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Societatea S.C. Super Farm Land s.r.l s-a nascut in 2005 la Cluj Napoca, cu scopul de a pune 
la dispozitia crescatorilor de animale o gama larga de unelte si accesorii, necesare in ferme.

Din oferta noastra fac parte  produse si echipamente pentru fermele de vaci, porci, oi, 
pasari si cai, sau pentru utilizare universala in ferme vegetale. 
Produsele noastre provin din Germania, Romania si din UE si au o calitate foarte inalta! 

In 2017 am construit propriul depozit cu magazin de prezentare, in care va asteptam cu drag 
pentru a va convinge de gama larga de produse aflate in stoc, cat si de calitatea produselor 
si serviciilor noastre, sau pentru a cunoaste echipa minunata, mereu cu zambetul pe buze, 
din spatele Super Farm Land.

Acest catalog a fost creat pentru a surta timpul necesar achizitionarii produselor de care au 
nevoie fermierii. 
Se preteaza foarte bine si la gasirea necesarului de materiale pentru proiecte cu fonduri UE!

Clientii nostrii pot economisii timp pretios si bani informandu-se si facand comenzi direct din 
acest catalog. Lucram cu clienti din toata tara pe baza de comanda telefonica sau e-mail.  
In timp de 24 ore comanda poate ajunge la destinatar prin curier rapid.

Noi suntem pregatiti sa va oferim sfaturi de specialitate si consiliere cu privire la produse, 
chiar venim la dumneavoastra daca ne soliciti ajutorul.

Cu siguranta ca produsele noastre vin in ajutorul dumneavoastra, 
echipa Super Farm Land va astepta
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Adăposturi pentru viţei

Construcţie potrivită pentru animale
 
• dimensiuni mari 
•  împrejmuire cu distanţă mică între profilurile verticale şi etrierele laterale de  

protecţie pentru evitarea rănirii
•  suprafeţele interioare netede împiedică lingerea fibrelor din material, facilitează  

curăţarea şi îmbunătăţesc astfel în mod semnificativ condiţiile de igienă

Climă optimă – atât vara cât şi iarna
 
•  efect de izolare ridicat şi protecţie UV datorită materialelor  

de înaltă calitate
•  înclinaţia ascendentă cu fante de aerisire asigură circularea optimă  

a aerului astfel încât aerul umed şi cald să fie evacuat în sus
•  suprafeţele de un alb imaculat împiedică supraîncălzirea  

spaţiului interior

Mai mult decât un acoperiş deasupra capului

Stabilitate ridicată
 
•  materialele de înaltă calitate asigură o siguranţă la rupere şi o rezistenţă la şoc,  

precum şi o durată de viaţă lungă a adăposturilor pentru viţei
•  grosimile uniforme ale pereţilor şi arcurile de stabilizare laterale îmbunătăţesc  

stabilitatea şi oferă o rigiditate la răsucire suplimentară
• imprejmuire din otel, galvanizat la cald 
• etrierele de protecţie laterale conferă stabilitate suplimentară gardului

Seria CalfHouse pentru un start reuşit în viaţă   
Practic şi confortabil
 
•  pentru curăţarea spaţiului frontal, împrejmuirea poate  

fi rabatată peste adăpostul pentru viţei
•  pentru aşternere, curăţare şi mutare, adăpostul poate  

fi rabatat pe gard, în faţă
•  cauciucurile pline mari cu rulmenţi cu ace permit mutarea  

simplă, chiar şi pe teren accidentat
• mâner pentru ridicarea mai uşoară a adăpostului 
•  pragul împiedică ieşirea aşternutului din  

adăpostul pentru viţei
•  pragul la nivel cu solul al împrejmuirii permite accesul  

nestânjenit pentru persoane şi animale
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CalfHouse Master Plus   
CalfHouse Master Plus dovedit de 10.000 de ori câştigă datorită competenţei noastre 
şi a experienţei îndelungate în crearea adăposturilor pentru viţei de înaltă calitate şi 
combină toate caracteristicile dovedite ale seriei CalfHouse în ceea ce priveşte stabilita-
tea, confortul şi bunăstarea animalelor – cu u raport excelent calitate-preţ. 
 
Prin dimensiunile sale generoase, CalfHouse Master Plus fabricat din material plastic 
armat cu fibră de sticlă oferă viţelului protecţie împotriva influenţelor meteorologice şi 
spaţiu liber fermierului în vederea îngrijirii. 
 
Găleata nu este inclusă în pachetul de livrare 

Dimensiune  

Dimensiuni grajd pe exterior: L 200 x l 115 x H 135 cm
  
Dimensiuni împrejmuire: L 150 x l 110 x H 96 cm
Greutate împrejmuire simplificată: cca. 30 kg
Greutate împrejmuire complexă: cca. 45 kg

Num. art. Descriere   RON  

14470 CalfHouse Master Plus cu împrejmuire simplificată 1 4   
14485 CalfHouse Master Plus cu împrejmuire complexă 1 4   
14472 Împrejmuire simplificată 1 24   

144321 Împrejmuire complexă 1 22   
14301 CalfHouse Master Plus fără tarc 1 12   
14474 Set de uşi şi roţi pentru 14301/14431/14581 (inclusiv prag şi mâner) 1 34   
14302 Prag de rezervă 1 168   

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Custi individuale pentru viţei

Disponibil cu împrejmuire 
simplificată şi complexă! (ilustraţia 
descrie împrejmuirea simplificată)
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Num. art. Descriere   RON  

14480 CalfHouse Flexbox cu tarc 1 4   
14481 CalfHouse Flexbox fără tarc 1 12   
14482 Tarc Flexbox 1 24   
14483 Prag de rezervă 1 168   

Dimensiune  

Dimensiuni grajd pe exterior: L 166 x l 138 x H 122 cm
  
Dimensiuni împrejmuire: L 128 x l 133 x H 96 cm
Greutate împrejmuire: cca. 31 kg

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

CalfHouse Flexbox   
CalfHouse Flexbox oferă o completare ideală în gama noastră de adăposturi pentru viţei 
datorită formei sale clasice şi cu o istorie îndelungată pe piaţă. Datorită structurii sale 
compacte, acesta economiseşte deosebit de mult spaţiu. 
 
Totuşi, acesta este comparabil cu celelalte adăposturi pentru viţei ale seriei CalfHouse 
în ceea ce priveşte suprafaţa de bază şi oferă în plus mai mult spaţiu liber în lăţime. 
Adăposturile pentru animale fabricate din material plastic armat cu fibră de sticlă se 
caracterizează prin avantajele recunoscute ale seriei CalfHouse în privinţa stabilităţii, 
confortului şi al bunăstării animalelor.

Găleata nu este inclusă în pachetul de livrare 

Custi individuale pentru viţei
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Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Num. art. Descriere   RON  

14440 CalfHouse Premium 4/5 cu împrejmuire - 1/3   
14442 Adăpost mare 4/5 Premium fără împrejmuire 1 4   
14414 Împrejmuire pentru CalfHouse Premium 4/5 1 -   
14449 Set dublu CalfHouse Premium 4/5 1 -   
14466 Streaşină pentru CalfHouse Premium 4/5 1 -   
14458 Prag din lemn de molid 1 48   
14378 Suport pentru 5 găleţi cu nutreţ concentrat 1 50   

Dimensiune  

Adăpost exterior simplu: L 238 x l 223 x H 180 cm
Împrejmuire: L 220 x l 205 x H 115 cm

CalfHouse Premium 4/5   
Adăposturile mari fabricate din material plastic armat cu fibră din sticlă oferă 
loc pentru până la 5 viţei (a se respecta reglementările locale de protecţie a 
animalelor). Pe partea posterioară este prevăzută o fereastră culisantă, care 
facilitează printre altele controlul animalelor. Grila supresoare oferă posibilitatea 
fixării viţeilor sau ţinerea lor departe de punctul de hrană.
 
Pe tavanul adăpostului sunt prevăzute bride de ridicare pentru facilitarea ridicării 
şi a transportului adăpostului. Sunt incluse deja în pachetul de livrare suporturi 
pentru găleţile de adăpat şi suporturi de jgheab. 
 
Găleata şi hrănitoarele pentru furaje lungi nu sunt incluse în pachetul de livrare. 

Adăposturi mari pentru viţei
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Num. art. Descriere   RON  

14500 Adăpost pentru grupuri FLIXBOX cu gard - 1   
14501 Adăpost pentru grupuri FLIXBOX fără gard - 1   
14502 Gard FLIXBOX - 1   

Dimensiune  

Dimensiuni exterioare adăpost: L 340 x l 290 x H 180 cm
Împrejmuire: L 650 x l 290 cm

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!! 
În vederea descărcării, aveţi nevoie de un încărcător frontal cu furcă!

Adăpost pentru grupuri FLIXBOX   
Adăposturile mari fabricate din material plastic armat cu fibră din sticlă oferă loc 
pentru până la 7 viţei (a se respecta reglementările locale de protecţie a animalelor). 
Cadrul complet suplimentar din jurul adăpostului garantează cea mai înaltă stabili-
tate chiar şi în cazul animalelor mari.
 
Fanta de ventilaţie rotativă reglează circulaţia aerului în zona posterioară a 
adăpostului pentru viţei. Grila supresoare anexată gardului este echipată cu un 
dispozitiv de blocare individual şi unul complet prin toate cele 7 locuri de hrănire. 
Pe tavanul adăpostului este prevăzut un cadru suport pentru facilitarea ridicării şi a 
transportului adăpostului. Sunt incluse deja în pachetul de livrare suporturi pentru 
găleţile de adăpat şi suporturi pentru nutreţ concentrat. 
 
Găleata şi hrănitoarele pentru furaje lungi nu sunt incluse în pachetul de livrare. 

Adăposturi mari pentru viţei
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Num. art. Descriere  RON  

14610 Boxă pentru viţei mică 130 x 88 cm 1   
14602 Acoperiş pentru boxă viţei mică 1   
14611 Boxă pentru viţei mare 160 x 100 cm 1   
14613 Acoperiş pentru boxă viţei mare 1   
14609 Dispozitiv cu roti de transport pentru boxă viţei 1   

Dimensiune  

Boxă mică interior: L 130 x l 85 x H 106 cm
Boxă mare interior: L 160 x l 100 x H 106 cm

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Boxă pentru viţei   
Piatra de temelie necesară creşterii viţeilor se clădeşte deja din primele săptămâni de viaţă. Cazarea 
viţelului într-o boxă individuală reprezintă un start sigur în viaţă a unui animal sănătos şi puternic. 
 
Boxa pentru viţei asigură viţelului menţinerea aerului proaspăt din abundenţă, acesta nefiind însă expus 
curenţilor de aer. De asemenea, acesta este protejat de agenţii patogeni periculoşi. Animalul nu stă direct 
pe podea în boxă, ci pe grilajele ridicate. Astfel viţelului îi este asigurat un adăpost cald şi uscat. 
 
• ramă de metal stabilă, galvanizată la cald • pereţi laterali din panouri PVC • două grilaje laterale 
detaşabile dintr-un aliaj de lemn şi material plastic rezistent la uzură • în ambele direcţii la uşa rotativă 
cu două deschideri pentru furajare • inclusiv suport pentru găleata de adăpat şi două suporturi pentru 
găleţi • curăţare simplă şi igienă îmbunătăţită datorită suprafeţelor superioare netede • roţile din cauciuc 
foarte groase şi mânerele cu balamale de pe latura frontală permit mutarea foarte uşoară • dispozitiv de 
transport şi acoperiş disponibile opţional 
 
Boxa pentru viţei este disponibilă în două mărimi. 
Cu ajutorul dispozitivului de transport opţional, boxa pentru viţei poate fi mutată mult mai uşor şi mai 
rapid. Acoperişul reglabil poate fi basculat în sus şi fixat strâns în mai multe poziţii. 

Nou!

Adăposturi pentru viţei

Model mic 
(130 x 85 x 106 cm)

Model mare 
(160 x 100 x 106 cm)
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Num. art.  RON

10811 1/4  

Date tehnice  

Senzor de imagine: 1/4“ CMOS
Rezoluţie: 1280 x 720 (HD)
Rată a imaginii: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Zonă de vizibilitate: max. 50 °
Număr LED / vedere pe timp de noapte: 22 / 10 m
Antenă rază de acţiune: max. 50 m
Mod de transmisie: LAN / WLAN
Tip de protecţie: IP65

Disponibil începând cu martie 2016! 

IPCam 360° HD   
Camera web pentru control de la distanţă cu funcţie de mărire digitală! 
Aşa-numitele camere PTZ (Pan-Tilt-Zoom) pot fi controlate din compu-
ter, tabletă sau smartphone cu un software special şi mişcate cu un 
unghi de vizibilitate de 355° orizontal şi 85° vertical. 

Num. art.  RON

10810 1/10  

Date tehnice  

Senzor de imagine: 1/4“ CMOS
Rezoluţie: 1280 x 720 (HD)
Rată a imaginii: 25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Zonă de vizibilitate: 60 °
Număr LED / vedere pe timp de noapte: 30 / 15 m
Antenă rază de acţiune: max. 50 m
Mod de transmisie: LAN / WLAN
Tip de protecţie: IP65

Disponibil începând cu martie 2016! 

IPCam 2.0 HD   
Camera web pentru fiecare, în noul design la 
un preţ şi mai avantajos! 

IPCams - graţie instalării simple prin „plug & view”: Conectaţi pur şi simplu camera în reţea, scanaţi codul QR cu smartphone-ul sau tableta 
şi activaţi camera pe smartphone, tabletă sau PC. Potrivit utilizării în reţea sau pe internet. Acces la internet prin cablu sau la radio este o 
condiţie preliminară! Astfel beneficiaţi de imagini live în mai puţin de un minut. 
 
• posibilităţi ample de supraveghere a casei, a curţii şi a grajdului: Transmisiune în direct (transmisiune video în timp real), instantanee, schiţare, senzor 
de mişcare, funcţii alarmă • acces al mai multor dispozitive terminale (smartphone, computer sau tabletă) • camera poate fi accesată de un număr de până 
la 4 utilizatori • software-ul nou conceput optimizează transmisiunea video corespunzător vitezei de reţea şi a fluctuaţiilor de reţea existente • carcasă 
robustă cu clasa de protecţie IP65 pentru utilizarea sigură în grajd sau în zona exterioară • aplicaţie gratuită (www.eyecloud.so) pentru IOS sau Android 
pe smartphone sau tabletă • inclusiv software amplu, de ex. pentru afişarea mai multor camere pe ecran, a capturilor de ecran, a funcţiei de captare 
a imaginilor, a detectării de mişcare, etc. • funcţie de vedere pe timp de noapte (senzor de lumină, senzor de imagine, precum şi LED-uri IR) 
• pachetul de livrare: cameră, reţea, cablu patch, antenă WLAN, instrucţiuni de utilizare  

Supraveghere video

Nou!

Nou!
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Accesorii adăposturi pentru viţei

Num. art. Descriere Lăţime Înălţime   RON

14395 Perdea lamelară pentru 14301/14481 95 cm 115 cm 1 75  
14396 Perdea lamelară pentru CalfHouse PE 95 cm 114 cm 1 100  

Perdea lamelară PVC
pentru adăposturi pentru viţei 

Reglarea funcţională a căldurii este vitală pentru dezvoltarea sănătoasă a viţeilor. 
În cazul viţeilor, curenţii de aer rece provoacă o reglare ridicată a temperaturii 
corporale şi provoacă apariţia stresului la frig, iar energia suplimentară necesară 
în vederea menţinerii temperaturii corporale poate priva viţelul de o dezvoltare 
sănătoasă. 
 
• protejaţi viţeii de stresul la frig • furajul se menţine uscat chiar şi în condiţii 
atmosferice nefavorabile • perdele lamelare transparente care permit pătrunderea 
luminii (lăţime: 1 mm) • Perdeaua lamelară 14395 este deja preasamblată - pentru 
fixare trebuie să fie perforate doar două orificii în adăpostul pentru viţei • Perdeaua 
lamelară 14396 este deja preasamblată şi poate fi atârnată cu uşurinţă de fantele de 
aerisire

Art.144350: Cu placă 
de metal pentru hrănirea 
cu nutreţ concentrat 
(volum 10 l)

Art. 14435: Cu sistem de smulgere pentru 
furajare combinată din nutreţ concentrat şi fân 
- ideal pentru viţei la schimbarea de la hrana 
umedă la cea uscată!

Num. art. Descriere   RON

14435 Cutie de furaje pentru gardurile adăposturilor pentru viţei (14420, 14430) 1 18  
144350 Coş de nutreţ concentrat pentru gardurile adăposturilor pentru viţei 1 18  

Cutie de furaje pentru adăposturi de viţei 
Furajare combinată cu fân şi furaje concentrate 

• disponibil drept coş de furaj combinat pentru nutreţ concentrat 
şi hrană uscată sau drept coş curat de nutreţ concentrat • poate fi 
agăţat pe interiorul gardului (conceput pentru toate tipurile de 
boxe individuale pentru viţei) • umplere comodă din exterior 
• capacul vopsit prin pulverizare protejează conţinutul împotriva 
ploii • rezervor stabil in material plastic • piesele metalice 
galvanizate • Dimensiuni (îxlxa): 480 x 300 x 250 mm 

Nou!

Num. art. Descriere  RON

14386
Suport jgheab pentru două hrănitoare pentru furaje lungi (potrivit 

pentru CalfHouse Premium 4/5 şi adăpost mare FLIXBOX)
1  

Num. art. Cuprins   RON

3268 42 l 1 120  

Hranitoare lungă pentru furaj 
cu agăţare 

•  deosebit de stabilă din material plastic ranforsat cu fibre de sticlă •  urechi de agăţare 
deosebit de puternice • se potriveşte suportului de jgheab 14386 • se potriveşte aproape 
fiecărui ţarc şi instalaţii cu o grosime de până la 50 mm • Volum util cca. 42 litri 
•  Dimensiuni: lăţ. 100 cm, adânc. 35 cm (fără urechea de prindere 28 cm), î 24 cm 
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Alimentator automat cu tarc pentru hranire 
vitei pe pasune
Fabricat din otel zincat la cald. Tarc din teava. Bucar din tabla.
Exploatați potențialul de creștere al vițeilor prin hrănirea țintită a hranei concentrate 
cu hrănitorul automat. Trapa de vițel reglabilă pe lățime permite pătrunderea numai 
vițeilor. Acest lucru face posibilă o creștere zilnică mai mare în greutate. 
Vițeii care sunt obisnuiti cu hrana concentrată se adapteaza mai bine înțărcării, sunt 
mai vitali și mai sanatosi.

Avantajele alimentatorului automat pentru viței:
    Grilaj înalt de protecție imprejur astfel încât numai vițeii să poată fi hrăniți
    Acces mai ușor pentru vițel la alimentatorul pentru vițel datorită mai multor intrări
    Grilaj de protecție robust, deoarece tuburile sunt introduse și înșurubate!
    Alimentator automat cu reglare ușoară a diapozitivului de evacuare furaje pentru 
diferite tipuri de concentrate.
    Grilajul de protecție poate fi ușor pliat pe spate pentru hranirea tuturor animalelor
    Alimentatorul pentru viței este umplut cu ajutorul unui capac articulat deasupra
Livrare ca set

Date tehnice:
Greutate:  575 kg
Inaltime:  137 cm
Lungime tarc:  220 cm
Latime tarc:  190 cm
Volum furaj:  950 Ltr.

Accesorii pentru viţei

Alimentator automat vitei, oi sau capre
Versiune mai mică a alimentatorului automat pentru viței TTNO7000.
Poate fi folosit flexibil pe pășune sau in grajd. Pentru agățarea de uși sau pereții 
despărțitori ai tarcurilor.
Se preteaza bine și pentru oi sau capre

Montați inaccesibil vacilor care alăptează!

Nr. articol .: TT9700
Greutate: 65 kg
Înălțime: 67 cm
Lățime: 50 cm
Lungime: 120 cm
Cantitate de umplere: 190 ltr.

Num. art.  RON

TT9700 1  

Num. art. Descriere   RON

TTNO7000 Alimentator automat cu tarc pasune 1 18  
TTNO7010 Alimentator automat fara tarc 1 18  
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Accesorii pentru viţei

Panouri modulare de furajare vitei
Mai multe tipuri
- Panou modular pentru prinderea viteilor - cu mai multe elemente ale frontului 
de furajare care sunt conectate între ele pentru a obtine fronturi de furajare mai 
lungi. 

Panoul înclinat pentru hrănirea vițelului oferă o soluție rentabilă și optima in 
utilizare cu animalele. Pentru adăpostirea în grup a tuturor raselor până la 
aproximativ 6 luni.
Se fixeaza de stâlpul 2580/2590 cu cleme sau piese înșurubabile 2502.
Mai multe tipuri la cerere!

Num. art. Descriere   RON

TTVE0402 Panou modular  de prindere  cu 5 locuri 2,50 m 1  
TTVE2601 Panou modular inclinat 7 locuri 2,50 m 1  

Suport pentru jgheab de furajare
Piesa intermediară zincată pentru jgheabul de furajare este plasată între două vane 
de furajare pentru a le conecta si la capete. 
Cu picioare reglabile pe înălțime care pot fi setate la trei înălțimi.

Num. art.  RON

TTAU9916 1  

Vana pentru jgheab de furajare
Vana pentru jgheab furajare 2 și 2,5 m, constă dintr-o tabla zincată stabilă. 
La furajare cu siloz trebuie aplicat un strat protector. 
Marginea pliată spre interior reduce pierderile de alimentare (anti-ejecție)

Pentru a construi un jgheab de furajare în funcție de nevoile individuale, comandați 
separat numărul corespunzător de piese mijlocii TTAU9916 și două piese finale 
TTAU9915 per jgheab

Suport pentru jgheab de furajare
Un suport pentru jgheab furajare se plaseaza la capete și la fiecare 2 metri, apoi 
scândurile de lemn sunt așezate peste ele și înșurubate strâns. Picioarele sunt regla-
bile pe înălțime, solide și zincate. Utilizați jgheaburi de alimentare numai în spatele 
tarcurilor de alimentare! 
Jgheabul terminat are o lățime de 62 cm în partea de sus și 45 cm în partea de jos.

Num. art.  RON

TT2401 1  

Num. art. Descriere   RON

TTAU9918 Jgheab furajare 2 m 1 18  
TTAU9915 Piesa de capat pentru jgheab furajare 1 18  
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Cort universal pe panouri din teava zincata
Cortul cu panouri este un adăpost stabil și rezistent la intemperii. 
Este potrivit în special ca refugiu pentru animalele din pășune. 
Poate fi folosit aici mulți ani la rând - cortul rezista la vânt, soare, ploaie și 
ninsoare.
Creat pentru o mai mare flexibilitate în utilizarea zilnică: - poate fi mutat oricând. 
Toate componentele cortului cu panouri sunt dimensionate atât de robust, încât 
nici schimbările frecvente de locație nu reprezintă o problemă.

Constructie:
Cortul poate fi ușor ridicat de doi oameni. 
Trei panouri de înaltă calitate formează baza cortului. Pe acesta este montat 
cadrul acoperișului arcuit. Acoperișul din prelată de înaltă performanță rezistent 
la UV este apoi întins pe elementele panourilor cu clichete de intindere uniforma 
peste structura acoperișului. Acest lucru previne în mod eficient încărcări punc-
tuale pe prelată. 
Cortul este fixat cu bare din otel la picioarele panourilor de gard in pământ. 
Prelatele laterale (optiune) sunt sudate de prelata acoperișului. 
Ele pot fi înfășurate și fixate lateral pentru a asigura o trecere mai bună a 
aerului.

Date tehnice:
Nr. articol TTPZ1P-K
Greutate:  243 kg
Inaltime:  315 cm
Latime:  360 cm
Lungime:  300 cm, sau 600 cm 

Pozele contin optiuni si accesorii!

Accesorii pentru viţei sau alte animale

Cort de pășune Airone
Construcția bine gândită a cortului de pășune Airone este o structură masivă, dar 
mobilă, care poate fi demontată în orice moment. 
Construcția din oțel zincat la cald constă din tuburi rotunde cu grosimea de 60 mm 
(grosimea peretelui de 2 mm) și grinzi transversale cu grosimea de 80 x 40 mm. 
Stâlpii formează acoperișul în formă de piramidă al cortului. 
Acesta este acoperit cu o prelată din țesătură grea de poliester acoperită cu pvc pe 
ambele părți (650g / m²) și vopsită la exterior. 
Prelata este rezistentă la rupere, rezistentă la UV, rezistentă la temperatură de la 
-25 ° C la 70 ° C, ignifugă (conform DIN 4102 B 1) și rezistentă la lumină. 
Prelata este atașata de cadru și tensionata de jos în stâlpul central, creând un 
acoperiș ferm și confortabil pentru animal. 
Cadrul metalic se află sub prelată și este ascuns din punct de vedere estetic de 
prelată.

Asamblare rapida
Cadrul este ușor asamblat și înșurubat în câteva locuri. 
Pentru ancorarea în locații protejate se utilizeaza cârlige simple (se vând separat). 
În locații cu vânt foarte intens, poate fi necesar să faceti fundații punctuale în 
sol in care sa fixati cortul. În acest caz, vă recomandăm să solicitați ajutorul 
profesioniștilor din construcții.

Puteți conecta toate corturile Airone cu jgheaburi de ploaie și le puteți închide cu 
panouri laterale. Partea laterală formează o prelată fixă   cu bara de la sol sau poate 
fi utilizată ca perdea cu șină cu role. 
Toate părțile laterale sunt disponibile cu una sau mai multe ferestre din folie 
sudata. Când se folosește o plasă de protecție împotriva vântului, se creează un 
climat plăcut pentru corturi. Acest lucru permite îndepărtarea umezelii, dar curenții 
reci rămân afară. Plasa standard de protecție împotriva vântului este realizată 
pentru cortul de pășune Airone de 4 m x 4 m.

Date tehnice:
Nr. art:      TTZA4A1
Greutate:  343 kg
Latime:  400 cm
Lungime:  400 cm

Pozele contin optiuni si accesorii!



14

Num. art. Descriere   RON

1444 Ø 31 cm pentru 29881 1 310  
29935 Capac pentru găleată 29881, negru 1/30 720  

Num. art. Cuprins   RON

29881 12 l 1/10 350  

La comenzi de minim 350 bucăţi oferim posibilitatea de imprimare a 
adăposturilor cu mesaje publicitare!!

Găleată de grajd şi construcţii    
• model superrezistent • verde inchis 

Num. art. Lungime dorsală  RON

14155 70 cm 1/25  
14156 80 cm 1/25  

Pătură pentru viţei Ripstopp   
• Material: 600 Denier Polyester-Ribstopp - foarte rezistent! 
• Are curele din material sintetic si capse din plastic. • Rezista la apa 
pana la 3000 mm coloana de apa • Materialul lasa aerul sa treaca 
• spălare la maşină la 30 °C 

3000 mm 3000 g/
m2/24 h

Num. art.   RON

14150 1 25  

Încălzitor de lapte pentru 
viţei FastHeat   
 • cu regulator de temperatură verificat, în acest 
fel uşor de utilizat şi cu confortul obişnuit • redare 
optică a semnalului, de exemplu, la atingerea 
temperaturii teoretice reglate • cu toartă practică 
• înălţime totală aparat: 81,5 cm • foarte uşor - 
numai 2,7 kg 
(cu cca. 25 % mai uşor decât 
produsele standard) • uşor de curăţat datorită 
corpului de încălzit acoperit cu un strat de PTFE • 
cablu de conectare de 3 m 

Num. art.   RON

14160 1 25  

Foarte uşor de curăţat graţie 
formei patentate şi stratului 
de acoperire PTFE!

Încălzitor de lapte pentru 
viţei FastHeat Digital   
• comandă digitală cu temperatură liber selectabilă 
(de la +10 °C până la max. +90 °C) • memorează 
ultima temperatură nominală selectată • afişaj 
iluminat • redare optică şi acustică a semnalului,  
de exemplu, la atingerea temperaturii nominale 
reglate • Oprire de siguranţă în cazul funcţionării 
pe uscat • Suport pentru cablul de racordare, 
pentru ca ştecherul de conectare să rămână în 
permanenţă uscat  
• cu toartă practică şi verificată • înălţime totală 
aparat: 78,5 cm • foarte uşor - numai 2,7 kg (cu 
cca. 25 % mai uşor decât produsele standard)  • 
uşor de curăţat datorită corpului de încălzit acope-
rit cu un strat de PTFE • cablu de conectare de 3 m 

Accesorii pentru viţei
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Num. art.   RON

10126 1 25  

Extractor vitei cu mecanism 2020 si suport 
din plastic special si brate din otel   
• Suportul lat din plastic special impreuna cu sistemul de brate pentru 
sustinere din otel, asigura o fixare optima • Cu mecanism 2020 • bară din 
oţel stabilă, cu pereţi groşi, galvanizată, lungime: 180 cm 

Num. art. Descriere   RON

10130 2020 cu dispozitiv flexi 52 cm 1 50  
10131 2020 cu dispozitiv flexi 57 cm 1 16  

Extractor HK 2020 cu colier flexibil HK   
• suportul poate fi adaptat în mod flexibil la animal, prin etrierul pivotant cu 
funcţie de prindere. Acest nou model este simplu de utilizat, oferă o susţinere 
optimă şi împiedică alunecarea • Cu mecanism 2020 • bară din oţel stabilă, 
cu pereţi groşi, galvanizată, lungime: 180 cm 

Extractor vitei cu mecanism 2020 
Mecanism 2020 
• trei cârlige pentru o extragere uniformă sau bilaterală 
• se poate debloca rapid foarte uşor, pentru o siguranţă optimă 
•  chiar şi sub cea mai ridicată sarcină este posibilă o deblocare rapidă,  

fără probleme
• cu rotire in jurul axului pentru utilizare flexibilă 
• fabricat din aluminiu 

Num. art.   RON

103 - 1/100  
103/1 1 1  

Corzi de rezerva pentru extractor de tip HK   
• Pereche 

Accesorii pentru cresterea viteilor

Extractor vitei VINK model Bayern
Cu acest instrument obstetrical pot fi realizate şi fătări cu probleme şi cu viţelul 
întors, cu ajutorul unei singure persoane. Cadrul de sprijin cuprinde crupa 
animalului şi împiedică alunecarea şi se adaptează oricărei rase. Mişcările de 
tracţiune sunt posibile în toate direcţiile (în jos, în sus, înapoi) şi tensiunea 
de tracţiune poate fi imediat eliberată în caz de complicaţii. Utilizatorul are la 
nevoie ambele mâini libere.• potrivit pentru fătări în poziţia culcat şi în picioare 
• 180 cm • pentru rasele de carne • cu sistem de pârghii pentru trageri alterna-
tive • fără uzură şi din oţel inoxidabil

Num. art. Descriere   RON

1047 Extractor Vink model Bayern 1 1  
10488 Sfori de schimb roşii şi albastre, perechi 1 1  
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Num. art. Descriere  CCM  RON

148 garnitura de rezerva, rosie - 50 1/50/5000  
148/5 garnitura de rezerva, rosie, 3,0 mm 5 1 1/100  
1489 garnitura de rezerva Hiko 2,5 mm - 50 1/50  

1489/5 garnitura de rezerva Hiko 2,5 mm 5 1 1  
149 ventil complet pentru 144 - 10 1/10  

149/2 ventil complet pentru 144 2 1 1/100  
1490/2 ventil de rezerva cu suzeta rosie 100 mm 2 1 1/50  

Num. art. Descriere   RON

144 Găleată de alăptare viţei, gri 1/10 240  
14260 Găleată de alăptare viţei, transparentă 1/10 240  
1441 Capac pentru găleată de adăpare, gri 1/50 900  

Galeata din plastic cu suzeta pentru vitei 
Puteţi solicita ştanţarea numelui dumneavoastră! 

• Complet cu suzeta rosie si ventil • 8 litri • cu gradare de umplere 
bilaterală • Cu toarta din metal • Rezistent la acizi • Pentru uz alimentar 
• Usor de curatat • Tabla de sustinere 1410 poate fi 
comandata separat 

montare 
corectă

montare 
incorectă

Num. art. Sfarc Lungime Culoare  CCM  RON

145 Standard 100 mm galben - 50 1/50/500  
145/3 Standard 100 mm galben 3 1 1/120  
146 Standard 125 mm galben - 50 1/50/500  

146/3 Standard 125 mm galben 3 1 1/120  
147 Super 100 mm rosu - 50 1/50/500  

147/3 Super 100 mm rosu 3 1 1/120  
1471 Super 125 mm rosu - 50 1/50/500  

1471/3 Super 125 mm rosu 3 1 1/120  
1453 Viţei 100 mm alb - 50 1/50/500  
1454 Latex 100 mm galben - 50 1/50/500  

1454/3 Latex 100 mm galben 3 1 1/120  
1477 Cauciuc 100 mm maron - 50 1/50/500  

1477/3 Cauciuc 100 mm maron 3 1 1/120  

Suzete pentru viţei   
• Cu gaura in cruce • Pentru galeti vitei 

Bidoane pentru alaptare   
• Cu gradatie • Pentru hranire individuala si pentru administrare 
medicamente • Complet cu suzeta 

Num. art. Descriere   RON

1425 bidon rotund 1 l 1/20 320  
1426 bidon patrat 2 l 1/20 160  

1461
Bidon pentru alăptare, dreptunghiular, 

3 litri, cu mâner
1/40 320  
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Sistem de management al colostrului

ColostroStart - Depozitarea colostrului
Hrănirea vițeilor în primele zile de viață sau chiar după naștere este decisivă pentru dezvoltarea ulterioară a acestora. Colastra,
denumită și colostru, are un procent mai ridicat de imunoglobuline și substanțe nutritive față de laptele de vacă obișnuit. Din
acest motiv, vițelul nou-născut trebuie să primească colostru de calitate superioară și în cantități mari. Se recomandă depunerea
colostrului înghețat într-un depozit pentru colostru. Astfel aveți în permanență la dispoziție în stoc colostru de calitate
superioară. În cazul în care, după naștere, colostrul nu este de o calitate ridicată (de ex. la vițele) sau cantitatea de colostru este
prea mică, se poate reveni la colostrul înghețat.
Depozitarea colostrului - ColostroStart
Articolele din sistemul nostru de depozitare ColostroStart vă oferă asistență în hrănirea nou-născuților cu colostru, într-un mod
optim. Pungile de aluminiu (4 l) sunt ușor de umplut și pot fi sterilizate (opțional), înghețate și reîncălzite fără probleme. Pentru
alimentarea cu colostru, înșurubați pur și simplu tetina sau sonda dozatorului.
Am creat seturi personalizate pentru dumneavoastră:
ColostroStartSET 10 • 10 pungi de colostru • 1 tetină • 1 sondă dozator
ColostroStartSET 50 • 50 pungi de colostru • 3 tetină • 3 sonde dozator
Pentru o umplere confortabilă a pungii, vă punem la dispoziție elementul de asistență ColostroFILLER. Husa pentru băut
ColostroCASE opțională menține colostrul cald pentru mai mult timp și facilitează hrănirea.

Mod de utilizare:

Num. art. Descriere   RON

14640 Colostrostart set 10 1  
14641 Colostrostart set 50 1  
14642 ColostroStartBAGS, pachet de câte 5 pungi - 1/20  
14644 Tetină cu piuliță olandeză 1  
14648 Sondă cu piuliță olandeză - 1  
14646 ColostroCASE, husă pentru hrănire 1/50  
14647 ColostroFILLER, element de umplere 1  
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Articole pentru fatare si crestere a viteilor

Sistem de ridicare pentru vaci 
• Conceput pentru ridicare si sustinere a animalelor slabite
• datorită suprafeței întinse, numărul de puncte de presiune
se reduce semnificativ • Se poate regla pentru diferite marimi
• Se livreaza ca set complet in trusa textila • Pentru animale
pana la 1000 kg. Ridicarea se face cu ajutorul unui utilaj de ridicat!

Num. art. Descriere   RON

1066 Sistem ridicare vaci 1/20 320  

PROFI dispozitiv pentru ridicat bovine 
• model deosebit de robust şi stabil - verificat de-a lungul deceniilor
• O unealta strict necesara pentru vaci care nu se mai pot ridica. 
De exemplu dupa fatari grele. • O investitie foarte importanta pentru
fiecare fermier! • Bratele variabile din otel cu cauciuc pe exterior
pentru protectie pielii. • Cu ajutorul unui utilaj sau a unui sistem
de ridicare, poate fi ridicat usor orice animal.

