon 0,005%.
Dzięki dużej zawartości zboża trutka jest niezwykle atrakcyjna dla gryzoni.
Zawiera atraktanty (substancje wabiące), które przyciągają gryzonie.
Bardzo duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

 12-0067

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami 
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami 
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami 
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".



 12-0058

Ratimor kostka woskowa

Skuteczny środek w formie kostki woskowej o zabarwieniu czerwonym do zwalczania szczurów i myszy. 
Zawiera substancję czynną bromadiolon oraz dodatek bitreksu (benzoesanu denatonium), który ze względu na gorzki smak 
zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe.
Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.
Duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania.

Nazwa/typ Kod produktu

Ratimor kostka woskowa 250 g

Ratimor kostka woskowa 10 kg

1/20

1

12-0058

12-0059

Stosowanie:
Środek umieszczać w specjalnych kominkach deratyzacyjnych dla szczurów i myszy, 
pod osłonami, na tackach plastikowych lub tekturowych, gdzie będzie on niedostępny 
dla dzieci, zwierząt i ptactwa.
W przypadku zwalczania szczurów należy stosować w porcjach 100-150 g, w miejscach 
osłoniętych w odległości co 5-10 m.
W przypadku zwalczania myszy należy rozkładać preparat w porcjach po 20-30 g co 2-5 m, 
w miejscach gdzie gromadzą się gryzonie.
Należy uzupełniać przynętę do momentu całkowitej eliminacji gryzoni.

268

Nazwa/typ Kod produktu

Siatka Profi do ochrony przed dzikami 50 m

Taśma niebieska do siatek dla dzików 250 m

Palik zapasowy do siatki Profi do ochrony przed dzikami

1

1

1

11-2023

11-2025

11-2023-001

Pasta RatStop

Nazwa/typ Kod produktu

Pasta RatStop 500 g 1/1212-0211

Atrakcyjna dla gryzoni - bardzo skuteczna.
Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
Zawiera substancję czynną Difenacum.
Działa szybko i skutecznie.

 12-0211

Siatka Profi do ochrony przed dzikami

Siatka do ochrony przed dzikami (długość 50 m) w najlepiej widocznym 
dla tych zwierząt kolorze - niebieskim. 
Do siatki można dokupić taśmę w tym samym kolorze, 
dzięki czemu ogrodzenie staje się jeszcze bardziej widoczne.
Najniższa linka w siatce została umieszczona na wysokości 22 cm, 
co umożliwia swobodne przechodzenie pod ogrodzeniem warchlaków, 
dzięki czemu siatka nie zostanie zniszczona przez lochę w przypadku, 
gdyby warchlaki nie mogły wrócić.
Wpleciony w linki drut TriCONT umożliwia podłączenie 
do ogrodzenia jednego z oferowanych i rekomendowanych 
przez firmę Can Agri elektryzatorów Corral. 
Odcinki siatki można bardzo łatwo ze sobą łączyć, 
montaż jest bardzo prosty.

 11-2025

 11-2023

 11-2023-001

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych w celu ochrony przed szkodliwymi substancjami 
oraz nie przenoszenia na trutkę "zapachu człowieka".



Sposób użycia:
Opryskiwanie
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:12, np. 1 l preparatu WILD STOP PLUS 

2na 12 litrów wody - 1 l koncentratu wystarcza na 2000 m  ziemi.
Bariera zapachowa
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 i spryskać pasek do około 2 m szerokości 

2wokół obszaru chronionego - 1 litr koncentratu wystarcza na 5000 m  ziemi (2 500 mb).
Dla wzmocnienia bariery zapachowej wystarczą 2 litry preparatu Wild Stop na 1 ha pola.
Smarowanie
Zastosowanie - odstraszanie kun, lisów, szczurów itd. od urządzeń elektrycznych, 
instalacji w samochodach i maszynach, pomieszczeń z młodymi zwierzętami itp. 
Opakowanie 1 l WILD STOP PLUS należy wymieszać w stosunku 1:1 z wodą 
i posmarować chronione przedmioty.

Sposób użycia:
Oprysk całego pola
Rozprowadzić 5 litrów preparatu w 250 l wody i opryskać opryskiwaczem cały obszar, 
który chcemy chronić. 5 l preparatu wystarcza do opryskania 1 ha chronionych upraw.
Bariera zapachowa
Rozprowadzić 1 litr preparatu w 50 l wody i opryskiwać pas o szerokości dwóch metrów 
dookoła obszaru, który chcemy chronić. 1 litr preparatu wystarcza na ochronę 1 ha upraw 
jako bariera zapachowa.
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Wild Stop Plus

Służy do odstraszania zarówno dużej, jak i drobnej zwierzyny.
Działa odstraszająco na jelenie, dziki, lisy, zające, ptaki drapieżne, kuny, szczury, 
nornice, krety i inne małe gryzonie.
Preparat znajduje zastosowanie przy kształtowaniu krajobrazu, w ogrodnictwie, 
hodowli drzew owocowych, sadownictwie oraz w szkółkach drzewek.
Jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt.
Działa - w zależności od warunków atmosferycznych - 12 tygodni, nawet dłużej.
Stosuje się go w formie rozcieńczonej poprzez oprysk, barierę zapachową 
lub smarowanie.

Nazwa/typ Kod produktu

Wild Stop Plus 200 ml

Wild Stop Plus 1000 ml

Wild Stop Plus 5000 ml

1

1

1

12-2008

12-2009

12-2010  12-2008

 12-2009

 12-2010

Wild Stop Plus - CORN

oraz innej dzikiej zwierzyny, która powoduje szkody na polach kukurydzy 
oraz innych polach uprawnych.
Zawiera wyłącznie substancje naturalne lub o składzie identycznym z naturalnymi, 
jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt przy zachowaniu należytych 
środków ostrożności.
Preparat o długim czasie działania - w zależności od warunków atmosferycznych - 
do 12 tygodni.
Koncentrat należy używać jedynie w formie rozcieńczonej.

Wysoce skoncentrowany preparat w formie oprysku do odstraszania dzików 

Nazwa/typ Kod produktu

Wild Stop Plus - CORN 1 l

Wild Stop Plus - CORN 5 l

1

1

12-2014

12-2015  12-2014

 12-2015
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Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na krety - zacisk bez napinacza

Pułapka na krety - zacisk z napinaczem

1/10

1/10

12-0065

12-0066

Krety

 12-0065

 12-0066

Pułapka na krety VoleX John

Żywołapka na krety

Pułapka na krety z drutu

Pułapka na krety

Z miejscem na przynętę.
Łatwa do zastawienia.
Wykonana z metalu.

Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność.
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Prosta w instalacji. 
Wyposażona w szczęki na obu końcach, które zapobiegają uwolnieniu 
raz uwięzionego zwierzęcia.
Ekologiczna.

2 sztuki.

Wykonana z metalu.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na krety VoleX John

Płytki zapasowe do pułapki VoleX John, 6 szt.

1/6

1

12-0014

12-0014-001

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na krety z drutu 1/1012-0013

 12-0013

 12-0014

Kret jest w Polsce objęty ochroną częściową, z wyjątkiem kretów występujących na terenie ogrodów zamkniętych, 
upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotermicznych oraz obiektów sportowych - 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną (DZ. U. Nr 220, poz. 2237).

Nazwa/typ Kod produktu

Żywołapka na krety 1/612-0232

 12-0232
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Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive

Urządzenie odstraszające krety Pulsar

Pozwala na schwytanie żywego kreta i wypuszczenie go na wolność w oddalonym miejscu.
Regulowana długość (od 25,5 do 27,5 cm),  wykonana z trwałego tworzywa.
Posiada dwa wejścia.
Otwory kontrolne ułatwiają sprawdzanie stanu pułapki.

Odstraszacz akustyczny, co 15 sekund powtarza wibrujący dźwięk, 
działający na wrażliwy słuch kreta.
Nieodpowiednie do gleb ciężkich.
Dostarczane bez baterii (4 x R20).
Długość 41,5 cm.
Średnica 8 cm.
Działa w promieniu 36 metrów.
Łatwe w obsłudze.
Wodoodporne.

Odstraszacz na krety Pulsar Solar

Odstraszacz akustyczny, co 30 sekund powtarza wibrujący dźwięk, 
działający na wrażliwy słuch kreta.
Nieodpowiedni do gleb ciężkich.
Zasilany energia słoneczną.
Długość 43 cm.
Średnica 15,5 cm.
Działa w promieniu 29 metrów.

Nazwa/typ Kod produktu

Odstraszacz na krety Pulsar Solar 1

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive 1/612-0018

12-0068

 12-0018

Nazwa/typ Kod produktu

Urządzenie odstraszające krety Pulsar 112-0071

 12-0071

 12-0068
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Hodowla trzody

Lampy napromiennikowe i żarówki

Ogrzewa duży obszar, przez co tworzy idealne warunki dla całego miotu.
Zmniejsza stres u prosiąt.
Lepsze i zrównoważone warunki hodowli prosiąt.
Lepsze efekty cieplne w krótszym czasie, oszczędność energii.
Stwarza idealne warunki dla prosiąt oraz macior.
Niskie koszty utrzymania, nie ma potrzeby wymiany żarówek.
W całości wykonany ze stali nierdzewnej.
Wyposażony w czerwoną lampę.
Można czyścić za pomocą myjek ciśnieniowych.
Łatwy montaż.
Opcjonalnie wyposażony w przełącznik, pozwalający regulować moc (100 % / 50 % / wyłączony).

Napromiennik elektryczny SunnyBoy 100 W

Napromiennik elektryczny SunnyBoy 150 W

Przełącznik do napromiennika 10-5187/10-5188

Nazwa/typ

1

1

1

10-5187

10-5188

10-5189

Kod produktu

10-5187

10-5188

Tradycyjne napromienniki generują ciepło tylko w małym promieniu, gdzie na środku temperatura może osiągać 40  
a nawet 60 . Dla młodych zwierząt jest to zbyt wysoka temperatura, przez co gniazdo w centralnej części często jest po prostu 
opuszczone. W innych rejonach gniazda (po bokach) temperatura jest już dużo niższa. Komfortowe warunki panują więc jedynie 
na małym obszarze, przez co prosięta tłoczą się na małej przestrzeni. Pozostałe miejsca w gnieździe, mimo iż ogrzewane, 
pozostają puste, a to powoduje niepotrzebne straty energii (ilustracja nr 1).

Płaska konstrukcja napromiennika elektrycznego SunnyBoy sprawia, że komfortowa strefa przebywania prosiąt w gnieździe 
znacząco się zwiększa. Dzięki temu zwierzęta nie muszą walczyć o miejsce pod napromiennikiem (ilustracja nr 2).

0C,
0C

Stopień ochrony

Napięcie robocze

Moc znamionowa lampy

Wymiary

Długość kabla

Dane techniczne 10-518310-5182

IPX7

220-240 V AC / 50Hz

100 W        150 W

50 x 22 x 7 cm

2,5 m

 (ilustracja nr 2) (ilustracja nr 1)

Czyszczenie za pomocą myjek ciśnieniowych

Zdrowa hodowla większej liczby zwierząt staje się coraz większym wyzwaniem dla hodowców. 
Kluczowym elementem staje się dostarczenie wszystkim młodym zwierzętom odpowiedniej ilości ciepła, 
dopasowanej do potrzeb wynikających z ich wieku. 
By zapewnić prosiętom „zdrowy start” i codzienny przyrost masy, temperatura dla nowo narodzonych prosiąt powinna być 

0 0w granicach 30-35 C. Pomiędzy drugim a czwartym tygodniem życia wymagana temperatura obniża się do około 26 C.

Napromiennik elektryczny SunnyBoy został stworzony po to, by sprostać tym wymaganiom. Stwarza komfortowe warunki 
dla prosiąt na większym obszarze niż tradycyjne napromienniki.

Napromiennik elektryczny SunnyBoy
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Promieniowanie podczerwone powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, 
sprzyja poprawie obiegu krwi oraz wpływa pozytywnie na nasilenie procesów 
biochemicznych i przemianę materii.
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Z tworzywa sztucznego.
Zapewnia właściwe promieniowanie ciepła w kierunku podłoża, czyli bezpośrednio na zwierzęta. 
Wysokie parametry cieplne lampy pozwalają zamontować do niej również promienniki podczerwone 
o mocy do 250 W.
Kształt klosza pozwala ogrzać taką żarówką nawet do 200 piskląt lub do 12 prosiąt
(liczba ta zależy również od temperatury otoczenia oraz wielkości zwierząt). 
Zapewnia odpowiednią temperaturę  otoczenia w pierwszych dniach życia, 
wpływa na ich szybki i równomierny rozwój.
Wyposażona jest w ażurową osłonę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt zwierząt 
z rozgrzaną żarówką. 
Konstrukcja lampy praktycznie uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne
lub strącenie żarówki.

Prosięta rodzą się bezwłose, mają niewielką ilość tłuszczu podskórnego, dlatego trzeba je chronić przed wychłodzeniem. 
By miały zapewnione odpowiednie warunki termiczne, przez pierwsze 4 doby życia temperatura otoczenia powinna 
wynosić 32-34°C, od 5 doby życia temperaturę można zmniejszyć do 28-30°C. 

Ponieważ przez pierwsze tygodnie życia prosięta przebywają z lochami, które mają zupełnie inne wymagania termiczne 
(optymalna temperatura dla loch to 15-22°C), nie można zwiększyć temperatury w całym pomieszczeniu - 
dlatego dogrzewamy prosięta punktowo pod lampą napromiennikową.

Lampa napromiennikowa ALADINO 250

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa ALADINO 250, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa ALADINO 250, kabel 5 m

1/2

1/2

10-5183

10-5184

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250, kabel 5 m

1/2

1/2

10-5185

10-5186

Wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa.
Wysoka odporność mechaniczna i termiczna. 
Doskonała do każdego miejsca, w których stosowane są lampy napromiennikowe. 
Szczególnie polecana tam, gdzie zwierzęta mogą mieć bezpośredni kontakt z lampą.
Konstrukcja lampy praktycznie uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne
lub strącenie żarówki.
Bardzo odporna na wstrząsy.

Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250
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Lampa napromiennikowa Economy

Lampa napromiennikowa

Wykonana z aluminium.
O średnicy 21 cm.
6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
Lampy z przełącznikiem mają dwa tryby pracy: normalny i ekonomiczny 
(zmniejszający pobór prądu i moc o 50%).

Wykonana z aluminium.
O średnicy 21 cm.
6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza 
i przedłużających żywotność żarówki.

Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
Kabel 2,5 m.

Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.

Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa, kabel 5,0 m

Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 5,0 m

Nazwa/typ

1/2

1/2

1/2

1/2

10-5154

10-5152

10-5155

10-5153

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa Economy, kabel 2,5 m 1/210-5178

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa Profi, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa Profi z przełącznikiem, kabel 2,5 m

1/2

1/2

10-5180

10-5181

Lampa napromiennikowa Profi

Solidna aluminiowa oprawa o średnicy 21 cm z otworami wentylacyjnymi.
Z rękawem ochronnym na kabel.
W komplecie z hakiem do bezpiecznego mocowania 
i zbierania nadmiaru kabla.
Uchwyt z ceramiki, z gwintowanym pierścieniem i płytką stykową 
z mosiądzu, aby zapobiec korozji.
Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
W modelu 10-5181 możliwość regulacji natężenia światła - ustawienia: 
wyłączony / 50% / 100%.
O 50% grubsza oprawa w porównaniu do tradycyjnych napromienników.

10-5180

Lampa napromiennikowa szeroka

Oprawa o średnicy 35 cm.
8 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza.
Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
Kabel 5 m.

10-5179

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa, 35 cm, kabel 5 mØ 1/510-5179

10-5178
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10-5164

10-5160

10-5165

10-5161

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej

Żarówka do lampy napromiennikowej PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, biała PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, czerwona PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, biała PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, czerwona PAR 38

Nazwa/typ

1/12

1/12

1/12

1/12

10-5160

10-5161

10-5164

10-5165

Kod produktu

Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, czerwona

Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, czerwona

Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, biała

Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, biała

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

10-5157

10-5159

10-5174

10-5177

Kod produktu

Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, czerwona PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, czerwona PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, biała PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, biała PAR 38

Nazwa/typ

1/12

1/12

1/12

1/12

10-5156

10-5158

10-5175

10-5176

Kod produktu

Trwała, energooszczędna żarówka wykonana z grubego szkła.
Zastosowanie: odchów prosiąt lub kurcząt, suszenie paszy.
Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.

Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Trwała.
Doskonała transmisja ciepła.
Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.

Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Ze szkła hartowanego.

10-5176

10-5175

10-5177

10-5174

10-5159

10-5157

10-5158

10-5156

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, biała

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, czerwona

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, biała

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, czerwona

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

10-5162

10-5163

10-5166

10-5167

Kod produktu

10-5166

10-5162

10-5167

10-5163

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips

Model z hartowanego szkła, odporna na pryśnięcia wody.
Wyjątkowo mocne połączenie bańki żarówki z metalowym gwintem.
Zastosowanie podwójnego odbicia w reflektorze daje o 50% więcej ciepła* 
w porównaniu ze zwykłymi żarówkami do lamp napromiennikowych.
Zasilanie 240 V.

2*600 W/  na wysokości 60 cm, zamiast 400 W/m ,   jak w konwencjonalnych żarówkach Philips.2m
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Stojak poziomy do kastracji 

Nazwa/typ Kod produktu

Stojak poziomy do kastracji (2-9 dni)

Uchwyty do stojaka do kastracji (2-9 dni)

1

1

02-0085

02-0086

Pętla porodowa 

Kleszcze położnicze

Długość całkowita (z pętlą) ok. 58 cm.
Z podwójną rurką.
Wykonana ze stali nierdzewnej.

Przeznaczone dla trzody.
Długość ok 52 cm.
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Nie wyślizgują się z dłoni.

02-0053

02-0055

02-0085

02-0086

Do montażu na ścianie działowej.
Prosię powinno być położone na stojaku na plecach,
z głową skierowaną do przodu.
Przez przełożenie zacisku w kierunku głowy prosięcia, 
tylne kończyny są nieruchome, co powoduje 
ograniczenie ruchowe dolnej części ciała.
Dzięki niemu kastracja może być dokonywana przez 1 osobę.
Może być również wykorzystywany do obcinania ogonków 
i dawkowania zastrzyków.
Higieniczny i łatwy do czyszczenia.
Wykonany ze stali nierdzewnej.
Uchwyty do stojaka należy zamawiać oddzielnie.

Nazwa/typ Kod produktu

Pętla porodowa 1/502-0053

Nazwa/typ Kod produktu

Kleszcze położnicze, 52 cm 1/202-0055

Hak położniczy

Pęto poporodowe dla prosiąt 

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Z okrągłym uchwytem.
Długość 54 cm.

Zapobiega rozkraczaniu się prosiąt mających problemy 
z prawidłową postawą po narodzinach.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Nadaje się do prania.
Na rzepy.
12 szt. w opakowaniu.

02-0058

Nazwa/typ Kod produktu

Hak położniczy, 54 cm 102-0058

02-0061

Nazwa/typ Kod produktu

Pęto poporodowe dla prosiąt, 12 szt. 102-0061
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02-0027

02-0036

02-0032

Przyrząd do ogłuszania BLITZ

09-2037

Przyrząd do ogłuszania BLITZ

Naboje do ogłuszania świń, 9 x 17 mm, zielone, 50 szt.

Naboje do ogłuszania krów i koni, 9 x 17 mm, żółte, 50 szt.

Naboje do ogłuszania dużych zwierząt, 9 x 17 mm, niebieskie, 50 szt.

Naboje do ogłuszania byków, 9 x 17 mm, czerwone, 50 szt.

Nazwa/typ

1

1

1

1

109-2037

09-2038

09-2039

09-2040

09-2041

Kod produktu

Służy do mechanicznego ogłuszania zwierząt przed ubojem 
w warunkach gospodarczych oraz produkcyjnych.
Podczas wystrzału naboju wytwarza się fala uderzeniowa, 
która powoduje natychmiastowe uśpienie zwierzęcia.
Zwierzę może być potem poddane bezboleśnie ubojowi.
Niklowany.
Kaliber 9 x 17 mm.
Stabilna konstrukcja minimalizuje odrzut.
Strzał następuje tylko przy całkowitym wciśnięciu dźwigni.
Wytrzymałe urządzenie do intensywnego użytku.
Sześciokątny kształt zapobiega przypadkowemu stoczeniu się na dźwignię zwalniającą.

Gazowy obcinacz do ogonów

Obcinacz elektryczny ENGEL

Do szybkiego i bezbolesnego obcinania ogonków nowonarodzonym prosiętom.
Zmniejsza ryzyko infekcji.
Przycinanie ogonków zaleca się wykonywać krótko po porodzie – 
maksymalnie po 3-4 dniach.
Pełny pojemnik wystarcza na obcięcie do 120 ogonków.
Wszystkie elementy metalowe wykonano ze stali nierdzewnej.
Kompletny zestaw z jednym obcinaczem ogonków i zbiornikiem gazu.

Używany do obcinania ogonków prosiąt 
(może także służyć do cięcia i łączenia kabli i lin). 
Kontrola nagrzewania poprzez automatyczny włącznik/wyłącznik 
(12 s pracy / 48 s przerwy).
Atest VDE.
Moc 60 W. 

Gazowy obcinacz do ogonów

Ostrze do gazowego obcinacza

Zbiornik gazu do gazowego obcinacza

Gaz do obcinacza gazowego, 200 ml

Nazwa/typ

1

1/2

1/6

1/12

02-0027

02-0027-001

02-0027-003

01-3015-003

Kod produktu

Obcinacz elektryczny ENGEL z ostrzem

Obcinacz elektryczny ENGEL bez ostrza

Ostrze do obcinacza elektrycznego

Ostrze "V" do obcinacza elektrycznego

Nazwa/typ

1

1

1

1

02-0036

02-0031

02-0032

02-0034

Kod produktu

02-0034

Kleszcze do kastracji

Wykonane ze stali nierdzewnej.

02-0014

02-0016Nazwa/typ Kod produktu

,Kleszcze do kastracji  proste, 19 cm

Kleszcze do kastracji, zagięte, 19 cm

1/2

1/2

02-0014

02-0016
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Szczypce do obcinania ząbków prosiąt

Sprawdzają się w niewielkich gospodarstwach, 
gdzie przycina się kiełki kilku lub kilkunastu prosiętom tygodniowo.
Wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości.

02-0021Nazwa/typ Kod produktu

Szczypce do obcinania ząbków prosiąt 1/602-0021

02-0022-002

02-0023

02-0039

Szlifierka do ząbków Premium

Szlifierka do ząbków DREMEL

Szlifierka do ząbków DREMEL

Zapasowa bateria do szlifierki do ząbków DREMEL

Ładowarka do szlifierki do ząbków DREMEL

Zatyczka aluminiowa do szlifierki do ząbków DREMEL

Końcówka szlifująca, 7 mm

Nazwa/typ

1

1

1

1

1 

02-0039

02-0039-001

02-0039-002

02-0039-003

02-0022-002

Kod produktu

Wysoko ceniona szlifierka do szybkiego i bezbolesnego szlifowania ząbków 
nowonarodzonym prosiętom.
Łatwa w obsłudze, co powoduje, że szlifowanie jest bardziej przyjazne dla zwierząt.
Podwójna warstwa piasku diamentowego zapewnia długi okres użytkowania 
kamienia szlifierskiego.
Wielostopniowa regulacja obrotów.
W zestawie z końcówką szlifującą i osłoną aluminiową.
W sprzedaży w praktycznej walizce z tworzywa.
Napięcie 230 V, 50/60 Hz. 5 000-20 000 obr./min. Moc 100 W.
Waga ok. 500 g.

