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Ne străduim în mod constant să ne îmbunătăţim programul de produse şi să-l menţinem 
la cel mai nou stadiu.
Din această cauză ne rezervăm dreptul la modificarea modelelor.
Odată cu apariţia acestui catalog, toate cataloagele şi listele de preţuri anterioare pentru 
aceste produse îşi pierd valabilitatea.
Toate preţurile menţionate sunt preţuri de vânzare recomandate de producător, cu TVA 
inclus.
Toate informaţiile se află sub rezerva erorilor de tehnoredactare şi imprimare.
Ne rezervăm dreptul la modificarea preţurilor.
Din motive ce ţin de tehnica imprimării sunt posibile modificările ale culorilor şi modelelor!
Reproducerea, chiar şi parţială trebuie efectuată numai după aprobarea prealabilă.
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Sistemul nostru modular este consilierul dumneavoastră  
cel mai bun! 
Prezentarea informativă şi cuprinzătoare a produselor  
reduce dificultatea alegerii:

• Caracteristicile comerciale se regăsesc pe ambalaj.
• Pentru mai multe informaţii vă stau la dispoziţie cataloagele şi prospectele.
•  În funcţie de cerinţe vă stau la dispoziţie diferite modalităţi de prezentare a 

sortimentului nostru, sub forma unui sistem modular ş ia unor  prezentări faţă 
în faţă.

Ilustraţiile din modul au exclusiv un rol exemplificativ!

ne face plăcere să vă putem prezenta din nou un catalog de unelte si accesorii 
agricole şi în anul 2014.

În calitate de producător şi distribuitor, cu peste 10.000 de articole
incluse în cataloage, Grupul Kerbl oferă o gamă largă, unică în Europa, fiabilă
şi adaptată permanent tendinţelor actuale, de accesorii pentru creşterea şi
îngrijirea animalelor, în domeniul articolelor pentru animalele de fermă/
agricultură, cai şi călăreţi, garduri electrice, muncă şi siguranţă, agricultură  
tip hobby şi animale domestice.

Compania se bucură deja de un istoric de succes de peste 50 de ani şi s-a 
dezvoltat de la înfiinţarea firmei Albert Kerbl GmbH în anul 1984 cu viziune, 
cunoştinţe despre piaţă şi forţă superioară de inovaţie, devenind un „Global 
Player”. Cu 360 de angajaţi în Germania, Austria şi Franţa, Grupul Kerbl, din 
care face parte şi producătorul renumit de dispozitive pentru garduri electrice 
AKO-Agrartechnik, a obţinut între timp o cifră de afaceri anuală cu mult peste 
150 milioane de euro.

Suntem o companie de familie sub conducerea proprietarului Albert Kerbl,  
care garantează cu numele său că este un partener de încredere pentru dvs. 
Originile noastre se află în îngrijirea animalelor şi depunem eforturi constante 
pentru a căuta soluţii noi şi îmbunătăţite pentru creşterea şi îngrijirea animalelor, 
în vederea uşurării muncii zilnice a agricultorilor, crescătorilor şi iubitorilor de 
animale. 

Vă puteţi convinge şi cu ajutorul noii ediţii a catalogului nostru de unelte si 
accesorii agricole cu privire la gama noastră largă de produse de înaltă calitate 
cu un raport preţ/performanţă foarte bun.

Vă dorim lectură plăcută!

Echipa Kerbl

Stimati clienti,

Albert Kerbl cu cei doi fii, Florian Kerbl (Director General al AKO-Agrartechnik, dreapta)
şi Ulli Kerbl (Director de unelte si accesorii pentru agricultură, stânga)

€
1 / 4 / 16 6 25 3 200 4,49

Primul număr (1) vă indică 
unitatea de vânzare (bucată sau 
pachet). Este vorba de preţul 
de bază. Numerele următoare 
(4, 16) vă indică alte unităţi de 
ambalare posibile.

Bucăţi în 
pachetul SB

Bucăţi în 
pungă

Numărul enume-
rat aici vă indică 
numărul total de 
bucăţi se găsesc 
în fiecare palet.

Având în vedere volumul/
dimensiunea sau greutatea lor, 
toate articolele marcate cu acest 
simbol trebuie livrate printr-o 
firmă de transport. Din acest 
motiv există costuri de transport 
separate! Optimizaţi costurile de 
transport prin comandarea unor 
unităţi complete de paleţi!

Aceste simboluri vă explică unităţile noastre de ambalare!

Ambalaj pentru promovarea 
vânzărilor! Numărul indicat este 
numărul de bucăţi din ambalaj. 
Aici preţul se referă la unităţile 
de ambalare. 

Cantitate minimă! Acest 
număr (3) vă indică cea 
mai mică unitate de 
ambalare. Este vorba 
despre cantitatea minimă 
ce poate fi comandată. 

Preţ de vânzare 
recomandat de 
producător! Preţul 
indicat în catalog 
este valabil pentru 
o bucată, respectiv 
pentru un ambalaj 
de vânzare.
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Creşterea viţeilor  02 - 32
Instrumente de fatare şi crestere de viţei

Gestionarea laptelui  33 - 65
Teste de lapte, igiena şi curăţarea laptelui, filtru şi furtunuri de lapte, cauciucuri pentru mameloane, accesorii de muls

Creşterea vitelor  66 - 166
Ecornare - înţărcare - îmblânzire & legare - îngrijirea copitelor - îngrijirea blănii - marcare -  
hrănitoare - iesle - adăpătoare & protecţie împotriva îngheţului

Necesar pentru grajd şi curte  167 - 225
Mătură, racletă & găleată - furci, lopeţi, greble, cozi & coase - cizme - echipamente de protecţie -  
siguranţa în curte - legare & ridicare

Combaterea dăunătorilor  226 - 253
Combaterea insectelor - distrugerea muştelor - combaterea şoarecilor & şobolanilor -  
combaterea şoarecilor arvicolinae - combaterea melcilor

Creşterea porcilor  254 - 288
Asistenţă la fătare & creştere - castrare - cupare - întreţinerea dinţilor - ocupare & îmblânzire -  
adăpătoare - suplimente nutritive - însămânţare artificială - marcare - tatuare 

Necesar veterinar  289 - 299
Seringi de dozare şi cu umplere automată - dren - materiale igienice - accesorii chirurgicale - seringi şi canule de unică folosinţă

Marcare în ureche  300 - 302
Marcaje de urechi şi cleşti pentru marcaje în urechi

Creşterea oilor  303 - 324
Asistenţă la fătare & creştere - găleţi & sticle pentru miei - sănătate & igienă - îmblânzire - maşini de tuns -  
hrănitoare & adăpătoare - marcare - adăpost mare & panouri de păşune - plase pentru oi

Creşterea păsărilor  325 - 344
Automate de clocire & accesorii clocire - hrănitoare & adăpătoare - marcare - accesorii creştere - coteţe & plase pentru păsări

Creşterea iepurilor  345 - 355
Cuşti de iepuri - adăpători - automate de furajare

Mănuşi Keron  356 - 393
pentru lucrări mecanice - şoferi - grădină - montaj - tricotate - de lucru - speciale - de iarnă / pentru zile reci
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Kit camere video pentru grajd şi remorcă 2,4 GHz
funcţie 2 în 1 pe post de cameră video pentru grajd şi 
remorcă cu o zonă de supraveghere de până la 1200 m!

Camera video din grajd şi monitorul LCD de 2,5" din casă permit o supraveghere 
optimă a animalului dumneavoastră, de exemplu înainte de fătare, în timpul fătării 
sau după fătare. C Confortabil pentru dumneavoastră, fără stres pentru animale în 
timpul fătării. 
•  cameră de calitate superioară IP54, vizibilitate pe timp de noapte până la 15 m, 

înregistrare sonoră, obiectiv cu unghi larg 90°
• domeniu excelent de vizibiltate clară, de 1200 m
• instalare simplă
• posibilitate de conectare la TV
• se poate folosi şi în remorcă

OnLink! Legătura online pentru camera dumneavoastră pentru grajd
Supravegheaţi-vă animalele pe un Smartphone, PC/Mac sau tabletă, 
indiferent unde vă aflaţi!

Aduceţi imaginile din grajd pe Internet - simplu, rapid şi practic!
• conectaţi AVLink cu cablul audio-video livrat cu setul camerei de grajd la OnLink!
•  conectaţi OnLink! la alimentarea electrică şi cu reţeaua locală prin introducerea cablului LAN 

în mufa corespunzătoare
• încărcaţi aplicaţia (gratis) pentru cameră pe smartphone, tabletă sau PC
• conectaţi OnLink! cu dispozitivul dorit prin introducerea codului de pe OnLink! sau prin 
scanarea codului QR al camerei

Num. art. Descriere RON

1085 Kit cameră video pentru grajd şi remorcă 2,4 GHz 1/5
1086 Cameră video suplimentară pentru grajd, inclusiv antenă exterioară şi cablu video 1/5
1084 OnLink pentru camera de grajd 1085 1/20

Volumul de livrare:

1 x cameră video rezistentă la intemperii (IP54), cu unghi larg 90°
2 x antene direcţionale pentru un domeniu de vizibilitate de 1200 m între grajd şi locuinţă
1 x AVLink pentru un domeniu de vizibilitate mai mare din locuinţă
1 x monitor LCD 2,5” LCD cu microfon pentru monitorizare mobilă + accesorii 
1 x 5 m cablu de antenă (pentru casă)
1 x 25 m cablu de antenă (pentru grajd)

Num. art. Descriere RON

1084 OnLink pentru camera de grajd 1085 1/20

Cerințe de sistem pentru

Smartphone: iOS (iPhone) sau Android prin 3G sau WLAN
Computer: Mac sau PC
Tabletă: iPad/iPod touch sau tablete Andriod (capabile Wi-Fi)
Rezoluţie: 640 x 480 (VGA)
Racorduri: LAN, Audio/Video, antenă

Pachetul de livrare: OnLink, antenă plată,  
cablu de conectare, CD de instalare pentru PC/Mac

Sfat: temperatura de funcţionare  
de la -20 °C până la +50 ˚C, 
până la 15 m vizibilitate pe timp de noapte

1200 m
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Num. art. RON

1077 1/10

Lumină infraroşie de noapte 90 m²
Viziune nocturnă în grajd graţie reflectorului infraroşu!

• potrivit pentru toate camerele zi/noapte • la camerele cu sistem infraroşu integrat se obţine o 
creştere semnificativă a calităţii imaginii • prin intermediul noii tehnologii LED Array aproape invizibilă 
pentru animale • instalare simplă, poate fi folosită imediat • iluminare spaţială largă până la 90 m²

• Carcasă DOM neagră cca. Ø 6,5 cm • Lungime unde infraroşii: 850 nm 
• Tehnologie LED-Array-Chip • Alimentare cu energie electrică: adaptor 12 V DC / 24 V AC 
• Consum de curent: 5,8 W • IR Output: 2.400 mW • Unghi de dispersie: 120° 
• Domeniul de temperatură: -20 °C până la +60 °C • Indoor / Outdoor 
• Setul de livrare: Reflector IR, adaptor de reţea 

Num. art. RON

1081 1/5

IP StableCam
Camera online pentru toţi!
Instalare intuitivă prin sistem "plug&play": conectaţi pur şi simplu camera în reţea, scanaţi codul 
QR cu smartphone-ul sau tableta şi activaţi camera pe smartphone, tabletă sau PC.
Savuraţi imaginile live în mai puţin de un minut.
• cea mai nouă tehnologie P2P face acest lucru posibil - simplu şi fără costuri suplimentare
• bineînţeles, puteţi accesa imaginile pe mai multe dispozitive (smartphone, PC sau tabletă)
• la imaginile de pe cameră pot avea acces în acelaşi timp până la 16 utilizatori
• carcasă robustă cu clasa de protecţie IP66 pentru utilizarea în condiţii de siguranţă, în grajd
• aplicaţie adecvată şi gratuită pentru IOS sau Android pe SmartPhone sau tabletă: Anyscene
• inclusiv software amplu, de ex. pentru afişarea mai multor camere pe ecran

Date tehnice

Smartphone: iOs (iPhone) sau Android prin 3G sau WLAN
Computer: Mac sau PC
Tabletă: iPad/iPod touch sau tablete Andriod (capabile Wi-Fi)
Rezoluţie: 640 x 480 (VGA)
Racorduri: LAN, Audio/Video, antenă

Kit AVLink
inclusiv conector T

• racordarea a până la 3 camere la o antenă exterioară Yagi (până acum numai o cameră)
•  traversarea obstacolelor din clădiri şi în acest fel o recepţie mai bună a datelor audio-video 

la fiecare etaj al casei
•  traversarea distanţelor mai mari între cameră şi antenă exterioară (până acum, 

 în funcţie de cablu, 25 m)
• recepţia datelor camerei atât prin intermediul antenei (unde radio) cât şi prin cablu

Kitul conţine următoarele piese:
• 1 x conector T (1095)
• 1 x repeater (= AVLink) (1092)
• 2 x antene planare (1097)
• 1 x suport de perete pentru antena planară (1096)
• 1 x cablu de 25 m (1073)

Num. art. Descriere RON

1093 Set AVLink pentru 1085 1/5
1092 AVLink 1/10
1095 conector T, singur 1/100
1096 Suport de perete pentru antena planară 1/20
1097 Antenă plată pentru camera de grajd 1085 1/20

Nou!
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Num. art. Descriere RON

322084 Set cameră pentru remorcă 2,4 GHz cu monitor de 7,0'' 1/5
1088 Cameră suplimentară pentru remorcă 2,4 GHz cu acumulator şi picior magnetic 1/10

322082 Monitor LCD de 7,0" 1/10
1083 Antenă cu picior magnetic, cablu de 1,5 m 1/30

Set cameră pentru remorcă 2,4 GHz cu monitor de 7,0''
Sistemul de camere wireless mobile pentru remorci, transport şi grajd

Cameră pentru remorcă pentru toţi cei ce vor să vadă totul pe un ecran de 7". Camera cu unghi larg de 
calitate superioară furnizează printr-o frecvenţă de 2,4 GHz imagini incredibil de clare din remorcă pe ecran. 
Un pachet puternic pentru supravegherea animalelor din remorcă în timpul transportului.

Camera 
• senzor imagine CMOS (510 x 492 pixeli) • unghi vizibilitate 60° • iluminare minimă 5 Lux / F1.2 & 0 Lux 
(IR pornit) • 12 V DC * Durată până la 6 ore (IR oprit) / până la 4 ore (IR pornit) • Vizibilitate până la 100 m 
(în funcţie de situaţie) • vizibilitate pe timp de noapte 5 m • dimensiuni (lăţimexadâncimexînălţime)  
28 x 90 x 28 mm (fără suport) • greutate 110 g • temperatură de funcţionare -10 °C ~ +50 °C  
• protecţie la apă şi praf IP65

Monitor 
• ecran LCD digital de 7,0" • rezoluţie 800 x 480 pixeli (RGB) • extensibil cu cameră pentru mersul înapoi 
(imagine oglindă/imagine sus-jos) • 4 canale pentru până la 4 camere • 11 - 32 V DC • dimensiuni 
(lăţimexadâncimexînălţime) 185 x 50 x 123 mm • greutate 380 g

Setul de livrare

Cameră de 2,4 GhZ cu picior magnetic (IP65)
Monitor funcţional de 7,0", cu 4 canale, 2,4 GHz
Cablu de încărcare 12 V, DC, pentru bricheta auto
Husă de protecţie pentru monitor
Suport auto pentru monitor
Cablu de racord fix cameră 12 V la 5 V

Num. art. Descriere RON

322080 Set cameră pentru remorcă 2,4 GHz cu monitor de 2,5'' 1/5
1088 Cameră suplimentară pentru remorcă 2,4 GHz cu acumulator şi picior magnetic 1/10

322031 Monitor LCD 2,5", separat 1/5
1083 Antenă cu picior magnetic, cablu de 1,5 m 1/30

Set cameră remorcă 2,4 GHz cu monitor 2,5"
Sistemul mobil de cameră fără fir pentru trailer, transport şi grajd

Concepută simplu pentru utilizare multifuncţională. Ca soluţie flexibilă poate fi 
folosită şi pentru multe utilizări în grajd, dar mai ales în remorcă pentru supraveg-
herea permanentă a animalului în timpul călătoriei. Graţie piciorului magnetic, 
camera se prinde de suprafeţele metalice şi poate fi utilizată graţie acumulatorului 
integrat timp de 6 ore fără alimentare suplimentară cu energie electrică. Monitorul 
de 2,5" recepţionează până la 4 camere concomitent, funcţionează cu acumulatori 
sau prin intermediul adaptorului pentru bricheta auto.  Prin distanţa de transmitere 
de până la 100 m şoferul poate, de ex. în timpul unei pauze să se îndepărteze 
de vehicul şi totuşi să vadă în continuare animalele prin transmiterea imaginii pe 
monitorul de 2,5"!

• senzor imagine CMOS (510 x 492 pixeli) • unghi vizibilitate 60° • iluminare 
minimă 5 Lux / F1.2 & 0 Lux (IR pornit) • 12 V DC * Durată până la 6 ore (IR oprit) / 
până la 4 ore (IR pornit) • Vizibilitate până la 100 m (în funcţie de situaţie) 
• vizibilitate pe timp de noapte 5 m • dimensiuni (lăţimexadâncimexînălţime) 
28 x 90 x 28 mm (fără suport) • greutate 110 g • temperatură de funcţionare 
-10°C ~ +50°C • protecţie la apă şi praf IP65

Monitor 
• LCD 2.5" TFT 960 x 234 pixeli • 12 V CC • dimensiuni (lxaxî) 
80 x 38 x130 mm • greutate 250 g • timp de funcţionare de până la 5 ore

Volumul de livrare:

Cameră de 2,4 GhZ cu picior magnetic (IP65)
Monitor funcţional de 2,5", cu 4 canale, 2,4 GHz
Cablu de încărcare 12 V, DC, pentru bricheta auto
Adaptor reţea 220 V / 12 V DC
Suport auto pentru monitor
Cablu de racord fix cameră 12 V la 5 V
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Num. art. Descriere RON

106820
pentru rase de lapte, diametru interior 52 cm,  

teva din otel Ø 25 mm
1 20

106821
pentru rase de carne si vaci cu solduri late,  

diametru interior 57 cm, teva din otel Ø 30 mm
1 20

Dispozitiv HK-Flexi
• cu etrierul de prindere rabatabil pentru adaptarea optimă la bazin este împiedicată cu siguranţă alunecarea 
în jos sau în lateral • Din teava de otel stabil! • Suprafata neteda, usor de curatat, pentru o igiena buna!  
• Se poate utiliza la toate extractoarele de tip HK! • Se executa in 2 marimi

Instrument obstetrical HK cu mecanism 2060
Mecanism 2060 cu posibilitatea reglarii fortei de extractie
• Reglarea fortei de extractie pentru protejarea vacii!
• Mâner ergonomic D pentru o manevrare uşoară şi sigură
• 2 carlige laterale pentru o extragere uniforma
• Cu deblocare rapida in caz de nevoie! Pentru siguranta animalului.
• Cu rotire in jorul axului pentru o flexibilitate mai mare!
• Mecanisme din aluminiu

Num. art. RON

102060 1 25

Extractor HK 2060
Cu suporti 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 2060  
• bară din oţel stabilă, cu pereţi groşi, galvanizată, lungime: 180 cm

Num. art. Descriere RON

10140 2060 cu dispozitiv flexibil 2060 52 cm 1 16
10141 2060 cu dispozitiv flexibil 2060 52 cm 1 16

Extractor HK 2060
Cu dispozitiv flexibil HK
• Model super, cu mecanism 2060 si dispozitiv nou de tip flexi. Pentru protectia animalului!
• bară din oţel stabilă, cu pereţi groşi, galvanizată, lungime: 180 cm

Extractoarele pentru vitei model HK
Siguranta maxima pentru vaca si vitel

Mecanism 2060
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Extractor vitei cu mecanism 2020
Mecanism 2020
• 3 carlige laterale pentru o extragere uniforma, sau diferentiata
• Cu mecanism de deblocare rapida
• Chiar şi sub cea mai ridicată sarcină este posibilă o deblocare rapidă, fără probleme
• Cu rotire in jurul axului pentru utitlizare flexibila
• Din aluminiu

Num. art. Descriere RON

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

Extractor vitei cu mecanism 2020 si dispozitiv flexi
• 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

Num. art. RON

10121 1 50

Instrument obstetrical HK 2020 
cu suport din material plastic
• Suport solid din plastic special cu brate laterale • Cu mecanism 2020  
• bară din oţel stabilă, cu pereţi groşi, galvanizată, lungime: 180 cm

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. RON

103 - 1/5/100
103/1 1 1

Corzi de rezerva pentru extractor de tip HK
• Pereche

Mecanism 2020

Sistem nou de sustinere,  
se potriveste la toate  
extractoarele HK
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Num. art. Descriere Lungime RON

1036 picior, 2 urechi mici 125 cm - 1/10/420
1036/1 picior, 2 urechi mici 125 cm 1 1
1025 nylon 190 cm - 1/100

Coarda pentru extras vitelul la fatare
• Alb • 2 urechi • Tesut neted • Din bucati

Num. art. RON

10259 1/25/350

Coarda pentru extras vitelul la fatare
• 2 urechi • Tesut neted pentru protectie la extras 
• 130 cm lungime • calitate moale

Num. art. Descriere RON

1045 Instrument obstetrical 160 cm, tragere egală 1
1046 Instrument obstetrical 180 cm, tragere egală 1
10451 corzi de rezerva, pereche 1/200

Instrument obstetrical VINK
• Extractor din otel special inoxidabil! • Cu posibilitate de extractie 
in sus, in jos, sau inapoi • Executat foarte solid si stabil!  
• In caz de probleme, se poate detensiona foarte usor!

Num. art. Descriere RON

1044 cu suport din metal 1 28

Extractor SECURPART
• 180 cm • din duraluminiu • inoxidabil, foarte usor si stabil!  
• Cu profil zimtat pentru o culisare buna a mecanismului!  
• Cu dispozitiv pentru deblocare in caz de nevoie • element 
rotativ cu formă anatomică

Num. art. Descriere RON

1047 Instrumente obstetricale Bayern A 800, cu acţionare alternativă 1
10488 Sfori de schimb roşii şi albastre, perechi 1/200

Instrumente obstetricale 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 car-
ne • cu sistem de pârghii pentru trageri alternative • fără uzură şi din oţel inoxidabil

1036

1025
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Num. art. RON

1032 1 50

Pompa de resuscitare
• Dupa dr. Bron • Pentru vitei • Pentru extragerea 
mucoasei din nas si gura • Pentru reanimare dupa 
fatari grele

Num. art. RON

1060 1/10

Aparat electronic pentru diagnoza gestatiei la vaci tip HK
• Ofera o siguranta mai mare a gestatiei, prin diagnoza imediata cu ultrasunete.  
Asigura rezultate foarte bune dupa 90 zile de la insamantare artificiala!  
• Usor de intrebuintat. Nu necesita cunostiinte deosebite in domeniu!  
• Rezultatul se poate citi in cca. 30 secunde • Nu mai este necesara o  
consultatie transrectala a vacii, care reprezinta un stress si un risc mare!  
• Poate fi purtat la curea. In acest fel mainile sunt libere pentru consultatie  
• Executat solid. Made in Germany!

Num. art. RON

10250 1/8

Detector de calduri pentru vaci
• pentru stabilirea momentului optim pentru împerechere, respectiv 
pentru inseminare • Aparatul monitorizeaza modificarile caracteristice 
ale mucusului vaginal în timpul ovulatiei prin masurarea rezistentei 
electrice. Prin aceasta fermierul poate determina cu exactitate punctul 
optim de insamantare artificiala. • În plus, se poate utiliza pentru a 
confirma o sarcina mai devreme de la 19-a pana la a 23-a zi de la 
montare. • Economie de material seminal sexat, datorita inseminarii 
artificiale, prin precizia depistarii momentului  optim al estrului.  
• Ajuta la scurtarea timpului intre nastere si ulterior de sarcina.  
• Economie de timp în observarea animalelor 

Greutate: 300 g
Tensiune: 9 V (baterie)
Consum curent: 8 mA
Afisaj: LCD cu 3 cifre
Cea mai mica unitate de masura
10 unitati = 1 Ohm 
 (1 unitate = 0,1 Ohm)
Masurare: 0 pana la 1990 unitati de masura

Num. art. Cuprins RON

1027 1000 ml 1/6 378

Gel lubrifiant VetGel
• Pentru lubrifierea mainilor si a bratelor.  
Bun si pentru protectia pielii la consultatii.

Recomandat de medici veterinari
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Num. art. Descriere RON

10281 calitate standard 1/10
10282 calitate standard, reglabila 1/10

Curea de picior Standard
• Nylon • Se poate spala • Usureaza ridicarea vacilor dupa fatare! 
• Protejeaza impotriva leziunilor

Num. art. Descriere RON

10291 calitate super 1/10
10292 calitate super, reglabila 1/10

Curea contentie picioare. 
Calitate super!
• Rezistenta deosebita prin tesatura speciala! 
• Grosime marita pentru o rezistenta mai mare!

Recomandat de crescatori de bovine!

Num. art. RON

10284 1/10/30

Legătură de picior cu căptuşeală moale
• Material din poliester • deosebit de protectoare pentru animal datorită 
căptuşelii moi • carabina împiedică încurcarea lanţului • protejează împotriva 
rănirilor • uşurează ridicarea vacilor după fătare

Bandaj pentru prolaps vaginal
• Opreste cresterea prolapsului!  
• nylon cu inserţie de piele

Num. art. Descriere RON

1031 bandaj din tesatura sintetica cu insertie din piele 1/20

10281

10291

10292
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Num. art. Descriere RON  
1067 pentru rase mici si medii, pana la max. 900 kg! 1 24
1068 pentru rase mari, pana la max. 1500 kg! 1 8

PROFI Dispozitiv de ridicat pentru vaci
• 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. RON

1066 1/2 42

Sistem de ridicare pentru vaci
• Conceput pentru ridicare si sustinere a animalelor slabite • Asigura o 
ridicare optima pentru animal deoarece greutatea se distribuie pe o suprafata 
mai mare! • Se poate regla pentru diferite marimi • Se livreaza ca set complet 
in trusa textila • Pentru animale pana la 1000 kg. Ridicarea se face cu aju-
torul unui utilaj de ridicat!

Num. art. Descriere RON

1057 pentru rase mici si medii pana la 800 kg 1 48
1058 pentru rase mari pana la 1300 kg 1 12

Dispozitiv de ridicat bovine
• Dispozitiv de ridicat bovine - calitate standard 
• pentru ridicarea vacilor bolnave • bratele se 
pot regla in functie de latimea soldurilor

Aparatul profesional verificat!

1067

1068

1057
1058
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Num. art. Dimensiune RON

15370 S 1/10 300
15372 M 1/10 300
15373 L 1/10 300
15374 XL 1/10 300

Manusi universale Nitrile
• Lungime 24 cm • Grosime: cca. 0,1 mm • greutate mărimea M: 5,6 - 5,8 g/bucată • Nesteril 
• De unica folosinta • 1,5 AQL (standard de calitate) • corespund EN455 • Pot fi utilizate pe 
stanga sau dreapta • Nu contine Latex sau pudra • fără nitrozamine, tiuram, tiazolin şi proteine 
din latex care provoacă alergii • 100 buc in cutie

Num. art. Dimensiune RON

15380 S 1/20 360
15381 M 1/20 360
15382 L 1/20 360
15383 XL 1/20 360
15384 XXL 1/20 360

Mănuşi din nitril MILKMASTER
• Se preteaza foarte bine la muls! • Lungime 30 cm pentru o protectie optima • Grosime material: 
min. 0,2 mm • greutate mărimea M: 12,0 - 12,5 g/bucată • Nesteril! • De unica folosinta  
• 1,5 AQL (standard de calitate) • Pot fi utilizate pe stanga sau dreapta • Nu contine Latex sau 
pudra • fără tiuram, tiazolin şi proteine din latex care provoacă alergii • pentru cea mai puternică 
solicitare • verificate după EN374 şi corespund EN455 • Conform normei europene: EN374/1 50 
buc in cutie

Num. art. Dimensiune RON

15390 S 1/10 360
15391 M 1/10 360
15392 L 1/10 360
15393 XL 1/10 360
15394 XXL 1/10 360

Mănuşi universale din nitril
• Lungime 24 cm • Grosime material: cca. 0,13 mm • greutate mărimea M: 7,0 - 7,2 g/
bucată • Nesteril • De unica folosinta • 1,5 AQL (standard de calitate) • verificate după 
EN374 şi corespund EN455 • Pot fi utilizate pe stanga sau dreapta • Nu contine Latex sau 
pudra • fără tiuram, tiazolin şi proteine din latex care provoacă alergii • 100 buc in cutie

8 mil

4 mil

5,5 mil

Num. art. Dimensiune RON

15330 S 1/10 360
15331 M 1/10 360
15332 L 1/10 360
15333 XL 1/10 360

Mănuşi de unică folosinţă Nitril Basic
• lungime 24 cm • grosime material cca. 0,07 mm • greutate mărimea M: 3,3 - 3,5 g/bucată • nesterile 
• numai pentru o singură utilizare • 1.5 AQL (standard de calitate) • corespund EN455 • cu utilizare şi 
pe stânga, şi pe dreapta • fără latex şi pudră • fără nitrozamine, tiuram, tiazolin şi proteine din latex care 
provoacă alergii • la 100 de bucăţi în pachet-dispersor

3,2 mil
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Num. art. Dimensiune RON

15355 S 1/10 360
15356 M 1/10 360
15357 L 1/10 360
15358 XL 1/10 360

Manusi de unica folosinta Latex
• Lungime 24 cm • Grosime material: cca. 0,1 mm • greutate mărimea M: 5,3 - 5,5 g/
bucată • Moi si elastice! • Nesteril • De unica folosinta • Usor pudrate • Cu margine 
rulata • Pentru o buno palpabilitate! • adecvate pentru contactul cu alimentele  
• fără nitrozamine, tiuram, tiazolin şi proteine din latex care provoacă alergii  
• Corespund noremei EN 455 • 100 buc in cutie

Atentie: Latexul poate provoca reactii alergice!

Num. art. Dimensiune RON

15340 S 1/10 300
15341 M 1/10 300
15342 L 1/10 300
15343 XL 1/10 300

Manusi de unica folosinta Latex
• nepudrate • 24 cm • greutate mărimea M: 6,4 - 6,5 g/bucată • moi si elastice • nesteril 
• de unica folosinta • bun pentru uz alimentar • fără nitrozamine, tiuram, tiazolin şi prote-
ine din latex care provoacă alergii • conţinut de proteine< 50 µg/g • 1.5 AQL (standard de 
calitate) • pot fi utilizate pe stanga sau pe dreapta • 100 buc in cutie

Atentie: Latexul poate provoca reactii alergice! nepudrate  ->  reducerea alergiilor

Num. art. Dimensiune RON

22894 S 1/10 360
22895 M 1/10 360
22920 L 1/10 360
22896 XL 1/10 360

Manusi de unica folosinta Vinyl
• Lungime 24 cm • Grosime material: min. 0,075 mm • greutate mărimea M: 5,6 - 5,8 g/
bucată • Nesteril • De unica folosinta • 1.5 AQL (Standard de calitate) • Poate fi utilizat pe 
stanga sau pe dreapta • Fara Latex sau pudra • 100 buc. in cutie de carton • mănuşă pentru 
persoanele cu alergie la latex - fără proteine de latex şi acceleratori • domeniu de utilizare: 
industria alimentară, inseminare artificială

Ideale pentru insemantari artificiale!

Num. art. RON

15365 1/50

Manusi VET Basic
• lungime 30 cm • transparente • Polietilena • mărime universală 
• 100 de bucăţi în pungă • domeniu variat de utilizare: adecvate 
pentru fermieri, veterinari, dar şi ca mănuşi utilizate în benzinării!

uşor pudrate
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Num. art. RON

15375 1/5 120

Protectie cizme de unica folosinta
• 40 x 50 cm • transparente • cu banda 
elastica • grosimea materialului 0.070 mm

• tip înalt • cu elastic • 100 buc./pachet

Num. art. RON

3427 1/5 240

Halat de unica folosinta, verde
• 135 cm • Nesteril • polietilenă  • Cu maneci lungi • 20 buc./cutie

Num. art. RON

3428 1/50 3.300

Halat de unica folosinta, alb
• 120 cm • Cu capse pe fata • Cu maneci lungi • Ideal pentru vizitatori

Num. art. RON

15364 1/15 360

Manusi de unica folosinta VET Basic
• lungime 90 cm • portocaliu • Polietilena • domeniu variat de utili-
zare: adecvate pentru fermieri, veterinari, dar şi ca mănuşi utilizate în 
benzinării! • grosimea materialului 25 de microni = 0,025 mm  
• mărime universală • 100 de bucăţi în pachet-dispersor

Num. art. RON

1536 1/15 360

Mănuşi veterinare de unică folosinţă VETtop
• Lungime 90 cm • Supersensibile! • Grosime 28 microni = 0,028 mm  
• Ideal pentru uz veterinar! • Foarte rezistente! • Transparente  
• mărime universală 100 buc. in cutie de carton

Num. art. RON

15376 1/10 360

Manusi veterinare cu protectie 
a umarului VET TOP
• Protejeaza umarul, subsoara si pieptul! • Cu autosustinere  
• Lungime 120 cm • Supersensibile! • Grosime 25 microni = 0,025 mm  
• Ideal pentru uz veterinar! • mărime universală • 50 buc. in cutie de carton
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Num. art. Descriere CCM RON

14242 Ventil FixClip 5 - 1/5
14243/2 Ventil FixClip cu suzetă Super 1 2 1
14244/2 Ventil FixClip cu suzetă Vital 1 2 1

Ventil FixClip
Ventilul igienic pentru găleata de 
adăpare cu închidere cu clemă practică!

Ventilul FixClip-Ventil este adecvat pentru toate găleţile de adăpat obişnuite,  
cu un orificiu de 36 – 38 mm, se poate utiliza exclusiv cu suzelele Vital (cod art. 14248/5)  
şi Super (14249/5) concepute special în acest scop.

Num. art. Cuprins RON

14248/5 5 x 1/10/100

Suzeta Vital pentru ventilul FixClip
Viţei sănătoşi printr-o sugere naturală!
Forma şi materialul suzetei Vital permit o sugere naturală a viţeilor. Nevoia de sugere a 
fost mai bine împlinită printr-o sugere cu o durată mai lungă, iar alăptarea a fost astfel 
redusă. În acelaşi timp, o mai bună producţie de salivă asigură o mai bună digestie şi 
astfel o dezvoltare sănătoasă a viţeilor. Pe lângă aceasta, forma boltită a vârfului suzetei 
împiedică o scurgere a laptelui.
• adecvată pentru ventilul FixClip

Num. art. Cuprins RON

14249/5 5 x 1/10/100

Suzeta Super pentru ventilul FixClip
Suzeta standard verificată pentru sistemul FixClip!
• materialul suzetei este comparabil cu cel al suzetei testate pentru 
viţei „Super“(cod art. 147) • adecvată pentru ventilul FixClip

Nou!

Nou!

Nou!

Cu noul sistem de închidere brevetat, ventilul FixClip este o 
adevărată inovaţie care face montarea, demontarea şi curăţarea 
ventilului şi suzetei mai uşoare şi mai rapide faţă de versiunea 
anterioară.

Avantajele sunt evidente:
•  nivel minim de contaminare cu agenţi patogeni şi astfel viţei 

mai sănătoşi
•  consum minim de timp pentru schimbarea şi curăţarea 

ventilului

Ventilul FixClip este alcătuit din trei piese:
•  corp al ventilului (a) cu ştuţ de aspirare suplimentar drept, 

fiind astfel foarte accesibil şi uşor de curăţat
•  clapetă de ventil detaşabilă (b)
corpului ventilului de găleata de adăpare

livrabil din martie 2014

livrabil din martie 2014

livrabil din martie 2014

a

b

c

Atât de uşor funcţionează: 

1. Aşezaţi suzeta pe corpul ventilului.

2.  Ghidaţi suzeta cu ventilul din interior 
prin deschiderea găleţii.

3.  Aşezaţi clema din afară pe suzetă 
- gata!



Găleată de adăpare, biberon şi sticle

15

Num. art. Descriere CCM RON

14240 Găleată de adăpare cu ventil FixClip şi suzetă Vital - 5 1/5 180
14241 Găleată de adăpare cu ventil FixClip şi suzetă Super - 5 1/5 180
1409 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat, cu siguranţă pentru găleată - 1 1/50 -
1410 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat - 10 1/10/150 6.000

1410/2 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat 2 1 1 -

Găleată de adăpare cu ventil FixClip
cu suzetă Super sau Vital

• completă, cu ventil FixClip şi suzetă • 8 litri  
• cu toartă metalică • rezistent la acid • adecvate 
pentru contactul cu alimentele • nu conţine cadmiu 
• uşor de curăţat • dacă este necesar comandaţi 
placa de suspendare 1410 opţională

Num. art. Descriere RON

14216 Vană pentru adăparea viţeilor, cu 5 ventile FixClip şi 5 pompe Vital 1
14217 Vană pentru adăparea viţeilor, cu 5 ventile FixClip şi 5 pompe Super 1
14215 Vană pentru adăparea viţeilor, fără accesorii 1

Adăpătoare pentru viţei Multi Feeder
• cu 5 ieşiri pentru suzete pentru adăparea simultană a 5 viţei • permite observarea animalelor în timpul suptului 
• volum: 30 litri • fără porţionare şi cu colţurile rotunjite, ceea ce facilitează curăţarea • pentru agăţarea de pereţii 
grajdurilor, de frontul de furajare, de garduri etc. (ţevi până la max. ø 61 mm (2“)) • cu închizătoare rotativă simplu 
de utilizat, pentru fixarea şi securizarea vanei • cea mai adecvată pentru grajdurile pentru viţei cu spaţiu mare 
CalfHouse Premium 4/5 (cod. art. 14440) • poate fi stivuită • uşor de transportat • rezistent la acid • adecvate 
pentru contactul cu alimentele • nu conţine cadmiu • potrivită pentru ventile FixClip (cod art. 14242)

Nou!

livrabil din martie 2014

livrabil din martie 2014

14240

14241

Nou!
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Num. art. Descriere CCM RON

14210 Galeata igienica de alaptare vitei cu ventil si suzeta - 5 1/5 180
1409 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat, cu siguranţă pentru găleată - 1 1/50 -
1410 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat - 10 1/10/150 6.000

1410/2 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat 2 1 1 -

Galeata de alaptare vitei cu ventil igienic
... cea cu clapeta!

Ventilul de tip nou cu mecanismul basculant cu clapeta asigura o igiena mai mare 
fata de ventilele clasice care sunt mai greu de curatat.
Ventilul nou este prevazut cu o clapeta basculanta in locul bilei clasice - in acest 
mod el poate fi curatat rapid si perfect cu ajutorul unei perii rotunde.Cu sistemul tip 
baioneta se desface rapid suzeta fara a se demonta ventilul!Dupa curatare cu peria 
rotunda suzeta se poate fixa pe suportul galetii pentru uscare. Cel mai igienic mod 
de curatare al galetii de alaptare vitei!

• cu toarta din metal • rezistent la acizi • pentru uz alimentar • nu contine cadmiu 
• usor de curatat • Tabla de agatare a galetii poate fi comandata separat art. 1410

Ventilul special rezolva 3 probleme mari deodata!
1. usor de curatat perfect
2. prin urmare mai putini germeni
3. scade costurile intretinerii veterinare

Num. art. Descriere CCM RON

14220/2
Supapă igienică, completă,  

cu cheie de montare şi biberon
2 - 1 1/50

14230 Ventil igienic fara cheie de montare - - 10 1/10/100
14221/5 Cheie de montare pentru supapă igienică - 5 1 1/50
14222/5 Cot de absorbţie pentru supapă igienică - 5 1 1/120
14223/5 Accesoriu de uscare pentru găleata de adăpare viţei - 5 1 1/20
14224/5 Clapetă pentru supapă igienică - 5 1 1/30
14225/5 Baionetă pentru supapa igienică - 5 1 1/180
14226/5 Contrapiuliţă pentru supapă igienică - 5 1 1/30
14227/5 Corp de ventil pentru supapa igienică - 5 1 1

1454 Suzetă pentru supapa igienică - - 50 1/50/500
1454/3 Suzetă pentru supapa igienică 3 - 1 1/120

Ventil igienic
Inovatia igienica in cresterea viteilor!
Inovatia patentata pentru o igiena mai mare la alaptarea viteilor usureaza mult munca de curatire a galetii. 
Toate elementele galetii care intra in contact cu laptele pot fi curatate usor si sigur!
• Scade mult numarul de germeni din interiorul ventilului! • facilitează curăţarea şi menţinerea stării de 
curăţenie a găleţilor de adăpare a viţeilor şi a supapelor • Uscare rapida a ventilului si a galetii cu ajutorul 
suportului special • Fixare perfecta a ventilului pe galeata
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Num. art. Descriere RON

1444 Ø 31 cm pentru 29881 1 310
1445 Ø 28 cm, model olandez 1 340
29881 Găleată de grajd şi construcţii, 12 litri 1/10 350

Suport pentru galeata
• Tabla zincata • Rotund • Pentru cresterea viteilor

Num. art. RON

14135 1/50

Tel inox
• Ideal pentru amestecarea laptelui praf 
• 40 cm  • 6 cercuri din metal

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 Galeata de alaptare vitei 8 l 1/10 240
1441 capac de protectie cu ureche 1/50 900

Galeata din plastic cu suzeta pentru vitei
• Complet cu suzeta rosie si ventil • Cu toarta din metal • Rezistent la acizi 
• Pentru uz alimentar • Fara cadmiu • Usor de curatat • Tabla de sustinere 
1410 poate fi comandata separat

Num. art. CCM RON

1480 50 - 1/50/2500
1480/5 1 5 1

Garnituri inelare
• galvanizate pentru găleţile de adăpare pentru viţei • albastru • 4,0 mm

Num. art. Descriere CCM RON

1409 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat, cu siguranţă pentru găleată - 1 1/50
1410 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat - 10 1/10/150

1410/2 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat 2 1 1

Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat
• potrivit pentru toate găleţile de adăpat • 1409: Datorită siguranţei pentru găleată, aceasta 
rămâne în poziţie în timpul adăpării şi nu poate fi împinsă în spate. Potrivită pentru montare pe 
gardurile adăposturilor pentru viţei (art. 144320, art. 14472 şi art. 14482)

Simplu, curat si eficient!

Oţel inoxidabil

1444 (Ø 31 cm), 
1445 (Ø 28 cm)

148

149

1490/2

1441

1409
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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

Num. art. Sfarc Lungime Culoare CCM RON

1472 standard 100 mm alb - 50 1/50/500
1472/3 standard 100 mm alb 3 1 1/120
1474 super 100 mm rosu - 50 1/50/500

1474/3 super 100 mm rosu 3 1 1/120

Suzeta
• Cu gaura rotunda • Pentru automate de hranire

Num. art. RON

14141 1/25/450

Suzetă Big Softy
• suzetă de schimb pentru adăpătoarele 
duble pentru viţei MILK TRAIN

145
147

Gaura rotunda

1454
1477

montare 
incorectă

montare 
corectă

1453
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Num. art. RON

14191 1/50/500

Suzeta din cauciuc
• Pentru alaptare

Num. art. Descriere RON

1416 suzeta plutitoare completa 1/100 800
1417 suzeta de rezerva 1/50/400 9.600

Suzeta plutitoare
• Usor de demontat si curatat! • Prin latimea suportului 
este data stabilitatea la plutire! • Cu ureche de fixare

Num. art. Descriere CCM RON

1415 Supapă adăpător viţei din aluminiu, cu tetină - 1 1/20
1415/2 Supapă adăpător viţei din aluminiu, cu tetină 2 1 1/50
1419 Tetină de schimb pentru supapă adăpător viţei din aluminiu - 20 1/20/200

1419/3 Tetină de schimb pentru supapă adăpător viţei din aluminiu 3 1 1/50

Supapă adăpător viţei din aluminiu, cu tetină
• cu deschidere extrem de rapidă prin închizător 
baionetă, în acest fel foarte igienic şi uşor de curăţat

Num. art. RON

1412 1/100

Suzeta Laimer
• Calitate consacrata
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Num. art. Descriere Cuprins RON

1422 bidon de alaptare vitei SPEEDY FEEDER 2,5 l 1/20 440
1487 Biberon pentru viţei Speedy Feeder XL 4,0 l 1/12 144
1423 suzeta de rezerva cu capac - 1/250 1.000

Bidon de alaptare vitei Speedy Feeder
• Biberon cu robinet de dozare cu 3 căi • mâner bidirecţional ergonomic  
• gât de sticlă cu diametru mare (70 mm) • Capac cu filet • Suzeta speciala 
cu proprietate de pompare! • Stabilitate mare

Biberon pentru viţei Excal
... de mulţi ani cel mai vândut produs în Noua Zeelandă - acum şi la noi! Cu manşonul 
verificat "Excal-Fast-Flow" şi ventil "No-return" • inclusiv ventil de admisie a aerului în 
apropierea mânerului, astfel încât debitul de lapte poate fi reglat cu ajutorul degetului 
• volum util 2,0 litri

Num. art. Descriere RON

1485 Biberon pentru viţei Excal 1/30 240
1486 Tetină de schimb pentru biberon pentru viţei Excal 1/100 -

Speedy Drencher
• Biberon cu robinet de dozare cu 3 căi • mâner bidirecţional ergonomic 
• Capac cu filet • Stabilitate mare

Num. art. Descriere Cuprins RON

1479 Speedy Drencher 2,5 l 1/20 160
1488 Speedy Drencher XL 4,0 l 1/12 96
1483 Sondă de schimb pentru Speedy Drencher - 1/80 -

Lungime sondă 48 cm

Toate capacele pentru Speedy Feeder (albastru), Speedy Drencher ( roşu) şi Big Drencher (verde) sunt universale.

1422

1423

1487

1479

1488
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Num. art. Descriere RON

1455 CALF DRENCHER cu sonda fixa 1/10 240
1457 CALF DRENCHER cu sonda flexibila 1/10 160
1456 sonda de rezerva fixa 1 -
1458 sonda de rezerva flexibila 1 -

Calf Drencher
• Bidon pentru o hranire simpla si rapida cu hrana sau 
electroliti la nevoie • Pentru uz alimentar • Capacitate 2 l

Big Drencher
• sticla de administrare ideală pentru vite de talie mare • acum şi mărimi XL 
cu volum util de 2,5 litri • deschidere largă (70 mm) pentru umplere facilă a 
hranei uscate şi lichide • tubul de administrare cu lungime de 12 cm

Num. art. Descriere RON

1484 Big Drencher 1/20 240
14102 Sondă de schimb pentru Big Drencher 1 -

Toate capacele pentru Speedy Feeder (albastru), Speedy Drencher ( roşu) şi Big Drencher (verde) sunt universale.

Num. art. RON

1424 1/30 540

Easy Drencher
• sticla de administrare ideală pentru vite de talie mare 
• Capacitate 1,2 l • deschidere largă (63 mm) pentru 
umplere facilă a hranei uscate şi lichide • Cap de hranire 
de 12 cm

pentru animale de talie mare

pentru animale de talie mare

lungimea sondei 48 cm

Lungimea sondei 105 cm



Găleată de adăpare, biberon şi sticle

22

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

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

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
14256 Suport metalic pentru sticlă 2,5 l 1/10
14258 Suport metalic pentru sticlă 4 l 1/10
1429 Suzetă pentru furaje uscate 1/25/300
1432 Suzetă pentru lapte 1/25/300

Biberon
• deschidere mare pentru umplere, cu închidere filetată • mâner fără goluri, 
poziţionat în exterior pentru o curăţare simplă şi prevenirea depunerilor de lapte 
în care se pot dezvolta germeni • cu scală pentru umplere • livrare inclusiv suzetă 
pentru lapte art. 1432 • în cazul folosirii suzetei art. 1429, se poate folosi şi ca 
sticlă pentru furaje uscate

Potrivită şi ca sticlă pentru furaje uscate!

Num. art. Descriere RON

1428 bidon pentru hrana solida complet 1/20 180
1429 Suzetă pentru furaje uscate 1/25/300 3.600
1432 Suzetă pentru lapte 1/25/300 -
1437 suport din metal 1/6 450

Bidon pentru hrana solida
• Complet cu suzeta si suport din plastic • Capacitate 4 l • Creat pentru 
hranirea viteilor cu hrana solida din a 2-a zi pana la 3 luni. Aceasta 
duce la o dezvoltare mai rapida a stomacului si astfel la o crestere mai 
rapida a vitelului! • Harana fiind protejata, nu se strica si nu se pierde! 
Prin aceasta se favorizeaza o crestere mai rapida si mai eficienta a 
animalelor! 

Nou!

1461

1429

1429

1432

1432

1425

1426

1437
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Seria CalfHouse - 
adăposturi pentru viţei pentru toate domeniile de aplicare

Climat optim

• efect de izolare ridicat şi protecţie UV datorită materialului GFK
•  înclinarea ascendentă a acoperişului, cu fante de aerisire asigură 

circularea optimă a aerului

Construcţie potrivită pentru animale

• dimensiuni mari 
•   împrejmuire cu distanţă mică între profilurile verticale şi etrierele 

laterale de protecţie, pentru evitarea rănirii 
•  suprafeţele interioare netede facilitează curăţarea şi îmbunătăţesc 

astfel semnificativ condiţiile igienice

Practic şi confortabil

•  pentru curăţarea spaţiului frontal, împrejmuirea poate fi rabatată peste 
adăpost 

• pentru aşternere, curăţare şi mutare, adăpostul poate fi rabatat pe gard
 
•  cauciucurile pline mari cu rulmenţi cu ace permit mutarea simplă,  

chiar şi pe teren accidentat 
• mâner pentru ridicarea mai uşoară a adăpostului 
• pragul rezistent la intemperii împiedică ieşirea aşternutului 

•  uşa rotativă pentru acţionarea cu o singură mână facilitează accesul la 
animal. Opţional, uşa rotativă poate fi mutată şi la intrarea în adăpost, 
pentru a închide viţelul. 

•   două deschideri pentru furajare, pentru găleată de furaje şi găleată de apă 
•  suport pentru găleata de adăpare, cu siguranţă pentru găleată. 

Poziţionarea la înălţime facilitează întinderea naturală a gâtului,  
astfel încât laptele poate să ajungă direct în cheag. Poziţia oblică asigură  
golirea completă a găleţii. 

•  şină Flex pentru montarea variabilă a suportului pentru găleata de  
adăpat şi, opţional, a suportului pentru sticla de furaje uscate

Dotare amplă deja inclusă în pachetul de livrare!
• suport pentru găleata de adăpat 
• 2 suporturi pentru găleţi 
• prag 
• mâner

Şină flex (a) cu suport pentru 
găleata de adăpat (b)

2 deschideri pentru furajare (c) cu 
poziţionare reglabilă pe înălţime, 
pentru inele pentru găleţi

c

a b

c
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Num. art. Descriere RON  
14430 CalfHouse Premium cu tarc 1 4
14431 CalfHouse Premium fără tarc 1 12/18

144320 Tarc Premium 1 20
14302 Prag de rezervă 1 -

CalfHouse Premium
Cusca pentru viţei
• din material plastic armat cu fibre de sticlă (GFK) pe bază de răşină poliesterică • stabilitate mare şi rezistenţă la raze UV 
• rezistenţă mare la temperaturi foarte scăzute sau ridicate • reglare a climatului fără curenţi de aer datorită sistemului 
optim de aerisire • curăţare simplă şi igienă îmbunătăţită datorită suprafeţelor interioare netede • dimensiunile mari ale 
igluului (înălţime şi adâncime) oferă animalului un plus de protecţie împotriva influenţelor meteorologice şi permit un spaţiu 
liber mai mare pentru zootehnist, în vederea tratării viţeilor • inclusiv prag rezistent la intemperii • cu set de mânere

Tarc
• tarc de calitate superioară, zincat la cald, cu tije verticale • execuţie extrem de robustă şi grea • tarcul şi cusca pot fi 
rabatate unul în celălalt • datorită roţilor pline din cauciuc, poate fi mutat fără mijloace auxiliare • uşă rotativă mobilă 
spre spate, cu două deschideri pentru furajare şi şină Flex pentru montarea accesoriilor • inclusiv suport pentru găleata de 
adăpat şi două suporturi pentru găleţi • găleata nu este conţinută în pachetul de livrare

Dimensiuni

Dimensiuni grajd pe exterior: L 190 x l 114 x H 135 cm
Dimensiuni exterioare ale gardului: L 150 x l 110 x H 97 cm

Nou!