Num. art. Descriere   RON

1067 pentru rase mici si medii, pana la max. 900 kg! 1/20 320  
1068 pentru rase mari, pana la max. 1500 kg! 1/20 160  

Refractometru
Aparat de analizare a colostrului - pentru sistemul de management al colostrului
• pentru determinarea exactă și rapidă a calității colostrului • treapta de calitate a
colostrului poate fi citită cu precizie ridicată, privind prin lentilă • adecvat pentru
colostrul cailor și al vitelor • accesorii: Pipetă, șurubelniță, material moale, geantă
• împachetat într-un etui de calitate superioară

Num. art. Descriere   RON

1464 Refractometru 1/20 320  
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Num. art. Descriere  RON

14680 Calf Drencher cu sondă flexibilă (105 cm) 1/10  
14681 Calf Drencher cu sondă fixă (48 cm) 1/10  
14682 Sondă flexibilă cu închidere prin acoperire 1/50  
14683 Sondă fixă cu închidere prin acoperire 1/50  

Calf Drencher Classic   
• pentru terapia cu lichide şi tratamentul electronic al viţeilor • capacitate 2 litri • disponibil 
cu sondă flexibilă (105 cm) sau sondă fixă (48 cm) • închidere prin glisare • în cazul folosirii 
aspiratorului art. 1432, se poate folosi şi ca sticlă pentru lapte • cu scală pentru umplere 
• material plastic care nu dăunează sănătăţii 

Num. art. Descriere  RON

14255 Sticlă 2,5 l cu suzetă pentru lapte 1432 1/10  
14257 Sticlă 4 l cu suzetă pentru lapte 1432 1/10  
1432 Aspirator suplimentar 1/25/300  

14256 Suport metalic pentru sticlă 2,5 l 1/10  
14258 Suport metalic pentru sticlă 4 l 1/10  

Sticlă de lapte şi de hrănire   
Sticlele se pot utiliza atât ca aspirator, cât şi ca sonde de hrănire • pentru hrănirea cu lapte şi pentru 
terapia cu lichide şi tratamentul electronic al viţeilor • deschidere mare pentru umplere, cu închidere 
filetată • mâner exterior fără spaţii goale, asigurând astfel o curăţare uşoară şi evitând depunerile de 
bacterii • material plastic care nu dăunează sănătăţii • cu scală pentru umplere 

Num. art. Descriere  RON

14692 Calf Drencher Profi 2 litri, cu sondă flexibilă (105 cm) 1/10  
14693 Calf Drencher Profi 2 litri, cu sondă fixă (48 cm) 1/10  
14694 Calf Drencher Profi 2 litri, cu aspirator 1/10  
14695 Calf Drencher Profi 4 litri, cu sondă flexibilă (105 cm) 1/10  
14698 Sondă flexibilă cu închidere filetată 1/50  
14699 Sondă fixă cu închidere filetată 1/50  

146941 Aspirator cu închidere filetată 1/50  
147 Super-aspirator 1/50/500  

Calf Drencher Profi   
• pentru terapia cu lichide şi tratamentul electronic al viţeilor • disponibil cu sondă 
flexibilă (105 cm), sondă fixă (48 cm) sau aspirator • cu închidere filetată • cu scală pen-
tru umplere • material plastic care nu dăunează sănătăţii • cu ventil în 3 trepte pentru 
reglarea vitezei adăpătoarei! • Cu ventil în 3 trepte pentru reglarea vitezei adăpătoarei! 

Cu ventil în 3 trepte 
pentru reglarea 
vitezei adăpătoarei! 

Accesorii pentru cresterea viteilor
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Analizor automat de lapte Ekomilk 120
Analiza rapida in 30 sec. 
Masoara mai multi parametri cu exactitate mare. 
Fiabil si automatizat. 
Fara substante chimice. 
Doar o cantitate mica de lapte necesara.
Masoara: - grasime, substanta uscata, densitate, proteine, 
lactoza, apa adaugata, saruri, PH, conductivitate. 

Este portabil, merge la 12 V sau la 230 V

Aparate de muls mobile cu 1, cu 2, cu 6 sau cu 8 posturi de muls
Avantaj mare - mobilitatea
Mulgerea se poate face oriunde - chiar si in camp.
Pompa de vacuum uscata. Capacitate 185 l/min
Mansoane din cauciuc.  Motor monofazic 230 V
Mai multe tipuri la cerere! Calitate super!

Sisteme de muls si analiza al laptelui

Numarator de celule somatice Ekomilk Scan
controleaza rapid calitatea laptelui 
Contorizeaza cantitatea de celule somatice din lapte si depisteaza mastita usor.
Este foarte benefic pentru ferme, centre de colectare a laptelui, 
sau fabrici de lapte, laboratoare vetreinare si de lactate. 
Stocheaza pana la 250 de masuratori.
Poate fi conectat la imprimanta.

Este portabil, merge la 12 V sau la 230 V
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Milkshuttle 
Pentru prepararea si dozarea laptelui la vitei
Milkshuttle este un tanc mobil din otel INOX pentru prepararea si administrarea laptelui la vitei. 
Calitate germana! Usureaza mult munca! Sporeste eficienta! Este igienic si sanatos!

Tancul poseda o tehnica de amestecare si dozare exacta a cantitatii de lapte. 
Cu ajutorul celor 3 roti mari din cauciuc, el poate fi tras manual sau mobil (cu motor electric) 
prin ferma, asa incat ofera o flexibilitate si o rapiditate in manipulare foarte mare. In acest fel 
laptele pentru vitei poate fi preparat si administrat intr-un timp foarte scurt!
Tancul poate fi utilizat pentru prepararea de lapte praf sau incalzirea de lapte proaspat la vitei.
Milkshuttle poate fi prevazut cu sistem de pasteurizare a laptelui. Pasteurizarea laptelui este un 
factor foarte important pentru asigurarea unui lapte sanatos, fara bacterii si virusi care pot pune 
in pericol sanatatea vitelului.
Dozeaza exact cantitatea de lapte dorita la fiecare vitel. Umplerea laptelui in galeti se face auto-
mat cu ajutorului unui brat de dozare prin care se introduce cantitatea de lapte dozata in galeti 
prin simpla apasare pe buton. Poseda spalare automata sau manuala.

Se poate comanda cu diferite dotari (optiuni) in functie de dorintele dumneavoastra.

Modelele au un volum de 100, 150, 200, 250 litri. 
Pentru o manipulare mai usoara a tancurilor de 150 si 200 si 250 l, ele pot fi prevazute cu un 
motor electric. Aceasta usureaza mult munca! Motorul functioneaza pe baza de baterie si este 
actionat prin buton (inainte sau inapoi) din maner.

Creste mult eficienta in ferma. 30 de vitei pot fi hraniti in 10 min!

Sisteme de alaptare a viteilor
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Alma PRO - Automat de hranire cu lapte vitei 
Prepara si dozeaza laptele la vitei automat

Alma PRO  este solutia practica pentru pentru administrarea automata a laptelui la vitei.  Automa-
tul poate hrani cu lapte praf pana la 100 de vitei la 4 statii de alaptare. Dupa 2-3 zile de la fatare 
viteii pot fi hraniti in mod automat. Comanda digitala simpla prin touchscreen cu posibilitate de 
racordare la calculator sau telefon mobil. Comunicare si comanda automata prin telefon mobil.

Usureaza mult munca! Sporeste eficienta! Este igienic si sanatos! Calitate germana!

Automatul Alma PRO poseda o tehnica superioara de amestecare perfecta a laptelui praf. El ofera 
toata tehnologia necesara pentru o crestere a viteilor in conditii bune si cu o eficienta maxima! 
Avantaje: 
- hranire metabolica (mai multe mese pe zi in functie de necesitatile vitelului)
- hranire ca in mediul natural 24 h / zi
- hranire individuala
- concentratie si temperatura constanta a laptelui
- control automat al starii de sanatate a viteilor
- cresterea igienii in ferma

Cu ajutorul extra optiunilor pot fi amestecate in lapte diferite suplimente nutritive sau medica-
mente sub forma lichida sau pulbere.
Poate fi hranit si lapte proaspat dintr-un tanc suplimentar ca si optiune. 
Statia de alptare poate fi prevazuta cu un cantar electronic automat, pentru a urmari cresterea 
viteilor.

Functionare:
- Vitelul intra in statia de alaptare si este recunoscut prin zgarda cu cip. Laptele se prepara instant 
si proaspat pentru fiecare vitel in parte. (Se pot programa diferite amestecuri si cantitati)
- Dupa alaptare automatul spala conducta si suzeta. In plus instalatia se curata automat de 2 ori 
pe zi.
- Poseda un ventil care se blocheaza automat in cazul cand un alt vitel doreste sa suga portia de 
lapte a vitelului caruia este destinata!
Pot fi racordate in serie 4 automate cu cate 4 statii (total 16 statii) in functie de necesi-
tati. Toate pot fi comandate de la un singur tablou de comanda.

Sisteme automate de alaptare a viteilor
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Sisteme automate de alaptare a mieilor si a iezilor

Alma PRO L- Automat de hranire cu lapte miei si 
iezi - prepara si dozeaza laptele automat
Alma PRO L este solutia practica pentru pentru administrarea automata a laptelui la miei sau iezi.  
Automatul poate hrani cu lapte praf pana la 160 de miei sau iezi la 4 statii duble de alaptare. 
Comanda digitala simpla prin touchscreen cu posibilitate de racordare la calculator sau telefon 
mobil. Comunicare si comanda automata prin telefon mobil.
Urmareste automat starea de sanatate si crestere a turmei!
Usureaza mult munca! Sporeste eficienta! Este igienic si sanatos! Calitate germana!

Automatul Alma PRO L poseda o tehnica superioara de amestecare perfecta a laptelui praf. El are 
toata tehnologia necesara pentru o crestere a mieilor si iezilor in conditii bune foarte apropiate de 
cele naturale dar cu o eficienta maxima. 
Avantaje: 
- hranire metabolica (mai multe mese pe zi in functie de necesitati)
- hranire ca in mediul natural 24 h / zi
- hranire individuala
- concentratie si temperatura constanta a laptelui
- control automat al starii de sanatate prin crotalii cu cip 
- cresterea igienii in ferma
Cu ajutorul extra optiunilor pot fi amestecate in lapte diferite suplimente nutritive sau medica-
mente sub forma lichida sau pulbere. Poate fi hranit si lapte proaspat dintr-un tanc suplimentar ca 
si optiune. Statia de alptare poate fi prevazuta cu un cantar electronic automat, pentru a urmari 
cresterea mieilor sau a iezilor.
Functionare:
- mielul intra in statia de alaptare si este recunoscut prin crotalia cu cip. Laptele se prepara instant 
si proaspat pentru fiecare miel in parte. (Se pot programa diferite amestecuri si cantitati)
- Dupa alaptare automatul spala conducta si suzeta. In plus instalatia se curata automat de 2 ori 
pe zi.
- Poseda un ventil care se blocheaza automat in cazul cand un alt miel doreste sa suga portia de 
lapte a mielului caruia este destinata!
Pot fi racordate in serie 4 automate cu cate 4 statii duble (total 32 statii) in functie de 
necesitati. Toate pot fi comandate de la un singur tablou de comanda
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MilkPot 50 - Tanc din INOX pentru preparare lapte pen-
tru vitei sau miei si iezi 
Milkpot 50 poate incalzi laptele (de ex. colostru) fara a se prinde de fund, fiind prevazut cu pereti dubli 
cu apa intre. Astfel laptele se incalzeste in baie de apa mai repede si mai sigur. 
Poate sa incalzeasca la temperatura necesara apa pentru prepararea laptelui praf pentru animale. 
Cu ajutorul capacului cu motor si tija cu amestecator (optiune), apa incalzita la temperatura necesara se 
amesteca rapid cu laptele praf fara sa faca cocoloase 
Prin robinetul de capacitate mare se poate lasa laptele pregatit direct in galeti in cantitatea necesara 
pentru animale.
MilkPot are posibilitatea sa si pasteurizeze la nevoie laptele - pentru o igiena mai mare.
Încălzitorul nostru de lapte reprezintă în special pentru întreprinderile mijlocii susţinerea optimă 
în creşterea viţeilor sau a mieilor si a iezilor. Acesta acoperă golul dintre fierbătoarele imersibile şi 
tancurile de lapte mobile automate cu o dotare mai costisitoare.
Pot fi încălziţi rapid şi fără prea mult efort până la 50 de litri de lapte sau pot si preparati 50 l de înlocui-
tori ai laptelui. 
Instalatie simpla si durabila! Calitate germana! 
Include tancul cu instalatia electrica de incalzire si pasteurizare + capac simplu cu maner

Optiuni:
- Capac cu motor si tija de mixare art. 141461
- Picioarele suport din INOX art. 141462
- Termometru cu tija art. 141453

Date tehnice:
Diametru 455 mm, inaltime 630 mm, capacitate 50 l
Putere 2500 W
Motor mixare 370 W, 1000 de rotatii/min.

Num. art. Descriere   RON

141450 MilkPot 50 1 1  
141461 Capac cu motor si tija de mixare 1 1  
141453 termometru cu tija 1 1  
141462 Picioare suport INOX 1 1  

Tanc de pregatire sau incalzire lapte



25

Num. art. Lungime  RON

11263 57 cm 1/96  
11264 71 cm 1/96  

Tijă de rezervă pentru AniShock PRO   
• tijele noastre de rezervă din policarbonat sunt 100 % flexibile şi incasabile 

Num. art. Descriere  RON

11262 AniShock PRO 2500 acumulator 1/24  
11265 Adaptor de reţea pentru acumulator AniShock PRO 2500 1/100  
11266 Pachet acumulator Ni-Cd pentru acumulator AniShock PRO 2500 1/50  

Impulsiometru AniShock PRO 2500  cu acumulator
• se deconectează automat la 1s • durată de viaţă îndelungată a bateriei datorită consumului redus de energie • tensiune de vârf minimă 6000 V 
• performanţă optimă chiar şi în cazul fluctuaţiilor mari de temperatură şi chiar şi în cazul animalelor ude • echipamentul electronic este etanşat complet împo-
triva murdăriei, a prafului, a vaporilor corozivi, precum şi împotriva stropilor de apă (IP45) • cu semnal de bâzâit ca efect psihologic • protejat 
împotriva desfacerii neintenţionate cu ajutorul unui comutator de pornire/oprire • dotat cu o tijă incasabilă din policarbonat 71 cm • lungime totală 98 cm  
• 2,5Ah NiCd-Acumulator • Se livreaza cu adaptor retea • exclusiv pentru utilizarea în crescătoriile de animale, conform legislaţiei de protecţie a animalelor 
în vigoare • 2 ani garanţie 

Num. art. Descriere  RON

11261 AniShock PRO MOD 2000 1/24  
11220 baterii alcaline R14, 4 buc 1  

Impulsiometru AniShock PRO 2000   
• se deconectează automat la 1s • durată de viaţă îndelungată a bateriei datorită consumului redus de energie 
• minim 6000V • Performante foarte bune si la diferente mari de temperatura si la animale ude! • echipamentul electronic este etanşat complet împotriva 
murdăriei, a prafului, a vaporilor corozivi, precum şi împotriva stropilor de apă (IP45) • emite un sunet pentru creeare• emite un sunet pentru obtinerea unui 
efect psihologica unui efect psihologic • cu buton de protectie • cu tija din policarbonat rezistenta 71 cm lungime • lungime totala 98 cm • exclusiv pentru 
utilizarea în crescătoriile de animale, conform legislaţiei de protecţie a animalelor în vigoare • livrare cu 4 baterii (Baby C LR14) • 2 ani garanţie 

Num. art. Descriere  RON

11260 AniShock PRO 1500 1/24  
11220 baterii alcaline R14, 4 buc 1  

Impulsiometru AniShock PRO 1500   
• Model standard la un pret convenabil • se deconectează automat la 1s • durată de viaţă îndelungată a bateriei datorită consumului redus de energie 
• minim 5600V • echipamentul electronic este etanşat complet împotriva murdăriei, a prafului, a vaporilor corozivi, precum şi împotriva stropilor de apă (IP45) 
• emite un sunet pentru obtinerea unui efect psihologic • cu buton de protectie • cu tija din policarbonat rezistenta 71 cm lungime • lungime totala 98 cm 
• Se livreaza inclusiv 4 baterii LR 14 • exclusiv pentru utilizarea în crescătoriile de animale, conform legislaţiei de protecţie a animalelor în vigoare 
• 2 ani garanţie 

Impulsiometre

Num. art. Descriere  RON

11252 impulsiometru PICADOR 1/36  
11253 prelungitor 1  
1127 baterie 1,5 V R 20 1/2/12  

Impulsiometru PICADOR   
• se deconecteaza automat • Inclusiv 2 baterii R 20, 1,5 V • Se livreaza fara baterii! • exclusiv pentru 
utilizarea în crescătoriile de animale, conform legislaţiei de protecţie a animalelor în vigoare 
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Num. art. Lu x La x In Cuprins   RON

16413 85 x 60 x 3 cm 8 l 1 100  
16418 45 x 45 x 3 cm 6 l 1/20 100  

Covor dezinfectie   
• pentru utilizarea la intrarea în grajduri cu sensibilitate la îmbolnăvire • Prevazut cu un burete 
special pe interior cu prorprietate mare de absorbtie.  • Material impermeabil jos si pe lateral. 
Protejeaza solutia din interior. 

Num. art. Descriere   RON

16416 covor 180 x 90 x 4 cm 1 25  
16414 Husa 1 20  

Covor dezinfectie standard   
• Pentru dezinfectie ongloane • fara husa! 

Num. art. Sac Cuprins   RON  

29346 25 kg 1 50   

Seche-etable praf pentru uscarea grajdului  
• este extrem de eficient pentru a menține un grajd igienic și uscat • se poate utiliza la porci, viței, cai 
și păsări • efect deosebit de uscare a așternutului grație capacității liante extraordinare a mineralelor 
lichide utilizate • reducerea gradului de îmbolnăvire și îmbunătățirea calității aerului datorită agentului 
de dezinfectare și uleiurilor eterice • recomandat în special pentru utilizarea în grajdul unde are loc 
fătarea purceilor (presărarea în adăpostul purceilor și pudrarea pe purceii nou-născuți) • utilizare: 30 - 
300 g/m2 în funcție de gradul de murdărie și de riscul de infecție

Num. art. Descriere Lu x La x In Cuprins   RON  

16603 Vana pentru spălarea copitelor SuperKombi 203 x 83 x 18,5 cm 200 l 1 25   
16601 Orificiu de evacuare pentru vas de spălare a copitelor - - 1/100 -   

Vana pentru spălarea copitelor SuperKombi   
Vana de spălare a copitelor SuperKombi se pot conecta atât una în spatele celeilalte, cât şi una 
lângă cealaltă. În funcţie de spaţiul disponibil în grajd, se pot crea situaţii optime pentru ca vitele să 
poată traversa vanele fără a fi supuse stresului. Studiile au demonstrat că traversarea alăturată (în 
perechi) a vanelor de spălare a copitelor corespunde instinctului natural al vacilor. Vanele plasate 
una în spatele celeilalte oferă o igienă mai bună: prima vană serveşte drept o cadă de baie  pentru 
a îndepărta murdăria şi resturile de fecale de pe viţei. A doua baie, baia de dezinfecţie propriu zisă, 
este ferită astfel de murdărie pentru mai mult timp, iar soluţia de dezinfectare se poate utiliza pe o 
perioadă de timp mai lungă. Profilul pentru podele nou creat asigură siguranţa optimă a pasului. 
Animalele părăsesc baia  pentru viţei cu mai mult calm, ceea ce asigură un contact mai lung cu 
soluţia de dezinfectare care are astfel un efect mai puternic. Forma şi înălţimea profilului servesc la 
distanţarea uşoară a copitelor vitelor, astfel încât agentul de dezinfectare să poată pătrunde mai uşor 
între copite, fiind astfel mai eficient. 
 
Alte caracteristici ale produsului: 
•  extensibile prin intermediul punctelor de ancorare special create,  

se pot extinde în lungime sau lăţime
•  polietilenă High Impact deosebit de rezistentă, pentru cele mai înalte solicitări  

de rezistenţă la uzură şi la substanţe chimice
• potrivit tuturor tipurilor de agenţi de curăţare a copitelor şi dezinfectanţilor 
• capacitate 200 de litri, cu afişaj al dimensiunilor 
• dimensiuni exterioare: 203 x 83 x 18,5 cm (L x l x H) 

Cu afişaj pentru dimensiuni
Podea cu profil special 
din nopeuri

Datorită îmbinării dinţate 
prevăzute, băile pentru copite 
pot fi înşiruite una în spatele 
celeilalte

punctele de ancorare special 
create fac posibilă înşirarea uşoară 

Nou!

16601

Intretinerea ongloanelor
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Num. art. Descriere  RON  

18820 Perie automata de curăţat vacile HAPPYCOW Duo 1   
18821 Perie suplimentară, sus 24   
18822 Perie suplimentară, jos 36   

Date tehnice  

Tensiune: 230 V / 50 Hz
Putere: 0,37 kW
Turaţii: 60 Rot/min
Greutate: 140 kg
Dimensiuni: î 115 cm × l 40 cm × a 105 cm
Tip de protecţie: IP56
Material peri: Poliamidă (PA)

Un produs de calitate
Happy Cow

Vaca este curăţată pe cap, 
gât, spate, trunchi şi coaste 

Perie automata de curatat vacile HAPPYCOW Duo   
Cu ajutorul periei complet automate de curăţat vacile HAPPYCOW Duo vita se lasă 
curăţată de bună voie. Animalele se simt foarte bine la utilizarea maşinii cu 2 perii şi 
este interesant de văzut cum se lasă periate şi masate. Datorită perierii şi masării pe 
suprafeţe mari pielea este mai bine sangvinizată şi se stimulează metabolismul. Cantita-
tea de lapte dat se îmbunătăţeşte. • perii de poliamidă de calitate superioară pentru o 
utilizare de lungă durată
• sistem electronic nou pentru o funcţionare fără probleme şi fără întreţinere • unitate 
de comandă 
montabilă flexibil într-o carcasă protejată la apă şi praf (IP 56) • ecran informativ pentru 
afişarea stării 
de funcţionare • durată de funcţionare reglabilă (7,5 - 120 s) • direcţie de funcţionare 
alternativă a 
periilor după fiecare activare (60 s) pentru o uzare uniformă a periilor • greutatea 
optimă a periilor asigură o utilizare adecvată pentru animale • ungere permanentă 
pentru toată durata de viaţă a 
aparatului • oprire de siguranţă (în funcţie de cuplul de rotaţie) • cu fişă pentru conecta-
rea  în priză de 230 V 

Ingrijirea pielii



28

Num. art. Descriere   RON  

18880 Maşină de curăţat vacile HAPPYCOW Swing 1 6   
18881 Perie suplimentară Swing 1 6   

Date tehnice  

Tensiune: 230 V, 50/60 Hz
Putere: 0,55 kW
Turaţii: 50 U/min.
Greutate: 93 kg
Dimensiuni: H 198 x B 50 x T 135 cm
Tip de protecţie: IP55
Material peri: Polipropilenă (PP)

Datorită formei verticale, 
pendulare, capul şi trunchiul 
sunt curăţate foarte bine 

Maşină de curăţat vacile HAPPYCOW Swing   
Dispunerea specială a periilor HAPPYCOW Swing în formă verticală, pendulară 
facilitează curăţarea blanei de la cap până la trunchi. Peria se roteşte în toate 
direcţiile în aproape toate unghiurile, astfel încât ajunge la toate părţile principale 
ale corpului animalelor (cap, corp). Poate fi fixată din ambele părţi - astfel, periile se 
uzează uniform. De asemenea, nu există problema ruperii prezentă la periile plasate 
orizontal! 

• unitate robustă de motor/transmisie pentru cele mai mari sarcini 
• acoperire transparentă a carcasei comenzii, pentru identificarea rapidă a regimului 
la afişaj 

Ingrijirea pielii
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Num. art. Descriere   RON  

18690 Perie pentru bovine HappyCow cu peri PP - 1   
18680 Perie pentru bovine HappyCow cu peri PA - 1   

18691
Perie de schimb PP pentru modelele începând din 2004, 

set complet, inclusiv 2 discuri de închidere
1 8   

18681
Perie de schimb PA pentru modelele începând din 2004, 

set complet, inclusiv 2 discuri de închidere
1 8   

18692
Perie de schimb PP pentru modelele de până în 2003, 

set complet, inclusiv 2 discuri de închidere
1 8   

18709 Colier cu arc 1 -   

Date tehnice  

Tensiune: 230 V / 50 Hz
Putere: 0,37 kW
Turaţii: 46 rot/min
Greutate: 105 kg
Dimensiuni: 120 x 50 x 110 cm
Material peri: 18690: Polipropilenă (PP)
 18680: Poliamidă (PA)

Datorită dispunerii diagonale, 
conice, animalele pot fi periate 
pe spate, coadă şi coaste, 
precum şi pe cap Perie pentru bovine HAPPYCOW cu peri PP sau PA 

Peria pentru bovine HappyCow este pusă în funcţiune individual prin ridicarea uşoară a 
periilor de către vite, prin intermediul unui sistem automat de comandă. După pornire, 
periile funcţionează aproximativ 60 de secunde. După scurgerea intervalului, vitele îl pot 
pune în funcţiune din nou, în orice moment.  În medie, o vită utilizează maşina de 5 - 6 
ori pe zi, indiferent de ierarhia acestora.  • utilizează forma naturală a corpului vitei care 
apasă aparatul cu corpul lor, provocând astfel pornirea acestuia
 
• potrivit pentru toate ţarcurile în care animalele se pot deplasa în voie • utilizare generală 
practică şi montare uşoară • toate elementele de oţel sunt zincate la cald • dispunere 
deasă a perilor 
• înlocuire uşoară a periilor uzate • colierul cu arc nu este inclus în pachetul de livrare 
 
Avantaje: 
• menţine sănătatea vitelor la un nivel ridicat • creşte producţia de lapte 
• scade costurile veterinare 

18691/18692: Perie de schimb 
PP; 18681: Perie de schimb PA

Ingrijirea pielii
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Num. art. Descriere   RON

29325 perie mecanica Euro Farm 1 24  
29305 perie de rezerva 50 x 10 cm 1/2 200  
29326 partea de sus cu arc (fara perie) 1/2 24  

Perie mecanica   
• Inclusiv arc din otel special! Cu raza de actiune in toate directiile! • Executata foarte 
solid pentru o intrebuintare indelungata! • Pentru animale de marimi diferite • Foarte 
flexibila! • Cu peri de Nylon  • Suport foarte stabil pentru arc. Calitate super! 

Num. art. Descriere   RON

18990
Maşină de tuns vitele 400 W 

cu set de cuţite Supra 18917 (21/23 dinţi)
1/8 48  

18991
Maşină de tuns vitele 400 W 

cu set de cuţite Supra 18910 (31/15 dinţi)
1/8 48  

18930 Cap fara cutite pentru masina de tuns bovine 1 -  

Date tehnice  

Tensiune de alimentare: 230 V c.a.
Putere motor: 400 W
Frecvenţă: 50 Hz
Dimensiuni (l/î/L): 7,8 x 9,7 x 33 cm
Curse duble/min: 2400
Lungime cablu: 3 m
Greutate (fără cablu): 1490 g

Maşină de tuns bovine constanta4   
• graţie tehnologiei folosite la motoare, constanta4 are o putere enormă de pătrundere 
• chiar şi în cazul animalelor cu blana încurcată şi acoperită cu cruste de murdărie, constanta4 
nu cedează • fără să piardă din putere, noile cuţite Supra trec prin cele mai dificile blănuri 
• livrare în geantă stabilă din material plastic, cu accesorii 

Maşini de tuns constanta - concepute cu obiectivul de a construi maşina de tuns perfectă: 
• greutatea, centrul de greutate şi forma au fost alese, astfel încât să fie facilitat un lucru relaxant 
• metoda optimă de aerisire asigură o răcire perfectă a capului de tăiere şi a lamelor 
• carcasă uşor accesibilă pentru lucrările de service 
• filtrul de aer poate fi schimbat fără unelte 
•  Foarfecă Supra: Geometria nou dezvoltată a dinţilor şi tăişul special, concav al lamelor permit lamei inferioare să pătrundă  

şi mai uşor în blană şi să ridice perii în poziţie optimă pentru tăiere. Chiar şi cele mai dificile blănuri nu reprezintă o  
provocare pentru foarfeca Supra de la Kerbl!  

Maşini de tuns constanta4

Ingrijirea pielii
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Maşini de tuns - animale de companie sau medicina veterinara

185552

Num. art.  RON

185552 1/6  

Date tehnice  

Treapta 1: 2200 curse duble/min.
Treapta 2: 3300 curse duble/min.

Modelul clasic! 

Masina de tuns Golden A5 - 2speed   
• Masina de tuns profesionala cu motor puternic si silentios • 45 W • Cu II trepte de 
viteza • 3300 T/min • puteţi selecta între diferite tipuri de capete de tăiere Snap-On 
• schimbare simplă a cuţitelor datorită sistemului Snap-On • Carcasa cu profil striat 
pentru o manuire mai buna • Carcasa rezistenta la socuri! • Filtru de aer usor 
schimbabil! • capetele de tuns nu sunt conţinute în pachetul de livrare 

Num. art.  RON

18555 1/6  

Masina de tuns Golden A5 - 1speed   
• Masina de tuns profesionala cu motor puternic si silentios • 45 W • 1 treapta de viteza 
• 2200 T/min • Diferite tipuri de cutite de schimb • schimbare simplă a cuţitelor datorită 
sistemului Snap-On • Carcasa cu profil striat pentru o manuire mai buna • Carcasa rezistenta 
la socuri! • Filtru de aer usor schimbabil! • capetele de foarfecă nu sunt conţinute în pachetul 
de livrare 

Num. art. Descriere  RON

18559 Masina profesionala Oster Power max 1/6  
1891905 Cap de tuns 3,2 mm 1/12  

Date tehnice  

Tensiune reţea: 230 - 240 V, 50 - 60 Hz
Viteză de tăiere: 1900/3300 U/min.,
Cablu: Cablu rotund de 3,6 m
Greutate: 350 g

Masina de tuns profesionala 
Oster PowerMax 2-speed 
• Motor robust • Foarte silentios, cu vibratii minime! • cu 2 trepte de putere 
• compatibil cu toate seturile de cuţite Snap-On . Super calitate pentru tundere profesionala!
capetele de tuns nu sunt conţinute în pachetul de livrare

Num. art. Lungime de tăiere  RON

1892620 3 mm 1/12/48  
1892621 6 mm 1/12/48  
1892622 13 mm 1/12/48  

Set piaptane distantiere   
• Se potrivesc la toate seturile de cutite Oster Golden A5 si Moser Max  (in afara de 1891944)  

Num. art. Lungime de tăiere  RON

1892623 18 mm 1/12/48  
1892624 25 mm 1/12/48  
1892625 32 mm 1/12/48  
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Num. art. Descriere  RON

18267 Mașină Profi cu acumulator si cutit 10W/2mm  
18268 Mașină Profi cu acumulator si cutit 40/0,25  
18266 Mașină Profi cu acumulator fara cutit 1  
GT310 Cap de tundere 0,25 mm, nr. 40 1  
GT330 Cap de tundere 1,5 mm, nr. 10 1  
GT339 Cap de tundere 2,4 mm, nr. 10 wide 1  

Masina de tuns Profi cu  2 acumulatori
• oferă putere și echilibru printr-o greutate redusă și un design ergonomic • datorită
motorului silențios, realizează 2.500 de curse duble pe minut • bateriile cu ioni de litiu
demontabile permit tunderea continuă timp de 1,5 ore cu o singură încărcare • cu 4 piepteni
atașabili pentru înălțime de tăiere de 3, 6, 9 și 12 mm (adecvat numai pentru # 50, 40, 30,
15, 10) • ideal pentru tunderea completă și a unor porțiuni mai mici și compatibil cu toate
capetele de tundere „Snap-On” (Aesculap, Oster) • tehnologie cu ioni de litiu: fără “efect de
memorie”; astfel, se poate încărca în orice moment • raport pret calitate super
pachetul de livrare: Mașină de tuns cu 1 set cuțite de tundere, 4 piepteni atașabili, sticluță de 
ulei, aparat de încărcat, 2 acumulatori Litium, pensulă de curățare, instrucțiuni de utilizare

189194418919191891918

189191718919161891914

18919131891911189191018919061891905

18919041891903189190218919011891900

Num. art. Mărime cap de tuns Lungime de tăiere  RON

1891900 50 0,2 mm 1/12/48  
1891901 40 0,25 mm 1/12/48  
1891902 30 0,5 mm 1/12/48  
1891903 15 1,2 mm 1/12/48  
1891904 10 1,6 mm 1/12/48  
1891905 7 3,2 mm 1/12/48  
1891906 5 6,3 mm 1/12/48  
1891910 5/8 0,8 mm 1/12/48  
1891911 7/8 0,8 mm 1/12/48  
1891913 4 9,5 mm 1/12/48  
1891914 8 1/2 2,8 mm 1/12/48  
1891916 7 F 3,2 mm 1/12/48  
1891917 5 F 6,3 mm 1/12/48  
1891918 4 F 9,5 mm 1/12/48  
1891919 9 2 mm 1/12/48  
1891944 10 wide 2,4 mm 1/12/48  

Se păstrează cu cca. 15° C mai 
reci decât lamele obişnuite! 

Seturi de cutite  
Cryogen-X® 
pentru Golden A5, A6, PowerPro 
Ultra şi Power Max

Capetele de foarfecă sunt tratate special printr-
un procedeu de călire criogenică, au o duritate 
mult mai mare şi o răcire cu 15°C mai bună 
decât la capetele de foarfecă standard.
Pentru utilizare profesionala 

Accesorii maşini de tuns 
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Rame stabile din bare pătrateProtecţie circulară pentru streaşinăPrindere în trei puncte 
(cu etrier de protecţie)

Recomandare: 
În cazul în care utilizaţi 
anumite furaje (de ex. 
însilozate), care pot ataca 
galvanizarea, aplicaţi în 
prealabil un strat de 
vopsea protectoare.

Num. art.  RON  

291255 1   

Iesle pătrată cu grilaj orizontal   
• 12 locuri de hrănire 
• iesle universală pentru cai sau bovine 
•  potrivită pentru baloţi rotunzi şi dreptunghiulari  

cu până la 1,8 m lungime, resp. diametru
•  foarte stabilă, grosime ridicată a materialului,  

2 rame stabile din bare pătrate
• galvanizată la cald 
•  pentru introducerea furajului pot fi deschise  

cu uşurinţă 2 laturi
•  picioare reglabile pe înălţime (adaptare la  

înălţimea animalului)
• prindere în trei puncte 
• cu pierderi de furaj foarte mici 
•  livrare sub formă de set, incl. margini de streaşină 

protejate de jur împrejur, prindere în trei puncte  
cu etrier de protecţie

• dimensiuni interioare vană: cca. 2 x 2 m 
• Dimensiuni L x l x H: cca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m 

Num. art.  RON  

291256 1   

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Iesle de cai pătrată  
cu grilaj de protecţie   
•  Iesle pentru cai cu 12 locuri de hrănire
•  potrivită pentru baloţi rotunzi şi dreptunghiulari cu 

până la 1,8 m lungime, resp. diametru
•  foarte stabilă, grosime ridicată a materialului,  

2 rame stabile din bare pătrate
• galvanizată la cald 
•  pentru introdcuerea furajului pot fi deschise cu 

uşurinţă 2 laturi
•  picioare reglabile pe înălţime (adaptare la înălţimea 

animalului)
• prindere în trei puncte 
• cu pierderi de furaj foarte mici 
•  livrare sub formă de set, incl. margini de streaşină 

protejate de jur împrejur, prindere în trei punctre  
cu etrier de protecţie

• dimensiuni interioare vană: cca. 2 x 2 m 
•  Dimensiuni complete L x l x H:  

cca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m 

Iesle de fân pentru pasune

Se preteaza si la bovine de carne
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Num. art.  RON  

291258 1   

Date tehnice  

Ø exterior: cca. 236 cm
Ø interior: cca. 219 cm
Înălţime: cca. 116 cm

Iesle rotundă cu 12 locuri de furajare 
pentru baloţi normali şi rotunzi 

• 12 locuri de hrănire • grilaj de furajare în palisade • livrare ca set de construit • din 3 piese 
• prindere în trei puncte • inclusiv prindere în trei puncte cu etrier de protecţie şi capac de 
protecţie ghidaj superior • galvanizată la cald 

Num. art.  RON  

291257 1   

Date tehnice  

Ø exterior: cca. 150 cm
Ø interior: cca. 132,5 cm
Înălţime: cca. 116 cmVă rugăm să luati in considerare 

costurile de transport separate!

Iesle rotundă cu 8 locuri de furajare 
pentru furaj răsfirat sau baloţi mici de mare presiune 

• 8 locuri de hrănire • grilaj de furajare în palisade • livrare ca set de construit 
• din 4 piese, este posibil transportul cu autoturismul • afară sau în grajduri 
semi-libere, cu ajutorul segmentelor se pot construi iesle de perete sau în colţuri 
• galvanizată la cald 

Prindere în trei puncte (cu 
etrier de protecţie)

Protecţie circulară pentru 
streaşină

Vă rugăm să luati in considerare 
costurile de transport separate!