Bezprzewodowa szlifierka Dremel do szybkiego i bezbolesnego szlifowania ząbków u nowonarodzonych prosiąt.
Napęd akumulatorowy (10,8 V / 1,3 Ah).
Niska waga oraz ergonomiczny kształt umożliwiają wygodną pracę bez względu na miejsce.
Jedno naładowanie baterii pozwala na obsłużenie 8-10 miotów.
Długotrwałe użytkowanie zapewnia głowica o podwójnej warstwie pyłu diamentowego.
Szlifierka wyposażona w bezstopniowy regulator szybkości od 5 000 do 30 000 obr./min. 
Zestaw w praktycznej walizce zawiera: 
szlifierkę, ładowarkę, głowicę oraz aluminiową osłonę głowicy.
Pełne naładowanie baterii trwa tylko 1 godzinę.

Szlifierka do ząbków Premium 230 V

Osłona aluminiowa szlifierki do ząbków Premium

Końcówka szlifująca, 7 mm

Nazwa/typ

1

1

1

02-0023

02-0023-001

02-0022-002

Kod produktu

Aplikator do kółek zaciskowych

Niezawodny i łatwy w obsłudze.
Ocynkowany.

Nazwa/typ Kod produktu

Aplikator do kółek zaciskowych 1/202-0009

Kółka zaciskowe

Do zakładania przy użyciu aplikatora 02-0009.

Nazwa/typ Kod produktu

Kółka zaciskowe, 100 szt.

Kółka zaciskowe, 500 szt.

1/10

1/5

02-0011

02-0012

02-0009
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Spray do pielęgnacji ran Wound 

Gotowy do użycia spray odpowiedni dla wszystkich zwierząt gospodarskich.
Przyspiesza gojenie się ran powierzchniowych i zmian skórnych.
Rany wysychają szybciej i dlatego szybciej się goją.
Ogranicza możliwe swędzenie podczas gojenia, a powstała ochronna powłoka 
zapobiega ponownemu otwarciu rany.
Spryskiwać 1-2 razy dziennie obszar wymagający leczenia 
przez okres jednego tygodnia.
Pojemność 500 ml.
Z olejem miętowym i alantoiną.

01-5182

Spray do pielęgnacji ran Wound, 500 ml

Nazwa/typ

1/1201-5182

Kod produktu

Spray Odokan 

Preparat zapobiegający agresji No Fight

Dla trzody chlewnej i drobiu.
Uspokaja agresywne zachowania zwierząt.
Zapobiega gryzieniu ogona u trzody chlewnej oraz wyrywaniu piór u drobiu.
Pojemność 200 ml.

Najczęściej stosowany jest w hodowli trzody i drobiu.
Powoduje powstawanie u zwierzęcia zapachu mającego za zadanie uspokoić 
agresywne zachowania innych zwierząt.
Stosować w odległości 20 cm od ściany zagrody, 2 razy dziennie, 
dopóki w chlewie nie zapanuje spokój.
Pojemność 400 ml.

Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite

Preparat w sprayu, ma za zadanie uspokoić agresywne zachowania zwierząt.
Najczęściej stosowany w hodowli trzody.
Pojemność 400 ml.

02-0049

02-0056

02-0051

Nazwa/typ Kod produktu

Spray Odokan, 200 ml 1/1202-0049

Nazwa/typ Kod produktu

Preparat zapobiegający agresji, 400 ml 1/1202-0056

Nazwa/typ Kod produktu

Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite, 400 ml 1/1202-0051



02-0078 02-0078
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Poganiacz dla świń Poganiacz dla świń

Poganiacz-wiosło dla  trzody chlewnej Poganiacz-wiosło dla  trzody chlewnej 

Poganiacze tego typu służą do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, 
wykorzystując denerwujące je dźwięki.
Podczas potrząsania uderzające o siebie części wywołują głośny klekot.
Wysoka jakość.

Poganiacze tego typu służą do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, 
wykorzystując denerwujące je dźwięki.
Podczas potrząsania uderzające o siebie części wywołują głośny klekot.
Wysoka jakość.

Służy do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, 
wykorzystując drażniące ich dźwięki.
Uchwyt z wytrzymałego włókna szklanego. Długość 107 cm.
Alternatywa wobec poganiaczy elektrycznych.

Służy do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, 
wykorzystując drażniące ich dźwięki.
Uchwyt z wytrzymałego włókna szklanego. Długość 107 cm.
Alternatywa wobec poganiaczy elektrycznych.

02-0007 02-0007

Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu 

Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu, 75 cm

Antystresowe kółko do gryzienia

Łańcuch do 02-0079

Łańcuch do zawieszenia, Ø 6 mm, 75 cm

Nazwa/typ

1

1

1

1

02-0078

02-0079

02-0080

02-0088

Kod produktu

Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu, 75 cm

Antystresowe kółko do gryzienia

Łańcuch do 02-0079

Łańcuch do zawieszenia, Ø 6 mm, 75 cm

Nazwa/typ

1

1

1

1

02-0078

02-0079

02-0080

02-0088

Kod produktu

Poganiacz dla świń

Nazwa/typ

1/202-0007

Kod produktu

Poganiacz dla świń

Nazwa/typ

1/202-0007

Kod produktu

Poganiacze dla trzody chlewnej Poganiacze dla trzody chlewnej

Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, czerwone

Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, zielone

Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, niebieskie

Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, żółte

Nazwa/typ

1

1

1

1

02-0008

02-0040

02-0041

02-0042

Kod produktu Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, czerwone

Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, zielone

Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, niebieskie

Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, żółte

Poganiacz-wiosło dla trzody chlewnej, białe

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

02-0008

02-0040

02-0041

02-0042

02-0099

Kod produktu

Uspokaja i rozprasza uwagę.
Specjalnie zaprojektowany kształt zapobiega szybkiemu zużyciu.
Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na gryzienie.
Łańcuch do zawieszenia o długości 75 cm.
Średnica 18 cm.

Uspokaja i rozprasza uwagę.
Specjalnie zaprojektowany kształt zapobiega szybkiemu zużyciu.
Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na gryzienie.
Łańcuch do zawieszenia o długości 75 cm.
Średnica 18 cm.

Świnie mają dość słaby wzrok, natomiast posiadają wyostrzone zmysły słuchu i węchu. 
Dlatego przedmioty pomagające przy przeganianiu świń powinny mieć żywe, jaskrawe kolory, 
a poganiacze wydawać odgłos grzechotania lub klekotania.

Świnie mają dość słaby wzrok, natomiast posiadają wyostrzone zmysły słuchu i węchu. 
Dlatego przedmioty pomagające przy przeganianiu świń powinny mieć żywe, jaskrawe kolory, 
a poganiacze wydawać odgłos grzechotania lub klekotania.

Świńskie zabawy w chlewie? To nie tylko możliwe, ale wręcz nakazane i regulowane przepisami
Unii Europejskiej. Jak się okazuje, zabawki są potrzebne, by zmniejszyć poziom agresji.
Świnie, kiedy się nudzą, zaczynają być agresywne, a zabawki mają odwrócić ich uwagę
i zapobiec atakowaniu innych zwierząt w stadzie.

Świńskie zabawy w chlewie? To nie tylko możliwe, ale wręcz nakazane i regulowane przepisami
Unii Europejskiej. Jak się okazuje, zabawki są potrzebne, by zmniejszyć poziom agresji.
Świnie, kiedy się nudzą, zaczynają być agresywne, a zabawki mają odwrócić ich uwagę
i zapobiec atakowaniu innych zwierząt w stadzie.



Piłka dla prosiąt, Ø 55 mm, uchwyt ocynkowany

Piłka dla prosiąt, Ø 75 mm, uchwyt ocynkowany

Piłka dla prosiąt, Ø 55 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej

Piłka dla prosiąt, Ø 75 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej

Nazwa/typ

1

1

1

1

02-0074

02-0075

02-0095

02-0096

Kod produktu
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Piłka dla prosiąt

Antystresowa, do gryzienia.
Zapewnia dystrakcję, dzięki czemu zapobiega podgryzaniu ogonów 
oraz innym agresywnym zachowaniom.
Wysoka jakość zapewnia długotrwałe użytkowanie.
Wykonana z poliuretanu. 

Piłka dla prosiąt Anti-Stress

Wykonana z tworzywa sztucznego.
Średnica 30 cm.
Skutecznie zapobiega agresji lub redukuje ją.
Może być zawieszona na łańcuchu 01-2210.
Możliwość otwarcia i wypełnienia produktami 
wywołującymi hałas.

02-0087

Piłka dla prosiąt Anti-Stress, Ø 30 cm, w opakowaniu

Piłka dla prosiąt Anti-Stress, Ø 30 cm, bez opakowania

Przetyczka z łańcuchem Ø 4 mm, 40 cm

Nazwa/typ

1

1

1

02-0072

02-0073

01-2210

Kod produktu

Antystresowy gryzak dla trzody

Zabawka do gryzienia wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.
Konstrukcja walca pozwala na zamontowanie go na 1" rurze 
lub na podwieszenie na łańcuchu.
Higieniczny.
Niski poziom hałasu.
Dostarczany z przyłączem śrubowym, bez łańcucha.

Antystresowy gryzak dla trzody

Łańcuch do 02-0079

Łańcuch do zawieszenia, Ø 6 mm, 75 cm

Nazwa/typ

1

1

1

02-0087

02-0080

02-0088

Kod produktu



Płyta do grupowania stada pozwala na proste przeprowadzenie grupy świń korytarzem 
przepędowym. Szerokość płyty powinna zostać dobrana do szerokości korytarza tak, 
by zwierzęta nie były w stanie ominąć płyty. Za jej pomocą można również łatwo oddzielić 
część zwierząt ze stada. 
Płyta do grupowania stada jest lekka i łatwo nią manipulować, praca z nią nie wymaga 
nakładów siły fizycznej.

282

Solidna, dzięki zastosowanym żłobieniom.
Lekka.

Odporna na pęknięcia.

Linka sizalowa

Płyta do grupowania stada 

100% sizal.
Kolor naturalny.
Długość 320 cm.
Średnica 12 mm.
Z małą pętlą. 

Linka sizalowa, 3,20 m, Ø 12 mm

Nazwa/typ

1/1001-2034

Kod produktu

01-2034

Płyta do grupowania stada 94x76 cm, czerwona

Płyta do grupowania stada 94x76 cm, zielona

Płyta do grupowania stada 94x76 cm, niebieska

Płyta do grupowania stada 94x76 cm, żółta

Płyta do grupowania stada 126x76 cm, czerwona

Płyta do grupowania stada 126x76 cm, zielona

Płyta do grupowania stada 126x76 cm, niebieska

Płyta do grupowania stada 126x76 cm, żółta

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

1

02-0001

02-0043

02-0044

02-0045

02-0002

02-0046

02-0047

02-0048

Kod produktu

02-0001
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Pętla do prowadzenia knura

Klamry nosowe dla trzody 

Kleszcze do klamer nosowych 

Kółko nosowe dla trzody

Aplikator do kółek nosowych

Solidna.
Łatwa w obsłudze.
Z ergonomiczną rączką.

Z okrągłego drutu.
Niepowlekane.

Bardzo wytrzymałe.

Ocynkowane.
Średnica wewnętrzna 30 mm.
Zapięcie bagnetowe.

Bardzo wytrzymały.
Łatwy w obsłudze.

Nazwa/typ Kod produktu

Pętla do prowadzenia knura z rączką

Pętla do prowadzenia knurów, 60 cm

1/2

1/2

02-0003

02-0004

Kleszcze do klamer nosowych

Nazwa/typ

102-0067

Kod produktu

Kółko nosowe dla trzody, 30 mm

Nazwa/typ

1/10002-0063

Kod produktu

Aplikator do kółek nosowych

Nazwa/typ

1/502-0062

Kod produktu

02-0003

02-0067

02-0063

02-0062

02-0004

Klamry nosowe dla trzody, 30 mm

Klamry nosowe dla trzody, 35 mm

Klamry nosowe dla trzody, 39 mm

Nazwa/typ

1/80

1/80

1/80

02-0064

02-0065

02-0066

Kod produktu



Waterer

280

ref. no.
ø thread / 
ø nipple

Ø pressure 
cone

length
litres/min.
3 bar - III

€

222550 1/2" - 1/2" 11 mm 61 mm 1,5 1/10/100

222551 1/2" - 3/4" 12 mm 76 mm 2 1/10/100

222552 3/4" - 3/4" 12 mm 77 mm 2

Bite Nipple
with thick pin

1/10/100

ref. no.
ø thread / 
ø nipple

Ø pressure 
cone

length
litres/min.
3 bar - III

€

222863 1/2" - 3/8" 6 mm 68 mm 2,5 - 1/5/20

222851 1/2" - 1/2" 8 mm 72 mm 2 - 1/5/20
222851/2 1/2" - 1/2" 8 mm 72 mm 2 2 1

222864 1/2" - 3/4" 8 mm 79 mm 3 - 1/10/100
222852 3/4" - 3/4" 8 mm 82 mm 3 - 1/10/100

222852/2 3/4" - 3/4" 8 mm 82 mm 3 2

Bite Nipple Drinkers
with thin pin

1

ref. no. ø thread
Ø pressure 

cone
length

litres/min.
3 bar - III

€

222865 1/2" 17 mm 46 mm 4,5 1/10/100

22875 1/2" 18 mm 37 mm 4,5

Spray Nipples
• 222865 slit

1/10/50

ref. no. ø thread
Ø pressure 

cone
length

litres/min.
3 bar - III

€

222553 1/2" 8 mm 88 mm 3 1/10/100

222554 1/2" 12 mm 58 mm 3

Nipple Drinkers

1/10/100

Stainless Steel Nipple

• 100 % stainless steel • with stainless steel screen 
• suitable for high and low pressure

water inlet

222550

222863

222865
22875

222553

222554

length

Nozzle to 
regulate the 

The new nipple drinker series made from stainless steel and brass/stainless steel

Screen made from 
stainless steel with flex 
ring for easy removal of 
the screen

Acid-resistance 
EPDM sealing ring

Tip: 
water inlet 
controllable in 
3 stages 
at nozzle

areas of use
live weight (stage of breeding)      diam. Nipple
> 5 kg (piglets, young pigs)  3/8''
> 20 kg (young pigs, fattening pigs) 1/2''
> 50 kg (fattening pig, sows, board) 3/4''I = minimum 

water inlet

II = moderate 
water inlet

III = maximum 
water inlet
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Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej

Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej

Nowa seria poideł smoczkowych ze stali nierdzewnej lub mosiądzu / stali nierdzewnej

Gruby trzpień.
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Regulowany przepływ wody.
Z plastikową zatyczką.

W całości wykonane ze stali nierdzewnej / z filtrem ze stali nierdzewnej / nadające się do instalacji wysoko i niskociśnieniowych.

W całości wykonane ze stali nierdzewnej.
Z filtrem ze stali nierdzewnej.
Nadające się do instalacji wysoko i niskociśnieniowych.

Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej

Cienki trzpień.
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Regulowany przepływ wody.
Z plastikową zatyczką.

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 1/2"-1/2", 61 mm, Ø 11 mm

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 1/2"-3/4", 76 mm, Ø 12 mm

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, gruby trzpień 3/4"-3/4", 77 mm, Ø 12 mm

1,5 l/min

2 l/min

2 l/min

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

10-2108

10-2109

10-2110

Kod produktu

Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-3/8", 68 mm, Ø 6 mm

Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-1/2", 72 mm, Ø 8 mm

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 1/2"-3/4", 79 mm, Ø 8 mm

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej, cienki trzpień 3/4"-3/4", 82 mm, Ø 8 mm

2,5 l/min

2 l/min

3 l/min

3 l/min

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

10-2111

10-2113

10-2115

10-2117

Kod produktu

Filtr wykonany ze stali nierdzewnej, 
z elastyczną uszczelką ułatwiającą wyjmowanie.

Dysza do regulacji wlotu wody Kwasoodporna uszczelka 

Koniec górny: 
wlot wody regulowany 3-stopniowo za pomocą dyszy

I = minimum

II = umiarkowany

III = maksymalny

5 kg (prosięta, prosiaki)

20 kg (prosiaki, tuczniki)

50 kg (tuczniki, maciory, knury)

3/8”

1/2”

3/4”

Zastosowanie / waga (faza chowu) Średnica
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Poidło smoczkowe, mosiądz/stal

Gruby trzpień.
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Gwint mosiężny.
Trzystopniowa regulacja przepływu wody.

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal

Cienki trzpień.
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Gwint mosiężny.

Obejma do poidła smoczkowego

Do mocowania poideł smoczkowych.

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 1/2"-1/2", 64 mm, Ø 11 mm

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 1/2"-3/4", 71 mm, Ø 15 mm

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, gruby trzpień 3/4"-3/4", 71 mm, Ø 15 mm

1,5 l/min

2 l/min

2 l/min

Nazwa/typ

1/10

1/5

1/5

10-2101

10-2102

10-2103

Kod produktu

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-3/8", 55 mm, Ø 6 mm

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-1/2", 63 mm, Ø 8 mm

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 1/2"-3/4", 72 mm, Ø 8 mm

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal, cienki trzpień 3/4"-3/4", 77 mm, Ø 8 mm

2,5 l/min

2 l/min

3 l/min

3 l/min

Nazwa/typ

1/10

1/5

1/10

1/5

10-2104

10-2105

10-2106

10-2107

Kod produktu

Poidło smoczkowe, mosiądz/stal

Gwint mosiężny.
Trzystopniowa regulacja przepływu wody.
Wykonane ze stali nierdzewnej.

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 58 mm, Ø 12 mm 3 l/min

Nazwa/typ

1/1010-2135

Kod produktu

Obejma do poidła smoczkowego, 1/2" x 1/2", 15°

Obejma do poidła smoczkowego, 1/2" x 1/2", 30°

Obejma do poidła smoczkowego, 1/2" x 1/2", 45°

Obejma do poidła smoczkowego, 3/4" x 3/4", 30°

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

10-2138

10-2140

10-2137

10-2141

Kod produktu

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej

Z plastikową końcówką.
Trzystopniowa regulacja przepływu wody.
Wykonane ze stali nierdzewnej.

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 88 mm, Ø 8 mm

Poidło smoczkowe ze stali nierdzewnej 1/2", 58 mm, Ø 12 mm

3 l/min

3 l/min

Nazwa/typ

1/10

1/10

10-2131

10-2132

Kod produktu

10-2132

10-2131
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10-2508

Poidło miskowe dla prosiąt

Poidło miskowe dla loch (dzielone)

Nazwa/typ

1/1010-2512

Kod produktu

nakładaną w wysokiej temperaturze, co podnosi poziom higieny 
i wydłuża żywotność poidła.
Wnętrze zaworu (zraszacza) jest zabezpieczone metalowym sitkiem 
chroniącym przed zabrudzeniem i utratą szczelności.
Zraszacz jest wykonany ze stali nierdzewnej, 
bez możliwości regulacji przepływu wody.
Przyłącze gwintowane 1/2".
Miska o szerokości 8 cm.
Waga: 1,52 kg.

Żeliwny odlew jest pokryty powłoką antykorozyjną 

Poidło miskowe dla prosiąt

Zawór do 10-2508

Nazwa/typ

1/10

1

10-2508

10-2508-001

Kod produktu

10-2510

10-2512

Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

Poidło miskowe dla loch (dzielone)

Zawór ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Przepustowość 2-6 l/min.
Waga 1,67 kg.
Szerokość 13 cm.
Głębokość 12 cm.

Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.

Dzielona miska ułatwiająca dostęp do zaworu.
Zawór ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Przepustowość 2-6 l/min.
Waga 3,39 kg.
Szerokość 17,5 cm.
Głębokość 15,5 cm.

Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.

Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

Zawór do 10-2510

Nazwa/typ

1/10

1

10-2510

10-2510-001

Kod produktu
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10-2514

Poidło miskowe dla loch

Poidło miskowe dla loch

Uchwyt do zaworu 10-2543, 10-2522

Nazwa/typ

1/10

1

10-2523

10-2523-003

Kod produktu

Zawór ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Przepustowość 2-6 l/min.
Waga 3,06 kg.
Szerokość 17,5 cm.
Głębokość 15 cm.

Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.

Poidło miskowe dla loch

Zawór do 10-2514

Nazwa/typ

1/10

1

10-2514

10-2514-001

Kod produktu

10-2522

10-2523

Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

Poidło miskowe dla loch

Zawór dzielony, ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Przepustowość 2-6 l/min.
Waga 1,90 kg.
Szerokość 11,5 cm.
Głębokość 10 cm.

Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.

Zawór dzielony, ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Przepustowość 2-6 l/min.
Waga 2,84 kg.
Szerokość 15,3 cm.
Głębokość 14,5 cm.

Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.

Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

Uchwyt do zaworu 10-2543, 10-2522

Nazwa/typ

1/10

1

10-2522

10-2523-003

Kod produktu

10-2523-003

10-2523-003
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10-2182

Karmidło dla prosiąt Mini Piglet

Przeznaczone do ustawiania na posadzkach z tworzyw sztucznych 
lub innych posadzkach rusztowych.
Przy użyciu tego poidła można przyuczać prosięta w kojcu porodowym 
do pobierania suchej paszy, ale też podawać w nim mleko lub wodę.
Bardzo mocne i funkcjonalne, za pomocą uchwytu można je wygodnie 
przenosić. 
Podziałka dzieli karmidło na 5 części, przez co prosięta nie mogą 
wyrzucać z niego paszy.
Stoi tak stabilnie, że prosięta nie mogą się nim bawić 
i nie marnują paszy.
Średnica 24 cm.

Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Karmidło dla prosiąt Mini Piglet

Nazwa/typ

110-2182

Kod produktu

10-2160

Poidło ze zbiornikiem dla świń Selvan

Łatwo dostosować wysokość poidła do potrzeb zwierzęcia.
Najczęściej używane do podawania środków leczniczych 
lub preparatów uzupełniających.
Łatwe w montażu.
Pojemność 5 l.

Można je mocować na przegrodzie, ścianach lub drzwiach.

Poidło ze zbiornikiem dla świń Selvan

Nakrętka do poidła Selvan

Język poidła Selvan

Kolanko zaworu poidła Selvan

Rurka poidła Selvan

Śruba i motylek do poidła Selvan

Uszczelka fibrowa do poidła Selvan

Zawór do poidła Selvan

Tabliczka tylna mocowania Selvan

Nazwa/typ

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

10-2160

10-2160-001

10-2160-002

10-2160-003

10-2160-004

10-2160-005

10-2160-006

10-2160-007

10-2160-008

Kod produktu
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10-1015

Karmidło dla prosiąt TR-5

D
Wygodne, dokładne dawkowanie pokarmu w 12 różnych ustawieniach, 
nawet z pełnym lejem.
Ilość pokarmu można zmierzyć, a także zblokować dzięki zintegrowanemu 
deflektorowi.
Krawędź wykończona stalą nierdzewną, zapobiegającą obgryzaniu.
Higieniczne i łatwe do czyszczenia (nie posiada żadnych rogów, 
w których mógłby osiadać pokarm).
Posiada 3-centymetrowe nóżki.

la prosiąt.