Vă rugăm să ţineţi seama de costurile de transport separate!
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Num. art. Descriere RON  
14470 CalfHouse Master Plus cu tarc 1 4
14301 CalfHouse Master Plus fără tarc 1 12/18
14472 Tarc Master Plus 1 24
14302 Prag de rezervă 1 -

CalfHouse Master Plus
Cusca pentru viţei
• din material plastic armat cu fibre de sticlă (GFK) pe bază de răşină poliesterică • stabilitate mare şi rezistenţă la raze UV 
• rezistenţă mare la temperaturi foarte scăzute sau ridicate • reglare a climatului fără curenţi de aer datorită sistemului 
optim de aerisire • curăţare simplă şi igienă îmbunătăţită datorită suprafeţelor interioare netede • dimensiunile mari ale 
igluului (înălţime şi adâncime) oferă animalului un plus de protecţie împotriva influenţelor meteorologice şi permit un 
spaţiu liber mai mare pentru zootehnist, în vederea tratării viţeilor • inclusiv prag rezistent la intemperii • cu set de mânere

Tarc
• tarc de calitate superioară, zincat la cald, cu tije verticale • construcţie stabilă • pragul la nivel cu solul permite accesul 
nestânjenit pentru persoane şi animale • greutatea redusă facilitează mutarea adăpostului pentru viţei • tarcul şi cusca 
pot fi rabatate unul în celălalt • datorită roţilor pline din cauciuc, poate fi mutat fără mijloace auxiliare • uşă rotativă 
mobilă spre spate, cu două deschideri pentru furajare şi şină Flex pentru montarea accesoriilor • inclusiv suport pentru 
găleata de adăpat şi două suporturi pentru găleţi • găleata nu este conţinută în pachetul de livrare

Dimensiuni

Dimensiuni grajd pe exterior: L 200 x l 115 x H 135 cm
Dimensiuni exterioare ale gardului: L 150 x l 110 x H 96 cm

Nou!

Vă rugăm să ţineţi seama de costurile de transport separate!
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Num. art. Descriere RON  
14480 CalfHouse Flexbox cu tarc 1 4
14481 CalfHouse Flexbox fără tarc 1 30
14482 Tarc Flexbox 1 24
14483 Prag de rezervă 1 -

CalfHouse Flexbox
Cusca pentru viţei
• materialul nou dezvoltat, Flexximpact®, cu flexibilitate  
şi rezistenţă la şoc extrem de ridicate, efect de izolare optim 
şi opacitate ridicată • rezistenţă mare la raze UV, temperaturi 
foarte scăzute şi ridicate • reglare a climatului fără curenţi de 
aer datorită sistemului optim de aerisire • curăţare simplă şi 
igienă îmbunătăţită datorită suprafeţelor interioare netede • 
inclusiv prag rezistent la intemperii • cu set de mânere  
• Made in Germany

Dimensiuni

Dimensiuni grajd pe exterior: L 166 x l 138 x H 122 cm
Dimensiuni exterioare ale gardului: L 128 x l 133 x H 96 cm

Stabil - mai stabil - Flexximpact®
Noul material GFK cu proprietăţi PE

Materialul Flexximpact®, conceput special pentru utilizarea în adăposturi pentru viţei, combină proprietăţile pozitive 
ale materialului uzual pentru adăposturi pentru viţei, GFK (material plastic armat cu fibre de sticlă) şi PE (polietilenă).

Rezultatul: flexibilitate, întindere la rupere şi rezistenţă extreme, având totodată o rezistenţă mecanică optimă precum 
şi rezistenţă la temperaturi ridicate, temperaturi scăzute şi raze UV. Reticularea tridimensională maximă a structurii 
moleculare conferă produsului CalfHouse Flexbox proprietăţi de izolare mai bune decât cele ale materialelor uzuale.

Nou!

Vă rugăm să ţineţi seama de costurile de transport separate!

Tarc
• tarc de calitate superioară, zincat la cald, cu grinzi verticale 
• construcţie stabilă • pragul la nivel cu solul permite accesul 
nestânjenit pentru persoane şi animale • greutatea redusă 
facilitează mutarea adăpostului pentru viţei • tarcul şi cusca 
pot fi rabatate unul în celălalt • datorită roţilor pline din 
cauciuc, poate fi mutată fără mijloace auxiliare • uşă rotativă 
mobilă spre spate, cu două deschideri pentru furajare şi şină 
Flex pentru montarea accesoriilor • inclusiv suport pentru 
găleata de adăpat şi două suporturi pentru găleţi • găleata 
nu este conţinută în pachetul de livrare
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Num. art. Descriere RON  
14440 Adăpost mare inclusiv gard 1 3
14442 Adăpost mare fără accesorii 1 3
14415 Împrejmuire pentru adăpost mare 1 6
14444 Prag 1 -

Adăpost mare pentru viţei CalfHouse Premium 4/5
• Cusca mare pentru 5 vitei  • Cusca dintr-o bucata. Din laminat de fibra de 
sticla. Asigura o rezistenta si o stabilitate foarte mare chiar si la diferente 
mari de temperatura • Cu protectie UV - pentru o temperatura optima 
in interior • Microclimatul sanatos este dat de panta acoperisului, care 
asigura o circulatie optima a aerului • Prevazut cu geam culisant pe partea 
din spate pentru un control usor al viteilor • Cu 2 carlige deasupra pentru 
transport usor

• gard şi uşă stabilă, galvanizată cu cadru complet pentru stabilizarea 
împrejmuirii • Prevazut cu grilaj de prindere a viteilor sau de indepartare 
a lor de la locurile de hranire • Cu suport pentru galeata de furajare
• Pragul din lemn special tine paiele in interior si stabilizeaza cusca
• suportul pentru găleata de adăpat 14375 nu este conţinut în pachetul 
de livrare. • găleata nu este conţinută în pachetul de livrare!

Num. art. RON  
14449 1

Set dublu CalfHouse Premium 4/5
Combinaţie de două grajduri de viţei mari şi gard împrejmuitor 
pentru până la 10 viţei.
• pachetul de livrare: 2x CalfHouse Premium 4/5, set complet 
de gard • piesa de legătură dintre grajduri împiedică eventual-
ele accidentări • piesă de legătură în formă de A pentru grilajul 
frontal ce asigură stabilitatea • grilaj frontal cu suport pentru 
găleata de nutreţ

Dimensiuni

Dimensiuni exterioare adăpost: L 238 x l 223 x H 180 cm
Dimensiuni exterioare ale gardului: L 220 x l 205 x H 115 cm

Vă rugăm să ţineţi seama de costurile de transport separate!
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Num. art. RON  
14375 1 50

Suport pentru găleata 
de adăpat
• se pretează la 14440, 14455, 14449  
• suport pentru 5 găleţi de adăpat viţeii  
• din otel zincat

Num. art. Descriere Cuprins RON

324811 Vas pentru hrană, gri 6 l 1/5
324812 Vas pentru hrană, verde 6 l 1/5
324820 Capac pentru vas pentru hrană, alb - 1/5

Vas pentru hrană
• vas utilizabil universal pentru hrană • material plastic rezistent la 
şocuri mecanice şi la temperatură • adecvate pentru contactul cu 
alimentele • capacitate de umplere de circa 6 litri • vasul şi capacul 
pot fi ştanţate la cerere

Num. art. Descriere RON

1444 Ø 31 cm pentru 29881 1 310
29935 Capac pentru găleată pentru hrană, negru 1 -

Num. art. Cuprins RON

29881 12 l 1/10 350

Găleată de grajd şi construcţii 
• model superrezistent  
• verde inchis

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

Num. art. RON

221972 1 100

Kit de montare pentru adăpătoare
• pentru montarea îngrădirilor pentru grajduri 
• adecvat pentru toate adăpătorile

Nou!

Nou!

29935

Nou!
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Num. art. Descriere RON

14386
Suport iesle pentru două iesle lungi de furaj 3268 

pentru boxă de mari dimensiuni
1

Num. art. Cuprins RON

3268 42 l 1 60

Iesle lungă pentru furaj
cu agăţare
•  deosebit de stabilă din material plastic ranforsat cu fibre de sticlă  
•  urechi de agăţare deosebit de puternice •  potrivită pentru suport de iesle 
14386 pentru gard de iglu de mari dimensiuni • se potriveşte aproape pe 
fiecare instalaţie 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

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

Num. art. Descriere RON

14435
Cutie de furaje pentru gardurile adăposturilor 

pentru viţei (14420, 14430)
1 18

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

• potrivită pentru 14420 şi 14430 • ideal pentru viţei la trecerea de la furajarea 
lichidă la furajarea uscată • poate fi agăţată pe interiorul gardului • 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

14386

3268
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•  păturile pentru viţei susţin sistemul imunitar din primele zile şi previn diareea şi alte perturbări ale 
stării de sănătate

• la temperaturile situate sub +10°C creşte riscul îmbolnăvirii
• protecţie la schimbări meteorologice neaşteptate
• prevenirea stresului cauzat de frig la viţeii nou-născuţi
•  păturile pentru viţei sunt purtate de regulă de la 3 până la 4 săptămâni, dar dacă este necesar, 

pot fi purtate şi mai mult

Num. art. Lungime dorsală RON

14157 70 cm 1/30
14158 80 cm 1/30

Pătură pentru viţei Premium
• ţine cald datorită stratului de spumă poliuretanică • material cu 4 straturi, imper-
meabil (până la 3000 mm coloană de apă), facilitează respiraţia • extrem de moale 
şi rezistentă la uzură • formă perfectă şi adaptare flexibilă a dimensiunilor datorită 
curelelor pentru abdomen şi picioare reglabile; sisteme de închidere cu scai la nivelul 
pieptului • spălare la maşină la 30 °C

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

Nu sunt adecvate pentru grupuri în iglu mare!

Pătură pentru vite

• pătură cu formă potrivită, pentru încălzirea vacilor bolnave sau imobilizate 
• utilizabilă şi pentru protejare în timpul expoziţiilor • material superior din 
poliester rezistent la rupere 600 Denier Ribstopp • cu curele moi pentru 
picioare, reglabile flexibil, în faţă şi în spate • impermeabilitate la apă până 
la 3000 mm coloană de apă • caracteristicile de respiraţie activă previn 
transpirarea excesivă (3000 g/m²/24 h) • spălare la maşină la 30 °C

pentru animale de talie mare

Num. art. Descriere Lungime dorsală Lungime Lăţime RON

1545 pentru vite maro şi vite obişnuite, cu pete albe şi negre 145 cm 180 cm 150 cm 1/6
1546 pentru vite bălţate şi vite de talie mare, cu pete albe şi negre 155 cm 190 cm 150 cm 1/6

Nu sunt adecvate pentru grupuri în iglu mare!

5000 mm 3000 g/
m2/24 h

3000 mm 3000 g/
m2/24 h

3000 g/
m2/24 h

3000 mm Nou!
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FastHeat şi FastHeat Digital.
Încălzitoare de lapte pentru viţei din cea mai nouă generaţie ...

Încălzitoarele de lapte pentru viţei din seria FastHeat îmbină designul funcţional cu o economie 
evidentă de timp şi energie! Datorită înălţimii reduse a elementului de încălzire, chiar şi la nive-
luri scăzute de umplere, lichidul poate fi adus simplu şi rapid la temperatura dorită.
 
Economisire de energie
Noile încălzitoare de lapte pentru viţei FastHeat, cu o putere de numai 1.700 de waţi se disting 
de produsele obişnuite printr-o putere absorbită considerabil mai redusă. Datorită design-ului 
protejat şi a înălţimii constructive reduse a corpului de încălzire din fontă de aluminiu se pot 
aduce deja cantităţi de umplere reduse la temperatura dorită, fără pierderi inutile de energie.
 
Încălzire rapidă şi uniformă
Încălzitoarele de lapte pentru viţei utilizează fluxul de căldură din lapte într-un mod ingenios: 
laptele încălzit iese la suprafaţă şi laptele rece coboară pe fundul găleţii şi prin acest proces, 
corpul de încălzire se încălzeşte la loc. Deoarece din cauza înălţimii sale constructive reduse, 
corpul de încălzire se află în mod obişnuit în zona cea mai rece a laptelui (pe fundul găleţii), 
acesta poate transmite cu toată puterea energia sa termică laptelui într-un mod deosebit de 
eficient. Se asigură o încălzire eficientă şi uniformă a laptelui.
 
Ajunge de la 18 °C la 42 °C în aproximativ 11 minute (găleată cu 8 litri de apă).

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

Num. art. RON

14160 1 25

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 acoperit  

cu un strat de PTFE

Optimizat pentru găleţi de adăpare 
cu capacităţi de până la 10 litri

14150

14160

Date tehnice

Tensiune: 230 V
Putere: 1700 W
Grad de protecţie: IPX7
Greutate: 2,7 kg
Ø max. al corpului de încălzire: 165 mm
Adâncimea de imersie min.: 80 mm
Adâncimea de imersie max.: 690 mm
Temperatura max.: 90 °C

14150 FastHeat
14160 FastHeat Digital

Foarte uşor de 
curăţat graţie formei 
şi acoperirii cu PTFE!
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Num. art. RON

1421 1 25

Incalzitor lapte cu manere
• Cu maner pentru manuire cu o mana • Termostat reglabil 
• Usor de curatat! • Rezistent la umiditate IP 44 • Stabil  
• Putere mare • Se poate utiliza de la o cantitate minima de 
15 cm lapte in vas

Num. art. RON

1420 1 25

Încălzitor de lapte pentru viţei acoperit cu 
strat PTFE şi dotat cu mâner

Num. art. RON

1418 1 25

Încălzitor de lapte pentru viţei cu toartă
• Cu maner practic, pentru manuire cu una sau doua maini 
• Termostat reglabil • Usor de curatat! • Rezistent la umidi-
tate IP 44 • Stabil • Putere mare • Se poate utiliza de la o 
cantitate minima de 15 cm lapte in vas

Foarte uşor de curăţat 
graţie acoperirii cu PTFE!

Date tehnice

Tensiune: 230 V
Putere: 2300 W
Grad de protecţie: IPX7
Greutate: 4,7 kg
Înălţime: 815 mm
Ø corpului de încălzit: 160 mm
adâncimea de imersie min.: 150 mm
adâncimea de imersie max.: 690 mm
Temperatura max.: 80 °C

• Cu maner practic, pentru manuire cu una sau doua maini • Termostat reglabil 
• Rezistent la umiditate IP 44 • Stabil • Putere mare • Se poate utiliza de la o 
cantitate minima de 15 cm lapte in vas • A nu se curata cu detergenti abrazivi!

Avantajele acoperirii cu PTFE (poli-tetra-fluoro-etilenă):
• Nu se prinde laptele pe suprafata teflonata. Este foarte usor de curatat!  
• Rezistent la acizi! • Rezistente la temperaturi inalte!

Ajunge de la 18 °C la 42 °C în aproximativ 16 minute 
(găleată cu 8 litri de apă).

1420

1418

1421
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Produse de calitate recunoscuta de asociatia crescatorilor de bovine din Bavaria!
 
Întreprinderile agricole, care participă la programul "Poarta grajdului deschisă", pot să folosească 
numai furajele care au aplicat acest sigiliu. În acest fel, în cazul acestor întreprinderi se garantează 
o siguranţă cuprinzătoare a furajelor!

Num. art. Cuprins RON

1575 1 kg 1/12 336
1576 5 kg 1 64

Agrolyt® Powder

Furaje cu suplimente pentru dieta viţeilor şi purceilor, pentru stabilizarea rezervelor de apă şi 
electroliţi în cazul problemelor de digestie induse de hrană (diaree). Electroliţii conţinuţi facilitează 
infiltrarea apei de completare prin peretele intestinal. Organismul se umple cu lichid, ţesuturile 
capătă un tonus optim şi vitalitatea creşte. • pentru protecţia împotriva deshidratării în caz de 
diaree, stres cauzat de transport şi caniculă • în caz de lipsă de poftă de furajare şi adăpare  
• pentru reglarea valorii pH sanguine şi a capacităţii de stocare • dizolvaţi de 2 ori pe zi 50 g  
Agrolyt în 2 litri de apă caldă

Num. art. Cuprins RON

15751 1 kg 1/12 168
15762 5 kg 1 39

Agrobac®-K Powder
• reglează digestia în cazul diareei la viţei, fără să se excludă laptele din alimentaţie - flora intestinală 
naturală se reface • cleiul caolin opreste pierderile de lichid in timpul diareei apatoase • glucoza ofera 
o digestie usoara - elecrolitii cresc asimilarea de ioni • echilibreaza digestia la vitei  in cazul in care 
acestia prezinta diaree, fara a intrerupe hranirea cu lapte  • la diaree: 25 g la fiecare masă - profilaxie: 
12,5 g la fiecare masă, se amestecă în lapte

Num. art. Cuprins RON

15774 1 kg 1/12 240

Agrodiar®-K Powder
• Inlocuitor al substituientilor laptelui, in cazul in care suplimentele de lapte nu pot opri diareea • Inlocuitor de lapte bogat in 
electroliti • nutriment complet ce conţine hrană dietetică • Contine probiotice pentru regenerarea naturala a florei intestinale  
• Reaprovizioneaza pierderile de electroliti • Suplimenteaza viteii bolnavi de diaree  cu carbohydrate si proteine pentru o digestie 
usora, astfel incat acestia isi recapata forta. • produce un strat de mucoasă pentru a proteja peretele intestinal • conţine făină 
de banane bogată în potasiu şi binecunoscuta făină de in, pe lângă acestea argilă albă, care adaptează cedarea substanţelor 
nutritive la condiţiile de diaree existente • Dozare: 100 g se dizolvă în 2 litri de apă , ca înlocuitor de lapte în caz de diaree

Num. art. Cuprins RON

1577 1000 ml 1/12 360

Surlac® Liquid
• supliment alimentar lichid pentru diete pentru viţei, pentru prepararea nutrimentelor cu lapte acru • pentru stabilizarea 
metabolismului apei şi electroliţilor • domenii de aplicare: laptele Surlac stimulează glandele digestive şi creşte pofta. Acidul 
Surlac suprimă agenţii de diaree, în special E.coli. De aceea, laptele Surlac este folosit cu succes pentru prevenirea şi tratarea 
diareii la viţei. • Dozare: acidularea colostrului pentru viţei nou-născuţi în întreprinderile cu probleme: neîntârziat (!) după 
fătare: hrăniţi cu 1/2 litru colostru + 5 ml Surlac. După aceea min. 5 zile 2 x zi 20 ml Surlac în colostru.

Regleaza nivelul de lichide si electroliti din organism.

Regulator de diaree bogat în electroliţi, pentru viţei

Inlocuitor de lapte bogat in electroliti

Pentru prevenirea diareei

Praf cu electroliţi pentru viţei şi purcei
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Num. art. Cuprins RON

15759 4 x 80 g 1/2

Calz-o-Phos Bolus
Supliment nutritiv nou, pentru diete, pentru reducerea pericolului mastitei şi pentru 
asigurarea necesarului de calciu după infuzia cu calciu. Bolul Calz-o-Phos conţine o 
combinaţie superioară, formată din diferiţi compuşi cu calciu, pentru o alimentare 
optimă. • un bol de 80 g conţine peste 22 g de calciu  • Contine vitamina D3 pentru o 
absorbtie mai buna a calciului • Contine si magneziu si fosfor • Administrare usoara cu 
ajutorul dispozitivului de administrare 2116 • fără pericol de rănire la înghiţire • uşor de 
administrat cu dispozitivul nostru de administrat 2129

Contine calciu, magneziu si fosfor

Num. art. Cuprins CCM RON

1597 500 ml 4 1/4/20

Calz-o-Phos Liquid
• supliment nutritiv pe bază de calciu si fosfor folosit la vaci înainte sau după fătare, ideal şi pentru 
vaci cu o producţie mare de lapte. • Contine 59 g calciu si 45 fosfor! • Se absoarbe foarte repede!  
• Pune animalul rapid pe picioare! • dozare: primul bidon cu 24 de ore înainte de fătare. al doilea 
bidon după fătare. al treilea bidon la 12 de ore după fătare. al patrulea bidon la 24 de ore după fătare.

Creste rapid nivelul de calciu si fosfor!

Num. art. Cuprins RON

15760 200 ml 1/12 1.440

Lichid pentru adăpare după fătare LactaStart®

• concentrat lichid de diluat în apă • conţine electroliţi, vitamine, oligoelemente cu legătură organică 
şi energizante pentru compensarea pierderilor din timpul fătării • creşte adăparea voluntară imediat 
după fătare, astfel încât poate fi prevenită deplasarea abomasului • concentrat lichid de diluat în apă 
• Dozare simplă: 1 sticlă (200 ml) în găleată, amestecată cu 20-30 l de apă călduţă şi oferită vacii 
imediat după fătare • completare optimă pentru Calz-o-Phos Premium

Absorbţie îmbunătăţită a apei după fătare

Num. art. RON

2129 1/30

Element de introducere
pentru bolus şi magnet cuşcă
• oţel inoxidabil • pentru operarea cu o singură mână • muchii rotunjite 
• manşon de introducere: Diametru interior 36 mm, lungime 11 cm, cu 
arcuri de fixare • lungimea totală cca. 53 cm • adecvat pentru bolus 
Calz-o-Phos Bolus (Nr. art. 15759) şi magnete de cuşcă
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Num. art. Cuprins RON

15772 200 ml 1/12

B-oral Liquid
• supliment de furajare lichid pentru viţei, pentru suplimentarea cu vitamine pe termen scurt 
• pentru stimulare în cazul lipsei vitaminei B cauzate de alimentaţie ca urmare a tulburărilor 
digestive, gripei sau altor afecţiuni • ideal pentru valorificarea soluţiilor de electroliţi • dozare 
per 250 kg greutate corporală: în cazul unei uşoare lipse de vitamine cauzate de alimentaţie se 
administrează zilnic 10 ml, la alimentarea animalelor slăbite din cauza alimentaţiei deficitare de 
2 ori pe zi câte 10-20 ml, pentru suplimentare cu vitamina B 30 ml, pentru valorificarea soluţiilor 
de electroliţi câte 5 ml la fiecare masă.

Concentrat de vitamina B

Num. art. CCM RON

15748 12 1/12

Salyt® Liquid
• 4 x 50 ml fiole • sursă de energie bogată în electroliţi pentru viţeii cu diaree  
• Se poate administra in lapte. • Viteii nu slabesc. • Electroliti si prebiotice - ad-
ministrare rapida cu lichide necesare • Produs lichid, gata pentru administrare! 
• Dozaj simplu: 50 ml (1 fiola) pentru 1 ratie de hrana

Electroliti si energie  la diaree!

Num. art. Cuprins RON

15773 500 ml 1/12

Vitamulgol® Liquid
• supliment de furajare lichid pentru diferite tipuri de animale • pentru suplimentarea 
cu vitamine pe termen scurt în situaţii ce necesită creşterea performanţelor (de exemplu: 
schimbarea alimentaţiei, mutarea în alt grajd, naşterea, în perioada de refacere după boli 
etc.) • optim în cadrul alimentaţiei-suport în condiţii dificile de adăpostire

Concentrat de vitamine!

Num. art. Cuprins RON

15272 2,5 kg 1/2 120
15158 25 kg 1 20

EUTRA INTERLAC PECTIN supliment nutritiv in bolile diareeice
• Pentru vitei, purcei, miei, iezi sau animale. • Produs natural pe baza de pectina din mere, fara antibiotic! 
• Pentru profilaxia si tratamentul diareei. • Avand gust de mere, animalele consuma produsul cu placere! 
• Continutul in pectina previne si trateaza diareea , prin efectul antibacterian in contact cu lichidele (lapte-
le) formeaza un invelis mucos similar membranei intestinale, oprind pierderea lichidelor si electrolitilor  
• Bacteriile nemaiavand contact cu peretii intestinali, pot fi usor eliminate! • Opreste pierderile de lichide 
si electroliti.

Dozaj si utilizare profilactic: 
5g/10 kg greutate corporala, sau 1% in furaj (permanent) 
Dozaj si utilizare in cazul diareei: 
10g/10 kg greutate corporala, sau 2% in furaj (3 sau 4 zile)
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Num. art. Cuprins RON

15768 6 x 20 ml 1/10

Probicol®-K - Pasta
• 6 injectoare orale cu 20 ml/buc. • Imunoglobuline, vitamine, lecitina si glucoza pentru 
restabilirea rapida a florei intestinale si cresterea rezistentei la vitei. • suplimentarea 
alimentaţiei cu coraslă prin colostru concentrat • lactobacilaceele ajută la stabilizarea 
florei intestinale naturale • Vitaminele intaresc corpul • Lecitina ajuta la digestie si are o 
importanta mare in cresterea celulelor • Glucoza furnizeaza rapid energie • Se adminis-
treaza dupa fatare 1 injector. In cazul vitei cu probleme - si in a 3-a si a 7-a zi! In cazul 
diareei - dimineata si seara un injector.

Pentru intarirea sistemului de imunitate

Num. art. Cuprins RON

15803 6 x 20 ml 1/10

Oregastrol®-akut pastă
• 6 injectoare orale a câte 20 ml/pachet • pentru tulburări digestive (diaree la viţei) • în jur 
de o treime din viţei se îmbolnăvesc de diareea tipică viţeilor nou născuţi • corpul suferă o 
pierdere masivă de lichide, energie şi electrolit • Poate fi administrat impreuna cu laptele. 
• efectul prebiotic optimizează digestia • combate agenţii patogeni • în cazul riscului de 
indigestii (diaree), în timpul acestora sau după acestea • la primele simptome a diareii, 
administraţi 20 ml (1 injector) "Oregastrol® -akut"

Produs probiotic pentru vitei proaspat fatati

Num. art. Cuprins RON

15752 6 x 20 ml 1/10

Ferrovital®-K pastă cu fier
• 6 injectoare cu 20 ml/buc (1 injector pentru 2 administrări a câte 10 ml) • combinaţie 
echilibrată de fier, vitaminele A + E, uleiuri din plante şi lecitină • susţine formarea globulelor 
roşii prin fierul uşor biodisponibil în primele ore de viaşă şi poate preveni anemia cauzată 
de lipsa fierului  • uleiul preţios din plante ajută la prevenirea indigestiilor cauzate de furaje 
(diaree) • Vitaminele A şi E consolidează flora intestinală şi întăresc rezistenţa • Se recomanda 
administrarea in primele ore - zile de viata! • Dozaj: 10 ml in primele 12 ore de viata + 10 ml in 
a 12-a zi de viata.

Concentrat de fier si vitamine
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Num. art. RON

15825 1/12

Capsule Probicol®-K
• furaj complementar pentru viţeii pentru creştere, sub formă de capsule 
• pentru furnizarea suplimentară, de scurtă durată, de protobiotice,  
imunoglobuline şi vitaminele A, D3 şi E • pentru stabilizarea florei intes-
tinale în situaţiile de stres produs de alimentare şi de efort fizic, datorită 
protobioticelor conţinute prin care sunt eliminate microorganismele cu 
efecte negative
• Greutatea capsulei: 5 g
• cutie cu 50 de capsule

Soluţia optimă pentru fermele producătoare de lactate

Num. art. RON

15826 1/12

Capsule Ferrovital®-K
• furaj complementar pentru viţeii pentru creştere, sub formă de capsule 
• pentru suplimentarea de scurtă durată cu vitamine şi oligoelemente, 
cu vitamina E, seleniu şi fier • acoperire optimă a necesarului de fier cu 
fier foarte bio-disponibil • vitamina E şi seleniul previn deficienţele larg 
răspândite
• Greutatea capsulei: 6 g
• cutie cu 50 de capsule

Soluţia optimă pentru fermele producătoare de lactate

Num. art. RON

15827 1/12

Capsule Oregastrol®-akut
• furaj complementar pentru dietă, pentru viţei, sub formă de capsule • pentru sta-
bilizarea metabolismului apei şi electroliţilor • bicarbonatul de sodiu acţionează ca 
remediu cunoscut contra hiperacidităţii în situaţiile de stres provocat de alimentare 
(de exemplu contra diareei) • amestecul de arome conţinut influenţează furajarea 
într-un mod pozitiv
• Greutatea capsulei: 7 g
• cutie cu 50 de capsule

Soluţia optimă pentru fermele producătoare de lactate

Num. art. RON

15828 1/50

Dispozitiv de administrat capsule
• din material plastic • formă ergonomică optimă • pentru administrarea 
simplă a capsulelor de Probicol®-K, Ferrovital®-K und Oregastrol®-akut 
• diametru: 15 mm

Nou!

Nou!

Nou!

Nou!
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Num. art. Descriere CCM RON

1579 2 x 200 de buc 5 1/5 315

Şerveţele pentru uger UdderoCLEAN
• se preteaza la curatire umeda si uscata
• cu miez din carton

ideale pentru KerbaWasch & loţiunea de spălare a ugerului

Num. art. Descriere CCM RON

15787 2 x 800 buc 1 1 108
15800 6 x 800 foi (neutru) 1 1 36

Hartie UdderoClean pentru ugere
• special pentru curăţarea umedă
• fără miez din carton

Num. art. RON

15798 1 70

Hârtie StimuCLEAN pentru ugere
• 2 role a cate 780 de buc • Maseaza si stimuleaza ugerul la curatire uscata! 
• Poate fi utilizata si umed • Efect antiseptic • Cu putere mare de absorbtie! 
(Se utilizeaza cu max. 3 litri de solutie de curatit!) • cu miez din carton

Num. art. Cuprins RON

15821 12 kg 1

Lână de lemn pentru curăţarea ugerului
Product natural din lemn netratat! Pentru această lână de lemn pentru curăţarea uge-
rului sunt folosite doar cele mai bune materiale din molid şi pin din regiune.  Astfel, 
produsul nostru este de calitate deosebită şi blând cu ugerul!
• garantat fără substanţe de protejare a lemnului • pentru folosire unică, economic 
şi igienic • preţ avantajos • curăţarea simplă, rapidă şi foarte menajantă a ugerului 
• efect de masaj pentru o stimulare bună înainte de mulgere • potrivită pentru toate 
formele de creştere a animalelor • deoarece se foloseşte lemnul ca materie primă 
naturală, sunt posibile diferenţe de nuanţă şi structură, care nu reprezintă un defect 
calitativ!

Num. art. RON

15666 1/6 72

Şerveţele pentru uger Super
• mărimea foii: 34 x 37 cm  • 50 de buc in punga • Lavete refolosibile din hartie pentru 
curatirea ugerelor • Se pot spala si fierbe la 95°C • Pot fi utilizate de peste 300 de ori!

Se pot spala si fierbe!

ideal pentru loţiune de spălare KerbaWasch & pentru ugere

100 % naturalăNou!
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Num. art. Cuprins RON

1526 5 l 1/4 96
1527 25 l 1 24

KerbaWasch pe bază de iod *
• soluţie concentrată pentru curăţarea prin dezinfectare a ugerului • Se preteaza la utilizarea impreuna 
cu hartie de ugere, lavete de ugere sau universal  • Se poate dilua in proportie de 1%! Economic si 
eficient! Solutie testata! Calitate super!  • Nu influentiaza calitatea laptelui! •   foarte economic: 100 ml 
pentru 10 l soluţie utilizabilă. La fiecare 100 g / 1,2 g iod

conţine la fiecare 100 g / 1,2 g iod

* Atentie la folosirea biocidelor! Inainte de intrebuintare cititi cu atentie instructiunile!

Num. art. Cuprins RON

15245 5 l 1/4 96

Solutie pentru spalat ugere inainte de muls
• Solutie pentru spalare rapida a ugerului inainte de muls • ingredientele suplimentare de îngrijire 
menţin pielea moale şi elastică pentru o mulgere protectoare • PH neutru • Pentru utilizare cu hartie 
sau lavete • Foarte economic in intrebuintare - doar 50 ml la 10 l de apa! • adecvat pentru fermele bio

Contine tenside pentru o spalare activa

Num. art. Descriere ø Role RON

29560 2 role de câte 1000 foi fiecare de L 38 x lăţ. 22 cm; cu 2 straturi 26 cm 1
29561 2 role de câte 500 foi fiecare de L 38 x lăţ. 22 cm; cu 2 straturi 23 cm 1
29562 2 role de câte 500 foi fiecare de L 38 x lăţ. 38 cm; cu 3 straturi 27 cm 1

Rola de hartie pentru curatat
• Cu proprietati de absorbtie foarte mare! • încleiat 
• Foarte buna si la spalat ugere!

Num. art. RON

29563 1

Suport de perete pentru role hartie
• Din metal • Vopsit alb • Suport de perete pentru role 
hartie pana la 40 cm latime • Se livreaza fara role hartie!

Num. art. Descriere CCM RON

15815 1000 de buc/galeata 2 1/2 48
15816 1000 de buc/set rezerva 2 1/2 60

Şerveţele umede pentru uger
• Marime coala 20 x 20 cm • Numai pentru uz extern! • Pentru curatirea 
si dezinfectarea ugerelor • Stimuleaza fluxul laptelui! • Scurteaza timpul 
de muls! • Si pentru curatirea mainilor mulgatorului!

Recomandata de fermieri!

Num. art. Descriere CCM RON

15817 800 buc in galeata 1 1 70
15818 800 buc de rezerva 2 1/2 84

Hartie umeda pentru dezinfectie ugere
• Dimensiune coala 20x20 cm • Stimuleaza ugerul prin structura 
creponata! • Din celuloza bruta! • Se poate amesteca in gunoi - 
biodegradabila • Foarte rezistenta

Biodegradabila!

sigur pentru alimente
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Num. art. Culoare RON

1513 alb 1/10/100 1.200
15131 negru 1/10/100 1.200

Paleta mastitest
• pentru realizarea testului Schalm • Se mulge in fiecare locas o cantitate de 
cca 2 ml de lapte din fiecare sfert de uger. Cu ajutorul solutiei mastitest si a 
sticlutei dozatoare se pot observa modificarile de consistenta a laptelui

Num. art. RON

15132 1/66

Paleta mastitest original SHOOF
• Paleta mastitest model X-Spurt pentru depistarea rapida a mastitei • Solutia 
mastitest se introduce in flaconul maner al paletei, iar printr-o singura apasare solutia 
patrunde in fiecare locas. Astfel testul poate fi facut cu o singura mana rapid. Practic 
si util! • Flaconul are un volum de 300 ml de solutie pentru testarea a cca. 15 vaci

Num. art. RON

1535 1/20

Hartie indicatoare mastitest
• Indica rapid schimbarile de secretii din uger care apar la imbolnavirea ugerului • Locurile unde trebuie 
muls laptele din fiecare sfert sunt marcate pe hartie si sunt impregnate cu o substanta care isi modifica 
culoarea in cazul aparitiei mastitei • Se mulge in locul marcat o cantitate de cca 2 ml de lapte din fiecare 
sfert de uger • Se vinde la punga cu 25 de coli

Num. art. RON

1529 1/100 600

Pahar de premuls
• Pentru verificarea primelor picaturi de lapte din fiecare sfert 
• cu disc negru

Num. art. Descriere RON

1514 solutie mastitest 1 l 1/12 480
15141 solutie mastitest 5 l 1/4 96
1515 sticluta dozatoare 250 ml 1/100 -

Solutie mastitest Kerba Test
• Solutie pentru depistarea mastitei • Ajuta la depistarea 
mastitei la vaci sau oi inaintea aparitiei simptomelor acute

1515



Test de lapte

41

Num. art. Ø RON

1550 3,0 mm 1/10/100
15502 2,5 mm 1/10/100

Cateter cu inel
• Prevazut cu inel pentru prindere si tija culisanta • conform Fürstenberg • Inox

Num. art. RON

15501 1/10/100

Cateter cu bucsa
• Prevazut cu bucsa pentru prindere si tija culisanta • Inox

Num. art. RON

1553 1/10/100

Cateter extractor de tumori
• conform Hug • Lungime 15 cm • Inox

Num. art. RON

1563 1/10/100

Cateter dilatator
• Pentru dilatare mameloane • Inox • cca. 12 cm

Num. art. RON

1551 1/10/100

Cateter extractor 
• Pentru taierea si extragerea tumorilor. Model danez 
• Lungime 18 cm • Inox

Num. art. Descriere RON

15703 Detectoare pentru mastită 4QMast 1/16
15704 Detector pentru mastită 1/16

Detectoare pentru mastită
Cu aceste aparate recunoaşteţi modificări ale laptelui ÎNAINTE de a apărea mastita.

Detectorii de mastită măsoară rezistenţa electrică a laptelui din fiecare parte a ugerului. 
Cercetările au demonstrat, că odată cu izbucnirea infecţiei cauzate de mastită creşte mult 
conţinutul de sare din lapte. Aparatul detectează aceste modificări cu mult înainte de a 
putea observa alte simptoame clinice sau semne ale animalului, astfel încât permite o 
diagnosticare sigură pentru MASTITS SUBCLINICA.

• carcasa impermeabilă la apă a detectorului permite măsurarea chiar şi în cele mai 
dificile condiţii
• aparatul este portabil şi poate fi folosit fără probleme în grajd, ca şi pe păşune
• testat de mai multe institute ştiinţifice

Date tehnice

Greutate: 300 g
Alimentare cu energie: baterie 9 V
Consum energetic: 14 mA
Afişare nivel baterie: pe ecran
Afişaj: Ecran LCD, 4x3 cifre (15703), 3 cifre (15704)
Cea mai mică unitate măsurată: 10 unităţi
Domeniu de măsurare: 10 până la 990 unităţi

15703 4Qmast, avantaj: Rezultatele măsurării tuturor 
porţiunilor ugerului sunt afişate concomitent, astfel încât 
comparaţia valorilor se simplifică mult.

15704
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Num. art. CCM RON

1554 10 1/10/300

Beţigaşe din lână pentru mameloane Perle
• Stift din plastic cu insertie de blanita prevazut cu un cap din plastic • 20 de bucati in flacon 
• Cu vaselina pentru ungere • Pentru introdus in canalul mamelonar in cazul afectiunilor, a 
ranirilor sau dupa operatii

Num. art. RON

1565 1/24

Beţigaş de dilatare
• sondă de dilatare cu fir de lână întărit
• Lungime: cca. 5,5 cm • în cutie cu compartimente separate Vaseline® la 20 bucăţi  
• are efect dilatant şi absorbant • pentru introducere în canalul lactifer  
• pentru prevenirea îngustării canalului lactifer după răniri sau operaţii

Num. art. RON

1537 1/40/840

Stifturi mamelonare din plastic pentru drenaj
• Din material plastic special • 10 de bucati in flacon • Pentru dilatarea canalului 
mamelonar si drenarea lui • Prevazut cu tija (rosie) pentru inchidere sau deschidere

Num. art. RON

1566 6 1

Stifturi mamelonare
• Pentru introdus in canalul mamelonar in cazul afectiunilor, a ranirilor sau dupa operatii • Poseda o consistenta 
asemanatore cu ceara - astfel ia forma canalului si tine canalul mamelonar inchis • Ajuta la o vindecare rapida!  
• consistenţa similară cerii se adaptează canalului lactifer • Pentru prevenirea infundarii sau a inchiderii canalului 
• Se dizolva singur! • In caz de nevoie stiftul poate fi muls din interiorul canalului!

Practic si util

Num. art. RON

1523 1/10/300

Stifturi mamelonare
• 20 de bucati in flacon • Cu vaselina pentru ungere • Pentru introdus in 
canalul mamelonar in cazul afectiunilor, a ranirilor sau dupa operatii

Num. art. RON

15650 1/10

Manşoane din silicon pentru mameloane
• manşon moale din silicon pentru mameloane
• uşor şi igienic de introdus în mamelon cu ajutorul mânerului
• forma conică a manşonului pentru mamelon împiedică căderea din mamelon
• 20 bucăţi/ambalaj
• Avantaj: flexibil şi steril
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Num. art. Cuprins RON

15258 5 kg 1/4 96
15259 25 kg 1 24

UdderoDip Lacto *

• UdderoDip Lacto este o solutie pentru dezinfectie ugere dupa muls fara iod. Pe baza de acid lactic si clorhexidina 
• Formeaza un o pelicula protectoare de culoare albastra care ramane mult timp pe mameloane si le protejeaza 
de bacterii • Pentru inmuiat mamelonul - nu curge • BAuA N-42915* • conform Regulamentului (CE) 834/2007 al 
Consiliului (Regulamentul bio) este potrivit pentru fermele de produse bio

Nu contine iod! Pe baza  
de acid lactic si clorhexidina

Num. art. Cuprins RON

15267 5 kg 1/4 96
15268 25 kg 1 24

KerbaDip Lacto *

• KerbaDip Lacto este o solutie pentru dezinfectie ugere fara iod. Pe baza de acid lactic si clorhexidina 
• Formeaza un o pelicula protectoare de culoare albastra care ramane mult timp pe mameloane si le 
protejeaza de bacterii • Cu continut bogat in substante regenerative care apara pielea • pentru cufundare 
şi pulverizare, nu picură • BAuA N-42916* • conform Regulamentului (CE) 834/2007 al Consiliului (Regu-
lamentul bio) este potrivit pentru fermele de produse bio

fără iod!  
Pe bază de acid lactic  
şi clorhexidină!

Num. art. Cuprins RON

15232 10 kg 1 60
15233 25 kg 1 24

UdderoDip iod *

• Dezinfecteaza si ingrijeste mameloanele dupa muls! Produce o pelicula speciala de protectie care nu curge. 
Pelicula ramane mult timp pe mamelon si il protejeaza impotriva bacteriilor! Pe baza de iod. • conţine 3.000 
ppm iod • Ingrijeste si regenereaza pielea. Pielea mamelonului devine moale si elastica! •   soluţie gata de 
utilizare pentru înmuiere • Atestata ca dezinfectant pentru uz veterinar! BAuA N-37038* 

conţine 3.000 ppm iod

Num. art. Cuprins RON

1524 5 kg 1/4 96
15240 25 kg 1 24

KerbaDip iod *

• Dezinfecteaza si ingrijeste mameloanele dupa muls! • Solutie pentru introdus in paharul de dezinfectie sau in bidonul 
pulverizator • Formeaza o pelicula protectoare asupra mamelonului si a canalului mamelonar, protejandu-le astfel eficient 
impotriva bacteriilor! Calitate super! • conţine 3.000 ppm iod • Atestata ca dezinfectant pentru uz veterinar! BAuA 
N-37038* 

conţine 3.000 ppm iod

* Atentie la folosirea biocidelor! Inainte de intrebuintare cititi cu atentie instructiunile!

Soluţie dezinfectantă pentru mameloane, pulverizabilă, pe bază de iod

Solutie pentru dezinfectie ugere dupa muls. Se poate pulveriza

Soluţie dezinfectantă pentru mameloane, care formează o peliculă, pe bază de iod

Soluţie dezinfectantă pentru mameloane, care formează o peliculă

Laptele este un aliment valoros. Ugerele sănătoase asigură o producţie de lapte ridicată şi plusuri calitative, economisesc 
costuri (pentru tratare şi remontare) şi sunt de neînlocuit pentru eficienţa economică a producţiei de lapte. Produsele de 
igiena laptelui Kerbl ajută în mod cuprinzător, fiabil şi verificat, graţie dezinfectării şi îngrijirii sigure. Pentru ugere sănătoase 
şi lapte sănătos.
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Num. art. RON

15256 1/25 400

Pulverizator Uddero Sprayer
• Volum: 500 ml • Pulverizator special cu diuza de bronz • Diuza special inclinata in sus 
pentru pulverizarea directionata inspre mamelon • Cu ventil special! • utilizaţi numai 
substanţă de înmuiere pulverizabilă

Num. art. RON

15250 1/25 400

Bidon pulverizator Angular
• Volum: 500 ml • Diuza special inclinata in sus pentru pulveriza-
rea directionata inspre mamelon • Cu ventil reglabil! Forma jetului 
de lichid se poate regla! • utilizaţi numai substanţă de înmuiere 
pulverizabilă

Num. art. RON

15252 1/20 320

Bidon pulverizator cu pahar pentru mameloane
• Volum: 500 ml • Diuza special inclinata in sus pentru pulverizarea directionata inspre 
mamelon prin intermediul paharului! • Cu ventil reglabil! Forma jetului de lichid se 
poate regla! • utilizaţi numai substanţă de înmuiere pulverizabilă

Cu diuza din bronz

Num. art. Descriere RON

15656 Pahar pentru dezinfecţie standard, verde 1/20 640
15657 Pahar pentru dezinfecţie standard, roşu 1/20 640

Pahar pentru dezinfecţie standard
• capacitate: rezervor cca. 300 ml, ajutaj cca. 30 ml • marginea de protecţie la 
stropire, cu scurgere într-o cameră de deversare, previne deversarea şi irosirea solu-
tiei de dezinfecţie • datorită furtunului de aspirare lat este potrivit şi pentru solutii 
de dezinfecţie cu viscozitate mare • rezervor gradat • cu cârlig practic pentru curea 
• disponibil în două culori, pentru dezinfecţie înainte şi după mulgere

Num. art. Descriere RON

15652 Pahar pentru dezinfecţie Non-Return, verde 1/20 640
15653 Pahar pentru dezinfecţie Non-Return, roşu 1/20 640

Pahar pentru dezinfecţie Non-Return
În interiorul ajutajului se află o blocare a returului care previne întoarcerea solutiei de 
dezinfecţie în rezervor - igienic, practic, sigur!  După utilizare, solutia de dezinfecţie este 
golita, iar paharul pentru dezinfecţie poate fi din nou umplu cu solutie de dezinfecţie, prin 
apăsarea pe rezervor. • capacitate: rezervor cca. 300 ml, ajutaj cca. 30 ml • marginea de 
protecţie la stropire, cu scurgere într-o cameră de deversare, previne deversarea şi irosirea 
solutiei de dezinfecţie • datorită furtunului de aspirare lat este potrivit şi pentru solutii de 
dezinfecţie cu viscozitate mare • rezervor gradat • cu cârlig practic pentru curea • disponibil 
în două culori, pentru dezinfecţie înainte şi după mulgere

Nou!

Nou!
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Num. art. Descriere RON

1556 Flacon de 500 ml 1/6 744
15561 Canistră de 2500 ml 1 200
15562 Canistră de 5000 ml 1 96
15566 Canistră de 10000 ml 1/2 36
15567 Recipient dispersor de 2500 ml 1/6 144
15568 Dozator pentru recipient dispersor de 2500 ml 1/72 -
15564 Pompă de dozare pentru canistra NJP 1 -

Cremă pentru îngrijirea ugerului Original NJP® Liniment
• formula specială, activă timp de 12 ore oferă o îngrijire efectivă a ugerului cu ulei japonez de 
mentă activator, de calitate farmaceutică • la sarcini şi solicitare ridicată se întăreşte eficient 
rezistenţa naturală a ugerelor solicitate, iar ţesutul solicitat al ugerului este protejat sigur o perioadă 
îndelungată • cu ajutorul formulei delicate, cu substanţe de îngrijire, pielea ugerului devine mai 
catifelată • NJP Liniment original nu este supus nici unei perioade de aşteptare şi poartă sigiliul DLG 
• la 15567 dozatorul nu este inclus în pachetul de livrare! Vă rugăm să-l comandaţi separat!

conţine ulei de mentă japonez,  
cu puritate 33%

Num. art. Descriere RON

15231 Flacon de 500 ml 1/6 522
15237 Canistră de 2500 ml 1/5 120
15261 Canistră de 5000 ml 1/4 108
15260 Bidon suspendat de 500 ml 1/6 522
15264 Recipient dispersor de 2500 ml 1/3 144
15262 pompă de dozare pentru canistră 2500 ml 1/20 -
15263 pompă de dozare pentru canistră 5000 ml 1/20 -
15568 Dozator pentru recipient dispersor de 2500 ml 1/72 -

Gel pentru uger KerbaMint
• cu ulei pur de mentă • Are un efect de scadere a temperaturii ugerului si creste 
afluxul de sange la nivelul ugerului • Ingrijeste activ ugerul, pentru performante 
bune! • Intareste sistemul de imunitate la nivelul pielii! • Favorizeaza pozitiv sanata-
tea ugerului si calitatea laptelui in cazul utilizarii regulate! • Bun si pentru masarea 
muschilor, a articulatiilor si a tendoanelor!

Cu un continut de 35% ulei de menta japonez!

Num. art. Cuprins RON

15296 200 ml 1/24/96 960

Spuma de ingrijire Vagizan
• spumă pulverizabilă, specială, cu extracte din gălbenele şi mentol • pentru îngrijirea 
externă a suprafeţelor de piele solicitate prin frecare permanentă în spaţiul dintre uger 
şi coapsă • menţine pielea elastică şi o face mai rezistentă • inclusiv 5 canule

Num. art. Cuprins RON

1580 1 kg 1/12 336

Lubrosan® - Cs balsam pentru uger
• cremă-balsam de culoare verde pentru protecţia ugerului şi mamelelor la animalele 
producătoare de lapte • îngrijeşte activ ugerul şi mamelele, menţine pielea elastică, 
netedă şi catifelată, protejează contra iritaţiilor puternice cauzate de mediul din grajd şi 
îndepărtează simplu impurităţile, germenii şi substanţele nocive

Nu afecteaza calitatea laptelui!

Nou!

15567

15568

1523115260

15568

1523715264
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Num. art. Cuprins RON

1520 500 g 1/12 600
1521 1000 g 1/12 384
15215 2500 g 1/4 168

Gel pentru uger
• Gel pentru ingrijire uger • Pe baza de uleiuri din plante. Ingrijeste si protejeaza 
• Favorizeaza cresterea calitatii laptelui • Creaza o pelicula de protectie impotriva 
uscarii si intaririi pielii. Inmoaie pielea, muschii si tendoanele!

Num. art. Cuprins RON

1558 1 kg 1/12 240
15581 3 kg 1/6 60
1557 6 kg 1/4 32

Balsam special cu oxid de aluminiu
• aplicare la: încheieturi, picioare, ombilic, muşchi, ligamente, uger, mamele etc. 
• substanţe de bază de calitate superioară şi extracte eterice pentru o îngrijire 
reuşită • îngrijeşte intens pielea şi ţesutul • scade temperatura şi creşte afluxul 
de sânge la nivelul ugerului • aplicaţi de mai multe ori pe zi, câteva zile şi masaţi 
uşor • fără inhibitori • fără timpi de aşteptare pentru producţia de lapte

Num. art. Cuprins RON

1559 1 kg 1/12 240
15591 3 kg 1/6 60

Balsam pentru uger şi glanda mamară
• scade temperatura şi creşte afluxul de sânge la nivelul ugerului • îngrijeşte pielea şi 
ţesuturile prin substanţe naturale, de calitate superioară şi extracte eterice • aplicaţi de 
mai multe ori pe zi, câteva zile şi masaţi uşor • fără inhibitori • fără timpi de aşteptare 
pentru producţia de lapte

Orginalul testat în clinicile veterinare!

Orginalul testat în clinicile veterinare!

cu uleiuri eterice de calitate superioară

Num. art. Cuprins RON

1585 400 ml 1/12

Lubrosan® spray pentru uger şi mamele
Acoperă pielea mamelelor şi ugerului cu o peliculă protectoare subţire. Datorită acesteia, 
mamelele sunt protejate de leziuni. Sunt prevenite efectele umezelii, prafului, substanţelor 
iritante din bălegar şi urină, agenţilor de dezinfecţie agresivi. Se reduc leziunile cauzate de 
loviri. Impurităţile din grajd nu mai aderă la piele, ci sunt îndepărtate prin cădere. Astfel, pielea 
ugerului şi a mamelelor se menţine curată şi igienizată. Dacă se aplică după mult, nu mai este 
necesar un timp de aşteptare pentru lapte.

fără timp de aşteptare!



