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"

                                                                                                                           Zespół Can Agri

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce  drugą część katalogu naszych produktów 
pod nazwą Gospodarstwo Rolne - Wyposażenie farmy". 
Stanowi on kontynuację naszego pierwszego katalogu pt. Gospodarstwo Rolne - Hodowla zwierząt".

Stworzony z myślą o Państwa potrzebach, ma na celu zapoznanie się z szeroką gamą 
oferowanych przez nas produktów.

Znana Państwu z pierwszej części katalogu forma i szata graficzna została zachowana, 
dlatego mamy nadzieję, że znacznie ułatwi to wybór odpowiedniego asortymentu.

Nasza lista asortymentowa została w ostatnim czasie poszerzona o nowe atrakcyjne produkty, 
znajdziecie je Państwo w ostatnim rozdziale pt. Najnowsze produkty".

W dalszym ciągu liczymy na wymianę informacji, które pozwolą nam dostosować nasze działania 
do Państwa potrzeb, za co serdecznie dziękujemy.
Wierzymy, że zapewniając szeroką gamę produktów dostosowanych do potrzeb naszych klientów, 
prowadzimy nasz biznes w atmosferze wzajemnego zaufania oraz otwartych relacji partnerskich.
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10-1221

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu
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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 

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.
Możliwość umieszczenia dowolnego nadruku.
Różne kolory.

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

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

Podstawka pod lizawkę solną, oliwkowa

Podstawka pod lizawkę solną, niebieska

Podstawka pod lizawkę solną, zielona

Podstawka pod lizawkę solną, czarna

Podstawka pod lizawkę solną, oliwkowa

Podstawka pod lizawkę solną, niebieska

Podstawka w dowolnym kolorze RAL i/lub z nadrukiem                                        min. ilość 500 szt.

Sól himalajska 2,5kg

Podstawka pod lizawkę solną, metalowa

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/250

1/250

1/250

1/250

1/250

1/250

1/6/288 

1/150 

10-1202

10-1203

10-1204

10-1205

10-1212

10-1213

05-9052

10-1221

Kod produktu

Kod produktu

10-1212

10-1213
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10-1009

10-1004

10-1162

Karmidło prostokątne oliwka

Karmidło dla cieląt i owiec

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.

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.
Możliwość nadruku.

Karmidło dla cieląt i owiec

Karmidło plastikowe dla źrebiąt, bez prętów

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/30/300 

1/20/150 

10-1009

10-1004

Kod produktu

Kod produktu

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

Nazwa/typ

1/5/5010-1005

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.
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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

1/120

1

10-1023

10-1023-001

Kod produktu

Karmidło narożne oliwka 31 l

Listwa narożna oliwka

Nazwa/typ

1/50

1/25

10-1112

10-1122

Kod produktu

10-1112

10-1122

10-2078

10-1020

10-1017

Poidło - karmidło 95,5 x 21 x 12 cm

Karmidło HangOn z zaczepem, prostokątne, 13 l

Karmidło HangOn z zaczepem, okrągłe, 8 l

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/200

1/160

1/10/180

10-2078

10-1020

10-1017

Kod produktu

Kod produktu

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.
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10-5058Pojemnik na żywność i wodę 45 litrów, zielony

Nazwa/typ

1/10/240 10-5058

Kod produktu

Pojemnik na żywność i wodę

Wykonane z odpornego na pękanie tworzywa sztucznego.
Z dwoma odpornymi na rozdarcia uchwytami.
Pojemność: 45 litrów.

10-5009

10-5008

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).

Wiadro do żywności z otworami wentylacyjnymi

Pokrywa na wiadro plastikowe 12 l

Nazwa/typ

1/350

1/30/720

10-5009

10-5008

Kod produktu

10-5083

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

1/180

1/180

1/180

1/180

1/180

10-5082

10-5083

10-5084

10-5142

10-5143

Wiadro do żywności z otworami wentylacyjnymi

Pojemność: 12 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.

10-5082

10-5084

10-5142

10-5143

10-5056Wieszak na wiadro

Nazwa/typ

1/4510-5056

Kod produktu

Wieszak na wiadro

Wykonany z metalu wytrzymującego duże obciążenia.
Z blokadą do mocowania wiadra w miejscu.



10-5093

10-5090

10-5088

10-5087
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10-1025

10-1018

10-1019

Karmidło ze stali nierdzewnej naścienne

Nazwa/typ

1/3610-1025

Kod produktu

Karmidło ze stali nierdzewnej naścienne

Karmidło aluminiowe naścienne

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 poidło - 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.

Karmidło aluminiowe naścienne 44 x 38 x 23 cm

Karmidło aluminiowe narożne 37 x 37 x 24 cm

Nazwa/typ

1/36

1/45

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.
Może być używany w dowolnym miejscu - w domu, w ogrodzie, na pastwisku, w stajni.
Wyposażony z dwa wygodne uchwyty.

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

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

10-5085

10-5086

10-5087

10-5088

10-5090

10-5091

10-5092

10-5093

10-5094

10-5092



Nazwa/typ Kod produktu

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, czerwony

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, fioletowy

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, pomarańczowy

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, zielony

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, aquamarine

Pojemnik na paszę z zawiesiem i pałąkiem, różowy

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10-1151

10-1152

10-1153

10-1155

10-1156

10-1157

10-1159

10-1160

10-1161

10-1132

10-1137

10-1136
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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, czerwony

Pojemnik na paszę z zawiesiem, oliwka

Pojemnik na paszę z zawiesiem, niebieski

Pojemnik na paszę z zawiesiem, czarny

Pojemnik na paszę z zawiesiem, fioletowy

Pojemnik na paszę z zawiesiem, pomarańczowy

Pojemnik na paszę z zawiesiem, zielony

Pojemnik na paszę z zawiesiem, aquamarine

Pojemnik na paszę z zawiesiem, różowy

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10-1131

10-1132

10-1133

10-1135

10-1136

10-1137

10-1138

10-1139

10-1140

10-1152

10-1151

10-1153

10-1155

10-1156

10-1157

10-1159

10-1161

10-1138

10-1133

10-1135

10-1139

10-1140

10-1131

10-1160



Paśnik ocynkowany, mały 50 x 35 x 21 cm

Paśnik ocynkowany, duży 80 x 45 x 45 cm

Nazwa/typ

1/5/60

1/5/30

10-3008

10-3004

Kod produktu

Paśnik ocynkowany

Do montażu na ścianie.
Wytrzymała i stabilna konstrukcja.
Rozstaw prętów:
10-3008 - 70 mm, 
10-3004 - 88 mm.

10-3008

10-3004

10-3002

Wyposażenie farmy
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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.

Paśnik pojedynczy, szeroki rozstaw

Paśnik pojedynczy, wąski rozstaw

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/50

1/30

10-3002

10-3023

Kod produktu

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

Paśnik podwójny, wąski rozstaw

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/50

1/50

10-3001

10-3022

Kod produktu

Kod produktu

10-3001

10-3022
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Paśnik narożny

Ocynkowany.
Do montażu na ścianie.
Rozstaw prętów: 105 mm.

Paśnik  narożny 70 x 52 x 61 cm

Nazwa/typ

1/5/5010-3005

Kod produktu

10-3005

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

1/10/5010-3007

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Siatka na siano czerwona

Siatka na siano zielona

Siatka na siano niebieska

Siatka na siano czarna

1/10/60

1/10/60

1/10/60

1/10/60

05-0653

05-0654

05-0657

05-0658

05-0658

05-065705-065405-0653
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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 nie-
wielkim nacisku. W poidłach tego typu można regulować szybkość przepływu wody. Mogą być montowane 
na ścianie lub na rurze.

10-2030

10-2010

Poidła miskowe

Poidła z zaworem rurkowym

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z misą ze stali nierdzewnej

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.

Poidło z misą ze stali nierdzewnej

Zapasowy zawór

Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.

Osłona poideł miskowych 33 x 28,5 x 20 cm

1/60

1/20

1/25

1/4/48 

10-2030

10-2030-001

10-2010

10-2066

Po udostępnieniu krowom możliwości swobodnego korzystania z poidła, ich mleczność może 
wzrosnąć w ciągu doby o 10-15%, a przyrost masy ciała opasów może się zwiększyć o 3-5%.
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Poidło z zaworem rurkowym

Poidło żeliwne G20

Wykonane z łatwego w czyszczeniu emaliowanego żeliwa.
Pojemność: 1,7 litra.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze.
Mosiężny zawór.
Dopływ wody 1/2" od góry i od dołu.
Przepustowość: 8 l/min przy ciśnieniu 3 barów.

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).

10-2041

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

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

Poidło z zaworem rurkowym

Zawór do poidła 10-2041

Obejma do poideł żeliwnych 2 szt.

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

1/55

1/20/200

1/25

1/4/60

1/84

1

1/25

1/4/60

10-2042

10-2050-001

10-2010

10-2065

10-2041

10-2041-001

10-2010

10-2065

10-2042

10-2010

10-2010

10-2050-001
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Poidło żeliwne z językiem z blachy nierdzewnej 

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.

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.

10-200510-2007

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

1/60

1

1/4/48 

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

Nakrętka na zawór

Płytka montażowa do poideł żeliwnych

Osłona poideł miskowych 30 x 24 x 20 cm

1/2/96

1

1/10/400

1/10

1/100

1/4/60 

10-2005

10-2000-001

10-2007

10-2007-001

10-2006

10-2065

10-2062

10-2006
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Poidło z tworzywa K71 z językiem

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.

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

1/72

1/20/200

1/25

1/4/60 

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

2/10/160

2/10/160

2/10/160

1/100

1/25

1/4/60

1/10/400

10-2072

10-2073

10-2074

10-2072-002

10-2076

10-2065

10-2007

10-2072-002

10-2073

10-207410-2007

10-2050-001
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10-2372

10-2379

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Poidło dla bydła i koni P5

Język do poidła 10-2503

Zawór kompletny do 10-2503

Sprężynka zaworu 10-2503

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

1/100

1/100

1/25

1/4/60

10-2503

10-2501-001

10-2501-002

10-2501-003

10-2372

10-2379

10-2010

10-2065

Poidło dla bydła i koni P5

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.

Poidło Suevia Ideal

Dla cieląt, bydła i koni.
Montaż za pomocą 4 śrub.
Emaliowana, żeliwna miska.
Wlot wody 1/2".

10-2503

10-2501-00210-2501-001 10-2501-003

10-2010
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Poidło dla bydła i koni P7

Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą 
nakładaną w wysokiej temperaturze, dzięki temu powierzchnia 
poidła jest doskonale chroniona przed korozją.
Dopływ wody 1/2" od góry.
Pojemność: 2,5 l.
Waga: 5,1 kg.
Wydajność: do 15 l/min.

10-2535

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla bydła i koni P7

Zawór do poideł dla bydła i koni

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

10-2535

10-2540

10-2541

10-2542

10-2543

10-2544

10-2545

10-2546

10-2547

10-2542 10-2543 10-254710-2541 10-2544 10-254610-254510-2540
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Poidło dla bydła i koni P6

Wykonane z wytrzymałego żeliwa pokrytego powłoką lakierniczą 
nakładaną w wysokiej temperaturze, dzięki temu powierzchnia 
poidła jest doskonale chroniona przed korozją.
Dopływ wody 1/2" od góry.
Pojemność: 1,5 l.
Waga: 5,2 kg.
Przepustowość: 5-19 l/min. 10-2536

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla bydła i koni P6

Zawór do poideł dla bydła i koni

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

10-2536

10-2540

10-2541

10-2542

10-2543

10-2544

10-2545

10-2546

10-2547

10-2542 10-2543 10-254710-2541 10-2544 10-254610-254510-2540



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

Wyposażenie farmy
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Poidło pływakowe 

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.

10-2081

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe S522

Zawór pływakowy do poidła S522

Korek spustowy do poidła S522

1/9

1/10

1/100

10-2084

10-2084-001

10-2084-002

10-2081-003

10-2065

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

1/4/60

1/4/48 

10-2065

10-2066

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe żeliwne

Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony

1/72

1/50

10-2081

10-2081-003



10-2081-003
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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

10-2079

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z zaworem pływakowym

Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony

1/40

1/50

10-2080

10-2081-003

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 1/2010-2098

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło z niskociśnieniowym zaworem pływakowym SN190

Zawór niskociśnieniowy pływakowy

1/72

1/100

10-2079

10-2079-001

10-2079-001
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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

1/50

1/50

1

10-2382

10-2383

10-2383-001

10-2382-002

10-2382-003

10-2383-001 10-2382-003

Pompa pastwiskowa Aquamat II

Lekko pracująca pompa pastwiskowa .
Zapewnia świeżą i czystą wodę 
z głębokości do 7 m lub odległości 70 m.
Zaopatruje 10 do 15 sztuk bydła.
Łatwa w obsłudze dla zwierząt.

Nazwa/typ Kod produktu

Pompa pastwiskowa Aquamat II

Sito do pompy  Aquamat

Łączenie 1" do pompy Aquamat

1/12

1/50

1

10-2344

10-2344-001

10-2344-002

10-2344

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.

Jak to działa? Zwierzę naciska dźwignię pyskiem. Drążek poprzeczny podnosi membranę i czerpie wodę 

Pompy pastwiskowe
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10-2096-00310-2096-001

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

1/90

1/500

1/300

10-2096

10-2096-001

10-2096-003

Poidło pływakowe Biglac 25

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".
Zawór pływakowy niedostępny dla zwierząt, wytrzymuje ciśnienie do 9 barów.
Odpowiednie dla bydła, do 15 sztuk.

10-2340

10-2341

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe Biglac 25 1/1610-2340

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe Biglac 55 1/1110-2341

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.
Odpowiedni dla bydła, do 40 sztuk.
Zawór pływakowy niedostępny dla zwierząt, 
wytrzymuje ciśnienie do 9 barów.
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Auto-Tanker

Auto-Tanker Lacabac

Z zaworem niskociśnieniowym.
Zalecany na pastwiska.
O
Łatwy do montażu w każdym miejscu.
Wlot wody 1/2".

budowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej.

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

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Auto-Tanker

Auto-Tanker Lacabac

Auto-Tanker Lacabac, niskociśnieniowy

1/50

1

1

10-2090

10-2091

10-2092

Poidło pastwiskowe owalne

Stabilne i niedrogie poidło do użytku zewnętrznego.
Odporne na promienie UV.
Z krawędzią stabilizującą.
Łatwe do przestawiania.

10-2359
10-2358

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pastwiskowe 150 l, owalne

Poidło pastwiskowe 380 l, owalne

1

1

10-2358

10-2359

10-2359

Poidło 10-2358 (150l) - 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 (380l) - 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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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

1/7

1/7

1/7

1/7

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.

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.

10-2345

10-2349

10-2350

10-2352

10-2353

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

1/5

1/8

1

10-2349

10-2350

10-2353
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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.

10-2368

10-2389

Poidła izolowane posiadają grubą izolację termiczną ścian, nie potrzebują grzałki zasilanej prądem 
elektrycznym, lecz działają na zasadzie termosu. Tego typu poidła zapewniają zwierzętom latem chłodną 
wodę, w zimie zapobiegają jej zamarzaniu. Posiadają zawór pływakowy. Uruchomienie poidła następuje 
po naciśnięciu kulki zamykającej. Poidło dwukulowe przeznaczone jest dla 30 sztuk bydła lub 60 owiec, 
poidła jednokulowe służą dwukrotnie mniejszej liczbie zwierząt. 
Pamiętajmy, eksploatacja poideł izolowanych nie wymaga dodatkowych nakładów w postaci np. zużycia 
prądu (które jest nieodzowne przy używaniu poideł podgrzewanych).

Poidła izolowane

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło niezamarzające dwukomorowe 

Poidło niezamarzające jednokomorowe

Zawór do poideł niezamarzających

1/4

1/8

1/30

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 
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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.

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

1/60

1/60

1/60

1/60

1

1/4/48

1/200

10-2393

10-2394

10-2395

10-2396

10-2392-001

10-2066

10-2434

10-2393

10-2394

10-2395

10-2396

Poidło podgrzewane H10, 24 V

Z wbudowanym systemem grzewczym 80 W lub 50 W.
Wykonane z emaliowanego żeliwa.
Regulowany przepływ wody.

0Ochrona przez zamarzaniem do -20 C.
Z zaworem rurkowym.
Możliwość zamontowania na ścianie lub na rurze, 
bez potrzeby usuwania zaworu podczas montażu.
Dopływ wody 1/2" od góry lub od dołu.
Pojemność: 1,6 l.
Waga: 11,5 kg.
Moc: 80 W lub 50 W.
Wymagany transformator (min. 100 W), do zakupienia oddzielnie.

10-2392

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

1/48

1/48

1

1/4/48

1/200
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Poidło podgrzewane Isobac

Poidło podgrzewane Stalcho

Poidło podgrzewane Lakcho

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.
Niski poziom lustra wody oraz wysoki przepływ zapewniają 
higienę oraz zapobiegają osadzaniu się materii organicznej na dnie zbiornika.
Możliwość dokupienia dopasowanej uchylnej ramy.
Wymagany transformator (do zakupienia oddzielnie).
Wymiary zewnętrzne: 96 x 45 x 42 cm. Waga: 10,5 kg.

Podgrzewane poidło wykonane z polietylenu.
Z językiem.
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 śr. wew. 300 mm.
Zasilane 24 V, pobór mocy 50 W. Lampka kontrolna.
Zaopatruje w wodę do 15 sztuk bydła.
Wymagany transformator (do zakupienia oddzielnie).