Liczba zwierząt

Waga zwierząt

Ilość stanowisk

Pojemność paszy

Wysokość

Głębokość

Szerokość

Dane techniczne

25

6-30 kg

5

120 litrów

70 cm

30 cm

80,5 cm

Karmidło dla prosiąt TR-5

Uchwyt do karmidła TR-5

Nazwa/typ

1

1/10

10-1015

10-1015-001

Kod produktu

10-1015-001
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Karmidło dla prosiąt Maxi Hopper Pan

Zbiornik na paszę

Górny pojemnik Maxi Hopper

Przykrywka

Nazwa/typ

1

1

1

1

10-1021

10-1021-002

10-1001-001

10-1021-001

Kod produktu

Karmidło dla prosiąt Maxi Hopper Pan

Wykorzystywane podczas pierwszych 7 – 10 dni po odsadzeniu.
Pomaga przyzwyczaić do samodzielnego pobierania pasz stałych.
Można w nim również zadawać pasze mieszane półpłynne.
Użycie karmidła Maxi Hooper wymaga niewielkich nakładów pracy.
Jedno napełnienie zbiornika zasypowego wystarcza na cały dzień.
Karmidło działa jak normalny automat do pasz sypkich.
Zwierzęta szybko akceptują karmidło, które budzi ich ciekawość.
Może być wykorzystywane na wszystkich typach rusztów.
Jest łatwe do utrzymania w czystości, nie posiada zakamarków, 
w których mogłyby się gromadzić resztki pasz.

Automatyczne karmidło do żywienia nowo odsadzonych prosiąt.

10-1021

10-2183

Poidło płaskie Easy Pan

Do paszy suchej i płynnej oraz wody.
Łatwe w montażu i do przestawiania.
Stoi tak stabilnie, że prosięta nie mogą się nim bawić 
i nie marnują paszy.
Ilość cieków: 5.
Pojemność 2,6 l.
Wysokość 32 cm.
Średnica 27 cm.

Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Poidło płaskie Easy Pan

Nazwa/typ

110-2183

Kod produktu

Liczba zwierząt

Waga zwierząt

Pojemność  miski

Pojemność  zbiornika

Wymiary

Ilość komór

Dane techniczne

20-30

6-15 kg

9 litrów

21 litrów

68 cm x 42,5 cm

10
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 09-2058

 09-2055

 09-2056

 01-410501-4104

Agrolyt

Spray kontrolny Boarmate 

Kateter spiralny

Agrolyt 5kg

Agrolyt 1kg

Nazwa/typ

1/12

101-4105

01-4104

Kod produktu

Spray kontrolny Boarmate 80 ml

Spray kontrolny Boarmate 250 ml

Nazwa/typ

1/12

1/2

09-2055

09-2056

Kod produktu

Elektrolit w proszku dla cieląt i prosiąt.
Suplement diety dla cieląt i prosiąt do stabilizacji gospodarki 
wodnej i elektrolitycznej przy zaburzeniach trawienia (biegunce). 
Elektrolity wspierają uzupełnianie wody przez ścianę jelita, 
organizm staje się nawodniony, przywracając zwierzęciu witalność.
Zwalcza niechęć do jedzenia i picia, reguluje PH krwi.
Do ochrony organizmu przed skutkami odwodnienia, biegunki, stresu.
Podawać dwa razy dziennie: 
50 g preparatu rozpuścić w 2 litrach ciepłej wody.

Pomaga określić właściwy moment do inseminacji / krycia loch.
Stymuluje maciory.
Rozpylać przez ok. 2 sekundy.

Sprawdzony kateter jednorazowego użytku z uchwytem i wtyczką.
Optymalne uszczelnienie i stymulacja.

Kateter spiralny

Nazwa/typ

1/508-0009

Kod produktu

Spray kontrolny 250 ml

Nazwa/typ

1/1209-2058

Kod produktu

Spray kontrolny

Zapach knura służący do określenia najlepszego momentu do krycia 
lub inseminacji loch. 
Rozpylany bezpośrednio na pysk lochy.
Stosowany w celu zwiększenia libido.

 

Inseminator do sprawdzenia odruchu tolerancji powinien założyć ubranie ochronne, 
rozpylić (przez max. 2 sekundy) spray o zapachu knura w pobliżu maciory, 
następnie uciskać kolanem bok lochy w okolicach słabizny, potem uciskać dłońmi 
równocześnie oba boki lochy.

 08-0009
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Akcesoria do znakowania

Spray do znakowania Top Marker

Nazwa/typ Kod produktu

Spray do znakowania Top Marker 200 ml, zielony

Spray do znakowania Top Marker 200 ml, niebieski

Spray do znakowania Top Marker 200 ml, czerwony

Spray do znakowania Top Marker 400 ml, zielony

Spray do znakowania Top Marker 400 ml, niebieski

Spray do znakowania Top Marker 400 ml, czerwony

Spray do znakowania Top Marker 500 ml, czerwony

Spray do znakowania Top Marker 500 ml, zielony

Spray do znakowania Top Marker 500 ml, niebieski

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

07-0159

07-0158

07-0157

07-0162

07-0161

07-0160

07-0100

07-0101

07-0102

Podczas znakowania nie mają kontaktu bezpośredniego ze skórą zwierzęcia, 
co zapobiega przenoszeniu pasożytów lub drobnoustrojów między osobnikami.
Do znakowania bydła, kóz, świń.
Szybkoschnące.
O intensywnych kolorach i najwyższej jakości.

07-0159

07-0160

Spray do znakowania Raidex

Nazwa/typ Kod produktu

Spray do znakowania Raidex 400 ml, czerwony

Spray do znakowania Raidex 400 ml, zielony

Spray do znakowania Raidex 400 ml, niebieski

Spray do znakowania Raidex 400 ml, żółty

Spray do znakowania Raidex 400 ml, czarny

Spray do znakowania Raidex 400 ml, fioletowy

Spray do znakowania Raidex 400 ml, pomarańczowy

Spray do znakowania Raidex 400 ml, brązowy

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

07-0106

07-0107

07-0108

07-0109

07-0150

07-0151

07-0152

07-0153

07-0102

Uchwyt do sprayu do znakowania

Do łatwego rozpylania sprayu do znakowania i nie tylko.
Szczególnie polecany przy pracach na dużych powierzchniach.
Czysta i efektywna praca ze wszystkimi popularnymi typami aerozoli.
Chroni ręce pracownika.

Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt do sprayu do znakowania 107-0138 07-0138
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07-0116 07-011707-0115 07-0118 07-0119

07-0120 07-0121

Kredka do znakowania Raidex

Do szybkiego oznaczania owiec, świń, cieląt itp.
W plastikowej, obrotowej obudowie.
Zawartość ok. 60 g.
Najwyższa jakość.

Kredka do znakowania Top Marker

Do krótkotrwałego znakowania trzody chlewnej, 
owiec i bydła.
Ekonomiczna i efektywna.
Łatwa w użyciu.
Wysoka widoczność.
Zawartość ok. 60 ml.

07-0164

07-0165 07-0166

07-0123 07-0124 07-0125 07-0163

Nazwa/typ Kod produktu

Kredka do znakowania Raidex, czerwona

Kredka do znakowania Raidex, zielona

Kredka do znakowania Raidex, niebieska

Kredka do znakowania Raidex, fioletowa

Kredka do znakowania Raidex, czarna

Kredka do znakowania Raidex, pomarańczowa

Kredka do znakowania Raidex, żółta

Kredka do znakowania Raidex, biała

07-0115

07-0116

07-0117

07-0118

07-0119

07-0120

07-0121

07-0122

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

Nazwa/typ Kod produktu

Kredka do znakowania TopMarker, niebieska

Kredka do znakowania TopMarker, czerwona 

Kredka do znakowania TopMarker, zielona 

Kredka do znakowania TopMarker, żółta

Kredka do znakowania TopMarker, pomarańczowa

Kredka do znakowania TopMarker, fioletowa

Kredka do znakowania TopMarker, czarna

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

07-0123

07-0124

07-0125

07-0163

07-0164

07-0165

07-0166

07-0122



Tatuownica uszna jednorzędowa posiada miejsce na 7 znaków. 
Zgodnie z wymogami ARiMR tatuaż powinien znajdować się w obu małżowinach usznych.
W uchu prawym powinna być wytatuowana pierwsza część numeru gospodarstwa 
(PL + 5 pierwszych cyfr), a w uchu lewym pozostałe cyfry tworzące numer siedziby stada. 
W niewielkich stadach najczęściej stosuje się przekładanie znaków – najpierw tatuowana jest 
pierwsza część numeru stada, następnie znaki są wymieniane 
i na drugim uchu są tatuowane pozostałe cyfry.

Hodowca montuje w tatuownicy uderzeniowej numer siedziby stada. 
Tatuownica 07-0209 jest dwurzędowa, co oznacza, że w górnym rzędzie znajdą się litery PL i 5 pierwszych cyfr, 
a w rzędzie dolnym pozostałych 7 cyfr. Każdy znak ma 20 mm wysokości. 
By powstał tatuaż, wystarczy jeden raz, mocno, precyzyjnie uderzyć kolcami znaczników w grzbiet tucznika, 
następnie wetrzeć jeden z oferowanych przez nas specjalnych tuszy.
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Tatuownica uderzeniowa 

Tatuowanie

Poprzeczna.
Wykonana z metalu.
Do znaczników 20 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Tatuownica uderzeniowa, 2 x 7 cyfr, 20 mm 1/2007-0209

Tatuownica uderzeniowa może być używana tylko u tuczników 
przeznaczonych na rzeź! Uderzenie tatuownicą tej wielkości 
mogłoby zabić prosiaka, a maciorę długotrwale okaleczyć.

07-0209

Tatuownica do uszu

7 cyfr - wysokość 7 mm.
Ocynkowana.

Nazwa/typ Kod produktu

Tatuownica do uszu, 7 cyfr, 7 mm 1/207-0302

07-0302

Oznakowanie świń polega na zakładaniu świniom kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada. 
W przypadku świń innych niż hodowlane, kierowanych bezpośrednio do uboju, dopuszcza się wytatuowanie numeru 
identyfikacyjnego stada. 
Numerem identyfikacyjnym tatuowanym w przypadku trzody chlewnej jest numer siedziby stada i miejsca urodzenia. 
Jest on nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Producent trzody jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia i zgłoszenia tego faktu Agencji 
przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa, nie później jednak niż 21 dni od urodzenia.

Tatuownica uszna jednorzędowa posiada miejsce na 7 znaków. 
Zgodnie z wymogami ARiMR tatuaż powinien znajdować się w obu małżowinach usznych.
W uchu prawym powinna być wytatuowana pierwsza część numeru gospodarstwa 
(PL + 5 pierwszych cyfr), a w uchu lewym pozostałe cyfry tworzące numer siedziby stada. 
W niewielkich stadach najczęściej stosuje się przekładanie znaków – najpierw tatuowana jest 
pierwsza część numeru stada, następnie znaki są wymieniane 
i na drugim uchu są tatuowane pozostałe cyfry.

Hodowca montuje w tatuownicy uderzeniowej numer siedziby stada. Tatuownica 07-0204 posiada jeden rząd znaczników, 
natomiast tatuownica 07-0209 jest dwurzędowa, co oznacza, że w górnym rzędzie znajdą się litery PL i 5 pierwszych cyfr, 
a w rzędzie dolnym pozostałych 7 cyfr. Każdy znak ma 20 mm wysokości. 
By powstał tatuaż, wystarczy jeden raz, mocno, precyzyjnie uderzyć kolcami znaczników w grzbiet tucznika, 
następnie wetrzeć jeden z oferowanych przez nas specjalnych tuszy.

294

Tatuownica uderzeniowa 

Tatuowanie

Poprzeczna.
Wykonana z metalu.
Do znaczników 20 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Tatuownica uderzeniowa, 1 x 5 cyfr, 20 mm

Tatuownica uderzeniowa, 2 x 7 cyfr, 20 mm

1

1/20

07-0204

07-0209

Tatuownica uderzeniowa może być używana tylko u tuczników 
przeznaczonych na rzeź! Uderzenie tatuownicą tej wielkości 
mogłoby zabić prosiaka, a maciorę długotrwale okaleczyć.

07-0209

07-0204

Tatuownica do uszu

7 cyfr - wysokość 7 mm.
Ocynkowana.

Nazwa/typ Kod produktu

Tatuownica do uszu, 7 cyfr, 7 mm 1/207-0302

07-0302

Oznakowanie świń polega na zakładaniu świniom kolczyka z numerem identyfikacyjnym stada. 
W przypadku świń innych niż hodowlane, kierowanych bezpośrednio do uboju, dopuszcza się wytatuowanie numeru 
identyfikacyjnego stada. 
Numerem identyfikacyjnym tatuowanym w przypadku trzody chlewnej jest numer siedziby stada i miejsca urodzenia. 
Jest on nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Producent trzody jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia i zgłoszenia tego faktu Agencji 
przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa, nie później jednak niż 21 dni od urodzenia.



Kod produktuKod produktu

Tatuownica 7 mmTatuownica 20 mm 

Nazwa/typ

Płytka bez znaku 1/507-031907-0219

295

H
o

d
o

w
la

 t
rz

o
d

y

Znaczniki do tatuownicy

20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
7 mm - do tatuownicy 07-0302.
Z hartowanej, nierdzewnej stali.

Kod produktuKod produktu

Tatuownica 7 mmTatuownica 20 mm 

Nazwa/typ

Kod produktuKod produktu

Tatuownica 7 mmTatuownica 20 mm 

Nazwa/typ

Znacznik "0"

Znacznik "1"

Znacznik "2"

Znacznik "3"

Znacznik "4"

Znacznik "5"

Znacznik "6/9"

Znacznik "7"

Znacznik "8"

Komplet cyfr "0" do "9"

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1

07-0320

07-0321

07-0322

07-0323

07-0324

07-0325

07-0326

07-0327

07-0328

07-0329

07-0220

07-0221

07-0222

07-0223

07-0224

07-0225

07-0226

07-0227

07-0228

07-0229

Litera do tatuownicy

Litera "L" lub "P".
20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
7 mm - do tatuownicy 07-0302.
Z hartowanej, nierdzewnej stali.

Płytka bez znaku

20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
7 mm - do tatuownicy 07-0302.
Z hartowanej, nierdzewnej stali.
Używana w celu zrobienia odstępu między znakami.

Litera "L" do tatuownicy

Litera "P" do tatuownicy

1/10 

1/10 

07-0341

07-0345

07-0241

07-0245



296

07-0514

07-0516

Szczypce do nacinania uszu 

Kieszonkowe.
Wykonane ze stali nierdzewnej.

 

Szczypce do nacinania uszu "V"

Szczypce do nacinania uszu "U"

Nazwa/typ

1/10

1/10

07-0514

07-0516

Kod produktu

 07-0523

 07-0500

 07-0504

Tusz do tatuowania Raidex, czarny, farba, 60 g

Tusz do tatuowania Raidex, zielony, farba, 60 g

Nazwa/typ

1/50

1/50

07-0502

07-0503

Kod produktu

Spray do tatuowania TopMarker, czarny, 225 ml

Nazwa/typ

107-0523

Kod produktu

Tusz do tatuowania Raidex, czarny, roll-on, 65 ml

Nazwa/typ

1/4007-0500

Kod produktu

Tusz do tatuowania Raidex, czarny, pasta, 600 g

Nazwa/typ

1/2207-0504

Kod produktu

Spray do tatuowania TopMarker

Tusz do tatuowania Raidex

Tusz do tatuowania Raidex

Wysokiej jakości tusz do tatuowania w postaci aerozolu.
Czarny.

 

Czarnyk.
Gotowy do użycia.
Z dozownikiem kulkowym ułatwiającym nanoszenie tuszu na skórę.

Czarny.
W postaci pasty - gotowy do użycia.

 07-0503

 07-0502

Tusz do tatuowania Raidex

W postaci farby - gotowy do użycia.
Wetrzeć lub wmasować w okolicy tatuażu.
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 07-0506

 07-0508

 07-0522

Poduszka do tatuażu, kompletna

Nazwa/typ

1/3007-0508

Kod produktu

Tusz do tatuowania TopMarker, czarny, 1000 ml

Nazwa/typ

1/607-0522

Kod produktu

Tusz do tatuowania Raidex

Poduszka do tatuażu kompletna

Tusz do tatuowania TopMarker

Czarny.
Niezmywalny.
Gwarantuje czytelny tatuaż wykonany tatuownicami zaciskowymi 
lub uderzeniowymi.

Kompletna - z pokrywką i uchwytem.
Z wkładem filcowym.
Idealna do pracy z płynnym tuszem do tatuownicy.
Dedykowana do wszystkich rodzajów tatuownicy uderzeniowej.

Tusz do tatuowania Raidex, czarny, 500 ml

Tusz do tatuowania Raidex, czarny, 1000 ml

Nazwa/typ

1/10

1/6

07-0506

07-0507

Kod produktu

 07-0509

Tusz do mięsa Raidex, brązowy, 1000ml

Nazwa/typ

1/607-0509

Kod produktu

Tusz do mięsa Raidex

Przeznaczony do znakowania mięsa.
Brązowy.
Zawartość 1000 ml.
Spełnia warunki Dyrektywy UE 94/36/EG.
 

Czarny.
Zmywalny.
Idealny do użycia ze szczypcami do tatuażu i stemplami.
Zawartość 1000 ml.
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Hodowla owiec

Uprząż znakująca dla barana

Kreda Raidex

Kreda 

Do kredy, do oznaczania okresu rui.
Dostarczana bez kredy.

Do oznaczania rui.
Do uprzęży dla barana.
W blaszanym pojemniku.
Nadaje się do użytku latem i zimą.

Do oznaczania rui.
Do uprzęży dla barana.
W metalowym pojemniku.
Nadaje się do użytku latem i zimą.

Uprząż znakująca dla barana, skóra

Uprząż znakująca dla barana, nylon

Nazwa/typ

1

1

03-0011

03-0012

Kod produktu

 03-0011

 03-0012

Kreda Raidex, czerwona

Kreda Raidex, niebieska

Kreda Raidex, zielona

Kreda Raidex, żółta

Nazwa/typ

1/5

1/5

1/5

1/5

03-0013

03-0014

03-0015

03-0016

Kod produktu

Kreda, czerwona

Kreda, niebieska

Kreda, zielona

Kreda, żółta

Nazwa/typ

1

1

1

1

03-0056

03-0057

03-0058

03-0059

Kod produktu
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 03-0001

 03-0004

 01-1220 03-0003-002 03-0002-002 01-1223

 03-0003

Wykonane z tworzywa sztucznego.
6 smoczków.
W komplecie ze smoczkami i zaworami.
Spłaszczone z dwóch stron.
Wzmocnione.
Bez przykrywki i wieszaka, które można dokupić osobno.

Wiadro do pojenia jagniąt 

Wiadro do pojenia jagniąt 

Części zapasowe i akcesoria do wiader do pojenia jagniąt

Wykonane z tworzywa sztucznego.
W komplecie ze smoczkami i zaworami.
Spłaszczone z dwóch stron.
Wzmocnione.
Bez przykrywki i wieszaka, 
które można dokupić osobno.

Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0001

Zawór do wiadra do pojenia jagniąt 03-0001

Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0003, 03-0004 i butelki 03-0006

Zawór kompletny do wiadra do pojenia cieląt

do pojenia cieląt, szaraPrzykrywka do wiadra 

Wieszak do wiadra do pojenia, ocynkowany

Nazwa/typ

1/6

1/6

1/10

1/10

1/10

1/10

03-0002-001

03-0002-002

03-0003-002

01-1220

01-1223

01-1222

Kod produktu

 01-1222

Wiadro do pojenia jagniąt, 6 smoczków

Nazwa/typ

1/203-0001

Kod produktu

Wiadro do pojenia jagniąt, 5 smoczków

Wiadro do pojenia jagniąt, 3 smoczki

Nazwa/typ

1/2

1/2

03-0003

03-0004

Kod produktu

 03-0002-001
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 03-0005

 03-0068

 03-0006

 03-0021

 03-0005-001

Butelka do karmienia jagniąt Anti-Vac

Ze smoczkiem.
Indywidualnie regulowany przepływ mleka.
Duża średnica szyjki umożliwiająca łatwe napełnianie.
Z podziałką.

Butelka do karmienia jagniąt Anti-Vac

Smoczek do butelki 03-0005

Nazwa/typ

1/4

1/4

03-0005

03-0005-001

Kod produktu

Butelka do karmienia jagniąt 1 l

Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0003, 03-0004 

i butelki 03-0006

Nazwa/typ

1/6

1/10

03-0006

03-0003-002

Kod produktu

Butelka do karmienia jagniąt

Uchwyt do butelek dla jagniąt „Anit-Vac”

Ze smoczkiem.
Z podziałką.
Z oczkiem do zawieszenia na dnie butelki.

D
Na 5 butelek Anti-Vac (03-0005).
Plastikowa otulina wydłuża żywotność produktu.

o zawieszenia np. na ogrodzeniu, płocie, itp.

Butelka do pojenia owiec i jagniąt z sondą Roslam

Nazwa/typ

103-0021

Kod produktu

Uchwyt do butelek dla jagniąt Anti-Vac

Nazwa/typ

103-0068

Kod produktu

Butelka z sondą Roslam

Dla jagniąt.
Butelka z zatyczką.
Do płynów żywieniowych.

 03-0003-002
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 03-0019

 03-0042

 03-0020

Smoczek z nakrętką dla owiec, 5 szt.

Nazwa/typ

103-0019

Kod produktu

Spray inicjujący zapach owiec adOPT, 200ml

Nazwa/typ

103-0042

Kod produktu

Aplikator pigułek

Nazwa/typ

103-0020

Kod produktu

Smoczek z nakrętką dla owiec

Aplikator pigułek

Wykonany z lateksu.
Pasuje do wszystkich standardowych butelek 
Z gwintem o średnicy zewnętrznej 25 mm.
Naśladuje naturalny kształt sutka matki.
Zastosowano specjalny kanał, który zapewnia przepływ powietrza podczas ssania.

 03-0041

Płaszczyk dla jagniąt czerwony, 25 szt.

Nazwa/typ

103-0041

Kod produktu

Spray inicjujący zapach owiec adOPT

Imituje naturalny zapach jagniąt i owiec.
Zapobiega instynktownemu odrzuceniu nowych jagniąt przez owce.
Naukowo zaawansowana mieszanka olejków eterycznych.

Metalowy, z gumową głowicą.
Dla pigułek o rozmiarze około 15 - 20 mm.
Długość całkowita około 30 cm.

Do ochrony nowonarodzonych jagniąt przed zimnem.
Chroni przed wychłodzeniem i zmniejsza śmiertelność.
Wiatro- i wodoodporny.
Rozmiar uniwersalny.
Kolor czerwony.
25 sztuk.

Płaszczyk dla jagniąt 

 03-0063

Sonda,  17 mm, 150 cmØ

Nazwa/typ

103-0063

Kod produktu

Długość 150 cm.
Średnica 7 mm.
Główka 25 mm.

 

Sonda
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 03-0060

Kleszcze do kastracji baranów

Nazwa/typ

103-0060

Kod produktu

Kleszcze do kastracji baranów

Długość całkowita około 23 cm.
Szerokość szczęk 43 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Do bezkrwawej kastracji.

 03-0061

Bezkrwawy kastrator

Nazwa/typ

103-0061

Kod produktu

Długość całkowita około 45 cm.
Szerokość szczęk 8 cm.
Odporne na rdzę.
Drewniane uchwyty.
Do bezkrwawej kastracji.

Bezkrwawy kastrator

Aplikator do kółek zaciskowych

Niezawodny i łatwy w obsłudze.
Ocynkowany.