Îngrijirea ugerului 

47

Num. art. Cuprins RON

1516 250 ml 1/6 1.344
1517 500 ml 1/6 720
1518 1000 ml 1/6 720
1519 2000 ml 1/4 216

15211 5000 ml 1/2 70
15212 10000 ml 1 55

Cremă pentru mulgere EUTRA 
• Pentru cresterea calitatii laptelui! • Pentru ingrijirea 
mameloanelor si a ugerului pe baza naturala

Crema elvetiana pentru uger

Num. art. Cuprins RON

15239 500 ml 1/12 480

Spray de îngrijire a rănilor
Intareste sistemul de imunitate

• Spray universal pentru ingrijirea animalelor • stimulează vindecarea rapidă a leziunilor superficiale şi a afecţiunilor 
pielii • Ranile se usuca mult mai repede si astfel vindecarea este mai rapida • leziunile pielii care au format crustă sunt 
menţinute fără iritaţii şi se acţionează împotriva pruritului produs de procesul de vindecare. • datorită peliculei protectoare 
produse se previne reapariţia rănii şi se stimulează vindecarea completă. • Nu afecteaza calitatea laptelui! • Se da de 2 ori 
pe zi timp de o saptamana pe locul afectat • potrivit pentru toate animalele

Num. art. Cuprins RON

15210 1000 ml 1/12 480

EUTRA Unsoare pentru uger semilichidă
• cremă adecvată pentru multe zone • consistenţa semilichidă permite o dozare facilă, 
având la bază calitatea recunoscută a unsorii pentru uger EUTRA • cremă de întreţinere 
gata de utilizare

Utilizare
Agricultură: • protejează şi îngrijeşte ugerul • menţine ugerul elastic
Ateliere: • ajută la înşurubare • uşurează trasarea cablurilor • ajută la montarea ţevilor
Scule: • unge sculele • protejează metalele împotriva coroziunii

cu ulei de mentă şi alantoină

Num. art. Cuprins RON

15894 500 ml 1/12

Spray de dezinfecţie Desino Jod *

• soluţie de iod alcoolică - bazată pe dezinfecţia clasică cu iod • pentru dezinfectarea 
pielii şi a ombilicului • pentru aplicare locală • pentru toate animalele de fermă

Spray cu iod pentru piele şi ombilic, pentru toate rasele de animale

*  Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, 
cititi cu atentie instructiunile !
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Num. art. Descriere RON

151 protector uger mediu 1/10
152 protector uger mare 1/10
153 protector uger foarte mare 1/10

Protector uger
• model verificat • Produs pentru protectia ugerului in grajd sau pe pajiste 
• Este de mare ajutor si in tratamentul mastitei • La muls se poate desface 
rapid si usor prin desprinderea unei carabiniere • Din plasa culoare maro

Num. art. Descriere RON

1567 protector uger mediu 1/10
1568 protector uger mare 1/10
1569 protector uger foarte mare 1/10

Protector uger cu ham de prindere pe spate
• Hamul acestui protector de ugere ofera o stabilitate mai mare si o fixare 
mai buna • Protectorul de ugere ofera o siguranta fata de ranirile de uger 
care pot sa apara in grajduri sau pe pajiste • Este ideal si pentru protectia 
impotriva calcaturilor pe uger • Cu plasa verde

Num. art. RON

1528 1/50 750

Bandaj pentru mameloane
• 6 cm x 5,0 m • Bandaj adeziv, usor si elastic  
• Dupa intrebuintare nu ramane lipit de piele sau rana
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Num. art. Cuprins RON

151175 1000 ml 1/16 480
151176 5000 ml 1 90

Săpun negru Edelweiß
Pastă universală pentru clătire, spălare şi curăţare. Înlocuieşte multe produse poluante şi mulţi detergenţi 
speciali, scumpi şi protejează în acest fel mediul înconjurător de fosfaţi, silicaţi, carbonaţi, sulfaţi, substanţe 
de înălbire, enzime, înălbitori optici şi multe altele. Conţine numai substanţe de curăţare uşor biodegradabile 
şi care conţin alcooli graşi naturali. Pentru curăţarea protectivă a textilelor, gresiei, pardoselii din piatră şi 
PVC, vopselelor, sticlei, emailului ş. a. m. d. Poate fi folosit şi ca detergent complet până la 60° C. Ecologic, 
fără fosfaţi şi fără formaldehidă.

Num. art. Cuprins RON

151180 1000 ml 1/8 512
151181 5000 ml 1 96

Sapun lichid
• Cu proprietati de curatire superioare! Ingrijeste pielea! • se potriveşte foarte 
bine şi în cazul murdăririlor puternice cu ulei sau unsoare din atelier, agricultură şi 
gospodărie • îndepărtează cu siguranţă mirosul de bălegar, de clor, de siloz şi de 
peşte • valoarea pH-ului este adaptată pielii umane • cu aromă de citrice

Num. art. Descriere RON

151185 500 ml 1/25 900
151186 2500 ml 1/6 216
151189 2500 ml + pompă de dozare 1/6 216
151187 Suport de perete pentru 151186 1/6/24 480
151188 Pompă de dozare pentru 151186 1/96 -

Detergent de mâini cu particule abrazive
Detergent lichid de mâini pentru murdăriri medii până la puternice, cu ulei, 
grăsimi, vaseline din activităţi industriale, atelier şi agricultură
• conţine substanţe protectoare pentru piele, cu efect de curăţare neagresiv 
şi substanţe de îngrijire cu hidratare ridicată • cu particule abrazive care 
protejează pielea • fără silicon, solvenţi sau săpun • nu produce blocarea 
canalelor • valoarea pH-ului este adaptată pielii umane • testat dermatologic

Num. art. Cuprins RON

151170 500 ml 1/24 576
151171 5000 ml 1 90
151172 10 l 1 44

Pastă de spălat mâinile
• cu rumeguş special (fără nisip) • uşor parfumat • putere de curăţare ridicată şi deosebit de 
protectoare • cu agenţi abrazivi naturali care protejează pielea, ecologici • valoarea pH-ului 
este adaptată pielii umane • fără silicon, solvenţi sau săpun • cu consum extrem de rentabil 
• nu produce blocarea canalelor • domenii de utilizare: la murdăriri medii până la puternice 
din toate domeniile, de exemplu, la utilizarea uleiurilor, unsorilor, leşiilor, vaselinelor etc.

151188

151187
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Num. art. Descriere RON

321542 tub 200 ml 1/12 540
321543 doza 500 ml 1/12 576
321544 doza 1000 ml cu dozator 1/6 192

Crema Pferdesalbe Eimermacher
• Racoreste si relaxeaza la efort! • Activeaza musculatura, 
tendoanele si articulatiile • Usor de utilizat!  • Intra rapid in 
piele si nu lipeste! • Revigoreaza si vitalizeaza!

Num. art. Cuprins RON

1571 100 ml 1/7 1.862

Crema cu galbenele ENZBORN
• Crema pe baza de galbenele. Protejeaza si ingrijeste efectiv pielea! • Regenereaza si 
vitalizeaza • Regleaza pe cale naturala umiditatea pielii! • conţine substanţe de îngrijire: 
ulei de gălbenele, vitamina E, hamamelis, carotină şi alantoină

Num. art. Cuprins RON

1572 100 ml 1/7

Balsam Beinwellwurzel ENZBORN
• Pentru igrijirea manilor uscate si crapate!
• Protejeaza la frig, ploaie sau vant

Num. art. Cuprins RON

15713 250 ml 1/6

Cremă de mâini cu uree şi ulei de jojoba ENZBORN
• Intra rapid in piele si ingrijeste • Protejeaza pielea 
impotriva uscarii • Face pielea moale si fina!

Num. art. Cuprins RON

15712 250 ml 1/6 1.050

Crema Melkfett Enzborn plus
• Crema pe baza de substante naturale • Protejeaza pielea impotriva uscarii  
• Pentru igrijirea manilor uscate si crapate! • Se preteaza si la copii!  
• Crema buna si la picioare • Protejeaza la frig • Protectie solara nr. 4

321543

321544

321542
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Num. art. Cuprins CCM RON

1530 150 ml 10 1/10

Cremă naturală pentru mulgere EUTRA
Noua cremă pentru mulgere de la EUTRA este bogată în uleiuri 100% naturale, 
precum uleiul de soia, de migdale şi argan, ceară de albine şi Monoï de Tahiti.
• protejează şi îngrijeşte pielea uscată, aspră sau iritată şi accelerează regenerarea 
ei • crema formează o peliculă protectoare pe piele, fără a afecta respiraţia acesteia, 
şi protejează împotriva condiţiilor de mediu precum frig, umiditate etc. • fără 
coloranţi, fără parabeni şi fără conservanţi • testată dermatologic

Num. art. Cuprins RON

15285 500 ml 1/6 480

Gel pentru dezinfecţia mâinilor *
• Gata de utilizare • Dezinfecteaza mainile in 30 sec! • Distruge toate sigur toate tipurile 
de bacterii si virusi! Atestat! • Cu substante regenerative • Se freaca mainile cu  3 ml de 
gel si se lasa sa actioneze 30 de sec.  • In bidon cu dozator

Dezinfecteaza mainile in 30 sec!

Atentie la utilizarea dezinfectantelor! Cititi instructiunile inainte de utilizare!

Num. art. Descriere RON

1573 pistol verde cu ventil din plastic 1/12/24 864
1574 pistol rosu cu ventil din bronz 1/12/24 864

15731 racord furtun 3 trepte 1/100/400 -
15732 racord furtun 1/10/500 -

Duş model Gilmour
• Pistol cu jet reglabil pentru apa rece sau calda • Carcasa din metal 
• Maner din plastic special izolant • Cu posibilitate de blocare pentru 
jet permanent • Arc din otel inox • Cu garnitura speciala! • inclusiv 
racord furtun (15732)

Num. art. Descriere RON

15741 Pulverizator Komfort 1/24 1.200
15731 racord furtun 3 trepte 1/100/400 -
15732 racord furtun 1/10/500 -

Pulverizator Komfort
• pulverizator de calitate din metal • suprafaţă adezivă şi rezistentă la fricţiune 
pentru lucru confortabil şi fără oboseală • duză reglabilă continuu de la jet plin 
până la pulverizare fină • inclusiv conector pentru furtun în 3 trepte şi cuplă de 
furtun standard (1/2")

1574

1573

1573115732
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Num. art. RON

15385 1/20

Cotiere de protectie la muls
• Lungime: 40 cm • Cu elastic in ambele capete pentru protectie impotriva 
umiditatii • 100% rezistent la apa • Rezistent la temperatura (-25 °C pana 
la +70 °C) • 1 Pereche

Num. art. RON

15387 1/80

Manşete de protecţie Oxford
• manşete de protecţie de calitate superioară din cel mai bun poliester 
Oxford • datorită stratului special este etanş la apă şi permite respiraţia 
• cu cauciuc la ambele capete • cca. 40 cm lungime • perechi

Num. art. RON

15386 1/40

Borsetă VetBag
• borsetă practică pentru diverse aplicaţii în zootehnie şi domeniul veterinar 
• ideal pentru cutii dozator • acces direct la dozator (de ex. pentru mănuşi 
de unică folosinţă) • gaică pentru trecerea centurii • 4 buzunare de plastic 
• material robust

Num. art. Descriere Dimensiune RON

15345 Fes anti-mirosuri, unisex XXS/XS 1/20
15346 Fes anti-mirosuri, unisex S/M 1/20
15347 Fes anti-mirosuri, unisex L/XL 1/20
15348 Prosop anti-mirosuri pentru acoperirea părului, pentru dame XS/S 1/20
15349 Prosop anti-mirosuri pentru acoperirea părului, pentru dame M/L 1/20

Fes anti-mirosuri
Vă protejează părul împotriva mirosurilor neplăcute!
• inhibitor de mirosuri neplăcute, mirosuri de grajd, de foc şi de 
fum, de transpiraţie etc. • rezistent la vânt şi la intemperii • material 
cu respiraţie activă şi reglarea temperaturii • confort maxim pentru 
purtare • design modern Material: Softshell + echipare anti-mirosuri 
prelucrată, 80 % poliester, 20 % poliuretan

Num. art. RON

15388 1/80

Manşete de protecţie Softshell
• manşetă de protecţie inovatoare din material elastic Softshell 
• practică, cu gaură pentru degetul mare, pentru evitarea 
alunecării • mărime unică cu şnur la partea superioară a 
braţului, pentru o fixare flexibilă • foarte antiaderentă la apă 
(3000 mm) şi facilitează respiraţia (1000 g/m²) • perechi

Nou!

1534515348

Nou!
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Num. art. Lungime Lăţime Culoare RON

15147 120 cm 80 cm albastru 1/20
15151 125 cm 100 cm albastru 1/20
15153 125 cm 125 cm albastru 1/20
15148 120 cm 80 cm alb 1/20
15150 125 cm 100 cm alb 1/20
15149 120 cm 80 cm verde 1/20
15152 125 cm 100 cm verde 1/20

Sort pentru muls
• Calitate super! • Rezistent la acizi si uleiuri  
• Ideal pentru lucrari in zootehnie!  
• Din material sintetic de calitate intarit cu tesatura! 
• Rezistent la apa! • Rezistent la temperatura (-25°C 
pana la +70°C) • Rezistenta mare la rupere!

Num. art. Lungime Lăţime Culoare RON

15286 120 cm 80 cm albastru 1/80
15287 120 cm 80 cm verde 1/80
15288 125 cm 100 cm albastru 1/80
15289 125 cm 100 cm verde 1/80

Şorţuri pentru muls şi spălat PU
• şorţ de lucru extrem de uşor şi neaderent din poliure-
tan • ideal pentru toate lucrările în grajd, grădină sau 
gospodărie • cu sistemul de închidere din plastic se poate 
regla lungimea dorită • într-o anumită măsură rezistent 
la acizi şi căldură • extrem de rezistent la rupere şi îşi 
păstrează forma • rezistent la temperaturi înalte
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Num. art. Dimensiune RON

291243 M 1/5
291244 L 1/5
291245 XL 1/5
291246 XXL 1/5
291247 XXXL 1/5

Salopeta overall pentru spalari si dezinfectii
• Materialul este rezistent la apa si este lucrat foarte solid pentru lucrari grele in 
agricultura • Are cusaturi etansate  • Cu protectie fermoar • Are cordon la spate 
pentru strans • mâneca cu închidere etanşă şi rejansa dublă a pantalonului oferă 
protecţie optimă împotriva murdăriei şi umezelii • Salopeta poate fi purtata in ciz-
me sau peste ele • Gluga cu cordon de strangere si posibilitate de reglare a marimii 
• Cu protectie impotriva umiditatii la gat • cu buclă de agăţare la ceafă • Se poate 
spala la 30°C

Num. art. Dimensiune RON

291248 S 1/5
291249 M 1/5
291250 L 1/5
291251 XL 1/5
291252 XXL 1/5

Salopeta pentru muls
• Cu protectie fermoar si capse • Multe buzunare • Are cordon la spate pentru 
strans • Maneci etanse impotriva umiditatii • Pantaloni etansi impotriva umiditatii 
• Se poate spala la 30°C

100 % poliester

Partea cu pantalonul 100% poliester, impermeabilă 3000 mm
Partea superioară 35% bumbac, 65% poliester

3000 mm 2000 g/
m2/24 h
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Num. art. Dimensiune RON

15370 S 1/10 300
15372 M 1/10 300
15373 L 1/10 300
15374 XL 1/10 300

Manusi universale Nitrile
• Lungime 24 cm • Grosime: cca. 0,1 mm • greutate mărimea M: 5,6 - 5,8 g/bucată • Nesteril 
• De unica folosinta • 1,5 AQL (standard de calitate) • corespund EN455 • Pot fi utilizate pe 
stanga sau dreapta • Nu contine Latex sau pudra • fără nitrozamine, tiuram, tiazolin şi proteine 
din latex care provoacă alergii • 100 buc in cutie

Num. art. Dimensiune RON

15380 S 1/20 360
15381 M 1/20 360
15382 L 1/20 360
15383 XL 1/20 360
15384 XXL 1/20 360

Mănuşi din nitril MILKMASTER
• Se preteaza foarte bine la muls! • Lungime 30 cm pentru o protectie optima • Grosime material: min. 
0,2 mm • greutate mărimea M: 12,0 - 12,5 g/bucată • Nesteril! • De unica folosinta • 1,5 AQL (standard 
de calitate) • Pot fi utilizate pe stanga sau dreapta • Nu contine Latex sau pudra • fără tiuram, tiazolin şi 
proteine din latex care provoacă alergii • pentru cea mai puternică solicitare • verificate după EN374 şi 
corespund EN455 • Conform normei europene: EN374/1 50 buc in cutie

Num. art. Dimensiune RON

15390 S 1/10 360
15391 M 1/10 360
15392 L 1/10 360
15393 XL 1/10 360
15394 XXL 1/10 360

Mănuşi universale din nitril
• Lungime 24 cm • Grosime material: cca. 0,13 mm • greutate mărimea M: 7,0 - 7,2 g/
bucată • Nesteril • De unica folosinta • 1,5 AQL (standard de calitate) • verificate după 
EN374 şi corespund EN455 • Pot fi utilizate pe stanga sau dreapta • Nu contine Latex sau 
pudra • fără tiuram, tiazolin şi proteine din latex care provoacă alergii • 100 buc in cutie

8 mil

4 mil

5,5 mil

Num. art. Dimensiune RON

15330 S 1/10 360
15331 M 1/10 360
15332 L 1/10 360
15333 XL 1/10 360

Mănuşi de unică folosinţă Nitril Basic
• lungime 24 cm • grosime material cca. 0,07 mm • greutate mărimea M: 3,3 - 3,5 g/bucată 
• nesterile • numai pentru o singură utilizare • 1.5 AQL (standard de calitate) • corespund 
EN455 • cu utilizare şi pe stânga, şi pe dreapta • fără latex şi pudră • fără nitrozamine, tiuram, 
tiazolin şi proteine din latex care provoacă alergii • la 100 de bucăţi în pachet-dispersor

3,2 mil
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Num. art. RON

15294 1/5 1.000

Perie rotunda
• cu peri albaştri din poliester • Ø 120 mm 
• rezistent la fierbere

Num. art. RON

29177 1/10 360

Perie pentru bidon
• Perie din poliester cu peri albastrii • Prevazuta cu peri largi pentru o curatire 
usoara • Ideala pentru curatat bidoane de lapte sau alte articole greu accesibile 
• Usor de curatat! Se poate fierbe! • ideală pentru curăţarea locurilor greu 
accesibile • lungime 22 cm

Num. art. RON

29174 1/5 420

Perie cu maner lung
• Cu maner lung ergonomic • Peri albastrii 
din poliester • Lungime 40 cm

Num. art. RON

29175 1/5 1.000

Perie de curatat
• Usor de curatat! Se poate fierbe! • lungime 20,5 cm  
• cu corp din material plastic şi peri albaştri din poliester

Num. art. Descriere RON

29172 Perie fara coada - 1/10 280
29173 Coadă de schimb 100 cm, fibră de sticlă - 1/20 600
29182 Coadă de schimb 145 cm, fibră de sticlă - 1/20 600

Perie pentru tancul 
de racire lapte
• Din material plastic 
rezistent (polipropilena) 
• 125 x 200 mm

Rezista la temperatura pana la 140°C

Rezista la temperatura pana la 80°C

Rezistenta la temperatura pana la 140°C

Rezista la temperatura pana la 140 °C

rezistent la căldură până la 100 °C

29173

29182

29172
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Num. art. RON

29176 1/10/100

Perie Flexo
• Perie de curatat flexibila! 
• lungime 19 cm • PP • alb

Num. art. RON

29178 1/30

Perie de curatat
(Perie de radacina)

• PPN galben • Suport din plastic

Num. art. RON

2913 1/30

Perie pentru mansoane de muls
• Lungime 50 cm • Peri cu lungimea in 3 trepte 
• cu mâner din lemn • rezistent la solicitare

Num. art. RON

29149 1/30

Perie pentru mansoane de muls
• Lungime 40 cm • Peri cu lungimea in 2 trepte 
• cu mâner din lemn • rezistent la solicitare

Num. art. Lungime RON

2914 155 cm 1/50
2915 30 cm 1/200

Perie pentru furtun

Num. art. RON

2916 1/50

Perie de curatat
• Cu peri albi din Perlon • Suport din plastic

Rezista la temperatura pana la 80°C

rezistent la căldură până la 60 °C

rezistent la căldură până la 60 °C

Num. art. RON

29183 1/30

Perie de spălat pe mâini
• peria de spălat pe mâini perfectă pentru meşteşugar  
• din plastic robust • cu peri puternici din poliester  
• Dimensiuni L x lăţ. x î: 105 x 45 x 30 mm
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Num. art. Descriere RON

29414 volum 65 l - 74 x 62 x 25 cm 1 100
29402 suport pentru perete ptr 29414 1 30
29417 suport ptr podea ptr 29414 1 10
29415 volum 100 l - 100x62x28 1 50
29404 suport pentru perete ptr 29415 1 20
29418 suport ptr podea ptr 29415 1 5

Vana pentru spalat 
• Din polietilena speciala, de calitate super!  • rezistenţă extrem de ridicată 
la variaţii bruşte de temperatură, adică rezistent la temperatură de la -65° 
până la +85° • Material necasant • Rezistent la socuri • adecvat pentru 
contactul cu alimentele • Rezistent la acizi • Cu suprafete lucioase  
pentru o spalare usoara • Pentru golire in intregime - fundul este  
inclinat • Se livreaza inclusiv racord si sita • Suportii sunt din otel  
zincat (neinclusi!) 29414 rezistenta pana la 95 kg la montare pe suport de 
perete 29415 rezistenta pana la 150 kg la montare pe suport de perete

TailWell2® Power Tail Trimmer
Dezvoltare consecventă a modelului de succes din Noua Zeelandă:
• şi mai uşor
• şi mai eficient
• şi mai uşor de întreţinut

Conceput pentru a uşura dificultatea tăierii părului cozii vacii la vacile de lapte. 
Îndepărtarea părului de pe coada vacii contaminat cu fecale şi urină este importantă pentru 
o igienă optimă a vitelor, laptelui şi mulgătorului. Pentru o calitate optimă a laptelui, părul 
de pe coada vacii trebuie tăiat de două ori pe an. TailWell® Power Tail Trimmer se potriveşte 
în orice şurubelniţă electrică (min. 14 Volt) cu cca. 1.250 Rot/Min. TailWell2® Power Tail 
Trimmer funcţionează silenţios şi realizează o tăiere netedă a părului. Durează doar 4 secunde per 
coadă şi se poate face cu uşurinţă în timpul mulsului. În principiu, lama exterioară se învârte în jurul uneia interioare, 
astfel neexistând niciun pericol pentru animal sau om.  O ungere regulată, ca la orice aparat de tuns, este importantă şi 
trebuie efectuată între 30 şi maxim 50 de utilizări. Tăierea pregătitoare a părului nu este necesară, nici în cazul murdăririi 
puternice sau a formării de cruste. În funcţie de gradul de murdărire, o încărcare de acumulator ar trebui să fie suficientă 
pentru tunderea a 100 până la 200 de cozi. Ascuţirea cuţitelor este necesară în funcţie de gradul de murdărire (după 1000 
până la 2000 de tunderi) şi poate fi efectuată simplu şi neproblematic chiar şi de utilizatori neexperimentaţi, cu pasta de 
ascuţire inclusă în pachetul de livrare. Şurubelniţa electrică nu este inclusă în pachetul de livrare!

Alte caracteristici:
• adecvat pentru aproape orice tip de şurubelniţă electrică cu 14 Volt, 1250 Rot/min
• îndepărtează părul de pe coadă în cîteva secunde, chiar dacă este complet acoperit cu fecale şi gunoi
• acum şi mai uşor de reascuţit, cu pastă de lustruire proprie
• în cutie practică de plastic pentru o păstrare sigură
• inclusiv DVD şi manual

Num. art. Descriere RON

18250 Tail Trimmer II 1/10
18251 Lamă de schimb pentru TailTrimmer II 1
18252 Pastă de lustruit pentru TailTrimmer 1

1850488 Ulei maşină de tuns Constanta, 100 ml 1/50/200
18241 Lamă de schimb pentru TailTrimmer I (model anterior) 1

rezistent la temperatură de la -65° până la +85°

Lamă de schimb pen-
tru TailTrimmer II

Lamă de schimb pentru TailT-
rimmer I (model anterior)

Câştigător al preţului pentru ino-
vare la ediţia curentă a SPACE.
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Num. art. Descriere RON

15675 PREVENTA cu furtun de 3 m, pentru racord la butelii obisnuite de gaz si tija indoita 1/50
15687 Reductor de presiune pentru butelii de gaz 1

Epilator par uger Preventa

• Epilatorul Preventa indeparteaza parul de pe uger usor si rapid cu ajutorul 
unei flacari "reci" (doar 200°C) • Tija indoita ofera posibilitatea manipularii 
simple din picioare  • Prevazut cu un robinet stand-by pentru o actionare 
rapida • Distruge bacteriile si virusii! • Protectie impotriva mastitei! • Mulsul 
se poate face mai rapid! • Ugere fara par se spala mai usor! • Igiena ugeru-
lui creste  • cu reductor de presiune pentru racordul la butelie

cu racord pentru butelie de gaz

Num. art. Descriere RON

15676 PREVENTA cu furtun de 1,5 m, racord pentru cartuşe de gaz şi lance îndoită (100 cm) 1/50
15683 gartus de gaz propan/butan 340 g (600 ml) 1/12

Epilator par uger Preventa
cu racord pentru cartuşe de gaz
• cartuşul de gaz de 600 ml trebuie comandat ca accesoriu • conţinutul ajunge pentru cca. 2 - 3 
ore de funcţionare (în funcţie de consum) • graţie suportului de curea furnizat, utilizarea cu cartuş 
de gaz este uşoară şi rapidă

15687

Reductor de presiune pentru butelii de gaz

Racord pentru cartuşe de gaz
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Num. art. Lungime RON

46160 250 mm 1/4 192
46161 320 mm 1/4 192
46162 455 mm 1/4 144
46163 500 mm 1/4 96
46164 530 mm 1/4 96
46165 620 mm 1/4 96

Furtune de filtrare a laptelui, sigilate la cald
• 250 folii în cutie • Pentru instalatii de 
muls • Din material de calitate pentru uz 
alimentar!

Num. art. L x l Bucată/ 
pachet RON

46190 250 x 57 mm 250 1/4 96
46191 280 x 57 mm 250 1/4 192
46192 320 x 57 mm 250 1/4 192
46193 455 x 57 mm 250 1/4 144
46194 480 x 57 mm 250 1/4 48
46195 500 x 57 mm 250 1/4 48
46196 530 x 57 mm 250 1/4 96
46197 620 x 57 mm 250 1/4 96
46166 450 x 75 mm 100 1/10 200
46167 820 x 78 mm 250 1/4 48
46170 610 x 95 mm 100 1/10 140

Filtre de lapte cusute
• Pentru instalatii de muls • Din material 
de calitate pentru uz alimentar!

Num. art. Lungime RON

4680 250 mm 1/4 192
4681 320 mm 1/4 192
4682 455 mm 1/4 144
4683 620 mm 1/4 96

Filtre de lapte tip tub SANA
• 250 bucăţi în cutie • Pentru instalatii de muls  
• Din material de calitate pentru uz alimentar! • Lipit

Num. art. Înălţime Ø RON

4670 70 mm 40 mm 1/200
4671 70 mm 50 mm 1/140
4672 70 mm 60 mm 1/100
4676 80 mm 70 mm 1/60

Burete de curăţare fără strat de acoperire
• pentru curăţarea conductelor din domeniul alimentar (lapte, vin, delicatese) 
• Uz alimentar • Ambalat cate 10 buc
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Num. art. Ø RON

46173 160 mm 1/25 300
46174 180 mm 1/25 600
46178 190 mm 1/25 600
46175 200 mm 1/25 600
46176 220 mm 1/25 600
46177 240 mm 1/10 240

Filtru de pâslă pentru cană 
• 200 folii în cutie • Pentru bidoane de lapte. 
Asigura o filtrare sigura a laptelui • Din material 
de calitate pentru uz alimentar!

Num. art. Ø RON

4687 140 mm 1/40
4697 160 mm 1/50
4688 170 mm 1/50
4690 180 mm 1/50
4689 190 mm 1/30
4691 200 mm 1/30
4692 220 mm 1/30
4693 240 mm 1/25
4694 270 mm 1/10

Filtru pentru bidon lapte SANA
• 200 buc in cutie

Num. art. Descriere RON

15163 sita pentru lapte 11 litri 1/24 48
151631 sita tip plasa Ø 170 mm 1 -
151632 sita cu gauri Ø 170 mm 1 -
151633 inel fixare din inox 1 -

Sita pentru lapte
• Pentru utilizare pe bidoane sau tancuri • Se preteaza la filtre Ø 170 mm de 
vata • Material: otel inox • Igienic, pentru o curatire usoara! • în pachetul de 
livrare sunt 3 seturi (1 x plasă aspră, 1 x plasă fină şi o tablă perforată) şi un 
inel de strângere

Oţel inoxidabil

Num. art. RON

2910 1/10

Scaun pentru muls manual
• Cu picior din otel prevazut cu arc de amortizare 
si scaun din lemn • Fixare prin curele sintetice

Termometru pentru lapte si branza
• Usor de spalat. Poate fi fiert • Cu veriga de agatare 
• Pana la 110°C

Num. art. RON

29144 1/100

Nu contine mercur!

151631 151632 151633
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Num. art. Descriere RON

15185 Găleată de muls roşie, înălţimea toartei 143 mm (standard) 1 24
15191 Găleată de muls verde, înălţimea toartei 143 mm (standard) 1 24
15192 Găleată de muls albastră, înălţimea toartei 117 mm (scurtă) 1 24

151003 Capac găleată pentru muls 25/30 litri, ø 14 mm 1/20 -
151004 Garnitură de cauciuc pentru găleată pentru muls 25/30 litri 1/50 -

Bidon lapte pentru instaltii de muls
• Din material plastic special. Rezistenta super! Uz alimentar! 
• Cu gradatie • Volum 30 l • Cu maner din metal • Pentru uz 
zilnic • Poate fi verificata exact cantitatea de lapte data de 
fiecare animal! • Se preteaza si la mulgatoare mobile • Utilizare 
universala la toate instalatiile de muls

Găleată pentru muls din inox
• din oţel inoxidabil • 25 litri 
• fără accesorii

Num. art. Descriere RON

151001 Găleată pentru muls din inox, tip D, înălţimea toartei 117 mm (scurtă) 1
151002 Găleată pentru muls din inox, tip W, înălţimea toartei 143 mm (standard) 1
151003 Capac găleată pentru muls 25/30 litri, ø 14 mm 1/20
151004 Garnitură de cauciuc pentru găleată pentru muls 25/30 litri 1/50
151005 Lacăt pentru capac găleată pentru muls 151003 1/10

Num. art. Descriere RON

151010 Pulsator pentru vaci 1
151011 Pulsator pentru capre 1
151012 Pulsator pentru oi 1
151013 Set de piese de schimb pentru pulsator 1
151014 Adaptor pentru pulsator, fără garnitură 1
151015 Garnitură pentru adaptor, 13 mm 1
151016 Garnitură pentru adaptor, 15 mm 1

Pulsator
• pulsatoare pentru vaci, oi şi capre
• cu capac din inox

Specie Încărcare : Descărcare Număr (de impulsuri)

Vaci 60 / 40 60 ppm
Capre 60 / 40 90 ppm
Oi 50 / 50 120 ppm

Nou!

Nou!

151003
151004

151001

151002

151003

151004
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Num. art. RON

151020 1

Piesă de colectare lapte
• potrivire universală pe toate echipamentele de muls • utilizare şi 
mentenanţă simplă • complet din material plastic cu suport din inox 
• blocare manuală • 250 cm³

Num. art. Descriere RON

151021 Şurub de închidere 1
151022 Capac din cauciuc 1
151023 Con de etanşare din cauciuc, inclusiv ştift 1
151024 Piesă inferioară din material plastic, inclusiv cauciuc tampon 1
151025 Garnitură din cauciuc 1
151026 Distribuitor aer 1
151027 Inel O pentru suport 1

Piese de schimb pentru piesă de colectare lapte

Num. art. RON

461 1/24

Colector lapte
• Din otel crom-nichel • 175 cm³ • Se potriveste la toate 
tipurile de mulgatori • Usor de montat si intretinut!

Num. art. Descriere RON

4610 pahar din plastic 1/100
4611 garnitura rotunda , Ø 74 mm 1/50
4612 garnitura conica 1/75
4613 stft metal 33 mm 1/200
4614 bolt de cauciuc 1/150
4615 ventil 1/100
4617 dop de cauciuc 1/150

Piese de rezerva pentru colector

Num. art. Descriere RON

15700 aparat pentru masurat cantitatea de lapte WAIKATO 1/6
157116 suport fix pentru aparat de masurat cantitatea de lapte 1/70
15705 suport mobil pentru aparat de masurat cantitatea de lapte 1/25

Aparat pentru măsurat cantitatea de lapte
• 30 kg - Original Waikato • Cu aparatul Waikato, se poate masura cantitatea de lapte data 
de fiecare animal la muls! Creste eficienta urmarind de ex. efectul furajarii! • prin utilizarea 
regulată a aparatelor de măsurare a laptelui, fermierul poate recunoaşte devreme animalele 
productive, respectiv mai puţin productive • Modul de functionare este simplu: aparatul 
capteaza un anumit procent din cantitatea intreaga de lapte intr-un rezervor gradat din care 
se poate citi apoi cantitatea intreaga data la fiecare muls! • Poseda un robinet pentru luarea 
unei probe de lapte pentru determinarea grasimii sau a altor parametri • Suport (157116) 
conţinut în pachetul de livrare

Num. art. Descriere RON

4630 sticla de observatie pentru Alfa Laval 4
4631 sticla de observatie pentru Miele 4
4632 sticla de observatie pentru Westfalia 4
4633 sticla de observatie pentru Westfalia VS 4

Sticla de observatie
• Din material plastic special! 

Nou!

4610

4611

4612 4613 4614 4615 4617

157116

4630

4631 4631

4633
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Num. art. Lungime Ø Material RON

4641 180 mm 8,5 x 16 mm Simplu 4
4642 150 mm 8,0 x 16 mm Intarit 4
4643 180 mm 8,5 x 16 mm Intarit 4

Furtun lapte 

Num. art. Lungime Ø RON

4645 20 m 13 x 23 mm 1 20
4646 20 m 14 x 24 mm 1 20
4648 20 m 16 x 28 mm 1 20

Furtun principal lapte 
• Rezistent la temperatura - 30 la + 80°C

Num. art. Lungime Ø RON

4658 30 m 14,5 x 24,5 mm 1
4637 30 m 16,0 x 26,0 mm 1

Furtun principal lapte din PVC

Num. art. Lungime Ø RON

4661 200 mm 7 x 13,5 mm 4
4662 230 mm 7 x 13,5 mm 4

Furtun pulsator

Num. art. Lungime Ø RON

4663 2,35 m 7 x 13 mm 1 300
4664 35 m 7 x 13 mm 1 20

Furtun pulsator dublu
• Din cauciuc

• calitate de fabricaţie rezistentă la radiaţia UV • bandă albastră de identificare

Num. art. Cuprins RON

1549 1000 ml 1/12 480
1570 5000 ml 1/3 90

Ulei VISCANO pentru instalatii de muls 
• Uleiul Viscano asigura o ungere perfecta a pompei de muls idiferent de conditiile climatice! 
• Astfel este asigurata o viata indelungata a pompei de muls! Utilizare universala la instalatii 
clasice de muls • viscano se remarcă printr-o rezistenţă superioară şi o protecţie anticorozivă 
foarte bune şi excelente proprietăţi anti-uzură • Vascozitate 68 la 40°C

Atentie: respectati normele de ungere a instalatiei!

Num. art. RON

2911 - 1/10/150
2911/1 1 1

Dop pentru mansoane de muls
• Din cauciuc • Ideal pentru muls animale cu 3 sferturi • Rezolva problema 
lipsei unui uger functional • Se potriveste la toate mansoanele

4641

4642

4643
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Mansoane calitate super!
• Rezistenta foarte indelungata!
• In cazul utilizarii optime rezista minim 850 ore sau 2500 de mulgeri!

Num. art. Descriere Lungime Ø orificiu RON

46211 cap mic, 1 inel 292 mm 24 mm 4
46215 cap mic, 1 inel 305 mm 24 mm 4
4620 cap mare 180 mm 27 mm 4
4621 cap mare, 1 inel 300 mm 27 mm 4
4622 cap mare, 2 inele 300 mm 27 mm 4

Mansoane pentru muls Alva Laval

Num. art. Descriere Lungime Ø orificiu RON

46231 cap mic, 1 inel 173 mm 23 mm 4
4623 cap mare, 1 inel 177 mm 25 mm 4
46233 cap mare, 1 inel, silicon 175 mm 25 mm 4

Mansoane pentru muls Westfalia

Num. art. RON

4625 4

Mansoane pentru muls Miele
• Lungime 180 mm • Diametru gaura 24 mm

Num. art. RON

15901 1 84

Bidon pentru muls sfert de uger
• 10 litri • Din material plastic rezistent • Usor de curatat • cu mâner stabil din 
oţel inoxidabil • Pentru mulgerea separata a sfertului bolnav! Restul laptelui 
poate fi utilizat in continuare! • pentru maşini de muls de până la 46 kPa

Num. art. RON

15701 1/12 96

Bidon pentru muls sfert de uger SHOOF
• Pentru mulgerea separata a sfertului bolnav! Restul laptelui poate  
fi utilizat in continuare! • Volum mare: 8 litri • Plastic super rezistent!  
• Usor de curatat

model nou 2013, îmbunătăţit

46215

4620

4621

4622

46231

4623

46233
SILICON

46211
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Num. art. Descriere RON

1716 ecornator Buddex 1/10

Ecornator cu baterie reîncărcabilă buddex

Ecornare nesangeroasa si nedureroasa

• decornare adecvată speciei: inelul de ardere unic împiedică garantat creşterea 
coarnelor, fără a chinui animalul • Temperatura la vârful de ardere: Datorită tem-
peraturii ridicate, de 700° C la inelul de ardere, ecornarea pentru un viţel durează 
câteva secunde • faza de încălzire începe doar prin apăsarea pe capătul coarnelor. 
Nu există nici un mâner care se încălzeşte complet, iar utilizatorul nu riscă să se 
ardă • aparatul Buddes se încălzeşte în doar 7 secunde la 700 °C! • Garantează, 
graţie acumulatorului, libertate maximă de mişcare la ecornare, fără cabluri care 
să încurce • Poate fi utilizat cu o singura mana, cu cealalta mana poate fi tinut 
vitelul! • o încărcare a acumulatorului ajunge pentru până la 40 viţei • Inclusiv 
adaptor 230 V si 12 V cu stecker auto. • verificat DLG

Num. art. Descriere RON

17450 ecornator la retea 230V 1/30
17451 cap de rezerva Ø 18 mm 1/100
17452 cap de rezerva Ø 15 mm 1/100

Racord direct ciocan de lipit
• retea 230 V • Lungime: 30 cm • Tija metalica 15,5 cm • Inclusiv cap din otel  Ø 18 mm • Temperatura 
maxima este data in varful ecornatorului. (Rezistenta de incalzire se afla in varf!) • Usor de manuit datorita 
greutatii foarte mici • Cu maner ergonomic • Cu suport din otel inox

Num. art. Descriere RON

17460 ecornator cu transformator 1
17455 cap de rezerva 24 V / 250 W 1/30
17451 cap de rezerva Ø 18 mm 1/100
17452 cap de rezerva Ø 15 mm 1/100

Ecornator cu transformator
• Cu transformator 24 V • 30 cm lungime • Tija metalica 15,5 cm  
• Inclusiv cap din otel  Ø 18 mm • Temperatura maxima este data in varful ecornatorului. 
(Rezistenta de incalzire se afla in varf!) • Usor de manuit datorita greutatii foarte mici  
• Cu maner ergonomic • Cu suport din otel inox

Date tehnice

Tensiune: 230 V
Putere: 210 W
Temperatura max.: 620° C
Timp de încălzire: cca. 11 min.
Greutate inclusiv cablu: 630 g
Lungime cablu: 3 m

Date tehnice

Tensiune: 24 V
Putere: 250 W
Temperatura max.: 620 °C
Timp de încălzire: cca. 11 min.
Greutate inclusiv cablu: 630 g
Lungime cablu: 4 m

Oţel inoxidabil

Oţel inoxidabil

Ciocan de lipit

Acum până la 40 viţei cu  
o singură încărcare a  
acumulatorului!

17451 17452
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Num. art. Descriere RON

1730 GasBuddex cu vârf de ardere cu Ø 20 mm 1/6
1731 GasBuddex cu vârf de ardere cu Ø 15 mm 1/6
1738 Vârf de ardere de schimb Ø 25 mm 1/10
1732 Vârf de ardere de schimb Ø 20 mm 1/10
1733 Vârf de ardere de schimb Ø 15 mm 1/10
1734 Duză de gaz pentru GasBuddex 1/10
1756 Cartuş de rezervă 110 ml 1/12/72

Aparat de ecornare GasBuddex
Aparatul profesional pentru ecornarea animalelor tinere, care protejează animalele. Timpul 
scurt de încălzire şi temperatura maximă de 650° C fac din GasBuddex o unealtă de cea mai 
bună calitate. Carcasa din inox garantează durabilitatea şi este suficientă pentru cele mai 
ridicate solicitări! • reducerea maximă a durerii pentru animalul tânăr printr-un proces de 
ecornare ce durează maxim 10 secunde • complet cu 2 cartuşe, duză de schimb şi unealtă 
• în timp de max. 3 minute se atinge o temperatură de funcţionare de cca. 650° C • Durata 
de lucru: 2–3 ore • design practic prin mâner fără alunecare şi centru de greutate echilibrat 
• aprindere piezoelectrică automată, fiabilă • Lungime totală: 31 cm • în geantă de metal 
practică • doi ani garanţie

Num. art. Descriere RON

1752 Portasol 3 cu varf de  18,5 mm 1/15
17520 Varf de rezerva Ø 15 mm 1/100
17521 Varf de rezerva Ø 18,5 mm 1/100
1753 Gaz de schimb 200 ml 1/12

Ecornator cu gaz Portasol 3
• Pentru ecornarea rapida si usoara a viteilor intre saptamanile 3 si 8 • Pe baza de gaz cu rezervor reincarcabil 
• temperatura de lucru de cca. 600 °C • ajunge la temperatura de lucru in 30-40 sec! • Carcasa robusta din 
inox • Usor de intretinut • Prevazut cu un varf nou din inox usor de intretinut • Cu aprindere la buton auto-
mata • Timp de lucru cu rezervorul plin: cca. 45 min • Se livreaza in trusa din plastic • Se livreaza fara gaz!

temperatura de lucru de cca. 600°C

temperatura de lucru de cca. 650 °C

1738 1756
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Num. art. Descriere RON

1714 cablu fierastrau 3,6 m in doza de plastic - 1/100
17141 cablu fierastrau 12 m in doza de plastic - 1/100
1715 manere pentru cablu fierastrau (pereche) - 1/100

Cablu fierastrau pentru taiat coarne
• Numai pentru taiat coarne! • Usor si rapid de utilizat 
• Manerele se comanda separat!

Num. art. Descriere RON

1780 fierastrau pentru taiat coarne complet 1
1771 panza de taiat de rezerva 1/10
1772 dispozitiv de taiat coarne 1/6

Fierastrau pentru taiat 
coarne electric TECNALL
• 230 V • Pentru taierea coarneleor la bovine adulte! 
• Contine aparatul de tip "flex" si un dispozitiv de taiat 
coarne • numai pentru export • Pânza fierăstrăului este 
conţinută în pachetul de livrare

2400 W

Num. art. CCM RON

1713 - 5 1/5/500

Creion de ecornare
• Pentru vitei de la 1 la 4 saptamani • Cu 1 creion se pot 
ecorna de la 4 la 6 vitei • Instructiuni de utilizare in cutie

Num. art. Descriere RON

1721 D-Horn cu varf de  18 mm 1/30
1796 Varf de rezerva Ø 15 mm 1/25
1797 Varf de rezerva Ø 18 mm 1/20
15687 Reductor de presiune pentru butelii de gaz 1

Ecornator cu gaz D-Horn
• Cu 3 m de furtun de gaz pentru racord la butelii obisnuite de gaz • Executie solida 
pentru intrebuintare indelungata • Cu varf din bronz • Pentru utilizare este necesar 
un reductor de presiune (neinclus!)

Nu este permis in Germania si Austria!

15687
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Dispozitiv de înţărcat bovine Müller 2010

Marca originala!

Num. art. Descriere CCM RON

1316 pentru vitei si tineret - 6 1/6/210
1316/2 pentru vitei si tineret 2 1 1/105
13160 pentru tineret si bovine adulte - 6 1/6/210

13160/2 pentru tineret si bovine adulte 2 1 1/105
13161 pentru bovine adulte - 6 1/6/210

13161/2 pentru bovine adulte 2 1 1/105

• Fabricat dintr-un material elastic si rezistent! Prevazut cu surub de reglare a fixarii. 
Stabilitate foarte mare! Calitate super! • Se livreaza in 3 marimi

Num. art. Descriere CCM RON

13150 Pentru vitei si junici - 6 1/6/210
13150/2 pentru viţei şi vite tinere, pachet 2 buc. 2 1 1/105
13151 Pentru junici si vaci - 6 1/6/210

13151/2 pentru vite tinere şi mature, pachet 2 buc. 2 1 1/105
13152 Pentru vaci mari - 6 1/6/210

13152/2 pentru vite mature, pachet 2 buc. 2 1 1/105

Dispozitiv de înţărcat bovine Müller 2010

Dispozitiv de înţărcat bovine Müller 2010
Inovatie a originalului Müller!
• protecţia suplimentară împotriva răsturnării previne viţeii, vitele mici sau vitele adulte 
să sugă de uger, sub circumstanţe deosebite, deşi poartă dispozitivul de înţărcare
• Calitate consacrata Müller! Din material elastic cu protectie UV si surub de fixare

Prevazut cu lamele impotriva culisarii in jos

1316
Pentru vitei si tineret

13160
Pentru tineret si 
bovine adulte

13161
Pentru bovine adulte

13150
Pentru vitei si tineret

13151
Pentru tineret si bovine adulte

13152
Pentru bovine adulte
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Num. art. CCM RON

137 - 10 1/10/100
137/2 2 1 1

Dispozitiv de înţărcat bovine Saugstop
• Zincat • Ø 57 mm • Se introduce cu ajutorul clestelui Drehbulli art. 11122 
• Poate fi desfacut cu surbul din inox. • Pierderea este exclusa!

Cu protectie impotriva pierderii!

Num. art. CCM RON

134 - 10 1/10/100
134/2 2 1 1

Dispozitiv de intarcat KRAUSE
• 14,5 cm latime • Reglabil • Din metal  • Nu permite suptul 
• Animalul poate manca fara probleme.

Calitate super!

Num. art. RON

1323 1/25

Cleste pentru dispozitive de intarcat
• Metal • Manere din plastic

Num. art. Descriere CCM RON

1322 mic - 70 x 40 mm - 10 1/10/300
1322/2 mic, 70 x 40 mm 2 1 1
1321 mediu, 80 x 55 mm - 10 1/10/350

1321/2 mediu, 80 x 55 mm 2 1 1
1320 mare, 100 x 60 mm - 10 1/10/250

1320/2 mare, 100 x 60 mm 2 1 1

Cleste de intarcat din metal
• cu capace de protecţie corespunzătoare, din material plastic elastic, 
pentru protejarea septului internazal

Num. art. RON

1114 1/5/50

Cleste pentru inele nazale tauri
• Introducerea inelelor poate fi facuta fara gaurire in prealabil 
• Pentru inele ø 52-54 mm

Num. art. Descriere CCM RON

11140 inel ø 52-54 mm 6 1/6/204
11141 cleste tip Drehbulli, Ø 57 mm 6 1/6/204

Inele oferta speciala
• Nichelate • Calitate standard • Cu fixare prin surub filetat 
• Ø = diametrul inelului inchis

Oferta speciala

1322

1320

1321

11140

11141
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Num. art. Descriere Ø CCM RON

1111 nichelate 54 mm - 6 1/6/180
1111/2 nichelate 54 mm 2 1 1
11111 inoxidabile 54 mm - 6 1/6/180

11111/2 inoxidabile 54 mm 2 1 1
1113 bronz 54 mm - 6 1/6/180

Inele nazale calitate super!
• Ø = diametrul inelului inchis Made in Germany

Num. art. Descriere Ø CCM RON

11110 nichelate 61 mm - 6 1/6/204
11113 inoxidabile 61 mm - 6 1/6/180
11131 Alamă 65 mm - 6 1/6/180

Inele nazale de marime mare
• Ø = diametrul inelului inchis

Fiecare inel cu surub filetat

Num. art. RON

11122 1/15

Cleste tip Drehbulli
• Introducerea inelelor poate fi facuta fara gaurire in prealabil 
• Pentru inele ø 57 mm

Num. art. Descriere Ø CCM RON

11121 nichelate 59 mm - 6 1/6/180
11121/2 nichelate 59 mm 2 1 1
11124 inoxidabile 65 mm - 6 1/6/180
11125 inoxidabile 59 mm - 6 1/6/180

11125/2 inoxidabile 59 mm 2 1 1
11129 bronz 59 mm - 6 1/6/180

Inele tip Drehbulli
• Ø = diametrul inelului inchis Made in Germany Fiecare inel cu surub filetat

Num. art. Descriere CCM RON

11134 surub rezerva nichelat 12 1/12/504
11135 surub rezerva nichelat 12 1/12/504
11136 surub rezerva bronz 12 1/12/504
11138 surub rezerva nichelat pentru 11110 1 1

Suruburi rezerva pentru toate inelele

1111

11111

1113

11121

11125

11129

11134 11135 11136
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Num. art. RON

113 1 50

Dispozitiv contentie model Amerika
• Impiedica lovirea de catre animal • Ideal pentru consultatii, 
tratamente, sau insamantari artificiale

ATENTIE:  
NU pentru ridicat!