Podgrzewane poidło wykonane z polietylenu.
Z zaworem pływakowym.
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 śr. wew. 300 mm.
Zasilane 24 V, pobór mocy 50 W. Lampka kontrolna.
Zaopatruje w wodę do 15 sztuk bydła.
Wymagany transformator (do zakupienia oddzielnie).

10-2324

10-2325

10-2326

Poidło Isobac

Poidło podgrzewane Stalcho 50W/24V

Poidło podgrzewane Lakcho 50 W / 24 V

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/8

1/30

1/30

10-2324

10-2325

10-2326

Kod produktu

Kod produktu

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

1/24

1/18

1/12

10-2327

10-2328

10-2329
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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.

Kable grzewcze z termostatem 24 V

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

Nazwa/typ

Kod produktu

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

Kabel grzewczy 1,5 m, 15 W

Kabel grzewczy 3,0 m, 30 W

1

1

1

1

1/60

1/60

10-2418

10-2419

10-2422

10-2421

10-2414

10-2415

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.

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.

Przykład obliczeniowy dla transformatorów:

10-2418

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

10-2416



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.
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Nazwa/typ Kod produktu

Taśma aluminiowa, 100 m 10-2417 1/54

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 1 m z termostatem 

Kabel grzewczy 2 m z termostatem 

Kabel grzewczy 4 m z termostatem 

Kabel grzewczy 8 m z termostatem 

Kabel grzewczy 12 m z termostatem 

Kabel grzewczy 14 m z termostatem 

Kabel grzewczy 18 m z termostatem 

Kabel grzewczy 24 m z termostatem 

Kabel grzewczy 37 m z termostatem 

Kabel grzewczy 49 m z termostatem 

Nazwa/typ

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/10

1/10

1/5

1/5

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 1/200 10-2434
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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.
Do 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 1/10/60

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

Waga sprężynowa, 10 kg

Waga sprężynowa, 25 kg

Waga sprężynowa, 50 kg

Waga sprężynowa, 100 kg

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10/280

1/10/280

1/10/280

1/10/280

1/10/280

1/10/280

1/12/120

1/6/120

1/6/60

1/6/60

10-5114

10-5115

10-5116

10-5117

10-5118

10-5119

10-5110

10-5113

10-5111

10-5112

Kod produktu

Kod produktu

10-5108

10-5118

10-5114
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Nazwa/typ Kod produktu

Termometr stajenny 10-5107 1/200

Nazwa/typ Kod produktu

Miernik deszczu 10-5101 1/25

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr minimum-maximum bez rtęci 10-5105 1/80

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr do mleka i serów 10-5106 1/100

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr-higrometr 10-5123 1/20/120

Termometr stajenny

Miernik deszczu

Termometr minimum-maximum 

Termometr do mleka i serów

Termometr-higrometr

Do pomieszczeń gospodarczych.
Wykonany z plastiku.
Pomiar temperatury od -30 do +50°C.

Łatwy do montażu na okrągłym paliku o średnicy do 24 mm.
Plastikowy.
Wyraźna podziałka pomaga w odczycie pomiaru 

2(kreska podziałki 1 mm = 1 litr opadów na 1 m ).
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.

Bez rtęci.
Plastikowy.
Umożliwia mierzenie maksymalnej i minimalnej temperatury 
w określonym czasie.

Odporny na wrzątek.
Skala do 110°C.
Z małym oczkiem do zawieszenia.

Wskazuje temperaturę oraz wilgotność powietrza.

10-5107

10-5106

10-5123

10-5101

10-5105
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Łopatka do paszy

Łopatka do paszy 2 kg

Łopatka do paszy 2 kg

Wykonana z tworzywa sztucznego.
Pojemność do 2 kg.
Łopatki o określonej pojemności służą do precyzyjnego 
ręcznego zadawania paszy treściwej 
lub dodatków paszowych.
Możliwość nadruku.

Łopatka do paszy

Wykonana z aluminium.
Łopatki poprzez określoną pojemność służą do precyzyjnego 
ręcznego odmierzania paszy treściwej 
lub dodatków paszowych.

Wykonana z tworzywa sztucznego.
Pojemność do 2 kg.

Wykonana z tworzywa sztucznego z ochroną UV.
Ergonomiczna odwrócona rączka.
Pojemność do 2 kg.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Łopatka do paszy, 2 kg

Łopatka do paszy, 2 kg

10-5040

10-5039

1/10/600

1/320

10-5046

10-5141

10-5040

10-5039

10-5143

10-5142

Łopatka do paszy granatowa, Classic

Łopatka do paszy zielona, Classic

Łopatka do paszy w dowolnym kolorze i/lub z nadrukiem

Łopatka do paszy, aluminium do 0,9 kg

Łopatka do paszy, aluminium, 1,6 kg

Łopatka do paszy, aluminium, 2,5 kg

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/50/500

1/50/500

min. 500

1/75

1/75

1/50

10-5046

10-5141

10-5041

10-5042

10-5043

Kod produktu

Kod produktu
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Nazwa/typ Kod produktu

Marker do tabliczki 10-5823 1/10/400

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

1/10/300

1/10/300

1/10/300

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.

0
Utrzymuje 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

10-5800

Mlecid L 1 kg (wiaderko)

Mlecid L-1030 1,15 kg

Odrdzewiacz RustOil 400 ml

Mlesol 2 kg

Mlesol 5 kg

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/8/420

1/420

1/12

1/4

1

10-4079

10-4078

10-5800

10-4080

10-4081

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu
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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.

10-5836

Smar Viscano 400 g

Smar Viscano 400 g

Nazwa/typ

1/12/100810-5836

Kod produktu

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 dla 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.

10-5802

10-5833

10-5835

10-5801

Wosk do pasa transmisyjnego 450 g

Olej do pasa transmisyjnego 950 g

Nazwa/typ

1/18

1/9

10-5801

10-5802

Kod produktu

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

Olej organiczny do piły H Viscano 5 l

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/4/128

1/30

1/4/128

10-5833

10-5834

10-5835

Kod produktu

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

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany
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W drewnianej podstawie znajduje się uchwyt/otwór, który pozwala na stabilne umocowanie trzonka.
Sprzedawane bez trzonka. Pasujące trzonki: 10-5466 (katalog - str. 48).
Szczotki długie służą do czyszczenia większych powierzchni.
Twarde syntetyczne włosie.

Szczotki CAN AGRI

W drewnianej podstawie otwór do umocowania trzonka. 
Włókna z czerwonego tworzywa.
Sprzedawana bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5403 (katalog - str. 50).

Szczotka

10-5401 

Szczotka 35 cm

Szczotka 42 cm

Trzonek do szczotki, 150 cm

Nazwa/typ

1/10/160

1/10/120

1/25

10-5400

10-5401

10-5403

Kod produktu

Made in Germany

Szczotka CAN AGRI z otworem

Szczotka CAN AGRI z uchwytem (motylek) na kij

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

1/25

10-5454

10-5455

10-5456

10-5457

10-5458

10-5466

Kod produktu 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

1/25

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

1/25

10-5459

10-5460

10-5461

10-5462

10-5463

10-5466

Kod produktu
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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. 50).

Szczotka

10-5448

Szczotka 35 cm

Szczotka 42 cm

Trzonek do szczotki, 150 cm

Nazwa/typ

1/10/160

1/10/120

1/25

10-5448

10-5449

10-5403

Kod produktu

Made in Germany

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. 50).

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. 50).

Szczotka

Szczotka Classic z uchwytem na kij

10-5409

10-5411

Szczotka 35 cm

Szczotka 42 cm

Trzonek do szczotki, 150 cm

Szczotka Classic z uchwytem na kij 40 cm

Szczotka Classic z uchwytem na kij 50 cm

Szczotka Classic z uchwytem na kij 60 cm

Kij do szczotki, 130 cm

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10/200

1/10/170

1/25

1/10/250

1/10/200

1/10/150

1/25

10-5409

10-5410

10-5403

10-5411

10-5412

10-5413

10-5424

Kod produktu

Kod produktu

Made in Germany

Made in Germany
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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 - str. 50).
Pasujący trzonek do długości 60, 80 i 100 cm: 10-5403 (katalog - str. 50).

Szczotka Profi z uchwytem na kij

10-5406Made in Germany

Made in Germany

Szczotka Profi z uchwytem na kij 40 cm

Szczotka Profi z uchwytem na kij 50 cm

Trzonek do szczotki, 130 cm

Szczotka Profi z uchwytem na kij 60 cm

Szczotka Profi z uchwytem na kij 80 cm

Szczotka Profi z uchwytem na kij 100 cm

Trzonek do szczotki, 150 cm

Nazwa/typ

1/10/250

1/10/200

1/25

1/10/150

1/10/100

1/10/80

1/25

10-5404

10-5405

10-5424

10-5406

10-5407

10-5450

10-5403

Kod produktu

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

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Szczotka ogrodowa 40 cm z trzonkiem metalowym 150 cm

Kij do szczotki

Szczotka ogrodowa z długim włosiem

1/100

1/10

1/10/200

10-5437

10-5439

 10-5426

 10-5437

 10-5426
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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. 50).

Szczotka ze słomy ryżowej

Szczotka do szorowania

10-5452

10-5423

Szczotka ze słomy ryżowej

Szczotka do szorowania z uchwytem na kij 30 cm

Trzonek do szczotki, 130 cm

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10/150

1/10

1/25

10-5452

10-5423

10-5424

Kod produktu

Kod produktu

Made in Germany

Made in Germany

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

Nazwa/typ

1/2/70

1/2/70

1/2/70

1/2/70

1/2/60

1/2/60

1/2/60

1/2/60

10-5440

10-5451

10-5541

10-5542

10-5543

10-5544

10-5545

10-5546

Kod produktu

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.

10-5543 

10-554610-5545 10-5544
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Uniwersalne miski na pokarm

10-5136 10-5139

Z tworzywa odpornego na wstrząsy oraz temperaturę.
Możliwość nadruku logo na misce i pokrywie.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Miska szara 6 litrów

Miska zielona 6 litrów

Miska oliwkowa 6 litrów

Pokrywa biała do misek 6 litrów

Miska 6 litrów, z nadrukiem - kolor dowolny

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

Nazwa/typ

10-5136

10-5137

10-5138

10-5139

Kod produktu

1/5

1/5

1/5

1/5

10-5138

Wiadro uniwersalne

Wiadro wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa wysokiej jakości.
Ze skalą.
Na zamówienie dostępne z logo Klienta.

Wiadro plastikowe, 13 l, Extra oliwka

Wiadro plastikowe, 13 l, Extra czerwone 

Wiadro plastikowe, 13 l, Extra niebieskie 

Wiadro plastikowe, 13 l, Extra zielone 

Wiadro plastikowe, 20 l, Jumbo oliwkowe 

Wiadro plastikowe, 20 l, Jumbo niebieskie 

Wiadro plastikowe 13 l, z nadrukiem - kolor dowolny

Uchwyt na wiadro

Pokrywa na wiadro 13 litrów, czarna

Nazwa/typ

10-5002

10-5001

10-5003 

10-5004 

10-5010 

10-5016 

10-5011

10-5008

Kod produktu

1/20/350

1/20/350

1/20/350

1/20/350

1/180

1/180

1/310

1/30/720

10-5016

10-5010 

10-5002

10-5001

10-5003 

10-5004 

10-5137
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Nazwa/typ Kod produktu

Wiadro ocynkowane 9 l

Wiadro ocynkowane 11 l

Wiadro ocynkowane 14 l

1/12

1/12

1/12

10-5024

10-5025

10-5026

Wiadro ocynkowane

Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
Z pałąkiem.

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Skrobaczka do podłogi, niebieska plastikowa 36 cm

Skrobaczka do podłogi, zielona plastikowa 36 cm

Skrobaczka do podłogi, czerwona plastikowa 36 cm

1/20

1/20

1/20

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

1/20

1/200

10-5047

10-5048

 10-5048

 10-5047
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Skrobaczka do nawozu

Szerokość 35 cm.
Sprzedawana bez trzonka.
Do skrobaczki pasuje trzonek 10-5509.

10-5509

10-5511

10-550810-5507

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Skrobaczka do nawozu z blachy

Skrobaczka do nawozu kuta

Kij do skrobaczki 150 cm / 36 mm

Ściągaczka do wody, 45 cm

Ściągaczka do wody, 55 cm

Ściągaczka do wody, 75 cm

Trzonek do szczotki i grabi 130 cm

1

1

1/25

1/10

1/10

1/10

1/25

10-5507

10-5508

10-5509

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. 50).

Wykonana z ocynkowanego metalu.
Mocowanie trzonka wzmocnione i regulowane.
Guma wykonana z naturalnego kauczuku.
Sprzedawana bez trzonka.
Do ściągaczki pasuje trzonek 10-5424 (str. 50).

Ściągaczka do wody Profi

Ściągaczka do wody

10-5522

10-5522-001

Ściągaczka do wody, 40 cm ocynkowana Profi

Ściągaczka do wody, 50 cm ocynkowana Profi

Ściągaczka do wody, 60 cm ocynkowana Profi

Ściągaczka do wody, 80 cm ocynkowana Profi

Listwa gumowa 40 cm do 10-5522

Listwa gumowa 50 cm do 10-5523

Listwa gumowa 60 cm do 10-5524

Listwa gumowa 80 cm do 10-5525

Trzonek do szczotki i grabi 130 cm

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/50

1/50

1/50

1/50

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
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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. 50).

Ściągaczka do wody

10-5501-001

Ściągaczka do wody, 30 cm  malowana proszkowo

Ściągaczka do wody, 35 cm  malowana proszkowo

Ściągaczka do wody, 40 cm  malowana proszkowo

Ściągaczka do wody, 55 cm malowana proszkowo

Listwa gumowa, 30 cm

Listwa gumowa, 35 cm

Listwa gumowa, 40 cm

Listwa gumowa, 55 cm

Kij do ściągaczki do wody, 160 cm / 30 mm

Nazwa/typ

1

1

1

1

1/100

1/100

1/100

1/100

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

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. 50).

Ściągaczka do wody

Ściągaczka do wody, 66 cm, półokrągła

Ściągaczka do wody, 50 cm, półokrągła

Listwa gumowa, 66 cm półokrągła

Listwa gumowa, 50 cm  półokrągła

Kij do ściągaczki do wody, 160 cm / 30 mm

Nazwa/typ

1

1

1/100

1/100

1/25

10-5504

10-5505

10-5504-001

10-5505-001

10-5506

Kod produktu

10-5500

10-5504

10-5505-001
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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. 49).

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. 49).

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Widły 3 zęby, 30 x 30 cm

Widły 4 zęby, 31 x 23 cm

Widły 5 zębów, 31 x 24 cm

1/5

1/5

1/5

10-5322

10-5319

10-5320

 10-5319

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. 49).

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Ręcznie kute i hartowane.
Z uchwytem.
Bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5376 (katalog - str. 49).

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Widły 2 zęby, 26 x 13 cm

Widły 3 zęby, 28 x 21 cm

Widły 3 zęby, 26 x 20 cm

Widły 4 zęby, 21 x 20 cm

Widły 3 zęby, 21 x 17 cm

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

10-5354

10-5323

10-5324

10-5314

10-5352

 10-5323

 10-5352

 10-5354

 10-5314

 10-5322

 10-5320
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Widły do kiszonki

Widły do kukurydzy

Widły do ziemniaków

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. 49).

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. 49).

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. 49).

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

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

 10-5327

 10-5353

 10-5328

 10-5315

Widły do ziemniaków

14 zębów.
Wymiary: 37 x 32 cm
Z uchwytem.
Bez trzonka. Pasujący trzonek: 10-5360 (katalog - str. 49).
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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. 49).

Nazwa/typ Kod produktu

Widły do słomy, 6 zębów 1/510-5498

 10-5498

 10-5329

 10-5303  10-5309 10-5308

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 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 4 zęby z trzonkiem 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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Widły z trzonkiem T do obornika i ściółki ABT Standard

Widły z trzonkiem ABT Standard

Okucie do wideł

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Z zaciskiem klamrowym.
Kute z jednego kawałka.
Trzonek z lakierowanego jesionu o długości 110 cm, 
w kształcie litery T.

Wykonane z wysokiej jakości stali.
Kute z jednego kawałka.
Lakierowane na srebrno.
Rękojeść trzonka nielakierowana.
Z zaciskiem klamrowym.

Ocynkowane.
Z nakrętką.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Widły z trzonkiem 4 zęby, 31 x 23 cm

Widły z trzonkiem 3 zęby, 28 x 25 cm

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

Okucie do wideł, średnica 20 mm

Okucie do wideł, średnica 24 mm

1/5

1/5

1/10

1/10

1/10

1/100

1/10

10-5355

10-5357

10-5321

10-5325

10-5326

10-5358

10-5359

 10-5355

 10-5326 10-5325 10-5321

 10-5357

 10-5358
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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. 49).

Dodatkowo wzmocnione aluminium (2,5 mm grubości).
Wzmocniona listwa z ocynkowanej stali nierdzewnej.
Bez trzonka.
Zalecany trzonek: 10-5375 
(katalog - str. 49).