Iesle pătrată cu grilaj orizontal „Standard”   
• 12 locuri de hrănire • iesle universală pentru cai sau bovine • potrivită pentru 
baloţi rotunzi şi dreptunghiulari cu până la 1,8 m lungime, resp. diametru 
• 1 ramă din bare pătrate • galvanizată la cald • pentru introducerea furajului 
pot fi deschise cu uşurinţă 2 laturi • picioare reglabile pe înălţime (adaptare
la înălţimea animalului) • prindere în trei puncte • cu pierderi de furaj 
foarte mici • livrare sub formă de set, incl. margini de streaşină 
protejate de jur împrejur, prindere în trei puncte cu etrier de 
protecţie • dimensiuni interioare vană: aprox. 2 x 2 m 
• Dimensiuni L x l x H: cca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m 

Num. art.  RON  

291289 1   

Num. art. Lu x La x In   RON  

14454 113 x 41 x 38 cm 1 50   

Iesle pentru fân, mare   
• galvanizat • potrivită pentru CalfHouse Premium 4/5 şi adăpostului pentru 
grupuri FLIXBOX • distanţa între bare: 75 mm • grosime bară: 10 mm 

Num. art. Lu x La x In   RON  

14376 185 x 40 x 48 cm 1 20   

Iesle pentru fân   
• pentru 5 viţei • din metal galvanizat la cald 
• pentru prindere pe perete • distanţa între 
bare: 80 mm • grosime bară: 8 mm 

Iesle de fân pentru pasune

Se preteaza si la bovine de carne
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Num. art. Descriere  CCM   RON

221500 adapatoare fonta cu clapeta inox model 221500 - 2 1/2 96  
221501 Bazin de adăpare fontă mod. 221500 - 1 1 105  
22202 ventil de rezerva - 1 1/10/400 16.800  

22202/1 ventil de rezerva 1 1 1 -  
22210 suport tabla zincata - 1 1/100 -  

221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 - 1 1/4 60  

Adapatoare fonta cu clapeta  
inox model 221500   
• Cuva din fonta emailata • vopsire prin pulverizare, de calitate superioară 
• cu clapetă din oţel inoxidabil • racord superior sau inferior apă 1/2 ţoli 
• Greutate 3,7 kg • volumul bazinului 1,45 litri • Pentru fixare de perete 
sau teava 
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Adăpători

Num. art. Descriere   RON

221851 Adapatoare G51 1 84  
221885 Set de rezervă supapă pentru conductă 1 -  
22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000  

221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60  

emailat 

Adapatoare G51 din fonta emailata cu ventil cilindric   
• Cuva mare din fonta emailata • din fonta emailata cu suprafata fina • usor de curatat 
• volumul bazinului 1,7 litri • Cu racord 1/2“ de sus sau de jos • Pentru fixare de 
perete sau teava (se livreaza fara accesorii de montare!) • Ventil de bronz
• Capacitate 8 l/min la 3 bar presiune apa 

Num. art. Descriere   RON

221860 Adăpătoare din otel inoxidabil E21, racord 1/2‘‘ 1 60  
2218605 Adăpătoare din otel inoxidabil E21, racord 3/4‘‘ 1 60  

22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000  
221861 ventil de rezerva 1/20 2.400  
221971 Colier de protecţie dimensiunea 2 1/4 48  

Disponibil cu racord 1/2“ şi 3/4“ 

Adăpătoare din inox cu ventil pentru ţeavă E21   
• Cuva din INOX, clapeta de actionare cilindrica cu corp din bronz • Cu debit mare de 
apa - ideala pentru vaci de lapte! • Cuva mare, incapatoare Ø 27 cm, inaltime 12 cm, 
volum 5 litri • Otel inoxidabil, usor de curatat! • Cu fixare in 4 puncte, de perete sau 
teava (se livreaza fara accesorii de montare!) • posibilitate de racordare superioară 
sau inferioară 
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Num. art. Descriere CCM   RON

22522 Jgheab de adăpare cu plutitor S522 1 1/9 189  
22523 Robinet cu plutitor de schimb pentru 22522 1 1/10 -  
22524 Dop de scurgere pentru 22522 1 1/100 -  

Adapatoare S522 din plastic cu nivel constant   
• adapatoare cu nivel constant din polipropilena la un pret avantajos! 
• Dimensiuni: 29 x 25,5 x 14,5 cm • cu racord 1/2“ din stanga sau dreapta 
• prevazuta cu dop de golire pentru o curatire usoara • capacitate max. 3 litri 

Num. art. Descriere   RON

22190 Adăpătoare niv. const. S190 (presiune mare) 1 72  
22192 Robinet cu plutitor de schimb, presiune mare 1/50 1.200  
22215 Adăpătoare niv. const. SN190 (presiune mică) 1 72  
22182 Robinet plutitor suplimentar pentru presiune mică 1/100 800  

Adăpătoare cu nivel constant 190 
adăpătoare cu presiune mare sau mică 

• bazin din fontă cenuşie acoperit cu email verde • volum bazin 
2 litri • capac plutitor din oţel inoxidabil • greutate 6 kg • 
debit de apă 6,5 litri/minut la 2-3 bari • racordare 1/2“ pentru 
ventil plutitor cu presiune mare (22192) 
 
• racordare G 1/2“ la ventil plutitor cu presiune mică (22182), 
posibil din stânga sau din dreapta • pachetul de livrare cup-
rinde ventilul plutitor 

Num. art. Descriere   RON

22195 Bazin de adăpare cu plutitor S195 1 60  
22192 Robinet cu plutitor de schimb, presiune mare 1/50 1.200  

Adapatoare cu nivel constant S195, emailat   
• bazin de adăpare din fontă cenuşie • volumul bazinului 3 litri • suprafaţă de 
calitate, emailată • racord 1/2” • debit apă cca. 6,5 l/min la 2-3 bar • livrare cu 
robinet cu plutitor 
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Num. art. Descriere   RON

221098 Adăpător cu plutitor S1090 1 120  
22192 Supapă cu plutitor de schimb, presiune mare 1/50 1.200  

Racord: 1/2“ 
Debit apă: ca. 6,5 l/min (2-3 bar) 
Capacitate max: 2,5 litri 
Dimensiuni (l/H/Ad.) în cm: 28 x 13 x 26 

Adăpătoare cu plutitor S 1010, otel inox  
• adăpătorare cu plutitor, robust, • cu supapă cu plutitor eficientă  
• capacul ventilului pliabil, cu închidere automată • racord la apă de 1/2 ţoli, 
posibil pe stânga sau dreapta 

Num. art. Descriere   RON

22172 Adăpător 1 40  
22192 Supapă cu plutitor de schimb, presiune mare 1/50 1.200  

Racord: 1/2“ Debit apă: 7 litri/min (4 bar) 
Capacitate min/max: 5/8 litri 
Dimensiuni (l/H/Ad.) în cm: 33 x 33,5 x 28 

Adapatoare cu nivel constant   
• Adapatoare robusta din plastic foarte rezistent la socuri 
• Cu robinet plutitor • Volum reglabil 5 - 8 litri • Capac inoxidabil 
de protectie a robinetului plutitor • Cu racord 1/2“ din stanga sau 
dreapta! • Cu dop de scurgere pentru o curatire usoara • 4 puncte 
de fixare • Ideala pentru bovine sau cai! 

Adăpători

Adapatoare de tip jgheab cu nivel constant  
Adapare cu apa simpla si rapida a animalelor • racordati furtunul si gata •plutitorul se poate monta 
pe o parte sau pe alta • Cu teava si tabla suport din INOX• cu brate laterale de agatare pentru 
utilizare universala • Racord de 1/2“ • 100 cm, cca. 42 l

Num. art.   RON

22349 1 16  

Adapatoare cu nivel constant BIGLAC 25   
Adapatoare din polietilena speciala, cu margine de protectie antistropire, adancime 17,5 cm 
• Cu nivel constant • Volum: 25 l • Prevazuta cu un dop de golire pentru o curatire usoara! 
• Robinet plutitor protejat de capac, presiune pana la 9 bari! • Debit de apa 34 litri/min la 
4 bari • Cu suport de fixare din otel zincat • Montare usoara pe perete sau teava • Cu furtun 
flexibil pentru racord 1,2“, sus, jos, stanga, dreapta • potrivit pentru 15 vite mari 

Num. art. Descriere CCM   RON

223111 Jgheab de adăpare 100 cm cu plutitor 1 1 -  
3268 Hranitoare cu brate de agatare 100 cm 1 1 -  

223110 Robinet plutitor pentru 223111 1 1/10 -  
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Num. art. Descriere   RON

223618 Adăpătoare plutitoare presiune mare 1 8  
223441 Ventil plutitor de schimb 1/30 -  

Adăpătoare cu nivel constant dublă S60   
• adăpătoare din plastic de înaltă calitate • adecvată pentru presiunea mare şi mică 
• volum: 58 l • pentru un număr de până la 40 de bovine • cu margine interioară pentru evitarea risipei 
de apă • cu racordare 3/4“ • alimentare cu apă de sus, de jos sau din spate • debit de apă cu ventil de 
presiune mare: cca. 30 l/min (3 bari) • incl. 2 dopuri de scurgere pentru o curăţare facilă • orificiu de 
ieşire mai mare (art. 16601) ataşabil • adecvată pentru fixarea pe perete şi conducte • clapetă în partea 
superioară pentru accesul mai rapid la ventil • greutate: 15 kg  

Num. art. Descriere   RON

222070 Adapatoare cu plutitor S30 1 90  
22192 Plutitor de schimb pentru 222070 1/10 -  

Adapatoare cu nivel constant  
din material plastic S30  
• Verde • Dimensiuni: 34 x 30 x 16 cm • Cuva adanca din plastic rezistent la 
socuri! • Volum 6 litri • Cu racord de bronz integrat pentru o racordare stabila! 
• incl. dop de scurgere pentru o curăţare facilă 

Nou!

Adapatoare de pasune   
Material special robust
• extrem de rezistent la rupere și cu o formă rezistentă • rezistent la 
raze UV și la îngheț • protectie UV! 
Design inteligent• margine interioară stabilă, îndoită spre interior 
• forma ovală permite încărcarea ușoară în transportoare mici • 
gură de scurgere mare pentru golire rapidă (orificiu de evacuare în
pachetul de livrare, nr. articol 16601) • racordul de apă și ventilul 
plutitor sunt protejate de animale • curățare simplă datorită 
suprafețelor netede și a muchiilor rotunjite - nu există
locuri neaccesibile • este posibilă fixarea pe podea (nu sunt 
accesorii în pachetul de livrare) • poate fi stivuită • adecvat pentru 
ventilele plutitoare 220P (41 l/min la 3 bari) și XtraFlo
(250 l/min la 3 bari) 
• ventilul plutitor nu este inclus în pachetul de livrare!

Num. art. Descriere  RON

223623 Adăpătoare de păşune, 150x115x58 mm 550 l  
223624 Adăpătoare de păşune, 235x125x58 1000 l  
223440 Ventil plutitor XtraFlo Top Entry 1  
223441 Ventil plutitor 220P 1  
16601 Dop evacuare adăpătoare pentru păşune 1  

223629 Ancorare pe podea 1  

Se preteaza si la bovine de carne

Adăpători
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Adăpători

Num. art. Descriere   RON

221030 Jgheab de adăpare 1 12  
221031 Jgheab de adăpare (poate fi încălzit) 1 12  
221038 Valvă de plutire suplimentară 1/100 1.000  

Rezistenta antiinghet pana la -15 °C!

Inclusiv rezistenta 100 W, 24 V 

Adapatoare cu nivel constant model   
• pentru bovine şi cai • jgheab din oţel inoxidabil • ventil plutitor cu racordare 1/2“ • 30 litri/minut 
rată de debit la 3 bari • se pot utiliza până la 6 bari fără reductor de presiune • gaură de scurgere 
laterală de 2“ • dimensiuni: L 500 x Ad 400 x H 290 mm • conţinut 35 litri 

Num. art. Descriere  RON  

221140 Jgheab de adăpare din oțel inoxidabil cu suport pentru amplasare pe podea 100 cm 1   
221141 Jgheab de adăpare din oțel inoxidabil cu consolă pentru perete 100 cm 1   
221150 Jgheab de adăpare din oțel inoxidabil cu suport pentru amplasare pe podea 190 cm 1   
221151 Jgheab de adăpare din oțel inoxidabil cu consolă pentru perete 190 cm 1   
221142 Jgheab de adăpare cu încălzire din oțel inoxidabil cu suport pentru amplasare pe podea 100 cm 1   
221143 Jgheab de adăpare cu încălzire din oțel inoxidabil cu consolă pentru perete 100 cm 1   
221152 Jgheab de adăpare cu încălzire din oțel inoxidabil cu suport pentru amplasare pe podea 190 cm 1   
221153 Jgheab de adăpare cu încălzire din oțel inoxidabil cu consolă pentru perete 190 cm 1   
223441 Ventil plutitor 220P 1   
221094 sistem de încălzire suplimentar/de schimb 200 W 1   

Adăpătoare tip jgheab cu fund înclinat  din oţel inoxidabil V2A, cu prindere de perete sau pe pardoseală 
• jgheaburi de adăpare rezistente, pentru montarea pe perete sau amplasarea pe podea • disponibil în două dimensiuni
(100 cm/50 litri și 190 cm/95 litri) • orificiu de evacuare mare și fund înclinat care permite o scurgere rapidă a apei și curățarea
individuală a vanei • dopuri de etanșare la expansiune pentru deschiderea și închiderea ușoară a ventilului de scurgere • racord
de scurgere adecvat pentru țeava KG DN 100 • supapă de mare eficiență cu plutitor 3/4“: 54 l/min la 5 bari, 41 l/min la 3 bari
(poate fi racordată din ambele părți) • capac al ventilului ușor de deschis • pentru împiedicarea înghețului până la temperaturi de
-15 °C: Sistem de încălzire electrică 200 W, integrat (art. 221142, 221143, 221152, 221153) sau montabil ulterior (art. 221094),
funcționare cu transformator (nu este inclus în pachetul de livrare!) • ventil XtraFlo cu 250 l/min la 3 bari, disponibil opțional

Cu încălzire de 200 W rezistentă la 
îngheţ până la cca. -15 °C 
(art. 221142, 221143, 221152, 
221153) 

Se preteaza si la bovine de carne
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Num. art.  RON

222905 1/50  

Robinet plutitor pentru reglarea  
nivelului apei in bazin   
• ideal pentru ţarc şi păşune • cu ventil flotor şi carcasă de protecţie 
• oţel inoxidabil • Pentru utilizare universala in orice recipient de apa 
• Cu racord 1/2“ 

Sugestie: pentru dotarea ulterioară cu un 
sistem de încălzire suplimentară de 100 
W sau 200 W. Pentru toate adăpătoarele 
prin basculare deja existente (şi înainte 
de anul 2010) sunt adecvate numai art. 
221048 şi 221047 în acest scop.

Num. art. Descriere  RON

221056 Element de încălzire de schimb 100 W pentru adăpătoare prin basculare începând cu 2010 1  
221057 Element de încălzire de schimb 200 W pentru adăpătoare prin basculare începând cu 2010 1  
221048 Element de încălzire de schimb 100 W pentru adăpătoare prin basculare până în 2009 1  
221047 Element de încălzire de schimb 200 W pentru adăpătoare prin basculare până în 2009 1  
221038 Valvă de plutire suplimentară 1/100  

Num. art. Descriere  RON  

221033 lungime 1,0 m, montare pe perete, până la 30 l, greutate 30 kg 1   
221032 lungime 1,0 m, montare pe pardoseală, până la 30 l, greutate 44 kg 1   
221020 lungime 1,5 m, montare pe perete, pana la 50 L, greutate 39 kg 1   
221021 lungime 1,5 m, cu 4 picioare, pana la 50 L, greutate 55 kg 1   
221022 lungime 2 m, montare pe perete, pana la 70 L, greutate 48 kg 1   
221023 lungime 2 m,  cu 4 picioare, pana la 70 L, greutate 67 kg 1   
221019 lungime 1,0 m, montare pe perete, până la 30 l, greutate 30 kg, încălzire 100 waţi 1   
221018 lungime 1,0 m, montare pe pardoseală, până la 30 l, greutate 44 kg, încălzire 100 waţi 1   
221024 lungime 1,5 m, montare pe perete, pana la 50 L, greutate 39 kg, Încălzire 200 W 1   
221025 lungime 1,5 m, cu 4 picioare, pana la 50 L, greutate 55 kg, Încălzire 200 W 1   
221026 lungime 2 m, montare pe perete, pana la 70 L, greutate 48 kg, Încălzire 200 W 1   
221027 lungime 2 m,  cu 4 picioare, pana la 70 L, greutate 67 kg, Încălzire 200 W 1   
221038 Valvă de plutire suplimentară 1/100   

Adăpătoare basculabilă de tip jgheab
cu mecanism de basculare 

• vană de adăpare plată din oţel inoxidabil • Dimensiuni: L de la 1000 
până la 2000 x a 400 x î 170 mm • Curatire rapida cu sistem de bascu-
lare • ventil plutitor cu racordare 1/2“ • 30 litri/minut rată de debit la 3 
bari • se pot utiliza până la 6 bari fără reductor de presiune 
• posibilitate de alimentare cu apă pe stânga sau pe dreapta • picioare 
de susţinere şi suport pentru perete zincate 
 
Modele cu instalaţii de încălzire: 
• pentru utilizare cu transformator 
(nu este inclus în pachetul de livrare!) 
• încălzire sub capacul ventilului plutitor 

Oţel inoxidabil

cu încălzire rezistentă la îngheţ până la cca. -15 °C

Se preteaza si la bovine de carne
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Adăpători model SUEVIA

Num. art. Descriere   RON

221000 adapatoare SUEVIA 10P 1/10 320  
22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000  
22366 Ventil de rezervă cu pană + duză 1/100 -  

Adapatoare SUEVIA 10P din plastic   
• Cuva din plastic special Aquathan. Calitate SUPER! • Ventil cilindric 
cu actionare foarte usoara, din bronz • Racord 1/2“ de sus • Cu suport 
intaritor din otel inox 

Num. art. Descriere   RON

22360 IDEAL adăpătoare SUEVIA Mod. 61 1 100  
22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000  
22366 Ventil de rezervă cu pană + duză 1/100 -  

221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60  

Adapatoare SUEVIA IDEAL 61   
• Pentru vaci, vitei sau cai • 4 puncte de fixare • Scurgere silentioasa de apa fara stropire! 
• Cuva din fonta emailata. Calitate SUPER! • Pret convenabil! • Racord 1/2“  

Num. art. Descriere   RON

22375 adapatoare SUEVIA 115 1 100  
SU1010179 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/10 -  
SU1020280 ventil cilindric de rezerva 1 -  

221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60  

Adapatoare SUEVIA 115   
• Cuva din fonta emailata. Calitate SUPER! • Poate fi reglata cantitatea de apa - sub clapeta - simplu, 
fara scule • Cu posibilitate de blocare! • Racord 1/2“ de sus sau jos • Debit de apa 14 l/min. la 5 bari 
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Cum funcţionează adăpătorile încălzibile de 24 V? 

Încălzirea apei de adăpat prin intermediul bazinului de adăpare este atât de simplă! Aveţi nevoie doar de o 
adăpătoare cu încălzire, un termostat şi un transformator (deoarece operează cu o tensiune de 24 volţi).
 
Care transformator - pentru câte bazine de adăpare? Foarte simplu! 
Dacă doriţi să operaţi un singur bazin de adăpare cu o putere 
de 80 watt, este suficient un transformator de 100 VA. Dacă 
conectaţi suplimentar un cablu de încălzire pe 24 volţi, trebuie 
doar să adunaţi consumul (=indicaţie watt) a cablului, obţinând 
astfel puterea minimă necesară a transformatorului. Nu calculaţi 
puterea transformatorului foarte exact, pentru a avea 
posibilitatea pentru extensii.  

La alegerea transformatorului să ţineţi seama de 
pierderea de putere prin cablul de alimentare. În acest 
catalog veţi găsi un exemplu de calcul şi un tabel cu 
valorile pierderilor.

Adapatoare cu încălzire 
(de ex. 222010)

Izolarea conductei

Tablă de protecţie pentru zona de muşcare (221975)

Cablu de încălzire cu protecţie contra 
îngheţului 24 V (22358, 223581) 
(dacă nu este racordat la un sistem de 
recirculare a căldurii)

Cablu de alimentare de 24 V pentru 
conectare la adăpătoare

Cablu de alimentare de 24 V pentru celelalte 
adăpători încălzibile sau cablu de încălzire

cutie de distribuţie, clasa de 
protecţie min. IP54

Transformator 230 V AC => 24 V AC 
100 Watt (222796), 200 Watt (222797), 
300 Watt (222626), 400 Watt (222798)

cutie de distribuţie, clasa de protecţie min. IP54

Termostat cu protecţie împotriva îngheţului 230 V, (222794)

Racord apă, cablu de racordare sau 
sistem de recirculare posibile

Racord reţea 230 V, siguranţe separate

Schema de racordare
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Pin 24 V - fără demontarea vasului de adăpare 
conectare la cablul de 24 V

80 W sau 50 W

Vas superior 
Element de încălzire 
Vas inferior

Num. art. Descriere   RON

222010 Adăpătoare H10, 80 W 1 48  
222005 Adăpătoare H10, 50 W 1 48  
222019 Suruburi forma „U“ pentru fixare - pereche 1 -  
221971 Colier de protecţie dimensiunea 2 1/4 48  
221975 Protecţie contra muşcării pentru ţevi 1 400  

rezista la inghet pana la -20°C

emailat 

Adapatoare H10 cu rezistenta antiiinghet si ventil cilindric, 24 V   
• se poate furniza cu o putere de încălzire de cca. 80 W sau cca. 50 W • Adapatoare din fonta emailata negru, 
formata din 2 buc (sus si jos) •  Vas inferior din fontă cenuşie, pulverizat cu vopsea neagră • Presiunea apei se 
poate regla de la ventil • Cu rezistenta de incalzire a cuvei si a ventilului impotriva inghetului • Usor de montat 
• Pentru alimentare cu tensiune 12 V - 100 W, de la un transformator (neinclus!) • Cu racord de sus sau 
de jos 1/2“ • Greutate 11,5 kg • Volum 1,6 l • Pentru montare pe perete sau teava • Se potriveste la 
sisteme de recirculare a apei • racord simplu la reţeaua de energie electrică prin dulapul de 
racordare care se găseşte în afară 

282

G1/2"  

G1/2"  

17
8

80

258

Außenabmessungen 222010

1�5

75

12

Adăpători cu protecţie împotriva îngheţului
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Capacul de pe partea inferioară a adăpătoarei şi 
structura închisă din zona supapei de admisie au 
efect izolator şi împiedică pierderea căldurii emise 
de cablul de încălzire.

cu încălzire conductă

Termostat exterior pentru 
protecţia la îngheţ

Dop scurgere

Num. art. Descriere Tensiune/putere   RON

222040 Adăpătoare HP20 fără încălzire ţeavă 230 V / ca. 31 W 1 60  
222050 Adăpătoare HP20 cu încălzire conductă 230 V / ca. 73 W 1 60  
222045 Adăpătoare HP20 fără încălzire ţeavă 24 V / ca. 31  W 1 60  
222055 Adăpătoare HP20 cu încălzire conductă 24 V / ca. 73 W 1 60  
222019 Suruburi forma „U“ pentru fixare - pereche - 1 -  
221971 Colier de protecţie dimensiunea 2 - 1/4 48  
221975 Protecţie contra muşcării pentru ţevi - 1 400  

4 variante cu încălzire auxiliară a conductei, 73 W fără încălzire auxiliară a conductei, 31 W

24 V 222055 222045
230 V 222050 222040

Rezistenţă la îngheţ până la cca. -25 °C

Adăpătoare de plastic încălzibilă cu ventil de ţeavă HP20 
24 V și 230 V 

• adăpătoare din plastic superior (PP) cu cablu de încălzire integrat • 222040 și 222045: Cablu de 
încălzire (cca. 31 W) pentru încălzirea adăpătorii şi a ventilului • 222050 și 222055: Cablu de încălzire 
(cca. 73 W) pentru încălzirea adăpătorii, ventilului şi până la 2 metri de conductă (încălzire conductă) 
• pentru adapatoarea de 24 V este necesar un transformator (care nu este inclus in pret) • cablu de 
încălzire uşor de schimbat • termostat integrat (temperatură de declanşare cca. +5 °C, temperatură 
oprire cca. +13 °C) • ventil de conductă uşor de manevrat din alamă • debit reglabil de apă (până la 11 
litri/minut) • racord de ½ ţoli de sus şi jos • adecvat pentru sisteme de încălzire cu recirculare • cu dopuri 
de scurgere pentru o curăţare facilă • adecvat pentru montarea pe conductă sau perete • greutate: cca. 
2 kg • volumul bazinului: 2,8 litri 

48
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Adăpători cu protecţie împotriva îngheţului

Dop scurgere

Termostat exterior pentru 
protecţia la îngheţ

Capacul de la partea inferioară a bazinului 
împiedică pierderea căldurii emise de cablul 
de încălzire.

cu încălzire conductă

Num. art. Descriere   RON

222062 Bazin de adăpare SH30 230V, fără încălzire auxiliară a conductei 1 56  
222063 Bazin de adăpare SH30 24V, fără încălzire auxiliară a conductei 1 56  
222064 Bazin de adăpare SH30 230V, cu încălzire auxiliară a conductei 1 56  
222065 Bazin de adăpare SH30 24V, cu încălzire auxiliară a conductei 1 56  
222019 Suruburi forma „U“ pentru fixare - pereche 1 -  
22192 Supapă cu plutitor de schimb, presiune mare 1/50 1.200  
22182 Ventil plutitor suplimentar pentru presiune mică 1/100 800  

4 variante cu încălzire auxiliară a conductei, 73 W fără încălzire auxiliară a conductei, 31 W

24 V 222065 222063
230 V 222064 222062

Jgheab de adăpare plutitor SH30 care poate fi încălzit   
• adăpătoare din plastic superior cu cablu de încălzire integrat • 222062 şi 222063: Cablu de încălzire 
(cca. 31 W) pentru încălzirea adăpătorii şi a ventilului • 222064 şi 222065: Cablu de încălzire (cca. 
73 W) pentru încălzirea adăpătorii, ventilului şi până la 2 metri de conductă (încălzire conductă) 
• termostat integrat (temperatură de declanşare cca. +5 °C, temperatură oprire cca. +13 °C) 
• cablu de încălzire uşor de schimbat • adecvat pentru sisteme de încălzire cu recirculare • pentru 
modelul cu 24 V este necesar un transformator (nu este inclus în pachetul de livrare) • capac 
ventil cu carabiniere pentru acces rapid • volum: 5 l • debit de apă: cca. 6,5 l/min (2-3 bari) 
• racord la apă de 1/2 ţoli, posibil pe stânga sau dreapta • cu ventil art. 22182 conceput 
şi pentru racordarea la presiune mică • incl. dop de scurgere pentru o curăţare facilă 
• adecvată pentru fixarea pe perete şi conducte • greutate: 2,7 kg 

Nou!
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5 x adăpători cu putere absorbită 100 Watt = 500 Watt
4 x cablu de încălzire anti-îngheţ 24 V de câte 30 Watt = 120 Watt
1 x cablu de încălzire anti-îngheţ 24 V de câte 15 Watt = 15 Watt
Putere totală consumator = 635 Watt
Luarea în considerare a pierderilor de putere (pauşal 15 %)  
635 Watt x 1,15

= 730 Watt

  
Astfel, se poate selecta dintre două transformatoare,  
fiecare cu câte o putere de 400 Watt.

 

În cazul în care doriţi să utilizaţi o adăpătoare cu o putere 
de 80 W (Pzu), este necesar un transformator de 100 W 
(#222796). Dacă doriţi să racordaţi suplimentar încă un 
cablu de încălzire de 24 V, adăugaţi pur şi simplu puterea 
absorbită (= indicaţie Watt) a cablului. 

De asemenea, aveţi în vedere pierderea de putere prin 
conductele de alimentare (vezi exemplul de calcul). 

Puteţi obţine astfel puterea minimă necesară a transforma-
toarelor. Nu măsuraţi cu exactitate transformatorul, pentru a 
avea posibilitatea de extindere.  

Ce transformator trebuie ales?

Num. art.  RON

222794 1/30  

Termostatul cu protecţie anti-îngheţ ar 
trebui să fie instalat în cel mai rece loc. 

Termostat antiinghet   
• Se potriveste la toate sistemele de incalzire a conductelor de apa • Cu sonda exterioara de masurare 
a temperaturii pentru o conectare automata • IP 54 • în carcasă protejată contra pulverizării cu apă 
• putere maxim admisă 3,6 kW 
 
Avantaje: 
• instalaţia de protecţie anti-îngheţ nu este cuplată, dacă nu există pericol de îngheţ 
• termostatul cuplează sau decuplează automat elementele de protecţie anti-îngheţ 
• temperatura de reacţie poate fi reglată liber 

Microsiguranţe de automobil 
din comerţ pentru o utilizare 
sigură a instalaţiei

Num. art. Voltaj  RON

222796 100 VA 1  
222797 200 VA 1  
222626 300 VA 1  
222798 400 VA 1  

Transformator pentru încălzirea bazi-
nului   
• transformă tensiunea de 230 volţi în 24 volţi • Se poate utiliza 
la toate adapatorile cu rezistente antiinghet • protecţie împotriva 
scurt-circuitului şi supra-sarcinii printr-o siguranţă pentru automo-
bile, uşor de înlocuit, în circuitul curentului de ieşire • transforma-
toarele sunt protejate suplimentar împotriva supraîncălzirii printr-un 
limitator de temperatură (resetare automată după răcire) • IP 65 
(transformator)/IP 20 (conexiune) 

Num. art. Descriere  RON

22358 1,5 m  15 W 1/60  
223581 3,0 m  30 W 1/60  

Conductă de încălzire cu protecţie 
anti-îngheţ 24 V   
• Pentru incalzirea la nevoie a conductelor de racordare la adapatori 
• IPX7 • pentru utilizare este nevoie de un transformator de 24 V 

Accesorii antiinghet
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Num. art.   RON

221975 1 400  

Protecţie contra muşcării pentru ţevi   
• protecţie fiabilă pentru ţevile echipate cu cablu de încălzire şi izolatori 
• tablă de oţel zincată galvanic • grosimea materialului: 1 mm 
• lungime x lăţime x adâncime: 1000 x 132 x 80 mm 

Num. art.  RON

221765 1/150  

Prelungitor din bronz pentru tija antiinghet   
Se potriveste la Tija antiinghet 221760 si 221761 • necesar la adpătătoarele 22500 şi 22504, respectiv 221871 
• Se utitlizeaza si pentru adaptarea la racord a altor tipuri de adapatori • 1/2 „ IG/AG • prelungeşte racordul la 
apă cu 30 mm 

Racord 1/2“ 
nu este adecvat pentru sistemele cu recirculare

Num. art. Descriere  RON

221760 Tijă de încălzire cu cablu de racordare de 60 cm şi manta de protecţie din sârmă împletită 1/40  
221761 Tijă de încălzire cu cablu de racordare de 250 cm fără manta de protecţie 1/40  

Tija antiinghet pentru adapatori   
• Se monteaza in racordul de apa de 1/2“  • este posibilă montarea de sus şi de jos • Tija de încălzire este dotată 
cu un termostat cu cea mai modernă tehnologie cu semiconductori - lucrează economisind energie şi nu necesită 
întreţinere • se recomandă utilizarea unui termostat de protecţie anti-îngheţ 222794 în conductă • Se conecteaza 
la un transformator • Date alimentare electrică: 24 V, 60 W • îndeplineşte cerinţele DIN EN 60 335 -1 

Accesorii antiinghet



48

 Ø 15 mm  Ø 22 mm 
½"

 Ø 28 mm
¾"

 Ø 35 mm
1"

 Ø 42 mm
1 ¼"

 Ø 48 mm
1 ½"

 Ø 60 mm
2"

 Ø 76 mm
2 ½"

- 45 °C - 45 °C - 40 °C - 40 °C - 35 °C - 30 °C - 25 °C - 20 °C

Cabluri de încălzire cu protecţie împotriva îngheţului

Conductă   

cu izolare (min. 13 mm) cu protecţie 
contra îngheţului până la

  

• împiedică îngheţarea conductelor de apă 
• termostatul din conducta de încălzire cuplează automat cablul 
  
La ce trebuie să aveţi grijă în cazul conductelor de încălzire de 230 V: 
•  cablul de încălzire trebuie montat întotdeauna pe partea inferioară a 

conductei
• conducta de apă trebuie împământată 
•  cablurile de încălzire 230 V sunt gata pentru a fi conectate la o sursă de 

curent cu circuit de protecţie (dispozitiv de protecţie contra curenţilor 
reziduali, diferenţiali 30 mA) 

•  cablurile de încălzire nu trebuie să fie scurtate şi din acest motiv trebuie 
comandate de lungimea potrivită

•  lungimea suplimentară poate fi bobinată în jurul conductei (ţineţi seama că 
aici este nevoie să se menţină o distanţă între spire de min.  15 mm).

•  cablurile de încălzire să nu fie pliate, iar raza max. de îndoire de cca. 50 
mm să fie respectată

•  cablurile de încălzire pot fi fixate pe conductă cu bandă izolatoare sau cu 
bandă din aluminiu (222809)

Num. art.  RON

222809 1/54  

Sfat: la conductele din plastic este întodeauna nevoie de banda adezivă 
din aluminiu - altfel nu se transmite căldura cablului de încălzire 

Bandă adezivă din aluminiu   
• 100 m • 50 mm • Pentru transmiterea caldurii in conductele din plastic 
• pentru o conducta de 3/4“ si 3,5 m lungime este nevoie de cca. 25 m de 
bandă adezivă din aluminiu 

Num. art. Lungime Watt la 0 °C  RON

223582 1 m 16 W 1/16  
223585 2 m 32 W 1/16  
223586 4 m 64 W 1/16  
223587 8 m 128 W 1/16  
223588 12 m 192 W 1/16  
223590 14 m 224 W 1/16  
223589 18 m 288 W 1/10  
223591 24 m 384 W 1/10  
223592 37 m 592 W 1/5  
223593 49 m 784 W 1/5  

A nu se monta în zona de acces a animalelor - aici se utilizeaza 
doar cabluri de încălzire cu rezistenţa de 24 V! Atenţie: cablul de 
încălzire nu poate fi scurtat!

max. -45 °C 

Cablu de încălzire cu protecţie  
anti-îngheţ şi termostat, 230 V    
• menţine conducta de apă fără îngheţ până la max. -45° C • termostat integrat (temperatură de declanşare 
cca. +5 °C, temperatură oprire cca. +13 °C) • Nu se preteaza pentru conducte de incalzire termica! 
• în caz de izolare suplimentară, nu izolaţi şi termostatul • Protejati zonele unde au acces animalele! 
• IPX7 • verificat VDE (Uniunea Electrotehnicienilor Germani) 

•  în cazul utilizării la conducte din material plastic, înainte de montarea 
cablului de încălzire, conductele trebuie înfăşurate cu bandă din  
aluminiu (222809) 

•  conducta şi cablul de încălzire ar trebui izolate cu o izolaţie  
de min. 13 mm.

•  termostatul cablului de încălzire ar trebui să fie montat în cea mai  
rece poziţie a conductei

• termostatul trebuie să fie izolat numai moderat 
• nu utilizaţi conducte de încălzire 230 V în zona de muşcare a animalelor 
•  montarea trebuie să fie efectuată conform VDE0100 de către un  

specialist calificat
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Accesorii antiinghet

Cutie de comandă pentru 
AquaLine Digital

Cutie de comandă pentru 
AquaLine Classic

Num. art. Descriere  RON

22331 AquaLine Classic 1  
223073 AquaLine Digital 1  

• Supapă de aerisire la radiator • construcţie optimizată a 
radiatorului din oţel inoxidabil pentru un debit eficient • 
carcasă electronică izolată de înaltă calitate din poliamidă, 
pentru prevenirea formării condensului 

Pompă de recirculare a apei AquaLine 
Pompă de recirculare cu unitate de încălzire integrată 

AquaLine este soluţia ideală pentru alimentarea animalelor cu apă la o temperatură reglată, prin instalaţii de 
adăpare cu o lungime a conductei circulare de max. 250 m (la conducte de 3/4“). Apa aflată în mod constant în 
mişcare şi sistemul de încălzire cuplabil oferă o dublă protecţie împotriva îngheţului. 
 

AquaLine Classic:
• 3000 W / 230 V 
• regim de funcţionare pentru iarnă şi vară (cu/fără încălzire)  
• reglare automată a temperaturii apei 
• decuplare automată la încălzire excesivă 
•  afişare separată a stărilor de funcţionare ale pompei şi ale 

unităţii de încălzire prin ledurile de control de la unitatea 
de comandă

•  montare simplă cu ajutorul unui specialist în unităţi de 
încălzire şi instalaţii sanitare

•  nevoie de spaţiu redusă ca urmare a construcţiei modulare, 
compacte

•  necesită puţine lucrări de întreţinere datorită materialelor 
de calitate superioară

• cu kit de fixare pentru montarea pe perete 
• 2 ani garanţie 
 

AquaLine Digital: 
• sondă PTC cu termostat digital de reglare 
•  reglare exactă a temperaturii nominale pe display-ul 

cutiei de comandă (10 °C până la 25 °C)
• afişarea temperaturii măsurate pe display 
•  semnal acustic şi optic la depăşirea temperaturilor-

limită (5 °C / 30 °C)
•  monitorizarea debitului cu semnal acustic şi optic  

şi întreruperea automată a încălzirii la coborârea 
sub debitul minim de 6 l/min
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În pachetul de livrare sunt incluse următoarele accesorii pentru realizarea 
tubulaturii: 1 x supapă de siguranţă împotriva suprapresiunii, 3 x supape 
automate de aerisire şi 1 x supapă de reţinere. Tubulatura trebuie 
realizată şi verificată de către personal specializat corespunzător!

La diametrul conductei de 3/4“ este posibilă o conductă circulară 
până la 250 m. Înălţime max. de pompare: 6 m.

Montare cu sistem BYPASS – Prin intermediul robinetelor cu bilă pompa poate fi separată 
simplu şi rapid de conducta circulară. Prin intermediul celor două îmbinări filetate cu auto-
etanşare, pompa poate fi demontată rapid şi necomplicat, după separare.

Conducta de adaptare

Protecţie de muşcare pentru 
materialul izolator şi cablu

Material izolator

Adăpători, adecvate pentru sisteme 
de recirculare (de ex.  221851)

Cablu de alimentare pentru 
priza de 16 A pentru Aqualine

Întrerupător pornit-oprit pen-
tru Aqualine

Dulap de comandă cu dispozitiv 
de protecţie la curenţi reziduali 
diferenţiali Aqualine 30 mA

Filtru de apă

Robinet de scurgere

Robinet cu bilă

Afişaj debitmetru

Manometru de suprapresiune

Supapă de aerisire automată

Supapă de siguranţă la suprapresiune

Supapă de sens unic cu bilă

Aqualine (22331, 223073)

Zonă de îngheţ Zonă rezistentă la îngheţ

Conducta circulară trebuie să fie izolată corespunzător în întregime în cazul unor temperaturi de îngheţ! În 
zona de muşcare, izolaţia şi cablurile electrice suplimentare trebuie protejate împotriva muşcăturilor.