Num. art. RON

111 1/10 240

Bară de protecţie, zincată
• Din otel zincat • Poate fi reglat pentru marimi diferite • Impiedica 
lovirea de catre animal • arcuri uşoare cu ştift de 9mm ce permit 
dispunerea la 45° a şirurilor de găuri, pentru o prelungire ergonomică 
şi evitarea deschiderii accidentale • marcarea părţii lungi (= jos) prin 
capacul negru • neambalat

Num. art. Descriere CCM RON

115 Capac de schimb unic, adecvat pentru toate modelele - 10 1/10/850
1147 Arc de schimb unic (ştift de 9 mm), pentru modelele 111 şi 112 - 10 1/10/1000
1148 Set de piese de schimb cu 2 arcuri + 2 capace, pentru modelele 111 şi 112 4 1 1
1149 4 arcuri de schimb în set, pentru modelele 111 şi 112 1 1 1
116 Arc de schimb unic (ştift de 6 mm), pentru modelele anterioare 114 şi 1143 - 10 1/10/1000
1142 Set de piese de schimb cu 2 arcuri + 2 capace, pentru modelele anterioare 114 şi 1143 1 1 1
1144 4 arcuri de schimb în set, pentru modelele anterioare 114 şi 1143 4 1 1

Num. art. RON

112 1/10 140

Dispozitiv contentie bovine din otel inox
• din ţeavă de inox de 2 mm extrem de robustă • şirurile de găuri dispuse la 45° şi 
bolţul opritor ø 9mm permit lungirea ergonomică şi previn o deschidere accidentală 
• marcarea părţii lungi (= jos) prin capacul negru • Ambalat in carton

Oţel inox

reglare simplă 
printr-un pin mai 
mare

115 116 (cu ştift 
de 6 mm)

1147 (cu ştift 
de 9 mm)

112

111
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Num. art. RON

1115 1

Baston pentru condus tauri
• Lungime 145 cm • Din teava de otel • Vopsit  
• Cu inchizatoare solida • Maner stabil, forma "D"

Num. art. Descriere RON

1117 din panza speciala 1/10/50
12514 din material sintetic cu capastru si lant pentru  bot 1/10/20

Masca pentru bovine
• Cureluse solide din piele 
• Forma optima

Num. art. RON

1146 1/20

Acoperitoare de ochi pentru vite, 
cu sfoară elastică
• material de prelate cu acoperire pe ambele părţi, din polies-
ter cu strat de PVC • poate fi spălată pe ambele părţi • foarte 
rezistentă la rupere şi frângere • rezistentă la temperatură 
de la -40°C până la +70°C • cu bandă elastică din cauciuc 
pentru o bună adaptare la capul animalului • cu extensie de 
cauciuc lungă de 80 cm 

Num. art. RON

118 1/6/60

Mucarnita model Harms
• Cu bucsa de fixare • Din otel Inox • cu arc • 19 cm

Num. art. RON

11161 1/5/50

Mucarnita
• Prevazuta cu coarda  • Nichelat

Num. art. CCM RON

119 1 1/6/60

Mucarnita
• 11 cm • Din otel nichelat • Cu arc spiral

1117

12514
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Num. art. Descriere CCM RON

1129 cauciuc superior - 50 1/50/1000
1129/5 cauciuc superior 5 1 1
11300 cauciuc inferior - 50 1/50/1000

11300/5 cauciuc inferior 5 1 1
11291/5 cauciuc inferior cu stift 5 1 1
1131/5 sitft pentru fixare 5 1 1
113210 furtun cauciucat 3,6 mm, 50 m - 1 1/60

1136 furtun cauciucat 5,5 mm, 50 m - 1 1/22
1133 snur din Perlon - 50 1/50/200

Num. art. Descriere RON

11280/3 clema Allgäuer pentru coada bovine, extra stabil! 3 1/40
11280/10 clema Allgäuer pentru coada bovine, extra stabil! 10 1/30
11283/10 clema pentru coada bovine, cu cauciuc profilat 100 1/10/30
11284/10 cauciuc superior 100 1/10/50

Clema pentru coada bovine

Num. art. RON

117 1/10

Dispozitiv de contentie bovine
• Model Bron • Pentru contentie nedureroasa la bovine prin aplicare pe piciorul 
din spate • Nu raneste pielea • Posibilitate optima de lucru pentru fermier • Ideal 
pentru tratamentul ongloanelor

Num. art. RON

1135 1/100

Clema pentru coada bovine
• Din metal • Zincat • Simplu si usor de aplicat

11280/3

11283/10

11284/3

1129

11300

1133
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Num. art. RON

22106 1/10

Cleste de castrat tauri
• Inox • Lungime 45 cm • Latime 
falci 8 cm • Cu maner din lemn

Num. art. Descriere Ø RON

211 lungime utila 9 cm 5 mm 1/10/100
212 lungime utila 12 cm 7 mm 1/10/200
213 lungime utila 15 cm 10 mm 1/10/100

Trocar
• Metalic • Cromat • Cu 2 sonde

Num. art. Cap RON

216 25 mm 1/50

Sonda esofagiana
• pentru vite mari • 150 cm, Ø 17 mm • Din spirala 
metalica imbracata cu cauciuc • Cu maner rotund

Num. art. RON

2129 1/30

Element de introducere

• oţel inoxidabil • pentru operarea cu o singură mână • muchii rotunjite • manşon de introducere: 
Diametru interior 36 mm, lungime 11 cm, cu arcuri de fixare • lungimea totală cca. 53 cm • adecvat 
pentru bolus Calz-o-Phos Bolus (Nr. art. 15759) şi magnete de cuşcă

pentru bolus şi magnet cuşcă
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Num. art. CCM RON

21160 10 1/10/180

Magnet-colivie fortissimo
• magneţi din neodim cu forţă de atracţie foarte mare • dispunerea magneţilor 
pe suprafeţele exterioare ale mantalei din material plastic măreşte eficacitatea 
comparativ cu cea a magneţilor din interior • spaţiu interior mare pentru preluarea 
obiectelor străine • obiectele străine aderente la suprafeţele exterioare sunt trans-
portate prin rotirea magnetului-colivie din stomac în spaţiul interior

Num. art. CCM RON

2115 - 10 1/10/200
2115/1 1 1 1

Magnet cu carcasa din plastic verde
• 35x35x100 mm • Pentru profilaxia bolilor ruminale cauzate de 
obiecte metalice • Pentru profilaxia magnetul trebuie administrat 
la animale sanatoase. Atrage obiectele metalice din rumen si le 
pastreaza in interiorul carcasei.

Pentru profilaxia bolilor rumina-
le cauzate de obiecte metalice

Num. art. CCM RON

21150 10 1/10/200

Magnet pentru extras obiecte metalice din rumen tip FORTE
 • 35 x 35 x 100 mm • Pentru terapia si profilaxia bolilor ruminale cauzate 
de obiecte metalice • Cu putere foarte mare! • Poate scoate obiecte metalice 
infipte in rumen!

Num. art. RON

219 1/24/96

Ruleta de masurat animale Animeter
• Lungime 2,5 m • Pentru estimarea greutatii la bovine si 
porcine • Banda ruleaza automat la apasarea butonului

Nou!
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Num. art. Descriere RON

1119/1 impulsiometru Torero 2000 1/15
1122 baterie patrata 4,5 V alkalina 1/12

Impulsiometru Torero 2000
• Conform legii protectiei animalelor • se deconecteaza automat • Un ajutor mare pentru fermieri, medici 
veterinari si abatoare • Forma dreptunghiulara optima (13 x 8 x 3 cm)  • Punere in functiune cu buton = 
un control mai bun • Cu vibratii si ton in momentul functionarii • Putere mare • Foarte robust! Din mate-
riale rezistente! • Inclusiv baterie 4,5 V patrata (se poate inlocui!) • Made in Germany • exclusiv pentru 
utilizarea în crescătoriile de animale, conform legislaţiei de protecţie a animalelor în vigoare

Num. art. Descriere RON

1120 impulsiometru Torero Classic 1/15
1122 baterie patrata 4,5 V alkalina 1/12

Impulsiometru Torero Classic
• Impulsiometru clasic • Calitate recunoscuta! • Foarte robust! • Carcasa rezistenta la socuri 
• Inclusiv baterie 4,5 V patrata (se poate inlocui!) • Made in Germany • exclusiv pentru utili-
zarea în crescătoriile de animale, conform legislaţiei de protecţie a animalelor în vigoare

Num. art. Descriere CCM RON

1125 impulsiometru KAWE 1 1/50
1126 prelungitor 1 1/20
1127 baterie 1,5 V R 20 2 1/2/12

Impulsiometru KAWE
• Carcasa din plastic special • Functioneaza cu 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

Num. art. Descriere RON

11241 Impulsiometru KAWE 21 1/50
1126 prelungitor 1/20
1127 baterie 1,5 V R 20 1/2/12

Impulsiometru KAWE model 21
• Se opreste automat! • Conform legii protectiei animalelor, legii abatorizarii si legii 
transportului de animale. • Comanda electronica • Foarte solid • Functioneaza cu 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

Num. art. Descriere RON

11252 impulsiometru PICADOR 1/40
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

Inklusiv baterie alcalina = Tine de 3 ori mai mult

Inklusiv baterie alcalina = Tine de 3 ori mai mult
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Num. art. Descriere RON

11215 impulsiometru MAGIC SHOCK 1/24
11222 teaca pentru curea 1
11221 baterii mignon AA 4 bucati 1/12

Impulsiometru Magic Shock Handy
• Carcasa de forma ergonomica pentru o manuire usoara • Cu buton pornit/oprit • Buton cu apasare 
usoara • Optiune - teaca pentru curea • Cu ton vibrant pentru efect psihologic! • Greutate doar 200g 
• Se livreaza inclusiv baterii • exclusiv pentru utilizarea în crescătoriile de animale, conform legislaţiei 
de protecţie a animalelor în vigoare

Num. art. Descriere RON

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

Impulsiometru Magic Shock PRO 1500
• Model standard la un pret convenabil • Consum redus de curent din baterie • Carcasa este protejata impotriva murdariei si a umiditatii 
• Etanşată împotriva stropilor de apă (IP45) - lavabilă • minim 5600V • 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

Num. art. Descriere RON

11261 Impulsiometru Magic Shock PRO model 2000 1/24
11220 baterii alcaline R14, 4 buc 1

Impulsiometru Magic Shock PRO 2000
• tehnologie de ultima generatie • Consum redus de curent din baterie - consuma cu jumatate mai putin decat alte modele! • minim 6000V • Performante 
foarte bune si la diferente mari de temperatura si la animale ude! • Carcasa este protejata impotriva murdariei si a umiditatii • Etanşată împotriva stropilor de 
apă (IP45) - lavabilă • 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)

Num. art. Descriere RON

11262 Impulsiometru Magic Shock PRO 2500 cu acumulator 1/24
11265 Adaptor retea pentru Magic Shock PRO 2500 1/100
11266 Acumulator Ni-Cd pentru Magic Shock PRO 2500 1/50

Impulsiometru Magic Shock PRO 2500 cu acumulator
• tehnologie de ultima generatie • Consum redus de curent din baterie - consuma cu jumatate mai putin decat alte modele! 
• minim 6000V • Performante foarte bune si la diferente mari de temperatura si la animale ude! • Carcasa este protejata 
impotriva murdariei si a umiditatii • Etanşată împotriva stropilor de apă (IP45) - lavabilă • emite un sunet pentru obtinerea 
unui efect psihologic • cu buton de protectie • cu tija din policarbonat rezistenta 71 cm lungime • lungime totala 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

Num. art. Lungime RON

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

Tija de rezerva pentru Magic Shock PRO
• Tija din policarbonat superrezistent si flexibil!
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Capestre de calitate super

Num. art. Descriere RON

12515 capastru pentru vitei 1/10
12501 capastru pentru vaci si tineret 1/10

Capastru
• Made in Germany • Calitate deosebita pentru rezistenta maxima! 
• Nu irita pielea! • Curea ajustabila la cap si bot • Cu intaritura din 
piele • Cu veriga ovala si de forma "D" • Culoare verde oliv

Num. art. RON

125010 1/10

Capastru cu lant de bot
• Made in Germany • Calitate super pentru rezistenta maxima! • Nu irita pielea!  
• Curea ajustabila la cap si lant pentru fixarea botului, pentru conducerea optima a animalului 
• Cu intaritura din piele • Prevazut cu catarame stabile! • Culoare verde oliv

Num. art. Descriere RON

12536 dublu 1/10 500

Capastru din funie Sisal
• 100% Sisal • Natur • Veriga zincata 7 x 35 mm

Num. art. RON

12510 1/20

Capastru pentru tauri
• Din piele speciala, foarte solida!  
• Cusatura dubla! • Catarame din otel - solide!

Num. art. RON

12512 1/75

Capastru transport
• Complet cu funie integrata • Din Nylon 
• Negru

Num. art. RON

29540 1/10 300

Funie Relax
• funie extrem de lungă (5 m) pentru conducerea sigură şi fără stres a 
vitelor • ochiul mare uşurează prinderea • Ø 16 mm pentru o manipulare 
foarte bună

Recomandată de asociaţia profesională

12501

12515
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Num. art. Descriere CCM RON

2957 Iuta/poliester, 180 cm, 8 mm - 10 1/10/100
2957/10 Iuta/poliester, 180 cm, 8 mm 10 1 1
29573 Iută/polipropilenă, 200 cm, 8 mm - 10 1/10/100
29574 sisal, 200 cm, 12 mm - 10 1/10/50

29574/10 sisal, 200 cm, 12 mm 10 1 1

Funie pentru vitei
• din amestec de iută-polipropilenă (PP), respectiv 100% Sisal 
• Cu bucla mica la capat

Num. art. Descriere CCM RON

2953 cu bucla mare la capat - 10 1/10/50
2953/5 cu bucla mare la capat 5 1 1
29531 cu bucla mica la capat - 10 1/10/50

29531/5 cu bucla mica la capat 5 1 1

Funie pentru transport bovine
• Din amestec Sisal/Polipropilena • Culoare: natur • Lungime 30 cm • Grosime 12 mm

Num. art. Descriere CCM RON

2954 cu bucla mare la capat - 10 1/10/50
2954/5 cu bucla mare la capat 5 1 1
29541 cu bucla mica la capat - 10 1/10/50

Funie pentru transport bovine
• 100% polipropilena • Culoare: albastru/alb • Lungime: 320 cm • Grosime: 12 mm

Num. art. CCM RON

29535 10 1/10/50 1.000

Funie pentru transport bovine
• 100% Sisal • Culoare: natur • Lungime 320 cm • Grosime: 12 mm 
• cu buclă mică

Num. art. CCM RON

2955 10 1/10

Funie pentru transport tauri
• Impletitura super rezistenta pentru tauri! • Din amestec Sisal/Polipropilena  
• Culoare: natur • Lungime: 320 cm • Grosime: 14 mm • Cu bucla mica la capat

Num. art. RON

29577 1

Funie pentru constructii
• lungime: 250 cm • Grosime: 8 mm • Culoare: albastru/alb  
• Ideala la legat, pentru diferite lucrari de constructii • 10 buc in set

Num. art. RON

3776 1

Funie din canepa
• 250 cm • împletită în 4 • Cu cleme la capat • ø 8 mm • 10 buc in set

2957

29574

29541

2954

29531

2953
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Num. art. Descriere RON

12461
Sistem de legat complet inclusiv curea pentru gât  

85 x 4 cm şi lanţ din oţel zincat cu carabinieră rotativă, 
mâner şi verigă cu grosime 5 mm.

1/10/50

12460
curea 85 x 4 cm

Cu carabiniera rotativa si veriga forma"D"
1/10/100

Sisteme de legat pentru vitei Top Quality

Num. art. Descriere RON

125303
Sistem de legat complet inclusiv curea pentru gât  

100 x 4 cm şi lanţ din oţel zincat cu carabinieră rotativă, 
mâner şi verigă cu grosime 5 mm.

1/10/50

12508
inclusiv curea 100 x 4 cm.  

Cu veriga rotativa si veriga forma"D"
1/10

Sisteme de legat pentru tineret calitate super!

Num. art. Descriere RON

12462
lant + carabiniera rotativa + veriga fixare

Lungime 60 cm, grosime 5 mm
1/10/50

1238
Parte lanţ + carabină + zăbală, 

lungime 63 cm, grosime za 5 mm
1/10/50

Lanturi cu piese din otel zincat

• Made in Germany
• Lanturi si elemente de fixare din otel masiv zincat
• Rezistenta la rupere mare prin imbinare speciala
• Executat din curele din material solid pentru o rezistenta mare
• Cu intarituri din piele pentru o sustinere stabila a cataramei

Catarama solida 
ø 7 mm

Cu intaritura din piele = rezistenta marita!

Piese foarte stabile de 
lant pentru o rezistenta 
maxima

Pentru fiecare rasa solutia potrivita!

12461
125303

12460
12508
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Num. art. Descriere RON

12504
sistem de legat complet inclusiv curea 130 x 4 cm  

si lant din otel zincat.  
Cu veriga rotativa si dispozitiv de blocare, grosime 6  mm.

1/10

12414
sistem de legat complet inclusiv curea 130 x 4 cm  

si lant din otel zincat. Cu carabiniera rotativa autoblocanta  
si dispozitiv de blocare, grosime 6  mm.

1/10

12500
sistem de legat complet inclusiv curea 130 x 4 cm  

si 2 curele de fixare cu verigi.  
Cu carabiniera rotativa

1/10

12502 zgarda 130 x 4 cm cu veriga "D" 1/10

12503 curele de fixare cu carabiniera, lungime 60 cm 1/10/60

125251 curele de fixare cu carabiniera autoblocanta, lungime 60 cm 1/10/50

Sisteme de legat pentru bovine calitate super!

Catarame din otel masiv pentru o rezistenta maxima

Num. art. Descriere RON

12509
lant simplu cu sistem de blocat si carabiniera,  

lungime 66 cm, grosime 6 mm
1/10/40

12505
lant dublu cu sistem de blocat si carabiniera,  

lungime 70 cm, grosime 6 mm
1/10/20

12528
lant dublu cu sistem de blocat si carabiniera autoblocanta,  

lungime 80 cm, grosime 6 mm
1/10

12425 lant dublu cu carabiniera, grosime 6 mm 1/5/25

Lanturi pentru sisteme de legat
• Lanturi din otel zincat

12504

12414

12500

12502

12503

125251

12509

12505

12528

12425
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Num. art. Descriere RON

12520
sistem de legat taurasi complet inclusiv curea 150 x 5 cm si lant 
dublu de fixare cu carabinira rotativa, sistem de blocare, veriga 

"D", grosime 7 mm
1/5

12521 zgarda 150 x 5 cm cu veriga ovala si veriga"D" 1/10

Sistem de legat pentru taurasi

Catarama dubla pentru rezistenta maxima!

Num. art. Descriere RON

1228
sistem de legat tauri complet inclusiv curea 170 x 7 cm  

si lant dublu de fixare cu carabinira rotativa, sistem de blocare, 
veriga "D", grosime 7 mm

1/5

12411
sistem de legat tauri complet inclusiv curea 170 x 7 cm  

si lant dublu de fixare cu carabinira rotativa, sistem de blocare, 
veriga "D", grosime 7 mm

1/5

1230 zgarda 170 x 7 cm cu veriga ovala si veriga"D" 1/5/30

1233 zgarda 170 x 7 cm cu veriga ovala 1/5

Sistem de legat pentru tauri, 
calitate super!

Catarame foarte solide  
pentru mai multa siguranta

Num. art. Descriere RON

1231
lant dublu cu carabiniera si mecanism de blocare,  

lungime 70 cm, grosime 7 mm
1/10

Lanturi pentru sisteme de legat tauri
• Lanturi din otel zincat

Catarama dubla pentru rezistenta maxima!

12520

12521

1228

12411

1230

1231
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Sisteme de legat standard la un pret convenabil

Num. art. Descriere RON

12530
sistem de legat vitei complet inclusiv curea 85 x 4 cm 

si lant din otel zincat.  
Cu carabiniera rotativa

1/10

125305
sistem de legat vitei complet inclusiv  

curea 100 x 4 cm si lant din otel zincat.  
Cu carabiniera rotativa si sistem de blocare

1/10/50

12467 pentru oi şi capre, 65 x 4 cm 1/10/150

12463 pentru oi de talie mare şi ţapi, 85 x 4 cm 1/10/150

12465 zgarda 100 x 4 cm cu veriga ovala 1/10/150

Sisteme de legat pentru vitei standard
• Zgarda cu intaritura din piele • Verde cu dungi albe  
• Catarama din otel • Lanturi din otel zincat Grosime 4 mm

Num. art. Descriere RON

12412
sistem de legat bovine complet inclusiv curea  

130 x 4 cm si lant dublu din otel zincat. Cu carabinie-
ra rotativa si sistem de blocare

1/10

125306 zgarda 130 x 4 cm cu veriga "D" 1/10

Sistem de legat bovine standard
• Zgarda cu intaritura din piele • Verde cu dungi albe  
• Catarama din otel • Lanturi din otel zincat • Grosime 6 mm

Sistem de legat taurasi standard
• Zgarda cu intaritura din piele • Verde cu dungi albe  
• Catarama din otel • Lanturi din otel zincat • Grosime 6 mm

Num. art. Descriere RON

12410
sistem de legat taurasi standard complet inclusiv 
curea 150 x 5,0 cm si lant dublu din otel zincat.  

Cu carabiniera rotativa si sistem de blocare
1/10

125307 zgarda 150 x 5,0 cm cu veriga "D" 1/10

12412

125306

12410

125307

12530
125305

12465
12467
12463
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Num. art. Lungime RON

12215 170 cm 1/10
1219 180 cm 1/10
1220 190 cm 1/10

Sistem de legat bovine tip W
• Cusatura dubla • Cu intarituri din tabla pentru rezistenta marita!
• Lanturile sunt compuse din:
jos: veriga triunghiulara 8 x 32 mm + 3 verigi forma "C" + 1 veriga 10 x 50 mm
sus: veriga triunghiulara 8 x 32 mm + 5 verigi forma "C" 8 x 54 mm

Num. art. Lungime RON

1255 180 cm 1/10
1257 190 cm 1/10

Sistem de legat bovine
• Cusatura dubla! • Cu intarituri din tabla pentru rezistenta marita! 
• Cu veriga
• Lanturile sunt compuse din:
sus: veriga triunghiulara + 5 verigi 8 x 54 mm
jos: 1 veriga 10 x 50 mm + 3 verigi 8 x 54 mm

Num. art. Lungime RON

1217 193 cm 1/10

Sistem de legat bovine model Bavaria
• Cusatura dubla! • Zincat • cu ochet
• Lanturile sunt compuse din:
sus: veriga triunghiulara + 5 verigi 8 x 32 x 14 mm
jos: 1 veriga triunghiulara + 9 verigi tip "B" 8 x 40 x 18 mm

Num. art. Lungime RON

1218 190 cm 1/10

Sistem de legat model Sud
• Cusatura dubla! • Zincat • cu ochet
• Lanturile sunt compuse din:
sus: veriga triunghiulara + 9 verigi B 8 x 40 x 18 mm
jos: 1 veriga triunghiulara + 9 verigi tip "B" 8 x 40 x 18 mm + 
1 veriga 10 x 50 mm

Num. art. Lungime € / de metri

12227 10 m
12227-20 20 m

Curea sintetica pentru legat animale
• Material sintetic • Ideala pentru legat bovine 
• Latime 25 mm • Pret/ metru linear
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Num. art. Lungime RON

1241 170 cm 1/10
1251 180 cm 1/10
1261 190 cm 1/10

Sistem de legat bovine tip standard
Cu lant
• Cusatura dubla! • Banda cu verigi
• Lanturile sunt compuse din:
sus: veriga triunghiulara 8 x 32 mm + 5 verigi B 8 x 40 
jos: 1 veriga + 2 verigi tip "B" 8 x 40 
• Se pot confectiona si la comanda speciala!

Num. art. Lungime RON

12172 150 cm 1/10
12212 160 cm 1/10
12213 170 cm 1/10
1215 180 cm 1/10
1216 190 cm 1/10

Sistem de legat bovine tip W
Cu lant
• Cusatura dubla! • Banda cu verigi
• Lanturile sunt compuse din:
sus: veriga triunghiulara 8 x 32 mm + 5 verigi B 8 x 43 mm
jos: 1 veriga triunghiulara 8 x 32 mm + 8 verigi tip 8 x 32 + 1 veriga 10 x 50 mm
• Se pot confectiona si la comanda speciala!

Num. art. Lungime RON

1244 185 cm 1/10/20

Curea tip Alfa 
Varianta noua

• Lanturi din otel zincat • Cusatura dubla
• Lanturile sunt compuse din:
sus: veriga triunghiulara 8 mm + 5 verigi 8 x 40 mm
jos: 1 veriga triunghiulara 8 x 32 mm + 11 verigi 
rasucite  8 x 32 + 1 veriga 10 x 50 mm

Num. art. Lungime RON

1245 190 cm 1/10

Curea tip Alfa 
Varianta veche
• Lanturi din otel zincat • Cusatura dubla!
• Lanturile sunt compuse din:
sus: veriga triunghiulara 8 mm + 5 verigi 8 x 40 mm
jos: 1 veriga triunghiulara 8 x 32 mm + 3 verigi  8 x 40 + 
1 veriga 10 x 50 mm + 3 verigi 8 x 40
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Num. art. Lungime RON

1212 180 cm 1/5/10
12128 190 cm 1/5/10

Lant de tip Grabner
• Din otel zincat • Diametru veriga 50 mm  
• Grosime veriga 10 mm • Grosime veriga lant 8 mm

Num. art. Utilizare pentru Lungime ţeavă Lungime totală Diametru interior za Grosime za RON

127 tineret 25 cm 55 cm 50 mm 8 mm 1/5/25
128 vaci 35 cm 78 cm 65/100 mm 10 mm 1/5/20

1281 tauri 45 cm 85 cm 65/100 mm 10 mm 1/5/20

Tija din otel pentru gat

Num. art. Lungime RON

1282 78 cm 1/5/10

Tija din otel pentru gat cu carabiniera
• Cu carabiniera pentru deschidere usoara • Cu 3 verigi Ø 55 mm, 
grosime 10 mm • Grosime carabiniera 12 mm

Num. art. Descriere Lungime RON

129
8 verigi Ø 55 mm, grosime 9 mm +  

1 veriga Ø 85 x 10 mm
90 cm 1/5/20

1290 6 verigi Ø 50 x  8 mm + 1 veriga Ø 85 x 10 mm 66 cm 1/5/25

1291 Tineret 6 verigi Ø 55 x 8 mm 53 cm 1/5/30

Zgarda cu verigi de lant
• Din otel zincat • Cu verigi de lant  • Ø = diametru interior

Num. art. Lungime RON

1292 78 cm 1/5

Zgarda cu verigi de lant
• Din otel zincat • Inclusiv curea sintetica 35 cm • Pentru animale mari  
• sus: veriga Ø 85 x 10 mm
• jos: 1 veriga "D"  latime 50  mm + 3 verigi  Ø 50 x 9 mm
•  Ø = diametru interior

Num. art. Lungime RON

12145 160 cm 1/5/25

Lant pentru taurasi
• cu zăbală • Din otel zincat • Grosime 4,5 mm

127
128

1282

129

1290

1291
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Num. art. Descriere Lanţ legat bovine Circumferinţă gât RON

12100 lant pentru vaci 5 mm 60 cm 100 cm 1/5
12101 lant pentru vaci 6 mm 65 cm 110 cm 1/5
12102 lant pentru vaci 7 mm 70 cm 120 cm 1/5

Lant pentru vaci
• nevopsit • Dublu cu prelungire

Num. art. Descriere Lanţ legat bovine Circumferinţă gât RON

12108 lant pentru capre 3 mm 60 cm 40 cm 1/5
12110 lant pentru vitei 4 mm 60 cm 80 cm 1/5

Lant pentru vitei sau capre
• nevopsit • Cu veriga rotativa Simplu cu prelungire

Num. art. Descriere Lanţ legat bovine Circumferinţă gât RON

12112 lant pentru vaci 5 mm 60 cm 100 cm 1/5
12113 lant pentru vaci 6 mm 65 cm 110 cm 1/5
12114 lant pentru vaci 7 mm 70 cm 120 cm 1/5

Lant pentru vaci
• nevopsit • Cu veriga rotativa • Simplu cu prelungire

Num. art. Descriere Lanţ legat bovine Circumferinţă gât RON

12121 lant pentru vaci 6 mm 65 cm 70 - 110 cm 1/5
12122 lant pentru vaci 7 mm 70 cm 75 - 120 cm 1/5

Lant pentru vaci
• Cu verigi ovale • nevopsit • Cu veriga rotativa • Dublu cu prelungire

Num. art. Descriere Lungime RON

12309 lant de iesle 4 mm 50 cm 1/10/60
12310 lant de iesle 5 mm 60 cm 1/10/50
12311 lant de iesle 6 mm 60 cm 1/10/30
12312 lant de iesle 7 mm 65 cm 1/10/20
12313 lant de iesle 8 mm 70 cm 1/10/20

Lant de iesle
• Fara carabiniera • Din otel zincat
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Num. art. Descriere CCM RON

12506 cu veriga patrata pentru curele - 10 1/10/150
12506/1 cu veriga patrata pentru curele 1 1 1
12507 cu veriga rotunda pentru lant - 10 1/10/150

12507/1 cu veriga rotunda pentru lant 1 1 1

Carabiniera
• Otel zincat • Cu veriga rotativa

Num. art. Descriere RON

12419 material usor - 1/4/100
1242/1 material usor 1 1
1243 material greu - 1/2/50

Carabiniera cu inchizatoare de siguranta
• Usor de deschis chiar si subt sarcina

Num. art. RON

125031 1/1200

Catarama
• Pentru curele de fixare, latime 4 cm • Din otel zincat

Num. art. Lungime Grosime CCM RON

22220 40 mm 6 mm 10 1/10/1000
125221 50 mm 6 mm 1 1/10/500
122801 70 mm 6 mm 1 1/10/200

Veriga ovala otel zincat

Num. art. Lungime Grosime RON

125001 40 mm 8 mm 1/20/400
125222 50 mm 8 mm 1/20/260
122803 70 mm 10 mm 1/20/100

Veriga forma "D" din otel zincat

Num. art. Grosime RON

12300/2 4 mm 2
12301/2 5 mm 2
12302/2 6 mm 2
12303/2 7 mm 2

Num. art. Grosime CCM RON

12300 4 mm 10 1/10/200
12301 5 mm 10 1/10/200
12302 6 mm 10 1/10/200
12303 7 mm 10 1/10/150
12304 8 mm 10 1/10/100

Sistem de blocare lant
• Cu veriga ovala • Din otel zincat

Num. art. Grosime RON

12330/2 4 mm 2
12331/2 5 mm 2
12332/2 6 mm 2
12333/2 7 mm 2

Num. art. Grosime CCM RON

12330 4 mm 10 1/10/200
12331 5 mm 10 1/10/100
12332 6 mm 10 1/10/100
12333 7 mm 10 1/10/100
12334 8 mm 10 1/10/50

Veriga rotativa pentru lant bovine
• Cu inel • Din otel zincat

12506

12507
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Num. art. Grosime € / de metri

12146 3 mm
12148 4 mm
12150 5 mm
12151 6 mm
12152 7 mm
12153 8 mm
12154 9 mm
12159 4 mm
12160 5 mm
12161 6 mm
12162 7 mm

Lant la metru
• Din otel zincat • Lungime 10 m • Pret/ metru linear
• 12146, 12148, 12150-12154: zale drepte
• 12159-12162: zale sucite

Num. art. Lungime Grosime RON

12280/2 80 mm 10 mm 2
12281/2 120 mm 10 mm 2
12285/2 120 mm 12 mm 2

Num. art. Lungime Grosime CCM RON

12280 80 mm 10 mm 10 1/10/150
12281 120 mm 10 mm 10 1/10/150
12283 140 mm 10 mm 10 1/10/150
12285 120 mm 12 mm 10 1/10/150

Surub cu filet si veriga pentru fixare lant
• Otel zincat • grosime 10 mm

Num. art. Lungime Grosime CCM RON

12282 80 mm 10 mm - 10 1/10/150
12282/2 80 mm 10 mm 2 1 1
12286 80 mm 12 mm - 10 1/10/150

12286/2 80 mm 12 mm 2 1 1

Surub pentru lemn cu veriga pentru fixare lant
• Otel zincat • grosime 10 mm

Num. art. RON

12284 1/10/150

Surub cu veriga
• Otel zincat • Lungime 70 mm • Grosime 10 mm

Num. art. Grosime RON

12320 4 mm 10
12321 5 mm 10
12322 6 mm 10
12323 7 mm 10
12324 8 mm 5
12328 10 mm 3

Num. art. Grosime CCM RON

12350 4 mm 100 1/100
12351 5 mm 100 1/100
12352 6 mm 100 1/100
12353 7 mm 50 1/50
12354 8 mm 50 1/50
12355 10 mm 25 1/25

Veriga pentru inlocuire sau prelungire lant, otel zincat

Lanturile nu sunt executate pentru ridicat 
sarcini sau pentru tractiune cu utilaje!

zale C drepte

zale C răsucite

Lant la metru, 10 m lungime
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Num. art. Ø Grosime RON

12360/3 20 mm 4 mm 3
12361/3 25 mm 5 mm 3
12362/3 35 mm 6 mm 3
12363/3 40 mm 7 mm 3
12364/3 45 mm 8 mm 3
12365/3 50 mm 9 mm 3
12366/3 55 mm 10 mm 3
12367/3 60 mm 12 mm 3

Num. art. Ø Grosime CCM RON

12360 20 mm 4 mm 10 1/10/1000
12361 25 mm 5 mm 10 1/10/1000
12362 35 mm 6 mm 10 1/10/500
12363 40 mm 7 mm 10 1/10/400
12364 45 mm 8 mm 10 1/10/250
12365 50 mm 9 mm 10 1/10/200
12366 55 mm 10 mm 10 1/10/150
12367 60 mm 12 mm 10 1/10/80

Inel zincat

Num. art. Grosime RON

30701 5 mm 3
30711 6 mm 3
30721 7 mm 3
30731 8 mm 3
30741 9 mm 3
30751 10 mm 3

Num. art. Grosime CCM RON

3070 5 mm 10 1/10/1000
3071 6 mm 10 1/10/600
3072 7 mm 10 1/10/500
3073 8 mm 10 1/10/200
3074 9 mm 10 1/10/200
3075 10 mm 10 1/10/200
3076 12 mm 10 1/10/100

Carabiniera cu surub, otel zincat

Num. art. Lungime Grosime CCM RON

3080 40 mm 4 mm 20 1/20/4000
3081 50 mm 5 mm 20 1/20/1000
3082 60 mm 6 mm 20 1/20/700
3083 70 mm 7 mm 20 1/20/400
3084 80 mm 8 mm 20 1/20/300
3085 90 mm 9 mm 20 1/20/200
3086 100 mm 10 mm 20 1/20/160
3087 120 mm 11 mm 20 1/20/100
3088 140 mm 12 mm 20 1/20/80

Carabiniera din otel zincat

Num. art. Lungime Grosime RON

3090 40 mm 4 mm 6
3091 50 mm 5 mm 6
3092 60 mm 6 mm 6
3093 70 mm 7 mm 6
3094 80 mm 8 mm 6
3095 90 mm 9 mm 3
3096 100 mm 10 mm 3
3097 120 mm 11 mm 3
3098 140 mm 12 mm 3

Num. art. Grosime RON

2224/3 6 mm 3
22262/3 8 mm 3
2225/3 10 mm 3
2226/3 12 mm 3

Num. art. Grosime CCM RON

2224 6 mm 25 1/25/700
22262 8 mm 25 1/25/300
2225 10 mm 25 1/25/200
2226 12 mm 10 1/10/100

Veriga de siguranta cu surub, forma buclata

Num. art. Grosime RON

22241/3 6 mm 3
22263/3 8 mm 3
22251/3 10 mm 3
22261/3 12 mm 3

Num. art. Grosime CCM RON

22241 6 mm 25 1/25/700
22263 8 mm 25 1/25/300
22251 10 mm 25 1/25/200
22261 12 mm 10 1/10/100
22264 14 mm 10 1/10/70
22265 16 mm 10 1/10/50

Veriga de siguranta cu surub, forma ovala
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Num. art. Grosime RON

3050 4,5 mm 6
3051 6,0 mm 6
3052 8,0 mm 6
3053 9,0 mm 6
3054 11,0 mm 6

Num. art. Grosime CCM RON

301 4,5 mm 100 1/100/800
302 6,0 mm 50 1/50/500
303 8,0 mm 50 1/50/400
304 9,0 mm 50 1/50/400
305 11,0 mm 50 1/50/300

Bolturi
• galvanizate

Num. art. Lungime Grosime RON

3016 40 mm 2,0 mm 12
3055 65 mm 3,0 mm 12
3056 75 mm 4,0 mm 12
3057 105 mm 5,0 mm 6
3058 115 mm 6,0 mm 6

Num. art. Lungime Grosime CCM RON

3015 40 mm 2,0 mm 100 1/100/5000
306 65 mm 3,0 mm 100 1/100/1200
307 75 mm 4,0 mm 100 1/100/800
308 105 mm 5,0 mm 100 1/100/300
309 115 mm 6,0 mm 50 1/50/200

Splinturi arcuite - simple
• galvanizate

Num. art. Lungime Grosime RON

3059 75 mm 3,0 mm 12
3060 90 mm 4,0 mm 12
3061 110 mm 5,0 mm 6
3063 120 mm 6,0 mm 3

Num. art. Lungime Grosime CCM RON

3010 75 mm 3,0 mm 100 1/100/800
3011 90 mm 4,0 mm 100 1/100/300
3012 110 mm 5,0 mm 50 1/50/200
3013 120 mm 6,0 mm 50 1/50/150

Splinturi arcuite - duble
• galvanizate

Num. art. Descriere RON

2984 cu sistem de blocare a zavorului 1/30
29841 incuietoare cu zavor 1/30

Zavor pentru  poarta
• galvanizat • solid

2984

29841
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Num. art. Grosime RON

12371/2 6,0 mm 2
12373/2 8,0 mm 2
12375/1 10,0 mm 1
12376/1 12,0 mm 1
12377/1 14,0 mm 1

Num. art. Grosime RON

12371 6,0 mm 1/10/200
12373 8,0 mm 1/10/100
12375 10,0 mm 1/5/100
12376 12,0 mm 1/5/50
12377 14,0 mm 1/5/30

Cârlig de lanţ zincat

Num. art. Grosime RON

12382 6,0 mm - 1/5/90
12382/1 6,0 mm 1 1
12380 8,0 mm - 1/5/60

12380/1 8,0 mm 1 1
12384 10,0 mm - 1/35

12384/1 10,0 mm 1 1

Carlig cu toarta de agatat
• 12380 pentru lanturi de 8-9mm si o sarcina de lucru de 1300 kg
• 12382 pentru lanturi de 6-7mm si o sarcina de lucru de 850 kg
• 12384 pentru lanturi de 10 - 12 mm si o sarcina de lucru de 1800 kg

Num. art. Grosime RON

12383 6,0 mm - 1/5/50
12383/1 6,0 mm 1 1
12381 8,0 mm - 1/5/40

12381/1 8,0 mm 1 1
12385 10,0 mm - 1/5/25

12385/1 10,0 mm 1 1

Inel de suspensie cu toarta de agatat
• 12381 pentru lanturi de 8-9 mm si o sarcina de lucru de 1300 kg
• 12383 pentru lanturi de 6-7 mm si o sarcina de lucru de 850 kg
• 12385 pentru lanturi de 10 - 12 mm si o sarcina de lucru de 1800 kg

Num. art. RON

29380 1/20

Carlig pentru bara de remorcare
• pentru prindere de lanturi de tractiune in silvicultura • sarcina de lucru de 
aprox 4500 kg • rosu lacuit • lungime totala 180 mm • cu varf si ancora de 
siguranta • grosimea varfului 19 mm • ochi de 18 mm
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Num. art. Descriere RON

16318 disc abraziv 6 Cut Ø 120 mm 1 1/50
16316 disc abraziv 3 Cut Ø 120 mm 1 1/50
16320 set cutite de rezerva Profi (3 cutite + 3 suruburi) - 1/25

Disc abraziv 6 Cut / 3 Cut
Discurile noastre de tăiat copite 6 şi 3 Cut sunt unelte inovatoare pentru îngrijirea 
profesională a copitelor! Corpurile de tăiere cu amplasare geometrică optimă garantează 
cele mai bune performanţe la îndepărtare. 

• corpul de bază a discului din aluminiu asigură o utilizare simplă • greutatea redusă 
asigură o operare şi mai silenţioasă • datorită poziţionării oblice a elementelor de tăiere, 
cornul este îndepărtat mai rapid şi mai menajant • suprafaţa de tăiere foarte curată nu 
necesită tratament suplimentar • elementele de tăiere pot fi folosite cu ambele părţi 
(cuţitele pot fi întoarse) • Pot fi schimbate • Fixare simpla cu surub

• înălţimea de tăiere 3 Cut: 1,2 mm
• înălţimea de tăiere 6 Cut: 1,2 mm (1,8 mm cu suportul)

max. 4000 de ongloane

Num. art. Ø RON

16358 105 mm 1/50

Disc pentru tăierea ongloanelor P6

• datorită noii geometrii şi ordonări a seturilor de lame, P6 poate să prelucreze excelent atât 
baza copitei, cât şi spaţiul dintre ongloane. • P6 are un avantaj considerabil deoarece nu mai 
este necesar niciun alt instrument pentru îngrijirea ongloanelor

Alte avantaje ale noului P6:
•  disc de bază plin: mişcările line şi sensibilitatea redusă la vibraţii contribuie la creşterea 

duratei de viaţă a discului
• suprafaţă de aşezare înclinată: mânuire perfectă şi ergonomie ridicată
•  cuţitul din metal dur, din aliaj cu granulaţie extrem de fină, cu rezistenţă îmbunătăţită permite 

prelucrarea a până la 1.500 de perechi de copite (cu condiţia că nu s-au prins pietre!)
• Geometrie de tăiere: poziţie optimizată a lamei pentru cea mai curată tăiere
• Avantaj de prelucrare: tăiere mai rapidă cu 40 % comparativ cu discurile de şlefuire uzuale
• Înălţimea de tăiere: 1,8 m

Perfecţionare consecventă a instrumentului de succes, disc de tăiere 
Permanent6, cu un diametru optim şi o dispunere optimă a lamelor!

max. 1500 de ongloane

Dezvoltat cu profesionişti în domeniul îngrijirii copitelor

Nou!

16318

16316
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Num. art. Ø RON

16309 90 mm 1/50

Disc pentru tăierea copitelor SuperProfi

Lamele din metal dur lipite direct pe un disc metalic compact de 90 mm cu raze optimizate asigură o 
îndepărtare excelentă, au proprietăţi de manevrare foarte bune şi vibraţii reduse! Obiectul care trebuie 
tăiat este îndepărtat de disc prin rotunjimile formate ale cavităţii, fără blocaje, protector şi rapid.
• disc de îngrijire a ongloanelor extrem de eficient, cu toate caracteristicile
• formă constructivă compactă, ergonomică pentru raporturi de masă optime
•  proeminenţa radială a lamelor din metal dur permite utilizatorilor experimentaţi prelucrarea locurilor 

cu defecte de pe peretele copitei şi se poate executa cavitatea
•  formă conică a părţii posterioare a corpului de bază, care permite o pătrundere bună în spaţiul dintre 

ongloane
•  cuţitul din metal dur, din aliaj cu granulaţie extrem de fină, cu rezistenţă îmbunătăţită permite preluc-

rarea a până la 1.500 de perechi de copite (cu condiţia că nu s-au prins pietre!)
• Înălţimea de tăiere: 3,0 mm

Num. art. Ø RON

16348 115 mm 1 1/50
16349 125 mm 1 1/50

Disc abraziv tip Standard
• Disc pentru copite din oţel strunjit cu piese din metal dur 
• Granulatie 30 • raport calitate-preţ excepţional

Num. art. Ø CCM RON

1627 115 mm - 5 1/5/200
1627/2 115 mm 2 1 1
1631 127 mm - 5 1/5/200

1631/2 127 mm 2 1 1
1633 178 mm - 5 1/5/100

Disc abraziv
• Pentru Flex clasic • Suprafata rugoasa • Pentru scurtatul 
si curatitul unghiilor • Rezistenta indelungata

În timpul lucrului trebuie să folosiţi obligatoriu un disc de reazem!

Ultima generaţie de discuri pentru tăierea copitelor, dezvoltată cu experţi în domeniul 
îngrijirii copitelor, pentru îngrijitori de copite şi agricultori experimentaţi!

max. 1500 de ongloane

Dezvoltat cu profesionişti în domeniul îngrijirii copitelor!

Nou!



Intretinerea ongloanelor

96

• Calitate super!
• Nu necesita ascutire!
• Nu se incalzeste in sarcina
• Protectie cu Teflon

Disc abraziv PHILIPSEN

Num. art. Ø RON

16340 115 mm 1 1/50
16344 125 mm 1 1/50
16336 150 mm 1 1/50

Disc abraziv tip Super, cu rugozitate mare
• Rugozitate mare • Granulatie 30 • recomandat pentru copite moi 
• nevoie scăzută de curăţare faţă de densitatea mare a suprafeţei

Num. art. Ø RON

16342 115 mm 1 1/50
16343 125 mm 1 1/50
163361 150 mm 1 1/50

Disc abraziv tip Super, cu rugozitate mica
• Rugozitate mica • Granulatie 30 • recomandat pentru copite dure

Num. art. Ø RON

16337 115 mm 1 1/50
16338 125 mm 1 1/50

Super disc de pilire a copitelor, 
pe ambele părţi
• Cu granulatie pe ambele parti • Granulatie superioara 30, 
inferioara 10 • recomandat pentru fermierul/îngrijitorul cu 
experienţă
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Num. art. Descriere RON

16801 cu tais ingust, pe dreapta - 1/10/200
16801/1 cu tais ingust, pe dreapta 1 1
16802 cu tais lat, pe dreapta - 1/10/200
16803 cu tais ingust, pe stanga - 1/10/200

16803/1 cu tais ingust, pe stanga 1 1
16804 cu tais lat, pe stanga - 1/10/200
16805 cu tais pe ambele parti, mediu - 1/10/200

16805/1 cu tais mediu,  pe ambele parti 1 1

Renete PROFI
• Din otel inox special pentru cutite • Taiere foarte buna! 
• Usor de ascutit • Geometrie imbunatatita a taisului  
• Maner de lemn, ergonomic

Num. art. Descriere RON

16814 Lamă pe o parte, dreapta, îngustă 1/10/200
16815 Lamă pe o parte, stânga, îngustă 1/10/200

Cuţit pentru copite SuperProfi

• oţel special înalt aliat pentru durabilitate mare şi şlefuibilitate 
• ascuţire de bisturiu la 0° pentru un ascuţiş şi o tăiere 
extraordinară • mâner ergonomic din lemn de fag tratat la cald

Nou!

Num. art. Descriere RON

1661 cu tais ingust, pe dreapta 1/10/300
1671 cu tais ingust, pe stanga 1/10/300
1681 cu tais ingust,  pe ambele parti 1/10/300

Renete
• lamă din oţel inoxidabil • Cu maner 
din lemn • lungimea totală 21 cm

Cuţitul pentru îngrijitori de copite şi potcovari profesionişti precum şi pentru toţi 
cei care au nevoie de o unealtă perfectă pentru tratarea copitelor!

ascuţite ca bisturiul

Num. art. RON

1612 1/10/500

• Pentru ascutit renete! • Forma ovala plana

Piatra de ascutit

Dezvoltat cu profesionişti în domeniul îngrijirii copitelor!

16802

16803

16805

1661

1671

1681
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Num. art. Descriere RON

35300V cu tais ingust, pe dreapta 1/5/200
35302V cu tais lat, pe dreapta 1/5/200
35305V cu tais ingust, pe stanga 1/5/200
35307V cu tais lat,  pe stanga 1/5/200
35315V cu tais ingust,  pe ambele parti 1/5/200
35316V cu tais mediu,  pe ambele parti 1/5/200
35317V cu tais lat,  pe ambele parti 1/5/200

Renete AESCULAP
Cu maner de lemn • Lungime 20 cm 
• Inox

Renetele Aesculap sunt unelte profesionale recunoscute pe plan international de catre fermieri si veterinari veritabili!  
Cu maner ergonomic si tais din otel special, pentru o manuire usoara si o rezistenta indelungata! Calitate super!

Num. art. Descriere RON

35310V cu tais ingust, pe dreapta 1/5/200
35311V cu tais ingust, pe stanga 1/5/200

Renete AESCULAP
Cu maner de Abanos • Lungime 19 cm 
• Forma daneza • Inox

Num. art. Descriere RON

35320R cu tais ingust, pe dreapta 1/5/200
35321R cu tais ingust, pe stanga 1/5/200

Renete AESCULAP
• Cu maner de lemn • Lungime 20 cm 
• Cu tais ascutit subtire • Inox

Num. art. RON

16169 1/5

Pila de ascutit cu diamant
• 31 cm lungime • Scula profesionala! • Pila de ascutit cu diamant este con-
ceputa pentru ascutirea usoara a tuturor renetelor • Cu maner ergonomic din 
plastic • Rezistenta indelungata • Se poate utiliza si la ascutirea altor scule!

35300V

35307V

35315V

35316V

35317V

35310V

35320R

35321R
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Num. art. Descriere RON

16168 200 x 45 x 5 mm 1/5
16165 300 x 42 x 5 mm 1/5

Raspila DICK
• Forma clasica cu maner din plastic special • Bivalenta: o parte 
cu rugozitate mare si o parte cu rugozitate mica

Num. art. RON

1657 1/10

Cutit pentru potcovit Dick
• Lamă de despicat în formă de secure • Tais foarte bine ascutit 
• Din otel carbon inox • Cu maner din plastic "soft" • 36 cm 
lungime • Latime 3,1 cm

Num. art. RON

32670 1

Ciocan pentru potcoave DICK
• Din lemn de fag • Foarte solid • cca. 30 cm

Num. art. RON

16161 1/5/20

Raspila cu maner
• Lungime totala 35 cm • Lungime maner 12,5 cm

Num. art. RON

1616 1/5/40

Raspila pentru unghii
• Forma dreapta • Lungime totala 35 cm • Latime 3,6 cm 
• Grosime 7,5 mm • Cu putere mare de pilire!

Num. art. RON

1615 1/25/200

Cutit pentru unghii cu maner
• Din inox • Ascutit • Lungime totala 30 cm • Latime 3 cm 
• Maner din plastic
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Num. art. RON

165 1/5

Cleste lateral pentru unghii sau copite
• Ideal pentru pregatirea taierii, in cazul unghiilor tari 
• Usor curbat • Lungime 60 cm

Num. art. Descriere RON

163 cleste pentru unghii 1/10

164 lame de rezerva 1/100

Cleste pentru unghii
• Cu putere marita prin sistem de parghii • Cu surb de reglaj 
si lame interschimbabile • Lungime 41 cm

Num. art. RON

1618 1/6

Cleste pentru potcovit original KNIPEX
• Cu falca pentru nituit • Vopsit negru • Bun la potcovit • 30 cm lungime 
• Otel foarte dur (56 HRC) • Otel special calit in ulei. Calitate germana!

Num. art. RON

16181 1/6

Cleste KNIPEX mare
• Foarte solid! • 36 cm lungime • Otel special calit 
in ulei. Calitate germana!

Num. art. RON

1619 1/6/60

Cleste pentru potcovit
• 30 cm lungime • Din otel forjat • Cu manere drepte

Num. art. RON

1650 1/12/48

Ciocan de potcovit
• Din otel forjat • Maner din lemn cu intaritura din otel 
• 30 cm lungime

Num. art. RON

1666 1/6/36

Cleste tip crocodil
• Manere imbracate in plastic • Pentru strangerea cuielor la potcoave 
• cca. 30 cm lungime
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Num. art. Lăţime Cuprins RON

16455 10 cm 100 g 1/100
16454 10 cm 250 g 1/30

Vată de bandaj Cottino Vet
• 100% Bumbac • Proprietate mare de absorbtie 
• Protectie buna • Ambalat in folie

Num. art. Culoare Lăţime RON

1672 negru 7,5 cm 1/24/144
1673 negru 10,0 cm 1/18/108
1663 verde deschis 7,5 cm 1/24/144
1664 verde deschis 10,0 cm 1/18/108
1667 albastru 7,5 cm 1/24/144
1668 albastru 10,0 cm 1/18/108
1675 roşu 7,5 cm 1/24/144
1676 roşu 10,0 cm 1/18/108

Bandaj pentru ongloane VETlastic
• Bandaj elastic autocolant • Usor de aplicat! • Adeziune perfecta! 
• Material sintetic High Tech intarit cu Latex • lungime: 450 cm

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

16464 pachet de clinică a 8 bucăţi 3 m 10 cm 1/24

Vată rulată

• produsă din fibre poliesterice ondulate, neabsorbante • extrem de moale şi cu formă rezistentă 
• poate fi desfăşurată foarte uşor şi are o compatibilitate dermatologică deosebită, fiind astfel 
potrivită pentru aşezarea directă pe piele • poate fi aşezată rapid şi simplu pe toate părţile 
corpului • datorită structurii fibrelor, faşele individuale aderă bine una pe cealaltă şi nu alunecă  
• recomandată în special în combinaţie cu VetLastic, pentru aplicarea sub bandaje la copite  
• poate fi îndepărtată cu mâna

Nou!

faşe de vată din material sintetic pentru 
aşezarea sub cele mai diverse bandaje

Num. art. RON

1647 1/12/204

Foarfeca incovoiata
• Inox • Cca. 20 cm

Recomandat de experţi în îngrijirea copitelor!
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Num. art. Descriere Lungime Lăţime CCM RON

16460 1 buc. in flacon 4 m 8 cm 20 1/20/480
16461 20 buc. in cutie 4 m 8 cm 1 1/24
16462 1 buc. in flacon 4 m 10 cm 20 1/20/480
16463 20 buc. in cutie 4 m 10 cm 1 1/24

Bandaj de fixare Fixino
• Bandaj elastic din amestec BBC VSC si Poliamida 
• Usor de pansat • Este moale si se poate spala. 

Num. art. Descriere Lungime Lăţime CCM RON

16449 20 buc. in cutie 4 m 10 cm 1 1/24

Bandaj Mullino
• Amestec BBC si VSC • 20/22 de fire  
• Cu margini tesute! • Pentru bandaje universale

Num. art. Lungime Lăţime CCM RON

16457 5 m 8 cm 10 1/10/240

Bandaj special Stretchino
• Bandaj elastic special, cu putere mare de compresie pentru o fixare stabila! 
• Intindere cca 50% • bine suportat de piele • Rezistenta mare • se poate 
spăla la 60 °C • 1 buc. in flacon

Num. art. Descriere Lungime Lăţime CCM RON

16450 1 buc. in flacon 6 m 8 cm 10 1/10/240
16451 10 buc. in cutie 6 m 8 cm 1 1/24

Bandaj pentru picioare şi ongloane Klaudia
• Bandaj special neelastic din bumbac si vascoza 
• Stabil si rezistent

Num. art. Lungime Lăţime RON

16453 5 m 10 cm 1/24

Compresa Absorba
• Lungime 5 m • Proprietate mare de absorbtie • Se poate utiliza ca si 
compresa sau tampon pe rana • Cu proprietate marita de absorbtie! 
In ranile uscate scade numarul de germeni patogeni • O alternativa la 
pansament • Grad marit de igiena • Ambalat in folie transparenta
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Materialul plastic cu întărire rapidă Technovit 
6091 este un material auxiliar universal graţie 
caracteristicilor sale speciale, de neînlocuit în 
medicina veterinară şi în îngrijirea şi tratarea 
copitelor. Cu anumite indicaţii, Technovit 6091 
ajută terapia medicului veterinar şi scurtează 
perioadele de tratament de multe ori foarte 
lungi. În tratamentul unghiilor şi copitelor 
Technovit 6091 poate fi utilizat în principal în 
următoarele domenii: Protejarea unghiilor la 
boli inflamatorii, fixarea vârfurilor unghiilor, 
acoperirea defectelor unghiei, despicarea masei 
cornoase, formarea copitei, tratament ortopedic 
al copitei, în special la mânji (picioare diforme 
sau boante).