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Łopata aluminiowa, rozmiar 9, 36 cm

Łopata aluminiowa, rozmiar 7, 32 cm

Łopata aluminiowa, rozmiar 5, 28 cm

Łopata aluminiowa Profi, rozmiar 9

Łopata aluminiowa Profi, rozmiar 7

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

10-5230

10-5231

10-5232

10-5238

10-5246

 10-5232

 10-5246

 10-5231

 10-5238

 10-5230

Nazwa/typ Kod produktu

Łopata aluminiowa z trzonkiem, rozmiar 9 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 szpadla

Nazwa/typ

1/10/50

1/10/150

1/10/50

1/5

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
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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

 10-5249

 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

10/90

10/90

1

1/5/150

1/10/600

1/10/600

10-5249

10-5289

10-5247

10-5248

10-5248-001

10-5248-003

Kod produktu

Nazwa/typ Kod produktu

Łopata do śniegu samochodowa 1/20/20010-5258

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
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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

Ostrze do skrobaczki do podłogi 15 cm

Ostrze do skrobaczki do podłogi 30 cm

Ostrze do skrobaczki do podłogi 50 cm

Kij do skrobaczki do podłogi

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/100

1/10

1/100

1/50

1/50

1/25

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

 10-5466

 10-5515

 10-5515-001

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do szczotek CAN AGRI 150 cm 1/2510-5466

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty 114 cm 1/10/60010-5248-001

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany 129 cm 1/10/60010-5248-003

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu prosty

Trzonek do szczotek CAN AGRI

Topolowy.
Długość 114 cm, średnica 29,5 mm.
Uchwyt DY.

Bukowy.
Długość 150 cm, średnica 28 mm.

Trzonek do łopaty do zboża i śniegu profilowany

Bukowy.
Długość 129 cm, średnica  31 mm.
Uchwyt DY.

 10-5248-001

 10-5248-003



 10-5361

Nazwa/typ Kod produktu

Trzonek do wideł jesion, 135 cm 1/25/100010-5361

Trzonek do wideł

Jesionowy.
Długość 135 cm, średnica 36 mm.
Z wywierconym otworem do obsadzenia wideł 
(bez okucia w zestawie).
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 10-5378

 10-5373

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Trzonek do wideł, jesion 135 cm

Trzonek do szpadla z uchwytem T, jesion 120 cm

1/25/1000

1/25/1000

10-5360

10-5378

Trzonek do wideł

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.

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

1/25/1000

1/25/1000

1/25/1000

10-5373

10-5375

10-5376
 10-5375

 10-5360

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 1/25/60010-5362  10-5362
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Trzonek do szczotki

Trzonek do szczotki i grabi

Kij do ściągaczki do wody

Kij do skrobaczki

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.

 10-5403

 10-5382

 10-5383

 10-5424

 10-5506

 10-5509

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

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

Trzonek do szczotki i grabi 130 cm

Trzonek do szczotki i grabi 140 cm

Kij do ściągaczki do wody, 160 cm

Kij do skrobaczki, 150 cm

1/25/1000

1/25/1000

1/25/1000

1/25/1000

1/25/1000

1/25/1000

1/25

1/25

10-5381

10-5403

10-5382

10-5384

10-5424

10-5380

10-5506

10-5509
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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

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.

Uniwersalne zastosowanie:

Wybielanie, dezynfekcja, ochrona drewna, eliminacja chwastów, oprysk pestycydami i środkami 
biobójczymi, wtrysk oleju napędowego do maszyn, czyszczenie zimnymi środkami czyszczącymi. 

Urządzenie jest bezpieczne i  łatwe w użyciu.
Niskie wydzielania tzw. mgły oznacza mniejszy poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniu.
W zestawie dysza do uniwersalnego zastosowania oraz łatwo odkręcany plastikowy lejek.
Urządzenie może być stosowane ze standardowymi sprężarkami.

Specjalne urządzenia do wapnowania ścian i stropów pozwalają 
o 75% zredukować czas pracy w porównaniu z bieleniem ręcznym.

 10-5124

Specyfikacja techniczna:
Pojemność zbiornika

Max wypełnienie zbiornika

Waga

Maksymalne ciśnienie testowe

Ciśnienie robocze

39,5 l

36 l

20 kg

5 bar

2-3 bar
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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.

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.

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.

Made in Austria

Made in Austria

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Miernik wilgotności ziarna FSK

Miernik wilgotności siana i słomy FLK

1/10

1/10

10-5099

10-5140

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.

 10-5099

 10-5140
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Piła do siana TF 2000 M

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;
w sekundę zintegrowane ostrza po obróceniu wycinają otwór w worku.
Bardzo solidne wykonanie.
Wielokrotnego użytku.

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.
Doskonałe właściwości tnące.
Poręczna.
Możliwość szybkiego zablokowania przycisku operującego 
zwiększa bezpieczeństwo operatora piły.
Podwójna izolacja silnika.
Moc: 1400 W.
Napięcie: 230 V.
Częstotliwość: 50 Hz.
Szerokość ostrza: 25 cm.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Piła do siana TF 2000 M

Dozownik do worków BigBag

1

1/76

10-5070

10-2099

 10-5070

 10-2099



 01-4051

 01-4050

10-5761

10-5762

10-5763

10-5769
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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.

Nawet najmniejszy otwór w folii okrywającej 
może spowodować zepsucie całej beli z kiszonką!

Nazwa/typ Kod produktu

Folia naprawcza czarna 10 m 

Folia naprawcza biała 10 m 

Folia naprawcza biała 25 m 

Folia naprawcza zielona 10 m 

1/50 

1/50 

1/25 

1/50

10-5761

10-5762 

10-5763 

10-5769 

Preparat do zakiszania "11"

Ukierunkowuje procesy fermentacyjne, przyspiesza konserwację.
Zwiększa stabilność kiszonki dzięki bakterii l.buchneri.
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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Lampa wisząca LED 50 W

Lampa wisząca LED 100 W

Lampa wisząca LED 150 W

1/8

1/6

1/4

10-5963

10-5964

10-5965

10-5963

10-5964

10-5965

Nazwa/typ Kod produktu

Lampy wiszące LED

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.

Dane techniczne:

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.

Żywotność: ok. 35000 h.
Napięcie wejściowe: 100-240 V AC.
Temperatura pracy: od -30°C do +50°C.
Barwa światła: 6500 K.
Klasa ochrony: IP 54 (ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia 
oraz ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)*
Oddawanie barw (CRI): RA>75
Kąt świecenia: ok. 90°.

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

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
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Krętlik SUPER

Nazwa/typ Kod produktu

Krętlik SUPER 4 mm

Krętlik SUPER 5 mm

Krętlik SUPER 6 mm

Krętlik SUPER 8 mm

Krętlik SUPER 9 mm

Krętlik SUPER 10 mm

10

10

10

10

10

10

01-2400

01-2401

01-2402

01-2403

01-2404

01-2405

Ogniwo zaklepywane

Nazwa/typ Kod produktu

Ogniwo zaklepywane 3 mm

Ogniwo zaklepywane 4 mm

Ogniwo zaklepywane 5 mm

Ogniwo zaklepywane 6 mm

Ogniwo zaklepywane 8 mm

Ogniwo zaklepywane 10 mm

Ogniwo zaklepywane 12 mm

10

10

10

10

10

10

5

01-2417

01-2418

01-2419

01-2420

01-2421

01-2422

01-2423

Kółko zgrzewane

Nazwa/typ Kod produktu

Kółko zgrzewane 4x30

Kółko zgrzewane 5x35

Kółko zgrzewane 6x45

Kółko zgrzewane 8x45

50

50

50

50

4

5

6

01-2413

01-241

01-241

01-241

Hak zwykły

Nazwa/typ Kod produktu

Hak zwykły 5 mm 140 kg

Hak zwykły 6 mm 180 kg

Hak zwykły 7 mm 280 kg

Hak zwykły 8 mm 400 kg

Hak zwykły 9 mm 440 kg

Hak zwykły 10 mm 480 kg

Hak zwykły 12 mm 660 kg

10

10

10

10

10

10

10

7

8

9

1

11

12

01-2406

01-240

01-240

01-240

01-24 0

01-24

01-24

Łańcuchy, liny i osprzęt do lin
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Karabińczyk ocynkowany

Nazwa/typ Kod produktu

Karabińczyk ocynkowany 4 mm

Karabińczyk ocynkowany 5 mm

Karabińczyk ocynkowany 6 mm

Karabińczyk ocynkowany 7 mm

Karabińczyk ocynkowany 8 mm

Karabińczyk ocynkowany 9 mm

Karabińczyk ocynkowany 10 mm

Karabińczyk ocynkowany 12 mm

10

10

10

10

10

10

10

10

01-2424

01-2425

01-2426

01-2427

01-2428

01-2429

01-2430

01-2431

Karabińczyk z zabezpieczeniem

Nazwa/typ Kod produktu

Karabińczyk z zabezpieczeniem 5 mm

Karabińczyk z zabezpieczeniem 6 mm

Karabińczyk z zabezpieczeniem 8 mm

Karabińczyk z zabezpieczeniem 10 mm

Karabińczyk z zabezpieczeniem 12 mm

10

10

10

10

10

01-2432

01-2433

01-2434

01-2435

01-2436

Kausza do lin

Nazwa/typ Kod produktu

Kausza do lin 3 mm

Kausza do lin 4 mm

Kausza do lin 5 mm

Kausza do lin 6 mm

Kausza do lin 8 mm

Kausza do lin 10 mm

Kausza do lin 14 mm

Kausza do lin 16 mm

Kausza do lin 20 mm

10

10

10

10

10

10

10

10

10

01-2437

01-2438

01-2439

01-2440

01-2441

01-2442

01-2443

01-2444

01-2445



Łańcuch ocynkowany

Nazwa/typ Kod produktu

Łańcuch ocynkowany 3 mm, 100 m, DIN5685/A

Łańcuch ocynkowany 4 mm, 50 m, DIN5685/A

Łańcuch ocynkowany 5 mm, 30 m, DIN5685/A

Łańcuch ocynkowany 6 mm, 20 m, DIN5685/A

Łańcuch ocynkowany 8 mm, 10 m, DIN5685/A

Łańcuch ocynkowany 10 mm, 10 m, DIN5685/A

1

1

1

1

1

1

01-2453

01-2454

01-2455

01-2456

01-2457

01-2458

Lina stalowa ocynkowana

Nazwa/typ Kod produktu

Lina stalowa ocynkowana 2 mm, 200 m

Lina stalowa ocynkowana 3 mm, 200 m

Lina stalowa ocynkowana 4 mm, 200 m

Lina stalowa ocynkowana 5 mm, 100 m

Lina stalowa ocynkowana 6 mm, 100 m

Lina stalowa ocynkowana 8 mm, 100 m

Lina stalowa ocynkowana 10 mm, 100 m

1

1

1

1

1

1

1

01-2446

01-2447

01-2448

01-2449

01-2450

01-2451

01-2452

Ogniwo z zamknięciem gwintowane

Nazwa/typ Kod produktu

Ogniwo z zamknięciem gwintowane 4 mm

Ogniwo z zamknięciem gwintowane 5 mm

Ogniwo z zamknięciem gwintowane 6 mm

Ogniwo z zamknięciem gwintowane 7 mm

Ogniwo z zamknięciem gwintowane 8 mm

Ogniwo z zamknięciem gwintowane 10 mm

Ogniwo z zamknięciem gwintowane 12 mm

10

10

10

10

10

10

10

01-2459

01-2460

01-2461

01-2462

01-2463

01-2464

01-2465

Wyposażenie farmy
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Śruba rzymska

Nazwa/typ Kod produktu

Śruba rzymska 5 mm, HAK-OKO, DIN1480

Śruba rzymska 6 mm, HAK-OKO, DIN1480

Śruba rzymska 8 mm, HAK-OKO, DIN1480

Śruba rzymska 10 mm, HAK-OKO, DIN1480

Śruba rzymska 14 mm, HAK-OKO, DIN1480

Śruba rzymska 16 mm, HAK-OKO, DIN1480

10

10

10

10

5

5

01-2475

01-2476

01-2477

01-2478

01-2479

01-2480

Szekla prosta

Nazwa/typ Kod produktu

Szekla prosta 5 mm

Szekla prosta 6 mm

Szekla prosta 8 mm

Szekla prosta 10 mm

Szekla prosta 12 mm

Szekla prosta 14 mm

Szekla prosta 16 mm

Szekla prosta 18 mm

Szekla prosta 20 mm

10

10

10

10

10

10

10

5

5

01-2466

01-2467

01-2468

01-2469

01-2470

01-2471

01-2472

01-2473

01-2474 

Zacisk do linek

Nazwa/typ Kod produktu

Zacisk do linek 3 mm, DIN741

Zacisk do linek 5 mm, DIN741

Zacisk do linek 6 mm, DIN741

Zacisk do linek 8 mm, DIN741

Zacisk do linek 10 mm, DIN741

Zacisk do linek 13 mm, DIN741

Zacisk do linek 14 mm, DIN741

Zacisk do linek 16 mm, DIN741

Zacisk do linek 19 mm, DIN741

Zacisk do linek 22 mm, DIN741

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

01-2481

01-2482

01-2483

01-2484

01-2485

01-2486

01-2487

01-2488

01-2489

01-2490
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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

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Wciągarka z linką 20 m, z hamulcem

Wciągarka z linką 10 m, bez hamulca

Wciągarka zapadkowa, 2000 kg

Wciągarka zapadkowa, 4000 kg

1/4

1/6

1/6

1/3

10-5725

10-5726

10-5727

10-5728

10-5725

10-5726

10-5727

10-5728

Nazwa/typ Kod produktu

Linka konopna 2,5 m 1/7601-2036  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 

1/10 

10-5798

10-5730

10-5731

10-5764

10-5732
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Nazwa/typ Kod produktu

Linka 6 mm, 20 m, nośność 65 kg

Linka 8 mm, 20 m, nośność 120 kg

Linka 10 mm, 20 m, nośność 175 kg

Linka 12 mm, 20 m, nośność 250 kg

1/25

1/20

1/12

1/8

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

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Linka stalowa z dwoma pętlami 12 mm/2 m, 1250 kg

Linka stalowa z pętlą i hakiem 12 mm/1,5 m, 1250 kg

1/10

1/10

10-5705

10-5706

 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

1/6/36

1/6/36

1/24/96

10-5721

10-5722

10-5723

10-5721

Nośność pasa została podana w obwodzie, 
w przypadku naciągu prostego podaną wartość 
należy podzielić przez dwa.
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Zbiorniki na paliwo Can Agri BOX

Najnowszy 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.

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

Wyposażenie standardowe:

Klapa w kolorze ciemnoniebieskim, 
zamykana podwójnym zamkiem.
Pompa 12 V (35l/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.
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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.

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.

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

Pojemność 2000 l
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

Pojemność 3000 l
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

Pojemność 5000 l
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
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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 

Antybakteryjne mydło do rąk

W
formuła antybakteryjna. 
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 

Nazwa/typ Kod produktu

Pasta do mycia rąk 30, 500 ml 10-4030 1/12

Nazwa/typ Kod produktu

Antybakteryjne mydło do rąk 32, 500 ml 10-4032 1/12

 10-4030

 10-4031

 10-4032

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.
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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, 

Żel rozgrzewający

Neutralizator zapachów BIO 7

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 oraz 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 1/6/36

Nazwa/typ Kod produktu

Neutralizator zapachów Bio 7, 0,5 l 10-4056 1/10

 10-4033

 05-9197

 10-4056
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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 rozmiar 37

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 38

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 39

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 40

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 41

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 42

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 43

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 44

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 45

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 46

Buty PVC Dunlop Pricemastor rozmiar 47

Nazwa/typ

1/8/240

1/8/192

1/8/192

1/8/192

1/8/192

1/8/192

1/8/192

1/8/192 

1/8/144

1/8/144

1/8/144

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

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 .

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 37

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 38

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 39

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 40

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 41

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 42

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 43

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 44

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 45

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 46

Buty PVC Dunlop Dee rozmiar 47

Nazwa/typ

1/10/240

1/10/240

1/10/240

1/10/240

1/10/240

1/10/240

1/10/240

1/10/240

1/10/180

 1/10/180

 1/10/180

10-7224

10-7225

10-7226

10-7227

10-7228

10-7229

10-7230

10-7231

10-7232

10-7233

10-7234

Kod produktu
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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 rozmiar 36

Buty gumowe Keron rozmiar 37

Buty gumowe Keron rozmiar 38

Buty gumowe Keron rozmiar 39

Buty gumowe Keron rozmiar 40

Buty gumowe Keron rozmiar 41

Buty gumowe Keron rozmiar 42

Buty gumowe Keron rozmiar 43

Buty gumowe Keron rozmiar 44

Buty gumowe Keron rozmiar 45

Buty gumowe Keron rozmiar 46

Buty gumowe Keron rozmiar 47

Buty gumowe Keron rozmiar 48

Buty gumowe Keron rozmiar 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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Keron – produkty wysokiej jakości

Kategorie środków ochrony indywidualnej:

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.

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.

EN 420: 
Podstawowe wymagania dotyczące rękawic ochronnych.

EN 374-3: 
Ochrona przed chemikaliami.

EN 374-3: 
Ograniczona ochrona przed chemikaliami.

EN 388: 
Odporność mechaniczna.

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 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
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Rękawice ACTIVE

Rękawice Spider

Rękawice Amigo

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.
Doskonałe 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.
Ochronne neoprenowe taśmy 
chroniące kostki.
Odporne na ścieranie dzięki wzmocnieniu 
wewnętrznej części dłoni.
Elastyczne i giętkie.
Skład: 51% nylon, 11% poliester, 30% PVC, 
7% poliuretan, 1% bawełna.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Spider rozmiar 8

Rękawice Spider rozmiar 9

Rękawice Spider rozmiar 10

Rękawice Spider rozmiar 11

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60

10-7609

10-7610

10-7611

10-7612

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Amigo rozmiar 9

Rękawice Amigo rozmiar 10

Rękawice Amigo rozmiar 11

Rękawice Amigo rozmiar 12

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60

10-7613

10-7614

10-7615

10-7616
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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.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice MechanicPad dla mechanika rozmiar 9

Rękawice MechanicPad dla mechanika rozmiar 10

Rękawice MechanicPad dla mechanika rozmiar 11

Rękawice MechanicPad dla mechanika rozmiar 12

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60

10-7680

10-7594

10-7595

10-7596

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.