Schema de racordare AquaLine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



51

Schema de racordare

Izolaţie conductă

Etanşare izolaţia fundului

Furtun din oţel împletit

Benzi de etanşare duble

Supapă cu plutitor

Bilă

Izolaţie din spumă poliuretanică rigidă PU

Scurgere rapidă

Soclu de urcare din beton (grosime min. 15 cm)

Adâncime fără îngheţ (0,8 - 2,0 m - în funcţie de regiune)

Conductă de apă, 1/2“

Fund deschis, pentru a permite căldurii din sol să urce

Conductă: Diametru minim 30 cm 

Ventil plutitor cu debit de apă de până 
la 35 l/min Orificii de scurgere mari

Num. art. Descriere Lu x La x In   RON  

223600 Termo-adăpătoarea Duo 108,5 x 70 x 52,5 cm 1 4   
223610 Termo-adăpătoarea Duo 60 x 70 x 52,5 cm 1 8   
223601 Ventil plutitor de schimb - 1/30 -   

rezistent la îngheţ până la cca. -30 °C

Numărul minim de animale recomandat
• duo 20 animale 
• uno 10 animale 

Termo-adăpătoare Duo şi Uno   
• pentru alimentarea cu apă a până la 30 de animale (Duo) respectiv 15 animale 
(Uno) • volum: 100 l (Duo) resp. 40 l (Uno) • incl. ventil plutitor cu debit de apă de 
până la 35 l/min • nu este necesar un racord electric • izolaţie crescută 
datorită pereţilor dubli cu umplutură de spumă termoizolantă • împiedică apariţia 
gheţii datorită apei care curge 
• temperatură constantă a apei, confortabilă în orice moment al anului pentru 
animale (cca. 3 până la 5 °C iarna, 
cca. 10 până la 12 °C vara) • golire rapidă şi spălare rapidă datorită orificiilor de 
scurgere mari cu ø 100 mm (Duo: 2x, Uno: 1x) • racord ½ ţoli • carcasă închisă ce 
împiedică murdărirea şi asigură o igienă optimă a apei • incl. garnituri de podea, 
garnituri de schimb pentru ventilul plutitor şi dopuri de scurgere, furtun de inox 
flexibil, izolaţie ţevi, ancoră 
pardoseală 

Adăpători cu protecţie împotriva îngheţului

Se preteaza si la bovine de carne
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Num. art.   RON  

22343 1 8   

Adapatoare cu nivel constant si protectie  
antiinghet ISOBAC   
• Montare pe soclu din beton • Cu pereti dubli izolati termic • Partea de jos este 
izolata termic in intregime • Adapatoare cu 2 locuri de adapare • Rezistenta 
antiinghet pana la -20 °C! • Cu nivel constant de apa, debit 34 l/min la 4 bari • 
nivel de apă scăzut şi debit ridicat: în acest fel evitaţi 
depunerea substanţelor organice pe fundul bazinului şi dezvoltarea unor culturi 
de bacterii, care 
favorizează inflamarea ugerului şi diareea la viţei • Prevazuta cu scurgere la 
mijloc (in canal sau inspre fata), pentru o curatare rapida si usoara! • Ideala 
pentru 30 de bovine • Incalzire 100 W (2 rezistente de 50 W/ 24 Volti!) • Se 
conecteaza la un transformator (se livreaza fara transformator!) • Cu bec de 
control • Racord 1/2“ de jos • Dimensiuni: 96 x 45 x 42 cm • Greutate: 10,5 kg 

Art. 221132: pentru 
utilizare cu transformator 
(nu este inclus în pachetul 
de livrare!)

Num. art. Descriere   RON

221130 Adapatoare cu ventil, simpla 1 12  
221131 Adapatoare cu ventil, dubla 1 9  
221132 Încălzire suplimentară 1 -  
221133 Ventil suplimentar pentru adapatoarea cu ventil 1 -  

Dimensiune  

Adăpătoare simplă L 300 x l 375 x H 400 mm
Adăpătoare dublă L 300 x l 760 x H 400 mm

Adapatoare INOX cu ventil   
• disponibil cu un bazin de adăpare (5 litri) sau cu două bazine de adăpare (10 litri) • adăpătoare din oţel inoxida-
bil • curăţare simplă a jgheabului de adăpare prin ridicarea valvei de presiune • racordare bilaterală 3/4“ • adecvat 
pentru racordarea la conducta de circulaţie, totodată şi posibilitatea de racordare unilaterală • ventil robust ¾‘‘ 
• posibilitate de montare pe conductă sau pe perete. Încălzire suplimentară disponibilă opţional; anexarea se 
face în exterior, pe latura inferioară a vanei de adăpare; pentru art. 221131 sunt necesare 2 instalaţii de încălzire 
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Cântare şi aparate de măsurare

Num. art. Descriere   RON

291310 PS1000 (până la 500 kg) 1 8  
291311 PS2000 (până la 1000 kg) 1 6  
291312 PS3000 (până la 1500 kg) 1 7  
291314 Suport pentru unitatea de afişare 1/5 -  

Date tehnice PS 1000 PS 2000 PS 3000

Capacitate: 500 kg 1.000 kg 1.500 kg
Capacitate de supraîncărcare: 150 % 150 % 150 %
Rezoluţie: 0,2 kg 0,5 kg 0,5 kg
Precizie de cântărire: 0,1 % (+/- 0,5 kg) 0,1 % (+/- 1 kg) 0,1 % (+/- 1,5 kg)
Greutate platformă: 27 kg 48 kg 127 kg
Dimensiuni platformă (L x l x H): 1416 x 514 x 64 mm 1498 x 762 x 64 mm 2000 x 1000 x 100 mm

Cântar pentru animale PS
în 3 mărimi 

Cântarele pentru animale PS cu o capacitate de 500 
kg, 1000 kg, respectiv 1500 kg înseamnă o operaţie 
de cântărire simplă, confortabilă şi precisă. Acestea se 
caracterizează printr-o instalare şi utilizare foarte simple şi 
în plus nu necesită practic întreţinere. 
 
Platformă PS 1000 / PS 2000 
• capacitate: 500 kg (PS 1000) resp. 1000 kg (PS 2000) • 
construcţie din oţel robustă, acoperită cu vopsea cu pulbere 
si suprafaţă antiderapantă delimitată, 
cu scări pe ambele părţi şi picioare cu înălţime reglabilă 
pentru compensarea denivelărilor • mobilă datorită 
greutăţii reduse şi a mânerelor integrate 
 
Platformă PS 3000 
• capacitate: 1.500 kg • construcţie din oţel extrem de 
robustă, acoperită cu vopsea cu pulbere si suprafaţă mare, 
concepută pentru animalele mari • covorul antiderapant 
din cauciuc integrat oferă o susţinere deosebit de bună 
 
Unitate pentru afişare 
• ecran LCD (PS 1000/2000) resp. ecran LED (PS 3000) cu 
afişare digitală • cablu de legătură cu platforma de 5m • 
alimentare de la reţea sau de la baterie de 230V (blocul 
de reţea şi bateriile sunt incluse în pachetul de livrare) • 
interfaţă RS232(Full-Duplex) pentru conectarea impri-
mantelor, ecranelor externe, etc. (cablu RS232 inclus în 
pachetul de livrare) 
• decuplare automată • carcasă din oţel inoxidabil (PS 
1000/2000) 
resp. plastic ABS de înaltă calitate (PS 3000) • incl. suport 
de perete 
• suport (înălţime 1m) disponibil opţional 
 
Funcţii 
• Hold (funcţie de cântărire a animalelor): Greutatea medie 
stabilită în primele secunde după urcarea pe cântar rămâne 
pe ecran până la urcarea următorului animal pe platformă. 
Ideal pentru fluctuaţiile de greutate la urcarea animalelor 
agitate. • Print: Trimitere date către interfaţa RS232. 
• Units: Comutare afişaj între kg şi lb. • Tare: Funcţie TARA 
(afişaj al greutăţii nete). 

Se preteaza si la bovine de carne
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Num. art.   RON

291320 Cantar complet 1  

Date tehnice  

Capacitate: 1.500 kg
Capacitate de supraîncărcare: 110 %
Rezoluţie: 0,5 %
Precizie de cântărire: 0,01 % (+/- 1,5 kg)
Greutate platformă: 380 kg
Dimensiuni platformă (L x l x H): 266 cm × 88 cm × 200 cm

Aniscale cantar pentru animale   
Cântarul pentru animale cu suport de cântărire este ideal pentru cântărirea
animalelor de talie mare. Animalele pot fi conduse ușor în cușcă și pot fi
menținute pentru procesul de cântărire. Cântarul pentru animale poate fi
integrat în instalațiile de prindere sau pasarele.
Suportul de cântărire
• platformă de cântărire acoperită cu covor din cauciuc • așezare sigură a
animalelor, amortizare fonică • model foarte robust • galvanizată la cald
• cu 2 uși glisante, față și spate • incl. 2 panouri de 2,40 m • se integrează
ușor în instalațiile de prindere din palisade sau pasarele

Num. art. Descriere   RON

291324 Platformă de cântărire cu set de cântărire 1 1  
291325 Suport de cântărire (platformă de cântărire, 2 panouri, 2 uși glisante) 1 1  
291321 Platformă de cântărire individuală 1 1  
291322 Set de cântărire (bare de cântărire cu afișaj display) 1 1  

Num. art. Descriere   RON

442620 Uși glisante, individuale 1 1  
442591 Element de gard fără poartă 1 1  
442621 Cadru de conectare pentru panouri 1 1  
291323 Suport pentru afișaj display pentru set de cântărire 1 1  

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Se preteaza si la bovine de carne

Cantar bovine
Set de cântărire
• bara robustă de cântărire se montează sub cușca de cântărire • mânere
la nivelul barelor de cântărire pentru ridicare și așezare ușoară • display cu
mânere manevrabile • cu afișaj LED • cu baterie, timp de funcționare per
încărcare de aprox. 30 h • adaptor de rețea inclus • suport pentru display
disponibil opțional
Funcții:
• funcția de stabilizare asigură determinarea precisă a greutății, în cazul în
care animalul se mișcă • funcție Tara • sumare posibilă
Setul complet este compus din suportul de cântărire și setul de cântărire.
Pentru conectarea cântarului pentru animale cu o instalație de prindere, 
utilizați cadrul de conectare, pentru a nu obține un rezultat de cântărire greșit.
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Standuri de contentie bovine

Stand hidraulic automat de con-
tentie si tratament   - cu posibili-
tate de cantarire a animalelor
Sistem de ridicare: hidraulic cu comanda electrica.
Poate fi tras pe roti prin grajd.
Mecanismul de ridicare a animalelor este alimentat cu putere 
hidraulică și electricitate de 230 volți. 
Există manete pe ambele părți pentru a controla sistemul 
hidraulic.
Când animalul este ridicat, acesta nu poate sa dea înapoi.
Prevazut cu manseta pentru îngrijirea unghiilor și o priză 
electrică externă pentru iluminat.
Mecanismul de deschidere și închidere a gâtului poate fi 
controlat prin comanda hidraulică.
Ideal pentru îngrijirea unghiilor de bovine și inseminare 
artificială sau tratamente. 
Ridică animalul pentru întreținerea picioarelor din față și din 
spate a animalului cu mecanismul de ridicare.
Podea antialunecare acoperită cu cauciuc. 

Material: profil din oțel zincat la cald
Dimensiune: 210 X 210 X 91 cm.

Ca si optiune poate fi prevazut cu sistem 
de cantarire digital.

Stand de contentie si tratament 
pentru bovine - manual
Stand de contentie bovine
Fabricat din teava patrata din otel zincat la cald. 
Foarte solid lucrat. 
Cu poarta de prindere automata.  
Sistem de ridicare reglabil. 
Cu protap si roti de transport poate fi transportat orinde. 
Podea antialunecare din cauciuc.
Sistem de ridicare inteligent. 
Sistem de imobilizare reglabil.

Dimensiuni 195 x130 x 115 cm

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!
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Stand contentie si tratament cu 
poarta speciala model american
Standul este conceput ca tratamentul să fie usor si pentru animal si 
pentru fermier -  acest stand oferă o serie de caracteristici care îl fac 
unul dintre cele mai sigure standuri de pe piață pentru animale și 
operatori. 
Cu „sistemul de blocare progresiva” (care este garantat pe viață) si 
patentat, bovinele sunt controlate de presiunea laterala a standului, 
mai mult decât de puterea operatorului. 
Niciodată nu a fost atât de ușor de utilizat un stand cu strângere 
manuală. O singură persoană poate controla intreg standul, strân-
gerea și ieșirea laterală dintr-un singur loc cu un efort minim. 

Acest stand este proiectat pentru a se potrivi marimii bovinelor – el 
se reglează la lățimea corectă de blocare pentru a se potrivi animal-
elor de orice dimensiune. Prevazut cu module articulate și lambriuri 
detașabile pentru tratarea piciorului și a ugerului. 
Peretele lateral fixează întregul corp al animalului cu un singur 
mâner. 
Cu poarta de prindere bovine de toate dimensiunile TTHG91, animal-
ele pot fi capturate manual sau automat. 
Nu este nevoie să presetați lățimea gâtului. 
Poate fi dotat si cu opțiunea suplimentară de fixare a capului folo-
sind un lanț special

Caracteristici tehnice: 
- poarta cu imobilizare automata sau manuala si eliberare animal 
+ iesire laterala (selectie)
- Deschidere a peretelui lateral dreapta, pentru selectie si eliber-
are animale. Prevazut cu module detasabile pentru tratamente la 
uger sau picoare
- Poarta de intrare in stand – inchide si deschide drumul inspre 
stand
- Imobilizare sigura a animalului prin strangerea inspre interior 
sau exterior a peretelui lateral cu o singura maneta. Partea late-
rala a animalului se fixeaza stabil pe toata latura simplu si rapid.
- Reglarea rapida a latimii standului cu o singura maneta
- Poarta speciala – pentru prindere manuala sau automata ani-
male de orice marime. Nu trebuie reglata latimea gatului inainte! 
- Optional cu lant de fixare cap.

Dimensiuni: 
inaltime ext. 202 cm - int. 170 cm, latime ext. 133 cm - int. 75 cm, 
lungime ext. 242 cm - int. 222 cm, Greutate: 750 kg. 
Made in USA

Nr. art. TTS04

Grilaj de protectie  pentru bovine cu coarne pentru 
poarta de prindere speciala model american
Ideal pentru bovine cu coarne!

Se fixeaza pe partea exterioara a portii de prindere. 
Recomandat în special pentru capturarea bovinelor cu coarne lungi. 
Proiectat din oțel galvanizat la cald pentru asamblare ulterioară.
Poate fi închis pentru a prinde animalul usor, poate fi rotit rapid în lateral pentru tratament sau 
eliberare. 
Direcția de rotație este la dreapta vazut din dreapta animalului.
Grilajul permite operatorului accesul în condiții de siguranță la bovinele cu coarne lungi și are mai 
mult spațiu pentru a se deplasa lateral, în comparație cu grilajele din două părți

Dimensiuni adincime 60 cm, greutate 42 kg

Nr. art. TTKORB11

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Standuri de contentie bovine de carne
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Stand de contentie si tratament cu poarta 
de prindere model american
Cu ajutorul standului de tratament TTRB06, toate funcțiile de operare sunt la 
înălțimea corpului uman, astfel încât chiar și persoanele mai mici să îl poată 
opera cu ușurință. 
Cu poarta de prindere TTAHG91 model american, vă puteți prinde bovinele 
manual sau automat. 
Ușa glisantă de la intrare, care poate fi închisă rapid, împiedică împingerea 
altor animale în standul de tratament. 
Datorită tevilor laterale detașabile, aproape fiecare parte a corpului animalu-
lui poate fi accesată din exterior. 
Animalul este fixat în siguranță de baza gâtului. 
Accesul sigur la bovine este astfel posibil pentru operator sau medicul 
veterinar. 
În plus, capul poate fi fixat cu un lanț de cap prietenos cu animalele, ceea ce 
usureaza de ex. crotalierea.
Stand are un raport pret calitate foarte bun si are multiple posibilitati de 
extindere cum ar fi:
- set accesorii pentru tratament ongloane 
- grilaj de protectie coarne, - cantar, - panouri de intarcare si dirijare, 
- bara fixare spate (articole optionale si nu sunt incluse in pret)

Date tehnice: 
inaltime ext. 200 cm - int. 171 cm, 
latime ext. 130 cm - int. 80 cm, 
lungime ext. 245 cm - int. 218 cm
Greutate: 650 kg

Nr. art. TTRB06

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate! Grilaj protectie la coarne optional

Sisteme de contentie si tratament bovine

Set accesorii pentru standul de trata-
ment ongloane TTRB06
Setul de accesorii pentru îngrijirea unghiilor la standul de prindere TTRB06, 
constau dintr-un troliu pentru picioare fata, care este reversibil și are o 
manivelă de siguranță. 
Un troliu pentru picioare spate, care este detașabil și are o manivelă de 
siguranță. 
Echipament cu hamuri pentru trolii și centuri încrucișate pentru piept și 
coapse.

Cu aceste accesorii, se pot îngriji usor 
unghiile și se poate facilita usor 
tratamentele veterinare

Nr. art. TTRBK

Dispozitiv bara fixare spate
Bara din spate este un accesoriu pentru standurile de tratament TTRB06 
constând dintr-o bară pentru spate și suporturi unghiulare cu un rând 
de clichete. Restricționează raza de mișcare a animalului. Faciliteaza 
lucrul confortabil chiar și cu vite tinere datorită reglării înălțimii. O fixare 
constantă este posibilă chiar și la animalele nervoase.
Greutate 40 kg

Nr. art. TTRBH
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Poarta de prindere model american
Din otel foarte solid. Vopsea de calitate

Cu prindere si reglare automata a marimii gatului.
Maneta cu sistem de inchidere sau deschidere foarte usor, cu o 
singura mana, poate fi montata pe stanga sau pe dreapta.

Dimensiuni 185 x122 cm, Deschidere 66 cm.

Capul se poate fixa cu un lant (neinclus).

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Num. art.   RON

TTAHG91 Poarta model american 1  

Cadru de sustinere si stabilizare poarta de prindere 
model american
Cadrul este o construcție tubulară stabilă din oțel zincat prevazut cu piese de legătură in fata pentru 
poarta de prindere, iar in spate pentru fixarea panourilor de la tarcul de contentie model economic 
sau alte tipuri. 
În plus, este esențial pentru instalarea în condiții de siguranță a portii de prindere Priefert TTAHG91. 
Cadrul + poarta sunt stabilizate de greutatea animalului care sta in picioare pe placa da jos.

Dimensiuni: 
inaltime 200 cm, latime 70 cm, greutate 45 kg

Num. art.   RON

TTAHGS12 Cadru sustinere 1  

Lant special pentru fixare cap bovine la poarta 
model american
Lucrul direct la capul vitelor este una dintre cele mai periculoase activități în creșterea ani-
malelor. Cu lanțul special fixați capul animalului, astfel încât să îl puteți examina sau trata 
în siguranță. Mai ales atunci când se folosește un instrument ascuțit - de exemplu pentru 
a deschide un chist pe ureche sau ochi - vitele fixate nu pot răni medicul veterinar

Aplicarea lanțului de cap
Lanțul pentru cap este conceput pentru a fi utilizat cu poarta de prindere model american 
TTAHG91. În timpul funcționării normale a portii, fără ca si capul să fie complet fixat, 
lanțul atârnă în ochiul prevăzut pe poarta. 
Dacă trebuie să lucrați la capul unui animal, vitele pot fi fixate în doar cateva miscari. 
Lanțul se agăța pe partea opusă și se plaseza liber peste botul animalului. 
Acum botul poate fi tras în jos folosind lanțul. Apoi, lanțul se tensioneaza peste capul 
vacii și se introduce in suportul special care il fixeaza. 
Capul animalului este acum fixat în toate direcțiile, astfel încât examinarea sau tratamen-
tul pot fi facute în siguranță.

Num. art.   RON

TTHC Lant special 213 cm 1  

Sisteme de contentie si tratament bovine
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Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Set tarc de prindere si contentie si tratament
Ideal pentru bovine de carne!
Pentru prinderea usoara si tratarea bovinelor pe pasune sau in ferma. 
Fabricat din otel zincat la cald. Foarte solid lucrat din teava rotunda si ovala (30 x 50 x 1,5 mm). 
Prevazut cu poarta de prindere speciala model american, vopsita.
Poate fi extins in diferite moduri adaugand mai multe elemente necesare.

Setul contine urmatoarele elemente:
Art. 442595 Panou pajiste cu poarta 300 cm h poarta 220 cm latime poarta 109 cm - 2 buc. 
Art. 442592 Panou pajiste 300 cm, h 170 cm- 3 buc.
Art. 442593 Panou pajiste 360 cm, h 170 cm - 2 buc.
Art. 442591 Panou pajiste 240 cm, h 170 cm - 1 buc.
Art. 442620 Poarta culisanta 85 x 200 cm - 1 buc.
Art. TTHGS12 Cadru de stabilizare poarta 80 x 200 cm - 1 buc.
Art. TTAHG91 Poarta de fixare model P91 125 x 175 cm  - 1 buc.

Sisteme de contentie si tratament bovine

Elemente de extindere tarc
pentru construirea de locuri de trecere și tarcuri mobile de tratament
Din teava rotunda sau patrata din otel zincat la cald.
Pentru construirea de tarcuri mobile sau fixe de tratament impreuna 
cu panourile de pasune.
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Set tarc de prindere si dirijare model basic
Prinderea și fixarea manuală a bovinelor de carne prezintă un risc ridicat de rănire pentru toți oamenii implicati. Cu ajutorul sistemului de tratament basic, 
creste siguranța tuturor celor care sunt implicați în munca cu animalele. După finalizarea tratamentului, următoarea bovină care așteaptă pe aleea de 
dirijare poate fi tratată imediat - acest lucru înseamnă, de asemenea, că veterinarul nu trebuie să aștepte mult timp inutil.

Sistemul basic de tratament constă din - poarta model american TTAHG91 cu suport și lanț pentru fixarea capului, - două panouri laterale - unul 
dintre ele cu ușă - (P10 și WT10), - un cadru de pasarelă AF și - ușa glisantă AAG. Alte două elemente de gard P10 formează o forma conica pentru 
intrare dirijata. Alternativ, cele patru elemente de gard pot fi combinate pentru a forma un patrat cu o ușă. Datorită versatilității sale, configuratia 
formează sistemul de bază esențial pentru fermierul profesionist de bovine de carne. Pentru efectivele mai mari, sistemul de tratament basic poate fi extins 
in functie de necesitati, toate componentele pot fi adaugate si pe parcurs

Nr. art. TTFAKL
Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Set tarc de prindere si dirijare Longhorn 
pentru bovine cu coarne
Standul Longhorn cu grilaj de protectie coarne este un dispozitiv masiv de siguranță 
pentru bovine cu coarne lungi. 
Poarta se deschide ca o foarfecă si prinde, de asemenea, vite cu coarne proeminen-
te, fără ca animalele să fie nevoite sa intoarca capul. 
Un alt factor decisiv pentru lucrul în siguranță cu bovinele cu coarne este grilajul de 
protectie coarne. Este atașat standard la poarta de prindere Longhorn. 
Coșul cu două aripi împiedică scăparea animalelor înainte ca poarta să fie închisa și 
poate fi pliat la stânga și la dreapta după prindere.
Tarcul de prindere este alcătuit din panouri speciale cu forma conica in zona capului, 
care sunt potrivite pentru vitele cu coarne lungi. Toate panourile sunt zincate la cald. 
Dacă ușa laterală a unității este deschisă, aceasta se închide direct în spatele ani-
malului și animalul este fixat din toate partile ca într-o „cusca de tratament” sigură. 
O altă ușă de trecere (pe partea opusă) creează un pasaj complet în spatele vitelor. 
Această a doua ușă închide, de asemenea, pasajul de dirijare în timpul tratamentu-
lui, astfel încât urmatorul animal nu poate sa intre peste cel din stand. 
Setul este compus din:
1x poarta Longhorn cu grilaj (TTLHHGK)
1x cadru de sustinere poarta Longhorn (TTLHHGS)
1x panou Longhorn fără ușă (TTLHP19)
1x panou Longhorn cu ușă (TTLHWT19)
1x suport pentru poarta culoarului de dirijare (TTWTTRH)
2x bara sustinere in partea de jos (TTLHF)
4x bara curbata superioara  (TTLHB)
Nr. art. set complet LFAK

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Sisteme de contentie si tratament bovine

Se preteaza si la bovine de carne
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Panou pasune
• ideal pentru construirea de garduri mobile şi flexibile,
precum şi pentru boxe şi grajduri provizorii
• de asemenea folosit cu plăcere pentru gardurile de ocoale
şi manejuri
• înălţimea ţevii superioare 1,60 m
• înălţime totală 1,70 m
• treapta de siguranţă împiedică rănirea animalelor. În cazul
saltului spre panou, animalul nu ajunge între panouri
• din ţeavă ovală aplatizată 50 × 30 × 1,5 mm
• distanţa exterioară între ţevi 20 cm
• sistemul de prindere rapid cu lanţuri uşurează şi grăbeşte
legarea mai multor panouri
• stabilitate ridicată la greutate mică
• aşezare foarte bună, sigură graţie

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Se preteaza si la bovine de carne

Panouri de intarcare - pasune

Roata de sustinere porti de pasune (set)
pentru o deschidere usoara si sigura a portii de pasune.
Cadru si elemente de prindere in otel zincat la cald
Se poate adapta universal la orice poarta de pasune.
Diametru roata 20 cm. 

Num. art.   RON

442559 Roata cu accesorii 1  
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Panou pasune cu poarta
• permite introducerea unei treceri în împrejmuire
• înălţime totală 2,20 m
• lăţimea porţii 1 m
• zăvor pentru deschiderea şi închiderea împrejmuirii
• complet galvanizat la cald

Porti pasune reglabile
• poartă de păşune din oţel, stabilă, zincată, fiecare cu 
set de montaj inclus
• înălţime: 90 cm
Set de montaj alcătuit din:
• 2 balamale
• 1 opţiune de închidere
• NOU: inclusiv 6 şuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

Panouri de intarcare - pasune

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!
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Num. art.  RON

29924 1/5  

Date tehnice  

Clasă de precizie: OIML III
Subdiviziuni (d): 50 g
Domeniu de cântărire: 1 până la 150 kg
Temperatura de utilizare: 0 până la +40 °C
Alimentare cu energie electrică: 6 x 1.5 V AA baterii mignion şi adaptor de reţea 9 V / 100 mA
Afişaj: 6 poziţii, 15 mm LCD înălţimea cifrelor
Funcţie tară: 100 % din domeniul de cântărire

unitate de afişare ce poate fi aşezată liber 

Cântar de masă digital 150 kg   
• Cu platforma de inox 330 x 320 mm 
• afişaj comutabil: kg / lb 
• decuplare automată, ce poate fi dezactivată 
• Platforma de cantarire se poate pozitiona oriunde 
• livrare incl. baterie şi cablu de încărcare 
• cântărire rapidă şi sigură 
• pentru cântăriri neverificate metrologic 

Num. art.  RON

29923 1/4  

Date tehnice  

Clasă de precizie: OIML III
Subdiviziuni (d): 1 g
Domeniu de cântărire: 0,2 până la 30 kg
Temperatura de utilizare: -10 °C până la +50 °C
Alimentare cu energie electrică: acumulator CC 6 V 4 Ah / adaptor de reţea 12 V / 500 mA
Afişaj: 6 poziţii, 25 mm LCD înălţimea cifrelor
Funcţie tară: 100 % din domeniul de cântărire

cu funcţie numărare bucăţi 

Cantar de masa digital 30 kg   
• Cu platforma de inox 218 x 260 mm 
• afişaj comutabil: kg / g / Ib / bucăţi 
• cu funcţie numărare bucăţi 
• Se livreaza cu acumulator si incarcator 
• cântărire rapidă şi sigură 
• pentru cântăriri neverificate metrologic 

Cântare şi aparate de măsurare
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Num. art.  RON

29922 1/4  

Date tehnice  

Clasă de precizie: OIML III
Subdiviziuni (d): 500 g
Domeniu de cântărire: 50 până la 1.000 kg
Temperatura de utilizare: -10 °C până la +40 °C
Alimentare cu energie electrică: acumulator CC 6 V 10 Ah şi adaptor de reţea CC 9 V / 1500 mA
Afişaj: 5 poziţii, 30 mm LED înălţimea cifrelor
Funcţie tară: 100 % din domeniul de cântărire
suprasarcină mecanică max.: 400 %

până la 1.000 kg 

Cântar digital suspendat DigiScale 1000   
• Pentru uz profesional: rapid, exact, robust • Carcasa solida, inoxidabila si usoara • Cârlig de 
agăţare cu rotire la 360° • afişaj comutabil: kg / lb • funcţie de decuplare automată • livrare 
incl. adaptor de reţea şi telecomandă + 2 x 1,5 V AA mignon • cântărire rapidă şi sigură • pentru 
cântăriri neverificate metrologic 

Num. art.  RON

29921 1/10  

Date tehnice  

Clasă de precizie: OIML III
Subdiviziuni (d): 100 g
Domeniu de cântărire: 2 până la 300 kg
Temperatura de utilizare: -10 °C până la +40 °C
Alimentare cu energie electrică: acumulator litiu 7,4 V 2 Ah şi adaptor de reţea CC 8,4 V / 800 mA
Afişaj: 5 poziţii, 15 mm LED înălţimea cifrelor
Funcţie tară: 100 % din domeniul de cântărire

până la 300 kg 

Cantar Digital DigiScale 300   
• pentru uz profesional : rapid,  exact si rezistent  • carcasa necasanta, protectie anti-rugina, anti-statica 
si usoara • cârlig de agăţare şi săculeţ rotire 360° • afişaj comutabil: kg / lb • funcţie de decuplare automată 
• livrare incl. baterii, adaptor de reţea şi telecomandă + 2 x 1,5 V AAA micro • cântărire rapidă şi sigură 
• pentru cântăriri neverificate metrologic 

Num. art. Descriere   RON

29950 5 kg, gradatii in trepte de 20 g 1/10 280  
29951 10 kg, gradatii in trepte de 50 g 1/10 280  
29952 25 kg, gradatii in trepte de 100 g 1/10 280  
29953 50 kg, gradatii in trepte de 200 g 1/10 280  
29954 100 kg, gradatii in trepte de 500 g 1/10 280  
2994 250 kg, gradatii in trepte de 1 kg 1/10 280  

29904 Rezervă faţă cadran pentru cântar 5-250 kg 1 -  

29906
Sticlă de schimb pentru cântar 250 kg 
(Numai pentru model până la 2011)

1 -  

Cantar suspendat cu, cadran   
• pentru un control rapid al greutatii • pentru control economic al furajelor 
• fabricatie de calitate superioara • fata cadran din plexiglas rezistent si 
durabil • carlige incluse 

29950
29952

Cântare şi aparate de măsurare
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Aparat de măsurare a umidităţii din cereale Twist Grain 
Pro 
• Măsurarea electrică unică a umidității în 3 puncte cu presare de proba
• TwistGrain este programat pentru multe culturi: grâu, secară, orz, triticale, ovăz, rapiță, porumb etc.
• semnalul audio din capacul șurubului confirmă dacă proba de test a fost presată suficient de tare
• măsurarea precisă a boabelor întregi de multe tipuri de plante
• rezultatul măsurătorilor poate fi citit atât în   lumina soarelui, cât și în întuneric datorită afișajului 
grafic cu lumina de fundal și contrast ridicat, precum și un unghi larg de vizualizare
• Interfață USB
• Capacul cu șurub armat cu fibră de sticlă și carcasa din material shakeproof (ABS) asigură dispoziti-
vul dvs. extrem de puternic
• rapid și ușor de utilizat - ideal pentru lucrul pe teren
• puteți măsura umiditatea bobului în câteva secunde cu un dispozitiv foarte mic care cântărește doar 
0,5 kg
• Garanție de 3 ani

Setul include:
• Contor de umiditate DRAMINSKI Twist Grain pro cu capac
• pungă de transport
• curea de transport pentru ca husa să spânzure dispozitivul
• Cablu USB
• incl. 4 baterii alcalino-mangan, tip AA, 1,5 V
• incl. 1 baterie, tip CR2032, 3 V (cu capac)
• include instrucțiuni de operare

Num. art.  RON

29512 1/10  

Articole necesare in grajd şi curte

Num. art. Descriere  RON

29356 Lungimea senzorului de măsurare: 60 cm 1/10  

Aparat de măsurare a umidităţii  
pentru fân şi paie    
• dispozitiv digital portabil pentru determinarea nivelului de umiditate și a temperaturii în 
fânul și paiele in moul comprimat

• include o sondă de măsurare lungă de 68 cm pentru a înregistra conductivitatea electrică 
a fânului și a paiului și a converti-o într-un nivel de umiditate indicat în procente

• Se pot salva până la 50 de citiri

Lungime cablu: 100 cm Alimentare energie: baterie 9 V Afișaj: afișaj LCD, 3 cifre 
Domeniu de măsurare a umidității: 10 - 80% 
Domeniu de măsurare pentru temperatură: 1 - 100 ° C
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Fixare

Rolă din PVC

Num. art. Descriere Lungime  RON

291157 Tije cu agăţătoare 100 cm 1/10  
291158 Tije cu agăţătoare 125 cm 1/10  
291159 Tije cu agăţătoare 150 cm 1/10  
291160 Tije cu agăţătoare 200 cm 1/10  
291154 Lamelă mobilă 30 cm 1/25  
291161 Lamelă mobilă 20 cm 1/25  

Num. art. Lungime Lăţime Grosime   RON  

291150 25 m 30 cm 3 mm 1 36   
291151 50 m 30 cm 3 mm 1 18   
291155 50 m 20 cm 2 mm 1 30   
291156 25 m 20 cm 2 mm 1 60   

Date tehnice  

Lăţime lamele: 20 cm / 30 cm
Grosime lamele: 2 mm / 3 mm
Lungime role: 25 m / 50 m
Greutate: 13 - 55 kg
Culoare: albastru transparent
Temperatură de reglare recomandată: + 50 °C până la - 20 °C

Perdea lamelară din PVC pentru porti 
Protecţie împotriva frigului şi a curenţilor de aer 

• transluciditate mare 
• muchii longitudinale rotunjite 
• rezistenţă mare la uzură 
• stabilizată UV 
•  fixare simplă şi fără probleme datorită tijelor cu agăţătoare (disponibile în patru 

lungimi) şi a lamelelor mobile de 20 cm şi 30 cm
• piese metalice din oţel inoxidabil AISI 304 de înaltă calitate 
 
Domenii de utilizare: 
• domeniul agricol: de ex. raşchetă pentru eliminarea gunoiului de grajd 
• sporturi ecvestre: Grajduri deschise, îngrădituri etc. 
• protecţie împotriva prafului, a stropirii, a zgomotului pentru maşinării şi instalaţii 
• separarea halelor, delimitarea spaţiului de lucru 

Tijă cârlige / 
lăţime pasaj

Lăţime benzi 
30 cm

Lăţime benzi 
20 cm

1 m 5 lamele 8 lamele
1,25 m 6 lamele 10 lamele
1,5 m 7 lamele 12 lamele
2 m 10 lamele 16 lamele

Recomandarea noastră 
pentru o fixare optimă:  

Sisteme de aerisire 
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Num. art. Descriere   RON

34575 50 W = 4000 lumeni, corespunde la cca. 225 W halogen* 1 8  
34576 100 W = 8000 lumeni, corespunde la cca. 450 W halogen* 1 6  
34577 150 W = 12000 lumeni, corespunde la cca. 670 W halogen* 1 4  

Date tehnice  

Durată de viaţă (L70) cca. 35.000
tensiune de intrare 100 - 240 V c.a.
temperatura de lucru -30 °C până la +50 °C
Temperatura de culoare 6500 K
Tip de protecţie 34575/34576: IP54
 34577: IP65
reproducere a culorii (CRI) RA > 75
unghi de iluminare cca. 90°

Corpurile de iluminat de interior sunt dotate cu lămpi LED. 
Lampile LED nu pot fi schimbate

* la cca. 18 lumeni/watt 

Corp de iluminat de interior LED 
Corpuri de iluminat LED pentru iluminarea grajdurilor, a ţarcurilor de călărie, 
a halelor industriale şi de depozitare, a hambarelor, atelierelor etc. 

• cu cipuri LED de înaltă performanţă, cu consum energetic eficient 
• ideale pentru construcţiile cu tavan înalt 
• fără timp de încălzire 
• montaj uşor la nivelul plafonului cu ajutorul ochiurilor 
• inclusiv lanţ de suspensie 
• carcasă din aluminiu turnat sub presiune 
• lungimea cablului de racordare: cca. 50 cm 
• nu se pot regla 

Tehnica LED în grajd este o investiţie profitabilă
LED-urile operează cu un randament ridicat şi prin urmare foarte eficient, 
randamentul său luminos fiind de asemenea deosebit de mare.

Costurile de investiţie pentru o reechipare sau o dotare ulterioară sunt de 
regulă mult mai ridicate în prezent în comparaţie cu tehnica de iluminare 
convenţională, însă sunt amortizate prin intermediul economiilor 
considerabile în utilizare într-o scurtă perioadă de timp.

Mai multă lumină, mai mult lapte
Durata de iluminare, intensitatea de iluminare şi culoarea luminii au o 
influenţă sporită asupra lactaţiei, fertilităţii şi bunăstării animalelor. Din 
acest motiv, gestionarea iluminării prezintă o importanţă deosebită în 
creşterea bovinelor pentru lapte.

Studiile ştiinţifice au arătat că, datorită fazelor lungi de lumină naturală 
cu 16 ore de lumină şi 8 ore de întuneric, producţia zilnică de lapte poate 
urca în medie cu 5-15 %. Condiţia pentru aceasta este o intensitate a 
luminii uniformă de 150-200 Lux.

iluminare grajd şi curte
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•  pentru iluminarea grajdurilor, a ţarcurilor de călărie, a halelor industriale  
şi de depozitare, a hambarelor, atelierelor etc.