Num. art. Descriere RON

16121 set 2 tratamente 1/100 200
16122 set 10 tratamente 1/6 96

Technovit inclusiv accelerator de intarire
• In cazul temperaturilor exterioare joase - creste timpul de intarire al adezivului 
• Acceleratorul de intarire Technovit reduce timpul necesar de intarire cu 50% 
• In perioada de iarna se poate utiliza Technovitul impreuna cu acceleratorul de 
intarire

Num. art. Descriere RON

1621 set 2 tratamente 1/100 200
1622 set 10 tratamente 1/6 96
16220 set 12 tratamente 1/6 96

Technovit Original
• Solutia clasica in tratamentul ongloanelor! • Liderul pe piata sistemelor de tratare a ongloanelor cu proteze - de 15 ani!

16220
Pulberea este portionata in 12 pachetele de 70 g

Num. art. Descriere RON

16232 accelerator de intarire 1/120 480
1623 pulbere Technovit 1000g 1/70 140
1624 lichid Technovit 500 ml 1/144 288

Articole extra Technovit (se comanda separat)

Temperatura
Cantitate/amestec accelerator  
de intarire : lichid

Timp de intarire  
cu accelerator

Timp de intarire  
fara accelerator

+ 5° C 1 : 7 cca. 13 minute cca. 24 minute
+ 10° C 1 : 10 cca. 9 minute cca. 15 minute
+ 20° C 1 : 14 cca. 5 minute cca. 8 minute

Solutie universala pentru tratarea ongloanelor

16122
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Num. art. Descriere RON

16239 Technovit-2-Bond Set starter incl. pistol de dozare, 10 utilizări 1
16240 Technovit-2-Bond Set pentru 10 utilizări (fără pistol de dozare) 1
16241 Technovit-2-Bond cartuş de 160 ml 1/10
16242 Pistol de dozare 1/10
16243 Canule de amestecare 10 bucăţi 1/10

Technovit-2-Bond
Adeziv PU rapid din 2 componente 
pentru tratarea ghearelor!

Technovit-2-Bond este un adeziv din două componente cu uscare rapidă pentru 
tratarea ghearelor. Cu o cantitate redusă de adeziv puteţi fixa în cîteva secunde 
potcoave de lemn sau cauciuc pe gheare sănătoase, pentru a le proteja după 
tratament şi a grăbi vindecarea.

Avantajele pe scurt:
• se usucă în 30 de secunde
•  se lipeşte puternic şi permanent la potcoavele  

de lemn şi cauciuc
•  uşor de utilizat - nu trebuie amestecat, nu rămân  

resturi
•  utilizare fără miros şi nepericuloasă chiar  

şi la interior

Seturile practice de Technovit-2-Bond se livrează şi cu pistol de dozare şi conţine 
accesorii pentru cca. 10 utilizări (în funcţie de dimensiunea ghearelor).

Utilizare extrem de facilă: Îndepărtaţi încuietoarea cartuşului şi montaţi canula de  
amestecare. Apăsaţi pentru a scoate cantitatea de lipici dorită. Aceasta este necesară 
pentru amestecarea optimă a celor două componente. Aplicaţi acum lipiciul pe cârpă. 
Aplicaţi cârpa pe gheara sănătoasă care anterior a fost prelucrată, curăţată şi uscată. 
După cca. 30 de secunde lipiciul s-a întărit, după cca. 2-3 minute copita este din nou 
gata de folosit.

Seturi includ: 16239 16240

1 x  cartuş 160 ml  
cu adeziv din 2 componente

• •

10 x  canule de amestecare • •
10 x  bucăţi de lemn XL • •
1 x  pistol de dozare • –

16241

16240

16239

„easy  
to open“
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Num. art. Descriere RON

16251 set 14 tratamente 1 96
16259 set 4 tratamente 1 216
16257 lichid 500 ml 1/144 -
16258 pulbere 1000 ml 1/70 140
16231 spaclu din lemn 1/100 -

Technobase ofera o solutie simpla dar profesionala de tratare a unghiilor bolnave. 
Cele doua componente - lichid si pulbere produc un adeziv perfect pentru lipirea 
sigura a protezei de unghia sanatoasa. Poate fi intrebuintat universal la lipire!  
• prelucurare rapidă: posibilitatea modelării imediat după amestecare. Se poate 
modela imediat cu mână. Aceasta simplifică deosebit de mult prelucrarea.  
Technobase 8000 se întăreşte la o temperatură a produsului de  20°C , în mai 
puţin de 4 minute!
• Rezistenta perfecta! Tine pana la vindecarea unghiei bolnave!
• Se poate modela usor si aduce in forma dorita, fara a se lipi de maini!
•  temperatură de polimerizare redusă: Ca urmare a reacţiei chimice, la amesteca-
rea lichidului şi pulberii se produce multă căldură. Aceste temperaturi ridicate sunt 
de multe ori dăunătoare pentru ţesuturi şi dureroase pentru animal. Technobase 
a fost îmbunătăţit şi din acest punct de vedere! Astfel, puteţi executa de exemplu, 
atele la exterior, în siguranţă şi fără a afecta ţesuturile.

Num. art. Descriere Lungime RON

16132 Butuc din lemn în formă de pană, mărime normală 112 mm 1/50
16133 Butuc din lemn în formă de pană, mărime XL 130 mm 1/45

Butuc din lemn în formă de pană
Îngrijirea modernă a copitelor este supusă multor modificări ale condiţiilor de creştere a animalelor. Un butuc din 
lemn standard nu este de multe ori suficient pentru a proteja o copită rănită. Trebuie să se cunoască condiţiile 
pardoselii grajdului şi trebuie analizată exact ortopedia copitei, pentru ca apoi să fie folosit mijlocul potrivit.  
• bloc în formă de pană de mărime normală şi foarte mare • recomandat la o înălţime redusă a copitei pentru 
ridicarea zonei călcâiului • potrivit şi pentru copite "normale" pe pardoseli cu fricţiune ridicată (de exemplu, beton)

Num. art. Lungime RON

16134 112 mm 1/50

Butuc din lemn, model plat
• model extra plat (înălţimea cu 50% mai mică decât la butucul standard) pentru utilizări care urmăresc o 
folosire mai rapidă a copitei rănite • pentru prevenirea problemelor tendoanelor, care se pot produce din cauza 
purtării prea îndelungate a butucului • de utilizat în special pe pardoseli din cauciuc cu fricţiune scăzută, în 
locul butucilor standard • dezvoltat conform celor mai noi cunoştinţe privind îngrijirea copitelor

Num. art. Descriere Lungime RON

16105 proteza de rezerva XL 130 mm 1/50
16105/10 proteza de lemn XL, 10 bucăţi/pachet 130 mm 1/50

16104 proteza de rezerva 112 mm 1/100
16104/10 proteza de lemn, 10 bucăţi/pachet 112 mm 1/100
16104/2 proteze lemn - 2 buc 112 mm 1

proteza de lemn standard

TECHNOBASE 8000
Adeziv universal pentru uz veterinar

Protectia unghiei 
bolnave

Fixare a varfurilor

Atela extracutanata Fixare a bandajelor

Recomandat de îngrijitorii de gheare profesionişti!
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Num. art. Lungime Lăţime CCM RON

1638 25 m 45 mm 5 1/5/60

Banda gudronata pentru ongloane Kromberg
• Culoare negru • Pentru bandajarea ranilor si protectia impotriva murdaririi

Num. art. Lungime Lăţime CCM RON

16381 25 m 45 mm 5 1/5/60

Banda gudronata Certoplast
• Tip Certoplast/Vorwerk • Pentru bandajarea 
ranilor si protectia impotriva murdaririi

Num. art. Lungime Lăţime CCM RON

16382 50 m 50 mm 3 1/3/18 360

Banda pentru ongloane TESA
• Negru • Tesatura din bumbac • Grosime 0,30 mm • Lasa aerul sa treaca. 
Cu adeziv pe o singura parte (nu se lipeste murdaria)

Num. art. Lungime Lăţime RON

16388 50 m 50 mm 1/12

Banda pentru ongloane VetTAPE
• Cu adeziv pe baza de cauciuc. Putere mare de lipire! • Pentru o lipire perfecta! 
• Special conceputa pentru bandaje la ongloane si unghii! • Lasa aerul sa treaca

Recomandata de medici veterinari!

Num. art. Lungime Lăţime RON

16385 50 m 50 mm 1/24

Banda pentru ongloane Silbertape
• Impermeabila! Se preteaza la stabulatie libera! • Rezistenta mare la rupere! 
Calitate super! • Putere foarte mare de lipire! • Usor de utilizat
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Num. art. Cuprins RON

2775 125 ml 1/48
2778 250 ml 1/24
2776 1000 ml 1/12

• Soluţie de curăţare şi îngrijire pe bază acidă • îngrijeşte şi protejează mediul 
natural acid al copitelor şi unghiilor • potrivit pentru copite de vite, oi şi cai

Tinctura ClauFit pentru ingrijire ongloane

Num. art. Cuprins RON

2779 400 ml 1/12

Spray verde pentru intretinere unghii
pentru bovine si ovine
• Intretinerea zilnica a ongloanelor asigura o sanatate buna! • Pe baza de ulei de maleleuca alternifolia, 
aloe vera, oregano, galbenele si alte substante naturale. Patrunde bine in onglon si il protejeaza. Ajuta 
la regenerare! • Aplicare simpla: se pulverizeaza de la o distanta de 5-10 cm pe unghia curata si uscata

Num. art. Cuprins RON

15882 200 ml 1/12
15883 500 ml 1/12

BlauDes*
• Solutie pentru dezinfectie generala (culoare albastra)  
• Cu efect bun aspra virusilor, bacteriilor si a ciupercilor

Num. art. Cuprins RON

1635 1 kg 1/12 360
16350 5 kg 1 102
16351 25 kg 1 12

Pasta de gudron de fag TarPaste
• Pasta consistenta din gudron special de fag • Un element consacrat in 
tratarea afectiunilor podale. De nelipsit in ferme! • atractive pentru mistreţi 
şi vânat mare

* folosiţi în siguranţă biocidele! Înainte de utilizare citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs!

cu esenţe naturale
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Num. art. Cuprins RON

1588 200 ml 1/12
15881 400 ml 1/12

Chinoseptan® Blauspray
• spray cu coloraţie albastră pentru suprafeţe şi instrumente din domeniul veterinar. 
• activ împotriva bacteriilor, viruşilor şi agenţilor patogeni ai micozelor • spectru de 
acţiune larg, efect de durată, protecţie optimă a instrumentelor

Num. art. Cuprins RON

15802 200 ml 1/12

Chinoseptan® Zinkoxid Spray balsam
• spray balsam pentru ajutarea regenerării naturale a pielii animalelor Chinoseptan® Zinkoxid spray 
balsam funcţionează ca un pansament cu balsam, menţine pielea elastică şi are un efect de îngrijire 
deosebit. Poate fi folosit în mod optim la protecţia prin acoperire a pielii, în special la o solicitare 
deosebită a pielii.  • protejează împotriva influenţelor dăunătoare ale mediului

Num. art. Cuprins RON

1586 200 ml 1/12

Aloxan® spray de argint
• spray de aluminiu-micronisat, ce formează o peliculă pentru protejarea pielii sensibile împotriva mizeriei 
şi altor influenţe ale mediului Sprayul pentru pansamente formează un film metalic fără lacune, hidrofug. 
Rămâne elastic şi permeabil la aer. Reprezintă, prin caracteristicile sale de adeziune deosebită, un mod de 
îngrijire eficient, protector şi versatil.

Num. art. Cuprins RON

1584 200 ml 1/12
15841 400 ml 1/12

Spray pudră Chinoseptan® *
Spray-pudră microfin pentru dezinfectarea uscată a suprafeţelor din domeniul veterinar
• activ împotriva bacteriilor, viruşilor şi agenţilor patogeni ai micozelor • usucă locurile inaccesibile 
şi protejează împotriva influenţelor meteorologice dăunătoare • pentru prevenţia împotriva micro-
organismelor transmiţătoare de boli

* folosiţi în siguranţă biocidele! Înainte de utilizare citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs!

Num. art. Cuprins RON

16402 200 ml 1/12

Anthrolan®-N spray pentru îngrijirea picioarelor şi ongloanelor
• spray negru de îngrijire cu conţinut de ulei, care formează o peliculă pentru protecţia ongloanelor, 
copitelor şi a altor ţesuturi cornoase • formează o peliculă protectoare • protejează împotriva umidităţii 
şi a altor factori nocivi (urină, bălegar etc.) • datorită coloraţiei sale negru intens, Anthrolan®-N este 
ideal şi pentru înfrumuţesarea picioarelor pentru caii de expoziţie şi concursuri
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Num. art. Cuprins RON

16400 500 g 1/12

Podoseptan® pastă pentru îngrijirea ongloanelor
• pastă cu uscare pentru îngrijirea benzii coronariene, a chişiţei şi a spaţiului între degete la vite 
şi oi • dezvoltă efect chiar şi în condiţii nefavorabile, precum iritaţii prin putrezire/umezeală din 
cauza gunoiului/excrementelor, şi previne astfel înmuierea copitelor şi a pielii

Num. art. Cuprins RON

16401 500 ml 1/12

Chinoseptan® cremă-balsam pentru îngrijirea 
picioarelor şi ongloanelor
• îngrijeşte, protejează şi menţine elasticitatea ţesuturilor cornoase ale picioarelor şi copitelor • susţine activ 
îngrijirea şi regenerarea, stimulează umiditatea ţesutului cornos şi formează o peliculă protectoare • pentru îngri-
jirea defectelor ţesutului cornos de pe picioare(copite • previne putrefacţia sub ongloane • stimulează creşterea 
sănătoasă a ţesutului cornos şi rezistenţa naturală a cheratinei • menţine elasticitatea ţesuturilor cornoase ale 
picioarelor şi copitelor

- alb rosu albastru negru verde violaceu

5,0 cm 1684 1685 1683 1686 16550 16551
7,5 cm 1690 1687 1688 1689 16552 16553

10,0 cm 1692 1694 1695 1697 16554 16555

Lăţime RON

5,0 cm 1/12/288
7,5 cm 1/12/192
10,0 cm 1/12/144

Bandaje autocolante EquiLastic

In cutie cu 12 buc

• max. 4,5 m în stare întinsă • rezistenta mare la rupere • cu proprietati de  amortizare 
la socuri • in cazul unei utilizari corecte - bandajul protejeaza perfect fara a impiedica 
circulatia sangelui • usor de aplicat chiar si in locuri mai dificile • autocolant - nu mai 
are nevoie de legare! • nu lipeste de par • usor de inlocuit

Num. art. Descriere Culoare RON

16501 mediu, pe ambele parti galben 1
16502 mare, pe ambele parti albastru 1
16505 mediu, pe dreapta galben 1
16506 mare, pe dreapta albastru 1
16509 mediu, pe stanga galben 1
16510 mare, pe stanga albastru 1
16520 set de rezerva SHOOF pentru bovine - 1/20/400

Papuc pentru ongloane tip SHOOF
• Din poliuretan foarte rezistent • Conceput ca si o proteza care ajuta la tratarea problemelor 
podale la bovine. • Ideal pentru utilizare pe soluri dure cum ar fi betonul. Ajuta la vindecarea 
rapida a ranilor. Protejeaza rana de murdarie si infectii! • reduce pătrunderea murdăriei şi 
bacteriilor • previne bolile infecţioase

16520
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Num. art. Lu x La x In Cuprins RON  
16475 205 x 81 x 17 cm 200 l 1 25

Vana dezinfectie ongloane Kombi
• Prin imbinarea a 2 vani se poate face o zona de dezinfectie ongloane cu lungime de peste 4 m. • Prima vana are rolul 
de spalare a onglonului unde cade murdaria dintre unghii. Asfel vana a 2-a ramane mai curata pentru o dezinfectie buna 
si mai indelungata. • Usoara si flexibila din polietilena High Impact pentru o rezistenta mare. • profilul este caracterizat 
printr-o rezistenţă foarte bună la alunecare. Astfel este asigurată o circulabilitate bună, iar animalele se simt în siguranţă. 
Ele traversează baia pentru copite mai liniştite, contactul cu dezinfectantul este mai lung, iar efectul este mai bun  
• Profilul striat anume face ca prin calcare sa se desfaca unghiile patrunzand astfel solutia si in locurile mai greu  
accesibile! • Capacitate: 200 l

Num. art. Lu x La x In Cuprins RON  
16410 200 x 85 x 16 cm 250 l 1 25
16423 300 x 100 x 18 cm 500 l 1 20

Vana pentru dezinfectie 
unghii CLEANFOOT
• orig. La Buvette • Din polietilena super-
rezistenta la socuri! • dezinfectare fără 
alunecare

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. Lu x La x In Cuprins RON

16413 85 x 60 x 3 cm 8 l 1/10 100
16418 45 x 45 x 3 cm 6 l 1 100

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.

Vana are pe fund un 
profil cu striatii impotriva 
alunecarii

Este prevazuta cu un sistem de 
prindere pe margini, in care se 
pot fixa 2 vani una de alta

Cu semn semn de 
umplere pe margini
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Num. art. Cuprins RON

16399 5 kg 1/2 48

Solutie concentrata pentru dezinfectie *
• Pulbere care se dizolva in apa pentru intrebuintare in vana sau 
covor de dezinfectie • Pentru o dezinfectie optima - curatiti unghiile 
in prealabil! • Timp pentru dezinfectie: 5-8 minute  
• Se poate utiliza pana la temperaturi de 3-4°C  
• Solutia trebuie schimbata dupa 8-14 zile!

Dezinfectare uşoară (profilaxie):
0,3% - 0,5% (= 300-500 g la 100 litri apă =  
max. 1.600 litri soluţie utilizabilă).

Dezinfectare puternică:
0,8% - 1,0% (= 0,8-1,0 kg la 100 litri apă =  
max. 625 litri soluţie utilizabilă). 

Num. art. Cuprins RON

16397 5 l 1/4 96
16398 25 l 1 24
16394 200 l 1 -

Solutie concentrat pentru ingijire ongloane ClawPlus
• Pentru uz profilactic la intretinerea unghiilor la bovine, ovine sau caprine • Poate fi utilizata cu si baie de unghii 
sau ca si spray direct • Ingrijeste si regenereaza foarte bine!  • Pentru baie la unghii la 75 - 90 de animale - 1 litru de 
ClawPlus amestecat cu 200 de litri de apa • Pentru baie la unghii la mai mult de 90 de animale - 2 litri de ClawPlus 
amestecat cu 200 de litri de apa • Pentru aplicare directa: se amesteca in relatie 1:3 cu apa, se introduce intr-un bidon 
pulverizator si se puverizeaza direct pe unghii de 2 ori pe zi. • trebuie utilizat pe cât periodic pentru întregul efectiv de 
animale, o dată sau se două ori pe săptămână, pentru curăţarea copitelor • în situaţii de contaminare puternică prin 
agenţi patogeni, concentraţia de utilizare trebuie mărită în faze la 1–2 % Pentru uz veterinar!

16394 + 16398
Nu este marfă depozitată!  
Perioadă de livrare la cerere!

* folosiţi în siguranţă biocidele! Înainte de utilizare citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs.

Num. art. Cuprins RON

299695 250 g 1/20
299696 1 kg 1/10
299697 10 kg 1

Dezinfectant pentru grajduri RHODASEPT® *

Num. art. Cuprins RON

299698 500 ml 1/10

Dezinfectant INTERKOKASK® SPRAY *

Dezinfectantul verificat pentru grajduri
• se potriveşte foarte bine pentru dezinfecţia suprafeţelor din cabinetele veterinare, adăposturile pentru animale, cabinetele 
de montă, cuştile pentru animale mici, pentru crescătorii de porci şi combinatele de creşterea porcilor, grajdurile de viţei, 
vite, cai, coteţe de păsări (curci, găini), clocitori, vehicule de transport, cizme, ştergătoare de picioare etc. Metoda de 
utilizare şi dozarea: • poate fi pulverizat cu aparate de înaltă presiune, respectiv pulverizatoare • suprafeţele mai mici (de 
exemplu, cuşti şi aparate) se şterg umed • eficace împotriva viruşilor cu şi fără anvelopă, micoplasmelor, bacteriilor (inclusiv 
Salmonella) şi ciupercilor • eficienţă confirmată de către experţi independenţi conform Normei Europene pentru domeniul 
veterinar împotriva bacteriilor (EN 1656/14349), drojdiilor (EN 1657) şi virusurilor (EN 14675) la + 10 °C la sarcină scăzută 
• cu miros redus • fără formaldehidă

La o concentraţie de 0,5% acţionează în 5 minute împotriva virusului gripei aviare

Vzbujalnik
RHODASEPT® + apă = 
soluţie

Timp de 
acţionare

Drojdii 25 ml + 10 litri (0,25 %) 30 de minute
Bacterii, ciuperci 100 ml + 10 litri (1 %) 30 de minute
Viruşi 200 ml + 10 litri (2 %) 30 de minute

Substanţă activă: Glutaral

Dezinfectant pentru grajduri cu spectru larg împotriva coccidiilor oociste, 
ouălelor de limbrici, bacteriilor, ciupercilor şi viruşilor 

• soluţie gata de utilizare • eficienţă verificată • se potriveşte foarte bine pentru suprafeţe din domeniul animalelor 
mici, de exemplu, pentru coteţe de porumbei şi voliere, coteţe de găini, cuşti de iepuri, hamsteri şi cobai, precum şi cuşti 
de câini • pentru utilizarea privată în domeniul animalelor mici, precum cabinete veterinare şi institute • nu stropiţi pe 
mobilier • timp de acţionare: 2 ore (după aceea ştergeţi cu o cârpă umedă sau clătiţi cu grijă, apoi suprafeţele pot fi 
folosite din nou)

Substanţă activă:

Clor-crezol
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Num. art. Lungime Lăţime RON

189 9,5 cm 14,5 cm 1/12/48

Ţesală metalică
• Otel zincat • Stabila • Cu dinti marunti, 8 randuri 
• Special pentru cai

Num. art. Lungime Lăţime RON

1812 10 cm 14,5 cm 1/12/48

Tesala
• Otel zincat • Cu maner din plastic  
• Cu dinti mari • Ideala pentru bovine

Num. art. Ø RON

1815 10,5 cm 1/10/50

Tesala spiralata
• Se poate utiliza pe ambele parti • Cu dinti mici, pentru cai

Num. art. Lungime Lăţime RON

1891 5,5 cm 12,5 cm 1/12/48

Tesala pentru bovine
• Otel zincat • Cu 2 randuri

Num. art. Lungime Lăţime RON

1861 9,5 cm 14,5 cm 1/12

Tesala
• 4 randuri cu dinti 3 randuri fara dinti • Dinti mari  
• cu agăţătoare dublă şi 2 plăci de curăţare • Vopsit negru
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Num. art. Lungime Lăţime RON

1810 11 cm 12,5 cm 1/12

Tesala din metal
• 8 randuri cu deschizatura pentru eliminat murdaria 
• Cu maner special cu 4 suporti • Lacuita

Num. art. Lungime Lăţime RON

1811 12,0 cm 12,5 cm 1/12

Tesala din metal cu piaptan de coama
• Otel zincat • 8 randuri cu deschizatura pentru eliminat murdaria • Cu maner 
special cu 4 suporti • Lacuita • Cu piaptan de coama • Cu dinti marunti

Num. art. Lungime Lăţime RON

1816 17,0 cm 10,0 cm 1/100

Tesala ovala
• Are curea de prindere • Cu 3 randuri cu zimti ovali

Num. art. Lungime Lăţime RON

1818 21,5 cm 10 cm 1/10/60

Perie ovala de bronz
• 9 randuri de peri, din care 7 randuri din peri de bronz si 2 randuri de peri din Nylon 
• Suport din lemn lacuit • Are curea de prindere din piele

Num. art. Lungime Lăţime RON

1819 24 cm 10 cm 1/30 600

Perie ovala 
• Cu peri din Nylon • Suport din lemn si curea de prindere

Num. art. Culoare RON

1881 rosu 1/25/125
1883 albastru 1/25/125
1885 negru 1/25/125

Tesala tip perie
• 17,5 x 8,5 cm • Din plastic special  
• Are curea adaptabila • Cu dinti marunti
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Perii de calitate de top de ţesălat vite

Vacile simt nevoia să se fricţioneze şi să se scarpine. În acest mod, ele se curăţă singure şi se eliberează de paraziţi, erupţii 
cutanate şi căpuşe. Periatul stimulează circulaţia sanguină. Utilizarea unei maşini pentru curăţarea vitelor sau a unei perii pentru 
vite reprezintă o contribuţie importantă la starea de sănătate a vacii şi este o condiţie de bază pentru o producţie mare de lapte. 
Animalele devin mai liniştite, starea lor de sănătate se îmbunătăţeşte.

Periile noastre electrice pentru vite se montează simplu. Un senzor previne prinderea părului din coadă. Toate piesele suportului 
sunt executate în versiune galvanizată şi au fost testate pentru cele mai dure utilizări în ţarcuri. În plus, periile DUP şi Swing 
sunt echipate cu un sistem de comandă ingenios, cu display. În manualul de utilizare detaliat, ataşat fiecărei maşini, găsiţi toate 
informaţiile importante pentru montare, întreţinere şi remedierea defecţiunilor.

Periile electrice pentru vite aproape că nu necesită întreţinere. Ungerea corespunzătoare în punctele de presare şi schimbarea 
cilindrilor periilor la timp măresc durata de funcţionare şi atractivitatea pentru animale.

Num. art. RON  
18810 1

Maşină de curăţat vacile CowCleaner Duo

Puricii şi acarienii precum şi alţi paraziţi sunt îndepărtaţi de pe blană, 
apariţia lichenilor sau a mucegaiului este redusă sau chiar complet prevenită. 
Cu ajutorul maşinii de curăţat vacile CowCleaner 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. Cantitatea 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 conectarea în priză de 230 V

Date tehnice

Tensiune: 230 V / 50 Hz
Putere motor: 0,37 kW
Turaţie perie: 60 Rot/min
Dimensiuni: cca. 1050 mm
Greutate: 140 kg
Dimensiuni: î 115 cm x l 40 cm x a 105 cm
Siguranţa: Oprire de siguranţă, în funcţie de cuplul de rotaţie
Confort: Durată de funcţionare reglabilă
Tip de protecţie: IP56

Model 2013

Un produs de calitate al companiei Kerbl
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Num. art. Descriere RON  
18700 perie automata bovine CowCleaner 1 -
18724 set perii rezerva complet (dupa 2004) 1 6
18706 set perii rezerva complet (inainte de 2004) 1 6
18705 saiba de margine 1/10 -
18709 suport din otel zincat, separat 1 -

Perie automata bovine CowCleaner
• Ajuta tendinta de scarpinare naturala a vacilor • Vaca se atinge de perie actionand astfel motorul periei 
• Peria pentru bovine CowCleaner este conceputa pentru grajduri cu stabulatie libera! • Poate fi montata 
simplu - orinde! • Din otel zincat • Perie cu densitate mare • Periile cilindrice se pot schimba usor!  
• Suportul din otel (pentru prevenirea urcarii vacii pe perie) nu este inclus in pret - se comanda separat!

Avantaje:   
• Mareste confortul animalelor dumneavoastra!  
• Creste cantitatea de lapte!  
• Scade costurile intretinerii veterinare!

Date tehnice

Dimensiuni: 120 x 50 x 110 cm
Greutate: 105 kg
Tensiune: 230 V / 50 Hz
Acţionare: motoreductor melcat cilindric ce nu necesită întreţinere
Turaţie: 46 rot./min.
Consum: 0,37 kW
Siguranţa: Oprire de siguranţă, în funcţie de cuplul de rotaţie

Num. art. Descriere RON  
18870 CowCleaner Swing Mod. 2013 1 6
18771 Perie rezerva CowCleaner SWING 1 6

Maşină de spălat vaci CowCleaner Swing Mod. 2013
Ordinea specială a ţesalelor CowCleaner Swing în formă verticală, pendulară uşurează 
curăţarea blănii de pe cap şi până pe corp. Peria se roteste in toate directiile - in ughiuri 
multiple - asfel incat ajunge la toate partile principale ale corpului Poate fi fixată din ambele 
părţi - astfel, periile se uzează uniform. Prin dispunerea verticala - vacile nu se pot urca pe ea 
Acum nou la modelul 2013:
• unitate robustă de motor/transmisie pentru cele mai mari sarcini
• acoperire transparentă a carcasei comenzii, pentru identificarea rapidă a regimului la afişaj

Date tehnice

Valţul ţesalelor: 50 x 100 cm
Greutate: 93 kg
Tensiune: 230 V, 50/60 Hz
Consum: 0,55 kW
Tip protecţie: IP55
Turaţie: 50 rot./min.

Siguranţă:
Decuplare de siguranţă,  
dependentă de momentul de rotaţie

Nou!

Pe afişaj pot fi citite mesaje 
de stare şi de eroare.
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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

29310 perie mecanica TEXAS 1 24
29311 perie de rezerva 50 x 10 cm 1/2 200
6033 arc de rezerva 1 180

Perie mecanica Texasw
• Calitate standard! • Perii cu suport din lemn • Executie solida cu arc 
din otel • Cu raza de actiune in toate directiile • Perie 50 x 10 cm
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Num. art. Descriere RON

18990
Maşină de tuns vitele 400 W  

cu set de lame premium 18960 (21/23 dinţi)
1/8 48

18991
Maşină de tuns vitele 400 W  

cu set de lame premium 18961 (31/15 dinţi)
1/8 48

18930 Cap fara cutite pentru masina de tuns bovine 1 -

Maşină de tuns vitele 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 lame 
premium trec prin cele mai dificile blănuri • livrare în geantă stabilă din material 
plastic, cu accesorii

Maşini de tuns constanta4
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
•  Lamă Premium: 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 lamele Pemium marca Kerbl!

Num. art. Descriere RON

18960 Set lame Premium cu 21/23 dinţi, tundere universală 1/50
18961 Set de lame cu 31/15 dinţi, tundere standard 1/50
18962 Set de lame Premium cu 31/23 dinţi, tundere fină 1/50

Set de cuţite de 
tuns premium
pentru maşina de tuns vite contsanta4

• ergonomie îmbunătăţită a lamelor cu ascuţire 
concavă • capacitate îmbunătăţită de ascuţire 
şi durabilitate ridicată a materialului tăişului 
pentru utilizare îndelungată • oţel pentru scule 
selectat, cu durificare specială • potrivit şi pentru 
alte mărci obişnuite, precum Heiniger, Aesculap, 
Liscop

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

21

23

31

23

31

15

18960 set de lame premium 
21/23, lamă universală pentru 
condiţii grele (blană murdară, 
înnodată) la vite şi vaci de lapte, 
lungime păr 2–4 mm

18961 set de lame premium 
31/15 pentru tunderea blănii 
curate până la uşor murdărită, 
lungime păr 2-4 mm

18962 set de lame premium 
31/23 pentru tunderea ugerului 
sau tunderi speciale la vite şi 
vaci de lapte, lungime păr 2-4 
mm
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Num. art. Descriere RON

18992 Maşină de tuns caii 120 W cu set de lame premium 18961 (31/15 dinţi) 1/8 48
18932 Cap fara cutite pentru masina de tuns cai 1 -

Maşină de tuns caii constanta4
cu lame premium!

• putere de pătrundere enormă graţie tehnologiei verificate a motoarelor
• cu 78 db (A) este una dintre cele mai silenţioase maşini de tuns caii
• fără să piardă din putere, noile lame premium trec prin cele mai dificile blănuri, 
precum cele foarte murdare sau lipite
• livrare în geantă stabilă din material plastic, cu accesorii

Date tehnice

Tensiune de alimentare: 230 V c.a.
Putere motor: 120 W
Frecvenţă: 50 Hz
Dimensiuni (l/î/L): 7,8 x 9,7 x 33 cm
Nivel de zgomot: 78 dB (A)
Curse duble/min: 2300
Lungime cablu: 3 m
Greutate (fără cablu): 1.390 g

Num. art. Descriere RON

18961 Set de lame cu 31/15 dinţi, tundere standard 1/50
18962 Set de lame Premium cu 31/23 dinţi, tundere fină 1/50
18963 Set de lame 31F/15 dinţi, tundere fină, aproape de piele 1/50

Set de cuţite de tuns 
premium
pentru maşina de tuns cai constanta4

• ergonomie îmbunătăţită a lamelor cu ascuţire 
concavă • capacitate îmbunătăţită de ascuţire 
şi durabilitate ridicată a materialului tăişului 
pentru utilizare îndelungată • oţel pentru scule 
selectat, cu durificare specială

Num. art. Descriere RON

18910 set de cutite de rezerva 31/15 dinti pentru tundere standard 1/50
18911 set de cutite de rezerva 18/17 dinti pentru tundere bovine 1/50
18912 set de cutite 31/23 dinti pentru tundere fina cai 1/50

18534
Cutit inferior (piaptan) 20 dinti pentru par incalcit si murdar  

(poate fi utilizat numai cu masina!)
1/50

Cutite rezerva pentru 
Constanta 3
• adecvată pentru constanta3, constanta4 
şi maşinile de tuns de la firmele Aesculap, 
Heiniger şi Lister-Liscop

31

15

31

23

31F

15

20

15 17 23

31 18 31

18961 set de lame premium 
31/15 pentru tunderea standard 
a cailor, pentru blană în orice 
stare, lungime păr 2-4 mm

18962 set de lame premium 
31/23 pentru tunderea fină a 
cailor, lungime păr 2-4 mm

18963 set de lame premium 
31F/15 pentru tundere aproape 
de piele şi tundere veterinară, 
lungime blană 1–2 mm

Set de cutite de rezerva 
18910 31/15

Set de cutite 18911 Set de cutite 18912 
31/23

Cutit inferior (piaptan) 18534
Pentru tundere bovine cu 
masina de tuns oi
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Masini de tuns si accesorii

119

Num. art. Descriere RON

18940 Masina de tuns cai constantaRodeo rosu 1/16
18949 Masina de tuns cai constantaRodeo albastru 1/16
18914 set cutite Constanta R2 32/24 1/50
18915 set cutite Constanta R6 18/24 1/50
18916 set cutite Constanta R22 35/24 1/50

Maşină de tuns cai constantaRodeo
Prin forma constructiva noua masina Constanta Rodeo este mai usor de manuit fara sa oboseasca mana. 
Seturile de cutite de tip nou asigura o tundere perfecta si o viata indelungata. Cu doar 65 W putere 
masina este astfel construita incat sa poata face fata cerintelor in diferite situatii! Un nou tip de motor cu 
magnet permanent asigura forta necesara pentru a avea performante bune in timp indelungat. Greutate 
mica - numai 690 g. Made in Germany înseamnă prelucrare solidă.

• Motor de tip nou, puternic cu magnet permanent
• Cutite de tip nou din otel special
• Forma ergonomica pentru o manuire usoara
• Rezultate foarte bune indiferent de par
• potrivit atât pentru mâini masculine, cât şi feminine
• Foarte usoara: - numai 690 g
• Silentioasa
• Made in Germany
• cu set de lame constanta R2 35/24 dinţi

Date tehnice

Tensiune de alimentare: 230 V c.a.
Putere motor: 65 W
Frecvenţă: 50 - 60 Hz
Dimensiuni (l/î/L): 7,8 x 5,5 x 24 cm
Nivel de zgomot: 78 dB
Greutate fără cablu: 690 g
Curse duble/min: 2400
Grad de protecţie: II

24

24

18

35

24
35

18915  Set cutite R6
Tunsoare pentru par des

18916  set cutite R22
Tunsoare scurta cca. 0,5 mm

18914  set cutite R2
Tunsoare standard
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Maşină de tuns cai constantaRodeo AR2
Acum este disponibilă şi maşina constantaRodeo şi cu cap-foarfecă din aluminiu, adecvată pentru seturile de 
lame 60, 70, 20 şi 220. Ca de obicei, şi în varianta AR2, maşina constantaRodeo este perfect ergonomică 
şi alunecă neobosită prin blana animalelor, menţinându-şi temperatura şi capacitatea de utilizare şi după o 
activitate mai îndelungată. În trecut, numărul mare de waţi era considerat o caracteristică de performanţă, 
dar azi decide performanţa: Dezvoltare constantă de forţă, fără pierderi de turaţie, graţie celui mai modern 
concept de motor cu magnet permanent. Cu o greutate de numai 690 g, constantaRodeo AR2 este unul 
dintre cele mai uşoare dintre aparatele profesionale de pe piaţă. Made in Germany - o marcă pentru 
prelucrare robustă.

• motor cu magnet permanent puternic, uşor de întreţinut şi reparat
• lamă nou dezvoltată, din oţel durificat special
• ghidare ergonomică a liniei cu repartizare optimă a greutăţii
• cele mai bune rezultate de tundere chiar în condiţii de blană dificilă
• adecvată atât pentru mânile bărbaţilor, cât şi ale femeilor
• extrem de uşoară, cântărind numai 690 g
• cu set de lame constanta 35/24 dinţi

Num. art. RON

18950 1/16

Nou!

Date tehnice

Tensiune de alimentare: 230 V AC
Putere motor: 65 W
Frecvenţă: 50 - 60 Hz
dimensiune (l/H/L): 7,8 x 5,5 x 24 cm
Nivel de zgomot: 78 dB
Greutate fără cablu: 690 g
Curse duble/min: 2400
Grad de protecţie: II

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

18504 60 3 mm tundere normala, par cu grad normal de murdarire 18/24 1/50
18502 70 3 mm tundere rapida, par cu grad mare de murdarire 21/19 1/50
18503 20 3 mm Tundere uger, tundere fină, tundere cai 35/24 Z. 1/50
18506 220 0,5 mm tundere scurta 35/24 1/50

seturi de cutite de rezerva
potrivit pentru constanta AR2, constanta1, 
constanta2 şi modele de maşină de tuns 
ale firmei Lister-Liscop

18 21 35 35

24 19 24 24

Permanent Magnet System
65 W curent continuu = 120 W curent alternativ

motor cu magneţi permanenţi 
cu forţă de tundere constantă

liniile carcasei au fost 
modificate pentru o utilizare 
optimă şi reducerea forţei 
necesare

intrări suplimentare pentru aer, 
pentru o răcire optimă

cuţite special dezvoltate din 
oţel de calitate

cap de tundere din aluminiu 
turnat sub presiune, cu con-
ducere optimă a căldurii

18504 18502 18503 18506
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Maşină de tuns ECONOM II
Masina de tuns de performanta 
mare pentru bovine sau cai

• 230 V • Tundere rapida prin turatie marita • Puternica cu randament bun -200 W 
• Incalzire minima prin racire optima • Forma ergonomica optima  • compatibilă cu 
capurile de tuns din seriile anterioare (econom plus)  • Comanda electronica de mers 
• Usor de intretinut • Filtru poate fi schimbat usor • Carbunii se pot schimba usor  
• plăcuţă electronică ataşabilă • Se livreaza in trusa cu 1 set de cutite 15/31 dinti  
• Inaltime de taiere 3 mm

Num. art. Descriere Utilizare pentru RON

35501 cutit superior ingust 15 dinti cai si bovine 1/10
35502 cutit inferior (piaptan) ingust 31 dinti cai si bovine 1/10
35503 cutit superior lat 17 dinti bovine, oi cu lana fina 1/10
35504 cutit inferior (piaptan) lat 18 dinti bovine, oi cu lana fina 1/10
35505 cutit superior 23 dinti cai si bovine - uger, caini si capre 1/10
35506 cutit inferior (piaptan) 23 dinti bovine, caini si capre 1/10
35508 cutit inferior (piaptan) 1/10 mm, 51 dinti cai si bovine - uger, blana 1/10
35510 cutit inferior (piaptan) 5 mm, 24 dinti caini si capre 1/10
35511 cutit inferior (piaptan) 1 mm, 31 dinti blana 1/10

Cutite de rezerva 
pentru ECONOM II

Num. art. Descriere RON

18186 Maşină de tuns FarmClipper 3 1/3
18187 Set de lame de tuns 31/15 dinţi 1/100

Maşină de tuns FarmClipper 3
• maşină de tuns universală pentru bovine şi cai • motor puternic 
de 200 de waţi • distribuire optimă a greutăţii pentru un lucru fără 
oboseală • design atrăgător, ergonomic • cu set de lame

Date tehnice

Tensiune de alimentare: 220 - 240 V AC / 50 Hz
Putere motor: 200 W
Greutate fără cablu: 1190 g
Nivel de zgomot: 85 dB (A)
Viteză de tăiere: 3.000 curse duble/min.

Num. art. RON

35474 1

31

15

18187

35501

35502

35503

35504

35505

35506

35508

35510 35511

18 17 23 51

31 18 23 24 31
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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 simpla a 
cutitelor! • 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. RON

185552 1/6

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 • Diferite tipuri de cutite de schimb • Schimbare simpla a 
cutitelor! • 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

Cu II trepte de viteza pentru mai multa flexibilitate

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

Seturi de cutite Cryogen-X®

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.

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

Num. art. Lungime de tăiere RON

1892620 3 mm 1/12/48
1892621 6 mm 1/12/48
1892622 13 mm 1/12/48
1892623 18 mm 1/12/48
1892624 25 mm 1/12/48
1892625 32 mm 1/12/48

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

pentru Golden A5, A6, PowerPro Ultra şi PRO3000i

18555

185552

1891900 1891901 1891902 1891903

1891904 1891905 1891906 1891910

1891913 1891914 1891916

1891917 1891918 1891944

1892620

1892625

1891911

1891919
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Num. art. RON

18559 1/6

Masina de tuns Oster PowerMax 2-speed

• Carcasa cu maner ergonomic • Carcasa cu suprafata eleganta din tabla • Cu suprafata gumata pe verso pentru o 
prindere buna • Greutate optima pentru tundere usoara • Foarte silentioasa cu motor 230 V! • Cu II trepte de viteza 
pentru mai multa flexibilitate • Se potrivesc toate cutitele de tip A5 si Power Pro • Foarte rezistenta! • Se livreaza 
fara cutite!

Treapta 1: 1900 ture/min.
Treapta 2: 3300 ture/min.
Tensiune: in 230 V, out 24 V
Lungime cablu: 3,6 m

Max Comfort - Max Power - Max Speed

Maşină de tuns A6
Noua familie de produse A6™ convinge prin numeroase inovaţii:
•  noul concept de motor compensează automat variaţiile de tensiune. Astfel, motorul 

funcţionează mai uniform şi cu un consum redus de curent electric! Concluzia: motorul are o 
durată de viaţă mai lungă!

• sistemul antivibraţii, înscris pentru brevet, reduce uzura articulaţiilor
• sistemul de acţionare, înscris pentru brevet, asigură un rezultat şi mai bun al tunderii
• 3 niveluri de putere

Maşină de tuns animale de înaltă putere, compactă, cu 3 trepte
• cu motor nou de înaltă putere, cu emisii de zgomot şi emisii de căldură reduse
• cu 3 niveluri pentru 3.100/3.600/4.100 curse duble per minut, pentru toate tipurile de blană
• design ergonomic, compact
• compatibil cu toate capurile de tundere Oster™ A5™
• greutate de doar 370 grame (fără cablu)
• cuţitul de tundere nu este inclus în pachetul de livrare

motor de înaltă performanţă cu 3 trepte

Substanţă activă:

Nivelul de putere maxim:
4.100 curse duble pentru  
blană groasă

Nivelul de putere mediu:
3.600 curse duble pentru blană 
semigroasă

Nivelul de putere minim:
3.100 curse duble pentru tunderea până 
la piele sau pentru blană subţire

Num. art. Descriere Utilizare pentru RON

18566 A6 Comfort
pentru timpi lungi de aplicare,  

de ex. tunderea cailor
1/6

18567 A6 Slim pentru timpi de utilizare mai reduşi, de ex. tunderea 
unor porţiuni mai mici sau pentru medici veterinari 1/6

Nou!

extrem de 
subţire, fiind 
astfel ideală 
pentru timpi 
de utilizare mai 
reduşi

ideal pentru timpi 
lungi de aplicare

Scanaţi codul QR şi 
vizualizaţi video sau 
intraţi pe www.kerbl.de!

Scanaţi codul QR 
şi vizualizaţi video 
sau intraţi pe 
www.kerbl.de!

3,66 metri cablu 
pentru flexibilitate 
maximă

3 trepte 
(3.100/3.600/4.100 
curse duble per minut)

amortizoarele de vibraţii 
integrate reduc uzarea 
articulaţiilor în urma 
lucrărilor zilnice

design ergono-
mic, compact

aliaj de zinc 
pentru reducerea 
căldurii şi a 
greutăţii

sistem de 
acţionare pentru 
rezultate de 
tundere optime

compatibil cu toate 
capurile de tundere 
Oster™ A5™
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Num. art. Descriere RON

18561 Maşină de tuns cu baterie/priză PRO600i 1/6
18563 Cap de tuns de schimb din inox 1/12/48

Maşină de tuns cu baterie/priză PRO600i
• noua maşină pentru tuns de detaliu  • motor silenţios şi baterii cu ioni de litiu pentru funcţionare până la 2 ore • utilizabilă 
cu sau fără cablu • cap de tuns reglabil din inox ce permite până la cinci lungimi de tăiere (0,25 - 2,4 mm), reglare facilă prin 
inelul rotativ • design ergonomic cu inserţii speciale anti-alunecare şi greutate redusă pentru o manipulare facilă şi o utilizare 
neobositoare • patru piepteni incluşi pentru lungimi de păr de 3, 6, 9 sau 13 mm oferă posibilitatea unor stiluri individualizate 
• un set de piepteni cu înălţimi de tăiere de 16, 19, 22 şi 25 mm se poate comanda ca accesoriu (18565) • pe scurt: PRO600i 
oferă o combinaţie optimă de putere şi eficacitate pentru profesionişti!

Tehnologie cu ioni de Litiu:
• până la 2 ore de funcţionare cu o singură încărcare • pierdere minimă de încărcare şi transfer optim al curentului • fără 
“efect de memorie” şi astfel poate fi încărcată în orice moment • scade numărul de încărcări şi pierderi de încărcare în timpul 
intervalelor de funcţionare

Incluse în pachet: cap de tuns reglabil, protecţie cap de tuns, ulei, încărcător, perie de curăţare, 4 piepteni de inox

Tehnologie cu ioni de Litiu

Date tehnice

Putere motor: 4200 Rot/min
Timp de încărcare: 2 h
Timp de tundere: până la 2 h
Greutate: cca. 240 g

Num. art. Descriere RON

18564
pentru înălţimi de tundere  

de 3, 6, 9, 13 mm
1/36

18565
pentru înălţimi de tundere  

de 16, 19, 22, 25 mm
1/36

Set piepteni
• adecvat pentru Oster PRO600i

Num. art. RON

18562 1/6

Maşină de tuns animale de mare putere cu acumulatori PRO3000i
• Oster™ PRO3000i oferă Power şi Balance la o greutate redusă • design ergonomic • această maşină de tuns de mare putere 
realizează 3.000 de curse duble pe minut cu motorul său silenţios  • bateria cu ioni de Litiu demontabilă permite tunderea 
continuă timp de 2 ore cu o singură încărcare  • Oster™ PRO3000i este perfectă pentru tunderea completă şi în detaliu şi este 
compatibilă cu toate capurile de tuns A5™, inclusiv cu modelele late • este livrată cu o baterie cu ioni de litiu

Tehnologie cu ioni de Litiu:
• până la 2 ore de funcţionare cu o singură încărcare • pierdere minimă de încărcare şi transfer optim al curentului • fără “efect 
de memorie” şi astfel poate fi încărcată în orice moment • scade numărul de încărcări şi pierderi de încărcare în timpul interval-
elor de funcţionare

Tehnologie cu ioni de Litiu

Capul de tuns nu este inclus în pachetul de livrare -  
capurile de tuns potrivite Oster Golden A5, PowerPro Ultra

Date tehnice

Putere motor: 3000 Rot/min
Timp de încărcare: 1 h
Timp de tundere: până la 2 h

Scanaţi codul QR şi 
vizualizaţi video sau intraţi 
pe www.kerbl.de!

Scanaţi codul QR şi vizualizaţi 
video sau intraţi pe www.kerbl.de!

18564  3 mm 18564  13 mm

18565  16 mm 18565  19 mm 18565  22 mm 18565  25 mm

18564  6 mm 18564  9 mm
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Num. art. RON

18558 1/6

Adaptor PowerPro Ultra pentru cablu 
de retea 230 V
• 230 Volt • Transforma masina Power Pro Ultra intr-o masina 
puternica cu racordare la reteaua de 230V • Se reduce greutatea 
in comparatie cu acumulatorul • Cu 3 m de cablu si stecker pentru 
transformator

Set de cutite pentru PowerPro Ultra
Procedeul de călire criogenică asigură o durabilitate extremă.
• Suprafata de tundere cu 30% mai mare decat cea standard

Num. art. Descriere Utilizare pentru RON

1891650 MEDIUM 2,8 mm Tundere perfecta pana la piele! 1/12/48

1891651 FINE 1,6 mm Tundere perfecta pana la piele! 1/12/48

1891652 COARSE 3,2 mm Tundere medie 1/12/48

1891653 BLOCKING Tundere perfecta prin blana deasa si groasa 1/12/48

1891654 OPTI-BLOCK Tundere blana deasa si groasa, bun la schimbarea blanii! 1/12/48

Num. art. Descriere RON

18548 PowerPro Ultra inclusiv lamă 1891944 1/6

PowerPro Ultra
...profesional, uşor, eficient!
• 3.300 de curse duble asigură reducerea producerii căldurii la lame • cu 15% 
mai uşor decât modelul precedent! •  carcasa soft touch previne alunecarea şi 
asigură o priză mai bună • Timp de tundere - pana la 60 min. cu acumulatorul 
incarcat • Timp de incarcare acumulator: 40 min. • Tehnologie de acumulator 
noua! Protejeaza acumulatorul de "efectul de memorie" al bateriilor chiar si la 
incarcari mai dese (inainte de golire) • Se livreaza fara cutite! • Alternativ se 
potrivesc şi toate seturile de lame Golden A5!

Se livrează inclusiv 1 acumulator, încărcător, cablu şi ustensile de curăţat într-o trusă din aluminiu.