Nazwa/typ Kod produktuIlość min.

Rękawice Sport rozmiar 7, brązowe

Rękawice Sport rozmiar 8, czerwone

Rękawice Sport rozmiar 9, żółte

Rękawice Sport rozmiar 10, zielone

Rękawice Sport rozmiar 11, niebieskie

Rękawice Sport rozmiar 12, szare

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 

10-7664

10-7665

10-7513

10-7514

10-7666

10-7667

6

6

6

6

6

6
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Rękawice Brandy

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Brandy, rozmiar 8

Rękawice Brandy, rozmiar 9

Rękawice Brandy, rozmiar 1

Rękawice Brandy, rozmiar 11

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60

10-7760

10-7761

10-7762

10-7763

72

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Boss rozmiar 8

Rękawice Boss rozmiar 9

Rękawice Boss rozmiar 10

Rękawice Boss rozmiar 11

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 10-7607

10-7608

10-7617

10-7618

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.

Ilość min.

6

6

6

6



Rękawice Gloria Plus

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.
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Rękawice Amara Plus

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.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Amara Plus XS

Rękawice Amara Plus S

Rękawice Amara Plus M

Rękawice Amara Plus L

Rękawice Amara Plus XL

Rękawice Gloria XS białe

Rękawice Gloria S białe

Rękawice Gloria M białe

Rękawice Gloria L białe

Rękawice Gloria XL białe

Rękawice Gloria XS czarne

Rękawice Gloria S czarne

Rękawice Gloria M czarne

Rękawice Gloria L czarne

Rękawice Gloria XL czarne

Rękawice Gloria XS granat

Rękawice Gloria S granat

Rękawice Gloria M granat

Rękawice Gloria L granat

Rękawice Gloria XL granat

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

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

05-1739

05-1740

05-1741

05-1742

05-1743

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
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Rękawice Okuda

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Okuda rozmiar 7

Rękawice Okuda rozmiar 8

Rękawice Okuda rozmiar 9

Rękawice Okuda rozmiar 10

Rękawice Okuda rozmiar 11

Rękawice Okuda rozmiar 12

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 10-7508

10-7509

10-7510

10-7511

10-7512

10-7749

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.

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

Rękawice Graphix

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Graphix rozmiar 9

Rękawice Graphix rozmiar 10

Rękawice Graphix rozmiar 11

Rękawice Graphix rozmiar 12

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 10-7515

10-7516

10-7517

10-7588

Ilość min.

6

6

6

6
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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

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Aventex rozmiar 7

Rękawice Aventex rozmiar 8

Rękawice Aventex rozmiar 9

Rękawice Aventex rozmiar 10

Rękawice Secret Garden rozmiar 7

Rękawice Secret Garden rozmiar 8

Rękawice Secret Garden rozmiar 9

Rękawice Secret Garden rozmiar 10

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60 

1/6/60

10-7619

10-7620

10-7621

10-7622

10-7764

10-7623

10-7765

10-7624

Rękawice GARDEN

Rękawice Secret Garden

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.

Ilość min.

6

6

6

6
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Rękawice Rose Garden

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 Rose Garden rozmiar 8

Rękawice Rose Garden rozmiar 10

1/6/60

1/6/60

10-7625

10-7626

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice ProLaTex rozmiar 8

Rękawice ProLaTex rozmiar 10 6/60 

6/60 10-7471

10-7569

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.

Ilość min.

6

6
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Rękawice WithGarden Premium Foresta

Rękawice WithGarden Premium Luminus

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Premium Foresta, rozmiar 7

Rękawice Premium Foresta, rozmiar 8

Rękawice Premium Foresta, rozmiar 9

6/12

6/12

6/12

10-7627

10-7628

10-7629

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Premium Luminus, rozmiar 7

Rękawice Premium Luminus, rozmiar 8

Rękawice Premium Luminus, rozmiar 9

6/12

6/12

6/12

10-7681

10-7682

10-7683

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.

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.

Ilość min.

6

6

6

Ilość min.

6

6

6
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Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 7, czerwone

Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 8, czerwone

Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 9, czerwone

Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 7, zielone

Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 8, zielone

Rękawice Soft n Care Landscape rozmiar 9, zielone

Rękawice FlowerPower, 2 pary

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

1/6/60 

10-7658

10-7659

10-7660

10-7661

10-7662

10-7663

10-7669

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.

Ilość min.

6

6

6

6

6

6
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Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Design 6/60 10-7684

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

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 

10-7453

10-7454

10-7455

10-7456

Ilość min.

6

6

6

6

Ilość min.

6
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Rękawice MalGardo / BelGardo

Proste rękawice dla mężczyzn / kobiet.
Mankiety zielone / z motywem roślinnym.
Spodnia część rękawicy (wnętrze dłoni) 
pokryta kropkami PVC dla pewniejszego chwytu.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice FlorGardo rozmiar 6

Rękawice FlorGardo rozmiar 7

Rękawice FlorGardo rozmiar 8

Rękawice FlorGardo rozmiar 9

Rękawice FlorGardo rozmiar 10

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 

6/60 10-7466

10-7467

10-7468

10-7469

10-7470

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.

Ilość min.

6

6

6

6

6

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice MalGardo rozmiar 10

Rękawice BelGardo rozmiar 8

6/240

6/240

10-7555

10-7556

Ilość min.

6

6
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Rękawice dla dzieci Junior

Bardzo małe rękawiczki 
wykonane z miękkiej i elastycznej skóry.
Z wzmocnionym kolorowym grzbietem.
Bez podszewki.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice dziecięce niebieskie 5-8 lat

Rękawice dziecięce czerwone 5-8 lat

Rękawice dziecięce zielone 5-8 lat

Rękawice dziecięce niebieskie 8-11 lat

Rękawice dziecięce czerwone 8-11 lat

Rękawice dziecięce różowe 8-11 lat

Rękawice dla dzieci Junior 4-6 lat, niebieskie

Rękawice dla dzieci Junior 4-6 lat, zielone

Rękawice dla dzieci Junior 6-8 lat, niebieskie

Rękawice dla dzieci Junior 6-8 lat, zielone

1/12/72

1/12/72

1/12/72

1/12/72

1/12/72

1/12/72

6/240

6/240

6/240

6/240

10-7685

10-7686

10-7687

10-7688

10-7689

10-7690

10-7547

10-7548

10-7549

10-7550

Rękawice dla dzieci 

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.
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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 110-7691

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice WORKS

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 7, białe

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 8, białe

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 9, białe

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 10, białe

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 11, białe

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 7, szare

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 8, szare

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 9, szare

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 10, szare

Rękawice Gnitter do prac precyzyjnych rozmiar 11, szare

6/240

6/240

6/240

6/240

6/240

6/240

6/240

6/240

6/240

6/24010-7675

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
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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.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Techno rozmiar 8

Rękawice Techno rozmiar 9

Rękawice Techno rozmiar 10

Rękawice Techno rozmiar 11

6/300

6/300

6/300

6/300

10-7587

10-7577

10-7578

10-7589

Ilość min.

6

6

6

6

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Airtec rozmiar 7

Rękawice Airtec rozmiar 8

Rękawice Airtec rozmiar 9

Rękawice Airtec rozmiar 10

6/60

6/60

6/60

6/60

10-7630

10-7631

10-7632

10-7633

Ilość min.

6

6

6

6

4131

4121
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Rękawice Premium Plus

Rękawice SmoothGrip

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.

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

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Premium Plus rozmiar 7

Rękawice Premium Plus rozmiar 8

Rękawice Premium Plus rozmiar 9

Rękawice Premium Plus rozmiar 10

Rękawice Premium Plus rozmiar 11

Rękawice Premium Plus rozmiar 12

Rękawice SmoothGrip rozmiar 8

Rękawice SmoothGrip rozmiar 9

Rękawice SmoothGrip rozmiar 10

Rękawice SmoothGrip rozmiar 11

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/60

6/60

6/60

6/60

10-7692

10-7693

10-7694

10-7695

10-7696

10-7697

10-7634

10-7698

10-7635

10-7699

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

Ilość min.

6

6

6

6

4131

2131
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Rękawice EasyGrip

Rękawice Nytec

Wykonane 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

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice EasyGrip rozmiar 8

Rękawice EasyGrip rozmiar 9

Rękawice EasyGrip rozmiar 10

Rękawice EasyGrip rozmiar 11

Rękawice Nytec rozmiar 8

Rękawice Nytec rozmiar 9

Rękawice Nytec rozmiar 10

Rękawice Nytec rozmiar 11

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

10-7700

10-7701

10-7702

10-7703

10-7636

10-7637

10-7638

10-7639

Ilość min.

6

6

6

6

Ilość min.

6

6

6

6

2343

4122
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Rękawice ProNit Plus

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice ProNit Plus rozmiar 7

Rękawice ProNit Plus rozmiar 8

Rękawice ProNit Plus rozmiar 9

Rękawice ProNit Plus rozmiar 10

Rękawice ProNit Plus rozmiar 11

6/60

6/60

6/60

6/60

6/6010-7487

10-7488

10-7489

10-7490

10-7491

Ilość min.

6

6

6

6

6

4121

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 rozmiar 8

Rękawice ProNit rozmiar 9

Rękawice ProNit rozmiar 10

6/120

6/120

6/120

10-7566

10-7567

10-7568

Ilość min.

6

6

6
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Rękawice Activ Grip CJ568

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 7

Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 8

Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 9

Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 10

Rękawice Activ Grip CJ568, rozmiar 11

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

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

10-7705

10-7706

10-7707

10-7708

10-7709

10-7644

10-7645

10-7646

10-7647

10-7648

Ilość min.

6

6

6

6

6

Ilość min.

6

6

6

6

6

4122

2131

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.
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Rękawice Activ Grip Advance

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Activ Grip Advance, rozmiar 6

Rękawice Activ Grip Advance, rozmiar 7

RękawiceActiv Grip Advance, rozmiar 8

RękawiceActiv Grip Advance, rozmiar 9

RękawiceActiv Grip Advance, rozmiar 10

RękawiceActiv Grip Advance, rozmiar 11

Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 7

Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 8

Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 9

Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 10

Rękawice Activ Grip Lite, rozmiar 11

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

6/144

10-7710

10-7472

10-7473

10-7474

10-7475

10-7476

10-7581

10-7582

10-7583

10-7584

10-7716

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

Ilość min.

6

6

6

6

6

3121

2131

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 

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice FineGrip rozmiar 8

Rękawice FineGrip rozmiar 9

Rękawice FineGrip rozmiar 10

Rękawice Grippit rozmiar 8

Rękawice Grippit rozmiar 10

6/120

6/120

6/120

6/120

6/120

10-7492

10-7493

10-7494

10-7558

10-7559

Ilość min.

6

6

6

Ilość min.

6

6

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.



Wyposażenie farmera

90

Rękawice PowerGrab

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice PowerGrab rozmiar 7

Rękawice PowerGrab rozmiar 8

Rękawice PowerGrab rozmiar 9

Rękawice PowerGrab rozmiar 10

Rękawice PowerGrab rozmiar 11

Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 7

Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 8

Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 9

Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 10

Rękawice PowerGrab Plus rozmiar 11

6/72

6/72

6/72

6/72

6/72

6/72

6/72

6/72

6/72

6/72

10-7551

10-7552

10-7553

10-7554

10-7579

10-7711

10-7712

10-7713

10-7714

10-7715

Ilość min.

6

6

6

6

6

Ilość min.

6

6

6

6

6

3141

3242

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

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 bordo

Rękawiczki Magic Grippy dziecięce czarny

Rękawiczki Magic Grippy dziecięce granat

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

1/12/300

1/12/300

1/12/300

1/12/300

1/12/300

1/12/300

1/12/300

1/12/300

1/12/300

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

1/200

1/200

10-7766

10-7767
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Rękawice Worker

Rękawice Yelltor

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Worker rozmiar 7

Rękawice Worker rozmiar 8

Rękawice Worker rozmiar 9

Rękawice Worker rozmiar 10

Rękawice Worker rozmiar 11

Rękawice Worker rozmiar 12

Rękawice Worker rozmiar 13

Rękawice skórzane Yeltor rozmiar 10

Rękawice skórzane Yeltor rozmiar 11

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

1/10/60

1/6/60

10-7597

10-7541

10-7542

10-7543

10-7544

10-7598

10-7724

10-7668

10-7545

Ilość min.

6

6

6

6

6

6

6

2132

1132

Wykonane ze skóry.
Duże obszerne, prążkowane.
Profesjonalna jakość.
Różne kolory szwów 
w zależności od rozmiaru.
Cat II/EN 388.

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.
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Rękawice Xund

Rękawice Rico

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Xund, rozmiar 8

Rękawice Xund, rozmiar 9

Rękawice Xund, rozmiar 10

Rękawice Xund, rozmiar 11

Rękawice Xund, rozmiar 12

Rękawice Rico, rozmiar 8

Rękawice Rico, rozmiar 9

Rękawice Rico, rozmiar 10

Rękawice Rico, rozmiar 11

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

10-7754

10-7755

10-7756

10-7757

10-7758

10-7750

10-7751

10-7752

10-7753

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.

Wykonane z miękkiej i wytrzymałej 

mikrofibry.

Wysoki komfort użytkowania.

Wnętrze wyściełane bawełną.

Uniwersalne zastosowanie: 

rolnictwo, transport, montaż.
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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.

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.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Artos rozmiar 10,5

Rękawice skórzane Standard rozmiar 10,5

Rękawice Puk rozmiar 10,5

6/120

6/120

6/120

10-7538

10-7535

10-7729

Ilość min.

6

Ilość min.

6

Ilość min.

6
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Rękawice BluNit

Mocne rękawice z niebieskiego nitrilu.
Luźny mankiet.
Odporne na ścieranie, rozdarcia, 
na działanie smarów i olejów.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice BluNit rozmiar 10 6/607010-75

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 rozmiar 8, 6 par

Rękawice Dermatex rozmiar 10, 6 par

Rękawice Dermatex rozmiar 12, 6 par

1/100

1/100

1/100

10-7605

10-7495

10-7704

4211
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Rękawice Vinex

Rękawice Protex

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Vinex rozmiar 7

Rękawice Vinex rozmiar 8

Rękawice Vinex rozmiar 9

Rękawice Vinex rozmiar 10

Rękawice Protex rozmiar 7

Rękawice Protex rozmiar 8

Rękawice Protex rozmiar 9

Rękawice Protex rozmiar 10

1/6/144

1/6/144

1/6/144

1/6/144

1/6/240

1/6/240

1/6/240

1/6/240

10-7585

10-7560

10-7561

10-7586

10-7562

10-7563

10-7564

10-7565

4101

1010

AJK

AKL

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.
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Rękawice Protecton

Rękawice Fletex

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Fletex rozmiar 8

Rękawice Fletex rozmiar 9

Rękawice Fletex rozmiar 10

Rękawice Fletex rozmiar 11

6/60

6/60

6/60

6/60

10-7496

10-7497

10-7498

10-7499

4121

4131 AKL

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Protecton rozmiar 10 6/607210-75

Ilość min.

6

Ilość min.

6

6

6

6
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Rękawice Activ Grip 503

Rękawice Chemex

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Chemex rozmiar 11 1/6/600610-76

4141

4011 JKL

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!

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice Activ Grip 503 rozmiar 8

Rękawice Activ Grip 503 rozmiar 9

Rękawice Activ Grip 503 rozmiar 10

6/72

6/72

6/72

10-7649

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.
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Rękawice Logger

Rękawice PowerGrab Katana

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab Katana rozmiar 10 1/6/7210-7482

3142 Class 0

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 rozmiar 9

Rękawice Logger rozmiar 10

Rękawice Logger rozmiar 11

1/3/60

1/3/60

1/3/60

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.
Wodoodporne.
Grzbiet dłoni z niepochłaniającego wody jedwabiu 
spadochronowego, kolory neonowe.
Ściągacz z dzianiny zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń.
Zastosowanie: leśnictwo, prace w ogrodzie.

x2xxx
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Rękawice Safe 3

Rękawice Safe 5

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Safe 3 rozmiar 8

Rękawice Safe 3 rozmiar 9

Rękawice Safe 3 rozmiar 10

Rękawice Safe 3 rozmiar 11

Rękawice Safe 5 rozmiar 7

Rękawice Safe 5 rozmiar 8

Rękawice Safe 5 rozmiar 9

Rękawice Safe 5 rozmiar 10

Rękawice Safe 5 rozmiar 11

6/60

6/60

6/60

6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

10-7720

10-7721

10-7722

10-7723

10-7717

10-7483

10-7718

10-7484

10-7719

4342

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.

Ilość min.

6

6

6

6
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Rękawice Weldex

Rękawice zimowe Wood

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice zimowe Wood rozmiar 9

Rękawice zimowe Wood rozmiar 10

Rękawice zimowe Wood rozmiar 11

Rękawice zimowe Wood rozmiar 12

Rękawice spawalnicze Weldex rozmiar 10

6/60

6/60

6/60

6/60

1/6/60

10-7725

10-7726

10-7727

10-7728

10-7571

2122 01x

4143

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

413x4x
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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.
Tył niepowlekany.
Powleczone elastyczną pianką lateksową.
Wnętrze dłoni pokryte kropkami 
zapewnia doskonałą przyczepność do powierzchni 
suchych i mokrych.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Rękawice Safe 3, rozmiar 8

Rękawice Safe 3, rozmiar 9

Rękawice Safe 3, rozmiar 10

Rękawice Safe 3, rozmiar 11

Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 7

Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 8

Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 9

Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 10

Rękawice zimowe IceGrip rozmiar 11

6/60

6/60

6/60

6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

10-7720

10-7721

10-7722

10-7723

10-7730

10-7731

10-7732

10-7733

10-7734

3231

3241

Ilość min.