Nazwa/typ Kod produktu

Aplikator do kółek zaciskowych 1/202-0009

Kółka zaciskowe

Do zakładania przy użyciu aplikatora 02-0009.

Nazwa/typ Kod produktu

Kółka zaciskowe, 100 szt.

Kółka zaciskowe, 500 szt.

1/10

1/5

02-0011

02-0012

02-0009

03-0024

03-0023

Nożyce do racic, 26 cm

Nożyce do racic, nieząbkowane

Nazwa/typ

1/6

1/6

03-0023

03-0024

Kod produktu

Dla owiec.
Malowane na zielono.
26 cm.
Metalowe.
Wysoka jakość ostrzy.
Mocne i trwałe.

Nożyce do racic



03-0031

03-0034
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 03-0069

 03-0070

Nóż do korekcji racic, zagięty, składany

Nazwa/typ

103-0069

Kod produktu

Nóż do korekcji racic owiec i kóz Profi

Nazwa/typ

103-0070

Kod produktu

Z
Krótkie ostrze, wykonane z wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej.
Bardzo długa żywotność produktu, doskonałe właściwości do ponownego ostrzenia.
Precyzyjne wykończenie.
Impregnowana, drewniana rękojeść, o ergonomicznym kształcie.

agięte ostrze, dla profesjonalnych korektorów owiec i kóz.

D
Z obustronnym, krótkim ostrzem, wykonanym z wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej.
Bardzo długa żywotność produktu, doskonałe właściwości do ponownego ostrzenia.
Precyzyjne wykończenie.
Impregnowana, drewniana rękojeść, o ergonomicznym kształcie.

la profesjonalnych korektorów racic owiec i kóz.

Nóż do korekcji racic, zagięty, składany

Nóż do korekcji racic owiec i kóz Profi

Nożyce do kopyt Felco

Łatwa wymiana ostrzy.
Łatwe i precyzyjne cięcie nawet grubych i suchych kopyt.
Łatwe do czyszczenia dzięki powłoce xylanowej.
Wygodne w użyciu dzięki gumowemu mechanizmowi 
stopującemu oraz amortyzatorowi.
Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty.
Unikalny obracający się uchwyt modelu 03-0025 zapobiega 
zapaleniom ścięgien, modzelom i sztywnieniu palców.

Nożyce do kopyt Felco

Nożyce do kopyt Felco Standard

Górne ostrze do 03-0025 i 03-0026

Dolne ostrze do 03-0025 i 03-0026

Zapasowa sprężyna niklowana 03-0025 i 03-0026

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

03-0025

03-0026

03-0025-001

03-0025-002

03-0025-003

Kod produktu

03-0025

03-0026

Kij pasterski, 148 cm

Kij pasterski, plastikowy, 90 cm

Nazwa/typ

1

1

03-0031

03-0034

Kod produktu

Kije pasterskie

03-0034 wykonany ze stali nierdzewnej, z aluminiowym hakiem.
03-0034 cały wykonany z wyjątkowo wytrzymałego plastiku.

Stabilne i lekkie.
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01-3307

01-3305

01-3306

Spray pielęgnacyjny do racic

Zawartość 400 ml.
Przeznaczony dla krów i owiec.
Jego użycie ma na celu wzmocnienie i ochronę racic.
Codzienna pielęgnacja pozwala na zapobieganie chorobom racic.
Składniki: olejki z drzewa herbacianego, sok z aloesu, oregano, nagietek 
oraz olej z wątroby dorsza wykazują działanie przeciwzapalne, 
wspomagają wzrost i regenerację tkanek.
Sposób użycia: rozpylanie na czyste i suche racice z odległości 5-10 cm.

01-3311Spray pielęgnacyjny do racic, 400 ml

Nazwa/typ

1/1201-3311

Kod produktu

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 125 ml

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 250 ml

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 1000 ml

Nazwa/typ

1

1

1

01-3305

01-3306

01-3307

Kod produktu

Środek do pielęgnacji racic Claufit

Produkt czyszczący i pielęgnacyjny. 
Pielęgnuje i chroni naturalny charakter racic i kopyt.
Przeznaczony dla bydła, owiec i koni.

Fartuch zapobiegający pokryciu, krótki - 40/33 x 60 cm

Fartuch zapobiegający pokryciu, długi - 50/43 x 60 cm

Nazwa/typ

1

1

03-0038

03-0039

Kod produktu

Fartuch zapobiegający pokryciu

Wykonany z płótna.
Zapobiega pokryciu.

 03-0030

 03-0039

 03-0038

But ochronny dla owiec

Nazwa/typ

103-0030

Kod produktu

Wykonany ze skóry.
Trwały.
Łatwy do założenia dzięki sznurówkom.

But ochronny dla owiec



 03-0072

 03-0053 03-0052

 03-0044
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Obroża dla owiec i kóz, żółta, 60 cm

Obroża dla owiec i kóz, niebieska, 60 cm

Obroża dla owiec i kóz, czerwona, 60 cm

Obroża dla owiec i kóz, zielona, 60 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

03-0044

03-0045

03-0046

03-0047

Kod produktu

 03-0073

 03-0047

 03-0046

 03-0045

Długość 60 cm.
Szerokość 2,5 cm.
Nylonowa. 
Ze skórzanym wzmocnieniem.
Z D-ringiem.

Regulowany rozmiar za pomocą sprzączek, dzięki czemu można 
go dostosować do każdej alpaki, bez względu na jej wiek.
Specjalna konstrukcja zapobiega nadmiernemu naciskowi 
na wrażliwy nos alpak, nawet podczas prowadzenia.
Praktyczne zapięcie.
Wykonany z nylonu.
Nadaje się do prania.

Obroża dla owiec i kóz 

Kantar dla alpak

Kantar dla owiec i baranów ze skóry

Kantar dla owiec i baranów z nylonu, żółty

Kantar dla owiec, z paskiem na podbródek, niebieski  

Kantar dla owiec, czerwony

Nazwa/typ

1/10

1/10

1

1

03-0052

03-0053

03-0071

03-0072

Kod produktu

Kantar dla owiec i baranów 

Wytrzymały.
Regulowany.

Kantar dla alpak

Nazwa/typ

103-0073

Kod produktu



 10-8034-001

 10-8034-002

Zestaw ostrzy Profi do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4

Zestaw ostrzy do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4

Ostrze górne Profi, 4 zęby

Ostrze górne, 4 zęby

Nazwa/typ

1

1

1

1

10-8034-001

10-8034-002

10-8034-003

10-8034-004

Kod produktu

306

Zoptymalizowany wklęsły szlif ostrzy.
Zwiększona zdolność tnąca.
Wydłużona żywotność materiału.
Hartowana stal.

Ostrza do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4

Maszynka do strzyżenia owiec Constanta 4

Nowoopracowana i sprawdzona technologia silnika daje ogromną siłę napędową.
Nie traci mocy przy strzyżeniu zwierząt o sfilcowanej i zanieczyszczonej sierści.
Specjalny system chłodzenia sprawia, że niezależnie od pozycji w czasie pracy 
maszynka się nie nagrzewa.
Filtr powietrza może być wymieniony bez użycia narzędzi.
Głowica maszynki z ciśnieniowego odlewu aluminium 
z otworami wentylacyjnymi.
Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia wygodną pracę.
Noże tnące wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 
hartowanej wg specjalnej technologii HEC, dzięki czemu 
są bardziej trwałe i zachowują szczególnie dobre właściwości tnące.
Dostarczana w wygodnej i praktycznej skrzynce z tworzywa sztucznego.

Maszynka do strzyżenia owiec Constanta 4

Noże zapasowe do maszynki Constanta 

Górne ostrze 4 ząbki

Dolne ostrze 13 ząbków

Nazwa/typ

1

1

1

1

10-8034

10-8001-007

10-8001-008

10-8001-013

Kod produktu

10-8034

10-8001-013

10-8001-008

Napięcie

Moc

Obroty

Częstotliwość

Wymiary

Liczba obrotów/min

Głośność pracy

Waga (bez kabla)

Przewód

Dane techniczne

230 V

400 W

2400 cięć na minutę

50 Hz

8,0  x 10,8  x 35,5 cm

2400

87 dB

1468 g

3 m

 10-8015

Nożyce do strzyżenia owiec

Nazwa/typ

1/5003-0054

Kod produktu

Maszynka ręczna

Nazwa/typ

110-8015

Kod produktu

Wysokiej jakości ostrza.
Całkowita długość około 31 cm.
Długość ostrza tnącego 16 cm.
Można nimi również strzyc trawę w miejscach niedostępnych dla kosiarki.

Szeroko rozstawione zęby.
Około 25 cm długości.
Szerokość cięcia 45 mm.

Nożyce do strzyżenia owiec

Maszynka ręczna

 03-0054



Poidło pływakowe S190 

Wykonane z żeliwa malowanego proszkowo.
Z mosiężnym zaworem pływakowym.
Pojemność: 2 litry.
Pokrywa ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Przepustowość: 6,5 l/min przy ciśnieniu 2-3 barów.

10-208110-2081-003

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe żeliwne S190

Zawór pływakowy do poidła pływakowego, zielony

1

1/10

10-2081

10-2081-003
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Karmidło dla cieląt i owiec

Pojemność: 6 litrów.
Wymiary: 23 x 12/21 x 22 cm.

10-1009Karmidło dla cieląt i owiec, oliwka

Nazwa/typ

1/3010-1009

Kod produktu

10-2078

Poidło - karmidło 95,5 x 21 x 12 cm

Nazwa/typ

110-2078

Kod produktu

Poidło-karmidło

Idealne dla owiec i kóz.
Z kratką pozwalającą na kontrolowanie spożytej paszy.
Wykonane ze szczególnie trwałego tworzywa sztucznego.
Możliwość zawieszenia na każdym elemencie o grubości do 5 cm.
Pojemność: ok. 8 litrów.
Wymiary: szer. 95,5 cm, głęb. 21 cm (bez uchwytów 14,5 cm), wys. 12 cm.

Karmidło podłużne

Karmidło podłużne 42 l

Uchwyt na 2 karmidła podłużne 42 l

Nazwa/typ

1

1

10-1023

10-1023-001

Kod produktu

10-1023-001

10-1023

Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
Wymiary: szer. 100 cm, głęb. 35 cm (bez uchwytów 28 cm), 
wys. 24 cm. Pojemność: 42 litry.
Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
Możliwość zawieszenia na każdym elemencie 
o grubości do 5 cm.
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10-2084

Poidło pływakowe S522

Wykonane z polipropylenu.
Z plastikowym zaworem pływakowym.
Wymiary: 29 x 25,5 x 14,5 cm.
Dopływ wody 1/2" z lewej lub prawej strony.
Korek spustowy ułatwia czyszczenie.
Szczególnie polecane dla bydła i koni.
Maks. pojemność: 3 litry.

10-2084-001

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe S522

Zawór pływakowy do poidła S522

Korek spustowy do poidła S522

1/9

1/10

1

10-2084

10-2084-001

10-2084-002

10-2044

Poidło z zaworem pływakowym S30

Poidło wykonane z wysokiej jakości tworzywa.
Pojemność: 5 litrów.
Zawór pływakowy, ok. 6,5 l/min. (2-3 bary).
Możliwość podłączenia wody z prawej lub lewej strony (½”).
Wraz z zaworem 10-2079-001 jest możliwość podłączenia 
do niskiego ciśnienia.
Zawór umieszczono pod zatrzaskową pokrywą tak, 
by szybko można było się do niego dostać.
Z otworem odpływowym do łatwego czyszczenia.
Możliwość montażu na ścianie i rurociągu.
Waga: 2,3 kg.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z zaworem pływakowym S30 

Zawór niskociśnieniowy pływakowy

Zawór pływakowy do poidła pływakowego, zielony

Uchwyty do montażu poidła, para

1

1

1/10

1

10-2044

10-2079-001

10-2081-003

10-2392-001

10-2079-00110-2081-003

Parametry techniczne:
Poidło 10-2358 (150 l) - bez odpływu;
wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 102 x 73 x 36 cm,
wymiary na spodzie (dł. x szer.): 80 x 53 cm.
Poidło 10-2359 (380 l) - z odpływem;
wymiary górne (dł. x szer. x wys.): 130 x 85 x 62 cm, 
wymiary na spodzie (dł. x szer.): 95 x 45 cm.
 

Poidło pastwiskowe owalne

Stabilne i niedrogie poidło do użytku zewnętrznego.
Odporne na promienie UV.
Łatwe do przestawiania, z krawędzią stabilizującą.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pastwiskowe 150 l, owalne

Poidło pastwiskowe 380 l, owalne

Korek spustowy do kuwety Kombi / poideł pastwiskowych

1

1

1

10-2358

10-2359

01-3371-001

10-2358

10-2359

01-3371-001
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Farba do znakowania owiec TopMarker, czerwona

Farba do znakowania owiec TopMarker, niebieska

Farba do znakowania owiec TopMarker,  zielona 

Nazwa/typ

1

1

1

07-0135

07-0136

07-0137

Kod produktu

07-0135 07-0136 07-0137

Farba do znakowania owiec TopMarker 

Do znakowania jagniąt i owiec.
Szybko schnąca.
Do stosowania z cyframi do znakowania.

Auto-Tanker

10-2090Nazwa/typ Kod produktu

Auto-Tanker 110-2090

Z zaworem niskociśnieniowym.
Zalecany na pastwiska.
O
Łatwy do montażu w każdym miejscu.
Wlot wody 1/2".

budowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej.

07-0154 07-0156 07-0155

Spray znakujący dla owiec TopMarker, czerwony 500 ml

Spray znakujący dla owiec TopMarker, zielony 500 ml

Spray znakujący dla owiec TopMarker, niebieski 500 ml

Nazwa/typ

1

1

1

07-0154

07-0155

07-0156

Kod produktu

Spray znakujący dla owiec TopMarker 

Do szybkiego znakowania owiec.
Trwały i szybko schnący.
Łatwy do usunięcia ze ściętej wełny.
Prosta i skuteczna identyfikacja.
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Siatki dla owiec

11-036211-036311-0359

Złączka Litzclip do linki 3 mm, 10 szt.

Złączka krzyżowa Litzclip do linki 3 mm, 5 szt.

Złączka Litzclip T do linki 3 mm, 5 szt.

Nazwa/typ

1

1

1

11-0359

11-0362

11-0363

Kod produktu

Złączki do naprawy siatek Litzclip 

Galwanizowana blaszka zapewnia maksymalną przewodność prądu.
Odporne na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne 
plastikowe zatyczki zapewniają szybkie i trwałe połączenie.

Proste rozwiązanie do naprawy zerwanych linek o grubości około 3 mm.

Siatki do ogrodzenia elektrycznego o rozstawie elementów przewodzących dostosowanym do hodowli owiec. 
Idealnie sprawdzają się do budowy ogrodzeń przenośnych jest możliwość łączenia kilku siatek z rzędu. 
Optymalne przewodzenie impulsu elektrycznego do najdalszego końca siatki dzięki miedzianemu przewodnikowi 
w górnej lince! 20-krotnie wyższe przewodnictwo w porównaniu do standardowych siatek!
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Siatka dla owiec

Wysokość siatki 90 lub 108 cm.
Długość 50 m.
Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
14 stabilnych plastikowych palików.
Zgrzewane łączenia.
Wzmocniona górna linka.
Plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
Górny izolator i stoper zapobiegający obluzowaniu się siatki.

Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa

Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, podwójny szpic, pomarańczowa

Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa

Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, podwójny szpic, pomarańczowa

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

11-2010

11-2011

11-2012

11-2013

Kod produktu
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Siatka dla owiec

Wysokość siatki 90 lub 108 cm. 
Długość 50 m.
14 stabilnych plastikowych palików.
Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
Dodatkowo wzmacniane plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
Górny izolator i stoper zapobiegający obluzowaniu się siatki.
Dodatkowe przewodniki Niro.
Znacznie lepsze przewodzenie prądu.
Zgrzewane łączenia.
Wzmocniona górna linka.

Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa

Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, podwójny szpic (3 linki), pomarańczowa

Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, podwójny szpic, pomarańczowa

Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa

Nazwa/typ

1

1/10

1/10

1

11-2015

11-2017

11-2019

11-2022

Kod produktu

3



Bardzo lekka, ale wyjątkowo solidna i trwała.
Łatwa w montażu i demontażu. 
Bardzo łatwa wymiana w porównaniu do tradycyjnych siatek.
Paliki z włókna szklanego ze stopką i stalowym grotem.
Odstęp od podłoża umożliwia i ułatwia wykoszenie 
(zwierzęta zjadają najczęściej trawę pod siatką), 
zapobiegając tym samym odprowadzaniu prądu przez trawę - 
znacząco zwiększa to efekt wstrząsowy.
Poprzez zastosowanie przewodów AKO TriCOND zapewnia bardzo małą oporność, 
a to oznacza bardzo dużą zdolność przewodzenia.
Siatka ma 50 m długości oraz 15 stabilnych palików 
z włókna szklanego.
Kolor linek TriCOND żółto-czarny.
Z dodatkowymi podporami pionowymi co 90 cm,
w kolorze czarnym.
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Siatka dla owiec 

Siatka dla owiec 50 m, 105 cm, pojedynczy szpic, żółta 

Palik żółty do siatki dla owiec, 105 cm, pojedynczy szpic

Nazwa/typ

1

1

11-2029

11-2129

Kod produktu
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3

Siatka dla owiec Titan 50 m, 90 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa

Siatka dla owiec Titan 50 m, 90 cm, podwójny szpic, pomarańczowa

Siatka dla owiec Titan 50 m, 108 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa

Siatka dla owiec Titan 50 m, 108 cm, podwójny szpic, pomarańczowa

Nazwa/typ

1

1

1

1

11-2026

11-2036

11-2037

11-2038

Kod produktu

Siatka dla owiec Titan

Specjalnie zaprojektowana do nierównych pastwisk.
Pionowe druty zostały zastąpione podporami z tworzywa 
sztucznego o odstępie 30 cm.
Wysokość siatki i palików 90 lub 108 cm. Długość 50 m.
14 stabilnych plastikowych palików.
Przewodzi prąd poziomo przewodnikami ze stali nierdzewnej 3 x 0,20 mm.
Górny izolator i stoper zapobiegający obluzowaniu się siatki.
Plastikowe paliki z galwanizowanymi grotami.
Zgrzewane łączenia.
Wzmocniona górna linka.
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Taśma niebieska do siatek dla dzikich zwierząt 250 m

Siatka do ochrony przed wilkami, 95 cm, 50 m

Siatka do ochrony przed wilkami, 108 cm

Zapasowy palik do siatki dla wilków, 95 cm, podwójny szpic, czarny

Zapasowy palik do siatki dla wilków, 95 + 30 cm, podwójny szpic, czarny

Zapasowy palik do siatki dla wilków, 108 + 30 cm, podwójny szpic, czarny

Zapasowy izolator do siatki

Korek zapasowy do siatki

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

1

11-2025

11-2046

11-2047

11-2048

11-2049

11-2050

11-2114

11-2115

Kod produktu

Siatka do ochrony przed wilkami

Cechy produktu:
Dostępna w dwóch różnych wysokościach – 95 i 108 cm 
do ostatniego poziomu linki + dodatkowe 30 cm 
poprzez zastosowanie taśmy ostrzegawczej 
(nie jest ona częścią zestawu, należy dokupić oddzielnie).
15 zintegrowanych, czarnych palików z podwójną szpicą.
6 x przewodników TriCOND, każdy wykonany ze splotu 
3 x 0,30 mm zapewniają wysoką przewodność.
Nieelektryczny splot przy gruncie, 
chroniący przed podkopywaniem.
Ulepszona stabilność i równowaga dzięki zastosowaniu 
pionowych rozpór co 30 cm.
Bardzo duża odległość od gruntu – pierwszy przewodnik 
na wysokości 18 cm.

Wilki wróciły i musisz chronić przed nimi swoje stado. 
Nowo opracowana przez firmę AKO siatka elektryczna 
do ochrony przed wilkami, to efektywne rozwiązanie 
dla problemu ochrony Twojego stada.

Sprawdzone pionowe rozpory z siatek serii Titan zapewniają 
stabilność nawet na pagórkowatym i nierównym gruncie. 
Dodatkowe wydłużenie o 30 cm i zastosowanie taśmy 
ostrzegawczej zapewnia ochronę przed przeskakiwaniem 
przez ogrodzenie. 

Nieelektryczny splot przy gruncie zapobiega podkopywaniu. 
Sprawdzone w naszych siatkach dla owiec paliki zapewniają 
szybki montaż.

Badania przeprowadzone przez Instytut Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Saksonii dowiodły, 
że rekomendowana wysokość siatki elektrycznej chroniącej przed dzikimi zwierzętami
powinna wynosić co najmniej 90 cm.

Taśma ostrzegawcza:
optyczny czynnik wczesnego ostrzegania dla wilków oraz dodatkowa 
wymierna ochrona Twoich owiec!