1891650 1891651 1891652 1891653 1891654
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Num. art. Descriere RON

1827 masina de tuns CLAM SHELL 1/12
18271 set cutite de rezerva 1/12

Set de maşini de tuns Clam Shell 1400
• robustă şi maniabilă - design impresionant • reglare a lungimii de tundere MultiClick® de la 0,1 până la 
3 mm • lăţimea pieptenului de tundere 46 mm • sistem de acţionare cu ancoră oscilantă, robust şi durabil 
• set de lame din oţel inox profesional • Accesorii: 4 piaptane distantiere epntru lungimi de 4,5, 9, 14, si 
19 mm, protectie cutite, perie, ulei de ungere

Date tehnice

Funcţionare cu curent electric: 230 - 240 V, 50 Hz
Motor: sistem de acţionare cu ancoră oscilantă
Cablu: 2 m
Dimensiuni: 175 x 72 x 50 mm
Greutate: 520 g

Num. art. Descriere RON

1847 masina de tuns REX 1/6
1866 set cutite de rezerva 1/12

Masina de tuns Rex
• sistem de acţionare de precizie, puternic, fără vibraţii şi silenţios • mentenanţă redusă şi durată de viaţă 
lungă • reglare a lungimii de tundere de la 0,1 până la 3 mm • lăţimea pieptenului de tundere 46 mm  
• set de lame din oţel inox profesional • accesorii: 2 pieptene cuplabile pentru lungimi de 6 si 9 mm, 
protecţie a lamelor, perie de curăţare, ulei de ungere

Date tehnice

Funcţionare cu curent electric: 220 - 240 V, 50 Hz
Motor: sistem de acţionare cu ancoră oscilantă
Cablu: Cablu rotund de 3 m
Dimensiuni: 180 x 67 x 42 mm
Greutate: 620 g

Num. art. Descriere RON

1845 Masina profesionala max 45 1/6
18585 Cap de tuns 3,0 mm / 40 mm 1/12

Masina profesionala max 45
• Motor robust 45 W • Foarte silentios, cu vibratii minime! • Cu 2 trepte de viteza • Maner egonomic 
pentru manuire usoara, greutate mica • răcire optimă prin filtru de aer • buton alternativ pentru o curăţare 
şi o înlocuire facilă. • inclusiv cap de tuns

Date tehnice

Tensiune reţea: 230 - 240 V, 50 - 60 Hz
Viteză de tăiere: 2.400/3.000 U/min.,
Cablu: Cablu rotund de 3 m
Greutate: 450 g

Num. art. Lungime de tăiere RON

18582 0,05 mm 1/12
18581 0,1 mm 1/12
18583 1 mm 1/12
18584 2 mm 1/12
18585 3 mm 1/12
18586 5 mm 1/12
18587 7 mm 1/12
18588 9 mm 1/12
18594 2,5 mm 1/12

Set cutite de rezerva
pentru Oster A6, Golden A5 şi PRO3000i, Moser max45

18271

1866

18581 18582 18583 18584 18585

18586 18587 18588 18594
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Num. art. Descriere RON

1876 masina de tuns Styling III 1/6
18591 Cap tăietor de schimb pentru Styling II + III 1/12

Masina de tuns Styling III (retea + acumulatori)
• Pentru tundere profesionala de zi cu zi • Design ergonomic pentru o manuire usoara! • sistem de schimbare 
rapidă a lungimii de tăiere printr-un element central de comandă, cu 3 trepte de la 0,7 la 3 mm • lăţimea piep-
tenului de tundere 46 mm • Timp de tundere pe acumulator: cca. 70 min • Cu bec de control • Se poate utiliza 
si la retea 230 V • set de lame din oţel inox profesional • tehnologie de şlefuire foarte precisă pentru durabilitate 
foarte mare "Made in Germany" • Accesorii: 4 piaptane distantiere pentru lungimi de 3, 6, 9, 12 mm,  incarcator, 
perie, ulei de ungere

Date tehnice

Funcţionare cu curent electric: 220 - 240 V, 50-60 Hz

Motor:
motor c.c. puternic,  
cca. 4500 rot./min. (rpm)

Timp de funcţionare: încărcat până la 70 min.
Timp de încărcare: cca. 14 h
Dimensiuni: 170 x 50 x 45 mm
Greutate: cca. 280 g

Num. art. Descriere RON

1849 masina pe baza de acumulatori Arco inclusiv cutite 1/6
18590 Cuţit de rezervă 0,7 - 3 mm / 40 mm 1/12

Maşină de tuns cu acumulator Arco
• utilizare fără pauză, de mare putere datorită celor două acumulatoare 
interschimbabile. Durata de utilizare a acumulatorului până la 100 min. 
• set de lame din oţel inoxidabil şlefuite cu precizie, pentru o durată de 
funcţionare foarte mare. Detaşare uşoară, fără ajutorul uneltelor, pentru o 
curăţare confortabilă şi facilă! • reglare integrată a lungimilor de tundere 
la setul de tundere, de 0,7 – 3 mm • capacitate de funcţionare constantă 
datorită tehnologiei flexibile cu acumulator de schimb. 2 acumulatoare XL 
incluse!

Date tehnice

Tensiune de funcţionare: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Motor:
motor c.c. puternic 2,4 V,  
cu amortizarea zgomotului

Viteză de tăiere: 5.000 rot./min. (rpm)
Timp de tundere: până la 100 min.
Timp de încărcare: 75 de minute, încărcare rapidă, acumulator de rezervă
Greutate: cca. 250 g (cu set de tăiere)

Num. art. Descriere RON

1838 masina pe baza de acumulatori Adelar 1/4
18590 Cuţit de rezervă 0,7 - 3 mm / 40 mm 1/12

Masina pe baza de acumulatori Adelar
• maşina de tuns cu acumulator profesională, cu două acumulatoare de rezervă 
foarte puternice • semnalizare a stării acumulatorului prin LED • staţie de încărcare 
cu LED de control al stării de încărcare • Masina este conceputa pentru interventii 
veterinare si tunderi scurte • funcţie de confort easy-cleaning: detaşaţi capul de 
tuns şi apăsaţi maneta de curăţare • Pentru tunderi scurte! • inclusiv cap de tuns

Date tehnice

Viteză de tăiere: 5.000 rot./min. (rpm)
Timp de tundere: până la 80 min.
Timp de încărcare: 75 de minute, încărcare rapidă, acumulator de rezervă
Greutate: cca. 280 g (cu set de tăiere)

18590
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Num. art. Cuprins CCM RON

18951 400 ml 1 1/12

CleanSpray

• Curata efectiv parul si murdaria dintre cutite! Pentru curatirea primara a masinilor de tuns! 
• Pentru o tundere mai buna!

Num. art. Cuprins RON

1850488 100 ml 1/50/200
1850489 500 ml 1/20

Ulei de ungere special
• Conceput special pentru masini de tuns profesionale! • Asigura o ungere 
perfecta a mecanismelor • Se poate utiliza la toate masinile de tuns!

Num. art. Cuprins CCM RON

18952 500 ml 1 1/12

CoolSpray

• Raceste, unge si curata! • Pentru o tundere mai buna! Cutitele raman 
ascutite mai mult timp! • Curata  parul si murdaria dintre cutite!  
• Ajuta si la dezinfectie impotriva parazitiilor!

Num. art. Descriere RON

1840 Maşină de tuns cu acumulatori Avalon 1/5
18594 Cap de tuns 2,5 mm / 62 mm 1/12

Masina de tuns Avalon
• capacitate mare (80 W) maşină de tuns animale pentru cai cu pachet de acumulatori 
• cu clemă practică pentru curea • cap de tuns profesional: set de tăiere alternativ de 
precizie • prin cureaua de abdomen inclusă în pachetul de livrare, pachetul de acumula-
tor poate fi transportat confortabil la corp, fără a folosi mâinile • inclusiv cap de tuns

Date tehnice

Viteză de tăiere: 3.000 Rot/Min (rpm)
Timp de tundere: cca. 2,5 - 3,0 h
Timp de încărcare: cca. 2,5 h
Greutate: cca. 580 g (cu set de tăiere şi cablu)

Spray de curăţare pentru lame

Spray de curăţare şi lubrifiere pentru lame

Num. art. Descriere RON

18180 Masina de tuns pe baza de acumulatori model ONYX 1/20
18181 set cutite de rezerva 1

Masina de tuns pe baza de acumulatori model Onyx
• Rezultate foarte bune prin cutit ceramic! • Acumulator puternic pentru intrebuintare 
lunga • Sistem de schimbare rapida a inaltimii de taiere, de la 0,8 la 2 mm, cu buton 
rotativ • Accesorii: 4 piaptane distantiere pentru lungimi de 3, 6, 9, 12 mm,  incarcator, 
perie, ulei de ungere • Pentru tundere de durata scurta

Date tehnice

Putere motor: 6900 rot/min
Timp de încărcare: 5 ore

18594

18181
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Num. art. Cuprins Culoare RON

20122 200 ml verde 1/12 2.880
20123 200 ml albastru 1/12 2.880
20124 200 ml rosu 1/12 2.880
20148 400 ml verde 1/12 1.512
20149 400 ml albastru 1/12 1.512
20150 400 ml roşu 1/12 1.512
20156 500 ml rosu 1/12 1.344
20157 500 ml verde 1/12 1.344
20158 500 ml albastru 1/12 1.344

Spray de marcat TopMarker
• Pentru marcare bovine, porci sau capre • Marcare de coloratie puternica 
si cu uscare rapida. Calitate super! • pentru oi recomandăm sprayul nostru 
special pentru marcarea oilor

Cu uscare rapidă şi culoare intensă!

Num. art. Culoare CCM RON

20620 albastru - 10 1/10/100 5.000
20620/2 albastru 2 1 1 -
20621 rosu - 10 1/10/100 5.000

20621/2 roşu 2 1 1 -
20622 verde - 10 1/10/100 5.000

20622/2 verde 2 1 1 -
20623 galben - 10 1/10/100 5.000
20624 portocaliu - 10 1/10/100 5.000
20625 violet - 10 1/10/100 5.000
20626 negru - 10 1/10/100 5.000

Creion de marcaj TopMarker
• Pentru marcarea pe timp scurt a animalelor • Cu putere de acoperire 
buna • extrem de rentabil • Utilizare: iese prin rotire • cca. 60 ml

Num. art. RON

20170 1/120

Mâner doze spray SprayMaster 
pentru sprayul de marcare
• ajutorul de pulverizare pentru aplicarea confortabilă a 
sprayurilor de colorare şi marcare • pentru lucrul curat şi 
eficient cu toate dozele obişnuite de spray • ajutorul de 
pulverizare permite o utilizare profesională, similar unui 
pistol de vopsit, vă ajută să prelucraţi fără efort şi suprafeţe 
mai mari  • protejează mâinile lucrătorului

La cerere livrăm toate ştifturile cu inscripţiile dumneavoastră!
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Num. art. Culoare CCM RON

201 rosu 10 1/10/50 5.000
202 verde 10 1/10/50 5.000
203 albastru 10 1/10/50 5.000
204 violet 10 1/10/50 5.000
205 negru 10 1/10/50 5.000

20600 portocaliu 10 1/10/50 5.000
20601 galben 10 1/10/50 5.000
20602 alb intens 10 1/10/50 5.000

Creion de marcare indelungata cu ceara RAIDL
• Pentru marcarea la rapida la bovine, porci, capre sau oi 
• Calitate consacrata! • In tub din plastic cu surub rotativ  
• Calitate super! • cca. 60 g

Creioanele se pot personaliza cu  
firma dvs la comanda mai mare  
decat 1000 buc!

Num. art. Cuprins Culoare RON

2015 400 ml rosu 1/12 1.512
20152 400 ml albastru 1/12 1.512
20151 400 ml verde 1/12 1.512
2027 400 ml galben 1/12 1.512

20126 400 ml negru 1/12 1.512
20127 400 ml violet 1/12 1.512
20128 400 ml portocaliu 1/12 1.512
20129 400 ml maron 1/12 1.512

Spray de marcat RAIDEX
• Pentru marcarea la bovine, porci sau capre • Pentru oi recomandam 
sprayul de marcaj conceput special! (Vezi capitolul oi!)

cu uscare rapidă şi culoare intensă

verificat timp de decenii

Num. art. Cuprins RON

1918 1000 ml 1/6

Tus pentru tatuaje
• Culoare neagra • Nu este periculos pentru om sau animale! • Uscare rapida, coloratie 
intensa! • Pentru marcare direct pe blana • Pentru set de tatuaj 1919 (pag 221)

Num. art. RON

208 1/10/300

Foarfeca pentru marcaje
• Material otel inox cu varf curbat • Lungime 19 cm

Oţel inoxidabil

Num. art. RON

1919 1/30

Set de numere pentru vopsit
• fabricate din aluminiu • pentru marcarea vitelor sau a carnurilor cu tus pentru 
tusiera • clasa de marime : 10 cm • setul este alcatuit din 10 cifre (0 - 9)
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Num. art. Culoare RON

2089 galben 10 1/100
20892 rosu 10 1/100
20893 albastru 10 1/100
20894 verde 10 1/100
20895 amestec 10 1/100

Bratari de marcaj detasabile cu scai
• Fixare detasabila cu scai • Lungime 36 cm  
• Pentru marcarea bovinelor in stabulatie libera

Num. art. Culoare CCM RON

20110 galben 10 1/10/200
20111 rosu 10 1/10/200
20112 albastru 10 1/10/200
20113 verde 10 1/10/200
20114 portocaliu 10 1/10/200

Bratari de marcaj detasabile
• Pentru marcare indelungata • din material plastic de calitate superioară 
• Fara numerotare! • Lungime 37 cm • Pentru marcarea bovinelor in 
stabulatie libera

Originalul - patentat!

Usor de desfacut cu mana!

Scanaţi codul QR şi 
vizualizaţi video sau 
intraţi pe www.kerbl.de!
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Num. art. Lungime RON

20887 90 cm 1/10/150
20889 120 cm 1/10
20878 135 cm 1/10

Curea pentru marcaj la gat
• Alb/negru • Catarama speciala • Latime 40 mm

Num. art. Lungime RON

20868 120 cm 1/10
20869 135 cm 1/10

Curea pentru marcaj la gat
• Albastru • Catarama din otel • Latime 40 mm

Num. art. Lungime RON

2088 130 cm 1/10

Curea pentru marcaj la gat
• Alb cu dungi negre • Latime 40 mm

Num. art. Lungime RON

20898 120 cm 1/10
20866 135 cm 1/10

Curea pentru marcaj la gat
• Verde/alb • Catarama din otel • Latime 40 mm

Num. art. Lungime Culoare RON

20859 130 cm negru 1/10/100
20852 130 cm verde 1/10/100
20853 90 cm verde 1/10/100
20854 130 cm albastru 1/10/100
20855 90 cm albastru 1/10/100

Curea pentru marcaj la gat
• Catarama din plastic • Latime 40 mm

20859

20853

20855
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Num. art. Lăţime Lungime RON

27551 30 mm 55 cm 1/10
27553 30 mm 85 cm 1/10
27555 40 mm 55 cm 1/10
27556 40 mm 65 cm 1/10
27557 40 mm 90 cm 1/10
27559 40 mm 110 cm 1/10
27560 40 mm 120 cm 1/10

Curele pentru talangă
cu cataramă cu dorn rotund
• din material hipoalergenic, de calitate superioară • calitate rezistentă la 
fricţiune şi la UV • curea din 100% poliester •  cataramă robustă, placată cu 
alamă • cu sfoară de fixare pentru fixarea sigură a tălăngii

rezistente la fricţiune şi la UV

Num. art. Lăţime Lungime RON

27571 50 mm 110 cm 1/10
27572 50 mm 120 cm 1/10
27574 60 mm 110 cm 1/10
27575 60 mm 120 cm 1/10
27576 70 mm 110 cm 1/10
27577 70 mm 120 cm 1/10
27578 80 mm 120 cm 1/10

Curele pentru talangă
cu cataramă cu dorn rotund dublu
• din material hipoalergenic, de calitate superioară • calitate rezistentă 
la fricţiune şi la UV • curea din 100% poliester • cataramă robustă, 
placată cu alamă • cu sfoară de fixare pentru fixarea sigură a tălăngii

rezistente la fricţiune şi la UV

Curele pentru talangă

0 1 2 3 4 5 6 până la 9 7 8

galben 208850 208851 208852 208853 208854 208855 208856 208857 208858
portocaliu 208860 208861 208862 208863 208864 208865 208866 208867 208868

roşu 209410 209411 209412 209413 209414 209415 209416 209417 209418

Culoare CCM RON

galben 10 1/10/1000
portocaliu 10 1/10/1000

roşu 10 1/10/1000

Numere pentru marcat animale
• De la 0 la 9 • Se introduc pe cureaua de gat pentru 
recunoasterea numarului de la distanta! • setul 10
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Num. art. RON

32567 1 140

Baton de sare cilindrica cu minerale Equisal
• 2 buc. de cate 3 kg • Pentru cai • Cu seleniu si zinc! 
• Bun pentru ferme biologice • Pentru reglare ph si 
tensiune  • Stimuleaza muschii si nervii • pentru sănătate 
şi performanţă

Num. art. Culoare RON

3247-5 negru 1 250

Suport pentru sare patrat
• Din plastic • Finisare buna • Dimensiuni: 23 x 22 cm 
• dimensiuni interioare: 19,5 x 19,5 cm

Num. art. RON

32472 1 150

Suport din metal sare de lins
• Zincat termic • Dimensiuni: 20,5x20,5x23 cm

Num. art. RON

321554 1/6

Sare de lins Himalaya
• sare de lins naturală din Himalaya*  
• cca. 2,5 kg • conţine minerale şi oligoelemente

* sarea cristalizată Himalaya nu provine din Munţii Himalaya, ci dintr-o zonă 
deluroasă aflată la o distanţă de cca. 200 - 300 km, din nordul Pakistanului.

Num. art. Descriere Culoare RON

32479 suport pentru sare fara cilindru plastic verde închis 1 150
32480 suport pentru sare cu cilindru plastic verde închis 1 150

Suport pentru sare
• Suport pentru sare din material plastic special, rezistent la socuri! 
• Pentru diferite forme de sare - rotund sau patrat • Cu cilindru 
plastic detasabil pentru batoane de sare cilindrica pana la 3 kg (de 
ex. Equisal) • Dimensiuni L x lăţ. : 18,5 cm x 19 cm

Patentat!

pentru bucăţi mari de sare de lins
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Num. art. Cuprins RON

3257 6 l 1 200

Hranitoare pentru vitei, oi sau capre
• Ideala pentru hrana solida in timpul alaptarii 
• Dimensiuni: la 23 x h 12/21 x ad 22 cm

Num. art. Cuprins RON

32460 9 l 1 150

Hranitoare pentru hrana solida manzi
• Din plastic rezistent la socuri • cu dop de scurgere 
• Dimensiuni: la 33 x h 33,5 x ad 28 cm

Num. art. Descriere RON

3258 hranitoare fara margine de protectie 1 100
32582 hranitoare cu margine de protectie 1 100
32581 margine de protectie de rezerva 1/25 200

Hranitoare
• Din plastic rezistent la socuri • dreptunghiulara  
• Dimensiuni: la 42 x h 32 x ad 30 cm • capacitate cca. 15 litri

Hranitoare de colt
• Inclusiv margine de protectie • Dimensiuni: la 60 x h 30 x ad 45 cm 
• Marginea de protectie nu este montata! • capacitate cca. 31 litri

Num. art. Descriere RON

32592 hranitoare de colt 1 50
32591 margine de protectie de rezerva 1/25 150

Num. art. Cuprins RON

32465 9 l 1 30

Hranitoare manzi
• Din plastic rezistent la socuri • cu dop de scurgere  
• Dimensiuni: la 33 x h 33,5 x ad 28 cm • Gratiile se pot demonta!
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Num. art. Cuprins RON

323480 13 l 1 160

Hranitoare din plastic HangOn 13 l
• Hranitoare universala pentru montare pe tarc cu grosime de pana la 40 mm • din plastic solid 
• cu suporturi stabile din plastic • Dimensiuni: lungime 28 cm, grosime 37 cm (fara suportul de 
31 cm), H 32 cm

Num. art. Cuprins RON

323481 8 l 1/10 216

Hranitoare din plastic HangOn 8 l
• Hranitoare universala pentru montare pe tarc cu grosime de pana la 40 mm  
• din plastic solid • format practic, cu toarta si canal de scurgere • cu suporturi stabile din plastic 
• Dimensiuni: lungime 27 cm, grosime 35 cm (fara suportul de 27 cm), H 25 cm

Num. art. Cuprins RON

323492 8 l 1 200

Hranitoare mare cu grilaj
• Ideala pentru oi sau capre • Cu grilaj pentru o hranire controlata  
• Din material plastic de calitate • Se poate monta pe tarc cu grosimea de 
pana la 5 cm • Volum cca. 8 l • Dimensiuni: lungime 95,5 cm, grosime 21 cm 
(fara suportul de 14,5 cm), H 12 cm

Num. art. Cuprins RON

3268 42 l 1 60

Iesle lungă pentru furaj
cu agăţare
•  deosebit de stabilă din material plastic ranforsat cu fibre de sticlă •  urechi de 
agăţare deosebit de puternice •  potrivită pentru suport de iesle 14386 pentru gard de 
iglu de mari dimensiuni • se potriveşte aproape pe fiecare instalaţie 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

Num. art. Cuprins Culoare RON

323539 45 l verde 1/10

Adăpătoare & hrănitoare
• dotată cu 2 mânere rezistente din polipropilenă • cu capacitate de până la 
45 de litri, această adăpătoare este utilizabilă în cele mai diverse scopuri, pe 
păşune sau în grajd • din plastic stabil, aproape indestructibil şi casant

Num. art. Cuprins RON

323466 15 l 1/5 80

Troacă de furaj din cauciuc
cu agăţare
• troacă de furaj transportabilă pentru suspendare în dispozitive cu grosimea de până la 50 mm 
• amestec de cauciuc aproape indestructibil, pentru cele mai dure utilizări • ideală pentru grajd 
sau păşune • calitate verificată: adecvată pentru utilizarea în domeniul furajelor! • înainte de 
prima utilizare spălaţi-o temeinic cu un detergent lichid neutru
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Num. art. Culoare RON

323487 mov 1 180
323488 portocaliu 1 180
323489 albastru 1 180
323490 verde 1 180
323493 negru 1 180

Găleată de furaj şi apă FlatBack
• cantitatea de umplere cca. 20 litri • pentru păşune, grajd, dar şi pe drum în 
trailerul de animale • găleată extrem de robustă din material plastic aproape 
indestructibil • spatele aplatizat permite utilizarea ca găleată pentru furaj (suport 
de perete 321215) • inclusiv scală

Num. art. RON

321215 1/45

Suport de siguranţă FlatBack
• din metal stabil pentru sarcini extreme • cu închizătoare de 
siguranţă pentru fixarea găleţii • este potrivită şi pentru alte 
găleţi din acelaşi tip constructiv

Num. art. Cuprins Culoare RON

323530 12 l verde 1/10
323531 12 l liliachiu 1/10
323532 12 l rosu 1/10
323533 28 l albastru 1/10
323534 28 l galben 1/10
323535 28 l rosu 1/10
323536 42 l albastru 1/10
323537 42 l galben 1/10
323538 42 l rosu 1/10

Galeata flexibilă FlexBag
•  troacă din material plastic robust, dar extrem de flexibil • cu utilizare 
universală, atât pe păşune şi în grajd, ca găleată pentru furaj, transport sau de 
curăţare, cât şi în casă şi grădină • cu două mânere pentru transport simplu

Num. art. Descriere RON

323505 Găleată pentru hrană, verde 1 350
29935 Capac pentru găleată pentru hrană, negru 1 -

Găleată pentru hrană
cu orificii de aerisire
• găleată fiabilă din material plastic cu găuri de aerisire • ideală pentru depozitarea fructelor 
proaspete sau a legumelor • găurile previn condiţiile nefavorabile de depozitare în găleată şi 
menţin prospeţimea bunurilor depozitate pentru o perioadă mai lungă • volum: 12 litri  
• capacul, care va fi comandat separat, protejează conţinutul găleţii împotriva dăunătorilor

Nou!

Num. art. Descriere Cuprins RON

324811 Vas pentru hrană, gri 6 l 1/5
324812 Vas pentru hrană, verde 6 l 1/5
324820 Capac pentru vas pentru hrană, alb - 1/5

Vas pentru hrană
• vas utilizabil universal pentru hrană • material plastic rezistent la 
şocuri mecanice şi la temperatură • adecvate pentru contactul cu 
alimentele • capacitate de umplere de circa 6 litri • vasul şi capacul 
pot fi ştanţate la cerere

Nou!

Scanaţi codul QR şi 
vizualizaţi video sau 
intraţi pe www.kerbl.de!
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Num. art. Cuprins RON

32483 35 l 1 16

Hranitoare dreptunghiulara din otel zincat
• Dimensiuni: la 45 x h 34 x ad 24 cm • Din otel zincat • Foarte solida, 
pentru rezistenta maxima! • Cu tevi rotunde pe margini pentru protectie 
animale • cu dop de scurgere 15 mm

Num. art. Cuprins RON

32482 35 l 1 16

Hranitoare pe colt din otel zincat
• Dimensiuni: la 44 x h 44 x ad 24 cm • Zincare termica • Foarte solida, 
pentru rezistenta maxima! • Cu tevi rotunde pe margini pentru protectie 
animale • cu dop de scurgere 15 mm

Num. art. Cuprins RON

32484 28 l 1 16

Hranitoare semirotunda din otel zincat
• Dimensiuni: la 55 x h 35 x ad 24 cm • Zincare termica • Foarte solida, 
pentru rezistenta maxima! • Cu tevi rotunde pe margini pentru protectie 
animale • cu dop de scurgere 15 mm

Num. art. Descriere RON

32490 44 x 38 x 23 cm, montare dreaptă 1 36

Troacă rotundă din oţel inoxidabil
• troacă rotundă din oţel superior, inoxidabil • capacitate de umplere 
de circa 18 litri • cea mai facilă curăţare graţie dopului de scurgere 
de 15 mm • construcţie de susţinere din metal zincat galvanic, pentru 
montare pe perete • fără riscuri de rănire la colţuri sau muchii

Num. art. RON

32498 1/100/300

Dop pentru hranitori
• simplu şi înşurubabil în siguranţă prin filetul M12x18  
• adecvat pentru hranitorile 32460, 32465, 32482, 32483, 32484

Num. art. Descriere RON

32495 44 x 38 x 23 cm, montare dreaptă 1 36
32496 37 x 37 x 24 cm, montaj în colţ 1 45

Troacă de furaj din aluminiu, rotundă
• troacă de furaj uşoară, cu greutate de numai cca. 3,5 kg 
• lighean cu Ø 35 cm din aluminiu de calitate superioară, 
inoxidabil • volum util cca. 18 litri • cea mai facilă curăţare 
graţie dopului de scurgere de 15 mm • construcţie de 
susţinere din metal galvanizat • fără riscuri de rănire la 
colţuri sau muchii

Nou!
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Num. art. RON

3253 1 36

Hranitoare dreptunghiulara din otel zincat
• Din tabla zincata • Cu margine faltuita 
• Dimensiuni: la 50 x h 35 x ad 22 cm

Num. art. Lu x La x In RON

32703 68 x 41 x 45,5 cm 1 50

Iesle pentru fan
• Din otel zincat • Pentru montare pe 
perete • distanţa între bare: 94 mm

Iesle dublă
• Din otel zincat • Pentru fixare de tarc cu grosimi 
pana la 43 mm • distanţa dintre bare: 77 mm

Num. art. Lu x La x In RON

32702 62,5 x 51 x 48 cm 1 50

Num. art. Lu x La x In Distanţa dintre bare RON

3269 50 x 35 x 22 cm 70 mm 1 100
3270 80 x 45 x 45 cm 88 mm 1 30

Iesle pentru fan
• Din otel zincat • execuţie deosebit 
de stabilă • pentru fixare pe perete

Num. art. Lu x La x In RON

32704 62,5 x 51 x 48 cm 1

Iesle de fân dublă, 40 mm
• distanţă redusă între bare (40 mm) • deosebit de adecvat pentru alimentarea 
grajdurilor de porci cu material din fibre brute • galvanizat • pentru aplicarea pe 
peretele boxei sau pe alt perete până la lăţimea max. 43 mm

Num. art. Lu x La x In RON

32705 67,5 x 41 x 45,5 cm 1

Iesle de fân individuală, 40 mm
• distanţă redusă între bare (40 mm) • deosebit de adecvat 
pentru alimentarea grajdurilor de porci cu material din fibre 
brute • galvanizat • pentru fixare pe perete

Nou!

Nou!

3270

3269
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Num. art. Lu x La x In RON  
14376 194 x 40 x 48 cm 1 20

Iesle pentru fân
• pentru 5 viţei • din metal galvanizat 
la cald • pentru prindere pe perete

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

Num. art. Lu x La x In RON  
32883 70,5 x 30,5 x 70,5 cm 1 12

horseGraze
Automat de furaj pentru cai
horseGraze permite calului să se hrănească în poziţia sa naturală şi în porţii mici. Dacă este 
montată pe sol, în boxă sau în grajd, calul se va hrăni timp de ore dintr-un singur balot de fân. 
Se minimalizează risipa de fân, se alungă plictiseala, iar colicile produse de hrănirea prea rapidă 
aparţin trecutului.
Avantajele horseGraze dintr-o privire: • obligă calul să mănânce mai încet şi în poziţia sa naturală 
• reduce plictiseala • inhalare mai mică de praf  pentru cal • reduce risipa şi fânul rămâne în auto-
mat în loc să cadă pe sol • uşor de montat şi de umplut • model de calitate cu corp metalic stabil, 
galvanizat şi grilaj de hrănire acoperit prin pulverizare

adaptată la specie şi rentabilă

Num. art. Lu x La x In RON

3271 70 x 52 x 61 cm 1 50

Iesle pe colt
• Din otel zincat • pentru fixare pe perete • distanţa între bare: 105 mm

Num. art. Lu x La x In RON

32701 80 x 43 x 67 cm 1 50

Iesle semirotunda
• Din otel zincat • pentru fixare pe perete
• distanţa între bare: sus 115 mm; jos 30 mm
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Num. art. RON  
291256 1

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: cca. L 2,12 x lăţ. 2,12 x H 2,5 m

Vă rugăm să ţineţi seama de 
costurile de transport separate!

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: cca. L 2,12 x lăţ. 2,12 x H 2,5 m

Vă rugăm să ţineţi seama de 
costurile de transport separate!

Prindere în trei puncte  
(cu etrier de protecţie)

Protecţie circulară pentru streaşină Rame stabile din bare pătrate

Recomandare: să aplicaţi un 
strat de vopsea protectoare, 
în cazul în care utilizaţi anu-
mite furaje (de ex. însilozate), 
care pot ataca galvanizarea.
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Num. art. Lungime Lăţime Lăţime ochi RON

291260 3,6 m 2,4 m 4,5 cm 1/6
291261 3,6 m 2,4 m 10,0 cm 1/10
291262 2,8 m 2,8 m 4,5 cm 1/6
291263 2,8 m 2,8 m 10,0 cm 1/12

Plasă pentru furaj
• plasa se prinde peste furaj/balot, încetineşte ritmul de furajare şi 
îmbunătăţeşte hrănirea animalelor, ceea ce are ca efect o digestie 
mai bună • se produce mai puţin praf • hrănire corespunzătoare 
speciei • cu pierderi de furaj mici

Num. art. RON  
291258 1

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

Vă rugăm să ţineţi seama de costurile de transport separate!

Date tehnice

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

Num. art. RON  
291257 1

Iesle rotundă cu 8 locuri de furajare
• 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

Vă rugăm să ţineţi seama de costurile de transport separate!

Date tehnice

Ø exterior: cca. 150 cm
Ø interior: cca. 132,5 cm
Înălţime: cca. 116 cm

Prindere în trei puncte
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Num. art. Descriere RON

221860 adapatoare din otel INOX cu ventil cilindric E21 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

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!) • Cu racord 1/2" de sus sau de jos

debit ridicat de până la 20 l/min

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

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

222020 Bazin de adăpare din fontă G20 1 55
223426 ventil de rezerva 1/20/200 -
22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000

221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60

Bazin de adăpare din fontă G20, emailat
• corp din fontă cenuşie masivă, emailată, cu bazin deosebit de mare şi de 
adânc • diametrul bazinului 225 mm • volumul bazinului 2,0 litri • posibilităţi 
de racordare de sus şi de jos G1/2" • supapă din alamă de calitate superioară, 
cu posibilităţi de reglare continuă pentru presiune diferită a apei din conductă 
(de la 7,5 - 11 l/min. la 3 bar) • greutate 7,4 kg • potrivit pentru montare pe 
perete şi pe bară

emailat

emailat
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8

290 235
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0

75 Ø13.5G1/2"

G1/2"

16
0

260

G1/2"
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G1/2"

320
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0

15
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100
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G1/2"

22365

Cu posibilitate de 
reglare a debitului 
de apa in 3 trepte
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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 11.200

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 • Cu racord 1/2" de sus sau de jos • Greutate 3,7 kg 
• volumul bazinului 1,45 litri • Pentru fixare de perete sau teava

Num. art. Descriere CCM RON

222000 adapatoare fonta cu clapeta model 222000 - 2 1/2 96
22202 ventil de rezerva - 1 1/10/400 11.200

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 
model 222000
• Clapeta din fonta emailata • Cuva mare din fonta emailata  
• vopsire prin pulverizare, de calitate superioară • Cu racord 1/2" de 
sus sau de jos • Greutate cca. 4,5 kg • Pentru fixare de perete sau 
teava • Clapeta blocabila

Num. art. Descriere CCM RON

221600 Bazin de adăpare din fontă G16 - 1 1 120
22202 ventil de rezerva - 1 1/10/400 11.200

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

Bazin de adăpare din fontă cu limbă din inox G16, emailat
• bazin din fontă cenuşie emailată • limbă de apăsare din oţel inoxidabil • posibilităţi de racordare 
de sus şi de jos G1/2" • greutate 3,7 kg • volumul bazinului 1,45 litri • potrivit pentru montare pe 
perete şi pe bară • ambalat individual

Aparatoare universala de protectie pentru adapatori
• Din teava de otel zincat termic • Pentru fixare pe perete!

Velikost 1 (221970) 
potrivit pentru adapatoare

Velikost 2 (221971) 
potrivit pentru adapatoare

22360, 22375, 22378, 22465, 22466, 22500, 22504, 22851, 221500, 221600,  
221853, 221870, 221871, 221874, 222000, 222020, 222030, 222500, 222709

222010, 222005, 221860, 221875,  
222040, 222045, 222050, 222055

emailat

Num. art. Descriere Dimensiune RON

221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 Adâncime: 30 cm, lăţime: 24 cm, înălţime incl. placa de montaj: 20 cm 1/4 60
221971 Colier de protecţie dimensiunea 2 Adâncime: 33 cm, lăţime: 28,5 cm, înălţime incl. placa de montaj: 20 cm 1/4 48
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Num. art. Descriere RON

221871 adapatoare plastic cu clapeta model K71 1 72
223426 ventil de rezerva 1/20/200 -

22501
suruburi curbate cu 
placi de stabilizare

1/25 -

221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60

Adapatoare plastic cu clapeta model K71
• Adapatoare de calitate din plastic rezistent la socuri • Cuva adanca pentru o adapare suficienta 
la bovine • Cu racord de bronz integrat pentru o racordare buna! • Cu racord 1/2" de sus sau de 
jos • Clapeta cu actionare usoara • Montare stabila la perete sau teava • Ventil din bronz cu debit 
mare (cca. 11 l/min la 3 bari) • 4 puncte de fixare

Num. art. Descriere CCM RON

22500 adapatoare de calitate din plastic albastru 2 1/2 160
22504 adapatoare de calitate din plastic verde 2 1/2 160

22501
suruburi curbate  

cu placi de stabilizare
1 1/25 -

22503 clapeta de rezerva din plastic 1 1/10 -
22202 ventil de rezerva 1 1/10/400 11.200

221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1 1/4 60

Adapatoare din plastic
• Cuva adanca din plastic pentru o adapare suficienta la bovine 
• Foarte rezistenta! • 4 puncte de fixare • Cu racord 1/2" de sus 
sau de jos • Montare stabila la perete sau teava  
• Clapeta blocabila • Se livreaza fara accesorii de montare!

Limbă blocabilă

Limbă blocabilă

Num. art. Descriere RON

221875 Adăpătoare P20 1 144
222019 Suruburi forma "U" pentru fixare - pereche 1 -
221971 Colier de protecţie dimensiunea 2 1/4 48

Adăpătoare P20
• adăpătoare din material plastic de calitate superioară (polipropilenă - PP) • ventil de conductă 
uşor de manevrat din alamă • debit reglabil de apă (până la max. 11 litri/minut) • racord de ½ 
ţoli de sus şi jos • cu dopuri de scurgere pentru o curăţare facilă • adecvat pentru montarea pe 
conductă sau perete • volumul bazinului: 2,8 litri
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Num. art. Descriere RON

22190 Adăpător cu plutitor 1 72
22192 Supapă cu plutitor de schimb, presiune ridicată 1/50 1.200

Adapatoare cu nivel constant de apa
• Cuva mare din fonta emailata • volumul bazinului 2 litri • Email de calitate! 
• Capac inoxidabil de protectie a robinetului plutitor • Cu racord 1/2"   
• Se livreaza inclusiv robinet plutitor! • Debit de apa 6,5 litri/min la 2-3 bari

Num. art. Descriere RON

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

Bazin de adăpare cu plutitor S195, emailat
• bazin de adăpare din fontă cenuşie • volumul bazinului 3 litri 
• suprafaţă de calitate, emailată • racord 1/2” • debit de apă 
6,5 litri/minut la 2-3 bar • livrare cu supapă cu plutitor

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

Jgheab de adăpare cu plutitor din material plastic S471
• Verde • Dimensiuni: 32,5 x 24 x 16 cm • Cuva adanca din plastic 
rezistent la socuri! • Volum 6 litri • Cu racord de bronz integrat 
pentru o racordare stabila!

emailat

Num. art. Descriere RON

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

Num. art. Descriere RON

22471 Jgheab de adăpare cu plutitor S471 1 90
224740 Supapă cu plutitor de schimb pentru 22471 1/10 -
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Num. art. Descriere RON

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

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!

Racord: 1/2" 
Debit de apa 7 litri/min (4 bari)
Volum min/max: 5 / 8 litri
Dimensiuni (l/H/A) în cm: 33 x 33,5 x 28

Num. art. Descriere RON

22465 adapatori din fonta model ALLWEILER K/2 1 96
22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000
221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60

Adapatori din fonta ALLWEILER K/2
• Cuva din fonta emailata special, R 1/2 • Cu racord 1/2" de sus sau de jos • Ventil de bronz cu diuza 
schimbabila pentru presiune mare sau mica • Clapeta mare din fonta emailata • Pentru montare 
pe teava se utilizaza accesoriile art. nr. 22365 • 4 puncte de fixare • supapă verificată, din alamă, 
interschimbabilă  (fără modificarea conductei) – poziţionarea supapei conform DIN 1988 • Scurgere 
silentioasa de apa, fara stropire. Nu sperie animalele!

Num. art. Descriere RON

22466 adapatori din fonta model ALLWEILER L/5 1 60
22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000
221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60

Adapatori din fonta ALLWEILER L/5
• Cuva si clapeta din fonta emailata special! • 4 puncte de fixare • Montare simpla • Calitate super! 
• Scurgere silentioasa de apa, fara stropire. Nu sperie animalele! • Cu posibilitate de blocare! 
• Greutate 6 kg • Cu racord 1/2" de sus sau de jos • Ventil de bronz cu diuza schimbabila pentru 
presiune mare sau mica • Adapatoare universala pentru bovine

Num. art. Descriere RON

223426 ventil de rezerva 1/20/200
223410 piesa ventil ALLWEILER 1/500
223427 Conul ventilului din alamă, ALLWEILER 1/1000
223411 ventil original ALLWEILER 1/25/150
223419 accesorii de montare 1 1/4" + 1 1/2" 1
223420 accesorii de montare 2" 1

Accesorii pentru adapatori ALLWEILER

Adăpător cu plutitor S 1010, galvanizat la cald
• adăpător cu plutitor, robust, galvanizat la cald • cu supapă cu plutitor eficientă  
• capacul ventilului pliabil, cu închidere automată • racord la apă de 1/2 ţoli, 
posibil pe stânga sau dreapta

Racord: 1/2" 
Debit de apa 7 litri/min (4 bari)
Volum max: 2,5 litri
Dimensiuni (l/H/A) în cm: 28 x 13 x 26

Num. art. Descriere RON

221090 Adăpător cu plutitor S1090 1 112
22192 Supapă cu plutitor de schimb, presiune ridicată 1/50 1.200

22365

223426

223419
223420223410

22192

22192
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Num. art. Descriere RON

222030 Bazin de adăpare din fontă N20 1 55
22176 ventil de rezerva 1/500 -
22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000
221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60

Bazin de adăpare N20, emailat
pentru presiune scăzută
• bazin special pentru presiune scăzută pentru racordarea la bazine de apă sau la alte 
rezervoare asemănătoare • corp masiv din fontă cenuşie emailată • diametrul bazinului 
225 mm • posibilităţi de racordare de sus şi de jos G1/2" filet interior • complet cu supapă 
de presiune scăzută 22176 • cca. 10 l/min. (0,2 bar) • greutate 7,4 kg • volumul bazinului 
2,0 litri • potrivit pentru montare pe perete şi pe bară

Num. art. Descriere RON

22215 Adapatoare cu nivel constant SN190 1 72
22182 Cu robinet plutitor pentru presiune mica 1/100 800

Adapatoare cu nivel constant SN190
pentru presiune mica!
•  complet cu supapă cu plutitor de presiune scăzută • Din fonta emailata verde 
• Volum 2 l • cu tabla de protectie robinet plutitor din inox • cu racord 1/2" din 
stanga sau dreapta • Greutate 6 kg

Num. art. Descriere RON

22175 adapatoare pentru cisterna de apa 1 100
22176 ventil de rezerva 1/500 -

221753 garnitura 8 colturi 1/300 -

Adapatoare pentru cisterna de apa
Se poate utiliza la toate cisternele • bazin de adăpare din fontă de aluminiu 
fără coroziune Complet cu garnitura de flans (art. 221753) Clapeta din otel 
inox • complet cu supapă de presiune scăzută

Num. art. RON

221980 1/20

Set de conectare pentru container IBC
• pentru conectarea unei găleţi de adăpare la un container 
IBC  • furtun ranforsat flexibil 70 cm • incl. accesorii conectare 
(vezi pachetul de livrare)

Domeniul de aplicare de livrare:

1 x furtun ranforsat 70 cm (racord 2 x 3/4"JG)
1 x adaptor pentru container IBC incl. garnitură (S60x6 pe 3/4"AG)
1 x reducţie dreaptă 3/4"AG la 1/2"IG
1 x niplu dublu 1/2"AG la 1/2"IG
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Troacă adăpătoare
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Num. art. RON

221030 1

Adapatoare cu nivel constant din INOX
• Universala pentru bovine sau cai • Vas din otel inoxidabil • Cu robinet plutitor, 
racord 1/2" • Debit de apa 30 litri/min la 3 bar • Se poate utiliza pana la 6 bari 
fara reductor de presiune • Prevazuta cu scurgere la fund pentru o curatire usoara! 
• Dimensiuni: L 500 x Ad 400 x H 290 mm • Volum 35 litri

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

Adapatoare tip jgheab din INOX
• Cu vana din otel inox • Dimensiuni: L 1000/1500/2000 x a 400 x H 170 mm • Curatire 
rapida cu sistem de basculare • Cu robinet plutitor, racord 1/2" • Debit de apa 30 litri/min 
la 3 bar • Se poate utiliza pana la 6 bari fara reductor de presiune • Cu racordare pe stanga 
sau dreapta! • Picioarele si suportul pentru perete sunt confectionate din otel zincat termic

Cu sistem de basculare

Sfat: Disponibil şi ca variantă încălzită, a se vedea 
"Adăpătoare cu protecţie împotriva îngheţului"!

Num. art. Descriere RON  
221012 Adăpător cu fund înclinat 120 cm, 80 l 1
221013 Adăpător cu fund înclinat 160 cm, 96 l 1
221014 Adăpător cu fund înclinat 200 cm, 110 l 1
221015 1 set picioare de susţinere (4 buc.), galvanizate la cald 1

Adăpător cu fund înclinat
din oţel inoxidabil V2A, cu prindere de perete sau pe pardoseală
• cu gaură de scurgere mare (Ø 100 mm) şi fund înclinat care permite o scurgere rapidă a apei şi 
auto-curăţarea vanei • dop cu închizătoare de tip baionetă şi supra-plin, adică deschiderea rapidă a 
scurgerii şi cu mâinile uscate • racordul scurgerii potrivit pentru conducta KG DN 100  • supapă de 
mare eficienţă cu plutitor 3/4": 30 l/min la 2 bar, 80 l/min la 6 bar (poate fi montată din ambele părţi) 
• capacul supapei poate fi îndepărtat fără scule

Oţel inoxidabil

Sfat: Disponibil şi ca variantă încălzită, a se vedea "Adăpătoare cu protecţie împotriva îngheţului"!

221021

221022

Picioarele de susţinere nu sunt livrate! 
Pot fi comandate ca accesoriu, cod art. 
221015.
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Num. art. Cuprins Descriere RON  
223518 150 l

Adăpătoare de păşune fără dop de scurgere, dimensiuni sus (L x lăţ. x î): 102 x 73 x 36 cm, 
dimensiuni jos (L x lăţ.): 80 x 53 cm, greutate cca. 13,5 kg

1

223517 380 l
Adăpătoare de păşune cu dop de scurgere, dimensiuni sus (l x lăţ. x h): 130 x 85 x 62 cm,  

dimensiuni jos (l x lăţ.): 95 x 45 cm, greutate cca. 15 kg
1

Adapatoare de pajiste
• adapatoare din plastic stabil pentru pasune, la 
un pret avantajos • protectie UV! • cu margine 
groasa pentru stabilitate • poate fi prevazută cu 
un ventil flotor 222905 • poate fi stivuit • usor 
de transportat si manipulat

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"

Num. art. Descriere RON

221100 Pompă P100, cu racord ¾" 1
221120 Pompă P100, cu racord 1" 1
221117 Sorb cu racord pentru furtun 1/50
221102 Membrană, adecvată pentru 221100 şi 221120 1/50
221118 Furtun aspiraţie, rolă 25 m, adecvat pentru 221100 şi 221120 1

Pompă pentru păşune P100
cu funcţionare cu cursă dublă
• pompă pentru păşune manevrabilă graţie manetei din aluminiu şi punctelor de rotaţie sprijinite 
pe lagăre de alunecare • bol de adăpare din fontă stabilă • design modern • apă permanent 
proaspătă şi curată • necesită întreţinere minimă • pompează apă de la o adâncime de max. 8 m  
• 0,6 litri per cursă (în funcţie de adâncimea de aspiraţie) • adecvat pentru conectare furtun şi 
ţeavă (diametru interior furtun 19-25 mm) • potrivit pentru vite şi cai

Mod de funcţionare

Maneta este împinsă în faţă de capul animalului. Bara de tracţiune ridică membrana 
şi aspiră apa în spaţiul membranei.

Din cauza forţei gravitaţionale şi a tensiunii din membrană, maneta de deplasează 
din nou spre spate. Apa este împinsă din spaţiul membranei şi curge în vasul de 
adăpat. Supapele de sens unic asigură aspirarea permanentă a apei şi pomparea în 
direcţia corectă.

O parte din apa pompată rămâne pe partea de sus a membranei şi curge în vasul de 
adăpat în momentul în care membrana este acţionată din nou, la următorul ciclu, 
adică dacă animalul apasă maneta din nou (funcţia de cursă dublă).

Puncte de sprijin cu lagăre de alunecare

Manetă din aluminiu

Vas de adăpat din fontă

Supape de reţinere

Filet şi racord 
furtun din alamă

Membrană 
din cauciuc

Bară de tracţiune

221117

221118
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Num. art. RON

22349 1 16

Adapatoare 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. RON

223491 1 11

Adapatoare cu nivel constant  BIGLAC 55
• Adapatoare din polietilena speciala, cu margine de protectie antistropire, adancime 30 cm, volum 
55 litri! • Robinet plutitor protejat de capac, presiune pana la 9 bari! • Debit de apa 34 litri/min la 
4 bari • Golire rapida cu deschidere patrata! • Cu suport de fixare din otel zincat • Montare usoara 
pe perete sau teava • Racord de sus sau jos 1/2" • Pentru adapare de pana la 40 de animale!

Num. art. Descriere RON

22421 pompa de adapare AQUAMAT II 1 12
22422 bazin pentru subt 1/50 -
22423 racord 1" 1 -

Pompa de adapare AQUAMAT II
• Pompare usoara a apei! • Asigura o apa proaspata si curata 
in permanenta! • Animalul invata usor pomparea apei!  
• Poate pompa apa de la 7 m adancime, sau pana la 70 m 
lungime • Pentru adapare de pana la 10-15 de animale!

Num. art. RON

222930 1 10

Pompa de adapare AQUAMAT II MK
• Sistem de adapare consacrat in cresterea vacilor! • Vaca si vitelul pot bea simultan! 
• Pompare usoara a apei! • Asigura o apa proaspata si curata in permanenta!  
• Animalul invata usor pomparea apei! • Poate pompa apa de la 7 m adancime,  
sau pana la 70 m lungime • Pentru adapare de pana la 10-15 de animale!
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Num. art. Descriere RON  
222740 adapatoare de pajiste model PREBAC - 400 litri 1 7
223489 adapatoare de pajiste model PREBAC - 600 litri 1 7
223500 adapatoare de pajiste model PREBAC - 1000 litri 1 7
223499 adapatoare de pajiste model PREBAC - 1500 litri 1 7
222741 robinet plutitor pentru PREBAC 1 -
222742 Sistem de ancorare pentru adăpătoare PREBAC 1 -

Adapatoare de pajiste model PREBAC, rotunda
• Foarte solida si robusta! • Material: polietilena speciala, protectie UV! • Cu intarituri pentru stabilitate 
• Se livreaza fara robinet plutitor! • Cu margine special rotunjita pentru protectia animalelor 
• Practic: orificiu mare de scurgere (90x50 mm), pentru o curatire usoara si rapida • Se pot depozita una 
peste alta • Usor de transportat si mutat • Sistem de fixare pentru adapatori rotunde • Se livreaza fara 
robinet plutitor!
PREBAC BS 400 Litri – Ø 130 x 60 cm
PREBAC BS 600 Litri – Ø 140 x 60 cm
PREBAC BS 1000 Litri – Ø 170 x 60 cm
PREBAC BS 1500 Litri – Ø 210 x 60 cm

Num. art. Descriere RON  
223512 Adăpătoare pentru păşune PREBAC - 550 litri 1 5
223513 Adăpătoare pentru păşune PREBAC - 950 litri 1 8
222742 Sistem de ancorare pentru adăpătoare PREBAC 1 -

Adapatoare PREBAC ovala
• Prevazuta cu manere pentru transport • Poate fi ridicata de 2 persoane 
• In rest ca si PREBAC rotunda • Se livreaza fara robinet plutitor! 
PREBAC 550 Litri - Ø 147 x 105 x 60 cm
PREBAC 950 Litri - Ø 203 x 115 x 60 cm

Num. art. Descriere RON

223492 pentru presiune normala cu suporti de fixare lungi 1
223488 pentru presiune mica cu suporti de fixare lati 1

Robinet plutitor universal LACBAC
• Pentru reglarea nivelului de apa in bazine. Se agata de marginea bazinului. • Din otel 
inox • Pentru presiuni pana la 10 bari • 29 L/min la 5 bari presiune apa, 24 L/min la 3 bari 
presiune apa, 15 L/min la 0,5 bari presiune apa (ventil special pentru presiune mica: 223488) 
• Se poate monta universal pe bazine drepte sau rotunde! • Racord 1/2" • Plutitorul poate fi 
reglat fara scule!

Num. art. RON

223495 1 11

Adapatoare de pajiste BIGLAC 55T
• Adapatoare dubla cu nivel constant • Racord din spate 
1/2" • Din polietilena speciala, adancime 30 cm 
• Cu margine de protectie antistropire • Montare usoara 
pe diferite tipuri de cisterna • Ventil de presiune mica - 
de la 1 bar! • Cu 2 dopuri de golire! • Pentru adapare 
de pana la 40 de animale!