6

6

6

6

01x
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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.

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 7

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 8

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 9

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 10

Rękawice PowerGrab Thermo pomarańczowe rozmiar 11

6/72

6/72

6/72

6/72

6/72

10-7735

10-7736

10-7737

10-7738

10-7739

2231

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 7

Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 8

Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 9

Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 10

Rękawice PowerGrab Thermo rozmiar 11

6/72

6/72

6/72

6/72

6/72

5

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

Ilość min.

6

6

6

6

6

01x

N-KEN 12118                        Nissenken

Najlepiej sprzedające się rękawice zimowe!
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Rękawice Arctic

Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice zimowe Arctic rozmiar 9

Rękawice zimowe Arctic rozmiar 10

Rękawice zimowe Arctic rozmiar 11

Rękawice zimowe Arctic rozmiar 12

1/6/60

1/6/60

1/6/60

1/6/60

10-7740

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 rozmiar 8

Rękawice zimowe ThermoDry rozmiar 9

Rękawice zimowe ThermoDry rozmiar 10

Rękawice zimowe ThermoDry rozmiar 11

6/72

6/72

6/72

6/72

10-7768

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



Nazwa/typ Kod produktu

Rękawice zimowe Polartex rozmiar 8

Rękawice zimowe Polartex rozmiar 9

Rękawice zimowe Polartex rozmiar 10

Rękawice zimowe Polartex rozmiar 11

Rękawice zimowe Polartex rozmiar 12

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

10-7744

10-7745

10-7746

10-7747

10-7748

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.
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Ilość min.

6

6

6

6

6

Sprawdź rozmiar swojej dłoni

Po prostu przyłóż
swoją dłoń do obrazka
i odczytaj rozmiar.
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 12-0083

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa owadobójcza Halley 2138

Świetlówka do lampy, 15 W

1/40

1/25

12-0083

12-0095

Dezynsekcja

Walka z muchami Profilaktyka Zwalczanie larw Zwalczanie owadów
dorosłych

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.

Lampy owadobójcze Halley

Lampa owadobójcza Halley 2138

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.

Zabezpieczone przed bryzgami wody z dowolnego kierunku (IP 44),
do stosowania w specjalnych warunkach hodowlanych.

Made in Italy

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

A. jaja
B. larwy - I stadium
C. larwy - II stadium
D. larwy - III stadium
E. poczwarka
F. mucha
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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

1/3/108

1/3/72

1/2/48

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

 12-0080

 12-0082

Lampy owadobójcze Halley - modele serii S

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa owadobójcza Halley 2138-S

Lampa owadobójcza Halley 2214-S

1/40

1/22

12-0080

12-0082

Made in Italy

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
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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

1/3/60

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

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Lampka owadobójcza MiniKill do kontaktu

Zapasowa lampa 4 W

1/5/50

1/50

12-0182

12-0182-001

 12-0182

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

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 SG 5 kg 1/9012-0230

 12-0230Substancja czynna

cyromazyna
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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.

Nazwa/typ Kod produktu

Oprysk na muchy C-Max 250 ml 1/812-0222

 12-0222

Substancja czynna

permetryna

tetrametryna

PBO

Muchex OKS

Skutecznie zapobiega rozwojowi larw, a co za tym idzie, 
również wylęganiu się dorosłych osobników much i innych insektów.
Preparat można stosować w oborach, kurnikach, szambach, 
na wysypiskach śmieci oraz w miejscach sprzyjających rozwojowi insektów.

3Dawkowanie: polewanie - 1 kg na 10 m , oprysk: 1 kg w 10 l wody.
Po wniknięciu działa na głębokość 1 m.
1 litr = 3 duże przyczepy obornika.
Produkt biobójczy*
*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów! 

   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.

 12-0186Nazwa/typ Kod produktu

Muchex OKS 1 kg 1/912-0186

Substancja czynna

cyromazyna

K.O.LBA - środek do zwalczania owadów 500 ml

Gotowy do użycia środek przeznaczony do zwalczania much. 
Stosować przez malowanie bądź opryskiwanie powierzchni w pomieszczeniach 
typu obory, stajnie, chlewnie i inne budynki inwentarskie.
Natychmiastowe działanie na owady. Okres działania: od 6 do 8 tygodni.
Stosować bezpośrednio na czystych powierzchniach nie absorbujących środka, 
takich jak: ściany, filary, ramy okienne, rury przewodzące mleko i inne miejsca, 
na których siadają muchy lub na kartonowych tablicach pokrytych preparatem 
rozwieszonych w pomieszczeniu.
Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, 
które są poza ich zasięgiem.

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.

Nazwa/typ Kod produktu

K.O.LBA - środek do zwalczania owadów 500 ml 1/10/48012-0124

 12-0124Substancja czynna

clothianidine
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Muchex MP

Specjalnie dobrana kompozycja substancji pozwala na skuteczne 
odstraszanie i zwalczanie insektów w trakcie sezonu pastwiskowego.
Regularne stosowanie preparatu pozwala na podniesienie 
efektywności produkcyjnej zwierząt.
Środek można stosować bezpośrednio 
na zwierzęta, polewając skórę grzbietu 
zwierzęcia od głowy do ogona.
Preparat należy stosować w postaci 
nierozcieńczonej.
Dawkowanie:
Stosować ok. 10 ml na 100 kg masy ciała, 
przy czym całkowita dawka preparatu 
nie może przekroczyć 30 ml.
Produkt biobójczy*

*Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z biocydów! 

   Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą.

 12-0198

 12-0188

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

 12-0199 12-0187

Substancja czynna

permetryna

tetrametryna

translutryna

 12-0229

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.). 
Produkt można również (po rozcieńczeniu) zawiesić w odpowiednich 
pułapkach, w miejscach, do których nie mają dostępu zwierzęta i ludzie. 
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.

Nazwa/typ Kod produktu Substancja czynna

Trutka na muchy AzametiFly 400 g

Trutka na muchy AzametiFly 2 kg

1/12/576

1/4/120

12-0228

12-0229

azametifos

 12-0228



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

Pułapka na owady TAON-X

Pułapka przeznaczona jest do wychwytywania samic muchy końskiej, 
gzów bydlęcych oraz pozostałych much bąkowatych.
Eliminuje do 95% owadów w bezpośrednim otoczeniu, 

2 a jej maksymalny 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 TAON-X 1/3612-0189

Wskazówka: 
napełnić pojemnik wyłapujący wodą.

 12-0189
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Pułapka na osy VespaNo

Środek do wabienia os

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. 

2 2Zasięg na jedną pułapkę: taras, 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.

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

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na osy VespaNo 1/1312-0218

 12-0218

 12-0219

Pamiętaj - jedna królowa to populacja do 15 000 os!
VespaNo działa również jako pułapka na mrówki!

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 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 7 m 1/1512-0105

 12-0105

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 9 m 1/1512-0138

 12-0138

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 w roli 10 m 1/1512-0215

 12-0215
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Nazwa/typ Kod produktu

Lep na muchy FlyMaster - arkusze 1/5012-0135

 12-0135

Lep na muchy FlyMaster

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.

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

 12-0299

Nazwa/typ Kod produktu

Łapacz owadów FlyMaster linka 440 m

Linka 440 m do łapacza owadów FlyMaster

Łapacz owadów FlyMaster, taśma 400 m

Taśma 400 m do łapacza owadów FlyMaster

1/96

1/288

1/96

1/288

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

 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 mrówki 100 proszek 1/2012-0162

Effect Faracid 500 atom / Effect mrówki 200 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 400 spray 

Effect 500 atom 

1/24

1/12

12-0159

12-0158

 12-0158

 12-0161

 12-0160

 12-0159

Nazwa/typ Kod produktu

Effect Faracid 500 atom 

Effect mrówki 200 atom 

1/12 

1/15

12-0160

12-0161
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Urządzenie elektryczne 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

Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni 230 V 1/2412-0191

Urządzenie elektryczne 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.

Nazwa/typ Kod produktu

Urządzenie elektryczne do odstraszania gryzoni 1/3012-0029

Deratyzacja

Z badań dotyczących deratyzacji wynika, że w gospodarstwach rolnych powinna być ona przeprowadza-
na 4 razy w ciągu roku. Deratyzacja budynków inwentarskich powinna przebiegać jednocześnie z deraty-
zacją 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 deraty-
zacje mogą uwolnić budynki od gryzoni.

 12-0191

 12-0029

 12-0005

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na szczury Luna 1/3012-0005

 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

Zasilanie

Zużycie energii

Częstotliwość

Zasięg

230 V / 50 Hz

1 W

25 - 65 kHz
2ok. 1000 m

Dane techniczne



Zw
al

cz
an

ie
 s

zk
o

d
n

ik
ó

w

117

Zwalczanie szkodników

Pułapka na myszy Snapper

Pułapka na myszy

Pułapka na myszy

Pułapka na szczury Snapper

Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Wymiary: 11 x 5 cm.
2 szt. w blistrze.

Do łapania żywych myszy pojedynczo.
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Z metalowymi klapami wejściowymi.
Łatwe otwieranie.
Wymiary: 12 x 5 cm.

Wykonana z tworzywa sztucznego, w kształcie kopuły.
Z metalowymi klapami wejściowymi - wejścia z dwóch stron.
Łatwe otwieranie.
Średnica: 14 cm.

Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Wymiary: 14 x 7,5 cm.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Pułapka na myszy Snapper, 2 szt.

Żywołapka na myszy

Żywołapka na myszy

Pułapka na szczury Snapper

1/100

1/48

1/12

1/40

12-0190

12-0224

12-0225

12-0033

 12-0190

 12-0224

 12-0225

 12-0033

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.

Made in Italy

Made in Italy

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Żywołapka na szczury 1/412-0226

 12-0226

Made in Italy



 12-0011

118

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

Podstawa z tworzywa sztucznego.
Wykonana z drutu ocynkowanego.
Z klapką i sprężyną napinającą.
Wymiary: 12 x 5,5 x 5,5 cm.

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na myszy koszyczkowa Alive 1/12/7212-0009

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na myszy klatkowa Alive 1/10/15012-0010

 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 1/12/3612-0011

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.

Zwalczanie szkodników



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

1/10

1/8

1/6

12-0030

12-0031

12-0032

Zwalczanie szkodników

Klatka Alive Predator

Ocynkowany drut i aluminiowe części 
gwarantują trwałość.
Pułapka nadająca się doskonale 
zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz.

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 112-0023

 12-0030

 12-0023

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

1/50

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
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 12-2004

 12-2005

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. 

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 pasta 200 g

Extrat pasta 500 g 

Extrat pasta 1 kg

1/25/50

1/14

1/10

12-2004

12-2005

12-2011

Nazwa/typ Kod produktu

Extrat granulat 200 g

Extrat granulat 1 kg

1/20

1/10

12-2012

12-2013

Extrat pasta

Extrat granulat

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.

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.

 12-2012

 12-2011

 12-2013
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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

Pasta RatStop

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.

Atrakcyjna dla gryzoni - bardzo skuteczna.
Duża zawartość tłuszczu, co czyni ją odporną na wilgoć.
Zawiera substancję czynną Difenacoum.
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.

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

Nazwa/typ Kod produktu

Pasta RatStop 500 g 1/1212-0211

 12-0054

 12-0052

 12-0168

 12-0067

Badania potwierdziły, że jest siedmiokrotnie atrakcyjniejsza 
ponad przyjętą normę, która jest uważana za skuteczną 
w przypadku zwalczania szczurów 
i dziewięciokrotnie w przypadku myszy.

 12-0211
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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 owo-
cowych, sadownictwie oraz w szkółkach drzewek.
Jest środkiem zupełnie nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt.
Działa - w zależności od warunków atmosferycznych - 12 tygodni, czasem nawet dłużej.
Stosuje się go w formie rozcieńczonej poprzez oprysk, barierę zapachową lub smarowanie.
Sposób użycia:
Opryskiwanie.
Preparat rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:12. 

2Np. 1 l preparatu WILD STOP PLUS na 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 metrów szerokości 

2wokół obszaru chronionego - 1 litr koncentratu wystarcza na 5000 m  ziemi (2 500 metrów bieżących).
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.

Nazwa/typ Kod produktu

Wild Stop Plus 200 ml

Wild Stop Plus 1000 ml

Wild Stop Plus 5000 ml

1/20

1/9

1

12-2008

12-2009

12-2010

 12-2008

 12-2009

 12-2010
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Zwalczanie szkodników

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na krety - zacisk bez napinacza

Pułapka na krety - zacisk z napinaczem

1/10/70

1/20

12-0065

12-0066

Krety

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).

 12-0065

 12-0066

Pułapka na krety VoleX John

Pułapka na krety z drutu

Pułapka na krety

Z miejscem na przynętę.
Łatwa do zastawienia.
Wykonana z metalu.

2 sztuki.

Wykonana z metalu.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na krety VoleX John

Płytki zapasowe do pułapki VoleX John, 6 szt.

1/6/72

1/350 

12-0014

12-0014-001

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na krety z drutu 1/10/14012-0013

 12-0013

 12-0014



Zwalczanie szkodników

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

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Pułapka na krety rurkowa VoleX Alive

Odstraszacz na krety Pulsar Solar

1/6/144

1/24

12-0018

12-0068

 12-0018

Nazwa/typ Kod produktu

Urządzenie odstraszające krety Pulsar 1/2412-0071  12-0071

 12-0068

124
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10-5178

Hodowla trzody

Lampy napromiennikowe i 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 tempera-
tury w całym pomieszczeniu – dlatego dogrzewamy prosięta punktowo pod lampą napromiennikową.

Lampa napromiennikowa

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

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%).

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

1/2/192

1/2/192

1/2/192

1/2/192

10-5154

10-5152

10-5155

10-5153

Kod produktu

Made in Germany

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m 1/2/19210-5178

Promieniowanie podczerwone powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, 
sprzyja poprawie obiegu krwi oraz wpływa pozytywnie na nasilenie procesów biochemicznych 
i przemianę materii.
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Hodowla trzody

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa Profi, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa Profi z przełącznikiem, kabel 2,5 m

1/2/192

1/2/192

10-5180

10-5181

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

10-5167

10-5162

10-5163

Lampa napromiennikowa szeroka

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips

Lampa napromiennikowa Profi

Oprawa o średnicy 35 cm.
8 otworów zapewniających lepszą cyrkulację 
powietrza.
Łańcuch do zawieszania (nośność 20 kg).
Kabel 5 m.

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 240V.

2 2*600 W/m  na wysokości 60 cm, zamiast 400 W/m , jak w konwencjonalnych żarówkach Philips.

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.

10-5179

10-5180

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa szeroka 35 cm, kabel 5,0 m 1/5/7510-5179

Made in Germany
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10-5164

10-5165

10-5160

10-5161

Hodowla trzody

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips PAR 38

Żarówka do lampy napromiennikowej

Żarówka do lampy napromiennikowej PAR 38

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.
Ze szkła hartowanego.

Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Trwała.
Doskonała transmisja ciepła.
Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.

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

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

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

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/12

1/12

1/12

1/12

1/10

1/10

1/10

1/10

1/12

1/12

1/12

1/12

10-5160

10-5161

10-5164

10-5165

10-5157

10-5159

10-5174

10-5177

10-5156

10-5158

10-5175

10-5176

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

10-5177

10-5176

10-5159

10-5158

10-5174

10-5175

10-5157

10-5156
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Stojak poziomy do kastracji 

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

Stojak poziomy do kastracji (2-9 dni)

Uchwyty do stojaka do kastracji (2-9 dni)

1/6

1/10

02-0085

02-0086

Hodowla trzody

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

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Pętla porodowa

Kleszcze położnicze 52 cm

1/100

1/30

02-0053

02-0055
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Hodowla trzody

Hak położniczy

Pęto poporodowe dla prosiąt 

Kleszcze do kastracji

Aplikator do kółek zaciskowych

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.

Wykonane ze stali nierdzewnej.

Niezawodny i łatwy w obsłudze.
Ocynkowany.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Hak położniczy 54 cm

Aplikator do kółek zaciskowych, metalowy

1/10

1/12/72

02-0058

02-0009

02-0058

Nazwa/typ Kod produktu

Pęto poporodowe dla prosiąt 12 szt. 1/10002-0061

02-0061

Nazwa/typ Kod produktu

Kleszcze do kastracji proste, 19 cm

Kleszcze do kastracji zagięte, 19 cm

1/12/72

1/12/72

02-0014

02-0016

02-0014

02-0016

Kółka zaciskowe

Do zakładania przy użyciu aplikatora 02-0009.

Nazwa/typ Kod produktu

Kółka zaciskowe 100 szt.

Kółka zaciskowe 500 szt.

1/400

1/80

02-0011

02-0012

02-0009
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Hodowla trzody

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

Zestaw chirurgiczny 109-2006

Nazwa/typ Kod produktu

 Szczypce chirurgiczne 17 cm 1/1209-2021

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

Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt do skalpela 1/10/10009-2026

09-2026

09-2023

09-2021

09-2024 09-2025

09-2025-001
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09-2007

09-2018

Hodowla trzody

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.

Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt do igieł Mathieu, 17 cm 1/1209-2018

09-2017

09-200909-2008 09-2045

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 3 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

1/10/400 

1/10/400 

1/10/400 

1/10/400 

09-2007

09-2008

09-2009

09-2045

Kod produktu



Termometr elektroniczny Big Screen

Nazwa/typ

1/6/2409-2049

Kod produktu

Termometr elektroniczny Big Screen

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.

09-2049

Termometr elektroniczny TopTemp

Nazwa/typ

1/32009-20 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).

09-2047

09-2046

Hodowla trzody

Termometr elektroniczny TopTemp

Termometr cyfrowy (odbytniczy) dla zwierząt.
Pomiar w ciągu 10-15 sekund.
Wskazuje temperaturę w stopniach Celsjusza 
oraz Fahrenheita.
Z bateriami (1,5V AAA Micro).

132

Nazwa/typ Kod produktu

Termometr cyfrowy

Termometr cyfrowy, elastyczna sonda

1/10/200

1/10/200

09-2046

09-2047

09-2004
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Hodowla trzody

Przyrząd do ogłuszania Blitz

Służy do mechanicznego ogłuszania zwierząt przed ubojem 
w warunkach gospodarczych, jak i 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.

09-2037

Przyrząd do ogłuszania Blitz

50 naboi 9 x 17 mm, zielone – dla trzody

50 naboi 9 x 17 mm, żółte – dla krów i koni

50 naboi 9 x 17 mm, niebieskie – dla dużych zwierząt

50 naboi 9 x 17 mm, czerwone – dla byków

Nazwa/typ

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

09-2037

09-2038

09-2039

09-2040

09-2041

Kod produktu

Made in Germany

02-0027

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.

Moc 60 W. 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.

Gazowy obcinacz do ogonów

Ostrze do gazowego obcinacza

Zbiornik gazu do gazowego obcinacza

Zapasowy pojemnik na gaz 200 ml

Obcinacz elektryczny Engel z ostrzem

Obcinacz elektryczny Engel bez ostrza

Ostrze do obcinacza elektrycznego

Ostrze V do obcinacza elektrycznego

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/50

1/50/450

1/100

1/12 

1

1/25/300

1/100

1/100

02-0027

02-0027-001

02-0027-003

01-3015-003

02-0036

02-0031

02-0032

02-0034

Kod produktu

Kod produktu

02-0034
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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.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Spray Odokan 200 ml

Preparat zapobiegający agresji No Fight 400 ml

Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite 400 ml

1/12

1/12

1/12

02-0049

02-0056

02-0051

02-0049

02-0056

02-0051



135

H
o

d
o

w
la

 t
rz

o
d

y

Hodowla trzody

02-0022-002

02-0023

02-0039

Szczypce do obcinania ząbków prosiąt

Sprawdzają się w niewielkich gospodarstwach, 
gdzie przycina się kiełki kilku-kilkunastu prosiętom tygodniowo.
Wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości.

Nazwa/typ Kod produktu

Szczypce do obcinania ząbków prosiąt 1/12/300 02-0021

02-0021

Szlifierka do ząbków Premium

Szlifierka do ząbków Dremel

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 obrotów 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 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

Szlifierka do ząbków Premium 230 V

Osłona aluminiowa

Końcówka szlifująca 7 mm

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10

1/2/16

1

1

1/10/200 

1/10

1/200

1/10/200 

02-0039

02-0039-001

02-0039-002

02-0039-003

02-0022-002

02-0023

02-0023-001

02-0022-002

Kod produktu

Kod produktu



Hodowla trzody

Poganiacz dla świń

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.

Służy do przeganiania świń bez sprawiania bólu zwierzętom, 
wykorzystując drażniące ich dźwięki.
Uchwyt z wytrzymałego włókna szklanego. Długość 107 cm.
Alternatywa wobec poganiaczy elektrycznych.

136

02-0027

02-0078

Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu 

Antystresowe kółko do gryzienia na łańcuchu 75 cm

Antystresowe kółko do gryzienia

Łańcuch do zawieszenia, 4 mm, 75 cm

Łańcuch do zawieszenia, 6 mm, 75 cm

Nazwa/typ

1/50

1/50

1/100

1/50

02-0078

02-0079

02-0080

02-0088

Kod produktu

Poganiacz dla świń

Nazwa/typ

1/50/600 02-0007

Kod produktu

Poganiacze dla trzody chlewnej

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.

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

1/6/24

1/6/24

1/6/24

1/6/24

1/6/24

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.
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Piłka dla prosiąt

Piłka dla prosiąt Anti-Stress

Antystresowa, do gryzienia.
Zapewnia dystrakcję, dzięki czemu zapobiega podgryzaniu ogonów 
oraz innym agresywnym zachowaniom.
Wysoka jakość zapewnia długotrwałe użytkowanie.
Wykonana z poliuretanu. 

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.
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02-0087

Piłka dla prosiąt śr. 55 mm, uchwyt ocynkowany

Piłka dla prosiąt śr. 75 mm, uchwyt ocynkowany

Piłka dla prosiąt śr. 55 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej

Piłka dla prosiąt śr. 75 mm, uchwyt ze stali nierdzewnej

Nazwa/typ

1/25

1/25

1/25

1/25

02-0074

02-0075

02-0095

02-0096

Kod produktu

Piłka dla prosiąt Anti-Stress, 30 cm, w opakowaniu

Piłka dla prosiąt Anti-Stress, 30 cm, bez opakowania

Przetyczka z łańcuchem 4/40 cm

Nazwa/typ

1/40

1/12/36

1/10/60

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 zawieszenia, 4 mm, 75 cm

Łańcuch do zawieszenia, 6 mm, 75 cm

Nazwa/typ

1/25

1/100

1/50

02-0087

02-0080

02-0088

Kod produktu
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Odporna na pęknięcia.
Solidna, dzięki zastosowanym żłobieniom.
Lekka.

Linka sizalowa

Płyta do grupowania stada 

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.

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

Linka sizalowa, 3,20 m

Nazwa/typ

1/10/5001-2034

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 94x76 cm biała

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

Płyta do grupowania stada 126x76 cm biała

Nazwa/typ

1/6/36

1/6/36

1/6/36

1/6/36

1/6/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

02-0001

02-0043

02-0044

02-0045

02-0097

02-0002

02-0046

02-0047

02-0048

02-0098

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, 60cm

1/10/50

1/20

02-0003

02-0004
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Kleszcze do klamer nosowych

Kółko nosowe dla trzody 30 mm

Aplikator do kółek nosowych

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/100

1/100/1000 

1/5/50

02-0067

02-0063

02-0062

Kod produktu

Kod produktu

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
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Poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej

Gruby trzpień.
Wykonane ze stali nierdzewnej.
Regulowany przepływ wody.
Z plastikową zatyczką.

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

1/10/100

1/10/100

1/10/100

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

1/5/20

1/5/20

1/10/100

1/10/100

10-2111

10-2113

10-2115

10-2117

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

1/10/100

1/10/100

10-2131

10-2132

Kod produktu

10-2132

10-2131
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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

1/10/100

1/5/50

1/5/50

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

1/10/100

1/5/50

1/10/100

1/5/50

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

1/10/10010-2135

Kod produktu

Obejma do poidła smoczkowego, 1/2"-1/2", 15°

Obejma do poidła smoczkowego, 1/2"-1/2", 30°

Obejma do poidła smoczkowego, 1/2"-1/2", 45°

Obejma do poidła smoczkowego, 3/4"-3/4", 30°

Nazwa/typ

1/10/80

1/10/50

1/10/80

1/10/50

10-2138

10-2140

10-2137

10-2141

Kod produktu
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10-2508

Poidło miskowe dla prosiąt

Żeliwny odlew jest pokryty powłoką antykorozyjną 
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.

Poidło miskowe dla prosiąt (zielone) 

Zawór do 10-2508

Poidło miskowe dla loch (dzielone)

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10

1

1/10

10-2508

10-2508-001

10-2512

Kod produktu

Kod produktu

10-2510

10-2512

Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

Poidło miskowe dla loch (dzielone)

Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
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.

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

Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
Zawór ze stali nierdzewnej.
Dopływ wody 1/2".
Przepustowość 2-6 l/min.
Waga 3,06 kg.
Szerokość 17,5 cm.
Głębokość 15 cm.

Poidło miskowe dla loch

Zawór do 10-2514

Poidło miskowe dla loch

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10

1

1/10

10-2514

10-2514-001

10-2523

Kod produktu

Kod produktu

10-2522

10-2523

Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

Poidło miskowe dla loch

Wykonane z żeliwa, malowane proszkowo.
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.

Poidło miskowe dla warchlaków i tuczników

Nazwa/typ

1/1010-2522

Kod produktu
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10-2182

Poidło dla prosiąt Mini Piglet

Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
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.

Poidło dla prosiąt Mini Piglet

Nazwa/typ

1/18/21610-2182

Kod produktu

10-2160

Poidło ze zbiornikiem dla świń Selvan

Można je mocować na przegrodzie, ścianach lub drzwiach.
Łatwo dostosować wysokość poidła do potrzeb zwierzęcia.
Najczęściej używane do podawania środków leczniczych 
lub preparatów uzupełniających.
Łatwe w montażu.
Pojemność 5 l.

Poidło ze zbiornikiem dla świń Selvan

Nazwa/typ

1/210-2160

Kod produktu
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Hodowla trzody

Karmidło dla prosiąt Maxi Hopper Pan

Zbiornik na paszę

Górny pojemnik Maxi Hopper

Przykrywka

Nazwa/typ

1/15

1/10

1/50

1/50

10-1021

10-1021-002

10-1001-001

10-1021-001

Kod produktu

Karmidło dla prosiąt Maxi Hopper Pan

Automatyczne karmidło do żywienia nowo odsadzonych prosiąt.
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.

Dane techniczne:
Przeznaczone dla  20-30 zwierząt o wadze od 6-15 kg.
Pojemność  miski 9 litrów.
Pojemność  zbiornika 21 litrów.
Wymiary 68 x 42,5 cm.
10-komorowe.

10-1021

10-2183

Poidło płaskie Easy Pan

Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
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.

Poidło płaskie Easy Pan

Nazwa/typ

1/22/264 10-2183

Kod produktu



 01-4105

 08-0009

 09-2058

 09-2055

 09-2056

01-4104

Hodowla trzody

Agrolyt

Spray kontrolny Boarmate 

Kateter spiralny

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.
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.

Sprawdzony kateter jednorazowego użytku z uchwytem i wtyczką.
Optymalne uszczelnienie i stymulacja.
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Agrolyt 1kg

Agrolyt 5kg

Nazwa/typ

1/12

1/4

01-4104

01-4105

Kod produktu

Spray kontrolny Boarmate 80 ml

Spray kontrolny Boarmate 250 ml

Nazwa/typ

1/12

1/12

09-2055

09-2056

Kod produktu

Kateter spiralny

Nazwa/typ

1/5/50008-0009

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.

 



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
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Znakowanie

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, najwyższej jakości.

07-0159

07-0160Spray do znakowania Raidex

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 1/120 07-0138

07-0138

Hodowla trzody



Hodowla trzody
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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

1/10/50

1/10/50

1/10/50

1/10/50

1/10/50

1/10/50

1/10/50

1/10/50

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 07-0122

Kredka do znakowania Raidex

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

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

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

07-0123

07-0124

07-0125

07-0163

07-0164

07-0165

07-0166
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Tatuowanie

Tatuownica uderzeniowa 

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.

Poprzeczna.
Wykonana z metalu.
Do znaczników 20 mm.

Nazwa/typ Kod produktu

Tatuownica uderzeniowa 20 mm, 1 x 5 cyfr

Tatuownica uderzeniowa 20 mm, 2 x 7 cyfr

1/20

1/20

07-0204

07-0209
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Hodowla trzody

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 uderzeniowa może być używana tylko u tuczników 
przeznaczonych na rzeź! Uderzenie tatuownicą tej wielkości 
mogłoby zabić prosiaka, a maciorę długotrwale okaleczyć.

07-020907-0204

Tatuownica do uszu

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.

7 cyfr - wysokość 7 mm.
Ocynkowana.

Nazwa/typ Kod produktu

Tatuownica do uszu 7mm, 7 cyfr 1/207-0302

07-0302



Hodowla trzody

Znaczniki do tatuownicy

20 mm - do tatuownicy 07-0204 i 07-0209.
7 mm - do tatuownicy 07-0302.
Z hartowanej, nierdzewnej stali.
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Kod produktuKod produktu

Tatuownica 7 mmTatuownica 20 mm 

Nazwa/typ

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.

Płytka bez znaku 1/507-031907-0219

Litera "L" do tatuownicy

Litera "P" do tatuownicy

1/10 

1/10 

07-0341

07-0345

07-0241

07-0245
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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

1/10/100

1/10/100

07-0514

07-0516

Kod produktu

Hodowla trzody

 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

Tusz do tatuowania Raidex, czarny, roll-on 65 ml

Tusz do tatuowania Raidex, czarny, pasta 600 g

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/12

1/40

1/22

07-0523

07-0500

07-0504

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Spray do tatuowania TopMarker

Tusz do tatuowania Raidex

Tusz do tatuowania Raidex

Wysokiej jakości tusz do tatuowania w postaci aerozolu.
Czarny.

 

Czarny.
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.
 



 07-0506

 07-0508

 07-0522

Poduszka do tatuażu kompletna

Tusz do tatuowania TopMarker, czarny 1000 ml

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/30

1/6

07-0508

07-0522

Kod produktu

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.

Czarny.
Zmywalny.
Idealny do użycia ze szczypcami do tatuażu i stemplami.
Zawartość 1000 ml.

 

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

 07-0509Tusz 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.
 

Hodowla trzody
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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

1/10/50

1/100

03-0011

03-0012

Kod produktu

 03-0011

 03-0012

Kreda Raidex czerwona

Kreda Raidex niebieska

Kreda Raidex zielona

Kreda Raidex żółta

Kreda czerwona

Kreda niebieska

Kreda zielona

Kreda żółta

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

03-0013

03-0014

03-0015

03-0016

03-0056

03-0057

03-0058

03-0059

Kod produktu

Kod produktu



Hodowla owiec
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 03-0001

 03-0004

 01-1220 03-0003-002 03-0002-002 03-0002-001 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, 6 smoczków

Nazwa/typ

1/2/36003-0001

Kod produktu

Wiadro do pojenia jagniąt, 5 smoczków

Wiadro do pojenia jagniąt, 3 smoczki

Nazwa/typ

1/2/360

1/2/360

03-0003

03-0004

Kod produktu

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 i 03-0002

Zawór do wiadra do pojenia jagniąt 03-0001 i 03-0002

Smoczek do wiadra do pojenia jagniąt 03-0003, 03-0004 i butelki 03-0006, czerwony

Zawór kompletny do wiadra z tworzywa

Przykrywka do wiadra 03-0001

Wieszak do wiadra do pojenia, ocynkowany

Nazwa/typ

1/6/600

1/6/1200

1/20/1000

1/10

1/50

1/10/150

03-0002-001

03-0002-002

03-0003-002

01-1220

01-1223

01-1222

Kod produktu

 01-1222
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Hodowla owiec

 03-0005

 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

1/24/144

1/100/1000

03-0005

03-0005-001

Kod produktu

Butelka do karmienia jagniąt 1 l

Smoczek do butelki 03-0006, czerwony

Nazwa/typ

1/20

1/20/1000

03-0006

03-0003-002

Kod produktu

Butelka do karmienia jagniąt

Ze smoczkiem.
Z podziałką.
Z oczkiem do zawieszenia na dnie butelki.

Butelka do pojenia owiec i jagniąt z sondą Roslam

Nazwa/typ

1/10003-0021

Kod produktu

Butelka z sondą Roslam

Dla jagniąt.
Butelka z zatyczką.
Do płynów żywieniowych.

 03-0003-002



Hodowla owiec
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 03-0019

 03-0041

 03-0042

 03-0020

Smoczek z nakrętką dla owiec

Nazwa/typ

10/10003-0019

Kod produktu

Spray inicjujący zapach owiec adOPT 200ml

Nazwa/typ

1/603-0042

Kod produktu

Aplikator pigułek

Nazwa/typ

1/10003-0020

Kod produktu

Płaszczyk dla jagniąt czerwony 25 szt.

Nazwa/typ

103-0041

Kod produktu

Smoczek z nakrętką dla owiec

Spray inicjujący zapach owiec adOPT

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.

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 



157

H
o

d
o

w
la

 o
w

ie
c

Hodowla owiec

 03-0060

Kleszcze do kastracji baranów

Nazwa/typ

1/5003-0060

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

1/1003-0061

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, metalowy 1/12/7202-0009

Kółka zaciskowe

Do zakładania przy użyciu aplikatora 02-0009.

Nazwa/typ Kod produktu

Kółka zaciskowe 100 szt.

Kółka zaciskowe 500 szt.

1/400

1/80

02-0011

02-0012

02-0009
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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

01-3307

01-3305

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 125 ml

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 250 ml

Środek do pielęgnacji racic Claufit, 1000 ml

Nazwa/typ

1/48

1/24

1/12

01-3305

01-3306

01-3307

Kod produktu
01-3306

Środek do pielęgnacji racic Claufit

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

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 z obracającym się uchwytem

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

1/50

1/50

1/50

1/25

1/10

03-0025

03-0026

03-0025-001

03-0025-002

03-0025-003

Kod produktu

03-0025

03-0026



03-0024

03-0023

03-0031

03-0034

Nożyce do racic, 26 cm

Nożyce do racic, nieząbkowane, 26 cm

Nazwa/typ

1/6/60

1/6/60

03-0023

03-0024

Kod produktu

Kij pasterski 148 cm

Kij pasterski, plastikowy 90 cm

Nazwa/typ

1/30

1/10

03-0031

03-0034

Kod produktu

Fartuch zapobiegający pokryciu, krótki - 40/33 x 60 cm

Fartuch zapobiegający pokryciu, długi - 50/43 x 60 cm

Nazwa/typ

1/10/50

1/10/50

03-0038

03-0039

Kod produktu
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03-0027

03-0028

03-0029

Nóż do racic, obustronny

Nóż do racic, zagięty

Nóż do racic profesjonalny

Nazwa/typ

1/10/500

1/15/300

1/12

03-0027

03-0028

03-0029

Kod produktu

Nóż do racic

Dla owiec.
Uchwyt drewniany.