11-2114

11-2115

11-2025
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Hodowla drobiu

Inkubator jaj COVATUTTO 162 ze sterownikiem cyfrowym + IS

Zasilanie 230 V.
Trzypoziomowy.
Każdy poziom może być obsługiwany za pomocą oddzielnego silnika.
Posiada okienko, oświetlenie wnętrza i termometr cyfrowy.
Wytrzymały i trwały.
Każda taca wymaga siłownika (brak w zestawie).

kurze   

gęsie   

kacze   

indycze   

perlicze   

bażancie   

kuropatwy   

przepiórcze 

162

45

120

96

180

180

252

420

Rodzaj jaj max. ilość

Inkubator jaj COVATUTTO 162 ze sterownikiem cyfrowym + IS

Silnik do inkubatorów COVATUTTO 162/108

Nazwa/typ

1

1

04-0145

04-0146

Kod produktu

04-0146

04-0094

Inkubator jaj COVATUTTO 24 ze sterownikiem cyfrowym + IS

Zasilanie 230 V.
Wytrzymały i trwały.
Łatwy do czyszczenia.
Nadaje się do wszystkich rodzajów jaj.
Jednorazowo może zmieścić do 24 jaj.
Termometr cyfrowy.
Posiada ręczny mechanizm obracania jaj, który ma być stosowany cyklicznie: 

01 obrót 180  co godzinę.
Opcjonalnie do zainstalowania silnik automatycznego obracania jaj 
(brak w zestawie).

kurze   

gęsie   

kacze   

indycze   

perlicze   

bażancie   

kuropatwy   

przepiórcze 

24

6

20

16

30

30

42

70

Rodzaj jaj max. ilość

04-0169

Inkubator jaj COVATUTTO 24 ze sterownikiem cyfrowym + IS

Silnik do inkubatorów COVATUTTO 24 Eco 24/54

Nazwa/typ

1

1

04-0169

04-0094

Kod produktu
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Inkubator jaj COVATUTTO 54 + IS

Zasilanie 230 V.
W

01 obrót 180  co godzinę.
Opcjonalnie do zainstalowania silnik automatycznego obracania jaj 
(brak w zestawie).

ykonany z odpornego materiału izolacyjnego.
Łatwy do czyszczenia.
Zintegrowany z pojemnikiem wilgotności.
Idealny dla wszystkich rodzajów jaj.
Maksymalnie do 54 jaj.
Wyposażony w termostat elektroniczny.
Wartość odczytuje się z zewnątrz.
Wyposażony w ręczny mechanizm obracania jaj, który ma być stosowany cyklicznie: 

Zasilanie 230 V.
W

01 obrót 180  co godzinę.
Opcjonalnie do zainstalowania silnik automatycznego obracania jaj 
(brak w zestawie).

ykonany z odpornego materiału izolacyjnego.
Łatwy do czyszczenia.
Zintegrowany z pojemnikiem wilgotności.
Idealny dla wszystkich rodzajów jaj.
Maksymalnie do 24 jaj.
Wyposażony w termostat elektroniczny.
Wartość odczytuje się z zewnątrz.
Wyposażony w ręczny mechanizm obracania jaj, który ma być stosowany cyklicznie: 

04-0094

Inkubator jaj COVATUTTO 24 Eco + IS

kurze   

gęsie   

kacze   

indycze   

perlicze   

bażancie   

kuropatwy   

przepiórcze 

24

6

20

16

30

30

42

70

Rodzaj jaj max. ilość

04-0093

Inkubator jaj COVATUTTO 24 Eco + IS

Silnik do inkubatorów COVATUTTO 24 Eco 24/54

Nazwa/typ

1

1

04-0093

04-0094

Kod produktu

kurze   

gęsie   

kacze   

indycze   

perlicze   

bażancie   

kuropatwy   

przepiórcze 

54

15

40

32

60

60

84

140

Rodzaj jaj max. ilość

Inkubator jaj COVATUTTO 54 + IS

Silnik do inkubatorów COVATUTTO 24 Eco 24/54

Nazwa/typ

1

1

04-0096

04-0094

Kod produktu

04-0094

04-0096
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Inkubator jaj COVATUTTO 16 L ze sterownikiem cyfrowym + IS

kurze   

gęsie   

kacze   

indycze   

perlicze   

bażancie   

kuropatwy   

przepiórcze 

16

4

11

10

18

19

26

42

Rodzaj jaj max. ilość

04-0163

Inkubator jaj Mini

Zasilanie 230 V.
Idealny do wylęgu wszelkiego rodzaju jaj.
Wyposażony w elektroniczny termostat.
Możliwość stałej obserwacji jajek z zewnątrz.
Żarówka 60 W.
Waga ok. 1,8 kg.

kurze   

gęsie   

kacze   

indycze   

perlicze   

bażancie   

kuropatwy   

przepiórcze 

16

4

11

10

18

18

26

42

Rodzaj jaj max. ilość

04-0095

Inkubator jaj Mini

Żarówka 60 W do lampy 04-0095

Nazwa/typ

1/44

1

04-0095

04-0079-002

Kod produktu

Inkubator jaj COVATUTTO 16 L + IS

Zasilanie 230 V.
Idealny do wylęgu wszelkiego rodzaju jaj.
Wyposażony w elektroniczny termostat.
Możliwość stałej obserwacji jajek z zewnątrz.
Zewnętrzny zbiornik na wodę.
Wyposażony w 3 żarówki gwarantujące równomierne 
ogrzewanie.

kurze   

gęsie   

kacze   

indycze   

perlicze   

bażancie   

kuropatwy   

przepiórcze 

16

4

11

10

18

19

26

42

Rodzaj jaj max. ilość

04-0162

Inkubator jaj COVATUTTO 16 L + IS

Nazwa/typ

104-0162

Kod produktu

Inkubator jaj COVATUTTO 16 L ze sterownikiem cyfrowym + IS

Nazwa/typ

104-0163

Kod produktu

Zasilanie 230 V.
Wyświetlacz ze wskaźnikiem temperatury i ustawieniami, również funkcji pamięci.
Zainstalowany silnik automatycznego obracania jaj.
Trzy żarówki zapewniają ocieplenie oprócz oświetlenia.
Otwarty zawór zewnętrzny dla uzupełniania wody.
Nadaje się do wszystkich rodzajów jaj.
Maksymalnie do 16 jaj.
Wytrzymały i trwały.
Łatwy do czyszczenia.
Całkowita wysokość 33 cm.
Średnica 31 cm.

Zasilanie 230 V.
Wyświetlacz ze wskaźnikiem temperatury i ustawieniami, również funkcji pamięci.
Zainstalowany silnik automatycznego obracania jaj.
Trzy żarówki zapewniają ocieplenie oprócz oświetlenia.
Otwarty zawór zewnętrzny dla uzupełniania wody.
Nadaje się do wszystkich rodzajów jaj.
Maksymalnie do 16 jaj.
Wytrzymały i trwały.
Łatwy do czyszczenia.
Całkowita wysokość 33 cm.
Średnica 31 cm.
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Lampa do sprawdzania jaj

Gniazdo dla kur

 Maszyna do skubania kur

Sztuczne jajko

Zasilanie 230 V.
Pozwala obserwować zarodki rozwijające się wewnątrz jaj.
Żarówkę należy dokupić osobno.

Łatwe do oczyszczenia.
Z możliwością przykręcenia.
Z blachy ocynkowanej.
Łatwe w montażu.

Przeznaczona dla wszystkich rodzajów ptactwa domowego i hodowlanego.
Służy do skubania pierza na mokro - drób więc musi być wcześniej prawidłowo sparzony 

0przez 2-3 minuty  w temperaturze ok. 55-60 C (wyższa temperatura może spowodować 
odrywanie się skóry wraz z pierzem).
Przy prawidłowym użyciu gumowe elementy delikatnie usuwają pierze nie obijając 
ani nie uszkadzając tuszy.
Maszyna wykonana jest ze stali. 
Obudowa pokryta została warstwą ochronną malowaną proszkowo, 
która chroni urządzenie przed korozją oraz ułatwia jej czyszczenie.
Wałek został ocynkowany, dzięki czemu warstwa cynku chroni go i jednocześnie 
zapobiega przylepianiu się pierza.
Optymalna wysokość maszyny (79 cm) pozwala na swobodną pracę przy urządzeniu.

Dla kur niosek do wyznaczania miejsca znoszenia jaj.
Zachęca kury do siadania w gnieździe.

04-0122

04-0097

04-0199

04-0028

Lampa do sprawdzania jaj

Żarówka 60 W do lampy 04-0097

Nazwa/typ

1/6

1

04-0097

04-0097-001

Kod produktu

Gniazdo dla kur

Nazwa/typ

104-0199

Kod produktu

 Maszyna do skubania kur

Nazwa/typ

104-0028

Kod produktu

Sztuczne jajko, drewniane, 2 szt. 

Sztuczne jajko, gliniane, 2 szt.

Nazwa/typ

1

1

04-0122

04-0123

Kod produktu
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Wykonane z odpornego na pęknięcia tworzywa. Stabilne nóżki.
Dla drobiu chowanego na podłożu.
Napełniane od góry.
Łatwe przenoszenie dzięki uchwytom.
Wysokość całości ok 70 cm.
Taca do pojenia znajduje się ok 20 cm od podłoża.
Pojemność 30 l.
Automatyczny podajnik wody.

Wykonane z wysokiej jakości plastiku.
Z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym przenoszenie.
Automatyczny podajnik wody.

Automatyczne poidło dla drobiu

04-0018Nazwa/typ Kod produktu

Automatyczne poidło dla drobiu, 30 l 104-0018

Wiadro do pojenia drobiu

Nazwa/typ Kod produktu

Wiadro do pojenia drobiu, 12 l 

Wiadro do pojenia drobiu, 18 l

Wiadro do pojenia drobiu, 24 l 

Wiadro do pojenia drobiu, 9 l (na nóżkach)

(na nóżkach)

Wiadro do pojenia drobiu, 18 l (na nóżkach)

(na nóżkach)

1/9

1/6

1/6

1/6

1

04-0139

04-0033

04-0159

04-0179

04-0180

04-013904-0179

04-0133

04-0159

04-0180

Podstawa do butelki z tworzywa

Do butelki maks. 1,5 lub 0,5 litrowej.
Dostarczana bez butelki.

Nazwa/typ Kod produktu

Podstawa do butelki z tworzywa (maks. 1,5 l)

Podstawa do butelki z tworzywa 14 cm (0,5 l)

1/48

1/48

04-0121

04-0186



10 l

15 l
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1,5 l
3,5 l

5 l

1,5 l

5,5 l

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem

Dla kurcząt i kur chowanych na podłożu.
Automatyczny przepływ wody.
Z uchwytem bagnetowym.
Możliwość zawieszenia.
Łatwe do czyszczenia.
Solidne.

Dla kurcząt i kur.
Nadaje się do wszelkich cieczy.
Z automatycznym przepływem wody.
Łatwe do czyszczenia.

04-0016

04-0014

Nazwa/typ Kod produktu

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 1,5 l

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 3,5 l

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 5,5 l

1/5

1/5

1/5

04-0014

04-0015

04-0016

Nazwa/typ Kod produktu

Dozownik wody dla drobiu 1,5 l

Dozownik wody dla drobiu 3,5 l

Dozownik wody dla drobiu 5,0 l

Dozownik wody dla drobiu 10,0 l

Dozownik wody dla drobiu 0,75 l 1/24

1/24

1/24

1/24

1/12

04-0001

04-0002

04-0003

04-0004

04-0171

Poidło dla drobiu zakręcane

Uniwersalne - dla drobiu każdego gatunku.
Z wygodną rączką ułatwiającą przenoszenie.
W poidle 15 l zamontowano specjalny korek 
ułatwiający napełnianie poidła wodą.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla drobiu zakręcane 3 l z rączką 

Poidło dla drobiu zakręcane 6 l z rączką 

Poidło dla drobiu zakręcane 15 l z rączką i korkiem

Poidło dla drobiu zakręcane 10 l z rączką i korkiem

1

1/24

1/12

1

04-0148

04-0149

04-0150

04-0151

6 l

04-0150

04-0151

04-0149

Dozownik wody dla drobiu

0,75 l

10 l

04-000404-000304-0171 04-0001 04-0002

10 l
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1,5 l
3,5 l

5 l

1,5 l

5,5 l

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem

Dla kurcząt i kur chowanych na podłożu.
Automatyczny przepływ wody.
Z uchwytem bagnetowym.
Możliwość zawieszenia.
Łatwe do czyszczenia.
Solidne.

Dla kurcząt i kur.
Nadaje się do wszelkich cieczy.
Z automatycznym przepływem wody.
Łatwe do czyszczenia.

04-0016

04-0014

Nazwa/typ Kod produktu

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 1,5 l

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 3,5 l

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem 5,5 l

1/5

1/5

1/5

04-0014

04-0015

04-0016

Nazwa/typ Kod produktu

Dozownik wody dla drobiu 1,5 l

Dozownik wody dla drobiu 3,5 l

Dozownik wody dla drobiu 5,0 l

Dozownik wody dla drobiu 10,0 l

Dozownik wody dla drobiu 0,75 l 1/24

1/24

1/24

1/24

1/12

04-0001

04-0002

04-0003

04-0004

04-0171

Poidło dla drobiu zakręcane

Uniwersalne - dla drobiu każdego gatunku.
Z wygodną rączką ułatwiającą przenoszenie.
W poidle 15 l zamontowano specjalny korek 
ułatwiający napełnianie poidła wodą.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla drobiu zakręcane 3 l z rączką 

Poidło dla drobiu zakręcane 6 l z rączką 

Poidło dla drobiu zakręcane 15 l z rączką i korkiem

Poidło dla drobiu zakręcane 10 l z rączką i korkiem

1

1/24

1/12

1

04-0148

04-0149

04-0150

04-0151

3 l

6 l

15 l

04-0148

04-0150

04-0151

04-0149

Dozownik wody dla drobiu

0,75 l

10 l

04-000404-000304-0171 04-0001 04-0002

3 l

04-0148



24 l

6 l
9 l

12 l
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Poidło dla kurcząt

Poidło dla piskląt

Pojemnik plastikowy do pasz i wody

Wykonane z tworzywa sztucznego.
Podwieszane.
Łatwe napełnianie wody przez otwór w pokrywie.
Łatwe w montażu i utrzymaniu czystości.
Z automatycznym przepływem wody.

Wykonane z tworzywa sztucznego.
Łatwe w montażu i utrzymaniu czystości.
Łatwe napełnianie wody przez otwór w pokrywie.
Z automatycznym przepływem wody.
Podwieszane.

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Łatwe w montażu.
Łatwe w utrzymaniu czystości.

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla kurcząt 6 l

Poidło dla kurcząt 9 l

Poidło dla kurcząt 12 l

1/12

1

1

04-0143

04-0176

04-0177

04-0143

04-0172

04-0177

04-0174

04-0176

04-0173

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla piskląt 6 l

Poidło dla piskląt 9 l

Poidło dla piskląt 12 l

Poidło dla piskląt 18 l

Poidło dla piskląt 24 l

Poidło dla piskląt 24 l na nóżkach

1/12

1/9

1/6

1/6

1/4

1/4

04-0172

04-0173

04-0174

04-0175

04-0181

04-0183

04-0195

Nazwa/typ Kod produktu

Pojemnik plastikowy do pasz i wody 0,3 l 1/2404-0195

6 l
9 l

12 l

24 l

04-0175

04-0183

04-0181

18 l



323

H
o

d
o

w
la

 d
ro

b
iu

Dla drobiu chowanego na podłożu.
Wykonany z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego.
Do montażu na klatkach.
Idealnie gładka powierzchnia ścianek wewnątrz i na zewnątrz.
Pojemność 0,3 l.

Kubek plastikowy do pasz i wody 

04-0047Nazwa/typ Kod produktu

Kubek plastikowy do pasz i wody 0,3 l 1/10/4804-0047

Karmnik dla gołębi 

Wykonany z tworzywa sztucznego.
Żółty
Z możliwością zawieszenia nad podłożem.

04-0012 04-0203

04-0201

04-0202

04-0200

Karmnik dla gołębi żółty, 3 l  

Karmnik dla gołębi żółty, 5 l

Karmnik dla gołębi żółty, 8 l

Nazwa/typ

1/6

1/6

1/6

04-0202

04-0012

04-0203

Kod produktu

Poidło dla gołębi czerwone, 3 l

Poidło dla gołębi czerwone, 5 l

Poidło dla gołębi czerwone, 8 l

Nazwa/typ

1/6

1/6

1/6

04-0200

04-0013

04-0201

Kod produktu

Poidło dla gołębi 

Wykonane z tworzywa sztucznego.
Czerwone.
Z możliwością zawieszenia go nad podłożem.
Transparentny zbiornik na wodę umożliwiający stałą kontrolę poziomu wody.

04-0013
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04-0008

04-0009

Nazwa/typ Kod produktu

Karmidło podwieszane 27 l

Karmidło podwieszane 15 l

Karmidło podwieszane 27 l, niezmontowane

Karmidło podwieszane 15 l, niezmontowane

1

1

1/5

1/5

04-0008

04-0009

04-0194

04-0193

Nazwa/typ Kod produktu

Karmidło automatyczne żółte, 2,5 l

Karmidło automatyczne żółte, 5,25 l

Karmidło automatyczne żółte, 10,5 l

Karmidło automatyczne żółte, 20 l

1/12/24

1/12/24

1/100

1/10

04-0138

04-0137

04-0034

04-0032

Karmidło automatyczne żółte

Gołębnik podwójny

Wykonane z tworzywa sztucznego.
Niezmontowane.
Regulowana wysokość (2 poziomy).
Z automatycznym podajnikiem paszy.

Gołębnik z miejscem na dwa gniazda. 
Możliwość zawieszenia go na ścianie czyni ten element bardzo uniwersalnym. 
Budowa w kształcie ptasich budek wraz z małym tarasikiem przy wyjściu z gniazda.
Wysokiej jakość materiał, z jakiego został wykonany, 
pozwala na łatwe utrzymanie czystości.

5,25 l

20 l

10,5 l

2,5 l

04-0034 04-003204-013704-0138

Karmidło podwieszane

Wykonane z odpornego na pęknięcia plastiku.
Z pokrywką.
Wyposażone w regulację poziomu paszy.
Pobieranie paszy można dostosować poprzez regulację wysokości.
Może również być ustawione na podłożu bez podwieszania.

04-0198

Nazwa/typ Kod produktu

Gołębnik podwójny 104-0198
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04-0045

04-0046

Karmidła dla drobiu

Dla kurcząt, drobnego ptactwa i kur.
Wykonane z tworzywa sztucznego.

Nazwa/typ Kod produktu

Karmidło dla młodych kur, 50 x 12 cm

Karmidło dla niosek, 75 x 12 cm

1/12

1/12

04-0045

04-0046

Nazwa/typ Kod produktu

Młynek do zboża 580 W

Zapasowe wiadro 18 l

Młynek do zboża 750 W

1

1

1

10-5073

10-5073-001

10-5074

10-5074

10-5073

Młynek do zboża

Do każdego rodzaju zboża.
Z pyłoszczelnym pojemnikiem pojemności ok. 18 litrów.
Z pokrywą zamykaną automatycznie 
tuż po usuniciu pojemnika.
Ustawiony na 3 stabilnych nogach.
Z uchwytem.
Zasilanie 230 V.
Dostarczany z 4 rodzajami sit o średnicy: 
2,5 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.

Średnia wydajność/godzinę Ø 2,5 mm   Ø 8 mm

Młynek 580 W

Młynek 750 W

80 kg

130 kg

250 kg

260 kg

Karmidło dla piskląt

Wykonane z tworzywa sztucznego.
Łatwe w utrzymaniu czystości. 04-0191

04-0192

04-0044Nazwa/typ Kod produktu

Karmidło dla piskląt 30 cm 

Karmidło dla piskląt 40 cm 

Karmidło dla piskląt 50 cm  

1/24

1/24

1/24

04-0191

04-0192

04-0044  



Preparat zapobiegający agresji No Fight

Najczęściej stosowany jest w hodowli trzody i drobiu.
Powoduje powstawanie u zwierzęcia zapachu mającego za zadanie uspokoić 
agresywne zachowania innych zwierząt.
Stosować w odległości 20 cm od ściany zagrody, 2 razy dziennie, 
dopóki wśród zwierząt nie zapanuje spokój.
Pojemność 400 ml.

Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite

Preparat w sprayu, ma za zadanie uspokoić agresywne zachowania zwierząt.
Najczęściej stosowany w hodowli trzody i drobiu.
Pojemność 400 ml.

02-0056

02-0051

Nazwa/typ Kod produktu

Preparat zapobiegający agresji No Fight 400 ml 1/1202-0056

Nazwa/typ Kod produktu

Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite 400 ml 1/1202-0051

10-5197

Młynek do zboża SPRINT

Do każdego rodzaju zboża.
Wyposażony jest w lejek o średnicy 20 cm. 
Wykonany ze stopów metali. 
2 dyski mielą ziarno na mąkę albo śrutę. 
Nadaje się do przygotowywania karm, mąki ale też do mielenia ziół.
Wysokość 38 cm.
Waga 3,06 kg.

Nazwa/typ Kod produktu

Młynek do zboża SPRINT, ręczny 110-5197

10-5198

Łuszczarka do kukurydzy

Wyposażona w specjalny uchwyt, który da się przymocować 
np. do drewnianej skrzyni lub innej stabilnej powierzchni. 
Wymiary: wysokość 33 cm, średnica 20 cm.
Waga: 1,87 kg.

Nazwa/typ Kod produktu

Łuszczarka do kukurydzy, ręczna 110-5198
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04-005404-005404-005404-0054

Opaski spiralne

Dla kur, indyków, bażantów i innych ptaków hodowlanych.
Potrójne skręcone.
Bardzo wytrzymałe.
Różne kolory.

Opaska spiralna 16 mm czerwona, 20 szt.

Opaska spiralna 16 mm zielona, 20 szt.

Opaska spiralna 16 mm niebieska, 20 szt.

Opaska spiralna 16 mm żółta, 20 szt.

Opaski spiralne 12 mm mieszane, 100 szt. 

Opaski spiralne 16 mm mieszane, 100 szt.

Opaski spiralne 20 mm mieszane, 100 szt.

Nazwa/typ

1

1

1

1

1

1

1

04-0048

04-0050

04-0052

04-0054

04-0070

04-0071

04-0072

Kod produktu
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Z tworzywa sztucznego.
Zapewnia właściwe promieniowanie ciepła w kierunku podłoża, czyli bezpośrednio na zwierzęta. 
Wysokie parametry cieplne lampy pozwalają zamontować do niej również promienniki podczerwone 
o mocy do 250 W.
Kształt klosza pozwala ogrzać taką żarówką nawet do 200 piskląt lub do 12 prosiąt
(liczba ta zależy również od temperatury otoczenia oraz wielkości zwierząt). 
Zapewnia odpowiednią temperaturę  otoczenia w pierwszych dniach życia, 
wpływa na ich szybki i równomierny rozwój.
Wyposażona jest w ażurową osłonę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt zwierząt 
z rozgrzaną żarówką. 
Konstrukcja lampy praktycznie uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne
lub strącenie żarówki.

Lampa napromiennikowa ALADINO 250

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa ALADINO 250, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa ALADINO 250, kabel 5 m

1/2

1/2

10-5183

10-5184

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250, kabel 5 m

1/2

1/2

10-5185

10-5186

Wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa.
Wysoka odporność mechaniczna i termiczna. 
Doskonała do każdego miejsca, w których stosowane są lampy napromiennikowe. 
Szczególnie polecana tam, gdzie zwierzęta mogą mieć bezpośredni kontakt z lampą.
Konstrukcja lampy praktycznie uniemożliwia uszkodzenie mechaniczne
lub strącenie żarówki.
Bardzo odporna na wstrząsy.

Lampa napromiennikowa ALADINO PREMIUM 250
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Lampa napromiennikowa Economy

Lampa napromiennikowa

Wykonana z aluminium.
O średnicy 21 cm.
6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza i przedłużających żywotność żarówki.
Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.
Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
Lampy z przełącznikiem mają dwa tryby pracy: normalny i ekonomiczny 
(zmniejszający pobór prądu i moc o 50%).

Wykonana z aluminium.
O średnicy 21 cm.
6 otworów zapewniających lepszą cyrkulację powietrza 
i przedłużających żywotność żarówki.

Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
Kabel 2,5 m.

Min. wysokość nad ściółką: 60 cm.

Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa, kabel 5,0 m

Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa z przełącznikiem, kabel 5,0 m

Nazwa/typ

1/2

1/2

1/2

1/2

10-5154

10-5152

10-5155

10-5153

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa Economy, kabel 2,5 m 1/210-5178

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa Profi, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa Profi z przełącznikiem, kabel 2,5 m

1/2

1/2

10-5180

10-5181

Lampa napromiennikowa Profi

Solidna aluminiowa oprawa  o średnicy 21 cm z otworami wentylacyjnymi.
Z rękawem ochronnym na kabel.
W komplecie z hakiem do bezpiecznego mocowania 
i zbierania nadmiaru kabla.
Uchwyt z ceramiki, z gwintowanym pierścieniem i płytką stykową 
z mosiądzu, aby zapobiec korozji.
Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
W modelu 10-5181 możliwość regulacji natężenia światła - ustawienia: 
wyłączony / 50% / 100%.
O 50% grubsza oprawa w porównaniu do tradycyjnych napromienników.

10-5180

Lampa napromiennikowa szeroka

Oprawa o średnicy 35 cm.
8 otworów zapewniających lepszą cyrkulację 
powietrza.
Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
Kabel 5 m.