222741222742
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Num. art. Descriere RON

22375 adapatoare SUEVIA 115 1 90
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

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

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

SU1010179

22365

22365
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Num. art. Descriere RON

22445 adapatori model SUEVIA 1200 1 66
22365 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/25 1.000
22366 Ventil de rezervă cu pană + duză 1/100 -

Adapatori otel inox model SUEVIA 1200
• Cuva mare din otel inox • Superrezistent! • Cu margine speciala antistropire 
• Debit de apa 20 l/min. la 5 bari • Ventil cilindric cu actionare foarte usoara 
pentru presiune mare sau mica • Racord 1/2" de sus sau jos • Se poate monta 
pe perete sau teava

Oţel inoxidabil

Num. art. RON

22370 1 100

Adapatoare SUEVIA 370
• Adapatoare din fonta emailata - speciala pentru oi, miei sau iezi. 
Ventil cu actionare foarte usoara! • Se poate monta universal pe perete 
sau teava - chiar si pe colt • Cu posibilitate de reglare a debitului de 
apa • Racord 1/2" • pentru oi şi viţei • ventil din alamă

Num. art. Descriere RON

22378 adapatoare SUEVIA 25R 1 100
SU1010179 suruburi curbate pentru fixare, perechi 1/10 -

22366 Ventil de rezervă cu pană + duză 1/100 -
221970 Colier de protecţie dimensiunea 1 1/4 60

Adapatoare SUEVIA 25R
• Cuva din fonta emailata. Calitate SUPER! • Ventil cilindric cu actionare 
foarte usoara, din bronz, racord 1/2" de sus sau jos • Poate fi reglata 
cantitatea de apa • 6 puncte de fixare • Pentru presiune mare sau mica

Adapatori cu protectie antiinghet Suevia 46
• Adapatoare cu protectie antiinghet din fonta emailata (verde) cu ventil cilindric • vas din 
fontă complet emailat  • Pentru montare pe perete sau teava • Poate fi reglat debitul de apa 
simplu de afara • rezistenţă la îngheţ până la cca. –15 °C • alimentare cu curent electric prin 
transformator, minim 100 watt (nu este inclus în pachetul de livrare!) • Cu racord 1/2" de jos 
sau sus • Rezistenta 80 W

Num. art. Descriere RON

22355 Adăpător Suevia 46 1 66
22366 Ventil de rezervă cu pană + duză 1/100 -

Rezistenţă la îngheţ până la cca. -15 °C

2236522366

SU1010179

22366
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Racord la reţea 230 V, asigurat separat

 racord de apă, conductă de adaptare  
sau sistem de recirculare posibile

Termostat pentru protecţie contra îngheţului 230 V, (222794)

Doză distribuitor, grad de protecţie min. IP54

Transformator 230 V c.a.  => 24 V c.c.
100 watt (222796), 200 watt (222797), 
300 watt (222626), 400 watt (222798)

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.

cutie de distribuţie, clasa de protecţie min. IP54

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

Cablu de alimentare de 24 V pentru conectare la adăpătoare

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

Tablă de protecţie pentru zona de muşcare (221975)

Izolarea conductei

Adapatoare cu încălzire (de ex. 222010)

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 transforma-
torului foarte exact, pentru a avea posibilitatea pentru extensii.
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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 emai-
lata 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

rezista la inghet pana la -20°C

emailat

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 1 200

Vas superior
Element de încălzire
Vas inferior

Pin 24 V
fără demontarea vasului de adăpare
conectare la cablul de 24 V

222019
ø 1"-3"

80 W sau 50 W
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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 - 1 200

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 transfor-
mator (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

Rezistenţă la îngheţ 
până la cca. -25 °C

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

24 V 222055 222045

230 V 222050 222040

Dop scurgere

Termostat exterior pentru 
protecţia la îngheţ

222019, ø 1"-3"

Cablu de încălzire. 

Capacul de pe partea inferioară 
a adăpătoarei şi stilul constructiv 
închis din zona ventilului au efect 
izolator şi împiedică pierderea 
căldurii emise de cablul de încălzire.

cu sistem de 
încălzire pentru 
conductă montat
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Num. art. Voltaj RON

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

Transformator pentru 
încălzirea bazinului
• 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 automobile, uşor de înlocuit, în circuitul 
curentului de ieşire
• transformatoarele sunt protejate suplimentar împotriva 
supraîncălzirii printr-un limitator de temperatură (resetare 
automată după răcire)
• IP 65 (transformator)/IP 20 (conexiune)

Num. art. RON

222794 1/30

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

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

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

Exemplu de calcul pentru transformator:

5 x adăpătoare cu puterea absorbită 100 Watt  =  500 Watt
4 x conducte de încălzire protecţie anti-îngheţ 24 V cu câte 30 watt  = 120 watt
1 x conductă de încălzire cu protecţie anti-îngheţ 24 V cu câte 15 watt  =  15 watt

Total putere consumatori   635 Watt
ţinând seama de pierderile de putere (pauşal 15%) 
635 watt x 1,15  =  730 watt

Pentru aceasta trebuie alese două transformatoare de 400 watt putere fiecare.

Ce transformator trebuie ales?
Dacă doriţi să folosiţi o adăpătoare cu 80 W putere (Pzu), este suficient 
un transformator cu 100 W (#222796). 

Dacă doriţi să racordaţi suplimentar şi un cablu de încălzire cu 24 V, 
atunci adunaţi pur şi simplu şi puterea absorbită (= indicată în waţi)  
a cablului.

Ţineţi seama şi de pierderea de putere prin cablurile de alimentare 
(vedeţi exemplul de calcul). 

În acest fel obţineţi puterea minimă a transformatorului. Nu 
dimensionaţi transformatorul exact pentru a avea o rezervă pentru 
extinderi.

Microsiguranţe de automobil din comerţ 
pentru o utilizare sigură a instalaţiei
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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

fără îngheţ până la -10° C

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

Num. art. RON

221975 1 200

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 110 x 80 mm

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

221760

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

221761
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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

Conductă 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

max. -45 °C

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!

Num. art. RON

222809 1/54

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

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

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

• 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)

•  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

Conductă

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

Cabluri de încălzire cu protecţie împotriva îngheţului

Conductă 
Izolaţie min. 13 mm
Capac izolaţie
Cablu de încălzire

Conductele din material 
plastic trebuie să fie 
învelite în bandă adezivă 
din aluminiu înainte de 
montarea cablului de 
încălzire
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Num. art. Descriere RON

22331 AquaLine Classic 1
223073 AquaLine Digital 1

Pompă de recirculare AquaLine
Pompă de recirculare cu unitate de încălzire integrată
AquaLine este soluţia ideală pentru alimentarea animalelor cu apă cu temperatura reglată, prin 
instalaţiile de adăpare cu o lungime a conductei circulare de max. 250 m. Apa în mişcare şi sistemul 
de încălzire cuplabil oferă o dublă protecţie împotriva îngheţului.

AquaLine Classic şi AquaLine Digital:
• 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 modula-
re, compacte

•  necesită puţine lucrări de întreţinere datorită materiale-
lor 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

Acum o noutate: 
construcţie optimizată a corpului de încălzire din oţel inoxidabil, 
pentru un flux eficient. Carcasă pentru dispozitive electronice, 
cu izolare de calitate superioară, din poliamidă, pentru prevenirea 
formării condensului.

Nou!

AquaLine Classic

AquaLine Digital

Cutie de comandă pentru AquaLine Digital
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La diametrul conductei de 3/4" este posibilă o conductă 
circulară până la 250 m. Înălţime max. de pompare: 6 m.

Schema de racordare
Conducta circulară completă trebuie să fie izolată suficient în zona de îngheţ! În zona de muşcare 
izolarea şi conductele electrice suplimentare trebuie protejate împotriva muşcării.

Zona de îngheţ Zonă rezistentă la îngheţ

Aqualine (22331, 223073)

Supapă de sens unic cu bilă

Supapă de siguranţă la suprapresiune

Supapă de  
aerisire automată

Manometru de suprapresiune

Afişaj debitmetru

Robinet cu bilă

Robinet de scurgere

Filtru de apă

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

Întrerupător pornit-oprit  
pentru Aqualine

Cablu de alimentare pentru priza de 16 A pentru Aqualine

Adăpător potrivit pentru sistemele de recirculare,  
de exemplu 221851

Material izolator

Protecţie de muşcare pentru materialul izolator şi cablu

Conducta de adaptare

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.

În pachetul de livrare se găsesc următoarele accesorii pentru 
realizarea sistemului de conducte: 1 x supapă de siguranţă pen-
tru suprapresiune, 3 x supape de aerisire automate, 1 x supapă 
de sens unic. Sistemul de conducte trebuie să fie realizat şi 
recepţionat de către un specialist!
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Adăpător cu fund înclinat, cu încălzire
din oţel inoxidabil V2A, cu prindere de perete sau pe pardoseală
• cu gaură de scurgere mare (Ø 100 mm) şi fund înclinat care permite o scurgere rapidă 
a apei şi auto-curăţarea vanei • dop cu închizătoare de tip baionetă şi supra-plin, adică 
deschiderea rapidă a scurgerii şi cu mâinile uscate • racordul scurgerii potrivit pentru 
conducta KG DN 100 • supapă de mare eficienţă cu plutitor 3/4": 30 l/min la 2 bar, 80 l/
min la 6 bar (poate fi montată din ambele părţi) • capacul supapei poate fi îndepărtat 
fără scule • sistem de încălzire suplimentar 200 W, montabil ulterior • sistem de încălzire 
pentru utilizare cu transformator (nu este inclus în pachetul de livrare!)

Num. art. Descriere RON  
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

Adăpătoare prin basculare, 
din oţel inoxidabil
• inclusiv încălzire sub capacul supapei cu plutitor •  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 basculare • Cu robinet plutitor, racord 1/2" • 30 litri/minut 
debit min. la 3 bar • Se poate utiliza pana la 6 bari fara reduc-
tor de presiune • Cu racordare pe stanga sau dreapta!  
• Picioarele si suportul pentru perete sunt confectionate din 
otel zincat termic • pentru utilizare cu transformator (nu este 
inclus în pachetul de livrare!)

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

Num. art. Descriere RON  
221091 Adăpător cu fund înclinat 120 cm, 80 l, cu încălzire 200 W 1
221092 Adăpător cu fund înclinat 160 cm, 96 l, cu încălzire 200 W 1
221093 Adăpător cu fund înclinat 200 cm, 110 l, cu încălzire 200 W 1
221015 1 set picioare de susţinere (4 buc.), galvanizate la cald 1
221094 sistem de încălzire suplimentar/de schimb 200 W 1

Adapatoare cu nivel constant model
• Pentru bovine sau cai • Executata din otel INOX • Cu robinet plutitor si racord 
1/2" • Prevazuta cu gaura de scurgere laterala de 2" • Dimensiuni: L 500 x Ad 
400 x H 290 mm • Volum 35 l. Se livreaza fara transformator!

Oţel inoxidabil

Cu mecanism de basculare

rezistent la îngheţ până la cca. -15 °C

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.

Picioarele de susţinere nu 
sunt livrate! Pot fi comandate 
ca accesoriu, cod art. 221015.

Sfat: sistem de încălzire  
suplimentar 200 W,  
montabil ulterior

rezistenţă la îngheţ 
până la cca. -15 °C

Num. art. RON

221031 1

Inclusiv rezistenta 100 W, 24 V

Rezistenta antiinghet 
pana la -15 °C!
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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 -

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

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

223600

223610

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 

1

2
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Orificii de scurgere mari Ventil plutitor cu debit de apă 
de până la 35 l/min
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Num. art. RON  
22346 1 4

THERMOLAC 75
• Adapatoare cu nivel constant. Rezista la inghet pana la -30°C! Func-
tioneaza fara curent! • principiul sticlei termos este aplicat în tehnologia 
adăpătoarei • Apa din conducta de aductiune de dedesubt (la min. 1 m!) 
are o temperatura iarna de cca. +3 pana la + 5°C. Deindata ce bea un 
animal - apa se reinnoieste in adapatoare • Apa din adapatoare ramane la 
o temperatura constanta iarna de cca. +5 °C, iar vara de cca. 12°C, datorita 
izolatiei dintre peretii dubli si a bilei de plastic de deasupra • Sistem patentat 
de golire a apei! Datorita acestui sistem special al adapatorilor THERMOLAC, 
apa poate fi golita usor. Se poate introduce mana cu o perie prin gaura de 
curatire! Asigura o igiena perfecta pentru animalele dvs • Pentru adaparea a 
40 de bovine, sau 60 oi • Dimensiuni: 99 x 66 x 53 cm

Rezistenta antiinghet pana la -30°C!

Prevazuta cu un dop mare Ø 100 mm, 
pentru golire rapida si curatire usoara!

Num. art. RON

22345 1 7

THERMOLAC 40
• Adapatoare identica cu THERMOLAC 75 dar cu un singur loc  
de adapare pentru 1 animal. Pentru adaparea a cca. 15 de bovine 
• Dimensiuni: 66 x 64 x 53 cm • In rest ca si THERMOLAC 75

Cu dop mare de golire Ø 100 mm

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

Rezistenta antiinghet pana la -30°C!
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Num. art. Descriere RON

22347 Adăpător STALCHO, 50 W, fără îngheţare până la -20 °C 1 30

Adapatoare  LA BUVETTE STALCHO
• Adapatoare cu protectie antiinghet din polietilena speciala si clapeta de actionare 
• Rezistenta 50 W • Se conecteaza la un transformator de 24 V  (se livreaza fara 
transformator!) • Conceputa pentru montare pe soclu din polietilena (Art. 222715 
sau 222716), sau pe soclu din beton cu diametru interior de 300 mm • racord 1/2" 
de jos, cu furtun din inox (inclus în pachetul de livrare) • Bec de control • Pentru cca. 
15 vaci • pentru utilizare cu transformator (nu este inclus în pachetul de livrare!)

Num. art. Descriere RON

22348 Adăpător LAKCHO, 50 W, fără îngheţare până la -20 °C 1 30

Adapatoare LAKCHO
• Adapatoare cu nivel constant si protectie antiinghet din polietilena speciala 
• In rest la fel ca si 22347 • Se conecteaza la un transformator (se livreaza fara 
transformator!) • Pentru cca. 15 vaci

Num. art. Descriere RON

222819 pentru fixare cu suruburi, dimensiuni 30 x 40 cm 1 24
222716 pentru fixare cu suruburi, dimensiuni 30 x 60 cm 1 18
222715 pentru inbetonare, dimensiuni 30 x 100 cm 1 12

Soclu pentru adapatori
• Din polietilena speciala • Pentru fixare cu suruburi sau inbetonare 
• Se potriveste la adapatorile  STALCHO si LAKCHO

Schema de racordare

închidere etanşă

Bazin: 22347, 22348

Soclu: 222819, 222716, 222715

Soclu de urcare (min. 15 cm grosime) din beton, 
nu este inclus în pachetul de livrare

Conductă din beton: diametru 30 cm,
nu este inclusă în pachetul de livrare

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

Fund deschis, pentru a permite căldurii din sol să urce

Conductă de apă, 1/2“

Cablu de racordare 24 V la bazin

Transformator: 222796, 222797, 222798

Cablu 230 V, asigurat separat

1
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Num. art. Descriere RON

29923 Cantar de masa digital 30 kg 1/4

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

Num. art. Descriere RON

29924 Cantar de masa digital 150 kg 1/5

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

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

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

până la 30 kg

cu funcţie numărare bucăţi

până la 150 kg

unitate de afişare ce poate fi aşezată liber
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Num. art. Descriere RON

29921 pana la 300 kg 1/10

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

până la 300 kg

Num. art. Descriere RON

29922 pana la 1000 kg 1/4

Cantar 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

până la 1.000 kg

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

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 %

Num. art. Descriere RON

29920 pana la 50 kg 1/10/60

Cantar digital - Scala Digitala 50
• usor de folosit • exactitate ridicată • cu bandă de măsurare extensibil (lungime: 100 cm)  
• afişaj comutabil: kg / lb / oz / °C • funcţie de decuplare automată • funcţie Data-Hold 
(reţinere date) • livrare incl. baterie • cântărire rapidă şi sigură • pentru cântăriri neverificate 
metrologic

până la 50 kgDate tehnice

Clasă de precizie: OIML III
Subdiviziuni (d): 20 g
Domeniu de cântărire: 0,4 până la 50 kg
Temperatura de utilizare: 0 °C până la +40 °C
Alimentare cu energie electrică: baterie buton 2 x 3 V litiu
Afişaj: 4 poziţii, 15 mm LCD înălţimea cifrelor
Funcţie tară: 100 % din domeniul de cântărire



Dotare ferme

169

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 finele 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

Num. art. Descriere RON

29940 tip 10 kg 1/12/120
29943 tip 25 kg 1/6/120
29941 tip 50 kg 1/6/60
29942 tip 100 kg 1/6/60

Cantar Spring
• pentru un control rapid al greutatii   
• cu inel de suspensie rezistent si carlig

Num. art. RON

291222 1/200

Termometru grajd
• din plastic

Num. art. RON

29141 1/80

Termometru Minim Maxim
• nu contine mercur
• plastic

Fără mercur

Num. art. RON

29161 1/20/120

Termometru - Higrometru
• indica atat temperatura cat si nivelul umiditatii din aer

2994

29952
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Num. art. Cuprins RON

29738 2000 g 1

Scafe hranire verzi
• din material plastic rezistent la rupere • cantitate de umplere cca. 2.000 g

Num. art. Cuprins RON

29796 900 g 1/80
29797 1600 g 1/50
29798 2500 g 1/40

Scafe hranire din aluminiu
• rotunda • pentru cantarirea concentratului furajer

Num. art. Cuprins RON

29758 900 g 1/75
29760 1600 g 1/75
29761 2500 g 1/50

Scafa hranire aluminiu
• pentru masurarea concentratului furajer

Num. art. Cuprins RON

29762 1250 g 1/50
29763 2000 g 1/40

Scafa hranire aluminiu
• usor de manuit - uz multiplu

Num. art. Cuprins RON

29692 500 g 1

Scafa pentru furaje din plastic
• Din plastic de calitate • verde • cantitate de umplere cca. 500 g

Num. art. Cuprins RON

29693 2000 g 1

Scafa pentru furaje cu maner interior
• Maner ergonomic pe interior • Din plastic de calitate • Capacitate cca. 2000 g

Num. art. Cuprins RON

29694 2000 g 1/60

Lopată pentru nutreţ Kerbl
• din plastic rezistent la rupere şi elastic 
• capacitate ca. 2000 g

De la 500 de bucăţi este posibilă  
ştanţarea unui model personalizat!

2976329762

29760

29761

29796

29797
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Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

3251 tabla de scris - grajd cai 30 cm 20 cm 1/25
294 tabla de scris - grajd porci 30 cm 20 cm 1/25
292 tabla de scris -  grajd bovine 40 cm 22 cm 1/25
291 tabla de scris - grajd  bovine 40 cm 30 cm 1/25

Tabla de scris pentru grajduri
• confectionata din plastic rezistent 
• vopsita in negru

Num. art. Diametru 
conductă CCM RON

29600 1" 10 1/10/250
29610 1 1/4" 10 1/10/200
29620 1 1/2" 10 1/10/200

Suport tabla de scris

Num. art. CCM RON

29629 - 10 1/10/400
29629/1 1 1 1

Marcator din creta
• lichid, creta - stilou • in comparatie cu creta obisnuita aceasta imbunatateste 
calitatea scrisului • vizibil si clar, alb stralucitor pe toate suprafetele plane - fara 
xilina si inodor • uşor de şters cu cârpă umedă

Num. art. CCM RON

29630 6 1/6/72

Creta pentru tabla de scris

Num. art. RON

291200 1/25

Pluviometru cu gradatii 
• plastic • usor de montat pe postamente rotunde pana la 24 mm

291

292

294

3251
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Num. art. Cuprins RON

29842 100 ml 1/20
29843 500 ml 1/12

BALLISTOL Animal
• pentru toate animalele • ingrijeste pielea sensibila si labele 
• curata urechile • ingrijeste cozile cailor, copitele si parul  
• compatibilitate excelenta

Num. art. Descriere RON

29765 spray Ballistol 200 ml 1/20
29845 spray Ballistol 400 ml 1/12
29766 ulei Ballistol 500 ml 1/12

BALLISTOL - Originalul
• utilizare universală în orice domeniu, precum agricultură, meşteşug şi industrie, casă 
şi grădină, la pescuit, vânătoare, tir şi domeniul auto • pentru aplicabilitate pe toate 
tipurile de material: metal, lemn,piele, etc. • curata si protejeaza • nu contine acizi si 
rasina • nedaunator mediului inconjurator • patrunde pana in cele mai fine fisuri si 
colturi, si nu devine lipicios in timp; • produse alimentare in conditii de siguranta

recomandat de medicii veterinari

Num. art. Descriere Cuprins RON

291211 WD-40 pulverizator 400 ml 1/24
291219 WD-40 Smart-Straw™, cu tub rabatabil 300 ml 1/30
291283 WD-40 Smart-Straw™, cu tub rabatabil 500 ml 1/24
291212 Canistră WD-40 5 l 1/4
291213 Atomizor (gol) - 1/4

Produs multifuncţional WD 40
Un produs = 5 funcţii: solvent pentru rugină, lubrifiant, spray de contact, agent de 
curăţare şi protecţie contra coroziunii • pentru agricultura, silvicultura, ateliere,  
lucrari si case • atenueaza mecanismele blocate, vehiculele si piesele masinilor  
• proprietati excelente de infiltrare si penetrare • dizolva si indeparteaza orice tip 
de murdarie care nu poate fi curatata usor ca de ex: ulei, resturi de grasimi si 
smoala • acopera orice tip de instrument cu un strat protector 
• tine departe umiditatea si evita formarea curentilor de infiltrare 
• nu unge • fără silicon şi PTFE
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Num. art. Descriere RON

2981 ceara pentru curele de transmisie, 450 g 1/18 720
2982 Ulei pentru curele de transmisie, 950 ml 1/9 360

Ceara pentru curele de transmisie
• adezivi si conservanti testati  • previnde alunecarea si glisarea 
• mentine curelele din piele, moi si previne craparea acestora

• furnizeaza un nivel optim de lubrifiere vara, iarna, cat si in 
conditii dificile.Nivelul ridicat al performantei permite ca acesta sa 
fie folosit si la taierea lemnului de esenta tare • un ulei modern, 
performant, agenti speciali pentru o mai buna aderenta pentru 
toate tipurile de motoare de taiere • aditivii de lubrifiere asigura 
un nivel minim al eroziunii lanturilor

Date tehnice: 
Densitate/15 °C 896 kg/m³ DIN 51 757
Vâscozitate/40 °C 106 mm²/s DIN 51.562

Num. art. Cuprins RON

29863 5 l 1/4 128

Viscano ulei bio-organic pentru lantul ferastraului
• ulei pentru lanţ de fierăstrău pe bază de materii prime vegetale 
• ecologic, deoarece poate fi descompus 98% biologic în timp de 
21 de zile • pentru lubrifierea moto-fierăstraielor de mare putere 
ale tuturor fabricanţilor • lubrifiere completă optimă vara şi iarna, 
chiar şi în condiţii de utilizare grele

Date tehnice:
Densitate/15 °C 928 kg/m³ DIN 51 757
Vâscozitate/40 °C>90 mm²/s DIN 51.562

Num. art. Cuprins RON

29866 400 g 1/12 1.008

Viscano uz multiplu Lubrifiant 2
• poate fi folosit pentru lubrifierea lagarelor de frecare si cu role, sub sarcini normale 
• poate fi folosit la viteza redusa sau marita, la temperaturi reduse sau inalte, ca 
un lubrifiant universal, pentru lubrifierea masinilor in general cat si in punctele greu 
de lubrifiat • furnizeaza rezistenta la apa si protectie impotriva mediilor umede sau 
murdare • usor de extras, chiar si pentru portiunile mari de lubrifiere

• pentru uz la temperaturi variabile intre -30°C pana la +120°C

Viscano ulei H pentru  ferastrau

Num. art. Cuprins RON

29860 5 l 1/4 128
29864 20 l 1 30

4 în 1 spray ulei grafit (solvent pentru rugină)

Rezolvă probleme în agricultură şi silvicultură, ateliere, industrie şi în gospodărie.
• desface şi lubrifiază îmbinări de orice fel înţepenite, ruginite • înlătură scârţâitul şi trosnetul balamalelor 
şi articulaţiilor • formează un film lubrifiant rezistent la presiune şi temperatură (-10 °C până la +400 °C) 
• prin componentele de grafit capacitatea de lubrifiere creşte odată cu temperatura • efect de lubrifiere 
ideal în mediu umed • înlătură umiditatea • conductor electric, fără silicon şi fără resinificare

solvent pentru rugină, lubrifiant, protecţie contra coroziunii şi detergent

capacitate excepţională de lubrifiere până la 400° CNum. art. Cuprins RON

2976 400 ml 1/12
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Num. art. Descriere RON

2950 matura, 35 cm, rosie 1/10 160
2951 matura, 42 cm, rosie 1/10 120

Mături de stradă
• cu spate din lemn ranforsat • cu dispozitiv pentru coada 
din lemn • acoperire cu peri deşi din Elastan • rezistenta  
• coada atasabila 2961

Num. art. Lăţime RON

29521 35 cm 1/10 200
29475 42 cm 1/10 170

Matura pt strada Kompakt
• suport din lemn • peri din Elastan • cu dispozitiv pentru coada 
• coada atasabila 2961

Num. art. Lăţime RON

29462 40 cm 1/10 180

Matura strada Piassava
• cu par Piassava • suport din lemn cu dipozitiv de 
montare a cozii • coada aplicabila 2962 sau 29602

Num. art. Lăţime RON

29465 30 cm 1/10

Matura fire otel
• suport lemn cu dipozitiv de montare a cozii de lemn 
• coada aplicabila 2962 sau 29602

Num. art. Lăţime RON

29519 35 cm 1/10 160
29520 42 cm 1/10 120

Mături de stradă
extra aspre

• peri din material plastic Elastan, extra puternici, roşii • model de calitate completă  
• cu gaură pentru coadă din lemn • cu spate din lemn ranforsat • bară potrivită 2961

Toate maturile sunt confectioante in Germania
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Num. art. Lăţime RON

2943 40 cm 1/10 250
2944 50 cm 1/10 200
2945 60 cm 1/10 150
2946 80 cm 1/10 100

29461 100 cm 1/10 80

Perie mare
• cu suport din lemn • cu suport de coadă înşurubat • 2962 coada pentru 
40/50 cm • 2961 coadă pentru 60 / 80 / 100 cm • peri din Elastan roşii

Num. art. Lăţime RON

29473 40 cm 1 250
29441 50 cm 1 200
29477 60 cm 1 150

Perie mare COMPACT
• Elastan • suport din lemn • cu dispozitiv pentru coada de 24mm • coada indicata 2962

Num. art. Lăţime RON

29478 50 cm 1/10 200
29481 60 cm 1/10 120

Perie mare ARENGA / ELASTAN
• suport din lemn • cu suport filetat pentru coadă  ø 24 mm (50 cm) resp. 
ø 28 mm (60 cm) • 2962 coadă pentru 50 cm • 2961 coadă pentru 60 cm

Num. art. Lăţime RON

29463 40 cm 1/10 160
29471 50 cm 1/10 120
29474 60 cm 1/10 120

Perie mare cu peri din par de cal
• un amestec de par fin de cal • suport de lemn • cu dispozitiv pentru 
coada de 24 mm • pentru praf fin • par dens • coada indicata 2962

Num. art. Ø RON

2947 24 mm 1/10/100
2948 28 mm 1/10/100

Rezerva dizpozitiv pentru coada
• cu orificiu pentru insurubarea dipozitivelor atasabile • metal • galvanizat

Num. art. Lungime RON

29524 135 cm 1/10 200

Perie uz multiplu cu coada
• perie din material plastic cu 4 cusături • sortată pe culori

Num. art. RON

29489 1/10 150

Mătură din paie de orez
• 4 cusături • calitate de vârf • cu coadă din lemn vopsit
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Num. art. Descriere RON

29479 perie maini, nuca de cocos 1/30
29480 faras, negru 1/10

Perie mana si Faras
• cu maner din lemn

Num. art. RON

29526 1/20

Perie mana
• amestec de par de cal maron • spate din lemn vopsit

Perie
• 28 cm • spate din lemn vopsit cu filet  
• amestec de par de cal • coadă vopsită şi cu filet

Num. art. Descriere RON

29528 peria spalare 1/10
2962 maner, 130cm/24mm 1/25

Perie pt spalare
• 30 cm • suport din lemn, cu dispozitiv pentru coada din metal 
• peri din material plastic PPN galben

Num. art. Descriere RON

29525 Mătură, 28 cm lăţime 1/10
29530 Coadă de mătură, 130 cm lungime 1/25

Num. art. RON

29527 1/15

Garnitură pentru mătură
• plastic  • faras si perie mana 
• in culori diferite

Num. art. RON

29485 1/10

Lopată pentru cărbuni
• lopată pentru cărbuni îngustă • vopsită negru 
• model robust cu mâner din lemn

29525

29530
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Num. art. Descriere RON

2937 rezerva perie rosie 1/10 200
2938 rezerva perie alba 1/10 200
2939 rezerva perie "Super" 1/10 200

2941/1 dispozitiv de inchidere, din alama 1 -
2942/1 cablu conector, alama 1 -

Num. art. Descriere RON

2933 peria apa alba 1
2935 rezerva perie rosie 1

Perie apa
• cu ţeavă • fără racord de furtun • 2935 perie apa "Super" cu 2 dimensiuni 
diferite ale periilor pentru o durata de viata mai lunga si pentru o capacitate 
mai mare de curatare

Num. art. Descriere RON

29435 perie, completa 1 100
29437 rezerva coada 1/10 2.000

Perie uz multiplu
pentru grajduri, case si gradini

• latime - 40 cm • verde • coada metalica, 
150 cm lungime  • suport din plastic

Peria Uz multiplu este ideal de folosit pentru grajduri, gradini si case.

2941/1

2942/1

2935

2933

2939

2938
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Num. art. Cuprins RON

29181 9 l 1/12 396
2918 11 l 1/12 396
2919 14 l 1/12 360

Găleată de apă
• zincat termic • cu maner

Num. art. Cuprins RON

29375 5,7 l 1/24 480
29376 8,5 l 1/16 192
29377 12,3 l 1/12 144

Otel inoxidabil 
• cu maner • slefuita pe interior si exterior  • ideala pentru 
alimente, procesarea laptelui ,alimente congelate si pentru 
abatoare • 29377 cu gradatii

Num. art. Descriere RON

1444 Ø 31 cm pentru 29881 1 310
29935 Capac pentru găleată pentru hrană, negru 1 -

Num. art. Cuprins RON

29881 12 l 1/10 350

Găleată de grajd şi construcţii 
• model superrezistent • verde inchis

Num. art. Cuprins RON

29882 20 l 1 180

Găleată de grajd şi construcţii Jumbo
• 20 l • model rezistent • rezistenta la spargere • verde  
• cu maner metalic • fund foarte neted pentru drenare completa

Num. art. Descriere RON

2985 container 20 l - 1/20 240
2986 banda pentru container - 1/200 2.400

2986/1 banda pentru container 1 1 -

Vană de împrăştiere cu adâncitură
• profilata oval • 62 x 39 cm • capacit aprox 20 l 
• plastic verde • cu ochi pentru banda • banda nu 
este inclusa

Oţel inoxidabil

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

Imprimare personalizată posibilă  
(comandă minimă: doi paleţi)!

Nou!

2937529377
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Num. art. Descriere RON

29281 stergator apa 45 cm 1/10 770
29282 stergator apa 55 cm 1/10 550
29283 stergator apa 75 cm 1/10 360
2962 maner, 130cm/24mm 1/25 1.000

Stergator apa
• galvanizat • cu siguranţă antistropit • lama fabricata din 
cauciuc natural • fara coada • coada indicata 2962

Num. art. Descriere RON

29466 stergator cauciuc 45 cm 1/10 770
29467 stergator cauciuc 60 cm 1/10 490
2962 maner, 130cm/24mm 1/25 1.000

Racletă din cauciuc
• galvanizat • fara maner • lama din cauciuc 
montata strans pentru a preveni largirea lamei

Num. art. Descriere RON

29272 Împingător apă 40 cm 1/10 300
29273 Împingător apă 50 cm 1/10 300
29274 Împingător apă 60 cm 1/10 250
29275 Împingător apă 80 cm 1/10 200
29276 Cauciuc de schimb 40 cm 1/50 -
29277 Cauciuc de schimb 50 cm 1/50 -
29278 Cauciuc de schimb 60 cm 1/50 -
29279 Cauciuc de schimb 80 cm 1/50 -

Împingător apă Premium
• model galvanizat • construcţie foarte stabilă
• perfect pentru uz profesional şi suprafeţe mari
• cu cauciuc şanjabil, înfiletat • cu suport de coadă 24 Ø mm premontat 
• fără coadă • bară potrivită 2962

Num. art. Descriere RON

2926 razator balegar, din tabla de otel, 35 cm 1 500
2927 razator balegar, fier forjat, 35 cm 1/5 500
29613 maner rezerva 150 cm/36mm 1/25 1.000

Tel pentru balegar
• 35 cm • fara coada • coada indicata 29613

Num. art. Descriere RON

2987 Cană de scos dejecţii material plastic 4,4 litri; Ø 23 cm 1/25 375
29871 galvanizat 6.5 l, 24 cm 1/10 148

Cană de scos dejecţii
• cu suport coada • uz multiplu • 2987: coadă adecvată 29613 
• 29871: coadă adecvată 29583

Num. art. Lăţime RON

29300 40 cm 1/20 600

Racletă pentru balegă material plastic
• verde • fără coadă • bară potrivită 29604

2987

29871

2926

2927
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Num. art. Descriere RON

29232 Racletă de excremente şi balegă 58 cm 1 150
29233 Racletă de excremente şi balegă 66 cm 1 120
29234 Racletă de excremente şi balegă 73 cm 1 100
29235 Cauciuc de schimb 58 cm 1/10/50 -
29236 Cauciuc de schimb 66 cm 1/10/50 -
29237 Cauciuc de schimb 73 cm 1/10/50 300
29612 rezerva maner, 160 cm / 30 mm 1/25 1.000

Racletă de excremente şi balegă, 
semirotundă, galvanizată
• oţel galvanizat • înşurubată • cu lamă din cauciuc detaşabilă, rezistentă 
la amoniac • amestecul de cauciuc de calitate superioară, cu inserţia din 
ţesătură garantează cea mai mare flexibilitate şi în acelaşi timp previne 
apariţia crăpăturilor şi rupturilor • durabilitate foarte mare datorită fricţiunii 
reduse • construcţie extrem de stabilă cu parte din spate consolidată • suport 
cu piuliţă fluture reglabil continuu • bară potrivită 29612

Num. art. Descriere RON

291285 Dispozitiv pentru împingerea bălegarului şi excrementelor 30 cm 1 400
291266 Dispozitiv pentru împingerea bălegarului şi excrementelor 35 cm 1 350
291267 Dispozitiv pentru împingerea bălegarului şi excrementelor 40 cm 1 300
291268 Dispozitiv pentru împingerea bălegarului şi excrementelor 55 cm 1 275
291286 Lamă de schimb din cauciuc 30 cm 1/100 -
291271 Lamă de schimb din cauciuc 35 cm 1/100 1.000
291272 Lamă de schimb din cauciuc 40 cm 1/100 3.600
291273 Lamă de schimb din cauciuc 55 cm 1/100 1.200
29612 rezerva maner, 160 cm / 30 mm 1/25 1.000

Racletă de excremente 
şi balegă 
• din oţel vopsit prin pulverizare • înşurubată 
• cu lamă din cauciuc detaşabilă, rezistentă 
la amoniac • amestecul de cauciuc de calitate 
superioară, cu inserţia din ţesătură garantează 
cea mai mare flexibilitate şi în acelaşi timp 
previne apariţia crăpăturilor şi rupturilor  
• durabilitate foarte mare datorită fricţiunii 
reduse • bară potrivită 29612

Num. art. Descriere RON

291269 Racletă de excremente şi balegă 66 cm 1 120
291270 Dispozitiv pentru împingerea bălegarului şi excrementelor 50 cm 1 180
291274 Cauciuc de schimb 66 cm 1/100 800
291275 Lamă de schimb din cauciuc 50 cm 1/100 400
29612 rezerva maner, 160 cm / 30 mm 1/25 1.000

Dispozitiv pentru împingerea bălegarului 
şi excrementelor semirotund
• din oţel vopsit prin pulverizare • înşurubată • cu lamă din 
cauciuc detaşabilă, rezistentă la amoniac • amestecul de cauciuc 
de calitate superioară, cu inserţia din ţesătură garantează cea mai 
mare flexibilitate şi în acelaşi timp previne apariţia crăpăturilor şi 
rupturilor • durabilitate foarte mare datorită fricţiunii reduse  
• suport cu piuliţă fluture reglabil continuu • bară potrivită 29612

Amestec de cauciuc de  
calitate superioară cu inserţie 

din ţesătură

Amestec de cauciuc de  
calitate superioară cu inserţie 

din ţesătură

Nou!

Nou!
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Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

50100 4 coarne 31 cm 23 cm 1/5
50102 5 coarne 31 cm 24 cm 1/5

Furca gunoi
• fara coada • din otel forjat • forjare manuală 
şi ranforsare • cozi potrivite : 29582 si 2959

Num. art. RON

50104 1/5

Furca fan
• fara coada • din otel forjat • 3 dinti • 30 x 30 cm  
• forjare manuală şi ranforsare • cozi potrivite : 29581 sau 2959

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

502720 furca cu 2 coarne + cap de prindere 26 cm 13 cm 1/5
50105 furca cu 3 coarne + cap de prindere 28 cm 21 cm 1/5
50106 furca cu 3 coarne + cap de prindere 26 cm 20 cm 1/5

Furca pentru asternut si baloti
• fara coada • cap prindere • forjare manuală şi ranforsare 
• cozi potrivite : 29581 sau 2959

Num. art. RON

50112 1/5

Furca pentru siloz
• fara coada • cap prindere • 6 coarne 35 x 29 cm  
• forjare manuală şi ranforsare • cozi potrivite : 29581 sau 2959

Num. art. RON

501631 1/5

Furca porumb
• fara coada • cap de prindere • 6 dinti • 36 x 34 cm • cu coarne drepte, 
in exterior • forjare manuală şi ranforsare • cozi potrivite : 29581 sau 2959

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

29115 4 coarne 21 cm 20 cm 1/5
294430 3 coarne 21 cm 17 cm 1/5

Furca curbata pentru  balegar
• fara coada • cap prindere  
• forjare manuală şi ranforsare • cozi potrivite : 29583

Furci europene, de calitate superioara, fabricate din otel premium

50100

50102
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Num. art. RON

29139 1/5 250

Hârleţ profesional
• cu coada din frasin in forma de T, lacuit  
• cu suport de prindere dublu si treapta  
• otel forjat

Num. art. RON

29127 1/5

Furcă de bălegar profesională
• Lungime totală 113 cm • cu coadă din lemn de frasin 
vopsit • Schienenzwinge galvanizat • cu 4 ţepi vopsiţi auriu/
transparent • forjare manuală şi ranforsare • Dimensiuni 
furcă: 27 x 18 cm

Num. art. Descriere RON

50400 4 coarne 1/5 180
50401 3 coarne 1/5 180

Furcă Kerbl promoţie
• galvanizata • forjat, dintr-o 
singura piesa • cu coadă cerată 
din frasin 135 cm

Num. art. RON

50129 1/5

Furca cartofi
• fara coada • cap de prindere • 9 coarne • 36 x 27 cm  
• forjare manuală şi ranforsare • cozi potrivite : 29581 sau 2959

Num. art. RON

291113 1/5

Furcă de însilozare
• fără coadă • cu scăriţă • 6 ţepi • 36 x 33 x 27 cm  
• forjare manuală şi ranforsare • cozi potrivite 29581 sau 2959

Num. art. RON

29116 1/5

Furca pentru cartofi
• fara coada • 14 coarne • 37 x 32 cm 
• cap prindere • cozi potrivite : 2959

50400

50401
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Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

29103 furca balegar, 4 coarne 31 cm 23 cm 1/5 200
291031 furca balegar, 4 coarne, larg despartite 33 cm 28 cm 1/5 200
293905 furca asternut, 3 coarne, model Nordic German 26 cm 20 cm 1/5 200
293915 furca asternut, 3 coarne 28 cm 25 cm 1/5 200
29108 furca asternut, 3 coarne, model Sud German 30 cm 30 cm 1/5 200
29110 Furca Victoria - model coarne, 3 dinti 37 cm 32 cm 1/5 200

Furca ERNTEKONIG pentru balegar si asternut
• cu suport coadă de furcă • cu coadă vopsită din frasin 
135 cm • furca forjata, dintr-o singura piesa si lacuita cu 
auriu • Schienenzwinge laminat

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

293915-T furca asternut, 3 coarne 28 cm 25 cm 1/5 100
29103-T furca balegar, 4 coarne 31 cm 23 cm 1/5 100

Furca ABT STANDARD - balegar si asternut
• cu suport coadă de furcă • cu coada 
din frasin lacuit in forma de T, 110 cm

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

50103 furca balegar, 4 coarne 31 cm 23 cm 1/10 200
50107 furca asternut, 3 coarne 26 cm 20 cm 1/10 200
50108 furca asternut, 3 coarne 30 cm 30 cm 1/10 200

Furca ABT Standard
• oferta speciala de furci • furca vopsita / culoarea argintie • forjat, 
dintr-o singura piesa • cu coada nelacuit • suport coadă de furcă

29103 - T

50103

50107
50108

293915-T

29108

29110

29103
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Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

29112 6 coarne 35 cm 31 cm 1/5
29114 6 coarne 43 cm 40 cm 1/5

Furca pentru frunze si siloz
• fara maner • cap prindere  
• cozi potrivite : 29583 sau 2959

Num. art. RON

291631 1/5

Furca porumb
• fara coada • 6 coarne • 36 x 34 cm • cap prindere • coarnele sunt 
intoarse catre exterior • cozi potrivite : 29583 sau 2959

Num. art. Descriere RON

29120 furca tocator fara coada 1

Furca tocator
• cu suport • 6 coarne • 47 x 42 cm 
• cozi potrivite 29583 sau 2959

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

29100 4 coarne 31 cm 23 cm 1/5
29101 4 coarne 33 cm 25 cm 1/5
29102 5 coarne 31 cm 25 cm 1/5

Furca balegar
• fara coada • culoare antracit  
• cozi potrivite : 29583 sau 2959

Toate furcile sunt forjate, dintr-o singura piesa!
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Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

29106 3 coarne 37 cm 32 cm 1/5
29107 3 coarne 42 cm 38 cm 1/5

293401 4 coarne 37 cm 32 cm 1/5

Furca pentru fan
• fara coada • cozi potrivite : 29583 sau 2959

Num. art. RON

293010 1/5

Furca pentru fan
• fara coada • 3 coarne • 28 x 20 cm • cap de prindere • cozi potrivite : 2959

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

293522 Furca asternut, 3 coarne 30 cm 30 cm 1/5

Furci
• cu tija de prindere • fara coada

Num. art. Lungime RON

29591 135 cm 1/25 600

Coada frasin
• furci pentru balegar si asternut • lacuite 
• 36 mm Ø • cu bratara metalica montata

Num. art. Descriere RON

29117 24 mm Ø, pentru balegar/ fan 1/10/350
29118 20 mm Ø, pentru asternut/fan 1/100

Bratara
• galvanizata • cu capac • pentru furci cu tija de fixare

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

29104 furca asternut 30 cm 30 cm 1/5
29105 furca trifoi 33 cm 32 cm 1/5

Furcă de împrăştiere gunoi
• fara coada • 3 coarne • cap prinder 
• cozi potrivite : 29583 sau 2959

Toate furcile sunt forjate, dintr-o singura piesa!
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Num. art. Dimensiune Lăţime RON

2967 9 36 cm 1/10 220
2970 7 32 cm 1/10 280
2973 5 28 cm 1/10 350

Lopată din aluminiu
• material rezistent : aprox. 2.0mm • marginea de legatura 
intarita cu otel inoxidabil • bară potrivită 29581

Num. art. Dimensiune RON

29675 9 1/10 200
2977 7 1/10 280

Lopata speciala din aluminiu Profi
• material super rezistent, cca 2.5mm • tăiş galvanizat 
• bară potrivită 29581

Num. art. RON

29691 1/5 70

Lopată din aluminiu cu coadă
• marimea 9 cu margine din otel • Lungime 135 cm 
• grosimea materialului: cca. 2,0 mm

2,5 mm grosimea materialului

Num. art. Descriere Lăţime RON

2969 Tăiş de schimb mărimea 9, inclusiv 5 nituri 36 cm 1/10/50
2972 Tăiş de schimb mărimea 7, inclusiv 5 nituri 32 cm 1/10/150

29732 Tăiş de schimb mărimea 5, inclusiv 4 nituri 28 cm 1/10/50
29721 nituri de rezerva - 1/5/5000
29581 frasin, calitate superioara - 1/25

Accesorii pentru lopată din aluminiu 
şi lopată din aluminiu Profi

2967

2970

29675

2977

2973
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Num. art. Descriere RON

29671 Lopată zăpadă/cereale fără coadă 1 160

29672
Lopată zăpadă/cereale cu coadă din 

lemn vopsită şi mâner D
1/5 50

29673 margine de rezerva pentru lopata 1/10/150 3.000

Lopată pentru zăpadă şi cereale
• cu margine din otel • H 41 x l 33 cm

Num. art. RON

29670 1/5 50

Lopată pentru zăpadă şi cereale
• cu coada de fag, 135 cm • fara margine din otel • h 41 cm x B 33 cm

Num. art. RON

29685 1 120

Lopată cu utilizări multiple
cu maner din fibra de sticla telescopica
• foarte rezistenta, aproape imposibil de rupt, cu maner ajustabil • posibilitate 
de reglare între 100 - 140 cm • foarte uşoară şi manevrabilă pentru grajd sau 
remorcă de cai • cu margine - tampon din tabla

cu maner de reglare a inaltimii

Num. art. Descriere RON

29665 fără muchie 1/5 150
29666 cu muchie 1/5 120

Lopată pentru zăpadă şi cereale din plastic
• uşoară şi stabilă • L 42 x l 40 x H 10 cm 
• coadă adecvată 29581

29671

29672

29670

29665

29666



Lopeţi

188

Num. art. Descriere RON

29503 lopata HOLSTEIN fara coada 1/5 360
29509 lopata HOLSTEIN cu coada 1/5 100

Lopata Holstein
• mărimea 2 • vopsită roşu • otelita 
• 27 x 25 cm

Num. art. Descriere RON

29502 curbata, fara cu coada 1/5 280
29508 curbata, fara cu coada 1/5 100

Lopata Frankfurt
• marimea 5 • lacuita cu rosu • 30 x 27 cm

Num. art. Descriere Lungime Lăţime RON

29500 marimea 3 fara coada 28 cm 28 cm 1/5 500
29501 marimea 5 fara coada 30 cm 30 cm 1/5 500
29504 marimea 3 cu coada de fag 28 cm 28 cm 1/5 100
29505 marimea 5 cu coada de fag 30 cm 30 cm 1/5 75

Lopata nisip Bavaria
• forjata • cu nervuri in partea de jos • margini curbate

Num. art. Descriere RON

29264 razuitor, 15 cm , fara coada 1/10 540
29261 razuitor, 30 cm, fara coada 1/10 270
29268 razuitor, 30 cm, fara coada 1 100
29262 razuitor, 50 cm , fara coada 1/10 180
29263 coada pentru razuitor 1/25 1.000
29265 lama de rezerva 15 cm 1/100 -
29266 lama de rezerva, 30 cm 1/50 -
29267 lama de rezerva, 50 cm 1/50 -

Raclor
• metalic • otel de arc, 1 mm

29502

29509

29508

29500
29505

29503
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Num. art. Descriere RON  
50245 coada de rezerva, 220 cm, 28 mm 1/25
50247 12 dinti, grosime 2.5 cm 1/500

Num. art. Descriere RON  
50201 78 cm, 22 de dinti, cu coada 1/5 -
50211 78 cm, 22 dinti, fara coada 1/5 130
50202 85 cm, 24 dinti, cu coada 1/5 -
50212 85 cm, 24 de dinti, fara coada 1/5 115
50203 92 cm, 26 dinti, cu coada 1/5 -
50213 92 cm, 26 de dinti, fara coada 1/5 115

Greblă pentru fân metal
• cu sistem de prindere de tip gat de lebada • dinti 
rezistenti • lungimea dintilor: 12 cm • coada 220 cm

Num. art. Descriere RON

29130 grebla fan 65 cm, 20 de dinti 1/5 400
29131 grebla fan 71 cm, 22 de dinti 1/5 400
29135 grebla fan 78 cm, 24 de dinti 1/5 400
29134 coada aluminiu, 190mm 1/5 1.000

Grebla fan Fix
• din aluminiu • cu bară fixă din aluminiu 
• Ø 25 mm • fara maner

Num. art. Descriere RON

29170 grebla arcuita din plastic, 16 dinti 1/10 300

Grebla arcuita din plastic
• galbena • usor de folosit • 16 dinti • se potriveste cu toate tipurile de cozi

Num. art. RON

29169 1/10 300

Grebla arcuita din Plastic
• latime : 64 cm • 16 dinti • cu dinti de prindere a ierbii 
• se potriveste cu toate tipurile de cozi

Num. art. RON

29162 1/10 200

Grebla arcuita din plastic
• latime 64 cm • cu dinti de ambele parti  • cu 16 dinti si 
2 pozitii diferite • toate cozile se potrivesc

Num. art. RON

29157 1/10 300

Grebla de plastic de gradini
• latime : 64 cm • 32 de dinti pe o latura si un al set de dinti, incrucisati 
• toate cozile se potrivesc
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Num. art. Descriere RON  
50250 122 cm lată, 28 dinţi 1 25
50251 131 cm lată, 32 dinţi 1 20

Grebla de tractiune
• cu coada de 115 cm • coada de tractiune • cu dinti 
exteriori • Rohrhaupt şi Rohrverstrebung vermufft

Num. art. Descriere RON

50260 maner 115 cm pentru 50250 and 50251 1/25
50261 manere cu dispozitiv de tragere 1/25
50262 dinti de 25 cm pentru 50250 1/100
50263 dinti de 30 cm pentru 50251 1/200

Piese de rezerva pentru grebla de tractiune

Num. art. Descriere RON

29651 coada topor 50 cm 1/25 600
29652 coada topor 60cm 1/25 600
2965 coada topor 70 cm 1/25 600
2964 coada topor 80 cm 1/25 500

Cozi pentru barde şi topoare
• frasin • de forma ergonomica • Ø 28 / 65 mm

Num. art. Ø RON

2966 74 / 42 mm 1/25 600
29617 64 / 37 mm 1/25 600

Maner de sapa
• frasin • lungime 95 cm

Num. art. Lungime RON

29661 80 cm 1/25 600
29660 90 cm 1/25 600

Maner pentru baros
• frasin • Ø 40 mm

Num. art. Descriere RON

29365 45 cm, 20 dinţi 1/25 300
29366 60 cm, 26 dinţi 1/25 300

Greblă de frunze
Aparat combinat, pe de-o parte greblă de frunze şi prin întoarcere cu 180° poate 
fi folosită ca furcă, pentru a transporta, fără să fie nevoie să vă aplecaţi, ceea ce a 
fost strâns într-o cutie.
• pentru cozi de unelte cu con ø 25 sau ø 28 mm

Num. art. Lungime RON

29623 85 cm 1/25 600

Coadă furcă de bălegar
• cu piesă de capăt  • ø 36 mm

50261

50262
50263

29365
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Num. art. Lungime RON

29585 120 cm 1/25 1.000

Coada pentru lopata
• frasin • cu maner in forma de T

Num. art. Descriere RON

2958 frasin, echipament de constructii 1/25 1.000
29581 frasin, calitate superioara 1/25 1.000
29584 Cozi din lemn de frasin, calitate 1a conform DIN 1/25 600
29583 fag 1/25 1.000

Coada pentru lopata
• lungime • Ø 40 / 41 cm

Num. art. Lungime RON

2959 135 cm 1/25 1.000

Coada furca
• frasin • Ø 36 mm • indoit • boanta

Num. art. Lungime RON

29591 135 cm 1/25 600

Coada frasin
• furci pentru balegar si asternut • lacuite 
• 36 mm Ø • cu bratara metalica montata

Num. art. Lungime RON

29674 95 cm 1 300

Coadă de lopată
• frasin • mâner D

Num. art. Lungime RON

2963 95 cm 1/25 600

Coada cazma dreapta
• frasin • maner in forma de T • Ø 38 / 40 mm
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Num. art. Lungime RON

2960 135 cm 1/25 1.000

Coada pentru furca fan
• frasin • cu varf • ø 36 mm

Num. art. Lungime Ø RON

29603 140 cm 28 mm 1/25 1.000
2961 150 cm 28 / 30 mm 1/25 1.000

29604 160 cm 28 mm 1/25 1.000
29611 180 cm 28 / 30 mm 1/25 1.000

Coada grebla gradini
conic

Num. art. Lungime Ø RON

2962 130 cm 24 mm 1/25 1.000
29602 140 cm 24 mm 1/25 1.000

Coada pentru matura, fara con
cu con

Num. art. Lungime RON

29612 160 cm 1/25 1.000

Maner pentru raclor balegar
• frasin • Ø 30 mm

Num. art. Lungime RON

29613 150 cm 1/25 1.000
29609 180 cm 1/25 1.000

Maner pentru raclor balegar
• frasin • ø 36 mm

Num. art. Lungime RON

29263 120 cm 1/25 1.000

Coada pentru raclor
• cenusa

• din lemn de plop
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Num. art. RON

50305 1/5 160

Coase rabatabile Wettschliff
• coasă pentru cosirea ierbii • Lungime 65 cm • Lăţime max. 5,5 cm • forjare manuală 
• călire cu ulei • cu punctare • polizare • şlefuire • cu vopsire de protecţie împotriva 
ruginei • verificare individuală • cu protecţie contra tăierii • Coadă de coasă: 150 cm, 
curbată, vopsită prin pulverizare în câmp electrostatic, cu două mânere din lemn

Num. art. Lungime RON

50300 60 cm 1/10 480
50301 65 cm 1/10 480
50302 70 cm 1/10 480

Coase Wettschliff
• coasă pentru cosirea ierbii • Lăţime max. 5,5 cm • forjare manuală • călire cu 
ulei  • cu punctare • polizare • şlefuire • cu vopsire de protecţie împotriva ruginei 
• verificare individuală • cu protecţie contra tăierii

Num. art. Lungime RON

50310 60 cm 1/10 480
50311 65 cm 1/10 480
50312 70 cm 1/10 480

Coasa Profi
• coasă înaltă pentru cosirea ierbii  • Lăţime max. 5 cm • forjare manuală • călire cu ulei 
• cu punctare • şlefuire • cu vopsire de protecţie împotriva ruginei • verificare individuală 
• cu protecţie contra tăierii

Num. art. Lungime RON

50320 45 cm 1/5 480

Coasă scurtă
• coasă scurtă şi stabilă pentru cosire în pădure • Lungime 45 cm • Lăţime max. 8 cm 
• forjare manuală • călire cu ulei • şlefuire • cu vopsire de protecţie împotriva ruginei 
• verificare individuală • cu protecţie contra tăierii

Num. art. Lungime RON

504 65 cm 1/5/70
505 70 cm 1/5/70
506 75 cm 1/5/50

Coase Echter Hahnkopf
• forjate • batute • ascutite • gata de lucru  
• cu protectie de plastic pentru lama • fara coada

Num. art. RON

5035 1/25

Ascutitor coase Batavia
• aprox. 41 x 3.5 cm • abraziv pe ambele parti 
• maner din lemn
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Num. art. Descriere Lungime RON

5011 Original SILICAR 26 cm 1/50

29126
Standard, din carbură de siliciu, 

fină
23 cm 1/50

Piatra de ascutit

Num. art. Lungime RON

5015 150 cm 1/5 240

Maner Coasa
• ţeavă din oţel vopsită prin pulverizare în câmp electrostatic 
• conturat • două mânere din lemn detaşabile • cu şurub şi 
piuliţă pentru fixarea coasei • Lungime 150 cm

Num. art. Lungime RON

5025 150 cm 1/5 200

Maner din lemn
• frasin • două mânere din lemn

Num. art. Lungime RON

50330 42,5 cm 1/50

Secera Profi
• fabricata din otel de prima-calitate • forjata manual 
• calitate super • marimea 0

Num. art. RON

50335 45 cm (mărimea 0) 1/5 500
50336 50 cm (mărimea 1) 1/5 500

Secere Wettschlif
• secere circulare pentru cosirea trifoiului, buruienilor sau ierbii • cu mâner din lemn 
• forjare manuală • şlefuire • verificare individuală • cu protecţie contra tăierii

Num. art. Lungime RON

50340 34 cm 1/5 320

Secera-coasa
• secere pentru cosirea trifoiului, buruienilor sau ierbii • cu mâner din lemn  
• forjare manuală • şlefuire • verificare individuală • cu protecţie contra tăierii

Num. art. Descriere RON

5012 ciocan coasa 500 g + maner 1/6
5013 nicovala coasa 500g, plata 1/6/60
5014 port piatra, plastic 1/6/60
5016 Inel de coasă de tip B, mărimea 0 cu cheie, metal 1/50
5017 Inel de coasă de tip B, mărimea 3 cu cheie, lemn 1/50
5018 Cheie de fier (galvanizată) pentru inelele coasei 1/10
5019 suruburi pentru inele 1/10/100
5022 Cheie din fier cu 2 şuruburi 1
5020 Mâner central din lemn pentru cozi de coasă 1/10/100
5021 dizpozitiv de ascutire 1

Accesorii pentru coasa

5011 29126
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Utilizare multiplă:

văruire, dezinfectare, aplicare mijloace de 
protecţie a lemnului, combaterea buruienilor, 
împrăştierea pesticidelor şi biocidelor, pulveri-
zarea maşinilor, aplicarea de agenţi de curăţare 
la rece, ...