• cu protecţie împotriva jetului de apă şi etanş la praf (tip de protecţie IP 65) 
• Pentru sectoarele care sunt expuse pericolului de incendii din cauza pul-
berilor şi fibrelor inflamabile (depozite de fân, furaje, aşternutul pentru viţei, 
etc.) • durată de viaţă foarte lungă (> 30000 h) 
•  reproducere înalt calitativă a culorii (Ra > 80), conform normei privind 

amenajarea locului de muncă, pentru aproape toate locurile de producţie 
• fără radiaţie UV (insectele nu sunt atrase) 
• incl. clipsuri de montare din oţel inoxidabil

Num. art. Lungime   RON

34558 120 cm 1/9 81  

Date tehnice  

Putere 25 W
Flux de lumină 2.000 lm
tensiune de intrare 220-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de culoare 6500 K
Index reproducere culoare CRI Ra > 80
unghi de iluminare 180°
Unghi pentru jumătate din valoarea maximă 120°
Durată de viaţă (L70) > 30000 h
Dimensiuni cca. 1210 x 75 x 78 mm
Tip de protecţie IP 65
clasa de protecţie I

Lampă LED cu protecţie împotriva umidităţii FarmSTAR 
Concepută special pentru utilizarea în condiţii dure de umiditate şi de praf! 

Date tehnice  

Putere: 150 W
Curent total de iluminat: 18.000 lumeni
Randament luminos: 120 lm/W
Ore de funcţionare: > 50000
Tensiune de intrare: 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
Temperatura de lucru: -40 °C până la +65 °C
Temperatura de culoare: 6.500 K
Tip de protecţie: IP 65
Reproducere a culorii (CRI): Ra > 80
Unghi de iluminare pentru fiecare modul: 110°
Amplificator: Meanwell

Num. art. Descriere   RON

34598 MultiLED, 150 W 1/4 32  

Corp de iluminat LED pentru grajduri MultiLED 
Corp de iluminat LED pentru iluminarea grajdurilor, a ţarcurilor de călărie, a halelor 
industriale şi de depozitare 

• ideal pentru construcţiile cu acoperişuri înalte şi dispunerea pe un singur rând 
• 3 module reglabile individual pentru reflexia pe o suprafaţă extrem de largă 
• montare pe acoperiş directă sau prin atârnare cu cârlige de agăţare reglabile sau cu ocheţi 
• cu cipuri LED Samsung de înaltă performanţă, cu un consum redus de energie 

iluminare grajd şi curte
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Senzorul detectează mişcările pe o suprafaţă 
de înregistrare de 150° 
TIME: Durata de activare (10 s - 7 min) 
SENS: Sensibilitatea senzorilor 
LUX: Luminozitatea mediului înconjurător 
iluminat de lămpi (0 lux - 200 lux)

Num. art. Descriere   RON

34569 10 W 1/18 288  
34570 20 W 1/8 112  
34571 30 W 1/6 72  
34572 50 W 1/6 60  
34573 80 W 1/2 16  
34574 100 W 1/2 16  

Corpurile de iluminat de exterior sunt dotate cu lămpi LED. Lămpile LED nu pot fi schimbate

Proiector LED  
pentru exterior 
cu senzor de mişcare 

Num. art. Descriere Lăţime Înălţime   RON

34587 10 W 115 mm 85 mm 1/30 600  
34588 20 W 180 mm 140 mm 1/12 192  
34589 30 W 225 mm 186 mm 1/10 120  
34590 50 W 288 mm 235 mm 1/8 64  
34595 80 W 380 mm 310 mm 1/2 16  
34594 100 W 380 mm 310 mm 1/2 16  

Date tehnice  

Durată de viaţă (L70) cca. 35.000
tensiune de intrare 100 - 240  V AC
temperatura de lucru -30 °C până la +50 °C
Temperatura de culoare 6500 K
Tip de protecţie IP 65
flux de lumină/watt 90 lumeni
reproducere a culorii (CRI) Ra > 75
unghi de iluminare 120°

* la cca. 18 lumeni/watt 

Proiector LED pentru 
exterior 
fără senzor de mişcare 

Reflector de iluminat cu LED pentru iluminarea grajdurilor, şurelor, acoperişurilor etc. 

•  cu cipuri LED de înaltă performanţă,  
cu consum energetic eficient

•  reduc consumul de curent cu cca. 80% în comparaţie cu lămpile 
de halogen uzuale, având aceeaşi putere de iluminare

• carcasă din aluminiu turnat sub presiune 

• fără timp de încălzire 
• potrivite pentru zonele de exterior 
• cu etrier de fixare reglabil 
• nu se pot regla 
• cu un cablu de racordare de cca. 50 cm 

Consum de curent cu cca. 80 % mai scăzut în comparaţie cu sursele 
obişnuite de iluminat cu halogen 
LED 10 watt = 800 lumeni;corespunde la cca. 45 W halogen* 
LED 20 watt = 1600 lumeni;corespunde la cca. 90 W halogen* 
LED 30 watt = 2400 lumeni;corespunde la cca. 135 W halogen* 
LED 50 watt = 4000 lumeni;corespunde la cca. 225 W halogen* 
LED 80 watt = 6400 lumeni;corespunde la cca. 360 W halogen* 
LED 100 watt = 8000 lumeni;corespunde la cca. 450 W halogen*

iluminare grajd şi curte
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Num. art. Descriere  RON

29986 Felix - aparat antirozatoare cu ultrasunete 1/6  
29987 Staţie suplimentară 80 - 100 m² 1/18  

Date tehnice  

Racord 230 V / 50 - 60 Hz
Consum 10 - 30 W
Rază de acţiune Unitate centrală 100 - 200 m²
 cu 10 staţii 600 - 1200 m²
Frecvenţă 22.000 - 28.000 Hz
ultrasunete 96 / 110 dB
Racorduri până la 10 staţii posibile

Aparat antirozatoare cu ultrasunete Felix   
• un sistem eficient si modern pentru indepartarea soarecilor si a 
sobolanilor • nedaunator mediului inconjurator, inofensiv pentru oameni 
si animale  • numai soareacii sau sobolanii pot auzi aceste sunete care 
ii determina sa se indeparteze • domenii de aplicare: grajduri (închise), 
hale de depozitare mai mari, birouri, case, crame, restaurante, hoteluri, 
cafenele etc. 

Num. art.  RON

299642 1/30  

UltraStop pentru dăunători 230 volţi   
• alungă prin ultrasunete (20.000 - 27.000 Hz) şoareci, şobolani şi alţi dăunători 
pe o rază de 350 m² • cu toarta mobila • 100% non-toxic • consum redus de energie 
• cu afisaj-LED pentru control in timpul functionarii • numai pentru uz intern 

Aparate antirozatoare

Num. art.    RON

299646 105 x 26 x 26 cm - pentru pisici, jderi, iepuri, dihori 1 10  
299647 105 x 30 x 26 cm - pentru vulpi tinere, jderi 1 8  
299648 120 x 40 x 33 cm - pentru vulpi, bursuci 1 6  

Cursa Alive Predator   
• functioneaza perfect atat in spatii interioare cat si exterioare 
• sarma galvanizata si partile din aluminiu garanteaza 
durabilitatea produsului • in conformitate cu prevederile 
in vigoare , cursele trebuie sa fie intunecate pentru a 
indeparta stari de tensiune inutila 

Num. art. Descriere  RON

299870 vole chaser PULSAR 1/24  
1127 baterie 1,5 V R 20 1/2/12  

Sonic - Aparat cu ultrasunete antirozatoare   
• 41,5 cm x Ø 8 cm • un sunet vibrant este emis la intervale de pana la 15 secunde si  actioneaza asupra auzului 
sensibil al rozatoarelor; acestea se indeparteaza rapid din raza de actiune a aparatului. • aparatul are o raza de 
actiune de 36 de m liniari • acoperire - 1000 m² • usor de folosit • fara gaze sau otrava • 100% rezistent 
la apa • dimensiuni: 41.5 cm x 8 cm • energie furnizata: 4 x 1.5V baterii neincluse 
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Num. art. Lungime Lăţime   RON

299834 14 cm 7,5 cm 1 1/40  

RatStop Snapper   
• fabricat din plastic rezistent 

Num. art. Lungime Lăţime   RON

299826 11 cm 5 cm 2 1/100  

Capcană pentru şoareci 
Snapper   
• din material plastic robust 

Num. art.   RON

299613 1 1/30  

Capcană pentru şobolani Luna   
• cu pedala din lemn pentru momeala • 1 bucata pe cutie 

Capcană pentru şoareci Luna   
• cu pedala din lemn pentru momeala • 2 bucati/ cutie 

Num. art. Descriere  CCM  RON

299825 Cursă de şobolani ratStop, 12 piese afişate pe raft 1 1 1/12  
2998250 Cursă de şobolani ratStop, 25 piese afişate pe etajere 1 25 1/25  
2998251 ratStop momeală suplimentară 3 1 1/10  

Cursă de şobolani ratStop   
• cursă de şobolani eficientă, care se poate utiliza imediat, cu 
momeală naturală inclusă • momeala utilizată se poate înlocui 
imediat • acţionează imediat după activarea momelii - capacul 
de protecţie se îndepărtează cu uşurinţă • eficienţă de prindere 
garantată de mecanismul de declanşare calibrat 

Num. art. Descriere  CCM  RON

299822 Cursă de şoareci mouseStop, 16 piese afişate pe raft 2 1 1/16  
299823 Cursă de şoareci mouseStop, 44 piese afişate pe etajeră 2 44 1/44  
299824 mouseStop momeală suplimentară 6 1 1/20  

Cursă de şoareci mouseStop   
• cursă de şoareci eficientă, care se poate utiliza imediat, cu momeală naturală inclusă 
• momeala utilizată se poate înlocui imediat • acţionează imediat după activarea momelii 
- capacul de protecţie se îndepărtează cu uşurinţă • eficienţă de prindere garantată de 
forţa calibrată a mecanismului de declanşare • forţă inofensivă pentru animalele 
domestice şi pentru copii 

Capcane soareci si sobolani
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Num. art.  RON

299618 1/10/150  

Cuşcă-capcană pentru şoareci Alive   
• cu postament din plastic • fabricat din sarma galvanizata • cursa 
cu clapa si arc de prindere • 12 x 5.5 x 5.5 cm 

Num. art.  RON

299617 1/12/72  

Coş-capcană pentru şoareci Alive   
• cu postament din plastic • 2 intrari • fabricata din sarma galvanizata 
• cu clapeta de intrare • fara resturi din capturarile anterioare, fapt ce 
confera o cota ridicata a capacitatii de capturare • 15 x 15 x 7.5 cm 

Num. art. Lu x La x In  RON

299489 27 x 7 x 15 cm 1/6  

Cursă de prins cârtiţe vii 
cu geam de observaţie 

• cursă tip cutie, din material plastic, cu clapete metalice de intrare • 2 intrări 
laterale • uşor de deschis • cu geam de observaţie practic, rabatabil 

Num. art. Lungime Ø  RON

299497 37 cm 104 - 139 mm 1/4  

Cursă de prins şobolani vii 
din material plastic 

• pentru mai mulţi şobolani • cursă tip ţeavă cilindrică, din material plastic, cu clapete 
metalice de intrare • uşor de deschis • inclusiv dispozitiv de prindere pentru amplasarea 
orizontală sau verticală 

Num. art. Ø  RON

299493 14 cm 1/12  

Cursă de prins şoareci vii 
cu 3 intrări 

• cursă tip cupolă, din material plastic, cu clapete metalice de 
intrare • 2 intrări laterale, 1 intrare sus • uşor de deschis 

Num. art. Lungime Ø  RON

299490 12 cm 5 cm 1/48  

Cursă de prins şoareci vii   
• pentru câte un şoarece • cursă tip ţeavă din material 
plastic, cu clapete metalice de intrare • uşor de deschis 

Novital curse pentru şoareci şi şobolani vii 
Produse din material plastic de înaltă calitate, cu funcţionalitate de o calitate extraordinară. Aceste produse 
sunt dezvoltate conform celor mai noi descoperiri despre animalele ţintă şi garantează astfel o folosire simplă şi 
moduri de capturare adecvate speciilor.  

Capcane pentru daunatori
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În conformitate cu prevederile Cross-Compliance, momelile pentru rozătoare trebuie să fie ÎNTOTDEAUNA acoperite!  

Important: Se aşază şi se acoperă în apropierea locurilor de furajare, grămezilor de lemne sau a şurilor  
(Regulamentul privind protecţia animalelor). Vă rugăm să respectaţi reglementările locale în materie de vânătoare privind vânatul viu!  

Num. art. Lu x La x In  RON

299676 100 x 26 x 32 cm 1/6  

Cutie capcană Alive Predator flex   
Cutie capcană pliabilă şi robustă cu 2 intrări pentru animale mici 
precum pisicile, şobolanii, jderii, iepurii sau altele similare: 
• din sârmă împletită galvanizată şi stabilă pentru durabilitate 
ridicată • uşor de amplasat şi de utilizat • două uşi de capcană 
cu declanşare prin călcarea pe o scândură şi mâner rabatabil 

Num. art. Lu x La x In  RON

299677 66 x 23 x 24 cm 1/6  
299678 78 x 28 x 32 cm 1/6  

Cutie capcană Alive Predator ecoflex   
Cutie capcană pliabilă şi robustă cu 1 intrare pentru animale mici precum pisicile, 
şobolanii, jderii, iepurii sau altele similare: 
• din sârmă împletită galvanizată şi stabilă pentru durabilitate ridicată • uşor de amplasat şi de utilizat 
• o trapă cu declanşare prin apăsare cu piciorul, precum şi cu siguranţă integrată la uşă şi mâner pliabil 

Num. art.  RON

299620 1/4  

Capcană de captură în masă a şobolanilor Alive   
• forma semirotunda • L 40cm x l 24 cm x h 18 cm • cu usa de prindere, sobolanul are de trecut 
prin 2 zone de prindere • cu trapa deschidere 

Num. art.  RON

299619 1/12/36  

Cuşcă-capcană pentru şobolani Alive   
• fabricata din sarma galvanizata • cu clapa de prindere si arc 
• cu clapeta deschidere • 30 x 11.5 x 12 cm 

Capcane pentru daunatori vii
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299636 
cu dispozitiv de montare pe perete

299635 
cu dispozitiv de montare 
pe perete

Num. art. Descriere Lu x La x In   RON

299635 Bora pentru sobolani 32,5 x 25,0 x 16,0 cm 1/8 144  
299636 Beta pentru sobolani 22,5 x 18,5 x 9,5 cm 1/6 420  
299637 Alpha pentru Sobolani 23,0 x 10,5 x 10,0 cm 1/6 648  
299638 Peti pentru soareci 12,5 x 9,5 x 4,5 cm 1/72 3.168  
299671 Chei de schimb pentru Bora, Beta, Alpha şi Peti - 1/50 -  

Staţie momeală Bloc Box din plastic   
• din material plastic robust • poate fi încuiată cu cheia, pentru a ţine momeala la distanţă de copii şi 
animale de casă • momeli de tip bloc, pasta si cereale 

Num. art. Lungime   RON

299633 40 cm 1 250  

Statii momeala BlocBox metal   
• galvanizata • metalica • statii momeala pentru sobolani • se incuie pentru a limita accesul 
copiilor si animalelor la momeala • rozatoarele prefera sa manance in spatii intunecoase si 
adapostite • momeala tip bloc, cereale si pasta 

Num. art.    RON

299646 105 x 26 x 26 cm - pentru pisici, jderi, iepuri, dihori 1 10  
299647 105 x 30 x 26 cm - pentru vulpi tinere, jderi 1 8  
299648 120 x 40 x 33 cm - pentru vulpi, bursuci 1 6  

Cursa Alive Predator   
• functioneaza perfect atat in spatii interioare cat si exterioare 
• sarma galvanizata si partile din aluminiu garanteaza 
durabilitatea produsului • in conformitate cu prevederile 
in vigoare , cursele trebuie sa fie intunecate pentru a 
indeparta stari de tensiune inutila 

Capcane pentru daunatori vii, statii de momeala

299638 
Peti

299637 
Alpha
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Cu întrerupătorul de 
putere opţional, puterea 
aparatului poate fi 
adaptată condiţiilor 
termice pentru animal în 
funcţie de vârstă (100 % 
/ 50 % / Oprit).

Radiatoarele termice clasice emană un con de 
căldură relativ mic, în centrul cărora sunt atinse tem-
peraturi maxime între 40 şi 60 °C. Pentru animalele 
tinere aceasta este însă o temperatură prea mare şi 
centrul ţarcului este părăsit foarte des. Temperatura 
scade rapid pe intervalul dintre centrul şi marginea 
ţarcului. Zona de confort creează aici doar un cerc 
îngust care de obicei oferă un spaţiu prea mic 
pentru purcei. În această situaţie este irosită energie 
preţioasă şi apar costuri inutile.

Datorită structurii plane a radiatorului nostru 
termic SunnyBoy este îmbunătăţită vizibil zona 
de confort, precum şi zona utilizabilă a ţarcului. 
Nu este astfel nevoie ca animalele să îşi dis-
pute locul preferat sub lampa pentru încălzire.

De asemenea, radiatoa-
rele termice SunnyBoy 
pot fi curăţate uşor cu 
ajutorul curăţitorului de 
înaltă presiune.

Montare pe latura 
inferioară sau integrată în 
capacul ţarcului.

Num. art. Descriere   RON

22258 Radiator termic 100 w 1 105  
22259 Radiator termic 150 w 1 105  
22260 Întrerupător de putere pentru radiatoare termice 1 -  

Date tehnice  

Tip de protecţie: IPX7
Tensiune de funcţionare: 220 – 240 V AC / ~50Hz
Puterea nominală a lămpii: 100 W (nr. art. 22258)
 150 W (nr. art. 22259)
Dimensiuni: 50 x 22 x 7 cm
Lungime cablu: 2,5 m

SunnyBoy 
Radiator de căldură 

Creterea animalelor energice şi în număr mare reprezintă întotdeauna o mare provocare în crescătorie. În acest sens este esenţial ca tuturor animalelor 
tinere să li se ofere la început un nivel stabil de căldură, potrivit vârstei lor. Pentru ca purceii să rămână sănătoşi de la început şi să ia în greutate zilnic, se 
pleacă de la o cerinţă de temperatură de 30 până la 35 °C pentru purceii nou-născuţi. Începând cu 2 până la 4 săptămâni de viaţă, cerinţa de temperatură 
poate scădea la cca. 26 °C. 

Radiatoarele termice SunnyBoy sunt create special pentru aceste cerinţe de mediu: Emisia de căldură într-un mod mai uniform creează o zonă de confort pe 
o suprafaţă mai mare (30 – 35 °C resp. 26°C) şi astfel un mediu optim în ţarc pentru toţi purceii. 

Avantaje: 
• zonă mare de confort şi totodată un mediu optim al ţarcului pe întreaga suprafaţă a aşternutului 
• dezvoltarea mai bună şi mai uniformă a purceilor nou-născuţi asigură o rezervă de energie 
• utilizare eficientă datorită duratei de utilizare mai mici per total şi posibilitatea de reducere a puterii aparatului 
• datorită mediului optim al ţarcului, temperatura grajdului poate fi redusă şi astfel adaptată necesităţilor scroafei 
• posibilitate de curăţare rapidă şi uşoară cu ajutorul curăţitorului de înaltă presiune (tip de protecţie IPX7) 
•  costuri de întreţinere reduse datorită duratei de viaţă ridicate şi a eliminării posibilităţii de înlocuire a lămpilor  

cu infraroşu defecte
• carcasă în totalitate din oţel inoxidabil 
• incl. lumină roşie

30,4 °C 33,9 °C 30,1 °C

28,2 °C32,1 °C58,8 °C32,1 °C28,0 °C

Creşterea porcinelor
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Num. art. Descriere CCM   RON

22280 cu 2,5 m cablu 2 1/2 192  

Lampa reflector infraroşii  
• abajur de aluminiu Ø 21 cm • cu 6 fante de ventilaţie pentru o mai bună circulare 
a aerului, astfel o mai mare durată de viaţă a lămpii cu infraroşu • lanţ de prindere  
(max. 20 kg capacitate portantă) 

Num. art. Descriere CCM   RON

2228 cu cablu de 2,5m 2 1/2 192  
2229 cu cablu de 5,0 m 2 1/2 192  

2229-E cu cablu de 5,0 m, cu ştecher britanic 2 1/2 192  
22318 cu cablu 5,0 m, în ambalaj individual din carton 1 1 96  
22281 cu cablu de 2,5 m si comutator pentru economisirea energiei 2 1/2 192  
22291 cu cablu de 5,0 m si comutator pentru economisirea energiei 2 1/2 192  

22291-S cu cablu de 5,0 m, cu ştecher elveţian 2 1/2 192  
22296  1 1/15/300 -  

Lampa reflector infraroşii   
• abajur din aluminiu de 21 cm ø  • cu 6 fante de aerisire pentru o circulaţie mai 
bună a aerului, astfel o durată mai ridicată de viaţă a lămpii infraroşii • lant pentru 
atasare ( greutate maxima 20 kg) • sistem de iluminat max. 175 W pentru aparate cu 
comutator economic! 

Num. art. Descriere CCM   RON

22246 rosu - 100 W 12 1/12 360  
22247 rosu - 175 W 12 1/12 360  
22242 100 W – transparent 12 1/12 360  
22250 175 W - clar 12 1/12 360  

Scade costurile energetice cu pana la 30 %! 

Bec cu infraroşii economic Kerbl   
• PAR 38 • folosinta indelungata • transmisie excelenta a caldurii  
• rezistent la stropire cu apă • 5000 ore de lucru la 230V 

Num. art. Descriere CCM   RON

22244 rosu - 150 W 10 1/10 300  
22245 rosu - 250 W 10 1/10 300  
22243 150 W - clar 10 1/10 300  
22252 250 W - clar 10 1/10 300  

Model din sticla rezistenta 

Bec cu infraroşii cu sticlă incasantă Kerbl   
• rezistent la stropire cu apă • cca. 5000 de ore de funcţionare la 230 V 
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Num. art. Descriere  RON

22745
Aparat pentru tăierea coziloe 

cu transformator, complet
1  

22741 lame 1/10  
22717 lama - V 1/100  

Aparat pentru tăierea cozilor cu 
transformator şi suport distanţier   
• 230 V  • 50/60 Hz • putere 58 VA • pregătit pentru funcţionare 
în mai puţin de un minut • adecvat pentru utilizare de durată 
• temperatura de funcţionare cca. 750°C • cu suport reglabil 
pentru cozi de aceeaşi lungime 

Num. art.  RON

225 1/30  

Forceps obstetrical   
• pentru porcine • cca 52 cm lungime • otel inoxidabil 
• dispozitiv care impiedica alunecarea mainilor 

Num. art.  RON

22520 1/100  

Extractor porci   
• dupa Antoniu • cu tuburi duble • model din otel inoxidabil 
• 58 cm lungime totala cu latul deschis  

Num. art. Descriere   RON

2219 100 bucăţi/săculeţ poli - 1/400  
2219/1 100 bucăţi/pachet SB 100 1  
22193 500 bucăţi/săculeţ poli - 1/80  

Inele de castrare   
• se aplica cu aplicatorul special pentru castrare 
• a se respecta reglementările locale de protecţie a animalelor 

Num. art. Descriere   RON

2217 metal - 1/12/72  
2217/1 metal 1 1  

Aplicator pentru inele de castrare   
• pentru aplicarea inelelor de castrare 

Creşterea porcinelor
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Num. art. Descriere  RON

22650 Cilindru pentru muşcat 1/25  
22607 Lanţ de agăţat, 4 mm 1/100  
22608 Lanţ de agăţat, 6 mm 1/50  

Cilindru pentru muşcat   
• material modificabil pentru ocupaţia porcilor, conform Legii pentru Protecţia Animalelor din Germania (TierSchNutztV) 
• din material plastic • structură din două componente, pentru montarea simplă la ţevile de 1“, ideală pentru montarea 
ulterioară în cuştile cu grilaje pentru purcei şi adecvată în boxele pentru repaus şi hrănire • datorită orificiului se poate 
fixa şi de lanţurile de joacă • atractivitate mare datorită capacităţii de rotire şi de împingere şi a formei speciale, cu 
caneluri • igienic • silenţios • furnizare cu înşurubare, fără lanţ 

Num. art. Descriere   RON

22120 minge pentru purcei in cutie de carton 1 40  
22121 minge pentru purcei, libera 1/12/36 72  
32466 Dop de rezervă 1/5000 100.000  
12309 lant de iesle 4 mm 1/10/60 -  

Minge Anti-Sres pentru purcei    
• plastic • Ø 30 cm • previne si reduce agresiunile • mingea pentru purcei se poate 
deschide şi se poate umple cu material care produce zgomote • poate fi agăţat cu un 
lanţ (piesă iesle, art. 12309) la deschidere 

Num. art. Descriere  RON

22605 inel de ros pentru purcei cu lant de suspendare 1/50  
22606 Inel de ros pentru purcei fara lant de suspendare 1/50  
22607 Lanţ de agăţat, 4 mm 1/100  

Inel de ros pentru purcei   
• inel de ros solid pentru reducerea agresiunilor in adaposturile porcine 
• calmeaza si distrage • plastic rezistent la muscaturi • designul 
ingenios sub forma de inel cu denivelari previne uzarea prematura 
• lant de suspendare de 75 cm • diametru 180 mm 

Num. art. Descriere  RON

22142 cercel zincat, Ø 55 mm, pentru purceluşi până la 25 kg 1/25  
22143 cercel zincat, Ø 75 mm, pentru porci 1/25  

221420 cercel oţel, Ø 55 mm, pentru purceluşi până la 25 kg 1/25  
221430 cercel oţel, Ø 75 mm, pentru porci 1/25  

Minge pentru ros   
• jucării pentru porci • oferă divertisment şi împiedică în acest fel muşcarea cozilor şi alte tulburări de 
comportament • calitatea ridicată asigură durată de viaţă mare • minge fabricata din poliuretan 

Jucarii antistress
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Num. art. Descriere Lungime  RON

2264 marimea 2, ( eticheta rosie) pentru porci 40 m 1/10/400  
2265 marimea 3 ( eticheta albastra) pentru ovine 30 m 1/10/400  
2266 marimea 4 ( eticheta verde) pentru bovine 25 m 1/10/400  
2267 Grosime 5 - verde închis - pentru vite 15 m 1/10/400  

Ata de sutura Perlon   
• ghem fir de sutura din perlon, nesteril • tip de sutura foarte popular in medicina veterinara datorita 
rezistentei mari la intindere • suturi albe, impletite • suprafaţă foarte netedă • vindecarea plăgii fără 
reacţii • rezistenţă ridicată împotriva înnodării • constanţă foarte bună a diametrului

Num. art. Descriere Lungime Ø  RON

2270 marimea 1 80 mm 1,4 mm 1/12  
2271 marimea 2 75 mm 1,4 mm 1/12  
2272 marimea 3 70 mm 1,3 mm 1/12  
2273 marimea 4 65 mm 1,3 mm 1/12  
2274 marimea 5 60 mm 1,2 mm 1/12  
2275 marimea 6 55 mm 1,1 mm 1/12  
2276 marimea 7 50 mm 1,1 mm 1/12  

2278 setul = 1 + 4 + 7 - - 1/12  

2275 ideal pentru porcine 

Ace de sutura   
• cu ureche de arc – 3/8 îndoită • 12 ace / punga 

Num. art. Descriere  CCM  RON

2216 Nr. 22 - 100 1/100  
2216/10 Nr. 22 10 1 1  
22161 Nr. 24 - 100 1/100  

Lame bisturiu   
• orig. Swann-Morton 

Num. art.  RON

22160 1  

Set de lame + bisturiu   
• inoxidabile • contine : 5 x 2216 (lame chirurgicale) si 1 x 2215 (maner de bisturiul) 

Instrumentar veterinar

Num. art.  RON

2281 1/12/216  

Port-ac Mathieu   
• fabricat din otel inoxidabil • cca 17 cm lungime 

Num. art.  RON

2280 1/12/216  

Pensa hemostatica   
• fabricata din otel inoxidabil • cca. 17 cm lungime 
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Num. art. Descriere   RON

21251 Asomator animale Blitz 1/10 100  
21255 Asomator Blitz în set cu accesorii 1/10 80  

Art. 2179 (poate fi livrat numai la cerere): Bloc de verificare 
pentru verificarea obligatorie a funcţionării asomatorului 
în ziua de lucru conform reglementărilor germane privind 
protecţia animalelor la sacrificare. 

Asomator animale Blitz   
• acceptat de catre PTB german ca asomator pentru animale (PTB no.3 - 69)  • placat cu nichel • suruburile solide asigura inchiderea ferma a  
dispozitivului de blocare • previne desprinderea piesei centrale cand este descarcat cartusul • designul stabil minimalizeaza reculul • impuscaturi 
accidentale nu pot avea loc pentru ca descarcarea se produce doar cand tragaciul este apasat la maxim designul hexagonal impiedica dispozitivul sa 
se deplaseze catre tragaci • la intrarea cartusului, se descarca automat o unda de soc aditionala care asomeaza animalul pe loc.  Animalul poate fi 
abatorizat apoi fara dureri. • dispozitivul rezistent include arcuri intarite pentru folosire intensa  • calibru de 9 x 17 cm cu foc central 
 
Dispozitivul de anestezie este inclus acum şi în setul de accesorii! 
Setul conţine: • dispozitiv de anestezie Blitz • set de curăţare • set de protecţie împotriva uzurii 
• ulei de lubrifiere 50 ml (Ballistol) • 3 orificii pentru cartuşe • ambalat în cutie din material plastic 

Num. art. Descriere Cuprins  RON

2323 atasament fara filet 5,0 ml 1/20  
2410 cilindru de rezerva 5,0 ml 5,0 ml 1/100  

HSW VET-MATIC®   
• seringa automata pentru injectii cu solutii farmaceutice veterinare imbuteliate • tija piston 
flexibila cu debit crescut • usor de asamblat/ dezasamblat pentru service • piese de schimb 
fabricate minutios • acuratete, dozaj ajustabil continuu • atasament pentru ac ( 2 parti ) 
cu valva de siguranta  • Henke - Sistem - Valve - Anti - Inchidere • livrat  cu furtun si ac de 
colectare pentru flacon  

Num. art. Început Dozare  RON

23216 fara filet 1,0 - 3,0 ml 1/20  
23217 fara filet 1,0 - 5,0 ml 1/20  

HSW FERRO-MATIC®   
• seringa automata pentru injectii • model metalic/sticla • tija piston flexibila  
• dozare precisa in trepte • un nou dispozitiv pt flacoane, diminueaza timpul de 
schimbare al flacoanelor • seringa cu dozare perfecta pentru solutiile farmaceutice 
veterinare  imbuteliate pana la 500 ml. NOU - cu adaptor universal pentru flacoane 
de 50 - 100 - 200 - 500 ml

Instrumentar veterinar
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Num. art. Început Cuprins Dozare  RON

23101 fara filet 25,0 ml 0,5 - 2,5 ml 1/50  
23102 fara filet 50,0 ml 1,0 - 5,0 ml 1/50  
23103 cu filet 25,0 ml 0,5 - 2,5 ml 1/50  
23104 cu filet 50,0 ml 1,0 - 5,0 ml 1/50  

HSW MULTI-MATIC®   
• seringa pt dozare multipla pt toate animalele domestice, Henke - original • design 
ergonomic si modern • manuire usoara, maner durabil din aluminiu • cilindru din plastic de 
clasa medicala, cu varf metalic atasat, rezistenta la tipurile de medicamente • rezistent la 
razele UV • acuratetea dozarii exceptionala, prag toleranta <1%  • dozare usoara: rotita pt 
dozare : 0.5ml (25 ml) sau 1 ml (50ml) • usor de dezasamblat • biocompatibila • cilindru - 
autoclavabil (sterilizabil la 134°)

Instrumentar veterinar

Num. art. Descriere  RON

23240 HSW HENKE - JECT TBC 2,0 ml 1/20  
2416 cilindru de rezerva 2,0 ml, (pentru 1,8 ml art. 2415) 1/100  

31363 Ace seringa HSW-ECO®, 0,7 × 4 mm, 12 bucăţi/cutie 1/12/180  

HSW HENKE - JECT  TBC   
• seringa dozatoare pentru vaccinare impotriva tuberculozei 2,0 ml• 
model din metal si sticla  • tija piston  din metal de inalta precizie • pre-
cizieinalta de dozare = 0.1 ml prin apasarea manerului  • design modern 
si ergonomic • ofera siguranta si o folosire usoara • biocompatibila • 
autoclavabila (se sterilizeaza la 134° C) 

Num. art. Descriere Cuprins  RON

27408
HSW DRENCH-MATIC® Premium 

incl. canistră de spate 2,5 l
23 ml 1  

27413 HSW DRENCH-MATIC® Premium 23 ml 1/20  

HSW DRENCH-MATIC® Premium   
• seringa automata pentru administrarea medicamentelor pe cale 
orala • deasemenea si ca seringa pentru injectii • instrument 
fabricat din aluminiu turnat, maleabil • usor de folosit si usor de 
curatat • cilindru din plastic extensibil • dozare ajustabila • se 
umple automat prin apasarea sistemului cu arc • livrare cu tub 
şi tub accesoriu 11 cm • pentru folosirea impreuna cu bidonul 
pentru spate 27400 
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Num. art.  RON

2096 1/20  

cu insertie gri 

Cleşte pentru aplicarea crotaliilor FlexoPlus, MultiFlex si AllFlex   
• cu inserţie gri • pentru aplicarea crotaliilor FlexoPlus şi Multiflex 

Crotaliere, marcare

Num. art. Descriere L x l în stoc  RON

2085 simple 35 x 10 mm da 1/50  
2086 printate 35 x 10 mm 1 - 200 1/50  

Când comandaţi, vă rugăm să precizaţi culoarea şi numerotarea dorită! 
Cantitatea minimă care poate fi comandată pentru culorile şi numerotarea 
care nu se află în depozit: 100 bucăţi/2 pachete 

Crotalii tip lamela pentru cleste Twintag   
• crotalii speciale pentru purcei, oi si miei • în culorile galben, roşu, verde, albastru şi alb 
• printate pe o singura fata sau simple • 50 buc/pachet, dar livrabile numai în pachete 
(1-50, 51-100, ...) 

Num. art.   RON

2095 - 1/50  

Cleste aplicator Twintag   
• aluminiu • cu arcuri 

Multiflex / 
FlexoPlus

Num. art. Descriere Culoare  RON

20981 Crotalii AllFlex albastru 1/60  

2092 Crotalii MultiFlex şi FlexoPlus gri 1/60  

2093 crotalii duble verde 1/60  
2094 Crotalii PrimaFlex negru 1/60  

Seturi de cuie pentru aplicarea 
crotaliilor    - diferite tipuri

AllFlex

PrimaFlex

Duo

Crotalii oficiale ANSVSA
Va oferim crotalii oficiale pentru bovine, ovine, 
capre, porci. 
Crotalii de calitate cu stabilitate mare, clesti si 
accesorii. 
Va oferim si crotalii nemarcate in cazul pierderii 
crotaliilor oficiale sau la fatari.
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Hranirea porcilor

Hranitoare automata pentru purcei TR 5  
• foarte practica pentru purcei • confortabila, imparte furajul in 12 trepte de hranire
chiar si cand buncarul este plin • furajele pot fi masurate sau chiar
blocate folosind sistemul deflector integral • cu colturi de protectie
contra muscaturilor, fabricate din otel inoxidabil • igienice si usor
de curatat, nu exista colturi unde se pot aduna resturi alimentare
Date tehnice: 
- pana la 25 de animale - greutate 6-30 kg - 5 locuri de hranire - volum 120 l
Dimensiuni: h 70 cm, ad 30 cm, lungime 80 cm

Num. art. Descriere Volum  RON

22763 Hranitoare TR 5 120 l 1  

22764 Suport perete pentru TR 5 23 ml 1/20  

Hranitoare automata pentru porci Feeder Maxi
• pentru porci la ingrasat• mecanismul de funcţionare a hranitorii din oţel inoxidabil
stimulează tendinţa naturală a animalelor de a râma  - (prin apasare cu botul cade furajul din 
buncar)• cu racord la conducta de apa - (prin actionarea suzetei curge apa). Porcii mananca 
mai usor hrana umectata cu apa.  Fabricat din polipropilena de mare rezistenta • colturile de 
protectie impotriva muscaturilor sunt fabricate din otel inoxidabil
• sistemul umed - uscat creşte apetitul • usor de folosit si de curatat
Date tehnice: - numar animale 10 -15 - greutate 15 - 125 kg - volum 60 l - 
Dimensiuni: h 107 cm, diametru 37 cm

Eficienta mare crestere rapida!