10-5179Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa, 35 cm, kabel 5 mØ 1/510-5179

10-5178
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10-5164

10-5160

10-5165

10-5161

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej

Żarówka do lampy napromiennikowej PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, biała PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 100 W, czerwona PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, biała PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 175 W, czerwona PAR 38

Nazwa/typ

1/12

1/12

1/12

1/12

10-5160

10-5161

10-5164

10-5165

Kod produktu

Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, czerwona

Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, czerwona

Żarówka do lampy napromiennikowej 150 W, biała

Żarówka do lampy napromiennikowej 250 W, biała

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

10-5157

10-5159

10-5174

10-5177

Kod produktu

Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, czerwona PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, czerwona PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej 100 W, biała PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej 175 W, biała PAR 38

Nazwa/typ

1/12

1/12

1/12

1/12

10-5156

10-5158

10-5175

10-5176

Kod produktu

Trwała, energooszczędna żarówka wykonana z grubego szkła.
Zastosowanie: odchów prosiąt lub kurcząt, suszenie paszy.
Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.

Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Trwała.
Doskonała transmisja ciepła.
Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.

Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Ze szkła hartowanego.

10-5176

10-5175

10-5177

10-5174

10-5159

10-5157

10-5158

10-5156

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, biała

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 150 W, czerwona

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, biała

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips 250 W, czerwona

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

10-5162

10-5163

10-5166

10-5167

Kod produktu

10-5166

10-5162

10-5167

10-5163

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips

Model z hartowanego szkła, odporna na pryśnięcia wody.
Wyjątkowo mocne połączenie bańki żarówki z metalowym gwintem.
Zastosowanie podwójnego odbicia w reflektorze daje o 50% więcej ciepła* 
w porównaniu ze zwykłymi żarówkami do lamp napromiennikowych.
Zasilanie 240 V.

2*600 W/  na wysokości 60 cm, zamiast 400 W/m ,   jak w konwencjonalnych żarówkach Philips.2m
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Siatki dla drobiu

Nazwa/typ Kod produktu

Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, pojedynczy szpic, pomarańczowa

Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, podwójny szpic, pomarańczowa

Palik zapasowy 112 cm pojedynczy szpic, pomarańczowy

Palik zapasowy 112 cm podwójny szpic, pomarańczowy

1/10

1/10

1

1

11-2003

11-2004

11-2109

11-2116

Siatka dla drobiu  

Dla kur, gęsi, indyków i innych ptaków hodowlanych.
Wysokość 112 cm.
Plecionka 3 x 0,20 mm.
Długość 25 m lub 50 m.
15 stabilnych plastikowych palików.
Zgrzewane łączenia.
Bezpieczne również dla jagniąt.
Wzmocniona górna linka.

Siatka dla drobiu elektryczna, pomarańczowa

Wybiegi dla drobiu mogą być stałe lub przenośne. Jako ogrodzenia mobilne doskonale sprawdzają się siatki – 
odpowiednia wysokość (112 cm), małe oczka, wzmocniona linka górna pozwalają na budowę szczelnego, 
dostosowanego do potrzeb drobiu wybiegu. Podwójny grot palika pozwala na większą stabilizację siatki. 
Siatki są z reguły stosowane do montażu ogrodzeń małej i średniej wielkości. 
Siatki przewodzące prąd należy stosować wraz z elektryzatorem, co skutecznie uniemożliwia wydostanie się zwierząt 
poza ogrodzenie. 
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Nazwa/typ Kod produktu

Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, podwójny szpic, zielona

Siatka elektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, pojedynczy szpic, zielona

Siatka elektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, podwójny szpic, zielona

Siatka nieelektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, pojedynczy szpic, zielona

Siatka nieelektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, podwójny szpic, zielona

Siatka nieelektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, pojedynczy szpic, zielona

Siatka nieelektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, podwójny szpic, zielona

Zapasowy izolator do siatki

Korek zapasowy do siatki

Palik zapasowy 112 cm pojedynczy szpic, czarny

Palik zapasowy 112 cm podwójny szpic, czarny

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11-2040

11-2041

11-2042

11-2005

11-2006

11-2007

11-2008

11-2114

11-2115

11-2117

11-2108

Siatka dla drobiu elektryczna / nieelektryczna, zielona

11-2114

11-2115
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Z osłoną przeciwsłoneczną.
Z grzędą.
3 drzwi.
Łatwa w montażu dzięki palikom 
stabilizującym do wbijania w ziemię.
Wymiary 220 x 103 x 103 cm.

Ocynkowana.

06-1249: 8 elementów ogrodzenia 57 x 56 cm.
Ocynkowana.
Z drzwiami.
Z siatką i osłoną przeciwsłoneczną.
Łatwe mocowanie dzięki palikom stabilizującym 
do wbijania w ziemię.

06-0109: 6 elementów ogrodzenia 56,5 x 56,5 cm.

Klatka dla królików lub drobiu

Kojec / klatka dla królików

04-0023

06-0109

06-1249

Nazwa/typ Kod produktu

Klatka dla królików lub drobiu, 220 x 103 x 103 cm 1/1304-0023

Kojec, klatka dla królików, 6 elementów 56,5 x 56,5 cm

Kojec, klatka dla królików, 8 elementów 57 x 56 cm

Nazwa/typ

1/4

1/4

06-0109

06-1249

Kod produktu

Hodowla królików
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Nazwa/typ Kod produktu

Kojec, klatka metalowa dla królików, 115 x 115 x 65 cm

Kojec, klatka metalowa dla królików, 230 x 115 x 70 cm

1/18

1/12

06-1267

06-1268

06-1267

W zestawie drzwi boczne.
Siatka ochronna z wbudowanym 
filtrem przeciwsłonecznym.
Łatwa w montażu dzięki palikom 
stabilizującym do wbijania w ziemię.
Wymiary: 
06-1267 - 115 x 115 x 65 cm.
06-1268 - 230 x 115 x 70 cm.

Ocynkowana.

Kojec / klatka dla królików

Doskonale przewodzi prąd dzięki stalowym,
nierdzewnym przewodnikom 3 x 0,2 mm.
15 lub 9 stabilnych palików.
Bardzo małe oczka siatki zapewniają 
najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Wysokość 65 cm.

Siatka dla królików

Nazwa/typ Kod produktu

Siatka dla królików 12 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic

Siatka dla królików 25 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic

Siatka dla królików 50 m, 65 cm, zielona, pojedynczy szpic

Siatka dla królików 50 m, 65 cm, zielona, podwójny szpic

1/10

1

1

1

11-2002

11-2043

11-2044

11-2045

06-1268



334

Dodatkowe małe oczka w dolnej części (35 x 18 mm).
Kojec zabezpieczony od góry - zapobiega wyskakiwaniu 
zwierząt oraz chroni przed dostępem drapieżnych ptaków, 
kotów, itp.
Z bocznymi drzwiczkami oraz dodatkowym małym otworem.
Otwierany również z góry.
Galwanizowany.
Zawiera pokrowiec chroniący przed słońcem.
Łatwy montaż do podłoża za pomocą szpilek.

Dla dużych i małych zwierząt.

04-0221

Kojec / klatka dla królików

Nazwa/typ Kod produktu

Kojec, klatka dla królików 114 x 112 x 60 cm 1/1204-0221



04-0102

04-0206

04-0136

Z blokadą.
Do zawieszenia w klatce.
Z pokrywką.

Plastikowa obudowa chroni gryzonie przed metalowymi elementami.

Automatyczne karmidło dla królików

Nazwa/typ Kod produktu

Automatyczne karmidło dla królików z przegrodą i pokrywą

Automatyczne karmidło dla królików, 3500 ml

Automatyczne karmidło dla królików dzielone

1/6/24

1/6/24

1/24

04-0136

04-0102

04-0206

04-0100

04-0101

Ocynkowane.
Perforowany, zakrzywiony spód oraz górna pokrywa karmidła 
chronią przed dostawaniem się do pożywienia pyłu i kurzu.
Montowane i uzupełniane z zewnątrz.

Karmidło dla królika

Ocynkowany.
Do przykręcenia.
Można w nim podawać siano, trawę i sałatę.

Paśnik metalowy dla królików 

Nazwa/typ Kod produktu

Paśnik metalowy dla królików 20 x 15 x 10 cm

Paśnik metalowy dla królików 25 x 15 x 10 cm

Paśnik metalowy dla królików 30 x 15 x 10 cm

1/5/20

1/5/20

1/5

04-0103

04-0104

04-0105

Nazwa/typ Kod produktu

Karmidło dla królika pojedyncze 2,2 l

Karmidło dla królika podwójne 3 l

1/6/24

1/6/24

04-0100

04-0101
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Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla królików plastikowe 500 ml

Poidło dla królików szklane 500 ml

1/8

1/8

04-0110

04-0111

04-011104-0110

Nazwa/typ Kod produktu

Miska kamienna 250 ml

Miska kamienna 500 ml

Miska kamienna 750 ml

Miska kamienna 1000 ml

1/6

1/6

1/6

1/6

04-0106

04-0107

04-0109

04-0108

Bardzo solidne wykonanie, grube ścianki.
Z zaokrąglonym rantem.
Pokryta szkliwem.

Miska kamienna

Plastikowy wieszak.
Z aluminiową rurką.
8 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Aluminiowa zakrętka.

Poidło dla królików

336

04-0135Nazwa/typ Kod produktu

Kratownica do drzwi dla królików, 32 cm 1/5/2004-0135

Ocynkowana.
Do zamontowania na drzwiczkach klatki.
Wymiary 32 x 19 cm.

Kratownica do drzwi dla królików

04-0207Nazwa/typ Kod produktu

Karmidło dla królików metalowe 1/6004-0207

Ocynkowane.
Z możliwością zawieszenia na prętach klatki.

Karmidło dla królików metalowe



Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt do butelek 1/606-0921

Może być przymocowany m.in. do klatki, 
skrzyni podróżnej czy zagrody.
Rurka ze stali nierdzewnej.
Zawór z kulką zapobiega kapaniu.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Pasuje do wszystkich butelek.

Uchwyt do butelek

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło Classic de Luxe 75 ml

Poidło Classic de Luxe 150 ml

Poidło Classic de Luxe 320 ml

Poidło Classic de Luxe 600 ml

Poidło Classic de Luxe 1100 ml

1/18

1/18

1/12

1/12

1/6

06-0704

06-0163

06-0164

06-0165

06-0702

Zawór z dwoma kulkami.
W zestawie drut do zawieszenia.
Dostarczane 
w opakowaniu zbiorczym.

Poidło Classic de Luxe

06-0921
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Z
Wyposażone w element grzewczy o mocy 8 W.
Z zasilaczem 230 V do przetworzenia napięcia na 24 V.
Długość przewodu zasilającego: 1,5 m.
Zawiera galwanizowany uchwyt.
Pasuje do większości tradycyjnych klatek.
Zawiera instrukcję obsługi.

0abezpiecza przed zamarznięciem wody do -20 C.

Poidło podgrzewane dla małych zwierząt

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło niezamarzające dla małych zwierząt, podgrzewane 1/604-0222
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04-0113

04-0114

Z pokrywą.
Uchwyt ze śrubą do mocowania poidła.
Z nakrętką regulującą.
Możliwość uzupełnienia płynu bez demontażu.
Pasuje do wszystkich klatek o regularnej budowie.
Łatwy dostęp i kontrola poidła z zewnątrz.
Kolor może się nieznacznie różnić od prezentowanego 
na zdjęciu.
8 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Wykonane z tworzywa sztucznego.

Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Półprzezroczysty materiał pozwala na stałą kontrolę poziomu wody.
Montowane na zewnątrz klatki za pomocą specjalnych uchwytów ze sprężynką.
Metalowy dozownik wytrzymały na zniszczenia i gryzienie przez zwierzęta.

0Skierowany pod kątem 45  smoczek ułatwia królikom dostęp do płynu.

Zawiera  uchwyt na butelkę, która zaopatrywać będzie zbiorniczek z wodą.
Metalowy kołnierz oprócz otworów montażowych chroni poidło przed obgryzaniem 
i uszkodzeniami.
Łatwe w montażu i przytwierdzenia w dowolnym miejscu klatki.
W zestawie dwie śruby wraz z nakrętkami i motylkami, ułatwiającymi proces montażu 
do ściany klatki.
Zbiornik na wodę 3 cm głębokości.

Poidło dla królików

Poidło dla królików

Poidełko dla królików NIAGARA

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla królików, 1000 ml

Poidło dla królików, 500 ml

1/8

1/8

04-0113

04-0114

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla królików 500 ml, zawór 45 st.

Poidło dla królików 1000 ml, zawór 45 st.

1/24

1/24

04-0204

04-0205

04-0204 04-0205

Nazwa/typ Kod produktu

Poidełko dla królików NIAGARA  1/4804-0213

04-0213
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Łatwy montaż między prętami klatki.
Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego pomaga kontrolować stan wody.

Tacka poidła ze stali nierdzewnej.

Poidło dla królików

04-0116

04-0209

04-0208

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla królików 1500 ml 1/1004-0116

Z plastikową miską.
Zawiera uchwyt.

Ocynkowana.

Zawieszka do poidełka 

04-0134

04-0211

Nazwa/typ Kod produktu

Zawieszka do poidełka 2 szt.

Uchwyt do butelki AQUADRINK 2 szt.   

1/25

1/25

04-0134

04-0211

Dla królików i gryzoni przetrzymywanych w klatkach.
Solidny element mocujący do klatki po zewnętrznej stronie. 
Miska poidła wykonana z materiału odpornego na zniszczenia 
Automatyczny podajnik do wody zapewni w poidle zawsze odpowiednią ilość napoju 
zapobiegając rozlewaniu go w klatce.
Dzięki temu łatwiej można utrzymać wysoką higienę w klatce. 
Zbiornik podłączany jest do poidła za pomocą gumowej rurki umożliwia podłączenie 
wszystkich takich poideł w sieci.
Zapewnia to łatwość i wygodę obsługi całej hodowli.
Szerokość miski poidła: 6 cm i 12 cm.

Automatyczne poidło dla królików

Nazwa/typ Kod produktu

Automatyczne poidło dla królików z 12 cm do wody bieżącej

Automatyczne poidło dla królików z 6 cm do wody bieżącej

1/48

1/48

04-0209

04-0208
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06-0154

06-0992

które sprawiają, że sierść jest zdrowa i lśniąca, a kości mocne.
Korzystnie wpływa na uzębienie gryzoni.
Z zatopionym drutem który ułatwia zamocowanie lizawki.
Dla gryzoni każdego rodzaju.
Waga około 210 g.
6 szt. w opakowaniu.

Zawiera mnóstwo naturalnych minerałów i soli, 

Lizawka wapienna dla gryzoni

Pasuje do każdej klatki.
Z uchwytem.
2 rozmiary.

Z dużą ilością naturalnych minerałów i soli.

W
Odporne na działanie chemicznych środków czyszczących 
oraz na uderzenia mechaniczne.

ykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Lizawka dla gryzoni

Wiadro do pojenia królików

Nazwa/typ Kod produktu

Lizawka wapienna dla gryzoni 210 g

Lizawka wapienna z warzywami dla gryzoni 210 g

1/6

1/6

06-0154

06-0992

Nazwa/typ Kod produktu

Lizawka dla gryzoni 50 g

Lizawka dla gryzoni 80 g

1/12

1/12

06-0167

06-0168

Nazwa/typ Kod produktu

Wiadro do pojenia królików 12 l

Wiadro do pojenia królików 18 l

Wiadro do pojenia królików 24 l

1/12

1/12

1/10

04-0214

04-0215

04-0216 

Do zastosowania w hodowli królików.
Dostosowany do standardowej butelki z tworzywa sztucznego 1,5 l.
Podstawa z tworzywa sztucznego - łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu higieny.

Wykonany z tworzywa sztucznego.

Uchwyt do butelki 

04-0210

04-0216

04-021504-0214

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla królików 1500 ml 104-0210

340
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04-013204-012904-013104-0130

Nazwa/typ Kod produktu

Wąż gumowy 100 m, Ø 10 mm

Przyłącze Ø 10 mm

Łącznik prosty Ø 10 mm

Łącznik kątowy Ø 10 mm

Łącznk T z ustnikiem

Ustnik ze sprężynowym mocowaniem

Ustnik przykręcany z łącznikiem T

Ustnik zapasowy

Wąż gumowy 1 m, Ø 10 mm

Redukcja 22 => 10

Trójnik Ø 10 mm

Łącznik krzyżowy Ø 10 mm

1

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/12

1/16

1/16

1/16

04-0124

04-0125

04-0126

04-0127

04-0130

04-0129

04-0131

04-0132

04-0217

04-0218

04-0219

04-0220

Prosty system rozprowadzania wody w budynku gospodarczym pojenia zwierząt
może być zainstalowany praktycznie przez każdą, nawet niewykwalifikowana osobę.
System zapewnia właściwe dostarczanie wody zwierzętom w gospodarstwie.

służący do 

System do rozprowadzania wody do pojenia zwierząt w budynku gospodarczym

04-0124
04-0217

04-021804-022004-021904-012704-012604-0125



Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt do skalpela 1/1009-2026

09-2026
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Szczypce chirurgiczne 17 cm

Zestaw chirurgiczny

Uchwyt do skalpela

Składany uchwyt skalpela

Służą najczęściej do opanowania krwawienia.
Zaciśnięte naczynie może być następnie podwiązane 
lub skoagulowane.
Długość 17 cm. Proste.
Wykonane ze stali nierdzewnej.

5 ostrzy skalpela nr 22  - kod 09-2025.
1 uchwyt do skalpela - kod 09-2026.

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Do wszystkich konwencjonalnych ostrzy chirurgicznych.

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Do wszystkich konwencjonalnych ostrzy chirurgicznych.

Nazwa/typ Kod produktu

 Szczypce chirurgiczne 17 cm 109-2021

Nazwa/typ Kod produktu

Zestaw chirurgiczny 109-2006

Nazwa/typ Kod produktu

Składany uchwyt skalpela 1/1009-2023

Ostrza skalpela Swann-Morton

Nazwa/typ Kod produktu

Ostrza skalpela nr 24 Swann-Morton

Ostrza skalpela nr 22 Swann-Morton

Ostrze skalpela nr 22 Swann-Morton 10 szt.

1/100

1/100

1

09-2024

09-2025

09-2025-001 

09-2006

09-2023

09-2021

09-2024

09-2025

09-2025-001

Weterynaria
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09-2007

09-2018

Uchwyt do igieł Mathieu

Igły chirurgiczne

Nici chirurgiczne

Służy do trzymania igły chirurgicznej podczas szycia.
Długość 17 cm.
Wykonany ze stali nierdzewnej.

12 sztuk w opakowaniu.
Z oczkiem. 
Zakrzywione 3/8.
Igły 09-2015 są idealne dla trzody.

Perlonowe, niesterylne, zwinięte w kłębek.
Nie wchodzą w reakcję z wolno gojącymi się ranami.
Bardzo popularne nici w weterynarii ze względu na dużą wytrzymałość 
i rozciągliwość.
Bardzo wytrzymałe węzły.
Białe, plecione.
Gładkie.

09-2017

09-200909-2008 09-2045

Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt do igieł Mathieu, 17 cm 109-2018

Igły chirurgiczne, rozmiar 1, 80 mm x 1,4 mm

Igły chirurgiczne, rozmiar 2, 75 mm x 1,4 mm

Igły chirurgiczne, rozmiar 3, 70 mm x 1,3 mm

Igły chirurgiczne, rozmiar 4, 65 mm x 1,3 mm

Igły chirurgiczne, rozmiar 5, 60 mm x 1,2 mm

Igły chirurgiczne, rozmiar 6, 55 mm x 1,1 mm

Igły chirurgiczne, rozmiar 7, 50 mm x 1,1 mm

Igły chirurgiczne, zestaw po 4 szt. igieł z rozmiaru 1, 4, 7

Nazwa/typ

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

09-2010

09-2011

09-2012

09-2013

09-2014

09-2015

09-2016

09-2017

Kod produktu

Nici chirurgiczne, rozmiar 2, 40 m – dla trzody

Nici chirurgiczne, rozmiar 3, 30 m – dla owiec

Nici chirurgiczne, rozmiar 4, 25 m – dla bydła

Nici chirurgiczne, rozmiar 5, 15 m – dla bydła

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

09-2007

09-2008

09-2009

09-2045

Kod produktu
W
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09-2047

09-2046
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Termometr elektroniczny Big Screen

Nazwa/typ

109-2049

Kod produktu

Termometr elektroniczny Big Screen

09-2049

Termometr elektroniczny z elastyczną sondą oraz dużym wyświetlaczem.
Odczyt wyniku po 10 sekundach.
Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru oraz sygnały świetlne: 
podświetlenie zielone – brak gorączki, podświetlenie czerwone – gorączka.
Ostatnia wartość zachowywana w pamięci.
Wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita.
Automatyczne wyłączanie.
Wskaźnik niskiego stanu baterii.
Wodoodporny.
Zakres pomiaru: 32°C do 43,9°C.
Dokładność: +/- 0,1°C.
Baterie: CR2023 litowa.

Termometr elektroniczny TopTemp

Nazwa/typ

1009-20 4

Kod produktu

Termometr cyfrowy

Wysoka precyzja.
Szybki pomiar w 10 sekund (odbytniczo) lub 17 sekund (doustnie).
Automatyczny sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru.
Ostatnia wartość zachowywana w pamięci.
Automatyczne wyłączanie.
Wskaźnik niskiego stanu baterii.
Wodoodporny.
Z przezroczystą tuleją ochronną.
Zakres pomiaru: 32°C do 42°C.
Dokładność: +/- 0,1°C.
Baterie: 1,5 V (LR / SR-41).

Termometr elektroniczny TopTemp

Termometr cyfrowy dla dużych zwierząt

Termometr cyfrowy (odbytniczy) dla zwierząt.
Pomiar w ciągu 10-15 sekund.
Wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita.
Z bateriami (1,5V AAA Micro).

Szybki pomiar (8 sekund).
14-centrymetrowa sonda.
Wysoka dokładność.
Automatyczny wyłącznik.
Sygnalizator wymiany baterii.
Wodoodporny.
Wyświetlacz stopniach Celsjusza
oraz Fahrenheita.

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr cyfrowy

Termometr cyfrowy, elastyczna sonda

1

1

09-2046

09-2047

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr cyfrowy dla dużych zwierząt 109-2062

09-2004

09-2062

Zakres wyświetlanej temperatury

Dokładność

Bateria

Dane techniczne

32°C - 43.9°C

+/- 0,1°C

Litowa CR2032
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Z polerowanego i chromowanego mosiądzu.
Dawkowanie regulowane za pomocą pokrętła.
Możliwość dokupienia przedłużenia.
Idealna do masowych szczepień.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka automatyczna HSW 

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka aut. HSW 10 ml, 0,25 - 1,0 ml LL

Strzykawka aut. HSW 30 ml, 0,5 - 2,5 ml LL

Strzykawka aut. HSW 30 ml, 1,0 - 5,0  ml LL

Strzykawka aut. HSW 50 ml, 1,0 - 5,0 ml LL

Strzykawka aut. HSW 50 ml, 1,0 - 5,0 ml LL z przedłużeniem

Przedłużenie 40 cm do strzykawki automatycznej HSW 30 ml

Przedłużenie 40 cm do strzykawki automatycznej HSW 50 ml

1

1

1

1

1

1

1

09-0006

09-0007

09-0008

09-0009

09-0010

09-0011

09-0012

Długość 29 cm.
Do strzykawek automatycznych HSW.