Kije pasterskie

Stabilne i lekkie.
03-0034 wykonany ze stali nierdzewnej, z aluminiowym hakiem.
03-0034 cały wykonany z wyjątkowo wytrzymałego plastiku.

Fartuch zapobiegający pokryciu

Wykonany z płótna.
Zapobiega pokryciu.

Dla owiec.
Malowane na zielono.
26 cm.
Metalowe.
Wysoka jakość ostrzy.
Mocne i trwałe.

Nożyce do racic



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

1/10/250

1/10/250

1/10/250

1/10/250

03-0044

03-0045

03-0046

03-0047

Kod produktu

Hodowla owiec
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 03-0030

 03-0063

 03-0053 03-0052

 03-0047 03-0044

 03-0046

 03-0045

But ochronny dla owiec

Nazwa/typ

1/20/20003-0030

Kod produktu

Sonda 17 mm, 150 cm

Nazwa/typ

1/5003-0063

Kod produktu

Wykonany ze skóry.
Trwały.
Łatwy do założenia dzięki sznurówkom.

Długość 150 cm.
Średnica 7 mm.
Główka 25 mm.

 

Długość 60 cm.
Szerokość 2,5 cm.
Nylonowa. 
Ze skórzanym wzmocnieniem.
Z D-ringiem.

But ochronny dla owiec

Sonda

Obroża dla owiec i kóz 

Kantar dla owiec i baranów ze skóry

Kantar dla owiec i baranów z nylonu, żółty

Nazwa/typ

1/10/200

1/10/200

03-0052

03-0053

Kod produktu

Kantar dla owiec i baranów 

Wytrzymały.
Regulowany.
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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

1/50

5/300

5/300

10-8034-001

10-8034-002

10-8034-003

10-8034-004

Kod produktu  10-8034-001  10-8034-002

Zoptymalizowany wklęsły szlif ostrzy.
Zwiększona zdolność tnąca 
oraz wydłużona żywotność materiału.
Hartowana stal.

Ostrza do maszynki do strzyżenia owiec Constanta 4

Maszynka do strzyżenia koni 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.
Napięcie: 230 V.
Moc: 400 W.
Obroty: 2400 cięć na minutę.
Częstotliwość: 50 Hz.
Wymiary: 8,0  x 10,8  x 35,5 cm.
Liczba obrotów/min: 2400.
Głośność pracy: 87 dB.
Waga: 1468 g (bez kabla).
Przewód: 3 m.

Made in Germany

Maszynka do strzyżenia owiec Constanta 4

Noże zapasowe do maszynki Constanta 

Górne ostrze 4 ząbki

Dolne ostrze 13 ząbków

Nazwa/typ

1/8/48

1/50

1/50

1/50

10-8034

10-8001-007

10-8001-008

10-8001-013

Kod produktu

10-8034

10-8001-013

10-8001-008
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 10-1009

 10-8015

Karmidło dla cieląt i owiec

Nazwa/typ

1/30/300 10-1009

Kod produktu

Nożyce do strzyżenia owiec

Nazwa/typ

1/5003-0054

Kod produktu

Maszynka ręczna

Nazwa/typ

1/6010-8015

Kod produktu

Pojemność: 6 l.
Wymiary: 23 x 12 x 22 cm.
Można używać też jako poidło.

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.

Karmidło dla cieląt i owiec

Nożyce do strzyżenia owiec

Maszynka ręczna

 03-0054

Karmidło podłużne

Karmidło podłużne 42 l

Uchwyt na 2 karmidła podłużne 42 l

Nazwa/typ

1/120

1

10-1023

10-1023-001

Kod produktu

10-1023-001

10-1023

Z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
Wymiary: szerokość 100 cm, głębokość 35 cm (bez uchwytów 28 cm), 
wysokość 24 cm. Pojemność: 42 litry.
Bardzo mocne uchwyty do zawieszania.
Możliwość zawieszenia na każdym elemencie 
o grubości do 5 cm.
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10-2078

Poidło - karmidło 95,5 x 21 x 12 cm

Nazwa/typ

1/20010-2078

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.

Paśnik ocynkowany, mały 50 x 35 x 21 cm

Nazwa/typ

1/5/6010-3008

Kod produktu

Paśnik ocynkowany

Do montażu na ścianie.
Wytrzymała i stabilna konstrukcja.
Rozstaw prętów: 10-3008 - 70 mm.

10-3008

Poidło pływakowe 

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.

10-2081

10-2081-003

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pływakowe żeliwne

Zawór pływakowy do poidła pływakowego zielony

1/72

1/50

10-2081

10-2081-003

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

1/100

10-2084

10-2084-001

10-2084-002



Poidło pastwiskowe owalne

Stabilne i niedrogie poidło do użytku zewnętrznego.
Odporne na promienie UV.
Z krawędzią stabilizującą.
Łatwe do przestawiania.

10-2359
10-2358

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło pastwiskowe 150 l, owalne

Poidło pastwiskowe 380 l, owalne

1

1

10-2358

10-2359

10-2359

Poidło 10-2358 (150l) - 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 (380l) - 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

Z zaworem niskociśnieniowym.
Zalecany na pastwiska.
O
Łatwy do montażu w każdym miejscu.
Wlot wody 1/2".

budowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej.

10-2090
Nazwa/typ Kod produktu

Auto-Tanker 1/5010-2090

07-0135 07-0135 07-0135

Farba do znakowania owiec TopMarker, czerwona

Farba do znakowania owiec TopMarker, niebieska

Farba do znakowania owiec TopMarker,  zielona 

Nazwa/typ

1/6

1/6

1/6

07-0135

07-0136

07-0137

Kod produktu

Farba do znakowania owiec TopMarker 

Do znakowania jagniąt i owiec.
Szybko schnąca.
Do stosowania z cyframi do znakowania.
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07-0154 07-0155 07-0156

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

1/12

1/12

1/12

07-0154

07-0155

07-0156

Kod produktu

Spray znakujący dla owiec TopMarker 

Siatki dla owiec

Do szybkiego znakowania owiec.
Trwały i szybko schnący.
Łatwy do usunięcia ze ściętej wełny.
Prosta i skuteczna identyfikacja.

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!

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

1/100

1/100

1/100

11-0359

11-0362

11-0363

Kod produktu

Złączki do naprawy siatek Litzclip 

Proste rozwiązanie do naprawy zerwanych linek o grubości około 3 mm.
Galwanizowana blaszka zapewnia maksymalną przewodność prądu.
Odporne na promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne 
plastikowe zatyczki zapewniają szybkie i trwałe połączenie.
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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, pomarańczowa, pojedynczy szpic

Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pomarańczowa, podwójny szpic

Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic

Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, podwójny szpic

Nazwa/typ

1/10/24

1/10/24

1/10/35

1/10/35

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, pomarańczowa, pojedynczy szpic

Siatka dla owiec 50 m, 108 cm, pomarańczowa, podwójny szpic (3 linki)

Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pomarańczowa,  podwójny szpic

Siatka dla owiec 50 m, 90 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic

Nazwa/typ

1/10/35

1/10/35

1/10/35

1/10/35

11-2015

11-2017

11-2019

11-2022

Kod produktu

3
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Siatka dla owiec 

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.

Siatka dla owiec 50 m, 105 cm, żółta  pojedynczy szpic 

Palik żółty do siatki dla owiec, 105 cm, pojedynczy szpic

Nazwa/typ

1/40

1/50

11-2029

11-2129

Kod produktu
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Siatka dla owiec Titan 50 m, 90 cm, biała, pojedynczy szpic

Siatka dla owiec Titan 50 m, 90 cm, pomarańczowa, podwójny szpic

Siatka dla owiec Titan 50 m, 108 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic

Siatka dla owiec Titan 50 m, 108 cm, pomarańczowa, podwójny szpic

Nazwa/typ

1/30

1/30

1/30

1/30

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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Inkubator jaj Mini

Lampa do sprawdzania jaj

Sztuczne jajko

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.

Zasilanie 230 V.
Pozwala obserwować zarodki rozwijające się wewnątrz jaj.
Żarówkę należy dokupić osobno.

Dla kur niosek do wyznaczania miejsca znoszenia jaj.
Zachęca kury do siadania w gnieździe.

04-0122

04-0123

kurze   

gęsie   

kacze   

indycze   

perlicze   

bażancie   

kuropatwy   

przepiórcze 

16

4

11

10

18

18

26

42

Rodzaj jaj max. pojemność 

04-0095

04-0097

Inkubator jaj Mini

Żarówka 60 W do lampy 04-0095

Nazwa/typ

1/44

1

04-0095

04-0079-002

Kod produktu

Lampa do sprawdzania jaj

Żarówka 60 W do lampy 04-0097

Nazwa/typ

1/6

1/10

04-0097

04-0097-001

Kod produktu

Sztuczne jajko, drewniane, 2 szt. 

Sztuczne jajko, gliniane, 2 szt.

Nazwa/typ

1

1/60

04-0122

04-0123

Kod produktu
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Hodowla drobiu

Podstawa do butelki z tworzywa

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.

Do butelki max. 1,5 litrowej.
Dostarczana bez butelki.

Automatyczne poidło dla drobiu

04-0018

Nazwa/typ Kod produktu

Automatyczne poidło dla drobiu, 30 l 1/1804-0018

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

1/42

1/36

1/28

04-0139

04-0033

04-0159

04-0139

04-0133

04-0159

Nazwa/typ Kod produktu

Podstawa do butelki z tworzywa 1/12/4804-0121 04-0121



1,5 l 3,5 l
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04-000404-000304-000204-0001

1,5 l

5,5 l

Dozownik wody dla drobiu z uchwytem

Dozownik wody dla drobiu

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

04-0016

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

1/24

1/24

1/24

1/12

04-0001

04-0002

04-0003

04-0004

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 

1

1/24

1/12

04-0148

04-0149

04-0150

3 l

6 l

15 l

04-0148

04-0150

04-0149

Made in Germany
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Hodowla drobiu

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

1/24

1/24

1/10

1/10

04-0138

04-0137

04-0034

04-0032

Karmidło automatyczne żółte

Wykonane z tworzywa sztucznego.
Niezmontowane.
Regulowana wysokość (2 poziomy).
Z automatycznym podajnikiem paszy.

5,25 l

20 l
10,5 l

2,5 l

04-0034

04-001204-0013

04-003204-013704-0138

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 

04-0047

Nazwa/typ Kod produktu

Kubek plastikowy do pasz i wody 0,3 l 1/30004-0047

Poidło / Karmidło dla gołębi 

Czerwone lub żółte.
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Pojemność 5 l.

Poidło dla gołębi czerwone, 5 l

Karmik dla gołębi żółty, 5 l

Nazwa/typ

1/6

1/6

04-0013

04-0012

Kod produktu
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04-0045

04-0046
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Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Karmidło podwieszane 27 l

Karmidło podwieszane 15 l

Karmidło dla kurcząt, 50 x 7 cm 

Karmidło dla młodych kur, 50 x 12 cm

Karmidło dla niosek, 75 x 12 cm

Młynek do zboża 580 W

Zapasowe wiadro 18 l

Młynek do zboża 750 W

1/24

1/40

1/24

1/12

1/12

1

1

1

04-0008

04-0009

04-0044

04-0045

04-0046

10-5073

10-5073-001

10-5074

Karmidło podwieszane

Karmidła dla drobiu

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.

Dla kurcząt, drobnego ptactwa i kur.
Wykonane z tworzywa sztucznego.

10-5074

10-5073

04-000804-0009

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
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Hodowla drobiu

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.

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Preparat zapobiegający agresji No Fight 400 ml

Spray zapobiegający kanibalizmowi No Bite 400 ml

1/12

1/12

02-0056

02-0051

02-0056

02-0051

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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10-5178

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).
Kabel 2,5 m.

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%).

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

1/2/192

1/2/192

1/2/192

1/2/192

10-5154

10-5152

10-5155

10-5153

Kod produktu

Made in Germany

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa, kabel 2,5 m 1/2/19210-5178

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 szeroka 35 cm, kabel 5,0 m 1/5/7510-5179
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Hodowla drobiu

Nazwa/typ Kod produktu

Lampa napromiennikowa Profi, kabel 2,5 m

Lampa napromiennikowa Profi z przełącznikiem, kabel 2,5 m

1/2/192

1/2/192

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

Made in Germany

Żarówka do lampy napromiennikowej PAR 38

Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Trwała.
Doskonała transmisja ciepła.
Zmniejsza koszty zużycia energii do 30%.

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

10-5158 10-5176

10-517510-5156

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

Odporna na pryśnięcia wody.
5000 godzin pracy przy 240 V.
Ze szkła hartowanego.

10-5177

10-5174

10-5159

10-5157



10-5166

10-5162

10-5167

10-5163

Hodowla drobiu
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10-5165 10-5164

10-516010-5161

Żarówka do lampy napromiennikowej Philips PAR 38

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%.

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 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

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 240V.

2 2*600 W/m  na wysokości 60 cm, zamiast 400 W/m , jak w konwencjonalnych żarówkach Philips.

Promieniowanie podczerwone powoduje lepszy rozkład ciepła u ogrzewanych zwierząt, 
równoważy ciepłotę ciała zwierząt oraz stymuluje krążenie krwi.
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Hodowla drobiu

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 sta-
bilizację siatki. Siatki są z reguły stosowane do montażu ogrodzeń małej i średniej wielkości. Siatki prze-
wodzące prąd należy stosować wraz z elektryzatorem, co skutecznie uniemożliwia wydostanie się zwie-
rząt poza ogrodzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siatki dla drobiu

Nazwa/typ Kod produktu

Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, pomarańczowa, pojedynczy szpic

Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, pomarańczowa, podwójny szpic

Palik zapasowy 112 cm pojedynczy szpic, pomarańczowy

Palik zapasowy 112 cm podwójny szpic, pomarańczowy

1/10/25

1/10/25

1/50

1/50

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
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Nazwa/typ Kod produktu

Siatka elektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, zielona, podwójny szpic

Siatka elektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, zielona, pojedynczy szpic

Siatka elektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, zielona, podwójny szpic

Siatka nieelektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, zielona, pojedynczy szpic

Siatka nieelektryczna dla drobiu 25 m, 112 cm, zielona, podwójny szpic

Siatka nieelektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, zielona, pojedynczy szpic

Siatka nieelektryczna dla drobiu 50 m, 112 cm, zielona, podwójny szpic

Zapasowy izolator do siatki

Korek zapasowy do siatki

Palik zapasowy 112 cm pojedynczy szpic, czarny

Palik zapasowy 112 cm podwójny szpic, czarny

1/25

1/40

1/40

1/40

1/40

1/20

1/25

1/10/500

1/10/500

1/50

1/50

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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Hodowla królików

Ocynkowana.
Z osłoną przeciwsłoneczną.
Z grzędą.
3 drzwi.
Łatwa w montażu dzięki palikom 
stabilizującym do wbijania w ziemię.
Wymiary 220 x 103 x 103 cm.

06-0109: 6 elementów ogrodzenia 56,5 x 56,5 cm.
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.

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
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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

Ocynkowana.
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.

Kojec / klatka dla królików

Wysokość 65 cm.
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.

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

1/10/50

1/50

1/30

1/30

11-2002

11-2043

11-2044

11-2045

06-1268
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Hodowla królików

Nazwa/typ Kod produktu

Karmidło dla królika pojedyncze 2,2 l

Karmidło dla królika podwójne 3 l

1/24

1/24

04-0100

04-0101

Plastikowa obudowa chroni gryzonie 
przed metalowymi elementami.
Z blokadą.
Do zawieszenia w klatce.
Z pokrywką.

Automatyczne karmidło dla królików

Nazwa/typ Kod produktu

Automatyczne karmidło dla królików 2,5 l

Automatyczne karmidło dla królików 3,5 l

1/24

1/24

04-0136

04-0102

04-0100

04-0101

04-0102

04-0136

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

1/5/20

04-0103

04-0104

04-0105



Nazwa/typ Kod produktu

Miska kamienna 250 ml

Miska kamienna 500 ml

Miska kamienna 750 ml

Miska kamienna 1000 ml

1/6/36

1/6/24

1/6/12

1/6/12

04-0106

04-0107

04-0109

04-0108

Hodowla królików
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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.

Bardzo solidne wykonanie, grube ścianki.
Z zaokrąglonym rantem.
Pokryta szkliwem.

Kratownica do drzwi dla królików

Miska kamienna

Aluminiowa zakrętka.
Plastikowy wieszak.
Z aluminiową rurką.
8 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Poidło dla królików

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla królików plastikowe 500 ml

Poidło dla królików szklane 500 ml

1/8/32

1/8/32

04-0110

04-0111

04-011104-0110
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Nazwa/typ Kod produktu

Uchwyt do butelek 1/3/1206-0921

Pasuje do wszystkich butelek.
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.

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

1/18/144

1/18/144

1/12/96

1/12/96

1/6/48

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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Wykonane z tworzywa sztucznego.
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.