Avantaje:
• capacitate cu 30 % mai mare (60 l)
• clapetă de alimentare din oţel inox superior şi adăpătoare cu suzeta la care pot ajunge 
uşor şi purceii mai mici
• dozare precisă a hranei cu ajutorul a 13 trepte de reglare
• instalarea conductelor de apă este posibilă pe ambele părţi

Num. art. Descriere  RON

22784 Hranitoare porci TR 5 1  
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Hranitoare automata porci PigsFeeder   
Hranitoarea automata PigsFeeder este pentru creșterea purceilor și îngrășarea porcilor. 
Este echipat standard cu un buncăr de stocare de 90 litri, două tevi pentru adapare din oțel 
inoxidabil „(fără suzeta de băut), o cuva din oțel inoxidabil cu un vas de băut separat integrat și un 
dispozitiv de control al nivelului de alimentare cu 12 nivele. 
Este echipată cu o conductă dubla de adapare care face un circuit de apa si un cadru de sustinere 
din oțel inoxidabil. 
Poate fi alimentata manual sau in mod automat prin tevi de alimentare cu spirale sau lant. 
Dimensiuni: 
PigsFeeder Premium single pentru porci 687 mm x 1315 mm, 
PigsFeeder Premium single pentru purcei 620 mm x 1260 mm,
PigsFeeder Premium double pentru purcei 1329 mm x 1310 mm,

Num. art. Descriere  RON

P02030061 Hranitoare purcei 7-30 kg Pigs feeder single 1  
P02030223 Hranitoare porci 25-125 kg Pigs feeder single 1  
P02030062 Hranitoare purcei 7-30 kg Pigs feeder double 1  

Hranitoare purcei INOX  
• otel inoxidabil • pentru purcei in maternitate • diametru : 25 cm
• cu carlig, pentru montarea pe toate podelele cu gratare • 
datorită montării strânse, mâncarea nu este vărsată în timpul jocu-
lui • poate fi montată şi mutată în intrând cu o singură mişcare

Num. art.  Descriere  RON

222854 Hranitoare purcei INOX 1  

Hranitoare purcei Maxi Pan
• fara buncar • pentru alimentarea purceilor proaspat intarcati • bolul poate fi folosit atat 
pentru furaje uscate cat si pentru furaje mixte suplimentare • cu cârlige de fixare pentru
podele de plastic sau cu stinghii metalice
Diametru 43 cm, inaltime 68 cm, 10 locuri de hranire, capacitate 9 l

Num. art.  Descriere  RON

221075 Hranitoare purcei Maxi Pan 1  

Hranirea porcilor
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Num. art.
ø Filet/
ø Niplu

Ø con 
de Presiune

Lungime
litri/min

3 bar - III   RON

222863 1/2“ - 3/8“ 6 mm 68 mm 2,5 - 1/5/20  
222851 1/2“ - 1/2“ 8 mm 72 mm 2 - 1/5/20  

222851/2 1/2“ - 1/2“ 8 mm 72 mm 2 2 1  
222864 1/2“ - 3/4“ 8 mm 79 mm 3 - 1/10/100  
222852 3/4“ - 3/4“ 8 mm 82 mm 3 - 1/10/100  

222852/2 3/4“ - 3/4“ 8 mm 82 mm 3 2 1  

Suzeta adapare porci
cu con de presare subţire   

Num. art.
ø Filet/
ø Niplu

Ø con 
de Presiune

Lungime
litri/min

3 bar - III  RON

222550 1/2“ - 1/2“ 11 mm 61 mm 1,5 1/10/100  
222551 1/2“ - 3/4“ 12 mm 76 mm 2 1/10/100  
222552 3/4“ - 3/4“ 12 mm 77 mm 2 1/10/100  

Suzeta adapare porci
cu con de presare gros   

Lungime

Suzeta porci din oţel inox 

• 100 % oţel inoxidabil • cu sită din oţel inox • adecvat pentru presiune înaltă şi joasă

Num. art. Racord Cot  RON

22836 1/2“-1/2“ 45° 1/80  
22835 1/2“-1/2“ 30° 1/80  
22837 1/2“-1/2“ 0° 1/80  

Racord de perete otel inoxidabil     

Num. art. Descriere Lungime  RON

221244 cu o ieşire 75 cm 1/10  
221245 cu o ieşire 100 cm 1/10  
221247 cu două ieşiri 75 cm 1/10  
221248 cu două ieşiri 100 cm 1/10  
221249 cu două ieşiri, inclusiv etrier de protecţie 100 cm 1/10  
221250 cu două ieşiri la aceeaşi înălţime 65 cm 1/10  

Ţeavă de racord pentru suzeta de adapare   
• oţel inoxidabil • pentru fixare pe perete • prinderea superioară a ţevii poate 
fi mişcată pe verticală, fiind astfel potrivită pentru toate sistemele de pereţi ai 
intrândului • racord ţeavă 1/2“ AG • ieşiri 1/2“ IG, înclinare 30° • la toate variantele 
cu două ieşiri dispuse una deasupra celeilalte, ieşirile sunt dispuse în unghi de 90°, 
astfel pot fi accesate uşor de două animale în acelaşi timp 

90°

221244

221245
221247

221249

221250

Adaparea porcilor

221248
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Num. art. Descriere  RON

222620 pentru porcine, 15 x 21 x 9 cm 1/12  
222621 pentru porci de grăsime, 19 x 27 x 11 cm 1/12  
222622 pentru scroafe, 21 x 29 x 16 cm 1/12  

Adapatoare tip bol, inox   
• cap de admisie a apei 1/2“ • cu duza reglabila 
• suzeta usor accesibila si cu functionare usoara 
• fara pierdere de apa intrucat suzeta a fost 
introdusa adanc in interiorul vasului  • pentru 
linii de inalta si de joasa presiune 222620 : ideal 
pentru invatat 

222620

222621

222622

Adapatoare Water Level   
• supapa pentru apa Aqua Level este produsul ideal pentru a mentine un nivel constant al apei in vase, 
rezervoare si jgheaburi, etc. • special creata pentru purceii proaspat-intarcati , care invata sa bea cel mai 
bine atunci cand au acces la o suprafata de apa si pentru maternitati, asigura existenta continua a apei 
in jgheab • avantaj : Supapa mentine nivelul apei constant (exact ca un flotor) dar intretinerea este cu 
mult mai usoara pentru ca valva este instalata la 1m deasupra apei.  • functionare: supapa Aqua Level 
actioneaza ca un aspirator pe o diafragma din cauciuc care inchide astfel robinetul.Functia de inchidere 
este incorporata in fiecare supapa astfel ca, supapele pot fi inchise individual. • pentru montarea pe 
conducte de apa orizontale • ventilul poate fi închis şi cu un mâner simplu • durata de viata dubla 
pentru modelele de mebrane noi, cu pereti dubli 

Num. art. Descriere  RON

22880
Water Level cu conductă din oţel inoxidabil şi troacă 

cu posibilitate de basculare  si montare pe perete
1  

22879 Hrănitoare basculantă inclusiv suporturi de prindere pe pereţi 1  
22867 WATER LEVEL  cu tub din otel inoxidabil de 120 cm 1/8  
22889 WATER LEVEL fara teava 1/24  

228658 Conductă din oţel inoxidabil 120 cm, 1/2“ cu filet 1  
22881 membrana de rezerva pentru masurarea nivelului apei, cu pereti dubli 1/300  

22869
membrana de schimb pentru nivelurile de apa, 

modelul vechi, cu gauri de insurubare
1  

22883 Trecere 32 mm fără inel de etanşare pentru Water Level 1  

Adaparea porcilor
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Num. art. Descriere   RON

276 galeata cu 5 suzete pentru alaptat  miei 1 240  
2769 galeata cu 3 suzete pentru alaptat  miei 1 240  

Găleată de miei   
• Din plastic special • Inclusiv suport din tabla, suzete si 
ventile! • Pentru uz alimentar! 

Num. art. Descriere   RON

271 Găleată penru miei, 8 litri 1 240  
14211 Capac pentru adăpătoare, verde 1/50 1.200  

Găleată pentru miei   
• Din plastic special • Se pot alapta pana la 6 miei! • Inclusiv suport din tabla, 
suzete si ventile! • Pentru uz alimentar! • Cu fata tesita pe 2 parti, pentru o 
fixare optima de tarc • Executat solid! • Se livreaza fara capac! 

Cresterea ovinelor

Num. art. Descriere  CCM  RON

2780 sticla alaptere miei - 1 1/20  
277 suzete de rezerva pentru 276, 2780 - 20 1/20/1000  

277/5 suzete de rezerva pentru 276, 2780 5 1 1  

Sticla alaptere miei    
• Inclusiv suzeta speciala • Cu gradatie! 
• Prevazuta la fund cu o ureche pentru 
agatare! Din plastic 

Num. art.  RON

22103 1/50  

Cleste pentru castrarea nesangeroasa a mieilor   
• inoxidabil • cu cordon oprire • lungime cca 23 cm • pentru o 
castrare fara sangerare • largimea deschizaturii 43 mm 
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Num. art. Descriere   RON

2219 100 bucăţi/săculeţ poli - 1/400  
2219/1 100 bucăţi/pachet SB 100 1  
22193 500 bucăţi/săculeţ poli - 1/80  

Inele de castrare   
• se aplica cu aplicatorul special pentru castrare 
• a se respecta reglementările locale de protecţie a animalelor 

Num. art. Descriere   RON

2217 metal - 1/12/72  
2217/1 metal 1 1  

Aplicator pentru inele de castrare   
• pentru aplicarea inelelor de castrare 

Num. art.   RON

16818 1 1  

Cuţit pentru ongloane Profi, rabatabil   
• briceag pentru îngrijirea profesională a ongloanelor oilor şi ale caprelor • cu lamă 
scurtă din oţel german inoxidabil de înaltă calitate • durabilitate extrem de îndelungată a 
materialului şi capacitate excelentă de şlefuire ulterioară • şlefuire profesională într-o singură 
fază • mâner din lemn de calitate, rezistent la apă şi la grăsime, cu o structură ergonomică 

Num. art. Descriere   RON

1639 Foarfecă de copite, dinţată - 1/6/30  
16391 Foarfecă de copite, nedinţată - 1/6/30  

16391/1 Foarfecă de copite, nedinţată 1 1  

Foarfeci de taiat unghii la oi   
• pentru oi • Din otel • Lungime 26 cm • Vopsita verde 
• Robustete mare • Cu falci de calitate 

Num. art.  RON

188 1/50  

Foarfeca de tuns oi   
• Forma clasica • cca. 31 cm • lungime foii de tăiere: 16 cm • 
Otel special de calitate super! Taie perfect! • Se poate utiliza si 
la taiat iarba! 

Cresterea ovinelor



89

18140
18141

Num. art. Descriere CCM   RON

18993 Maşină de tuns oile 400 W cu set de lame 13/4 1 1/8 48  
18931 capul masinii fara cutite 1 1 -  
18913 set cutite rezerva cu 13/4 dinti 1 1/50 1.200  
18978 Cutit superior 4 dinti 1 1/50 -  
18988 Cutit inferior (piaptan) 13 dinti 1 1/50 -  

Date tehnice  

Tensiune: 230 V c.a.
Putere motor: 400 W
Frecvenţă: 50 Hz
Dimensiuni (l/î/L): 8,0 × 10,8 × 35,5 cm
Nivel de zgomot: 87 dB
Curse duble/min: 2400
Lungime cablu: 3 m
Greutate (fără cablu): 1.468 g

Maşină de tuns oile constanta4   
• graţie tehnologiei folosite la motoare, constanta4 are o putere enormă de pătrundere 
• chiar şi în cazul animalelor cu blana încurcată şi acoperită cu cruste de murdărie, constanta4 
nu cedează •  fără să piardă din putere, cuţitele trec şi prin cea mai groasă lână •  sistemul 
special de aerisire cu noua roată de aerisire şi cu un ghidaj nou al aerului produce o dinamică 
a aerului evident îmbunătăţită •  filtrul de aer poate fi schimbat fără unelte •  carcasă uşor 
accesibilă pentru lucrări de service, cu mâner cu formă ergonomică pentru lucrări cu efort 
minim • cuţitele din oţel pentru scule cu duritate specială HRC prezintă o durabilitate a tăişului 
excepţională, o capacitate de ascuţire îmbunătăţită şi o capacitate de tăiere deosebită 
• livrare în geantă stabilă din material plastic, cu accesorii 

Cresterea ovinelor

Num. art.  RON

18150 1  

Masina de tuns oi profesionala Wellington   
• cca. 2800 ture/min • Motor 230 V, 250 W • Se livreaza complet  
cu cardan flexibil, cap de tundere Trident si cutite de tuns Wellington  
( 4 x cutit superior 18140 + 2 cutit inferior piaptan18141)  
• Ideal pentru tundere de turme mari de oi 

Num. art. Descriere Dinţi Faţetă Lăţime lamă 
de tuns  RON

18140 cutit superior AA-4,5, Wellington 4 - - 1  
18141 cutit inferior (piaptan) Wellington 13 5 mm 76 mm 1  
18143 cutit inferior (piaptan) 594, Wellington 13 5 mm 94 mm 1  
18144 cutit inferior (piaptan) 393, Wellington 13 3 mm 93 mm 1  
18146 cutit inferior (piaptan) 793, Wellington 13 7 mm 93 mm 1  
18142 Set cutite Wellington 13/4 dinţi 13 / 4 5 mm 76 mm 1/100  
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Cresterea oilor si a caprelor

Maşină de ascutit Lister pentru cutite de tuns   
Masina profesională de ascutit cutite de tuns Lister.
Mai multe tipuri: - pentru cutite de tuns oi, cutite de tuns vaci, sau cutite de tuns animale 
de companie.
Utilizare verticală sau orizontală, transportabilă sau montabilă permanent.
Masina de tuns Lister funcționează absolut lin și este fără vibrații datorită suportului său 
special în trei puncte.
Livrarea include cleștie de fixare pentru cutite de tuns (piaptan) și aproximativ 1 kg de 
pastă specială pentru discul de ascutire

Discul abraziv poate fi utilizat pe ambele părți și este disponibil în trei versiuni:

R / R: pentru oi sau bovine, cai, lama alpaca

R / H: pentru bovine, cai, oi, lama, alpaca și animale mici

H/ H: pentru animale de companie (caini)

Adapost mobil pentru oi sau capre   
• Adăpost mobil pentru oi și capre (protecție împotriva ploii, vântului 
și soarelui)
• Dimensiunile adăpostului: 2,75 mx 2,75 m
• Asamblare rapidă și fără scule datorită conexiunilor cu mufă și a 
piulițelor cu aripi
• Prelată pentru camion extrem de robustă și rezistentă la UV, cusută 
la colțuri
• Atașarea prelatei la structura acoperișului utilizând curele de piele 
icluse si a bridelor pvc

Setul este format din: 
1 x construcție a acoperișului, inclusiv șuruburi și prelată cu ochiuri și 
curele din piele (442615), 
3 x panouri conectabile, 275 x 92 cm, teava zincata (442602), 
1 x panou cu ușă, 275 x 92 cm, teava zincata (442604), 
4 x ancore pentru fixare la sol, 60 cm, otel zincat (442616)

Num. art.  RON

442614 1  

Num. art. Descriere   RON

L151040 Masina de ascutit 1 1  
L151041 Pasta ascutit 1 kg 1 1  

Pasta ascutit
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Num. art. Descriere   RON  

442600 Grilaj detaşabil, 1,37 m 1 80   
442601 Grilaj detaşabil, 1,83 m 1 80   
442602 Grilaj detaşabil, 2,75 m 1 80   
442603 Grilaj detaşabil cu poartă, 1,83 m 1 68   
442604 Grilaj detaşabil cu poartă, 2,75 m 1 60   
442605 Grilaj detaşabil cu trecere pentru miei, 1,83 m 1 60   
442608 Bară de conectare 95 cm pentru grilaje detaşabile 1 -   
442606 Bară suplimentară pentru conectarea grilajelor cu bare 1 -   
442607 Suport pentru suspendarea găleţii, ø 30 cm 1 -   
32702 Iesle dublă pentru integrare, distanţa dintre bare 8 cm 1 50   
32704 Iesle de fân dublă, 40 mm 1 50   

Grilaje detaşabile pentru intarcare rapida  
• sistem practic de conectare pentru montarea simplă a grilajelor, fără unelte • adecvate pentru obţinerea de spaţii pentru adunare, 
ţarcuri, cuşti individuale şi grupate sau pereţi despărţitori pentru grajduri • 7 ţevi transversale cu distanţă crescătoare de jos în sus, 
diametrul ţevii 25,0 respectiv 21,3 mm • complet galvanizat la cald  • înălţime: 92 cm • uşă cu zăvor şi ramă consolidată, lăţime de 
trecere 57 cm • trecere pentru miei pe mijloc, cu lăţimea de trecere reglabilă (18 cm / 25 cm) 

442606

442608

442601 442603 442605

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Cresterea oilor si a caprelor
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Panou modular de furajare si 
prindere capre
Panou modular pentru prinderea caprelor: mai multe 
elemente ale frontului de furajare sunt conectate 
între ele pentru a obtine fronturi de furajaremai lungi. 
Până la șase panouri de furajare (48 de locuri de 
alimentare) pot fi acționate cu maneta de comandă 
TTCC9912 pentru funcția de prindere. 
Panourile de furajare sunt atașate la stâlpul special 
TTOV9940 cu o placă de bază (10 x 15 cm)

Date tehnice: 
70 cm x 250 cm
8 locuri de furajare 
greutate 61 kg

Stalpul special TTOV9940 și maneta de comandă 
TTCC9912 se comanda separat!

Cresterea oilor si a caprelor

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Panou modular de furajare si 
prindere oi
cu lățimea reglabilă a gâtului pe al doilea cadru. 
Pentru a obtine fronturile mai lungi de furajare, se 
conecteaza mai multe panouri între ele. 
Până la șase panouri de furajare (42 de locuri de 
furajare) pot fi acționate fiecare cu o manetă de con-
trol TTCC9912 pentru funcția de blocare și o manetă 
de control TTC9914 pentru reglarea lățimii gâtului. 

Panourile de furajare sunt atașate la stâlpul special 
TTOV9940 cu o placă de bază (10 x 15 cm).

Stalpul special TTOV9940 și manetele de comandă 
TTC9914 + TTCC912 se comanda separat!

Date tehnice:
44 cm x 250 cm, 
8 locuri de furajare
greutate 61 kg.

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Num. art.  Descriere  
TTCC0825 Panou prindere si furajare capre 1  

Num. art.  Descriere  
TTOVO725 Panou prindere si furajare oi 1  
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Iesle de furajare pentru oi, capre, vitei sau animale salbatice
Din teava de otel zincat la cald. Cu sa fara acoperis din tabla ondulata zincata la cald.
Pentru baloti mici de fan sau fan la liber. Cu tava pentru furaje din otel zincat la cald. 
Universala. Usor de transportat sau manipulat.
Dimensiuni cu acoperis: 300 cm x 195 cm, latime 130 cm, distanta intre gratii 70 mm
Dimensiuni fara acoperis: 250 cm x 123 cm, latime 88 cm, distanta intre gratii 70 mm

Se livreaza demontat!

Cresterea oilor si a caprelor

Vă rugăm să luati in considerare costurile de transport separate!

Iesle de furajare pentru oi, capre, vitei sau animale salbatice
Din teava de otel zincat la cald. Cu acoperis din tabla ondulata zincata la cald.
Pentru baloti mici de fan sau fan la liber. Cu tava pentru furaje din plastic special. 
Universala. Usor de transportat sau manipulat

Dimensiuni: 113 cm x 116 cm, latime 80 cm, distanta intre gratii 78 mm

Se livreaza demontat!

Nr. art. 291345

Nr. art. 291298 Nr. art. 291293
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Num. art. Descriere Culoare CCM  RON

27245 Stâlp de rezervă, 90 cm, vârf simplu roşu 1 1/100  
27246 Stâlp de rezervă, 90 cm, vârf dublu roşu 1 1/50  
27247 Stâlp de rezervă, 108 cm, vârf simplu roşu 1 1/100  
27248 Stâlp de rezervă, 108 cm, vârf dublu roşu 1 1/50  
27293 Set reparaţii plasă pentru oi portocaliu 1 1/100  

27249-5 Izolator de cap de stâlp de schimb - 10 1/10/500  
27250-5 electrificabil - 1 1/10/500  
27322 Ancoră pentru sol material sintetic - 1 1/10/300  

Num. art. Descriere Culoare Stâlp de rezervă   RON

27251 OviNet, 90 cm, un singur vârf portocaliu 27245 1 35  
27252 Ovinet, 90 cm, vârf dublu portocaliu 27246 1 35  
27253 OviNet, 108 cm, un singur vârf portocaliu 27247 1 35  
27254 Ovinet, 108 cm, vârf dublu portocaliu 27248 1 35  

Adecvată în mod deosebit pentru utilizarea mai multor plase 
unele după altele. Conductibilitate electrică optimă până la cea 
mai îndepărtată plasă pentru oi graţie conductorilor din cupru 
galvanizaţi de la nivelul liţei superioare! Conductivitate de 20 
de ori mai mare decât cea a plaselor obişnuite!

OviNet portocaliu 
Plasă pentru oi sau capre electrificabilă pentru utilizare universală 

• înălţime 90 cm sau 108 cm 
• lungime 50 m 
• 14 stâlpi stabili din material sintetic  
•  transport orizontal al curentului electric prin conductori din oţel inoxidabil  

3 x 0,20 mm la fiecare liţă
•  conductivitate crescută datorită utilizării celor 5 conductori din oţel inoxidabil  

şi a unui conductor de cupru placat cu cositor în liţa superioară
• liţă superioară ranforsată, conductoare 
• puncte de legătură sudate 
• vârf galvanizat pe stâlpul din material sintetic 
•  izolatorul în capul stâlpului şi opritorul de podea fac aproape imposibilă  

desprinderea accidentală a liţei
• pentru liţele de plastic oferim o garanţie de 3 ani împotriva radiaţiilor UV 

Opritor de podea Izolator în cap de stâlp

Plasa gard electric pentru ovine sau caprine

Intarcare rapida, protectie buna!
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Bandă de semnalizare: 
Descurajare optică timpurie a lupilor 
si a mistretilor ca funcţie de protecţie 
suplimentară pentru culturile si oile 
dumneavoastră!

Num. art. Descriere   RON

27205 WolfNet - inălţimea reţelei: 95 cm (125 cm cu bandă de semnalizare) 1 30  
27206 WolfNet inălţimea reţelei: 108 cm (138 cm cu bandă de semnalizare) 1 30  
27240 Bandă de semnalizare WildNet (250 m lungime, albastru 25 mm) 1 300  
27215 WildNet inaltimea retelei 63 cm (73 cm cu banda de semnalizare) 1 -  
27208 Stâlp de rezervă pentru reţea împotriva lupilor 95 + 30 cm negru , vârf dublu 1 -  
27209 Stâlp de rezervă pentru reţea împotriva lupilor 108 + 30 cm negru , vârf dublu 1 -  
27217 Stâlp de rezervă pentru reţea împotriva mistretilor 90 negru WildNet 1 -  
44428 Izolator de rezerva retea impotriva mistretilor WildNet 1 -  

Oficiul Regional pentru Mediu, Agricultură şi Geologie 
al landului Saxonia recomandă după testul practic 
reţele electrificabile de 108 cm înălţime ca măsură de 
protecţie împotriva lupilor! 

WildNet sau WolfNet
Noua plasă de protecţie împotriva mistretilor si a lupilor 

Lupul si mistretul trebuie să fie ţinut la distanţă de culturile si animalele dvs. 
Noul AKO WildNet si WolfNet, plasa electrificabilă de protecţie împotriva 
lupilor sau mistretilor vă oferă o soluţie eficientă pentru protecţia turmelor si a 
culturilor. 
Tijele verticale verificate ale seriei TitanNet asigură o poziţie stabilă chiar şi pe 
terenurile deluroase şi accidentate. Varianta de reţea împotriva săritului prin 
banda de semnalizare înaltă de 30 cm asigură o siguranţă ridicată a gardului. 
Prin liţa de la sol neelectrificabilă se împiedică comportamentul natural al 
lupului de subtraversare a reţelei. Stâlpii deja testaţi ai reţelei noastre din zona 
reţelei pentru ovine permit montarea uşoară şi rapidă. 
 

Detalii despre WolfNet si WildNet
 
•  3 înălţimi diferite disponibile! 50, 95 cm sau 108 cm de liţă pentru marginea superioară + 

alţi 30 cm prin banda vibrantă (nu este inclusă în pachetul de livrare)
• 15 stâlpi negri din material plastic integraţi cu vârfuri duble 
• cele 6 şiruri conductoare electrice TriCOND de 3 x 0,30 mm la WolfNet oferă o conductibili-
tate optimă. La WildNet sunt 3 siruri de conductori + banda optionala 
• liţa de la sol neelectrificabilă împiedică subtraversările 
• Aşezare îmbunătăţită adaptare optimă la teren prin tijele verticale, toate de 30 cm 
•  Distanţă faţă de sol mărită suplimentar (prima liţă conductoare electrică de la o înălţime  

de 18 cm)

Plasa gard electric impotriva animalelor salbatice
Protectia fermei impotriva pestei porcine
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Un sistem de gard electric se compune din:
A) Un aparat pentru garduri electrice, care generează în mod regulat impulsuri electrice.
B) Una sau mai multe sârme care transportă curentul (dar care nu este obligatoriu să formeze un circuit închis).
C) Izolatori care izolează curentul faţă de pământ.
D) Stâlpi permanenţi sau mobili, ce pot fi folosiţi după nevoi.
E) Împământarea aparatului pentru garduri electrice, care trebuie plasată cât mai adânc posibil în pământ cât se poate de umed.

Dacă animalul atinge sârma, se închide un circuit electric, iar curentul electric trece prin animal 
şi prin pământ şi ajunge înapoi la aparat. Animalul suferă un şoc electric neplăcut, însă nepericulos 
şi se retrage. 
Un astfel de gard electric este folosit atât pentru împrejmuire, cât şi ca apărare contra animalelor.

1 m

3 m 3 m

Împământarea 
împământarea este o parte importantă 
a circuitului electric. Pentru a permite 
scurgerea curentului din pământ înapoi în 
aparat, este nevoie de un contact cât mai 
bun între tija de împământare şi pământ 
(pământul uscat aproape că nu conduce 
electricitatea). Pentru introducerea tijei de 
împământare trebuie căutate locuri cât 
mai umede, resp. lungimea tijei trebuie 
măsurată, astfel încât să fie atinse  
straturile mai adânci, umede ale 
pământului.

Tensiunea de şoc şi energia de impuls 
Vârful de tensiune al impulsului electric dintr-un gard 
electric se numeşte tensiune de şoc. Este nevoie de o 
tensiune ridicată, pentru a putea produce un "canal" 
conductor între sârma gardului şi corpul animalului. 
Pentru aceasta este nevoie de o tensiune minimă de 
aproximativ 2500 volţi. Pentru animalele cu blană 
groasă recomandăm o tensiune minimă de 4000 
volţi. În acest fel curentul (energia impulsului) poate 
trece prin acest "canal". Efectul de şoc depinde astfel 
de nivelul energiei impulsului (numai tensiunea nu 
provoacă durere!). Cu cât animalul este mai puţin  
sensibil, cu atât mai mare ar trebui să fie energia  
folosită pentru protejare sau pentru speriere.  
Suplimentar, necesarul de energie a impulsului creşte 
proporţional cu lungimea gardului şi cu sarcinile sale 
(de ex. vegetaţie). Cu cât aparatul transmite mai multă 
energie, cu atât mai ridicat este consumul de curent.

Rezistenţa electrica a sârmei de gard 
Pentru a obţine un şoc maxim, pe lângă o energie 
suficientă a impulsului, este necesară alegerea unui 
material conductor electric, astfel încât energia să 
ajungă fără mari pierderi la animal şi fără să se 
"evapore" pe drum. Rezistenţa conductorilor este o 
mărime care caracterizează materialul din care este 
făcut gardul. Aceasta este exprimată în ohm/metru. 
Cu cât valoarea aceasta este mai mică, cu atât mai 
bine materialul conduce curentul. Cu cât gardul este 
mai lung, cu atât mai bună trebuie să fie conductibi-
litatea materialului utilizat. Cele mai bune materiale 
au o rezistenţă de < 0,3 Ω/m, cele mai slabe peste 
4 Ω/m. Cercetările au evidenţiat că trebuie găsit 
un compromis între conductibilitatea bună, care se 
obţine de cele mai multe ori prin sârme de cupru şi 
durabilitatea mare (sârme de inox cu conductibilitate 
slabă). Materialele combinate (material conductor 
din sârme de cupru şi inox) oferă varianta optimă 
(PremiumLine).81

Necesar minim 2500 de volţi în fiecare punct al gardului!

Gard electric pentru animale

Modul de functionare al sistemului de gard electric
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≈ 50 cm

≈ 25 cm

≈ 10 cm

≈ 60 cm

≈ 40 cm

≈ 20 cm

≈ 45 cm

≈ 30 cm

≈ 15 cm

Gard electric pentru vaci de lapte
Recomandare: 10 mm bandă, liţă

Gard electric pentru tauri, vite şi vaci 
cu viţei 
Recomandare: 10 mm bandă, liţă

Gard electric pentru cai de talie joasă
Recomandare: 10 mm bandă, sfoară

Gard electric pentru cai de talie mare
Recomandare: sfoară, bandă lată 
până la 40 mm

Gard electric pentru oi
Recomandare: plasă pentru oi, sârmă, liţă

Gard electric pentru capre
Recomandare: sârmă, liţă

Gard electric pentru găini
Recomandare: plasă pentru păsări, liţă

Gard electric pentru gâşte
Recomandare: plasă pentru păsări, 
bandă, liţă

Gard electric pentru porci
Recomandare: 10 mm bandă, liţă

≈ 80 cm

≈ 50 cm

≈ 20 cm

Apărare împotriva mistreţilor
Recomandare: plasă de îndepărtare a ani-
malelor sălbatice AKO 10 mm bandă, liţă

Gard electric pentru câini de talie mare
Recomandare: set, liţă

Gard electric pentru câini de talie joasă
Recomandare: set, liţă

Gard electric pentru pisici
Recomandare: set, liţă

Gard electric de apărare împotriva 
stârcilor cenuşii
Recomandare: set, liţă

Gard electric pentru iepuri de câmp şi 
iepuri de casă
Recomandare: plasă pentru iepuri, liţă

Indicaţiile privind înălţimea gardului sunt numai orientative! Este eventual nevoie să adaptaţi la 
specia animalului dumneavoastră. Ţineţi în orice caz seama de prevederile din zona dumneavoastră!

Îngrădirea şi separarea diferitelor specii de animale pe o durată mai mare îi preocupă pe oameni din totdeauna. 
A-i da animalului posibilitatea să se alimenteze cu hrană care creşte natural, fără să fie nevoie de o supraveghere 
permanentă, este în primul rând un progres realizat prin gardurile electrice. Fiecare specie de animale care poate 
fi domesticită, poate fi ţinută într-un "areal" cu ajutorul unui gard electric. Această imagine de ansamblu vă ajută 
la planificarea şi la instalarea gardului electric.

Gard electric pentru cai care sar
Recomandare: sfoară, bandă lată 
până la 40 mm

Inaltimea necesara a gardului electric
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• Generator impulsuir DUO ultra puternic de 12/230 Volți

• pentru garduri lungi cu vegetație abundentă

• pentru animale foarte robuste precum tauri, oi și impotriva animalelor 
sălbatice - urs, mistret, lup s.a.

• tensiune de ieșire extrem de mare chiar și la sarcini mari

• afișaj digital foarte mare, clar aranjat, iluminat permanent

• Afișaj cu grafic cu bare LED pentru recunoașterea rapidă a stării curente 
a gardului și pentru monitorizarea dispozitivului de la o distanță mai mare

• impulsul gardului ajustat optim la sarcina gardului, cea mai mare 
siguranță cu consum minim de energie datorită AKO Powertronic

• controlat de microcontroler

• siguranță ridicată corespunzătoare celor mai noi standarde de siguranță

• conectare panou solar posibil

• modul ridicat / scăzut - astfel încât să poată fi și pornit / oprit

• incl. cablu de conectare la gard și la sol, cablu de conectare de 230 
volți și cablu de alimentare de 12 volți

Modul solar recomandat: 375999 (100 W) cu ancoră la sol 442382

Noile aparate Power A reprezintă o extindere a gamei noastre de 12 + 230 volţi din seria Mobil Power AN. 
În comparaţie cu aparatele AN, aparatele A si X au un preţ mai avantajos şi oferă funcţii simplificate pentru toate gardurile 
standard cu vegetaţie slabă.

• produse în conformitate cu actuala normă europeană de siguranţă, EN60335
• comutator PORNIT/OPRIT
• consum de curent scăzut prin circuit de economisire
• control al tensiunii acumulatorului (LED clipeşte roşu, de îndată ce acumulatorul mai atinge cca. 40% din capacitate)
• cu protecţie la descărcare completă 12 volţi
• cu control optic separat al tensiunii gardului
• cleme pentru borne 12 volţi din oţel inoxidabil de calitate foarte înaltă 
• carcasă robustă şi rezistenţă la intemperii • 3 ani garanţie

Descriere
Num. 
art.

Cutie antifurt tabla 44650
Power XDI 15000 372935 10.000 V 9.000 V 7.200 V 20,00 J 15,00 J 240-1100 mA 350,0 km 100,0 km 22,0 km 14,0 km 30 8

Power N 4800 372886 11.000 V 10.300 V 7.200 V 6,70 J 4,80 J 7 W 130,0 km 30,0 km 8,0 km 4,0 km 12 3

Cel mai puternic aparat DUAL 
20 Joule!

Aparate premium gard electric DUAL 12V/230 V

AKO Power Station XDi 15000 Digital

Cutie de protectie antifurt din tabla zincata
l x A x H: 37.5 x 33.5 x 37.5 cm
loc pentru aparat cu acumulatori max: 36.5 x 21.5 x 21 cm
Poate fi incuiata, lacatul este inclus in pachet. 
Include stalp de montare/ impamantare masiv de 100 cm.
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• produse în conformitate cu actuala normă europeană de siguranţă, EN60335
• comanda prin microprocesor
• 3 ani garanţie

Aparate premium de gard electric pentru conectare la retea 230 V

Power Profi NDI 15000
Power Profi NDi 15000 digital
• aparat pentru alimentare de la rețea ultrapu-
ternic cu adaptarea inteligentă a puterii, care 
utilizează complet limitele maxime admise
• pentru lungimi de gard extreme, condiții de
vegetație extreme și animale foarte robuste - 
utilizare universala

Power Profi NDI 10000
Power Profi NDi 10000 digital
• aparat cu alimentare de la rețea cu șoc extrem 
de puternic cu adaptarea inteligentă a puterii
• pentru specii robuste de animale, precum
vitele, oile, caii și pentru îndepărtarea vânatului;
pentru garduri foarte lungi cu vegetație
mai deasă - utilizare universala

Power NDI 6500
Power Profi NDi 6500 digital
• aparat cu alimentare de la rețea cu șoc foarte
puternic cu adaptarea inteligentă a puterii
• pentru specii robuste de animale, precum
vitele, oile, caii și pentru îndepărtarea animalelor
sălbatice; pentru garduri lungi cu vegetație
deasă - utilizare universala
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Aparate premium gard electric baterie 12 V

Mobil Power AN 5500
• cel mai puternic aparat cu alimentare la acumulatori 12 
produs de noi, pentru cerinţe înalte, pentru garduri lungi, 
resp. garduri cu iarbă abundentă. În acest caz
pot fi folosiţi fără probleme şi acumulatori de 12 volţi 
foarte mari.
• versiune GPS: Consum de curent + 35 mA

Mobil Power AN 3100
• aparat cu alimentare la acumulatori 12 volți cu șoc extrem 
de puternic pentru utilizare extremă– și pentru garduri 
acoperite cu vegetație puternică.
• versiune GPS: Consum de curent + 35 mA

Cu optiune de
urmarire antifurt 
prin telefon mobil
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Set starter solar Mobil Power AD digital
Set starter compus din:
• 1 aparat Mobil Power AD digital
• 1 acumulator AGM 12 V, 88 Ah
• 3 bare de împământare mobile
• 2 cabluri împământare (de câte 3 m)

Seturi solare starter universale pentru animale

Setur starter solar Mobil Power AN
Set starter compus din:
• 1 aparat Mobil Power AN
• 1 acumulator AGM 12 volți, 88 Ah
• 1 cutie pentru acumulatori
• 3 tije de împământare mobile
• 2 cabluri împământare (de câte 3 m)
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Aparate de gard pentru conectare la retea 230 V

Power N 4800

• aparat la reţea 230 volţi cu şoc extrem de
puternic
• pentru uz la vegetaţie medie până la puternică
• aparatul nostru versatil pentru utilizatorii
pretenţioşi – ideal pentru cai, vite, oi, capre şi
pentru îndepărtarea vânatului
• cu afișaj grafic LED multicolor pentr u monitori-
zarea tensiunii gardului

Power Profi N 3500

• aparat la reţea 230 volţi versatil,
cu şoc foarte puternic
• utilizabil pentru vegetaţie rară până la medie
• utilizabil universal pentru garduri standard
• ideal pentru cai, vaci, oi, capre, găini

Power N 1200

• aparat la reţea 230 volţi foarte eficient
• pentru garduri scurte şi vegetaţie slabă
• potrivit în special pentru ocoale de cai şi
padocuri mici
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Num. art. RON

372871 1

Duo Power X 1000
•  aparat DUO 12 V / 230 V cu putere  

de ieşire efectivă
• pentru garduri scurte, fără vegetaţie
• afişaj de control al funcţiilor
• afişaj de avertizare baterie

Aparate Num. art.

X 1000 372871 12.000 V 9.000 V 4.100 V 1,60 J 1,00 J 40-115 mA 35,0 km 10,0 km 1,5 km 0,8 km 3 1
X 2500 372872 11.000 V 9.000 V 4.200 V 3,20 J 2,00 J 29-210 mA 57,0 km 18,0 km 4,0 km 1,7 km 6 2
X 4000 372874 11.400 V 9.300 V 5.500 V 4,50 J 3,00 J 42-300 mA 75,0 km 30,0 km 10,0 km 4,0 km 12 3

Num. art. RON

372872 1

Duo Power X 2500
•  aparat DUO 12 V / 230 V cu putere de  

ieşire mare
• pentru garduri normale cu vegetaţie slabă
• comutator PORNIT/OPRIT
• afişaj control gard
• afişaj separat pentru controlul bateriei
• inclusiv verificator pentru gard

• cea mai nouă tehnologie 
• consum de curent optimizat prin circuit de economisire
• protecţie la descărcare completă în cazul utilizării la 12 V
• comandat prin microprocesor
• adaptorul de reţea la 230 V şi cablul de racordare 12 V se găsesc în pachetul de livrare
• 3 ani garanţie

2 in 1

Num. art. RON

372874 1

Duo Power X 4000
•  aparat DUO 12 V / 230 V cu putere  

de ieşire foarte mare
•  pentru garduri mai lungi, chiar şi  

cu vegetaţie
• comutator PORNIT/OPRIT
• afişaj control gard
• afişaj separat pentru controlul bateriei
•  ideal pentru apărarea împotriva  

animalelor robuste şi mistreţilor

(cablul de racordare de 12 V şi cel de 
230 V se găsesc în pachetul de livrare - 
dar nu şi bateria de 12 V)

Aparate de gard pentru conectare la baterie 12V + retea 230V

Cu posibilitatea de conectare la panou solar fotovoltaic
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Elemente antifurt si de protectie gard electric

AKO CONTROL ... monitorizare și comandă mobilă!
Noul dispozitiv AKO FenceCONTROL permite monitorizarea și comanda facilă
a gardului electric. La scăderea tensiunii sub nivelul minim (pragul se poate
regla individual) sau în cazul lipsei de tensiune, sunteți avertizat(ă) prin SMS
sau e-mail.
De asemenea, puteți accesa și vizualiza în orice moment datele determinate
și salvate în permanență privind aparatele și gardul prin intermediul unei
WebApp. WebApp se poate utiliza facil și comod pe toate telefoanele mobile/
tabletele/calculatoarele cu acces la internet.