Przedłużenie do strzykawek automatycznych LL / LL

Nazwa/typ Kod produktu

Przedłużenie do strzykawek automatycznych LL / LL 109-0014

09-0014

Oryginalna HENKE.
Innowacyjny i ergonomiczny kształt.
Rękojeść z ciśnieniowego odlewu aluminiowego gwarantuje pewny chwyt.
Wykonana z trwałych materiałów, cylinder z tworzywa 
oraz metalowa głowica do igieł są odporne na wszelkie medykamenty, 
wykazują także odporność na działanie promieni UV.
Regulacja dawki za pomocą pokrętła, 0,5-2,5 ml (25 ml) lub 1-5 ml (50 ml).
Tolerancja błędu < 1% gwarantuje dużą dokładność.
Łatwy demontaż.
Produkt biozgodny.
Może być sterylizowana w autoklawach do 134°C.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Multi-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Multi-Matic 25 ml, LL

Strzykawka HSW Multi-Matic 50 ml, LL

1

1

09-0016

09-0017



09-0139

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Eco-Matic 0,3 ml, LL 109-0139
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Nowe przyłącze na butelki pozwala na automatyczne samouzupełnienie 
strzykawki oraz łatwą i szybką wymianę butelki (pojemność butelki 
nie powinna przekraczać 100 ml).
Precyzyjne i wielostopniowe ustawianie dawki.
To precyzyjna strzykawka do podawania zwierzętom 
farmaceutyków, wykonana z najwyższej jakości szkła i metalu.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Ferro-Matic 

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Ferro-Matic 0,1 - 3,0 ml, LL

Strzykawka HSW Ferro-Matic 0,1 - 5,0 ml, LL

Zestaw naprawczy do Ferro-Matic 3 ml

Zestaw naprawczy do Ferro-Matic 5 ml

Cylinder zapasowy 3 ml

Cylinder zapasowy 5 ml

1

1

1

1

1

1

09-0022

09-0023

09-0020-002

09-0021-002

09-0020-001

09-0021-001

0,3 ml.
Wykonana z odpornych, trwałych materiałów (tłok ze stali nierdzewnej).
Precyzyjnie dozuje dawki od 0,1 do 0,3 ml, przy tolerancji błędu <1%.
Ergonomiczny kształt pozwala na pewny chwyt i pracę 
bez uczucia zmęczenia dłoni.
W komplecie z głowicą do podłączenia butelki, co pozwala 
na automatyczne samouzupełnienie strzykawki.
Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż 
oraz szybką wymianę butelki.
Osłona wokół przyłącza chroni butelkę z lekiem 
przed uszkodzeniem.
Pozwala na precyzyjne dozowanie nawet najmniejszych 
ilości leków.
Idealna dla małych zwierząt, gryzoni czy ptaków.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Eco-Matic

5 ml.
Typowa strzykawka automatycznie samouzupełniająca, 
przeznaczona do weterynarii.
Stabilna rękojeść i zwiększony przepływ pozwala na długotrwałą pracę 
ze strzykawką bez uczucia zmęczenia dłoni.
Można ją w łatwy sposób rozłożyć na części, bardzo łatwa do utrzymania 
w czystości.
Prosta, bezstopniowa regulacja dawki.
Dwuczęściowa głowica wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa HSW-Anti-Lock-Valve, 
czyli system zapobiegający blokowaniu.
W komplecie z przewodem i rurką ssącą.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Vet-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Vet-Matic 5 ml, LL

Cylinder zapasowy 5 ml

1

1

09-0025

09-0021-001

09-0025
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Strzykawka z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, 
z metalową obsadą igieł, o dużej odporności na zużycie.
Możliwość wielostopniowego, precyzyjnego ustawiania dawki.
Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę 
bez uczucia zmęczenia dłoni.
W komplecie z głowicą do przyłączenia butelki, co pozwala 
na automatyczne samouzupełnienie strzykawki.
Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż oraz szybką 
wymianę butelki.
Osłona wokół przyłącza chroni butelkę z lekiem przed uszkodzeniem.

 

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Eco-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Eco-Matic 2 ml, LL, z butelką

Strzykawka HSW Eco-Matic 5 ml, LL, z butelką

1

1

09-0027

09-0029

1 ml.
Wykonana z niezwykle trwałych, odpornych materiałów 
(wytrzymały cylinder z tworzywa).
Tłok ze stali nierdzewnej.
Mocowanie butelki z wysokiej jakości tworzywa.
Ergonomiczny kształt pozwala na długotrwałą pracę 
ze strzykawką bez zmęczenia dłoni.
Łatwa w użyciu, pozwala na płynne podawanie nawet wyjątkowo 
niewielkich ilości leków (dawkowanie w przedziale 0,1–1,0 ml).
Wysoka precyzja, nawet przy niewielkich dawkach 
tolerancja błędu wynosi mniej niż 1%.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Eco-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW ECO-MATIC 1 ml, LL, z uchwytem do butelki 109-0136 09-0136

Strzykawka z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości.
Posiada mocny cylinder, metalową obsadę igieł, bardzo odporną na zużycie.
Możliwość precyzyjnego i wielostopniowego ustawienia dawki.
Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
W komplecie z rurką z tworzywa do automatycznego uzupełniania leku.

 

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Eco-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Eco-Matic 2 ml, LL

Strzykawka HSW Eco-Matic 5 ml, LL

1

1

09-0030

09-0031
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Wykonana z niezwykle trwałych materiałów.
W zestawie z trzema rodzajami uniwersalnych adapterów 
do butelek o każdym kształcie i rozmiarze (od 10 ml do 500 ml i większych).
Uniwersalne adaptery nie są zgodne z przyłączeniami strzykawek 
HSW ECO MATIC 09-0139, 09-0136, 09-0027, 09-0029.
Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
Wysoka precyzja, nawet przy najmniejszych dawkach 
tolerancja błędu wynosi mniej niż 1%.
Metalowa obsada igieł o dużej odporności na zużycie.
Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż 
oraz szybką wymianę butelki.
Wyjątkowo dobry stosunek ceny do jakości 
i wydajności strzykawki.
 

Z regulacją ilości wtryskowych, bardzo precyzyjne dawkowanie leków.

Strzykawka HSW Eco-Matic z adapterami

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka aut. HSW ECO-MATIC 0,3 ml, LL, z adapterami   

Strzykawka aut. HSW ECO-MATIC 1,0 ml, LL, z adapterami

Strzykawka aut. HSW ECO-MATIC 2,0 ml, LL, z adapterami

Strzykawka aut. HSW ECO-MATIC 5,0 ml, LL, z adapterami

1/25

1/25

1/25

1/25

09-0196

09-0197

09-0198

09-0199

1,8 ml.
0,5 - 5,0 ml.
Wysoka precyzja dozowania: 0,1 ml.
Strzykawka ze szkła i metalu, używana np. do szczepień 
przeciw gruźlicy.
Może być sterylizowana w autoklawach do 134°C.
Nowoczesny i ergonomiczny kształt.
Bezpieczna i łatwa w użyciu.
Produkt biozgodny.
Pasujące igły – kod 09-0035.
 

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW-Ject

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW-Ject 1,8 ml

Cylinder zapasowy do HSW-Ject

Igły HSW-ECO 0,7 x 4mm, 12 szt.

1

1

1

09-0034

09-0034-001

09-0035

Automatyczna, samo uzupełniająca.
Z mocowaniem na butelkę  lub z wyprowadzonym wężem.
Tłok wykonany z wysokogatunkowego metalu.
Funkcjonalna i ergonomiczna budowa strzykawki.
System Pin-Lock daje możliwość zmiany ułożenia węża.
Bardzo dokładne dozowanie z płynną i precyzyjną regulacją dawki.
W komplecie z wężem.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Uni-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Uni-Matic 1ml, LL 109-0135
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Wykonana z niezwykle trwałych materiałów.
W zestawie z trzema rodzajami uniwersalnych adapterów 
do butelek o każdym kształcie i rozmiarze (od 10 ml do 500 ml i większych).
Uniwersalne adaptery nie są zgodne z przyłączeniami strzykawek 
HSW ECO MATIC 09-0139, 09-0136, 09-0027, 09-0029.
Ergonomiczny kształt pozwala na długą pracę bez uczucia zmęczenia dłoni.
Wysoka precyzja, nawet przy najmniejszych dawkach 
tolerancja błędu wynosi mniej niż 1%.
Metalowa obsada igieł o dużej odporności na zużycie.
Budowa przyłącza pozwala na łatwy montaż 
oraz szybką wymianę butelki.
Wyjątkowo dobry stosunek ceny do jakości 
i wydajności strzykawki.
 

Z regulacją ilości wtryskowych, bardzo precyzyjne dawkowanie leków.

Strzykawka HSW Eco-Matic z adapterami

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka aut. HSW ECO-MATIC 0,3 ml, LL, z adapterami   

Strzykawka aut. HSW ECO-MATIC 1,0 ml, LL, z adapterami

Strzykawka aut. HSW ECO-MATIC 2,0 ml, LL, z adapterami

Strzykawka aut. HSW ECO-MATIC 5,0 ml, LL, z adapterami

1/25

1/25

1/25

1/25

09-0196

09-0197

09-0198

09-0199

1,8 ml.
0,5 - 5,0 ml.
Wysoka precyzja dozowania: 0,1 ml.
Strzykawka ze szkła i metalu, używana np. do szczepień 
przeciw gruźlicy.
Może być sterylizowana w autoklawach do 134°C.
Nowoczesny i ergonomiczny kształt.
Bezpieczna i łatwa w użyciu.
Produkt biozgodny.
Pasujące igły – kod 09-0035.
 

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW-Ject

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW-Ject 1,8 ml

Cylinder zapasowy do HSW-Ject

Igły HSW-ECO 0,7 x 4mm, 12 szt.

1

1

1

09-0034

09-0034-001

09-0035

Automatyczna, samo uzupełniająca.
Z mocowaniem na butelkę  lub z wyprowadzonym wężem.
Tłok wykonany z wysokogatunkowego metalu.
Funkcjonalna i ergonomiczna budowa strzykawki.
System Pin-Lock daje możliwość zmiany ułożenia węża.
Bardzo dokładne dozowanie z płynną i precyzyjną regulacją dawki.
W komplecie z wężem.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka HSW Uni-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Uni-Matic 1ml, LL

Strzykawka HSW Uni-Matic 2ml, LL

Strzykawka Uni-Matic 1ml, LL, bez buteleczki

1

1

1

09-0135

09-0036

09-0165
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Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka Drench-Matic, 20 ml, kompletna

Strzykawka Drench-Matic 30 ml, kompletna

Strzykawka Drench-Matic 20 ml, bez pojemnika

Strzykawka Drench-Matic 30 ml, bez pojemnika

Cylinder plastikowy do Drench-Matic 20 ml

Cylinder plastikowy do Drench-Matic 30 ml

Kanister do drencherów 2,5 l

1

1

1

1

1

1

1

09-0102

09-0104

09-0103

09-0105

09-0102-001

09-0104-001

09-0102-002

Nazwa/typ Kod produktu

Końcówki odpowietrzające 109-0037

podawania leków (23 ml), który może być używany jako strzykawka.
Uchwyt wykonany z aluminium, cylinder plastikowy.
Łatwa w użyciu oraz czyszczeniu.
Wielostopniowa regulacja dawek.
W zestawie wężyk 11 cm oraz kanister 2,5 l.
Może być używana z kanistrem 09-0102-002.

Samonapełniający się drencher do doustnego 

Biały - 1 x Ø20 mm dla butelki 50/100 ml.
Niebieski - 1 x Ø30 mm dla butelki 250/500 ml.
Zielony - 1 x Ø33 mm dla butelki 500 ml i większych.
 

Zestaw 3 sztuk.

do doustnego podawania leków, 
który może być używany jako strzykawka.
Bezstopniowa regulacja objętości dozowania.

Samonapełniający się drencher 

Strzykawka Drench-Matic Premium

Końcówki odpowietrzające

Strzykawka Drench-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka Drench-Matic Premium, 23 ml, kompletna

Strzykawka Drench-Matic Premium 23 ml, bez pojemnika

Zestaw uszczelek do 09-0101 

Cylinder zapasowy 23ml

Kanister do drencherów 2,5l

1

1

1

1

1

09-0163

09-0101

09-0101-001

09-0101-002

09-0102-002
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Wykonana z najwyższej jakości chromowo węglowej stali nierdzewnej.
Odpowiednia grubość ścianki igły zapewnia jej stabilność i elastyczność.
Odpowiedniej wielkości nasadki gwarantują  pewne osadzenie igły 
i uniemożliwiają jej obracanie.
Na podstawie wyraźnie wygrawerowany rozmiar.
Oznaczenia w systemach niemieckim, francuskim i angielskim.
Na etykiecie znajduje się kolorowy kod, który zgodnie z wymogami 
norm IDO pozwala na szybką identyfikację średnic igły.

Wielokrotnego użytku, z końcówką Luer Lock.

Igła HSW 

Igła HSW-Premium Kod produktu

1,0 x 10 mm

1,0 x 15 mm

1,0 x 20 mm

1,2 x 10 mm

1,2 x 15 mm

1,2 x 20 mm

1,2 x 25 mm

1,4 x 15 mm

1,4 x 20 mm

1,4 x 25 mm

1,4 x 35 mm

1,6 x 15 mm

1,6 x 20 mm

1,6 x 25 mm

1,6 x 35 mm

1,8 x 15 mm

1,8 x 20 mm

1,8 x 25 mm

1,8 x 30 mm

1,8 x 35 mm

2,0 x 20 mm

2,0 x 25 mm

2,0 x 30 mm

2,0 x 35 mm

2,0 x 40 mm

2,0 x 50 mm

2,2 x 25 mm

2,2 x 30 mm

2,2 x 35 mm

2,4 x 20 mm

2,4 x 30 mm

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

09-0140

09-0141

09-0142

09-0173

09-0143

09-0144

09-0145

09-0146

09-0147

09-0148

09-0149

09-0150

09-0151

09-0152

09-0153

09-0154

09-0155

09-0156

09-0166

09-0157

09-0158

09-0159

09-0167

09-0160

09-0168

09-0169

09-0174

09-0175

09-0176

09-0177

09-0178

Igła HSW Eco Kod produktu

0,8 x 5 mm

0,8 x 10 mm

0,8 x 25 mm

0,9 x 10 mm

1,0 x 10 mm

1,0 x 15 mm

1,0 x 20 mm

1,0 x 25 mm

1,2 x 10 mm

1,2 x 15 mm

1,2 x 20 mm

1,2 x 25 mm

1,4 x 10 mm

1,4 x 15 mm

1,4 x 20 mm

1,4 x 25 mm

1,4 x 35 mm

1,5 x 15 mm

1,6 x 10 mm

1,6 x 15 mm

1,6 x 20 mm

1,6 x 25 mm

1,6 x 30 mm

1,6 x 35 mm

1,8 x 15 mm

1,8 x 20 mm

1,8 x 25 mm

1,8 x 30 mm

1,8 x 35 mm

2,0 x 20 mm

2,0 x 25 mm

2,0 x 30 mm

2,0 x 35 mm

2,0 x 40 mm

2,0 x 50 mm

2,2 x 20 mm

2,2 x 30 mm

2,2 x 35 mm

2,4 x 35 mm

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

09-0095

09-0096

09-0097

09-0098

09-0061

09-0062

09-0063

09-0064

09-0065

09-0066

09-0067

09-0068

09-0069

09-0070

09-0071

09-0072

09-0073

09-0074

09-0099

09-0075

09-0076

09-0077

09-0078

09-0079

09-0080

09-0081

09-0082

09-0083

09-0084

09-0085

09-0086

09-0087

09-0088

09-0089

09-0090

09-0091

09-0092

09-0093

09-0094Igły HSW Eco

do 1,2 mm

1,0 – 2,0 mm

1,2 – 2,4 mm

1,0 – 1,8 mm

drób    

trzoda chlewna

bydło

owce

Średnica Zastosowanie

Igły HSW-Premium 
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Regulacja dawki za pomocą pokrętła.
Lekki i wytrzymały.
Łatwy w czyszczeniu.

Manualny.

Drencher

Lekki i wytrzymały.
Łatwy w czyszczeniu.
W zestawie wężyk 70 cm 
oraz sondy (50 mm, 145 mm).

Samonapełniający.

Drencher automatyczny 50 ml

Nazwa/typ Kod produktu

Drencher 70 ml

O-ring do drenchera 70 ml

Drencher 200 ml

O-ring do drenchera 200 ml

Drencher 300 ml

O-ring do drenchera 300 ml

Drencher 500 ml

O-ring do drenchera 500 ml

1

1/5

1

1/5

1

1/5

1/10

1/5

09-0170

09-0170-001

09-0172

09-0172-001

09-0106

09-0106-002

09-0179

09-0179-001

Nazwa/typ Kod produktu

Drencher automatyczny 50 ml

Kanister do drencherów 2,5 l

1

1

09-0171

09-0102-002

09-0102-002

09-0171

lub podawanie leków.
Lekki i wytrzymały.

W połączeniu ze specjalnym cewnikiem umożliwia płukanie macicy krów 

Drencher 400 ml

Nazwa/typ Kod produktu

Drencher 400 ml

Końcówka do 09-0107

Cewnik do 09-0107

1

1

1

09-0107

09-0108

09-0109

09-0107

09-0109

09-0108

09-0170

09-0179

09-0172

09-0106



09-0190

09-0191

09-0192

09-0193
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Z metalowym uchwytem.
Najwyższej jakości.
Solidna strzykawka dozująca wykonana z pleksi, 
z uchwytem i metalowym tłokiem.
Zapakowana w kartonowe pudełko.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka plastikowa 

Cylinder oraz tłok wykonane z tworzywa.
Pewne i lekkie prowadzenie tłoka.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawka plastikowa 

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka plastikowa 10 ml, LL

Strzykawka plastikowa 20 ml, LL

Strzykawka plastikowa 30 ml, LL

Strzykawka plastikowa 50 ml, LL

Zapasowa końcówka LL

1

1

1

1/5

1/10

09-0119

09-0120

09-0121

09-0122

09-0111-002

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka plastikowa 10 ml, LL

Strzykawka plastikowa 20 ml, LL

Strzykawka plastikowa 30 ml, LL

Strzykawka plastikowa 50 ml, LL

Zapasowa końcówka LL

1

1

1

1

1/10

09-0111

09-0112

09-0113

09-0114

09-0111-002

09-0111-002

09-0114

Szczelne, pozwalają na bardzo łatwe prowadzenie.
Przezroczysty cylinder gwarantuje łatwą kontrolę dawki.
Wykonane z tworzywa nietoksycznego, niezawierającego lateksu, 
olejów silikonowych, DEHP oraz styrenu.
Wolne od pirogenów, PVC.
Posiadają wyraźny ogranicznik bezpieczeństwa, by zapobiec przypadkowemu 
wycofaniu tłoka z cylindra strzykawki.
Pakowane są pojedynczo w sterylne opakowanie.

Z końcówką Luer Lock.

Strzykawki jednorazowe HSW

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka jednorazowa HSW 2/3 ml, 100 szt.

Strzykawka jednorazowa HSW 5/6 ml, 100 szt.

Strzykawka jednorazowa HSW 10/12 ml, 100 szt.

Strzykawka jednorazowa HSW 20/24 ml, 100 szt.

Strzykawka jednorazowa HSW 30 ml, 50 szt.

Strzykawka jednorazowa HSW 50/60 ml, 30 szt.

1/25

1/20

1/12

1/8

1/5

1

09-0190

09-0191

09-0192

09-0193

09-0194

09-0195
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Posiadają 5-letni okres sterylności.
Wykonane są ze stali nierdzewnej zgodnie z ISO 9626, gwarantują precyzyjne cięcie zgodne z ISO 7864.
Dla ułatwienia rozpoznania rozmiaru igły jej średnica jest oznaczona 
kolorem na opakowaniu jednostkowym oraz na opakowaniu zbiorczym.

Luer Lock.

Igły jednorazowe HSW

Igła HSW Eco Kod produktu

0,40 x 20 mm

0,50 x 16 mm

0,55 x 25 mm

0,60 x 25 mm

0,60 x 30 mm

0,70 x 30 mm

0,80 x 10 mm

0,80 x 16 mm

0,80 x 25 mm

0,80 x 40 mm

0,90 x 25 mm

1,10 x 25 mm

1,10 x 30 mm

1,10 x 40 mm

1,20 x 25 mm

1,20 x 30 mm

1,20 x 40 mm

1,50 x 50 mm

1,60 x 25 mm

1,60 x 40 mm

1,80 x 40 mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

09-0200

09-0201

09-0202

09-0203

09-0204

09-0205

09-0220

09-0206

09-0207

09-0208

09-0209

09-0210

09-0211

09-0212

09-0213

09-0214

09-0215

09-0216

09-0217

09-0218

09-0219

Nazwa/typ Kod produktu

Żel do dezynfekcji rąk 31, 500 ml 10-4031 1/12

Żel do dezynfekcji

Idealny do dokładnego oczyszczenia rąk bez użycia wody i mydła 
(dla lekarzy weterynarii przed zabiegami, w gospodarstwie rolnym, 
w podróży, w szkole/pracy, do codziennego użytku).
Zawiera wyciąg z aloesu, dzięki czemu pozostawia dłonie miękkie i nawilżone.
Bardzo szybko się wchłania pozostawiając delikatny, przyjemny zapach.

Żel do dezynfekcji rąk skutecznie likwiduje wszystkie bakterie i zarazki.

 10-4031
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Najnowsze produkty

Gospodarowanie siarą

Żywienie cieląt w ciągu pierwszych lat życia lub nawet bezpośrednio po wycieleniu ma nieocenione znaczenie dla ich 
przyszłego rozwoju. Pierwsze mleko, zwane również siarą, ma większą zawartość immunoglobulin i składników odżywczych 
niż zwykłe mleko krowie. W związku z tym cielęta tuż po urodzeniu potrzebują od razu większej ilości wysokiej jakości siary. 
Zaleca się posiadanie zapasu siary mrożonej. Dzięki temu zawsze dostępne jest wysokiej jakości pierwsze mleko. 
Zamrożoną siarę można wykorzystać wówczas, gdy siara po wycieleniu jest niskiej jakości (np. u pierwiastek) lub gdy ilość mleka 
jest zbyt mała.
Produkty z naszego Systemu Gospodarowania Siarą to najlepszy sposób na pomoc w zaopatrzeniu najmłodszych cieląt w siarę. 
Aluminiowe worki można łatwo napełnić i spasteryzować (opcjonalnie), zamrozić i podgrzać bez żadnych problemów. 
Aby podać siarę, wystarczy nakręcić sztuczny smoczek lub sondę.

Nazwa/typ Kod produktu

Zestaw do przechowywania siary ColostroStartSET 10

Zestaw do przechowywania siary ColostroStartSET 50

Torby do przechowywania siary ColostroStartBAGS, 5 szt.

Smoczek z nakrętką

Sonda z nakrętką

Pokrowiec na torby do siary

Zestaw do napełniania

1

1

1/44

1

1

1

1

01-1280

01-1281

01-1282

01-1283

01-1284

01-1285

01-1286

01-1285

Oferujemy zestawy ukierunkowane na zaspokajanie Państwa potrzeb:

Zestaw ColostroStartSET 10 zawiera:  
- 10 worków na siarę
- 1 smoczek 
- 1 sondę

Aby ułatwić napełnianie worków, oferujemy zestaw do napełniania 01-1286.
Opcjonalny pokrowiec na torby do siary, który pozwala dłużej utrzymywać ciepło pierwszego mleka, ułatwiając jego zadawanie.