Poidło dla królików

Tacka poidła ze stali nierdzewnej.
Łatwy montaż między prętami klatki.
Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego pomaga kontrolować stan wody.

Ocynkowana.
Z plastikową miską.
Zawiera uchwyt.

Poidło dla królików

Zawieszka do poidełka 

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla królików, 1000 ml

Poidło dla królików, 500 ml

1/8/32

1/8/32

04-0113

04-0114

04-0113

04-0116

04-0134

04-0114

Nazwa/typ Kod produktu

Poidło dla królików 1500 ml 1/10/10004-0116

Nazwa/typ Kod produktu

Zawieszka do poidełka 2 szt. 1/2504-0134
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Zawiera mnóstwo naturalnych minerałów i soli, 
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.

Lizawka wapienna dla gryzoni

Z dużą ilością naturalnych minerałów i soli.
Pasuje do każdej klatki.
Z uchwytem.
2 rozmiary.

Lizawka dla gryzoni

Ustnik do poideł dla królików

Nazwa/typ Kod produktu

Lizawka wapienna dla gryzoni 210 g

Lizawka wapienna z warzywami dla gryzoni 210 g

6/72

6/72

06-0154

06-0992

Nazwa/typ Kod produktu

Lizawka dla gryzoni 50 g

Lizawka dla gryzoni 80 g

1/12/192

1/12/144

06-0167

06-0168

Nazwa/typ Kod produktu

Ustnik ze sprężynowym mocowaniem

Ustnik zapasowy

1/16

1/16

04-0129

04-0132

06-0154 06-0992

04-013204-0129
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Z końcówką Luer Lock.
Z polerowanego i chromowanego mosiądzu.
Dawkowanie regulowane za pomocą pokrętła.
Możliwość dokupienia przedłużenia.
Idealna do masowych szczepień.

Do strzykawek automatycznych HSW.
Długość 29 cm.

Żel do dezynfekcji rąk skutecznie likwiduje wszystkie bakterie i zarazki.
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.
 

Strzykawka automatyczna HSW 

Przedłużenie do strzykawek automatycznych LL / LL

Żel do dezynfekcji

Nazwa/typ Kod produktu

Przedłużenie do strzykawek automatycznych LL / LL 109-0014

10-4031

Nazwa/typ Kod produktu

Żel do dezynfekcji rąk 31, 500 ml 1/1210-4031

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

1/50

1/50

1/50

1/50

1/10

1

1

09-0006

09-0007

09-0008

09-0009

09-0010

09-0011

09-0012

09-0014
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Z końcówką Luer Lock.
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.
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.

Strzykawka HSW Multi-Matic

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

1/20

1/20

1

1

1/100

1/100

09-0022

09-0023

09-0020-002

09-0021-002

09-0020-001

09-0021-001

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Multi-Matic 25 ml, LL

Strzykawka HSW Multi-Matic 50 ml, LL

1/50

1/50

09-0016

09-0017
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Z końcówką Luer Lock.
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.

Strzykawka HSW Eco-Matic

09-0139

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Eco-Matic 0,3 ml, LL 1/2509-0139

Z końcówką Luer Lock.
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.

Strzykawka HSW Vet-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Vet-Matic 5 ml, LL

Cylinder zapasowy 5 ml

1/20

1/100

09-0025

09-0021-001

04-0025
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Z końcówką Luer Lock.
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.

 

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

1/25

1/25

09-0027

09-0029

Z końcówką Luer Lock.
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%.

Strzykawka HSW Eco-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW ECO-MATIC 1 ml, LL, z butelką 1/2509-0136 09-0136
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Z regulacją ilości wtryskowych, bardzo precyzyjne dawkowanie leków.
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.
 

Strzykawka HSW Eco-Matic z adapterami

Z końcówką Luer Lock.
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.

 

Strzykawka HSW Eco-Matic

Nazwa/typ Kod produktu

Strzykawka HSW Eco-Matic 2 ml, LL

Strzykawka HSW Eco-Matic 5 ml, LL

1/25

1/25

09-0030

09-0031

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
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Z końcówką Luer Lock.
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.
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.
 

Strzykawka HSW Uni-Matic

Strzykawka HSW-Ject

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Strzykawka HSW-Ject 1,8 ml

Cylinder zapasowy do HSW-Ject

Igły HSW-ECO 0,7 x 4mm, 12 szt.

Strzykawka HSW Uni-Matic 1ml, LL

Strzykawka HSW Uni-Matic 2ml, LL

Strzykawka Uni-Matic 1ml, LL, bez buteleczki

1/20

1/100

1/12/180

1/20

1/20

1/20

09-0034

09-0034-001

09-0035

09-0135

09-0036

09-0165



Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

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

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

1/20

1

1

1/20

1

1

1/20

1/20

1

1

1/20

09-0163

09-0101

09-0101-001

09-0101-002

09-0102-002

09-0102

09-0104

09-0103

09-0105

09-0102-001

09-0104-001

09-0102-002
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Nazwa/typ Kod produktu

Końcówki odpowietrzające 109-0037

Samonapełniający się drencher do doustnego 
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.

Zestaw 3 sztuk.
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.
 

Samonapełniający się drencher 
do doustnego podawania leków, 
który może być używany jako strzykawka.
Bezstopniowa regulacja objętości dozowania.

Strzykawka Drench-Matic Premium

Końcówki odpowietrzające

Strzykawka Drench-Matic
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Wielokrotnego użytku, z końcówką Luer Lock.
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.

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

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

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

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

1/12/180

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

09-0094

Igły HSW Ecodo 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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Manualny.
Regulacja dawki za pomocą pokrętła.
Lekki i wytrzymały.
Łatwy w czyszczeniu.

Samonapełniający.
Lekki i wytrzymały.
Łatwy w czyszczeniu.
W zestawie wężyk 70 cm 
oraz sondy (50 mm, 145 mm).

Drencher

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

1/50

1/5

1/20

1/5

1/20

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

1/50

1/20

09-0171

09-0102-002

09-0170

09-0179

09-0171

09-0102-002

09-0172

09-0106



197

W
et

e
ry

n
ar

ia

Weterynaria

Z końcówką Luer Lock.
Z metalowym uchwytem.
Najwyższej jakości.
Solidna strzykawka dozująca wykonana z pleksi, 
z uchwytem i metalowym tłokiem.
Zapakowana w kartonowe pudełko.

W połączeniu ze specjalnym cewnikiem umożliwia płukanie macicy krów 
lub podawanie leków.
Lekki i wytrzymały.

Strzykawka plastikowa 

Z końcówką Luer Lock.
Cylinder oraz tłok wykonane z tworzywa.
Pewne i lekkie prowadzenie tłoka.

Strzykawka plastikowa 

Drencher 400 ml

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Kod produktu

Kod produktu

Strzykawka plastikowa 10 ml, LL

Strzykawka plastikowa 20 ml, LL

Strzykawka plastikowa 30 ml, LL

Strzykawka plastikowa 50 ml, LL

Zapasowa końcówka Luer Lock

Strzykawka plastikowa 10 ml, LL

Strzykawka plastikowa 20 ml, LL

Strzykawka plastikowa 30 ml, LL

Strzykawka plastikowa 50 ml, LL

Zapasowa końcówka Luer Lock

1/50/250

1/50/250

1/50/200

1/25/200

1/10

1/150

1/150

1/100

1/100

1/10

09-0119

09-0120

09-0121

09-0122

09-0111-002

09-0111

09-0112

09-0113

09-0114

09-0111-002

09-0111-002

Nazwa/typ Kod produktu

Drencher 400 ml

Końcówka do 09-0107

Cewnik do 09-0107

1/30

1/10

1/150

09-0107

09-0108

09-0109

09-0107

09-0109

09-0108

09-0111-002

09-0114
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09-0190

09-0191

09-0192

09-0193

Luer Lock.
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.

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

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/30

1/40

1/40

1/40

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

Z końcówką Luer Lock.
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.

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

1/3

09-0190

09-0191

09-0192

09-0193

09-0194

09-0195
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01-1321Smoczek silikonowy Vital do pojenia cieląt

Smoczek silikonowy Super do pojenia cieląt

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1

1

01-1321

01-1323

Kod produktu

Kod produktu

Smoczki Vital

Smoczki Super

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.

Smoczki z kauczuku silikonowego charakteryzują się gładkimi powierzchniami, 
łatwymi do utrzymania w czystości. Wytrzymują oddziaływanie wody wrzącej 
podczas sterylizacji. W niskich temperaturach nie zmieniają elastyczności. 
Są bardzo odporne na działanie preparatów chemicznych. 
Najwyższej jakości silikon, użyty do produkcji, nie ulega procesom starzenia. 

Silikonowe smoczki dla cieląt

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

Smoczek silikonowy do pojenia cieląt biały

Smoczek silikonowy do pojenia cieląt czerwony

Nazwa/typ

1

1

01-1318

01-1319

Kod produktu

Smoczek silikonowy  z nacięciem

Do wiader do pojenia.
Z krzyżowym nacięciem.

01-1318

01-1319
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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
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Przeznaczone do stosowania w procesie technologicznym pozyskiwania mleka, 
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.

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

1/10/330

1/10/240

1/10/160

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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Pompa dozująca do beczki 94 cm

Pompa dozująca do beczki 87 cm

Pompa dozująca ręczna 22 cm

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

1/10

1/32

1/750

01-5396

01-5397

01-5391

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Pompa dozująca do beczki 94 cm

Profesjonalna pompka do beczek (o poj. 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

Pompy dozujące i osprzęt
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Pompa dozująca 36 cm

Nazwa/typ

1/12001-5392

Kod produktu

Pompa dozująca 30 cm

Pompa dozująca 43 cm

Nazwa/typ

1/100

1/100

01-5393

01-5394

Kod produktu

Pompa dozująca 36 cm

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: 37 mm.
Dwa dodatkowe adaptery, średnica gwintu wewnątrz nakrętki: 50 i 55 mm.

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.

01-5392

Pompa dozująca dla baniek 44 cm

Nazwa/typ

1/2001-5395

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

01-539401-5393

Najnowsze produkty
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Zawór spustowy 51 mm

Zawór spustowy 61 mm

Reduktor do zaworu spustowego

Nazwa/typ

Nazwa/typ

Nazwa/typ

2/250

2/200

2/3000

01-5398

01-5399

01-5400

Kod produktu

Kod produktu

Kod produktu

Zawór spustowy 51 mm

Zawór spustowy 61 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.

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

Preparat do dezynfekcji obuwia i powierzchni, może być stosowany 
także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością 
i środkami do żywienia zwierząt.
Dezacid SMC-1 (5%) jest bezpieczny zarówno dla człowieka 
jak i dla 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).

10-4088Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%) 1 kg

Nazwa/typ

110-4088

Kod produktu



Najnowsze produkty

204

Preparaty chroniące racice i skórę zwierząt

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.

wyciąg z Aloe Vera,
alkohol,
minerały w formie chelatów,
składniki pielęgnacyjne i składniki zwiększające przyczepność.

Skład:

Hoof-Fit Żel to pierwszy na świecie preparat nie zawierający antybiotyku, 
który można z powodzeniem stosować w chorobie Mortellaro 
("truskawkowa pięta" - zapalenie skóry racic). 

Bez antybiotyku.

Minerały zawarte w żelu Hoof-Fit występują w specjalnej formie chelatowej, aby zwiększyć efek-
tywność leczenia oraz utrzymać pożądane wyniki w długim okresie czasu. Stabilność oraz rozpusz-
czalność minerałów jest wielokrotnie większa, gdy występują w formie chelatów niż w formie 
siarczanów. Wykorzystanie w tej postaci zastosowanych minerałów jest optymalne. Połączenie 
chelatów z wyciągiem z Aloe Vera i alkoholem gwarantuje szybkie wyeliminowanie schorzeń racic.

Chelaty.

1. Oczyść dokładnie racicę. Upewnij się, że cały obornik jest usunięty z racicy i ze szpary międzyracicowej. Osusz racicę.
2. Nałóż Hoof-Fit Żel na racice oraz przestrzeń międzyracicową za pomocą załączonego pędzla.
3. Dzięki bardzo wysokiej koncentracji spoiwa klejącego Hoof-Fit Żel będzie aktywny przez 4-5 dni. W razie potrzeby powtórz kurację.
4. W bardzo ciężkich przypadkach radzimy obwiązać racicę bandażem. 

Po maksymalnie 4 dniach taśmę należy zdjąć i powtórzyć kurację żelem Hoof-Fit (tym razem bez użycia bandaża).

Stosowanie:

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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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. 

wyciąg z Aloe Vera,
minerały w formie chelatów,
substancje aktywne, które chronią skórę i zapobiegają infekcjom,
substancje adhezyjne, zapewniające długi czas kontaktu preparatu 
ze skórą.

Skład:

Po zastosowaniu preparatu REPIDERMA na skórze tworzy się 
półprzepuszczalna warstwa ochronna. Szkodliwe czynniki zewnętrzne 
nie mogą przeniknąć przez tę warstwę, podczas gdy tlen swobodnie wnika 
i pomaga w leczeniu oraz w procesach naprawy skóry. 
Produkt można stosować profilaktycznie i leczniczo. 

REPIDERMA jest produktem chroniącym skórę, działającym natychmiastowo po zastosowaniu. 
Aktywne składniki to minerały w formie chelatu, które są łatwiej wchłaniane przez skórę. 
Dzięki temu Repiderma działa nie tylko na skórze, ale również pod skórą i wewnątrz. 
Proces ten jest spotęgowany dzięki zmikronizowaniu schelatowanych minerałów przy zastosowaniu 
najnowszej nanotechnologii. Za pomocą odpowiedniego sprzętu minerały są rozdrabniane do cząstek 
wielkości 3 µm. Są to drobiny 25 000 razy mniejsze od ziarenka piasku; umożliwia to wchłonięcie 
preparatu głęboko pod skórę w krótkim czasie.

Ochrona i zapobieganie infekcjom.

Natychmiastowy efekt na skórze oraz wewnątrz skóry.

Produkty linii Intra Hoof-Fit zostały oficjalnie uznane 
jako środki lecznicze w Holandii. 
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Pułapki na owady TaonX Eco

Każda pułapka eliminuje do 95% gzów w bezpośrednim otoczeniu, a jej maksymalny zasięg działania 
2wynosi 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 wszędzie tam, gdzie owady stanowią poważny problem: 
wybiegi dla koni, obory, ogrody i parki, obiekty hotelowe i rekreacyjne, brzegi jezior i rzek.
2 lata gwarancji na metalowe części.
Prawidłowo użytkowana pułapka będzie służyć kilka sezonów.
Średnica parasola: ok. 1,10 m.

Nazwa/typ Kod produktu

Pułapka na owady TaonX Eco mała

Metalowe mocowanie do ściany TaonX Eco

1

1/10

12-0231

12-0231-001

Wskazówka: 
napełnić pojemnik wyłapujący wodą.

Ekologiczny wariant udanej pułapki na gzy TaonX.
Dla wszystkich, którzy muszą chronić mniejsze powierzchnie, 
lub w sytuacji, kiedy nie ma możliwości montażu na podłodze.
Przeznaczona do mniejszych powierzchni.

 2312-0 112-0231-001
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Lampy LED do traktorów i pojazdów

Energooszczędne, wydajne diody LED firmy EPISTAR i CREE.
Wbudowany układ filtrująco zasilający tłumi zakłócenia, 
zapewnia stałą temperaturę oraz natężenie światła. 
Całkowicie bezobsługowy.
Lepsza optyka światła dzięki zintegrowanym szklanym reflektorom.
Odporne na przegrzanie.
Aluminiowa obudowa zaprojektowana tak, aby jak najlepiej chłodzić wnętrze lampy.
Długość kabla zasilającego: 40 cm.
Mocowana za pomocą uchwytu z regulacją konta nachylenia. 
Lampy LED są odporne na wibracje i wstrząsy oraz  pracę w wysokich temperaturach.
Dane techniczne:
Czas użytkowania – około 30 000 godzin,
Klasa bezpieczeństwa – IP 68,
Napięcie wejściowe – 10-32 V,   
Temperatura pracy – 55-65°C,   
Temperatura barwowa – 6000-6500 K.

Nazwa/typ Kod produktu

Reflektor LED 15 W EPISTAR

Reflektor LED 18 W EPISTAR

Reflektor LED 24 W EPISTAR

Reflektor LED 27 W EPISTAR

Reflektor LED 48 W EPISTAR

Reflektor LED 20 W CREE

Reflektor LED 50 W CREE

1/20

1/20

1/20

1/20

1/20

1/12

1/12

10-5972

10-5973

10-5974

10-5975

10-5976

10-5977

10-5978

10-5972 10-5973 10-5974 10-5975

10-5976

Przelicznik: 18 lm/W.

10-5977 10-5978
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Arkadiusz Steckiewicz

kom.: +48 669 969 703 
fax: +48 67 348 22 68
as@canagri.pl 
kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, 
północna część woj. wielkopolskiego

Kacper Lipka 

kom.: +48 669 969 794 
fax: +48 29 753 21 71
kl@canagri.pl 
lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie

Radosław Langos

kom.: +48 669 969 702 
fax: +48 12 398 37 32
rl@canagri.pl 
łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Zbigniew Kiedysz

kom.: +48 669 969 701 
fax: +48 85 674 32 41
zk@canagri.pl 
warmińsko-mazurskie, podlaskie

Adam Waszkiewicz

kom.: +48 669 969 403 
fax: +48 22 213 84 03
aw@canagri.pl 
mazowieckie, lubelskie

Regionalni 
przedstawiciele handlowi:
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