AKO FenceCONTROL funcționează cu toate 
gardurile electrice de pasune disponibile 
în comerț!

Funcționalitatea WebApp:
• pornirea/oprirea aparatului pentru garduri electrice
(în cazul în care este realizată alimentarea cu energie electrică prin
unitatea de comandă sau adaptorul de comutare Pornit/Oprit 441030)
• afișarea tensiunii gardului
• afișarea tensiunii de alimentare
• starea de alarmă a unității de comandă
• configurarea valorilor limită de alarmare ale gardului
• configurarea obiectivului de alarmare (SMS și/sau adresă de e-mail per gard monitorizat)
• jurnalul cu măsurători privind tensiunea gardului și alarme

Unitatea de comandă se poate lega fie la aceeași alimentare cu energie electrică (9, 12 sau
230 V) ca a aparatului pentru gard electric sau independent (în special atunci când unitatea 
de comandă nu este poziționată direct pe gardul electric). 
Condiția funcționării unității de comandă a gardului este disponibilitatea unei conexiuni la 
internet prin intermediul rețelei de telefonie mobilă la locul de amplasare. 
Cartela SIM necesară nu este inclusă în pachetul de livrare.
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Num. art. Lungime Lăţime Culoare
Lungime 

recomandată 
a gardului

Rezistenţă
Număr de 
conduc-

toare
TriCOND

Sarcină de 
rupere

RON

4491504 200 m 10 mm alb/roşu 4.000 m 0.467 4 0.30 mm 90 kg 1/12 240
4491505 500 m 10 mm alb/roşu 4.000 m 0.467 4 0.30 mm 90 kg 1/6 120
449550 400 m 20 mm alb/roşu 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 120 kg 1/6 120
449551 200 m 20 mm alb/roşu 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 120 kg 1/12 120
449554 200 m 40 mm alb/roşu 10.000 m 0.187 10 0.30 mm 230 kg 1/6 72

TopLine Plus bandă pentru gard de păşune

Num. art. Lungime Culoare
Lungime 

recomandată 
a gardului

Rezistenţă
Număr de 

conductoare
TriCOND

Sarcină de 
rupere

RON

449119 300 m alb/roşu 3.000 m 0.623 3 0.30 mm 100 kg 1/12 240
449523 400 m alb/roşu 9.500 m 0.21 9 0.30 mm 100 kg 1/6 144
449120 1000 m alb/roşu 9.500 m 0.21 9 0.30 mm 100 kg 1 72

4491558 200 m alb/albastru 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 100 kg 1/12 360
4491559 400 m alb/albastru 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 100 kg 1/12 120

TopLine Plus fir litat pentru gard de păşune
AKO TopLine PLUS garantează o conductibilitate deosebită şi o durabilitate foarte 
mare în cazul instalaţiilor pentru garduri medii şi lungi. În comparaţie cu sârmele care 
nu oxidează de aceeaşi grosime, benzile, liţele şi corzile din gama TopLine PLUS au o 
conductibilitate de 5 ori mai mare graţie utilizării noului material conductor TriCOND. 
Cu TriCOND puteţi alimenta garduri de 5 ori mai lungi, respectiv, puteţi "transporta" de 
5 ori mai mult curent la locul în care se atinge animalul = de 5 ori mai multă siguranţă
• 4 ani garanţie pentru stabilitatea la UV

Sârmele conductoare TriCOND au fost testate intens în ultimii ani şi au dovedit rezistenţă 
îndelungată in timp. Rezistenţa in Ohmi scăzută a sârmelor conductoare TriCOND şi 
efectul de protecţie obţinut au ca efect un raport calitate/preţ excelent. Merită să faceţi o 
comparaţie (rezistenţa în ohm/metru <-> preţ)

noul conductor TriCOND = conductibilitate 
foarte bună şi durabilitate îndelungată

Banda si fir litat pentru gard electric
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Num. art. Culoare RON

44314 negru 25 - 500 - 18.000
44314/251 negru - 25 350 - -

449314 negru 50 - 500 - 18.000
44314/2603E negru - - - 260 60
44314/1003E - - - - 100 112

Izolator rotund
cu surub integral

• surub 5,3 mm galvanizat
• cu gaura larga pentru fir sau sarma

Şurubelniţă gratis! 
(cod art. 44314/1003E)

44314/2603E

Num. art. RON

441390 25 - 500 -
441390/301 - 30 360 -
441390/803 - - - 80

Izolator de banda cu clips Maxi Tape

• suport metalic 6 mm galvanizat
• pentru benzi până la 40 mm lăţime şi sfori electrice până la 6 mm
• patentat

Num. art. RON

441396 10 - 200 -
441396/201 - 20 240 -
441396/503 - - - 50

Izolatori universal Euro Cord
• izolator din material sintetic extrem de robust şi rezistent la rupere
• apt pentru fixare cu şuruburi sau cuie
• 10 ani garanţie pentru rezistenţă UV
• negru
• ideal pentru lita, sarma sau sfori 

10 ani garanţie pentru rezistenţă UV

Izolatori gard electric
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• cu cârlig
• cu arc de tracţiune simplu  • galvanizat

Mâner poartă

Num. art. Culoare CCM RON

44951 negru 5 1/5/100 2.200
44957 roz neon 5 1/5/100 2.200
44958 lila neon 5 1/5/100 2.200
44959 verde neon 5 1/5/100 2.200
44960 portocaliu neon 5 1/5/100 2.200
44953 galben 5 1/5/100 2.200

Sarma de gard electric si accesorii poarta

Num. art. RON

441248 10 - 250
441248/061 - 6 300

Izolator mâner de poartă
•  izolator de poartă nou, foarte robust, 
cu filet de lemn de 6 mm pentru prinderea pe ambele părţi a mânerelor porţii, resp. mânerul porţii şi materialul conductor

Avantaj: nu este posibilă o răsucire a ocheţilor

Num. art. Descriere RON

44945 Set cu inel de izolare şi izolator de poartă - 1/15
44945/011 Set cu doi izolatori de poartă 1 1/12

44246 Arc de schimb, galvanizat - 1/20

Set mâner de poartă
• care poate fi întins până la 5 m
Setul se compune din:
1 × mâner de poartă cu cârlig, 1 × arc special, 2 × izolatori
(nu e potrivit pentru garduri de cai)

44945

Num. art. Lungime Ø Rezistenţă Sarcină de rupere RON

445055 1000 m 2.0 mm 0,060 345 kg 1 40
44505 625 m 2.5 mm 0,035 650 kg 1 40

Sârmă din oţel special pentru gard fix
• Aliaj  otel cu zinc/aluminiu ca protecţie de lungă durată • protecţie de nouă ori mai mare 
împotriva coroziunii în comparaţie cu sârmă galvanizată clasic• conductibilitate extrem de bună
• ideal pentru izolatori de gard fix • transmiterea optimă a curentului la contactul cu animalul

Ideal pentru bovine de carne!
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Stalp Octowood din lemn 
pentru garduri permanente
• stâlpul Octowood cu profil octogonal genial din Pinius Silvestris = lemn de larice
• în acest fel se asigură un montaj facil fără să fie nevoie de săpare de gropi
• acest stâlp se pretează de asemenea foarte bine la construirea unui gard din scânduri
• profilul hexagonal asigură suplimentar o bună prindere în paleţi şi
poate fi transportat foarte bine, fără ca să se rostogolească
• impregnare de mare eficiență conform clasei de utilizare 4,
protecție preventivă împotriva insectelor, a fungilor și a mucegaiului
• adecvat pentru contact constant cu apa și cu solul
• Senzaţional! 10 ani garanţie!

Stalpi de gard electric permanent
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Num. art. Descriere Culoare RON

292212-7 Stâlp de rezervă, vârf simplu portocaliu 1/50
292213-7 Stâlp de rezervă, vârf dublu portocaliu 1/50

Num. art. Descriere Culoare Stâlp de rezervă CCM RON

292203 Plasă pentru păsări, 50 m, vârf simplu portocaliu 292212-7 1 1 25
292204 Plasă pentru păsări, 50 m, vârf dublu portocaliu 292213-7 1 1 25

Plasa pentru pasari PoultryNet portocalie, electrificabila
Plasa pentru gard electric la gaini, gaste, rate, curcani, sau alte pasari. Sul de 50 m lungime cu 14 tarusi din otel integrati. Gardul este foarte simplu si rapid de 
montat (se fixeaza primul stalp, apoi se deruleaza sulul si se infig toti stalpii in pamant, apoi se leaga aparatul de plasa). Protejeaza pasarile sa nu iasa din perimetru 
sau sa nu intre alte animale la ele!

• pentru găini, gâşte, curci
• înălţime 112 cm
• puncte de legătură sudate
• liţă superioară ranforsată
•  ochiuri foarte mici în zona 

inferioară a plasei
•  stâlpi din material sintetic 

stabili, cu bună vizibilitate
• potrivit şi pentru miei

* Raportat la secţiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor liţelor conductoare din reţea

Plasa de gard electric pentru pasari
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Porti reglabile pentru gard de pasune

Porţi de păşune, reglabile, 110 cm inaltime, 1 - 6 m
• poartă de păşune din oţel, stabilă, zincată, fiecare cu set de montaj inclus • Înălţime: 110 cm
Set de montaj alcătuit din: • 2 balamale • 1 opţiune de închidere • inclusiv 6 șuruburi pentru lemn (12 x 80 mm)

Poarta din otel patrat pentru gard din sarma
Poarta pentru gard din otel patrat, vopsit sau zincat cu plasa impletita. 
Dimensiuni 3, 4, 5 sau 6 m latime



111

Plasa din sarma impletita
Plasa confecționată din sârmă împletită zincată sau plastifiata, cu ochiuri de 
forma rombica. Se recomanda pentru imprejmuiri de teren. Universala in utilizare! 
Se poate monta in mai multe feluri pe stalpi din metal, lemn sau beton. 
Calitate super, viata indelungata! Se vinde la role intregi de plasa!

Date tehnice:
Diametru sarma: 2.0 mm; 2.2 mm; 2.5 mm; 2.8 mm; 3.0 mm
Dimensiuni ochi: 20×20 mm; 30x30mm; 40x40mm; 50x50mm; 
60x60mm; 70x70mm
Inaltime: 500mm; 1000mm; 1200mm; 1500mm; 1700mm; 
2000mm; 2500mm; 3000mm

Lungime: 10 m, 20 m, 30 m

Plasa din sarma pentru garduri

Plasa din sarma sudata
Plase de sarma sudata sunt utilizate în silvicultură si in agricultura. 
Sunt produse conform normelor europene si sunt protejate cu un strat 
gros de zinc la cald pentru o viata indelungata.
Plasa sudata este mai rezistenta decat cea innodata dar nu este asa de 
flexibila

Data tehnice:
Marimea ochilor: 13, 20 , 25 , 40  sau 50 mm
Inaltime: 100 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm
Lungime rola: 50 m
Grosime sarma: 2,0 – 3,0 mm
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Plasa din sarma pentru garduri 

Plasa din sarma innodata
Plasele innodate sunt utilizate foarte des în silvicultură dar si in ag-
ricultura. Faptul că dimensiunea ochiurilor în zona inferioară a gar-
dului este din ce în ce mai îngustă, îngreunează trecerea animalelor 
mai mici prin gard. Sunt produse conform normelor europene si sunt 
protejate cu un strat gros de zinc la cald pentru o viata indelungata.

Date tehnice:
Firele verticale au o distanță de 15 cm sau 30 cm, 
cele orizontale au inaltimi diferite. 
Sarma interiora are o grosime de 1,6 – 1,8 - 2,0 – 2,2
Sarma de sus si de jos are grosime de 2,0 – 2,2 – 2,8 – 3,2
Inaltime: 100 cm, 125 cm, 150 cm, 175 cm, 200 cm 220 cm
Lungime rola: 50 m

Plasa din sarma hexagonala Rabitz
Plasele de sarma cu ochiuri hexagonale (Rabitz) sunt ideale pentru cresterea pasa-
rilor si a animalelor mici sau pentru protejarea împotriva animalelor sălbatice mici.
Se utilizaza frecvent si la consolidarea tencuieliilor si a structurilor la constructii.

Data tehnice:
Marimea ochilor: 7,5 x7,5 sau 15 x 15 cm
Inaltime: 50 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm
Lungime rola: 25 m sau 50 m
Grosime sarma: 0,7 – 1,6 mm
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Corturi de echitatie sau pentru uz universal

Cortul Favorit pentru echitatie sau agricultura 
Cortul de călărie Favorit are costuri de investiții reduse și este modelul de baza 
al corturilor de călărie. Cu acest cort creați un acoperiș profesional, sigur și ieftin 
pentru arene de echitatie. Arena de echitatie rămâne curată chiar și pe vreme rea. 
Corturile de echitatie sunt stabile la temperatură, oferă întotdeauna o lumină 
prietenoasă în interior și un climat foarte bun. 
Dacă nu aveți cerințe mari privind încărcarea cu zăpadă, nu puteți trece cu 
vederea acest tip de cort. Este demontabil si se poate monta oriunde la nevoie.

Pachetul contine: Structura din profile din aluminiu și piese de legătură din oțel. 
Prelate de acoperiș rezistente din PVC de calitate. 
Înveliș lateral: opțional realizat din plasă de protecție împotriva vântului sau prelată 
din PVC. Intrare: usi din culisante din prelată.
Bare de fixare in sol pentru ancorarea + plan statică.

Puncte forte: - Plăci solide din otel pentru stabilizare coama - pentru asamblare 
rapidă și stabilitate ridicată.  - Plasele de protecție laterale împotriva vântului 
protejează și permit în același timp o vedere spre exterior - Prelată de acoperiș cu 
intindere stabila   pentru o fixare sigură și scurgerea rapida a apei - Panouri laterale 
întărite pentru a preveni lovirea prelatei la vânt puternic

Accesorii speciale: banda laterala de calarie, jgheaburi de apa, instalatie de ilumi-
nat, lambriuri laterale din tablă trapezoidală, carte cu permis de execuție 

Nr. art: TTSW10632   
Date tehnice:  Lungime: 30 m, latime 15 m, 
Profil: 210/110 mm,  inaltime streasina: 3 m, 
Inaltime coama: 5,5 m, latime panouri: 5 m

Va rugam sa ne contactati pentru comenzi si detalii tehnice

Nu necesita autorizatie de constructie!
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Corturi agricole sau pentru uz universal

Cortul Profi pentru echitatie sau agricultura
Robust, stabil și economic - mai multe tipuri pentru uz agricol sau industrial

Cort cu arc rotund foarte stabil, din PVC, cu o statică testată de un birou de inginerie 
german. Cortul Profi este o alternativă bună la structurile solide, deoarece este foarte stabil, 
dar poate fi amenajat și demontat flexibil ca un cort. Forma rotunjită diminuează efectele 
vantului si a zapezii și oferă un nivel ridicat de protecție. Mărfurile, animalele și mașinile 
sunt protejate efectiv de soare, vânt și precipitații pe tot parcursul anului.

Utilizări
    - Crearea spațiilor de depozitare și de lucru acoperite
   -  Depozitarea în condiții de siguranță a bunurilor și materialelor industriale sensibile la 
intemperii
    - Spațiu protejat pentru vehicule mari, cum ar fi tractoare, utilaje agricole, camioane, 
rulote, camionete, bărci și iahturi, sau altele
    - Poate fi folosit ca grajd pentru animalele de fermă sau ca depozit pentru furaje, lemn și 
fân în agricultură și silvicultură
    - Posibila utilizare ca atelier sau depozit de producție
    - Acoperișuri rezistente la intemperii pentru șantiere sau zone de șantier
    - Se poate folosi ca o sală de expoziții și vânzări protejată de vânt și de intemperii
    - Potrivit pentru utilizări pe termen scurt și lung
 
Date tehnice:  
Lungime: 10 m, 12 m, 20 m, 26 m sau la cerere

Latime 9 m, 12 m, 15 m.   Inaltime: 4,5 m, 6 m, 7,5 m 
Structura solida din teava zincata: Ø 75 mm vertical si 60 mm orizontal.
- grosime teava 2 mm vertical /1,6 mm orizontal
Acoperis: prelata din PVC special multistrat cu tesatura interioara 
- greutate 350 g/m², sau 720g/m²

Va rugam sa ne contactati pentru comenzi si detalii tehnice

Nu necesita autorizatie de constructie!
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Saltele si covoare cauciuc - Kraiburg

Saltelele si covoarele din cauciuc aduc o serie de avantaje importante cum ar fi:

Mai putine:
-  alunecări și accidente prin cădere
- afecțiuni podale
- schiopături
- plăgi decubitale și probleme cu articulațiile
- zgomote și stres
- costuri cu medicul veterinar și tratamentele podale
- costuri cu înlocuirea efectivului de animale
- ore de muncă pentru igienizarea cușetelor

Mai mult:
+ confort
+ mobilitate
+ producție de lapte
+ fertilitate
+ comportament natural
+ igienă
+ confort termic
+ vaci sănătoase și fericite

Saltelele de tip WINGFLEX 
ofera cel mai mare confort din gama noastra de saltele. Partea inferioara a saltelei 
este prevazuta cu mai multe randuri de lamele din cauciuc flexibil care le confera 
o elasticitate deosebita. 
Salteaua are o inclinatie in partea din spate pentru scurgerea purinului – acest 
fapt  asigura o igiena optima. Isi mentine forma si proprietatile elastice in timp. 
Este usor de curatat si dezinfectat. 
Montare foarte usoara.10 ani garantie!

Dimensiuni:
Grosime 6 cm.

Latime x lungime: 110/115/120/125/130 cm × 183 cm

KKM este o saltea monostrat 
foarte buna, ideala pentru vaci cu lapte!
Asigura un confort bun datorita structurii de tip fagure pe verso si a amestecului 
din cauciuc special!
Poseda niste lamele speciale care nu permit intrarea murdariei dedesubt! Salteaua 
are o inclinatie in partea din spate pentru scurgerea purinului Isi mentine forma si 
proprietatile elastice in timp.
Suprafata optima si nealunecoasa. Montare foarte usoara. Usor de curatat si 
dezinfectat. 10 ani garantie!

Dimensiuni:
Grosime 3 cm! 

Latime x lungime: 110/115/120/125/130 cm × 170/183 cm

Posibilitati de montare:
- una langa alta,
- in sistem puzzle sau 
- cu profil „T“ intre saltele
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Saltele din cauciuc pentru bovine

Saltea tip KIM sau KIM Long Line
Are un profil tip pernă de aer. Este elastica și rezistenta la uzură 
Realizează un confort la odihnă plăcut și de durată
Se fabrica la bucată și la rolă

Dimensiuni:
Grosime 3 cm, 
Latime x lungime: 2,5 - 50 m (din 10 in 10 cm) × 160/170/180 cm

Saltea tip Calma
Are un profil tip pernă de aer. Este elastica și rezistenta la uzură 
Realizează un confort la odihnă plăcut și de durată
Posibilitate de instalare fără a ține seama de poziția separatoarelor

Dimensiuni:
Grosime 3 cm
Latime x lungime: 
115 cm × 140/150/160/170/180 cm

Saltea tip Lenta - pentru stabulatie legata
Salteaua LENTA are un profil cramponat pe verso care asigura un confort 
de 3 ori mai mare decat un covor din cauciuc simplu!. Suprafata nealun-
ecoasa. Isi mentine forma si proprietatile elastice in timp. Montaj foarte 
simplu. Usor de curatat si dezinfectat. 10 ani garantie!

Dimensiuni:
Grosime 3 cm
Latime x lungime: 100 cm × 150/157/165/175/185 cm 
110 cm × 150/157/165/175/185/200 cm
120/130 cm × 150/157/165/175/185/200/220 cm

Limitator de piept Ergoboard si Maxiboard
din cauciuc plăcut pentru animal, flexibil și robust
Suprafață moale și plăcută permite odihna în poziții comode și naturale,
de ex. cu membrul anterior întins
DimensiunI:
Inaltime Ergoboard 18,5 cm, lungime 115/120 cm
Inaltime Maxiboard 11 cm, lungime 175 cm
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Covoare din cauciuc - Kraiburg

Covoare pentru sala de muls si sala de 
asteptare Kura Klex
Covoare pentru alei de circulatie 
Kura P si Karera P

Covor Kura P 
Covorul de tip Kura P este universal pentru caile de acces si aleile de miscare.
Prin taierea si imbinarea in sistem puzzle, covoarele au o stabilitate mai mare si 
sunt usor de montat.
Se poate monta sub orice tip de plug raclor si poate fi curatat si cu tractorul cu 
lama (conform instructuniilor Kraiburg)! Montarea este simpla si rapida si poate fi 
executata in regim propriu. Opțional cu zone abrazive pediKURA®

Dimensiuni:
Grosime 2,4 cm. 

Latime x lungime: 125 cm X de la 96  pana la 500 cm

Covor Karera P 
Produs de bază: simplu și robust pretabil pentru diferite zone din grajd
(alei de mișcare, standul de muls, sala de așteptare, alei de grupaj, ...)
îndeplinește cerințele de bază pentru un
covor de mișcare benefic pentru animal
Cu profil puzzle in functie de necesitati

Dimensiuni:
Grosime 2,1 cm. 
Lungime: 175 cm X latimi diferite de la 95 la 130 cm

Posibilitati de montare:

- in sistem puzzle pe 2 parti, pe 
trei sau pe patru parti

- fixare cu surub si saiba inox

Covoarele din cauciuc - aduc siguranta, confort si sanatate pentru animale
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Covoare din cauciuc Kraiburg pentru porci

Covoare Porca relax pentru zona de odihna, 
pentru maternitate sau boxe colective
Covoare Porca fix pentru scroafe fixate in 
custi

Covor Porca relax
Covorul de tip Porca relax U este universal pentru zone de odihna plane.
Dimensiune standard pentru pardosirea diferitelor suprafete:
120 cm x 200 cm grosime 2 cm.

Covorul de tip Porca relax F este taiat exact la dimensiunile dorite pentru 
zone de odihna plane.

Covor Porca fix
 
- partea din faţă cu suprafaţă de protecţie optimizată la muşcături
- durată mare de viaţă
- protejează zona sensibilă a umerilor scroafei
- siguranţă la alunecare îmbunătăţită
- protejează articulaţiile carpiene ale purceilor în timpul suptului

Disponibilă în 2 variante:
- PORCA fix D: perforată pentru drenaj la partea posterioară
- PORCA fix U: neperforată în partea din spate
Grosime 2 cm

Latime 65-85 cm X lungime  de la 110  pana la 150 cm
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Sisteme laterale de aerisire ferme

Sisteme laterale de protectie si aerisire ferme cu plasa sau prelata antivant
Protejeaza ferma impotriva vantului si a ploii. Asigura o circulatie optima a aerului fara curent. Iarna nu e frig, iar vara nu e cald.
Animalele au mult aer curat si multa lumina naturala. Intareste sistemul imunitar.

Oferim sisteme complete sau sisteme partiale in functie de necesitati.

Material: tesatura din fire de polietilena cu strat protector pe ambele parti 280g/mp, si protectie UV. Rezistenta la apa, la vant 
si la diferente mari de temperatura. 

Sistemul complet montat contine: - sistem de fixare si ridicare prelata antivant inclusiv accesorii de fixare si stabilizare. 
Optional se poate alege un sistem cu deschidere cu mecanism manual sau automat - de jos in sus, sau - de sus in jos.

Va rugam sa ne contactati pentru comenzi si detalii tehnice
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Plasa antivant - calitate profesionala!
Plasa speciala antivant (calitate germana)

Rezistenta foarte mare (pentru multi ani)

Utilizare universala - peste tot unde e nevoie de protectie 
profesionala impotriva vantului si a curentilor de aer.
Plasa antivant este o tesatura speciala cu protectie UV pentru 
protejarea adaposturilor de animale impotriva vantului si a 
curentului de aer. 

Asigura o ventilatie optima a adaposturilor! 
Prin dimensionarea exacta a ochiurilor tesaturii, este reglat fluxul 
de aer. Plasa refracteaza 90% din puterea vantului! Restul de 
10% nu produce curent de aer dar asigura o circulatie permanen-
ta de aer curat pentru animale!

Plasa poate fi montata si in regim propriu in mai multe 
feluri, cum ar fi:
- montarea directa pe rama geamurilor adapostului (in locul 
geamurilor), sau montarea pe o rama din lemn care se fixeaza de 
rama ferestrei. In acest mod ea poate fi pusa pe geam la nevoie si 
poate fi luata cand nu este nevoie.

- Atentie: plasa trebuie ferita de zonele unde au acces animal-
ele, iar pe margine trebuie tinut cont sa nu intre vantul sub ea! 
(Pentru aceasta se poate fixa cu niste sibci, sau se monteaza 
contravanturi din tabla sau lemn pe margine).

Detalii tehnice:
Plasa antivant se vinde la sul  
Latimi de : 1, 1,5 2, 3, 5 m 
Lungimi de 50 sau 100 m
Culori: verde, alb, bej

Sisteme laterale de aerisire ferme

Va rugam sa ne contactati pentru comenzi si detalii tehnice
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Sisteme de ventilatie si aerisire ferme

Grile de ventilatie pentru ferme de pasari sau porci PAI 54
Se monteaza lateral in sistem liniar in peretii fermei. Deschiderea si inchiderea se 
poate face la toate odata manual sau automat. Din PVC rezistent . Clapete cu arc 
si cu inchidere automata. Cu posibilitate de reglaj a debitului de aer.
Dimensiuni: 545x265x120 mm

Capacitate:
Aerisire 1.000 cbm/h la 10 Pa.
Aerisire 1.450 cbm/h la 20 Pa.
Aerisire 2.000 cbm/h la 40 Pa.

Nr. art. P07-09-0022

Grile de ventilatie pentru ferme de pasari Flash 3300
Cu clapete pentru reglarea debitului de aer. Se monteaza lateral in sistem liniar in 
peretii fermei. Deschiderea si inchiderea se poate face la toate odata manual sau 
automat. Din PVC rezistent . Cu posibilitate de reglaj a debitului de aer.
Dimensiuni: 580x390x60 mm

Capacitate:
Aerisire 2.400 cbm/h la 10 Pa.
Aerisire 3.300 cbm/h la 20 Pa.
Aerisire 4.100 cbm/h la 30 Pa.

Nr. art. P07-09-0244

Sisteme de ventilatie pentru adaposturi de animale
Va oferim diferite sisteme de aerisire in functie de necesitati pentru ferme de pasari sau porci.

Va rugam sa ne contactati pentru detalii tehnice!

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Ventilator  tip Elicopter
Sistem complet cu tablou de comanda. Cu posibilitate de programare si verificare a functionarii la calculator. 
Comanda de la distanta prin smartphone (optional). Reglare in trepte a debitului de aer.
Disponibil in diametre de la 3 m la 7 m
Debit de aer veriabil in functie de necesitati

Sisteme de ventilatie pentru adaposturi de animale
Va oferim o gama mare de ventilatoare de diferite feluri si marimi pentru toate tipurile de animale

Ventilator  tip Big fan
Utilizare universala in ferme unde este nevoie de debit foarte mare de aer. 
Ideal pentru ferme de vaci sau ferme de pasari in combinatie cu grilele de ventilatie PAI54 sau Plash 3300. 
Pentru o circulatie optima a aerului in ferma fara a se produce curent. 
Diferite marimi si capacitati. Creste eficienta fermei!
Dimensiune: 1375x1375 mm  Tensiune: 230 V 
Putere: 1,1 KW, Turatie: 440 t/min 
Debit aer: 44000 m³/ora

Ventilatoare marca Multifan 
Tipuri:
- ventilator pe teava
- ventilator de perete
- ventilator cu colivie
Utilizare universala pentru racire, sau ventilatie. 
Pentru ferme de pasari, porci, vaci sau alte animale

Ventilatoare pentru ferme

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Ventilator perete disponibil in diametre de la 300 mm la 920 mm. 
Debit de aer de la 3700 m³/ora si 50.500 m³/ora (50 Hz)
Ventilator pe teava disponibil in diametre de la 300 mm la 1256 mm. 
Debit de aer de la 650 m³/ora si 24.700 m³/ora (50 Hz)
Frecvente (50 Hz si 60 Hz) 
Tensiune 230 V sau 380 V
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Sisteme de furajare

Sisteme de furajare automata pe baza de lant pentru animale
Sistemele de alimentare cu lanț PS sunt utilizate în special acolo unde sunt necesare linii 
de transport lungi și cu multe unghiuri. Deci, peste tot, unde este necesară cea mai mare 
flexibilitate. 
Sistemul de alimentare cu un tub de 60 mm diametru model PS oferă o calitate foarte bună 
la un preț favorabil. Toate piesele sunt testate timp de mai mulți ani și oferă cea mai mare 
siguranță de funcționare.

Va oferim toate elementele necesare:
- motoare de distributie
- unghiuri de deviere, 
- lanturi de distributie (diametru 45 mm), 
- tevi de distributie (diametru 60 mm) 
- buncare de distributie simple sau duble, 
- guri de alimentare, 
- dozatoare de volum si tablouri de comanda
- Sisteme de comanda si control complete.

Spirale, tuburi, lanturi si tevi de distributie
Spiralele de distributie a sistemului PS sunt fabricate din platbanda 
din otel flexibil. 
Sunt disponibile la dimensiunile 56 mm, 75 mm, 89 mm și 127 mm. 
Un pachet măsoară 61,00 m sau 100,00 m (127 mm 35,00 m).

Tuburile sunt din PVC de calitate si oferă o durabilitate lungă. 
Au o lungime de 3,0 m.  Pe lângă tuburile drepte, oferim și coturi. 
În afară de tuburi și coturi, va oferim si conectori pentru tuburi, 
fitinguri și corpuri de tavan pentru toate dimensiunile.

Lanțurile de distributie sunt dintr-un lanț de oțel cu discuri rigide 
din plastic turnate. Procesul special de fabricatie face ca lantul sa nu 
se lungeasca in timp din cauza uzurii. 
Diametrul discului este de 45 mm. 

Țevile de distributie au un diametru exterior de 60 mm și sunt 
disponibile în grosimi diferite. Se folosesc îmbinări dintr-o singură 
bucată. 

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Sisteme de furajare

Silozuri interioare pentru alimentare cu furaje
Silozurile sunt confecționate dintr-o țesătură din poliester respirabil, 
rezistentă la praf și cu rezistență la rupere ridicată, ceea ce asigură o calita-
te bună a alimentelor fără a se aglomera. 
Materialul respirabil combate formarea mucegaiului. Calitate germana!
Cadrul din otel vopsit sau zincat termic. 
Montare si demontare usoara. Flexibilitate mare in utilizare.
Densitatea în vrac este de maxim 0,6 t / m.
Fiecare siloz este livrat cu o gardă la sol de 650 mm și un diametru de ieșire 
de 440 mm. Alte dimensiuni la cerere. 
Silozurile interioare sunt furnizate neasamblate

Mai multe modele diferite: 
- capacitati de la 1,2 mc - la 27 mc
- tonaj de la 0,7 t - la 16 t
- inaltime totala de la 2,25 m - la 5,30 m
- dimensiuni de la 1,10 x 1,10 m la 3,10 x 3,10 m

Optional - cu toate accesoriile necesare pentru umplere sau golire

Sisteme de furajare automata pe baza de spirala pentru animale 

Sistemul pe baza de spirala este utilizat în principal ca afluent pentru furaje. 
Datorită construcției pieselor, este posibil un transport optim de alimentare pe 
distanțe lungi. 
Super Farm Land va ofera cea mai bună calitate la un preț bun. 
Toate componentele sunt testate de mult timp și permit o viață lungă. 

Sistemele spiralate au dimensiunile 56 mm, 75 mm, 90 mm și 127 mm.

Cuvele noastre de alimentare sunt din oțel zincat. Acestea sunt disponibile sub 
formă de cuve simple cu un capăt sau cu cuve duble cu 2 arbori. 
Livrabil în dimensiuni 56 mm, 75 mm, 89 mm și 127 mm.

Guri de siloz pentru toate tipurile de siloz obișnuite

Cuva de transfer permite crearea cu ușurință a unei ramuri de extensie. 
Împreună cu unitatea de control, se creaza un sistem de transmisie si transfer cu 
spirala care poate transporta furajul peste 61,00 m.
Va oferim o gama mare de tuburi de alimentare la hranitoare, cu accesorii de masura-
re, sau dozare, sau blocare.
Oferim sisteme de comanda si control complete

Date tehnice spirale
- din otel de 56 mm, 75 mm, 90 mm si 127 mm

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Sisteme de furajare automata pentru pui
Vasul deschis îi oferă animalului acces usor la furaj. Conul bolului este transparent, astfel 
încât nivelul de alimentare este ușor de monitorizat. 
Fabricarea componentelor din PVC, fără colțuri sau margini împiedică rănirea animalelor. 
Marginea rotunjita spre interior a bolului, împiedică animalele să bată hrana afara din hrani-
toare, eliminând astfel pierderile de furaje. 

Unitatea de angrenare a liniei de alimentare este formată dintr-un motor de 0,37 kW, unita-
te de control și ansamblu de control final cu senzor

Buncarul de alimentare cu furaje este galvanizat sau din inox. 
Cu volumul de 100 kg asigură un aport optim de alimentare în linia de furajare. Este echipat 
cu un comutator de nivel.
Pentru a ajunge in poziția de curățare., liniile de furajare pot fi rotite. 
Fiecare bol este ușor de spalat cu înaltă presiune și poate fi înclinat astfel încât orice furaje și 
murdărie rămase să fie clătite simplu. 
Conul transparent usureaza monitorizarea pentru a se vedea murdăria ascunsă.
Liniile de furajare se leaga de tavan cu un sistem de ridicare cu scripeti. 
Acesta poate fi ridicat sau coborat manual sau automat.

Sisteme de furajare automata pentru curcani - Feedmaster
Bolul Feed Master 51 cu margini joase permite curcanilor tineri acces facil la furajele lor, iar diametrul mai 
mic vă asigură că este mai plin. Acest bol este ideal pentru cresterea curcanilor.

Bolul Feed Master 34 are o margine mai inalta, pentru a reduce la minimum pierderea de furaje. Diametrul 
său mai mare permite mai multor animale mari să ajungă la furaj împreună, astfel încât comportamentul com-
petitiv în hambar să fie redus la minimum. Aceste caracteristici fac vasul ideal pentru îngrășare.
Unitatea de angrenare a liniei de alimentare este formată dintr-un motor de 0,55 kW, unitate de control și 
ansamblu de control final cu senzor

Buncarul de alimentare cu furaje este galvanizat sau din inox. Cu volumul de 100 kg asigură un aport optim 
de alimentare în linia de furajare. Este echipat cu un comutator de nivel.

Sisteme de furajare pasari

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Sisteme de adapare pasari

Sisteme de adapare automata Waterpoint pentru pui - calitate germana!
Alimentarea pasarilor cu apă potabilă proaspătă și curată este esențială pentru o creștere bună 
și rapidă. Apa potabilă trebuie să fie curată, suficientă și ușor accesibilă. Sistemele noastre 
de apă potabilă sunt special concepute pentru a răspunde acestor nevoi și pentru a furniza o 
cantitate optimă de apă potabilă pentru puii de carne. 
Partea centrală a liniei WaterPoint este TOP-Nipple sau TOP-Combinipple, asigurând un 
debit de apă optim pentru fiecare vârstă. 

Combinația cupa si niplu pentru picurare asigură un gunoi de grajd uscat. 
Înălțimea potrivită depinde de mărimea pasarilor: optima este o înălțime, la care pasarile 
trebuie să se întindă ușor pentru a ajunge la nipluri.

Reductorul de presiune este disponibil ca racord frontal sau mijlociu și deține un sistem inte-
grat de spălare. Cu ajutorul reductorului de presiune, coloana de apă poate fi reglată continuu 
la valoarea dorită.

Liniile de adapare sunt complet premontate și sunt disponibile la lungimi de 3 m. Acestea pot 
fi cuplate până la lungimea dorita. Elementele sunt disponibile cu 8, 10, 12 sau 15 nipluri.
Alternativ, la sfârșitul conductei se poate monta un sistem de aerisire si spălare suplimentar 
automat.

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Sisteme de adapare automata Watermaster pentru curcani
Sisteme de adapare profesionale pentru curcani - calitate germana! 
Gama completa, cu toate accesoriile necesare.

Reductorul de presiune este disponibil ca racord frontal sau mijlociu și deține un sistem integrat de 
spălare. Cu reductorul de presiune, coloana de apă poate fi reglată continuu la valoarea dorită.

Liniile de adapare sunt complet premontate și sunt disponibile la lungimi de 3 m. Acestea pot fi 
cuplate până la lungimea dorita. Elementele sunt disponibile cu 3, 4 sau 5 nipluri.

Alternativ, la sfârșitul conductei se poate monta un sistem de aerisire si spălare suplimentar automat.
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Microferma mobila de gaini ouatoare
este creata pentru fermieri și iubitori de animale care doresc să dezvolte o 
producție ecologică, cu scopul de a se deosebi de ouale industriale și de a 
se apropia de oua sănătoase. 
Cererea de oua ecologice este tot mai mare si va creste si mai mult in viitor.

Microferma este adăpostul perfect pentru găini și alte animale, protejându-
le de intemperii, păsări de pradă etc.
Ferma mobilă de pasari nu are nevoie de o fundație deoarece este 
construită pe un teren solid și natural. Acest lucru este benefic pentru gaini, 
deoarece pot pășuna într-un mediu natural si sanatos.