Zestaw ColostroStartSET 50 zawiera: 
- 50 worków na siarę 
- 3 smoczki 
- 3 sondy 

01-1286

01-1283

01-1284
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Nazwa/typ Kod produktu

Siaromierz cylindryczny 101-1047

Nazwa/typ Kod produktu

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, 
przezroczyste ze skalą

1/10/24001-1290

Siaromierz cylindryczny 

Wiadro do pojenia cieląt z zaworem i smoczkiem, przezroczyste ze skalą

Urządzenie do pomiaru składu siary.
Szybkie i łatwe ustalanie jakości siary.
Pomiar zawartości gamma-globulin poprzez oznaczanie gęstości względnej.
Jakość siary można odczytać z kolorowej skali na trzonku.

Pojemność 8 litrów.
Miarka po obu stronach.
Metalowy pałąk.
Kwasoodporne.
Łatwe w czyszczeniu.
Wieszak do wiadra sprzedawany osobno (kod kat. 01-1222).

01-1047
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Kurtyna paskowa PVC

Chroni przed chłodem i przeciągami.
Wysoka odporność na ścieranie.
Odporne na promieniowanie UV.
Bezproblemowe i łatwe mocowanie dzięki zawieszkom i okuciom 
do wieszania.
Części metalowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304.
Temperatura eksploatacji: od -20°C do +50°C.
Duża przepuszczalność światła.
Zaokrąglone krawędzie.

Nasza rekomendacja optymalnego montażu:

1,00 m

1,25 m

1,50 m

2,00 m

Szerokość wejścia / listwy z zaczepami Pasy 30 cm Pasy 20 cm

5 paneli

6 paneli

7 paneli

10 paneli

8 paneli

10 paneli

12 paneli

16 paneli

Szerokość taśmy

Grubość taśmy

Długość taśmy w rolce

Waga

Kolor

Zalecana temperatura użycia

Dane techniczne

20 cm / 30 cm

2 mm / 3 mm

25 m / 50 m

13 - 55 kg

przezroczysty niebieski

+50°C do -20°C

Zastosowanie:
rolnictwo,
jeździectwo, sporty konne: otwarte stajnie, padoki itd.,
ochrona przeciwpyłowa, przeciwrozpryskowa i przeciwdźwiękowa 
maszyn i urządzeń,
wydzielenie powierzchni w hali, wydzielenie stacji roboczej.

Zasady montażu

Bezproblemowy i prosty montaż, dzięki listwom z zaczepami 
(dostępnym w czterech długościach) pozwalającym zawiesić 
pasy 20 i 30 centymetrowe.
Elementy metalowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
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Kurtyna paskowa PVC - elementy montażowe

Zestaw zawiera:
5 x pasów PVC 30 x 225 cm, grubość 3 mm, 
5 x okuć do wieszania 30 cm,
2 x zawieszki (łączna długość 130 cm),
Okucia do wieszania zamontowane fabrycznie na pasach PVC.

Inne elementy montażowe:

Listwa montażowa z zaczepami dł. 100 cm

Listwa montażowa z zaczepami dł. 125 cm

Listwa montażowa z zaczepami dł. 150 cm

Listwa montażowa z zaczepami dł. 200 cm

Panel mocujący do podwieszenia dł. 30 cm

Panel mocujący do podwieszenia dł. 20 cm

1/10

1/10

1/10

1/10

1/25

1/25

10-5995

10-5996

10-5997

10-5998

10-5992

10-5999

Nazwa/typ Kod produktu

Kurtyna PVC w rolce, 25 m x 30 cm x 3 mm

Kurtyna PVC w rolce, 50 m x 30 cm x 3 mm

Kurtyna PVC w rolce, 50 m x 20 cm x 2 mm

Kurtyna PVC w rolce, 25 m x 20 cm x 2 mm

1/36

1/18

1/30

1/60

10-5990

10-5991

10-5993

10-5994

Nazwa/typ Kod produktu

Kompletny zestaw:

Kompletny zestaw kurtyny paskowej PVC

Zapasowy pasek PVC 30 x 225 cm

1

1/4

10-6000

10-6000-001

Nazwa/typ Kod produktu
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Specjalne kolorowe numery do obroży (po jednym kolorze na każdą cyfrę) oraz ich duży format znacznie ułatwiają rozpoznawanie 
zwierząt w stadzie, nawet z dużej odległości, kiedy cyfry są przysłonięte lub przy słabym świetle. 
Dzięki dwustronnemu oznakowaniu i kodowaniu kolorami nawet poskręcane kołnierze nie stanowią już problemu.

Nazwa/typ Kod produktu

Numer do obroży "0", czarny, 6 szt.

Numer do obroży "1", żółty, 6 szt.

Numer do obroży "2", pomarańczowy, 6 szt.

Numer do obroży "3", czerwony, 6 szt.

Numer do obroży "4", fioletowy, 6 szt.

Numer do obroży "5", niebieski, 6 szt.

Numer do obroży "6", zielony, 6 szt.

Numer do obroży "7", szary, 6 szt.

Numer do obroży "8", brązowy, 6 szt.

Numer do obroży "9", biały, 6 szt.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

07-0530

07-0531

07-0532

07-0533

07-0534

07-0535

07-0536

07-0537

07-0538

07-0539

Nazwa/typ Kod produktu

Obciążnik do obroży identyfikacyjnej 1/1007-0710

Obciążnik do obroży identyfikacyjnej

Numery do obroży identyfikacyjnych - kolorowe

Utrzymuje obrożę  w prawidłowym położeniu.
Masa 500 g.
Rdzeń metalowy otoczony plastikiem odpornym na uderzenia.
Pasuje do obroży o szerokości do 40 mm.

Ł
Optymalna rozpoznawalność dzięki  kolorowemu kodowi.
Dwustronne oznakowanie i duży format. 
Produkt objęty wnioskiem patentowym.
Duże ułatwienie w codziennej pracy.

atwe mocowanie i zdejmowanie dzięki konstrukcji dwuczęściowej.

Kolorowe numery do obroży to duże ułatwienie, szczególnie gdy dochodzi do zmian w stadzie. 
Zwykłe numery na obrożę trzeba wypchnąć, ale ze względu na zabrudzenia jest to niemożliwe 
lub znacznie utrudnione nawet po krótkim okresie korzystania. W niektórych przypadkach 
konieczny jest całkowity demontaż obroży, w tym urządzeń takich jak transpondery, czujniki 
lub ciężarki, nawet jeżeli wymienić trzeba tylko jedną cyfrę. 
Natomiast kolorowe numery do obroży można łatwo otworzyć, zdjąć i założyć tam, gdzie trzeba. 
W przypadku zwierząt trzymanych na postronku, cyfry mogą być zakładane nawet bez zdejmo-
wania obroży.
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Technobase 2CB

Po utwardzeniu, klej nie jest kruchy oraz  lepiej przylega do racicy i podkładki.
Skrócono okres utwardzania przy niskich temperaturach (poniżej 5°C), co oznacza, 
że z klejem można szybko wykonywać zabiegi również zimą.
Wysokiej jakości wkład 200 ml, który można otwierać i zamykać bez użycia narzędzi, 
gwarantuje maksymalną niezawodność w pielęgnacji racic.
Prawidłowe podłączenie specjalnych rurek mieszających jest łatwe dzięki specjalnym śrubom 
zapewniającym właściwe proporcje mieszania przy minimalnych stratach!
Wiąże mocno i trwale z podkładkami drewnianymi i gumowymi.
Jeszcze większa łatwość użycia dzięki łatwemu w obsłudze wkładowi, który można uzupełniać.
Czas schnięcia (wartości laboratoryjne): 
25°C     13 s
18°C     18 s
10°C     25 s
  5°C     35 s

Nowy, dwukolorowy, dwuskładnikowy klej poliuretanowy do pielęgnacji racic.
Technobase 2CB to kolejna modernizacja dotychczasowych klejów dwuskładnikowych. 
Prawidłowość proporcji mieszania widać od razu podczas wyciskania dzięki zielonemu zabarwieniu.

Technologia poprawiła się również w porównaniu z klasycznymi klejami dwuskładnikowymi pod następującymi względami: 

W sytuacji gdy potrzeba tylko małej ilości kleju, idealnie sprawdzają się jednorazowe wkłady o pojemności 25 ml, 
czyli dokładnie tyle, ile wynosi jednorazowa dawka. Dopasowana rurka mieszająca jest już wbudowana w szczelne opakowanie! 
Prosta obsługa: należy otworzyć  opakowanie, nakręcić rurkę mieszającą, wcisnąć i gotowe! 
Poręczny zestaw „farmerski” zawiera cztery łatwe w użyciu, jednorazowe wkłady 25 ml oraz dopasowane do nich rurki mieszające 
i cztery drewniane podkładki.

Technobase 2CB, wkład, 200 ml

Zestaw 12 końcówek miksujących do Technobase 2CB, 01-3314

Pistolet, aplikator do Technobase 2CB

Technobase 2CB, zestaw "farmerski", 25 ml x 4 szt.

Technobase 2CB, kaseta 25 ml

Zestaw końcówek miksujących do 01-3318, 10 szt.

1/12

1/10

1/12

1

1/15

1/10/24

01-3314

01-3315

01-3316

01-3317

01-3318

01-3319

Nazwa/typ Kod produktu

01-3316

25°C  -  13 s
18°C  -  18 s
10°C  -  25 s
  5°C  -  35 s

01-331801-3319 01-3315 01-3314
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Fartuch Apron Keron, 120 x 90 cm

Fartuch Apron Keron z długimi rękawami, 136 x 92 cm

Nazwa/typ

1/20

1/20

10-7022

10-7023

10-7022 10-7023Kod produktu

Fartuch ochronny Apron Keron

Wykonany z czystego poliuretanu (TPU).
Bezpieczny dla żywności zgodnie z (UE) nr 1935/2004, (UE) nr 10/2011.
Ma bardzo wysoką odporność na rozdarcie i tarcie przy bardzo dużej elastyczności.
Wysoki komfort użytkowania.
Nadaje się do prania w pralkach automatycznych do 95°C. 
Elastyczny w temperaturze nawet -20°C. 
Odporny chemicznie, może być dezynfekowany i sterylizowany.
Odporny na oleje i tłuszcze zwierzęce, silne środki czystości oraz wiele kwasów i zasad.
W kolorze bladoszarym.

Ten wysokiej klasy fartuch wykonany jest ze szczególnie lekkiego materiału sprawiającego, 
że praca w nim staje się mniej uciążliwa. Zanieczyszczenia nie przywierają do fartucha, 
ponieważ jest on wykonany bez szwów i oczek, a jego powierzchnia pozbawiona jest porów. 
Fartuchy idealnie nadają się do stosowania w miejscach, w których należy zachować szczególną  higienę. 

Płyn do pielęgnacji wymion CareMint

Zawiera olejek z  mięty pieprzowej o działaniu schładzającym, poprawiającym krążenie krwi.
Unikalna receptura dzięki obecności wysokiej jakości olejku z drzewa herbacianego 
i olejku nagietkowego.
Pielęgnuje strzyki i wymiona wystawione na codzienne obciążenia.
Utrzymuje skórę gładką i poprawia jej odporność.
Podczas regularnego stosowania pozytywnie wpływa na utrzymanie zdrowotności wymion 
i produkcję wysokiej jakości mleka, jednocześnie czyści wymię i zapewnia pielęgnację 
wspierającą leczenie.
Doskonale nadaje się do masażu  stawów, mięśni i ścięgien.

01-5095

Papier do higieny wymion Uddero Clean na mokro 6 x 1000 listków

Nazwa/typ

1/4001-5095

Kod produktu

Żel do wymion z nagietkiem CareMint

Nazwa/typ

1/6/19201-5099

Kod produktu

Papier do higieny wymion UdderoClean

Do użytku na sucho i mokro.
Bardzo chłonny i mocny.
Nie zawiera formaldehydu.
Idealny w połączeniu z płynami do czyszczenia strzyków.

01-5099
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 09-3020

 09-3160

Rękawy ochronne jednorazowe

Uchwyt ścienny na rękawice jednorazowe

Wykonane z polietylenu (PE).
Grubość materiału 0,030 mm. 
Elastyczna taśma na obu końcach. 
Długość 45 cm. 
100 sztuk w opakowaniu.

Wykonany ze stali nierdzewnej: stabilny i odporny na rdzę, 
nawet w wilgotnych warunkach (np. na stanowisku udojowym).
Mocowany na śruby, pionowo lub poziomo. 
Odpowiedni do wszystkich rozmiarów dzięki sprężynie 
przyciskającej dozowniki do frontu.

Rękawy ochronne jednorazowe, 45 cm, 100 szt.

Uchwyt ścienny do rękawic jednorazowych

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10

1/8

 09-3020

 09-3160

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice jednorazowe Nitrile czarne

30 cm długości: zapewniają komfortową ochronę.
Grubość: -0,14 mm / 5,5 mil.
Niesterylne.
Standard jakości: 1,5 AQL.
Oburęczne.
Nie zawierają lateksu i talku .
Nie zawierają wywołujących alergie tiuramów, tiazoli i białek lateksowych.
W pełni fakturowane, zapewniają doskonałą przyczepność.
Szczególnie przydatne jako rękawice udojowe: białe kłaczki w mleku będące oznaką 
zapalenia wymienia (mastitis) można łatwiej wykryć na czarnym tle.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Testowane:  EN374 i zgodne z EN455.
50 sztuk w opakowaniu.

Rękawice Nitrile S, czarne, 50 szt.

Rękawice Nitrile M, czarne, 50 szt.

Rękawice Nitrile L, czarne, 50 szt.

Rękawice Nitrile XL, czarne, 50 szt.

Rękawice Nitrile XXL, czarne, 50 szt.

Nazwa/typ

1/20/360

1/20/360

1/20/360

1/20/360

1/20/360

09-3150

09-3151

09-3152

09-3153

09-3154

Kod produktu
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Innowacyjny, opatentowany automatyczny pas mocujący. 
Oprócz funkcji standardowych automatycznych pasów mocujących (szybkie napinanie, uporządkowane zwijanie), 
seria Quickloader posiada następujące zalety:

Automatyczne zwijanie
Brak luźnej taśmy

Dłuższa taśma
Większa wszechstronność

Dłuższy uchwyt
Łatwiejsze mocowanie

Pierścienie D
Łatwiejsze kotwiczenie

Powolne zwalnianie
Brak możliwości "zakleszczenia palców"

Automatyczne pasy transportowe Quickloader

pas o długości do 5,0 m umożliwia szerszy zakres zastosowania;
nadaje się do profesjonalnego stosowania: jedyny automatyczny pas napinający certyfikowany przez TÜV 
o wytrzymałości na rozciąganie do 3000 kg;
jedyny automatyczny pas napinający certyfikowany przez TÜV zatwierdzony do stosowania przez zaledwie jedną osobę, 
konstrukcja zapobiega otwarciu się zatrzasku pasa;
dzięki zastosowaniu pierścienia D może być mocowany nie tylko do oczek, ale i do słupków; 
duże przełożenie napinania dzięki długiemu uchwytowi, ładunek jest solidnie mocowany z użyciem niewielkiej siły;
wysokiej jakości, odporne sprężyny zwijające;
atrakcyjny korpus z funkcją „test”.

Nazwa/typ Kod produktu

Pas transportowy Quickloader, 3,6 m, 800 kg

Pas transportowy Quickloader, 4,5 m, 1200 kg

Pas transportowy Quickloader, 5,0 m, 2000 kg

Pas transportowy Quickloader, 4,0 m, 3000 kg

Display 40 x 10-5850

Display 32 x 10-5851

Display 24 x 10-5852

Display 24 x 10-5853

1/4

1/4

1/4

1/4

1

1

1

1

10-5850

10-5851

10-5852

10-5853

10-5854

10-5855

10-5856

10-5857



STOSOWANIE

Standardowo: Preparat stosować w formie rozcieńczonej. Rozcieńczyć 1 część preparatu z 200 częściami ciepłej wody 
2(np. 5 g preparatu na 1 l wody) i spryskać 100-150 m  powierzchni 5 litrami cieczy roboczej.

Przy dużej liczebności owadów: Rozcieńczyć 1 część preparatu ze 100 częściami ciepłej wody (np. 10 g preparatu na 1 l wody) 
2i spryskać 100-150 m  powierzchni 5 litrami cieczy roboczej. 

Przy stosowaniu na turkucia podjadka najlepiej obsypać proszkiem pryzmę z obornikiem bez uprzedniego rozcieńczania 
lub stężeniem na dużą liczebność owadów.

Opryskiwanie: 
Zabieg należy wykonywać przy użyciu niskociśnieniowego hydraulicznego rozpylacza. Odmierzoną ilość preparatu rozcieńczyć 
w ciepłej wodzie. Uzyskanym roztworem należy opryskiwać oczyszczone z pyłu powierzchnie, na których owady najczęściej 
przebywają tj. okolice okien, nasłonecznione fragmenty ścian, lampy, słupy, przegrody itp.
W pomieszczeniach dla zwierząt oprysk nanosić na powierzchnie które są poza ich zasięgiem.
Oprysk należy wykonywać wyłącznie w pustych pomieszczeniach. Po wyschnięciu preparatu i przewietrzeniu pomieszczeń 
można wprowadzić zwierzęta z powrotem po ok. 50 minutach. 

Dodatkowe informacje:
Obficie opryskiwać powierzchnie do momentu początku spływania cieczy roboczej. 
Nie opryskiwać powierzchni świeżo bielonych wapnem. 
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Oprysk na muchy C-max², proszek, 100 g

Preparat przeznaczony do zwalczania owadów latających takich jak: muchy, komary, meszki, osy, ćmy 
oraz owadów biegających:  pchły, kleszcze, rybiki, pluskwy, chrząszcze, turkucie, mrówki, karaluchy itp. 
Do stosowania w budynkach gospodarstwa rolnego, oborach, chlewniach, kurnikach, budynkach gospodarczych, 
na zewnątrz budynków na terenach przyległych, pojemnikach na odpady oraz w pomieszczeniach mieszkalnych 
(w tym w kuchniach), szpitalach, hotelach itp.
Preparat jest łatwy i bezpieczny w użyciu, a jego działanie utrzymuje się do ok. 4 tygodni. 
Zawiera cypermetrynę (środek owadobójczy z grupy pyretroidów) - 100 g/kg.

Produkt biobójczy*
*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów! 

   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

12-0244

Nazwa/typ Kod produktu

Oprysk na muchy C-max², proszek, 100 g 112-0244

Substancja czynna

cypermetryna
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Szczotka do przewodów transportowych, 
niebieska, 5 m, Ø 50 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, 
niebieska, 90 cm, Ø 16 mm lub 30 mm

Idealna do przewodów do transportu mleka 
(01-5539 i 01-5540). 
Długość szczotki - aż 5 metrów!

Idealne do czyszczenia przewodów mlecznych 80 cm.

Szczotki do mycia przewodów mlecznych i przewodów transportowych

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do tanków bez uchwytu, zielono-niebieska

Trzonek do szczotki do tanków, aluminiowy

1/5

1/5

01-5338

01-5339

01-5338

01-5339

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do przewodów transportowych, niebieska, 5 m, Ø 50 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 30 mm

Szczotka do przewodów mlecznych, niebieska, 90 cm, Ø 16 mm

1/5

1/50

1/50

01-5455

01-5456

01-5457

01-5455

01-5456

01-5457

Szczotka do tanków

Wykonana z wysokiej jakości materiału uniwersalna szczotka do mycia tanków, 
zbiorników na mleko oraz różnego rodzaju schładzalników. 
Wymiary 130 x 210 mm.
Włosie wykonane z poliestru PBT 0,5 mm - gwarantującego wysoką trwałość i elastyczność.
Do wbijania włosia użyto stali nierdzewnej, co zapewnia jego długą żywotność.
Wiele wiązek włosia zapewnia idealne czyszczenie.
Odporność na odkształcenia do 90°C.
Aluminiowy trzonek do szczotki do tanków posiada zakończenie z polyamidu.
Trzonek jest sprzedawany osobno.

Szczotki bardzo wygodne w użyciu - grubsze i odpowiedniej długości włosie ma doskonałe właściwości czyszczące.
Nadają się do użytku zarówno w zimnej jak i gorącej wodzie, odporne na detergenty i inne środki myjące. 



365

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do gum strzykowych, stożkowa, zielono-niebieska /10101-5458

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do konwi, okrągła, zielono-niebieska /5101-5459

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka do mycia rąk, ALFA, zielono-niebieska, 45 x 110 mm /5101-5453

Nazwa/typ Kod produktu

Szczotka z krótką rączką, zielono-niebieska, 245 x 73 mm /5101-5454

Szczotka do gum strzykowych

Szczotka do konwi, okrągła 

Szczotka do mycia rąk ALFA

Szczotka z krótką rączką, 245 x 73 mm

Z ergonomicznym uchwytem podnoszącym komfort pracy.
Z bardzo wytrzymałym stilonowym włosiem.
Ułatwia dotarcie do każdego zakamarka gumy strzykowej.

Odporna na wysokie temperatury.
Okrągły korpus z tworzywa.
Włosie z niebieskiego poliestru.
Średnica ok. 12 cm.

Uniwersalna szczotka do mycia zbiorników na mleko oraz innych urządzeń 
w każdym gospodarstwie.
Unikalna konstrukcja i wielkość szczotki pozwala na bardzo wygodną oraz efektywną pracę 
zarówno na większych jak i mniejszych powierzchniach.
Dzięki odpowiedniej długości i profilowanej rączce mamy doskonałe „czucie” szczotki, 
a grubsze (0,35mm), średniej twardości włosie ma doskonałe właściwości czyszczące 
i jest odporne na odkształcenia. 
Nadaje się do użytku zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie, 
odporna na detergenty i inne środki myjące. 

Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika
Wygodny uchwyt pozwala na łatwą pielęgnację.
Wytrzymałe włosie z tworzywa sztucznego utrzymuje swoje niezmienne właściwości 
przez długi czas używania.
Wymiary:110 x 45 mm.

01-5458

01-5459

01-5454

01-5453



Nazwa/typ Kod produktu

Kompletny wkład do kurka stanowiskowego 101-5360-007

Nazwa/typ Kod produktu

Korpus pulsatora HP-100 101-5460

Nazwa/typ Kod produktu

Olej wazelinowy do pulsatora HP-100, 100 ml /10101-5461

Wkład kurka stanowiskowego – kompletny

Korpus pulsatora HP-100

Olej wazelinowy do pulsatora HP-100

Butelka posiada specjalny dziobek do dozowania odpowiedniej dawki oleju, 
co bardzo ułatwia oliwienie.
Używanie oleju do pulsatora przedłuża jego poprawne działanie.
Produkt dedykowany specjalnie do pulsatorów.
Pojemność 100 ml.

01-5461

01-5460

01-5360-007
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Notatki
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Arkadiusz Steckiewicz

kom.: +48 669 969 703 
as@canagri.pl 

kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, 
północna część woj. wielkopolskiego

Kacper Lipka 

kom.: +48 669 969 794 
kl@canagri.pl 

lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie

Mateusz Mucha

kom.: +48 669 969 702 
mm@canagri.pl 

łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Zbigniew Kiedysz

kom.: +48 669 969 701 
zk@canagri.pl 

warmińsko-mazurskie, podlaskie

Adam Waszkiewicz

kom.: +48 669 969 403 
aw@canagri.pl 

mazowieckie, lubelskie

Regionalni 
przedstawiciele handlowi:



CAN AGRI, Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka; tel.: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71, canagri@canagri.pl 

www.canagri.pl
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