Un avantaj deosebit este schimbarea locației, cu scopul de a permi-
te regenerarea solului pentru o revenire ulterioara.

Specificatii tehnice
Microferma mobila de gaini este proiectata pentru o asamblare rapidă și 
ușoară, iar fermierul o poate asambla singur.
Este realizat cu materiale antiseptice și durabile care necesită puțină 
întreținere. 
Materialele prelucrate:   metal zincat, panouri sandwich (30 mm grosime 
pe acoperiș și 40 mm grosime în incintă și în față) și dispozitive pentru uși 
și ferestre.
Pentru schimbarea locatiei există un set adecvat de suporturi și roți, care 
poate fi atașat cu ajutorul unui tractor. După montarea roților microferma 
poate fi trasa cu un tractor, cu condiția ca pământul să fie solid. 

Ferma mobilă de gaini folosește resurse naturale. Condensarea care se 
adună pe acoperiș poate fi colectată și utilizată ca apă potabilă pentru 
găini sau pentru udare.

O afacere la cheie pentru inteprinzatori!

Microferme mobile de gaini ouatoare

Va rugam sa ne contactati pentru pret si detalii tehnice

Nu necesita autorizatie de constructie!
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Microferme mobile de gaini ouatoare

Microferma mobila de gaini ouatoare
O investitie cu potential mare in viitor!

    Avantaje:
    - asamblarea rapidă și ușoară a kitului (poate fi asamblata usor de fermier)
    - Fabricat din materiale antiseptice, durabil și fără întreținere
    - Fabricat din structură metalică zincată la cald, panouri sandwich, dispozitive pentru uși și ferestre pentru ventilație și acces
    - Izolație optimă, astfel încât căldura și frigul extrem să fie menținute în afara
    - Suporturile pot fi asamblate și ridicate cu ajutorul unui tractor
    - După instalarea roților, poate fi mutata microferma cu ajutorul unui tractor pe un teren solid
    - Roțile pot fi complet îndepărtate sau atașate după cum este necesar 
    - Nu necesita autorizatie de constructie!

Marimi disponibile: - 12 mp (80- 100 gaini), 30 mp (210 - 270 gaini), 
- 60 mp (420 -540 agini), 90 mp (630 - 810 gaini) Va rugam sa ne contactati pentru pret si detalii tehnice

Nu necesita autorizatie de constructie!
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Saci de nisip sau pietris
Sacul se aseaza perfect deasupra foliei sau a plasei de protectie si ia forma silozului, 
asigurand astfel o etansare si o protectie perfecta a silozului. 
La desfacerea silozului nu permite sa intre aerul dacat pana la primul rand de saci, astfel conservarea silozului este mult crescuta

Saci pentru siloz cu maner

Dim. in cm Buc./legatura Buc./carton Buc./palet

25 x 100 50 250 3.000

27 x 120 50 250 2.000

Culoare verde deschis sau alb

Grosime 25 µm

Dimensiuni in m: 0,50 x 1.800 m  
 0,75 x 1.500 m

Unitati de ambalare 36 Role  /  30 Role 

Resistenta la tractiune > 35 Mpa

Rezistenta la intindere in latime 800 %

in lungime 600 %

Folii si prelate pentru agricultura

Stretch

Folie stretch pentru baloti

Folie stretch pentru infolierea balotilor de iarba sau 
fan Asigura un furaj de calitate pentru o hranire 
optima a animalelor.
Dimensiuni: 0,50 x 1.800 m  0,75 x 1.500 m - alte 
dimensiuni la cerere
Pentru toate tipurile de prese de balotat

Stretch
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Folii si prelate pentru agricultura

Folie siloz Super   + plasa protectie siloz Super
Foliile Super Farm pentru siloz sunt produse cu cea mai noua tehnica de extrudere 
si cu materii prime de performanta de ex.  Metalocene, fara granule reciclate. 
Rezultatul este o folie de exceptie cu rezultata practice foarte bune. 
Fermierul care a utilizat odata aceasta folie, ramane si pe viitor la ea! 
Protectie UV 18 - 24 luni!

Culoare alb/alb sau alb/negru. 
Grosime 150 my sau 200 my

Pentru o protectie ideala a silozului , va recomandam plasa de protectie siloz Super

Super

Avantajele Super
• impermeabilitate extrema
• rezistenta maxima la rupere
• ambalaj foarte bun cu cant protejat
• role mici usor de manipulat

Latime 4 - 20 m, 
Lungimi de 25, 35, 50, 300 m

Avantajele plasei de protectie siloz Super

• protectie extrema impotriva pasarilor, animalelor, loviturilor    
• rezistenta foarte mare la rupere sau lovire
•  cusaturi de calitate la tiv   • manipulare rapida si simpla   
•  durata de viata foarte indelungata
•  rezistenta la vant   •  acoperire fara cauciucuri   
•  poate fi utilizata pana la 10 ani si mai mult
• nu mucegaieste, nu putrezeste

Super
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Folii si prelate pentru agricultura

Prelata Super  de protectie sira de fan sau paie
Prelata SuperTex este o tesatura de fibre sintetice foarte rezistente. 
Asigura o protectie optima a sirelor de paie si de fan impotriva umezelii si a mucegaiului! 
Permite aerului sa treaca asigurand o circulatie permanenta evitand astfel formarea condensului si a mucegaiului 
Dimensiuni: 9,8x12,5 m 9,8x25 m, 12x25 m

Atentie la directia 
vantului

Pentru garantarea 
unei scurgeri bune 
a ploii unghiul 
varfului sirei de 
baloti sa fie de 
minim 45°!

Directie 
vant

gresit corect

Prelata Super  de protectie cereale, cartofi, sfecla, rumegus s.a.
Prelata poate fi utilizata si pentru protectia cerealelor in depozit impotriva pasarilor. 
Permite aerului sa treaca asigurand o circulatie permanenta evitand astfel formarea condensului si a mucegaiului.
Prelata SuperTex este utilizata cu mare succes si la protectia gramezilor de rumegus sau cartofi sau sfecla 
impotriva deteriorarii si a mucegaiului. 
Acoperite cu un strat de paie si deasupra cu prelata noastra cartofii sau sfecla se pot depozita temporar in camp fara probleme

Dimensiuni: 9,8x12,5 m 9,8x25 m, 12x25

Super

Super
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Sfoara si plasa pentru baloti

Plasa pentru balotat Poly Wrap
Calitate germana! Poseda proprietati de rulare foarte bune pe latime si lungime. 
Strangere perfecta a balotului pana la margine! Rezistenta la rupere super! Utili-
zare universala pe diferite tipuri de prese de balotat!

Material HDPE cu protectie UV 
cu aditiv anti-static

Latimea 
rolei

0,60 m   +/- 10 mm

1,23 m   +/- 10 mm

1,25 m   +/- 10 mm

1,30 m   +/- 10 mm

Lungimea
rolei 2.000 m / 3.000 m

Xpress sfoara de baloti

Tip Lungime nominala/
greutate Greutate/Palet in kg

Xpress
Set 2 role/ per palet

Xpress
Culoare

PP130 130 m / 18 kg 1.008 56

PP130POWER 130 m / 18 kg 1.008 56

PP150 150 m / 18 kg 1.008 56

PP400 400 m / 10 kg 800 80

PP750 750 m / 10 kg 800 80

Sfoara de balotat XPRESS 
calitate germana!

Se preteaza la toate tipurile de prese de balotat. 
Protectie UV! 
Rezistenta la rupere foarte mare! 
Innodare perfecta! 
Intindere optima! 
Greutate 1 rola = cca. 5 kg

Se vinde la set de 2 role.
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Folii si prelate pentru agricultura

Pentru fixare:   
surub de pamant cu saiba

Material: plastic negru

Lungime: 14 cm

Prelata de mulcire antiburuiana - un ajutor mare in gradini sau sere!

• nu lasa lumina sa treaca 
• este eficient impotriva buruienilor sau penetrarea radacinilor, în gradina si in sera
• anti-buruieni pentru terase, intrari,  drumuri, cai de acces  • rezistenta mare termica   
• permeabil la apa  
• extrem de durabil pentru mai multi ani
•Material: polipropilena rafie -  rezistenta super   
• Culoare: negru cu dungi de limitare verde (15 x 15 cm)
• Greutate: aprox. 100 g/m2  
• Rezistenta la rupere: - longitudinala 16/13 kN / m - transversala 17/13 kN / m
• Stabilitate UV: aprox. 5 ani   • Permeabilitatea la apa:  1260/m2/min.
Dimensiuni: latime 0,75 m - 5,25 m, lungime 100 m

Tesatura de umbrire sau antivant - utilizare universala!

Tesaturi (prelate) de umbrire si perdele antivizibilitate sau antivant din HDPE sunt 
caracterizate prin greutatea lor relativ scazuta, stabilitatea mare UV si o rezistenta mare 
la tractiune. 
Sunt prevazute cu gauri integrate pe margine pentru u o montare simpla.
Ele pot fi utilizate la balcoane, terase, terenuri de tenis, gradini de iarna, pergole sau 
sere sau la mai multe alte utilizari. 
Materii prime de inalta calitate, asigura o durabilitate mare.
Dimensiuni: 
Latime 1, 1,2 1,5 1,8 2, 3 m 
Lungime: 25 m, 50 m
Culoare verde.   Greutate 150 g/m2
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Folii si prelate pentru agricultura

Plasa antigrindina
Randament maxim - pierderi minime!
Prin utilizarea unei tesaturi alb-transparente culturile 
pot fi protejate iar lumina necesara poate trece usor.
Aceasta duce le pierderi de culoare foarte scazute in 
comparatie cu o plasa de culoare inchisa. 
Disponibile sunt si plase de culoare gri sau neagra
Dimensiuni: latimi diferite
Lungime: pana la 1700 m
Marime ochi: 2,5 - 3,5 x 6,5 - 8,5 mm
Material: 100% HDPE monofil
Culoare alb, gri sau negru, 
Greutate 30 - 65 g/m2

Plasa antipasari

Utilizare universala impotriva diferitelor tipuri de pasari
Pentru protectia sigura a fermelor sau a cladirilor 
impotriva gripei aviare de ex. sau pentru protectia 
pomilor sau a tufelor fructifere impotriva pasarilor.
Plasele sunt fabricate din material HDPE de calitate
si sunt protejate UV pentru utilizare mai multi ani.

Dimensiuni: latimi de la 4 - 16 m 
Lungime: de la 8 - 100 m
Marime ochi plasa albastra 25 x 25 mm
Greutate 25 g
Marime ochi plasa verde 13 x 13 mm
Greutate 38 g

Prelata de protectie izotermica plante
Permite trecerea aerului prin ea. Protejeaza plantele de inghet sau intemperii. 
Asigura o temperatura cu 3-5°C mai mare decat la exterior. 
Protejeaza impotriva vantului si a insectelor. Plantele cresc mai repede si mai bine. 
Se recomanda la culturile de plante extratimpurii. 

Dimensiuni: latimi de la 1,2 - 16 m 
Lungime: 100 m. Greutate 25 g
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Prelata de protectie universala
Prelata Poly pentru utilizare universala in agricultura sau in industrie.
Gata confectionata prevazuta cu capse de prindere din 50 in 50 cm

Dimensiuni:
Latime de la 1,5 la 10 m, lungime de la 3 la 16 m.

Disponibila si la rola de 1,5 x 50 m sau 2 x 50 m, culoare verde
Sau la rola de 2 x 100 , sau 4 x 100 m, culoare alba
Greutate 200, 210, 280, sau 610 g/mp

Folii si prelate pentru protectie universala

Prelata universala Polytec - la rola sau gata confectionata
este universala pentru protectie materiale, furaje, sau ca si protectia adaposturilor 
impotriva vantului la geamuri.
Foarte rezistenta!  200 sau 280 g/mp greutate. 
Impermeabila. Protectie UV!

Se vinde gata confectionata la diferite dimensiuni, 
cu capse pentru fixare, sau la rola cu latimi de: 1,5 ; 2, 4 m 
si lungimi de: 50/100 m. 
Culoare alb (translucent - lasa lumina sa treaca), sau verde

Poate fi montata in mai multe feluri in regim propriu

Va rugam sa ne contactati pentru marimi sau detalii tehnice!
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Folii si prelate pentru constructii

Prelata geologica
Prin utilizarea prelatelor geologice, se pot preveni amestecarile de soluri sau materiale diferite. 
Prelata are proprietati de filtrare bune si o rezistenta mare, astfel pot fi retinute diferitele particole 
la nivelul dorit, in timp ce apa se poate scurge fara retineri.
Se utilizeaza la constructia de strazi, drumuri, sosele, depozite, terenuri de sport s.a.
Dimensiuni: latimi diferite pana la 16 m
Lungimi diferite in functie de necesitati
Scurgere apa: 16 l/m²/s, Material: tesatura de polipropilena, 
Culoare alb, gri sau negru, greutate 100 g/m2

Folie pentru constructii
Folie pentru constructii tip 200
Utilizare universala. Foarte rezistenta
Marime in m
1,5 x 50 
2,0 x 50 
3,0 x 50 
4,0 x 25 
4,0 x 50 
5,0 x 50 
6,0 x 25 
6,0 x 50 

Prelata si plasa de protectie constructii
Plasa protectie 50 g/m², rezistenta la temperaturi -40° C und +80° C. 
Pe margini este prevazuta cu gauri de prindere la 5 cm. Calitate super.
Latimi: 2m; 2,50m; 3m Lungimi 10m; 20m; 100m. Culoare alb, albastru sau verde
Prelate speciale de protectie: - calitate standard, sau rezistenta la foc
Latimi: 2,70m; 3,20 m Lungimi 10m; 20m; Transparenta
Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Roabe de transport zootehnic sau agricol

Roaba cu 1 roata pentru uz universal
Roabele sunt potrivite pentru utilizarea la creșterea animalelor si in agricultura. 
Vana cu un volum mare este fixata de cadrul de bază zincat sau vopsit, astfel încât să poată fi data peste cap 
și descărcata. Roțile 3,5 “ cu o capacitate mare de încărcare fac posibilă deplasarea pe suprafețe neuniforme. 
Roabele sunt fabricate din Polietilena de înaltă calitate sunt foarte solide și au o durată lungă de viață.

Num. art. Tip Volum RON

R64700 Roaba fixa 130x75x77 cm 120 l 1
R67960 Roaba fixa 146x84x860 cm 180 l 1
R66310 Roaba fixa 148x77x84 cm 200 l 1
R64170 Roaba fixa 157x75x85 cm 500 l 1

Roaba cu 2 roti pentru uz universal
Roabele sunt potrivite pentru utilizarea la creșterea animalelor sau universal in agricultura. 
Vana cu un volum mare este fixata de cadrul de bază zincat sau vopsit, astfel incat poate fi data peste cap 
si descărcata. Roțile 3,5 “ cu o capacitate mare de încărcare fac posibilă deplasarea pe suprafețe neuniforme. 
Roabele sunt fabricate din Polietilena de înaltă calitate sunt foarte solide și au o durată lungă de viață.

Num. art. Tip Volum RON

R64210 Roaba fixa 160x80x89 cm 180 l 1
R66290 Roaba fixa 160x81x91cm 200 l 1
R66420 Roaba fixa 160x86x85 cm 250 l 1
R64180 Roaba fixa160x75x93 cm 300 l 1
R66440 Roaba fixa 168x87x86 cm 350 l 1
R67920 Roaba fixa 210x91x90 cm  500 l 1
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Roabe de transport zootehnic sau agricol

Roaba basculanta pentru uz universal
Roabele basculante HEK sunt potrivite pentru utilizarea la creșterea animalelor. 
Vana cu un volum mare este fixata intr-o parte a cadrului de bază zincat sau vopsit, 
astfel încât să poată fi rotit cu 90 de grade și astfel descărcata. 
Roțile 4.8 / 4.0-8 cu o capacitate mare de încărcare fac posibilă deplasarea pe suprafețe neuniforme. 
Roabele sunt fabricate din Polietilena de înaltă calitate sunt foarte solide și au o durată lungă de viață.

Num. art. Tip Volum RON

R67950 Roaba basculanta160x82x81 cm 250 l 1
R67960 Roaba basculanta170x77x92 cm 300 l 1
R67970 Roaba basculanta175x88x85 cm 350 l 1
R67980 Roaba basculanta190x90x110 cm 500 l 1

Roaba basculanta cu motor electric 12 V pentru uz universal
Roaba motorizată cu vana de polietilenă de 120, 200 sau 500 litri, 
este potrivită pentru transportul de sarcini grele pe suprafețe neuniforme. 
Roaba motorizată permite urcarea în sus (până la 35 de grade) și trecerea denivelarilor 
de până la 20 cm adâncime. Banda de rulare grosieră a anvelopei garantează o bună aderență 
pe toate suprafețele solului. Motorul și reductorul sunt instalate în interiorul roții. 
Bateria cu gel de 12 V asigură energie între 6 și 8 ore.

Num. art. Tip Volum RON

R66970 Roaba motorizata 165x82x75 cm 120 l 1
R66960 Roaba motorizata 150x73x62 cm 200 l 1
R69260 Roaba motorizata 207x90x87 cm 500 l 1
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Sisteme solare

Sisteme de iluminare stradala
sunt bune pentru iluminatul exterior, cum ar fi locuri de parcare, drumuri publice, 
străzi, terenuri de fotbal, ferme, cabane etc. 
Toate seturile sunt proiectate în mod individual și dotate cu cele necesare inclusiv 
elementele de iluminat inovatoare cu LED-uri de calitate 11-60 W. 
Regulatorul integrat cu funcția luminat de noapte poate fi programat. Prin urma-
re, iluminatul poate fi pornit automat de la apusul soarelui si/sau oprit automat la 
răsăritul soarelui. 
În plus, iluminarea poate fi scazuta noaptea în două etape, pentru a regla de consu-
mul de energie. Astfel, lampa poate functiona dimineața și seara la putere maximă și 
la miezul nopții, cu o putere de lumină redusă.

Caracteristici tehnice:    LED-uri putere de la 11 –  60 W (1000 - 4000 de lumeni) 
Modul cristalin 200 W
Baterie AGM 2x 100 W, 
Suport lampa (fara stalp) 
Regulator de incarcare programabil

Sisteme solare de iluminare (utilizare universala)
sunt concepute pentru iluminarea independenta de reteaua electrica a unor spatii 
cum ar fi: - cabane, casute de vacanta, stane, ferme de animale, la camping, sau 
pentru paza si protectie.
Sistemele contin lampi special concepute cu LED-uri performante (240 - 300 Lumeni), 
cu acumulator litium integrat, cat si panoul solar adecvat pentru reincarcarea acu-
mulatorului + cablurile de racord. Sistemele sunt prevazute si cu o cupla la care pot fi 
cuplate mai multe lampi (in incaperi diferite de exemplu). 
Montajul si racordul se poate face foarte simplu cu racordurile rapide prevazute. 
Lampile au un consum de energie foarte scazut si sunt foarte eficiente. 
Lumina poate fi diminuata in 3 trepte cu ajutorul unui intrerupator cu cordon.

Caracteristici tehnice: 
Niwa - 10/50/100/200/300 lm reglabil, 9,6 Wh baterie, 3W modul, 5V USB, 
3000mAh, LiFePO4. Cu posibilitate de incarcare telefon mobil

Ulitium - 10/50/100/240 lm reglabil, 3W modul, 3000mAh, 
Cu posibilitate de incarcare telefon mobil si conectare a mai multor lampi

Kituri complete de iluminare solara rurala sau pentru 
racire si congelare
Kiturile solare sunt la cheie și sunt ușor de instalat. 
Ele functioneaza independent de reteaua electrica.
Kitul solar de iluminare cu două tuburi cu LED-uri foarte luminoase 
și eficiente, inclusiv tot echipamentul necesar pentru încărcarea bateriei 
prin modulele fotovoltaice si toate accesoriile, precum și un manual de 
instalare. 

Sistemul permite șase ore de lumină pe zi, la luminozitate buna 
făcându-l ideal pentru a fi utilizate in ferme, stane, cabane etc 

Tensiunea sistemelor este de 24 V

Caracteristici tehnice:  kit iluminare - 2 tuburi LED 10W/1000 lm, 
2 module 35 W, 2 baterii 38 Ah, regulator, cabluri 

Kit de racire sau congelare - lada frigorifica 166 l, 2 module 100 W, 
2 baterii 90 Ah, regulator, cabluri

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Sisteme solare

Pompe solare 

Pompe pentru pompare apa din fantana pentru animale 
sau pentru culturi. Se leaga la un sistem cu panouri si baterii 
solare, sau direct la 230 V

Oferim diferite tipuri, cum ar fi submersibile sau de suprafata. 
De la 12 la 230 V. Cu protectie la mersul in gol. 
Motor magnetic eficient. 
Protectie la suprasolicitare
Protectie electrica si termica

Diferite marimi in functie de necesitati

Generatoare eoliene

Independenta fata de retaua electrica! 

Generatoare eoliene de calitate. Design cu 5 lame cu un design aerodina-
mic adevărat simetric și răsucit care asigură o putere maximă de la o viteza 
scăzută a vântului și funcționează cu zgomot redus și vibrații minime. 
Se pot combina cu un sistem de panouri fotovoltaice. 
Controlerul hibrid extern poate combina energia eoliană și fotovoltaică pentru 
a crește eficiența prin reducerea costurilor sistemului.

Generatoare eoliene de diferite dimensiuni si puteri:
Diametru rotor de la 1500 mm  la 3050 mm
Puteri de la 400 W la 3000 W
Tensiuni de la 12 V la 48 V

Congelatoare si frigidere 
la 12 sau 24 V
pentru utilizare solara sau auto

Congelator Steca 240 l
Raceste sau congeleaza.
Functioneaza cu panouri solare 
+ baterie 12-24 V

Frigider Engel 80 l, 12 - 24 V, 32 W 
Raceste sau congeleaza

Lada frigorifica Engel 40 l. 
raceste si congeleaza.
12 - 24 V, 32 W

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Panouri solare fotovoltaice 12 V 
Tip monocristaline sau policristaline
Putere de la 5 - 350 W!

Modulele solare Super Farm sunt proiectate pentru aplicații industriale și 
profesionale, folosind aluminiu anodizat rezistent la zgarieturi, 
cu un cadru de perete dublu. 
Cutia de conectare este aceeași ca și în cazul modulelor mari. 
Modulele sunt potrivite pentru o instalare în câmp în aer liber 
și sunt ușor de utilizat. 
Celulele cristaline sunt acoperite de o pelicula specială de sticlă solară 
și sunt încapsulate într-un film de protectie cu mai multe straturi de inalta 
rezistenta

Avantaje 
- Excelent fabricat 
- cutie modul impermeabil 
- cadru de perete dublu 
- utilizare în diferite aplicații și pentru utilizare profesionala

Va oferim diferite tipuri si puteri de la 5 W la 350 W 
flexibile sau pliabile. 
Pentru utilizare universala.

Sisteme solare

Televizor solar 12 V full HD (se leaga la un sistem solar 12 V)
12 V, 26 W, afișaj LED, triple tuner DVB-S2 / DVB-T2 / DVB-C, DVD Player, 2x HDMI, 
USB, bluetooth, dimensiuni, 24 “/ 60cm, 1920 x 1080 full HD 

Toate modelele au noul tuner încorporat. 
Acesta include un DVBS-S 2, un DVB-T și un tuner DVB-C. 
Trei unități receptoare într-unul - indiferent cum receptionati programele dvs. TV
Tunerul DVB-S2 vă permite să conectați direct antena de satelit cu televizorul dvs.
Tunerul DVB-T încorporat permite recepția aproape nelimitată de programe digitale 
de înaltă calitate în toată Europa. 
Pur și simplu conectați o antenă DVB-T externă la televizor.
Recepția fără probleme a programelor TV prin intermediul unei rețele de cablu este 
garantată cu tunerul DVB-C încorporat. 

Programele codificate (TV cu plată) sunt primite prin slotul CI încorporat.

Ventilator solar 12 V (se leaga la un sistem solar 12 V)
3 palete metalice, diametru 1400mm, 12V, telecomandă, nivel 6 
viteze, rpm 90 ... 275, 2-18W, alb

Ventilatoarele noastre sunt ventilatoare de tavan DC cu eficiență 
ridicată

Datorita unui concept de punte termică ventilatoare de plafon au o 
eficienta mare in lucru.

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Invertoare autonome
Oferim invertoare care convertesc energia 
continuă de la modulele solare în curent alterna-
tiv 230 V, curat și stabil, ideal pentru aparatele 
care necesită energie electrică 230V.

Invertoarele noastre sunt proiectate pentru 
eficiență ridicată: Tehnologia avansată de 
microprocesor integrată, combinată cu ieșirea 
de undă sinusoidală le face alegerea perfectă 
pentru utilizarea cu echipamente electrice de 
înaltă performanță

Va oferim diferite tipuri si puteri

Sisteme solare

Regulatoare de incarcare Steca Germany
cu puteri de la 5 A la 50 A 12 -24 V
Panourile fotovoltaice solare incarca bateria, iar regulatoarele regleaza 
incarcarea bateriei - cand este incarcata o decupleaza ca sa nu se deterioreze bateria. 
Va oferim regulatoare de diferite tipuri si puteri la cerere. Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice

Invertoare hibride de retea
Sistemele hibride PV sunt caracterizate prin utilizarea a două 
sau mai multe surse de alimentare diferite.
Pe lângă energia solară, un sistem hibrid fotovoltaic folosește, 
în general, un generator, o turbină eoliană sau rețeaua publică 
ca sursă suplimentară de electricitate. 

Invertoarele cu încărcătoare de baterie integrate utilizate în 
sistemele hibride furnizează consumatorii de curent alternativ 
conectați de la banca de baterii cu energie solară sau a doua 
sursă de energie, după cum este necesar.

Avantajul sistemelor hibride fotovoltaice este că generatorul 
solar nu trebuie supradimensionat în mod semnificativ pentru 
perioade de radiații mici. 
Acest lucru economisește costuri considerabile

Disponibil diferite tipuri si puteri

Va rugam sa ne sunati pentru detalii tehnice
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Roboti pentru zootehnie

ARAMIS II robot de furajare HETWIN 
Cântărire, tăiere, amestecare, dozare și transport 

Complet automat efectuează cinci lucrări: 
- cântărire, tăiere, amestecare, dozare și transport 
- într-un proces perfect și cu deplină satisfacție. 
24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. 

AVANTAJE

• programare si urmarire la calculator
• sistem de amestecare cu determinarea lungimii fibrelor
• procesul de alimentare ruleaza complet automat
• alocare specifica pentru fiecare grup de animale
• utilizare permanenta - furajare continua
• poate fi incarcat cu furaj pentru mai multe zile
• silozul sub forma de bloc sau taiat poate fi prelucrat fara probleme
• datorita sistemului de amestecare orizontala se pot prelucra 
cantitati si sub 50 kg
• potrivit pentru vaci cu lapte sau ferme de ingrasare
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Aranom – robot de furajare automat
Fără sine sau cabluri prin grajd!

Acest robot pentru alimentare automată este disponibil în două 
versiuni: ARANOM MIX și ARANOM CUT & MIX. 
Ambele modele sunt alimentate cu baterii și se deplaseaza prin 
ferma fără a fi nevoie de un sistem de șine sau cabluri. 
Robotul, urmează traseul programat prin intermediul unor magneți 
de referință mici, așezați chiar sub suprafața podelei. 
Eliminarea șinelor economisește costurile și facilitează instalarea, în 
special în fermele mari.

ARANOM CUT & MIX:
5 operații cu un singur robot: 
- cântărire, tăiere, amestecare, dozare și împingere de alimentare

Are o putere de tăiere mare și utilizeaza sistemul de 
tăiere-amestecare orizontală cu rezervor de 
amestecare dublu din oțel inoxidabil de 8 mm. 
Este potrivit pentru furaje clasice, cum ar fi siloz, baloți rotunzi și fân

ARANOM MIX:
4 operații cu un singur robot: 
- cântărire, amestecare, hrănire și împingere a hranei
Foloseste un sistem de amestecare vertical cu o cuvă dublă 
de 4 mm din oțel inoxidabil și este potrivit 
pentru furaje cu fibre scurte.

Roboti pentru zootehnie
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Roboti pentru zootehnie

STALLBOY LIGHT - PUSHER
Special pentru ferme mai mici cu furajare fan si siloz

Robotul compact Stallboy, un model economic, este special proiectat pentru fronturi de furajare de dimensiuni medii 
și mici. 
Dispozitivul de împingere care are un design puțin mai simplu prezintă încă o serie de funcții de bază dovedite in 
timp ale sistemului de impins furaj Stallboy. 
Acest lucru înseamnă că veți găsi din nou software-ul inteligent de alimentare proaspătă.

Programul de alimentare face ca robotul sa mearga la fiecare 2 ore cu 5 cm mai aproape de jgheabul de furajare 
astfel, hrana proaspătă este întotdeauna la dispozitie, 
iar vacile de rang inferior primesc și ele tot timpul hrană proaspătă. 
Ca urmare, există un aport mai mare de furajare, care are un efect pozitiv asupra producției de lapte 
și  prin urmare asupra costurilor.
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Roboti pentru zootehnie

STALLBOY – robot impingator de furaje 
+ optiune de distribuire concentrate
Asigură disponibilitatea furajelor proaspete în fata frontului 
de furajare non-stop

Robotul HETWIN Stallboy este soluția inovatoare care asigură dispo-
nibilitatea furajelor proaspete în fata frontului de furajare non-stop. 
Datorită pauzelor mai scurte în disponibilitatea furajului animalelor 
volumul de lapte creste.

AVANTAJE
- programul de alimentare face ca robotul sa mearga la  fiecare 2 
ore cu 5 cm mai aproape de jgheabul de furajare,
astfel, hrana proaspătă este întotdeauna la dispozitie.
- putere mare de impingere datorită unui tambur de transport 
acționat individual. 
- cresterea performanței de lapte datorită consumului mai mare de 
furaje și reducerea costurilor
- pretabil pentru fân, siloz și furaje verzi
- Ca opțiune, pot fi distribuite cantități mici de hrană de ispitire 
(concentrate, minerale sau alte tipuri de hrană) Acestea pot fi 
împrăștiate peste amestecul de furaj de bază
- Vacile de rang inferior primesc și ele hrană proaspătă
- Reducere enormă a muncii - efectuează până la zece ture zilnic
- Economisire de energie datorită acționării cu 24 de volți
- Construcție ușoară, fără șine, ușor de instalat
- Crește frecvența animalelor la robotul de muls
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Roboti pentru zootehnie

Athos – robot de furajare
Special pentru ferme mai mici cu furajare fan si siloz

Probabil știți că vacilor voastre le place să selecteze fânul 
sau silozul tăiat într-un anumit fel.

De asemenea, Hetwin a dezvoltat acum pentru operațiuni 
de dimensiuni mici sau mijlocii o soluție inovatoare în două 
feluri. 

Prima parte este un pre-mixer cu un sistem de tăiere dezvol-
tat special, care taie în câteva minute sarje de fân sau 
siloz într-o rație omogenă proaspăt amestecata.

A doua parte este preluată de robotul alimentator cu șină 
“Athos”, care distribuie la intervale regulate în timpul zilei 
rația proaspătă grupurilor programate. 
Prin urmare, puteți fi sigur că toate animalele dvs. primesc o 
rație proaspătă de furaje. 
Acest lucru crește aportul de furajare, ceea ce duce la o 
creștere a producției de lapte și îmbunătățește sănătatea 
animalelor. 
De asemenea, sistemul distribuie furajele în mod echitabil.
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Roboti pentru zootehnie

ASTOR 
robot de distributie automata asternut de paie
Asternut de paie curat tot timpul!

Robotul HETWIN ASTOR pentru așternut automat de paie este 
format din două părți: Containerul de depozitare și robotul ASTOR 
Strewing

CONTAINER DE DEPOZITARE
Containerul de stocare conține până la doi baloti pătrati sau trei 
baloti rotunzi. De acolo, balotii sunt, transportati automat către 
echipamentul de dozare unde sunt faramitati și transportati la 
robotul de distributie Astor

ROBOT ASTOR
Robotul Astor este suspendat de o sina aeriană, pe unde trece în 
liniste prin grajd si distribuie materialul de așternut. Poate fi progra-
mat pentru a rula rute diferite la ore stabilite. În timp ce se află în 
poziția de parcare, ASTOR își reîncarcă bateriile.

AVANTAJE
- imbunatatirea sanatatii si a igienei prin asternuturi proaspete si 
uscate
- distribuie diferite materiale cum ar fi paie (max. 5 cm), rumegus 
sau nisip
- economie de material prin distributie zilnica
- reduce mult munca fizica
- imbunatatirea conditiilor de depozitare paie
- cantitatea de paie poate fi programata in functie de nevoie
- greutate statica mica a sistemului de cca 250 kg
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Sistem de racire si spalare automata aer in ferma

Sistem de spalare si racire automata a aerului in ferma
INDISPENSABIL NU DOAR ÎN SEZONUL CALD

Temperaturile și umiditatea ridicate nu numai că ne deranjează pe noi, oame-
nii, dar suferă și vacile de lapte. 
Animalele de înaltă performanță sunt afectate în mod deosebit de volumul 
mare de furaje, deoarece căldura este generată în principal în timpul proce-
selor metabolice si de digestie. 
Dacă căldura nu mai poate fi degajată în aerul înconjurător sau dacă răcirea 
prin transpirație și respiratie este posibilă doar într-o măsură limitată datorită 
umidității ridicate, aceasta poate avea consecințe importante, 
cum ar fi o creștere a numărului de celule somatice, 
un conținut mai scăzut de lapte, 
o scădere a producției de lapte și chiar probleme de fertilitate.

Sistemul de difuzie cu ploaie fină HETWIN oferă, de asemenea, 
multe avantaje:

- mult mai putine muste in grajd
- podeaua este umezita si mai usor de curatat
- imbunatatirea aerului si a mirosului in grajd
- conversia de furaje creste
- optiune de tratarea a dejectiilor cu dozatorul de tratament
- posibilitatea tratarii dejectiilor direct in canal

Comanda si programare simpla
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Roboti pentru zootehnie

APOLLO – robot de curatare podea cu gratare
IGIENA PERFECTA ȘI ANIMALE SĂNĂTOASE

O podea curată este o cerință de bază pentru bunăstarea animale-
lor. Previne problemele copitei și menține ugerele și cozile curate. 
În plus, vacile se comportă mai natural, ajutând la îmbunătățirea 
detectării căldurii.

Podelele sunt păstrate curate 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Prin 
propulsia cu ajutorul bateriei reîncărcabile, Apollo se mișcă aproape 
în tăcere prin grajd și animalele nu sunt deranjate în rutina lor.
UȘOR ȘI FLEXIBIL

Programarea Apollo pe calculator este ușoară și personalizabilă; 
puteți seta senzorii Apollo să urmeze traseul și programul care se 
potriveste cel mai bine in ferma dvs. Tehnologia inovatoare a lui 
Apollo include o înălțime redusă de 40 cm și o viteză variabilă de 
4-20 m / min . Greutatea sa de aproape 450 kg asigură un contact 
solid cu podeaua pentru o curățare optimă.

Economisirea timpului de muncă

Apollo elimină mai multe treburi zilnice pentru dvs., economisind 
timp considerabil și resurse mai bine cheltuite în altă parte în ferma 
dvs. Apollo poate curăța podeaua de mai multe ori pe zi, asigurând 
un nivel foarte ridicat de igienă.



151

Sistem de administrare automata a concentratelor

Sistem de administrare automata de concentrate 
HETWIN FEED 
O hranire optima cu concentratele necesare

Sistemul automat de distributie pentru concentrate HETWIN 
garantează hrănirea optimă a bovinelor dumneavoastră. 
Menține costurile scăzute ale hranei și vă protejează de costurile 
suplimentare, cum ar fi cele pentru un medic veterinar cauzate de 
probleme cu digestia sau copitele. 
Alocarea concentratelor furajere se bazează pe datele privind per-
formanta de lapte și este ajustată cu precizie pentru fiecare animal.

AVANTAJE
- Îmbunătățirea sănătății animalelor și îmbunătățirea semnificativă 
a performanței acestora
- Reducere enormă a volumului de muncă
- Privire de ansamblu excelentă asupra întregului efectiv
- Prezentarea generală a ecranului de comanda este simplă și clară
- Poate fi extins pentru a include șase tipuri diferite de furaje
- Durată lungă de viață datorită elementelor din oțel inoxidabil și 
construcției sudate
- Nu există scurgeri de furaje datorită tehnologiei avansate
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HETWIN System-IGARI® pentru homeopatie
Pentru administrare medicamente homeopatice

HETWIN System-IGARI® pentru homeopatie poate fi instalat cu ușurință în 
echipamentele de administrare concentrate existente sau în roboti de muls. 
Tratamentul vacii este realizat printr-un sistem de pulverizare automată; 
practic fără niciun efort suplimentar. 
Ce medicamente se administrează decide fermierul și medicul veterinar in 
functie de diagnosticul său.

Când animalul care urmează să fie tratat se află în stația de hrănire sau în 
robotul de muls, spray-ul care conține remediul homeopat este activat. 
Prin intermediul botului umed și a guri, organismul animalului preia medica-
mentul in format ideal încât medicamentul poate sa-si faca efectul deplin.

IGARI reprezintă sănătatea completa  a bovinelor printr-o administrare 
homeopatica economisitoare și de succes. 
Prețul economic, efectul eficient și pe termen lung, este răspunsul logic și 
sensibil la reducerea necesară a utilizării excesive de antibiotice.

AVANTAJE
- UȘOR DE INSTALAT
- SIMPLU ȘI UȘOR DE UTILIZAT
- TRATAMENT EFICACE CARE ECONOMISESTE MULT TIMP
- RATA MARE DE VINDECARE
- INOVATOR, PRACTIC, INTELIGENT

Animale puternice si sanatoase

Sistem de administrare homeopatie
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S.C. Super Farm Land s.r.l.
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Jud. Cluj 
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E-mail: vanzari@superfarmland.com
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