Num. art. Descriere RON

296005 valva de siguranta 5 bar 1/50
296014 set garnituri - 9 piese, complet 1/100
296017 reglator presiune 1/4" 1/150
296021 diuza pulverizare rotunda 1.5 mm 1/400
296022 diuza pulverizare plana cu orificiu de 0.6 mm 1/70
296024 diuza pulverizare plana cu orificiu de 0.2 mm si 2 orificii de rezerva de 0.3 mm si 0.4 mm 1/200
296025 ventil cu inchidere rapida 2/3" 1/50
296029 set pulverizare - 7 bucati 1/50
296030 tub extindere 750 / 10 / 1mm 1/150
296032 Supapă de sens unic 1/4" cu reducţie 1/50

Num. art. RON

296100 1

Pulverizator de var / universal
Un nou pulverizator universal conform principiului verificat.

•  pâlnie cu înfiletare rapidă, uşor de utilizat – sita nu trebuie 
să fie îndepărtată înainte de utilizare

• regulatorul de presiune poate fi comandat opţional

Date tehnice

Volum rezervor: 39,5 l

Cantitatea de umplere max.: 36 l

Greutate: cca. 20 kg

Presiune max. adm.: 5 bar

Presiune de lucru: 2 - 3 bar

Num. art. RON

296000 1

Pompa pentru varuit  cu presiune Ammer
Modelul de top dintre vermorelele noastre de peste 20 de ani!
Cea mai uşoară utilizare şi cel mai ridicat grad de siguranţă 
caracterizează vermorelul AMMER!

•  cel mai ridicat grad de siguranţă şi uşurinţă în 
utilizare

•  împrăştierea fără atomizare asigură o încărcare 
mai scăzută a aerului din încăperi

•  potrivit pentru compresoare obişnuite din comerţ
•  dotarea de bază a duzelor pentru utilizare multiplă 
•  este posibilă utilizarea fără racordarea permanentă 

la aer

Alte piese de schimb se găsesc în catalogul pieselor de schimb, respectiv în instrucţiunile de utilizare.

Piesele de schimb sunt compatibile cu ambele tipuri de stropitoare!
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Num. art. RON

29355 1/14

Aparat pentru masurarea umiditatii 
la cereale WDN 1B 
• acest aparat portabil poate fi folosit direct pe camp • este util pentru determi-
narea nivelul de umiditate in diferite cereale • este programat deja din fabrică 
pentru 30 de tipuri de cereale:
secară, grâu, grâu de calitate, triticale, orz de vară, ovăz, hrişcă, bob, cafeluţa 
galbenă şi albastră, mazăre furajeră, mazăre, rapiţa, fasolea, porumb, floarea 
soarelui fără coajă, floarea soarelui cu coajă, raigras aristat, păiuş roşu, trifoi 
alb, fasole mică, fasole căţărătoare, muştar, mei, soia, sorg, in, orez alb, orez 
sălbatic, cafea boabe • aparatul se remarcă printr-o manevrabilitate uşoară şi o 
afişare rapidă a rezultatelor măsurătorilor, lucrează precis şi fiabil
• poate fi calibrat de utilizator aceasta inseamn ca valorile masurate ale unui 
produs selectat pot fi modificate la o anumita valoare si, prin urmare, poate fi 
optim adaptat la nevoile individuale • pe baza de baterii • testat DLG

Greutate: 1050 g (cu echipament de dozare)
Dimensiuni: 25 x 16 x 11,5 cm
Alimentare cu energie: baterie 9 V
Consum energetic: cca. 12 mA
Afişaj: Ecran LCD, alfanumeric, 2 x 16 cifre
Domeniul de măsurare a temperaturii: 0° până la +70°
Precizia măsurării temperaturii: ±1° C
Precizia măsurării umidităţii:
1 % (în zonă până la 10 %)
1,5 % (în zonă până la 20 %)
Temperatura de lucru: 0° până la +45°

Num. art. RON

29391 1/10

Aparat de măsurare a umidităţii din cereale FSK
Aparat de măsurare a umidităţii boabelor integrale, uşor de folosit

Umpleţi cu cantitatea de cereale afişată de aparatul dumneavoastră FSK1 şi 
citiţi conţinutul de apă direct de pe display.
Datorită construcţiei sale robuste şi cu dimensiuni reduse, puteţi transporta 
aparatul de măsurare în orice loc şi puteţi efectua măsurările la faţa locului, 
la controlul pe câmp sau în depozit. Cu afişare suplimentară a temperaturii.
Umidometrul măsoară temperatura probei pentru a obţine rezultate şi mai 
precise în urma unei compensări a temperaturii
Potrivit pentru porumb, secară, triticale, grâu, hrişcă, orz, ovăz, rapiţă, orez 
necojit şi alte tipuri de cereale, la cerere.
• domeniul de măsură între 5 % şi 30 % conţinut de apă, în funcţie de tip
• rezoluţie 0,1 % din conţinutul de apă
• afişarea temperaturii probei
• temperatura se poate comuta la alegere pe °C sau pe °F
• funcţie Hold
• compensare automată a temperaturii
• autocalibrare automată
• ecran cu cristale lichide cu suprafaţă mare, iluminat
• rezultat al măsurătorilor rapid, în câteva secunde, fără pregătirea probei
• carcasă robustă
•  meniu disponibil în limbile germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă 

şi rusă

Nou!

Nou!
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Num. art. Descriere RON

29392 Lungimea senzorului de măsurare: 60 cm 1/10

Aparat de măsurare a umidităţii pentru fân şi paie FLK
Aparat de măsură simplu de utilizat, însă extrem de precis, pentru determinarea umidităţii din 
baloţii de fân şi de paie. Introduceţi pur şi simplu aparatul FLK în locul care trebuie măsurat şi citiţi 
conţinutul de apă direct de pe display. Cu măsurare integrată a temperaturii, pentru a permite o 
precizie mai mare în urma compensării temperaturii.
• domeniul de măsură între 8 % şi 60 % conţinut de apă (în funcţie de tip) • rezoluţie 0,1 %  
• măsurarea temperaturii: de la -15 °C până la +85 °C • temperatura se poate comuta la alegere 
pe °C sau pe °F • Funcţie Hold • ecran cu cristale lichide, cu suprafaţă mare, iluminat • memorie 
manuală a valorilor măsurate pentru 10.000 de valori cu descrierea locului de măsurare • Gestiona-
re a depozitului furnizorului • calculare automată a mediei • meniu disponibil în limbile germană, 
engleză, franceză, italiană, spaniolă şi rusă

Num. art. Descriere RON

29356 Aparat de măsurarea umidităţii cu lungimea senzorului de măsurare 68 cm 1/20
29354 Aparat de măsurarea umidităţii cu lungimea senzorului de măsurare 200 cm 1/20

Aparat pentru masurarea umiditatii pentru Fan si Paie
• Aparat digital portabil pentru stabilirea umidităţii şi temperaturii în fân şi paie 
presate • include sonda de masurare, de 68 cm, pentru a inregistra conductibilitatea 
electrica a fanului si paielor, si pentru a o converti in nivel de umiditate afisat in 
procente • pot fi memorate pana la 50 de afisari

Lungime cablu: 100 cm
Alimentare cu energie: baterie 9 V
Afişaj: afişaj LCD, 3 poziţii
Domeniu de măsurare umiditate: 10 - 80 %
Domeniu de măsurare temperatură: 1 - 100 °C

Masina de taiat fan Hay Cutter
TF 2000M
• Taietorul Fan TF 2000M, este conceput pentru o taiere verticala sau orizontala a fanului, 
permitand astfel lucrul fara praf si zgomot. • costurile de lucru sunt minimalizate prin 
proprietatile de taiere perfecta, prin buna manevrare, prin costurile gratuite de intretinere 
ale acestuia; • taietorul de fan este conceput pentru taierea balotilor de fan, a furajelor 
presate si a granelor insilozate ( ex. fan, porumb,mei,frunze de sfecla) • cu lama inchisa  
• cu suprimare a zgomotului • comutator usor de folosit • motor electric, dublu izolat  
• taie balotii de fan fara limitarea adancimii

Tensiune: 230 V
Putere motor: 1400 W
Frecvenţă: 50 Hz
Greutate: 13,4 kg
Lăţime secţiune: 25 cm
Nivel presiune acustică: 89,9 LpAm
Nivel intensitate zgomot: 103,5 LWA
Nivel vibraţie ISO 5349: 5,9 m/sec2Num. art. RON

29190 1

Nou!
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Num. art. Descriere RON

29320 spalator cizme 1 25
29321 Perie de rezervă pentru pardosele 1/10 500
29322 perie de schimb, lateral 1/10 500
29323 perie de schimb, jos 1/10 500

Spalator cizme
• de sine statator • racord apa de 1/2" • antiderapant • complet cu 5 perii 
si grilaj • model fabricat din otel inoxidabil rezistent • poate fi curatat usor 
cu apa • actiune preventiva prin adaugarea detergentilor pentru a indeparta 
germenii de grajduri

Num. art. RON

29389 1 76

Raimo BigBag ieşire
• pentru golirea simplă şi controlată a BigBag-urilor cu ajutorul unui sertar • potrivit pentru 
toate tipurile de materiale curgătoare, precum material de semănătură, îngrăşăminte, furaje 
etc. • materialul suplimentar rămâne în BigBag, astfel nu se iroseşte nimic • poate fi montat în 
câteva secunde pe saci goi sau deja umpluţi - lamele integrate taie o gaură în BigBag în timpul 
rotaţiei • deosebit de robust şi reutilizabil

Nou!

Scanaţi codul QR şi vizualizaţi 
video sau intraţi pe www.kerbl.de!
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Num. art. Dimensiune RON

3450 36 1/160
3451 37 1/160
3452 38 1/160
3453 39 1/160
3454 40 1/160
3455 41 1/160
3456 42 1/160
3457 43 1/160
3458 44 1/160
3459 45 1/160
3460 46 1/160
3461 47 1/160
3462 48 1/160

Branturi
• cu strat de pasla foarte gros • permit trecerea aerului • izolare la rece • absorb umezeala • nu aluneca

cu un strat de pasla foarte gros

Num. art. Dimensiune RON

3470 39 1/4 64
3471 40 1/4 64
3472 41 1/4 64
3473 42 1/4 64
3474 43 1/4 64
3475 44 1/4 64
3476 45 1/4 64
3477 46 1/4 32
3478 47 1/4 64

Cizme de Protectie Thermolite
Poliuretan
• cu 10 % mai usoare decat cizmele clasice din poliuretan • capacitate de izolare până la 
- 40 °C datorită materialului expandat din poliuretan • durabile, datorita acestui material 
• confort si stabilitate maxima datorita talpii groase si a carambului cizmei, la fel de gros 
• varf si talpa metalica integrata • usor de curatat • câte 1 pereche în ambalaj individual 
din carton

izolare până la -40°C
DIN EN ISO 20345 S4 CI

cu 10% mai usoare decat cizmele clasice din poliuretan

Num. art. Dimensiune RON

34140 36 1/5 80
34141 37 1/5 80
34142 38 1/5 80
34143 39 1/5 80
34144 40 1/5 80
34145 41 1/5 80
34146 42 1/5 80
34147 43 1/5 80
34148 44 1/5 80
34149 45 1/5 80
34150 46 1/5 80
34151 47 1/5 80
34152 48 1/5 80

Cizme de protectie Agrilite
poliuretan
ideal pentru agricultură conform S5 EN 20345
• varf metalic si talpa din otel • cu talpă extra-rezistentă la alunecare • rezistent la balegar lichid, uleiuri, 
carburant, grasimi, acizi • izolare completa impotriva caldurii si frigului • pătrundere largă • dimensiuni 
mari • inaltime: aprox.38 cm • foarte usoare! • câte 1 pereche în ambalaj individual din carton

... recomandate de asociatiile profesionale din Germania!

Nou!
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Num. art. Dimensiune RON

3485 36 1/5 80
3486 37 1/5 80
3487 38 1/5 80
3488 39 1/5 80
3489 40 1/5 80
3490 41 1/5 80
3491 42 1/5 80
3492 43 1/5 80
3493 44 1/5 80
3494 45 1/5 80
3495 46 1/5 80
3496 47 1/5 80
3497 48 1/5 80
3498 49 1/5 80

Cizme de protecţie StepliteX®
• uşoare ca un fulg: cu 40% mai uşoare decât cauciucul sau PVC-ul • Termo-izolatoare: 
reci vara, calde iarna • durabile: rezistă de 3 până la 4 mai mult decât cizmele obişnuite 
• mai mult confort: calapod mai larg  • mai multă siguranţă: bombeu mai înalt din oţel 
şi talpă verificată din oţel  • mai multă rezistenţă la alunecare: profil optimizat al tălpii 
• rezistenţă împotriva uleiului, grăsimii sau îngrăşămintelor

cf. S5 EN 345 şi DIN EN ISO 20345 S5

Num. art. Dimensiune RON

34120 37 1/160
34121 38 1/160
34122 39 1/160
34123 40 1/160
34124 41 1/160
34125 42 1/160
34126 43 1/160
34127 44 1/160
34128 45 1/160
34129 46 1/160
34130 47 1/160
34131 48 1/160
34132 49 1/160

Branţ
pentru cizmele de agricultură steplite® X
• perechi • izolatoare împotriva frigului cu strat gros din 
pâslă • rezistenţă mare la alunecare datorită tălpii cauciucate 
• se poate spăla la 30° 

Mai mult confort 
- calapod mai larg 

Mai multă siguranţă 
- cu bombeu mai 
înalt, din oţel 

Mai multă rezistenţă la 
alunecare - profil optimizat 
al tălpii
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Num. art. Dimensiune RON

34750 37 1/6 108
34751 38 1/6 108
34752 39 1/6 108
34753 40 1/6 108
34754 41 1/6 108
34755 42 1/6 108
34756 43 1/6 108
34757 44 1/6 72
34758 45 1/6 72
34759 46 1/6 72
34760 47 1/6 72
34761 48 1/6 72

Cizme de protecţie Dunlop® Purofort® S5
• culoare: verde/negru • protecţie degete: vârf de oţel • protecţie trecere: talpă intermediară de oţel 
• material superior din spumă de poliuretan • reflectoare pentru o siguranţă sporită • umplutură 
interioară Dunlop-Rotes din ţesătură antibacteriană • cu strat interior mai confortabil şi mai rezistent 
• talpă PU profilată antiderapantă, nu aderă la murdărie • antistatică • într-o anumită măsură 
rezistentă la ulei, benzină şi acizi • tehnologie de material Purofort® ce asigură izolaţia 
termică până la - 20 °C • profil larg pentru fiecare tip de sol • ideal pentru utilizarea în 
agricultură • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRA

Umplutură interioară din ţesătură antibacteriană

Num. art. Dimensiune RON

34770 36 1/6 108
34771 37 1/6 108
34772 38 1/6 108
34773 39 1/6 108
34774 40 1/6 108
34775 41 1/6 108
34776 42 1/6 108
34777 43 1/6 72
34778 44 1/6 72
34779 45 1/6 72
34780 46 1/6 72
34781 47 1/6 72
34782 48 1/6 72
34783 49 / 50 1/6 72

Cizme de protecţie Dunlop® Purofort®+ S5
• culoare: verde/negru • protecţie degete: vârf de oţel • protecţie trecere: talpă intermediară de oţel  
• spaţiu suplimentar în zona degetelor • pat pentru picior de formă anatomică • material superior din 
spumă de poliuretan • umplutură interioară Dunlop-Rotes din ţesătură antibacteriană • talpă interioară 
Premium cu formă anatomică • talpă profilată PU antiderapantă, neaderentă la murdărie, uşor de curăţat, 
cu protecţie • antistatică • într-o anumită măsură rezistentă la ulei, benzină şi acizi • tehnologie de materi-
al Purofort® ce asigură izolaţia termică până la - 20 °C • profil uşor de curăţat – foarte practic la utilizarea 
în agricultură • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC

Umplutură interioară din ţesătură antibacteriană
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Num. art. Dimensiune RON

34850 36 1/6 72
34851 37 1/6 72
34852 38 1/6 72
34853 39 1/6 54
34854 40 1/6 54
34855 41 1/6 54
34856 42 1/6 54
34857 43 1/6 54
34858 44 1/6 54
34859 45 1/6 54
34860 46 1/6 54
34861 47 1/6 54
34862 48 1/6 54

Cizme termoizolate Dunlop® Blizzard
• design atractiv şi confort la purtare • umplutură interioară groasă. din blană 
sintetică • material superior din PVC • izolaţie extraordinară împotriva frigului 
• talpă intermediară de altă culoare, cu amortizare • limbă etanşă la apă  
• culoare: verde/negru • talpă exterioară extrem de aderentă

Num. art. Dimensiune RON

34880 37 / 38 1/6 60
34881 39 / 40 1/6 60
34882 41 1/6 60
34883 42 1/5 60
34884 43 1/5 60
34885 44 / 45 1/5 60
34886 46 1/5 60
34887 47 1/5 60
34888 48 1/5 60

Cizme de protecţie Dunlop® Purofort® Thermo+ S5
• culoare: verde/negru • protecţie degete: vârf de oţel • protecţie trecere: talpă intermediară de 
oţel • material superior din spumă de poliuretan • umplutură interioară Dunlop-Rotes din ţesătură 
antibacteriană • talpă interioară Premium cu formă anatomică • talpă PU profilată antiderapantă, 
nu aderă la murdărie • antistatică • într-o anumită măsură rezistentă la ulei, benzină şi acizi • ideal 
pentru utilizarea în fermele de lapte • cu izolarea de până la - 50° C Thermo+ îşi arată punctele forte 
peste tot, unde cel care le poartă este expus condiţiilor vitrege de mediu • ideal şi pentru lucrul în frig, 
ca de exemplu în fermele de creştere a vitelor. Talpa groasă împiedică răcirea piciorului, iar profilul 
deosebit de adânc se potriveşte special în zonele umede • absoarbe şocurile şi are o rezistenţă extremă 
la solicitare • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC

Umplutură interioară din ţesătură antibacteriană

Dimensiune 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 / 50

Premium 34890 34891 34892 34893 34894 34895 34896 34897 34898 34899 34900 34901 34902 34903
Basic - 34910 34911 34912 34913 34914 34915 34916 34917 34918 34919 34920 34921 -

Utilizare pentru RON

Premium adecvat pentru Purofort®+ S5 şi Purofort® Thermo+ S5 1/10
Basic adecvat pentru Purofort® S5 1/10

Tălpici Dunlop
• absorbţie: noile tălpici pot prelua de până la 3 ori mai multă umezeală decât propria 
greutate • îmbunătăţirea cu 100 % a caracteristicilor de absorbţie de energie • control al 
mirosurilor cu 30 % mai bun • îşi păstrează mai bine forma la încălţare şi descălţare şi rămân 
în cizmă • realizate din Poliyou®, o componentă PU, fiind astfel perfect adecvate pentru 
cizmele Dunlop Purofort
Caracteristici suplimentare la modelul Premium: 
• pat de picior cu formă ergonomică pentru şi mai mult confort în cizmă  
• o şi mai bună respiraţie datorită canalelor de ventilaţie din zona degetelor

34910

34890
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Num. art. Dimensiune RON

34785 37 1/8 240
34786 38 1/8 192
34787 39 1/8 192
34788 40 1/8 192
34789 41 1/8 192
34790 42 1/8 192
34791 43 1/8 192
34792 44 1/8 192
34793 45 1/8 144
34794 46 1/8 144
34795 47 1/8 144

Cizme de lucru Dunlop® Pricemastor
• cizmă din PVC clasică, înaltă, etanşă la apă, pentru serviciu, 
grădină şi timp liber • căptuşeală interioară din poliester uşor de 
întreţinut • carâmb negru, talpă neagră • rezistă sub anumite 
condiţii la uleiuri, acizi, îngrăşăminte, agenţi de dezinfectare precum 
şi la diverse chimicale • verificat CE

Num. art. Dimensiune RON

34951 37 1/10 240
34952 38 1/10 240
34953 39 1/10 240
34954 40 1/10 240
34955 41 1/10 240
34956 42 1/10 240
34957 43 1/10 240
34958 44 1/10 240
34959 45 1/10 180
34960 46 1/10 180
34961 47 1/10 180

Cizme de lucru Dunlop® Dee
• cizmă din PVC semiînaltă, etanşă la apă, pentru serviciu, grădină 
şi timp liber • înălţime a carâmbului cca. 26 cm • carâmb verde 
închis, talpă neagră • rezistă sub anumite condiţii la uleiuri, acizi, 
îngrăşăminte, agenţi de dezinfectare precum şi la diverse chimicale 
• cu talpă DUNLOP cu profil • căptuşeală interioară din poliester 
uşor de întreţinut

înălţime a carâmbului foarte redusă, cca. 26 cm
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Num. art. RON

34690 1/20 300

Protectie urechi Peltor Optime I
• căşti de protecţie allround cu capse pentru mediile zgomotoase 
• valoare de amortizare SNR = 27 dB • confort sporit la purtare 
îndelungată • greutate: 174 g • in conformitate cu EN 352-1

Num. art. RON

34728 1/20 300

Protectie urechi Peltor Optime II
• căşti de protecţie cu capse pentru mediile zgomotoase • antifonare eficientă 
chiar şi la frecvenţe joase • valoare de amortizare crescută (SNR = 31 dB)  
• confort sporit la purtare îndelungată • greutate: 213 g • corespunde EN 352-1

Num. art. RON

34727 1/20 200

Protecţie pentru auz Optime III
• capsulă de protecţie a auzului cu performanţă de amortizare extrem de ridicată pentru 
medii foarte zgomotoase • carcasă dublă cu rezonanţă minimă în interiorul carcasei, pentru 
amortizarea maximă a frecvenţelor înalte, având în acelaşi timp audibilitate bună a discuţiilor 
şi semnalelor de avertizare • valoare de amortizare SNR = 35 dB • confort sporit la purtare 
îndelungată • greutate: 285 g • corespunde EN 352-1

Nou!

Num. art. RON

34738 1/10 60

Fixare pe cap G500
Combinaţie protecţie a feţei şi a auzului
Asistentul perfect în agricultură şi silvicultură, când faţa şi urechile trebuie protejate, fără 
însă a fi nevoie de o cască. • suport robust pentru cap, cu pernă de ceafă ergonomică, 8 
poziţii pentru reglarea dimensiunii capului şi 3 poziţii pentru reglarea înălţimii permit confort 
maxim la purtare, chiar şi la purtare îndelungată • placă frontală cu fante de aerisire 
• vizor clar din policarbonat cu rezistenţă mare la impact, pentru protecţie împotriva parti-
culelor rapide, conform prevederilor EN 166 • capsulă de protecţie a auzului Peltor Optime 
I pentru medii zgomotoase (valoare de amortizare SNR = 27 dB) • poate fi folosită şi fără 
protecţie a auzului • poate fi combinată cu diverse alte vizoare şi protecţii auditive

Nou!
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Num. art. Descriere RON

34739 Peltor X1A, valoare de amortizare SNR = 27 dB 1/10 200
34740 Peltor X4A, valoare de amortizare SNR = 33 dB 1/10 200

Protecţie a auzului Peltor X
• capsulă de protecţie a auzului pentru medii foarte zgomotoase 
(X1A) până la extrem de zgomotoase (X4A) • design modern şi 
subţire • material spumant inovator, brevetat în inelele de etanşare, 
pentru protecţie efectivă • sârmele pentru fixarea pe cap sunt izolate 
electric, pentru o protecţie mai bună şi mai fiabilă • greutate redusă 
• confort sporit la purtare îndelungată • greutate X1A: 184 g,  
greutate X4A: 234 g • corespunde EN 352-1

Nou!

Nou!Num. art. RON

34737 1/10 200

protecţie a auzului cu radio stereo Peltor XP
cu intrare audio pentru MP3-Player
• calitate recepţie radio excepţională + protecţie pentru urechi în acelaşi timp • perfect pentru 
activităţi forestiere şi agricole, cosirea ierbii etc. • receptor FM îmbunătăţit din  generaţia a 
2-a • intrare audio externă, 3,5 mm, pentru MP3-Player • sunet saturat datorită driverelor 
îmbunătăţite • lama de fixare pe cap extra lată, capitonată moale distribuie greutatea în timp 
de suspensia în două puncte asigură o presiune redusă şi astfel un confort sporit la purtare, 
chiar şi în cazul utilizării permanente • inelele de etanşare moi, umplute cu material spumant 
şi cu lichid oferă confort suplimentar • valoare de amortizare SNR = 32 dB • greutate: 340 g 
• corespunde EN 352-1, EN 352-3, EN 352-8, EN 50013:2001 şi EN 55020:2007 • inclusiv 
baterii reîncărcabile, încărcător şi cablu audio

Num. art. RON

34722 1/10 200

Protectie urechi cu radio stereo Peltor
cu intrare pentru conectarea MP3 player-lor
• calitate recepţie radio excepţională + protecţie pentru urechi în acelaşi timp 
• perfect pentru activităţi forestiere şi agricole, cosirea ierbii etc. • receptie FM 
excelenta • castile mari, captusite, protejeaza urechile, chiar daca sunt folosite 
pentru o perioada indelungata; modul in care sunt concepute sa distribuie sunetul, 
favorizeaza acest aspect •inele de inchidere moi si umplute cu lichid furnizeaza un 
confort sporit • valoare de amortizare SNR = 31 dB • greutate: 312 g • corespunde 
EN 352-1

receptor FM îmbunătăţit din generaţia a 2-a,  
sunet saturat datorită driverelor îmbunătăţite
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Num. art. Cuprins RON

34743 10 x 1/50/200

Dopuri de protecţie a auzului E-A-R Classic Soft
• material spumant moale, absorbant de energie, pentru presiune minimă • rezistente la umiditate, 
previne alunecarea în canalul auditiv, chiar şi în cazul transpirării puternice • compatibilitate deosebită 
cu pielea • se adaptează în mod optim canalului auditiv • suprafaţa aspră previne alunecarea şi asigură 
amortizarea sigură • valoare de amortizare SNR = 36 dB

Num. art. RON

34744 1/10/50

Protecţie a auzului cu lamă de fixare E-A-Rcap
• practică şi confortabilă • poate fi purtată în jurul gâtului când nu se foloseşte 
• foarte uşoară • senzaţie minimă de presiune • dopurile nu intră adânc în 
canalul auditiv - acesta nu este iritat • valoare de amortizare SNR = 23 dB

Num. art. RON

34725 1/12 216

Protectie urechi cu radio stereo
• casti de protectie ridicata ptr urechi, cu receptie radio FM excelenta ( 87-108 Mhz) • componentă radio 
uşor de utilizat prin selectorul pentru volum (on/off) şi frecvenţă • protectie urechi in conformitate cu EN 
352-1 : 2002 si prEN 352-8 :2003 • casti mari cu captuseala moale pentru confort sporit • agăţătoare 
joasă în două puncte şi reglaj uşor pe înălţime fără piese proeminente • pentru toate tipurile de activitati 
care implica zgomote puternice: constructii, cosirea gazonului,etc

Sunet stereo exceptional

Nou!

Nou!

Num. art. Descriere RON

34741 Ochelari de protecţie cu sticlă clară 1/20 1.600
34742 Ochelari de protecţie cu sticlă nuanţată 1/20 1.600

Ochelari de protecţie
• rezistenţi la impact cu particule cu viteză mare la temperaturi extreme  
• clasa optică 1 pentru vedere clară şi durată de purtare lungă • protecţie 
împotriva razelor UV • acoperirea împotriva aburirii previne aburirea sticlelor 
• acoperire împotriva zgârierii pentru o durată de viaţă mai lungă şi o vedere 
mai bună • deosebit de uşori pentru confort sporit • cu sticlă clară sau 
nuanţată • corespunde cerinţelor directivei europene 89/686/CEE precum şi 
ale normelor EN166:2001, EN170:1992 şi EN172:1995

Nou!
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Num. art. CCM RON

34695 - 10 1/10/120
34695/2 2 1 1/12/72

FFP2D Masca de respirare
• masca de respiratie pt protectie impotriva particulelor solide si a aerosolilor 
cu toxicitate scazuta, in conformitate cu EN 149 • se adapteaza formelor 
diferite de fata • climat favorabil respiratiei datorita valvei moderne pentru 
respirare • 34695 se vinde  numai in pachet cu 10 buc

Num. art. RON

34671 1/10/120

Ochelari de protectie
• marime universala datorita curelelor reglabile • protejeaza ochii 
impotriva intrarii a diferitelor tipuri de particole • in conformitate cu 
EN 166 • valoare de rupere in conformitate cu EN 166

Num. art. Culoare RON

34645/1 galben 1 1

Vesta reflectorizanta
• super reflectorizanta, cu 2 benzi fluorescente 
• EN 471 • marime universala

Num. art. Lungime Lăţime RON

34646/1 340 mm 50 mm 1/100

Bandeletă pentru braţ reflectorizantă
• super reflectorizanta • neon cu 2 fâşii reflectorizante 
• elastic, cu prindere cu scai

Strict necesar in masini!
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Num. art. Descriere Lăţime Înălţime RON

34587 10 W = 900 lumeni, corespunde la cca. 50 W halogen* 115 mm 85 mm 1/30
34588 20 W = 1800 lumeni, corespunde la cca. 100 W halogen* 180 mm 140 mm 1/12
34589 30 W = 2700 lumeni, corespunde la cca. 150 W halogen* 225 mm 186 mm 1/10
34590 50 W = 4500 lumeni, corespunde la cca. 250 W halogen* 288 mm 235 mm 1/8

Proiector LED pentru exterior
• pentru iluminarea grajdurilor, şurelor, acoperişurilor etc. • cu chip-uri LED EPISTAR 
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 • fără timp de încălzire • poate fi acţionat prin senzor de mişcare • carcasă 
din aluminiu turnat sub presiune • cu etrier de fixare reglabil

Date tehnice

ore de funcţionare cca. 50.000
tensiune de intrare 110-230 V AC
eficacitate luminoasă > 80 %
temperatura de lucru -30 °C până la +50 °C
culoarea luminii 6000 K (alb luminos)
clasa de protecţie IP 65
flux de lumină/watt 90 lumeni
reproducere a culorii (CRI) Ra > 75
unghi de iluminare 120°

Num. art. RON

34592 1/20

Girofar cu picior magnetic
• picior magnetic cu aderenţă mare - o folie de protecţie aplicată suplimentar previne zgârierea 
vopselei • carcasă rezistentă, capac din material plastic rezistent la impact • cablu spiralat cu 
Eurostecker cu 2 poli (pentru brichetă în maşină), extensibil până la 2,5 m • protecţie integrată 
împotriva inversării polarităţii • potrivit pentru tensiunea la bord de 12 V şi 24 V • acţionare cu 
şnec cu uzură redusă • domeniul de temperatură: -30 °C până la +50 °C • cu omologare ECE R65

Num. art. RON

34591 1/20

Girofar pentru fixare
• pentru fixare pe ţeavă • soclul flexibil minimizează deteriorările (înclinare până la 90°) şi serveşte în acelaşi 
timp ca şi amortizor de vibraţii; girofarul este adus întotdeauna în poziţia iniţială • carcasă rezistentă, capac 
din material plastic rezistent la impact • protecţie integrată împotriva inversării polarităţii • potrivit pentru 
tensiunea la bord de 12 V şi 24 V • acţionare cu şnec cu uzură redusă • domeniul de temperatură: -30 °C până 
la +50 °C • cu omologare ECE R65

Num. art. Descriere RON

34665/1 pentru insurubare /sudare 1
34636/1 pentru sudare 1
34638/1 pentru insurubare/sudare 1

Tub atasabil girofaruri

Nou!

Nou!

Nou!

Num. art. Descriere RON

34634/2 H3, 12V - 55W, cu cablu 2
34635/2 H1, 12 V - 55W 2

Bec halogen
• in cutii de carton • H3 pentru Reflector cu Halogen • H1 pentru Faruri

* la 18 lumeni/watt

34587

34588 34590

34589

34665/1

34636/1

34638/1

34634/2
34635/2
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Proiector LED pentru lucru
• cu LED de înaltă performanţă, cu eficienţă energetică, de la EPISTAR şi CREE • sursă de tensiune deparazitată, cu ritm 
setat, fără influenţă termică, cu grad înalt de eficienţă • absolut fără mentenanţă • sursele de curent electric sunt complet 
regulate şi asigură o intensitate constantă a luminii • optică luminoasă îmbunătăţită datorită reflectoarelor integrate în 
sticlă • carcasă din aluminiu turnat sub presiune • cu etrier de fixare cu înclinaţie reglabilă

Num. art. Descriere RON

34580 15 W = 975 lumeni, corespunde la cca. 54 W halogen* 1/20
34581 18 W = 1170 lumeni, corespunde la cca. 65 W halogen* 1/20
34582 24 W = 1560 lumeni, corespunde la cca. 86 W halogen* 1/20
34583 27 W = 1755 lumeni, corespunde la cca. 97 W halogen* 1/20
34584 48 W = 3120 lumeni, corespunde la cca. 173 W halogen* 1/20
34586 20 W = 1820 lumeni, corespunde la cca. 100 W halogen* 1/12
34585 50 W = 4500 lumeni, corespunde la cca. 250 W halogen* 1/12

Date tehnice

ore de funcţionare cca. 25.000
Clasa de protecţie IP 67
tensiune de intrare 10 până la 30 V
temperatura de lucru < 60 °C

* la 18 lumeni/watt

Nou!

34580 - unghi de iluminare: 60° 34581 - unghi de iluminare: 60° 34582 - unghi de iluminare: 60° 34583 - unghi de iluminare: 60°

34584 - unghi de iluminare: 60° 34586 - unghi de iluminare: 90° 34585 - unghi de iluminare: 120°
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Num. art. Descriere RON

34609 cu extensie 100-160 cm 1
34615 cu extensie 140 - 210 cm 1

Lumina spate traverse
• cu extensie • complet cablata, stecker cu 7 borne  
• cablu principal : 7.5 m • 3 lumini functionale cu 
sticla rezistenta la impact, becuri incluse • 2 reflectoare 
triunghiulare • incl.suport pentru placuta numar

Num. art. RON

34618/2 2

Reflectoare triunghiulare
• 155 x 135 mm • 2 orificii pentru insurubare • livrat perechi, in cutii de carton

Num. art. Culoare RON

34606/4 alb 4
34607/4 rosu 4
34608/4 portocaliu 4

Reflector marker
• 60 mm diam. • pentru insurubare • diam.orificiului 5 mm • livrat in cutii  de carton

Num. art. RON

34616 1/12

Set lumini spate
• usor de montat si complet cablate - stecker cu 7 borne • cablu conector : 2.5 m • cablu principal : 7.5 m 
• lumina intermitenta, lumina stopuri,lumina coada, incl becuri • livrat perechi, in recipenti de plastic

Num. art. RON

34617 1/12

Set de lumini spate
• gata pt montat, pe suporti magnetici si complet cu stecker cu 7 borne • cablu conector : 2.5 m 
• cablu principal : 7.5 m • lumina intermitenta, lumina stopuri, incl becuri • perechi

• cu montare magnetica!

Num. art. Descriere RON

34660/4 bec sferic 5 W 4
34661/4 bec sferic 10 W 4
34662/4 bec sferic 18 W 4
34663/2 bec sferic 21 W + 5 W 2
34632/4 bec sferic  21 W 4
34633/4 lampa tubulara 4
34730/2 halogen H4 - 60/55W 2
34731/2 halogen H7 - 55 W 2

Becuri 12 V
• se potrivesc la lumini spate transversale, seturile de lumini spate, 
si lampile de spate • in cutii de carton

Num. art. Descriere RON

34621 lampa de spate (3 segmente) fara LPI 1/100

34622 lampa de spate ( 3 segmente) cu LPI 1/100

34659 lampa de spate ( 2 segmente) cu LPI 1/100

34623 capac de sticla pentru 34621 + 34622 1/100

Lampi spate
• lumina intermitenta, lumina stopuri si lumina spate • fara becuri • dimensiuni ( L x l) : 108 x 103 mm

normat DIN

normat DIN

34660/4 34661/4 34662/4

34663/2 34632/4 34633/4

34621
34622

34623

34659

34730/2

34731/2
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Num. art. RON

34642 1/2/20

Semnal de avertizare
• cu folie reflectorizanta  pe foaie de tabla zincata  
• rosu/alb • 423 x 423 • in conformitate cu DIN 11030

Num. art. Descriere RON

34610/1 7 borne, carcasa de plastic 1
34611/1 7 borne, carcasa metalica 1
34679/1 13 borne, carcasa de plastic 1

Cabluri de legatura
• in cutii de carton

Num. art. Descriere RON

34612/1 7 borne, carcasa de plastic 1
34614/1 7 borne carcasa metalica 1
34656/1 13 borne, carcasa plastic 1

Prize
• in cutie de carton

Num. art. RON

34624/1 1

Cablu de legatura
• cu 2 cabluri conectoare PVC • 7 borne 
• lungime : 3m • in cutie de carton

Num. art. RON

34613/1 1

Adaptor
• stecker 13 borne si priza 7 borne  - cutie de cuplare  
• fabricat din : plastic rezistent la impact • livrat in cutii de carton

Num. art. RON

34658/1 1

Caseta de conectare cablu
• fabricat din plastic rezistent la impact • 8 borne • in cutie de carton

Num. art. RON

34657/1 1

Adaptor
• stecker 7 borne si priza 13 borne • fabricat din 
plastic rezistent • in cutie de carton

34610/1 34611/1
34679/1

34612/1

34614/1

34656/1
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Num. art. RON

34708 1/10

Lanterna Multi Spot
• combinatia optima: halogen si LED luminos - usor 
de selectat, prin apasarea unui buton • reflectoare 
foarte puternice, diametru 100 mm • lampa cu 
halogen pentru luminozitate puternica si cu putere de 
iluminare pe distante lungi • 38 Lampi cu LED pentru 
economisirea de energie de lumina difuza sau de lu-
mina puternica, la nivel redus • este livrata  cu baterii 
reincarcabile, adaptor principal de 230V si cablu de 
incarcare pentru masina de 12 V • cu siguranta de 
supraincarcare!

Lanterna de mana Krypton
• negru • cu lampa de krypton de 6 V • rezistent la stropire • carcasa de plastic 
• alternativa cost-redus • utilizabil cu baterie lampă de campare de 6V( cod art. 
44218, neinclus în pachetul de livrare)

Num. art. RON

29770 1/24

Cap bila cuplare
• se ataseaza la bara de remorcare • se potriveste tuturor modelelor de rulota, 
diam 50mm • in conformitate cu DIN 74058 • aprobat de Departamentul 
German de Siguranta a Automobilelor 

Num. art. RON

29773/1 1

Maner pentru volan de tractoar
• se potriveste tuturor tipurilor de volan • usor de folosit 
• in cutie de carton

Num. art. RON

34675 1/50

Set pt  repararea cauciucurilor
• 37 bucati

Durata iluminare:
Halogen 2-3 ore
LED > 125 ore

Num. art. RON

34735 1/10/40

Lampă de mână cu LED-uri de mare putere
• cu clips din oţel de arc • rubber-coating pentru prin-
dere fără alunecare • protejat împotriva pulverizării cu 
apă • inclusiv încărcător, acumulator NiMH cu până la 
4,5 ore timp de funcţionare • cu suport magnetic

Num. art. Descriere RON

34700 Far de mână cu krypton 1/30
44218  Baterie lampă de cort 6 V, 7 Ah 1/4/24

Lumina 
Halogen Lumină LED
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Num. art. Descriere RON

299804 lampa antimusca 2138 1 45
299811 tub de rezerva 15 watt, albastru 1/25 -

Lampa antimusca Halley 2138
• rezistent la stropire ( IP 44) pentru conditiile speciale din ferme

Distrugător de muşte Halley seria S

Num. art. Cuprins RON

299863 100 g 1/12

Momeală pentru muşte Halley *
• sporeste numarul de insecte prinse al lampilor antimusca cu pana la 30% • granulele contin particule 
care atrag insectele • se umple în bolul de colectare a distrugătorului dumneavoastră de muşte (cca. 25 g) 
• eficient pentru aprox. 4 saptamani • atrage muste, musculite si alte tipuri de zburatoare

Num. art. Descriere RON

2998 Halley 2138-S 1 45
299801 Halley 2214-S 1 19
299815 tub de rezerva 8 watt (29,5cm) 1/25 -
299811 tub de rezerva 15 watt, albastru 1/25 -
299813 tub de rezerva 20 watt, albastru 1/25 650
299817 tub de rezerva 40 watt, albastru 1/25 625

Atrage cu pana la 30% mai multe insecte

Date tehnice tip 2138-S tip 2214-S

Racord 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
2 lămpi câte 15 waţi câte 20 waţi
Zona de eficacitate până la 150 m2 până la 200 m2
Tensiune înaltă 4.000 V 5000 V
l × î × a 51 × 39 × 12 cm 66 × 52 × 12 cm

Folosit de peste 100.000 de ori!

Date tehnice

Racord: 230 V / 50 Hz
2 lămpi: câte 15 watt
Domeniu de eficacitate până la 150 m²
Tensiune înaltă: 5000 V
l × î × a: 51 × 39 × 12 cm

• costuri eficiente si economice: consum de energie redus datorita capacitatii de maxim 40 watt pentru 200 m3
•  eficient şi practic: funcţionează atât la lumină zilei, cât şi la lumină artificială! Pregătit pentru a fi agăţat (ureche de 

prindere) sau pentru a fi aşezat!
•  nedaunator mediului inconjurator: mustele si insectele sunt eliminate prin socuri electrice - fara utilizarea otravei sau a 

substantelor chimice
• rezistente la coroziune : fabricate din aluminiu usor
• din 1985

* folosiţi în siguranţă biocidele! Înainte de utilizare citiţi 
întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs!

Aparate electrice pentru distrugerea muştelor orig. Halley
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Num. art. Descriere RON

299806 Halley 2214/B 1 36
299807 Halley 2214 1 19
299819 tub de rezerva, 20 watt, verde 1/25 -

Distrugător de muşte Halley Green Line
• O lampa antimusca consacrata, acum disponibila si cu tub verde fluorescent • experienta arata ca 
insectele si mustele sunt mai atrase de tuburile fuorescente verzi decat de cele albastru deschis.Acest 
fapt sporeste considerabil numarul de insecte eliminate de lampa "Green Line" fata de cea standard 
albastra • rezistent la stropire (IP 44) pentru ferme cu conditii speciale

Numar crescut al insectelor prinse cu tubul fluorescent emitator de lumina verde

Date tehnice tip 2214/B tip 2214

Racord 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
2 lămpi câte 20 waţi câte 20 waţi
Zona de eficacitate până la 300 m² până la 300 m²
Tensiune înaltă 5000 V 5000 V
l × î × a 66 × 31 × 12 cm 66 × 52 × 12 cm

Distrugător de muşte EcoKill 2 x 15 W
• Din aluminiu - foare usoara • Inclusiv lant de suspendare si tavita pentru muste 
• Pret foarte avantajos! • Necoroziv • Lampi speciale UVA care atrag insectele!

Num. art. Descriere RON

299951 HaftKill cu folie adeziva 1/4 48
299952 Folie adeziva de rezerva 1/75 -
299953 Tub de rezervă (necasant) 1/25 -

Lampa antimusca HAFTKill 2x15 W
• Lampa pentru utilizare in locurile unde se interzice utilizarea lampilor antimusca de 
inalta tensiune • Cu folie adeziva fara substante toxice - usor, practic, sigur • Se poate 
fixa de perete • Lumina ultravioleta atrage insectele - care raman lipite de folie • Buna si 
pentru uz in industria alimentara! • 30% mai eficient decât lămpile UV obişnuite datorită 
radiaţiei UVA speciale • Cu lampi speciale - imbunatatite cu randament sporit fata de 
cele clasice! • Folia se poate schimba usor, fara scule • Lampi cu viata indelungata: - 
peste 8000 h

Lampi UVA foarte rezistente!

Num. art. Descriere RON

299950 Lampa antimusca ECOKill 2x15 W 1/6 60
299811 tub de rezerva 15 watt, albastru 1/25 -

Date tehnice

Racord: 230 V / 50 Hz
2 lămpi câte 15 watt
Domeniu de eficacitate până la 150 m²
Tensiune 2200 V
l × î × a: 49 x 11 x 34 cm

Date tehnice

Racord: 230 V / 50 HZ
2 lămpi: câte 15 watt
Domeniu de eficacitate până la cca. 150 m²
Dimensiuni 49 x 10 x 34 cm
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Distrugător de muşte MiniKill
• Lumina ultravioleta atrage insectele • Lampa cu viata indelungata: - peste 10000 h • Se poate introduce direct in priza 
• Cu vas pentru muste detasabil • Din plastic rezistent •   practic, uşor şi ocupând puţin spaţiu • Fara chimicale!

Num. art. Descriere RON

299930 EcoKill Inox 2012, 2 × 6 watt 1/6 108
299931 EcoKill Inox 2030, 2 × 15 watt 1/6 72
299932 EcoKill Inox 2040, 2 × 20 watt 1/4 48
299812 tub de rezerva 6 watt, albastru 1/25 -
299811 tub de rezerva 15 watt, albastru 1/25 -
299813 tub de rezerva 20 watt, albastru 1/25 650

Distrugător de muşte EcoKill Inox
Noile aparate de distrugere a muştelor cu carcasă din oţel inoxidabil de calitate 
superioară. Toate modelele EcoKill Inox sunt verificate TÜV-GS şi sunt echipate cu lămpi 
UV cu durată lungă de viaţă. Carcasa din oţel inoxidabil de calitate superioară, cu aspect 
mat poate fi curăţată optim şi îşi păstrează ani de zile o suprafaţă estetică. Modul const-
ructiv zvelt cu grilajul exterior asigură proprietăţi de prindere optime.
• extrem de robust graţie carcasei din oţel inoxidabil • inclusiv lanţ de agăţare şi tavă 
colectoare • raport calitate-preţ excepţional • rezistent la coroziune şi zgârieturi 
• lampă UVA specială cu atracţie ridicată a insectelor

EcoKill Inox 2012 EcoKill Inox 2030 EcoKill Inox 2040

Racord: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Lămpi: 2 x 6 W 2 x 15 W 2 x 20 W
Domeniu de eficacitate până la 80 m² până la 150 m² până la 200 m²
Tensiune 2200 V 2200 V 2200 V
l × î × a 34 x 32,5 x 11,5 cm 56 x 32,5 x 11,5 cm 72 x 32,5 x 12 cm

Num. art. RON

299867 1/24

UltraStop MosquitoSuper 230 volţi
• numai femelele ţânţarilor înţeapă oamenii şi animalele în faza de depunere a ouălelor • alungă femelele ţânţarilor 
printr-o tehnologie cu ultrasunete • Zona de eficacitate: cca. 50 mp • comutabilitate pentru diferite spectre de 
frecvenţă (imită diferiţii ţânţari masculi şi libelulele) • 100 % netoxic • fără probleme pentru oameni • poate fi introdus 
direct în priză • numai pentru spaţii interioare din grajduri, depozite, birouri etc.

Num. art. RON

299868 1/48

UltraStop Fly 230 volţi
• alungă muştele printr-o tehnologie cu ultrasunete: Are efect negativ asupra sistemului nervos al muştei, 
motiv pentru care aceasta fuge • Zona de eficacitate: cca. 60 mp • 100 % netoxic • fără probleme pentru 
oameni • poate fi introdus direct în priză • numai pentru spaţii interioare din grajduri, depozite, birouri etc.

Num. art. Descriere RON

299955 MINIKILL 1/5/50
299820 Tub de rezervă 4 waţi 1/50

Date tehnice

Racord: 220 - 230 V / 50/60 Hz
Lampă 1 x 4 W
Domeniu de eficacitate până la 20 m²
Tensiune 800 - 1000 V
l × î × a: 18 x 16 x 7 cm

Date tehnice

Racord: 230 V / 50 Hz
Putere 1 W
Frecvenţă 15 - 38 kHz
Domeniu de eficacitate cca. 50 m²

Date tehnice

Racord: 230 V / 50 Hz
Putere 1 W
Frecvenţă 23,6 kHz
Domeniu de eficacitate cca. 60 m²
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Num. art. Cuprins RON

299733 250 g 1/12

Pulbere de stropit AntiLarva *
• impotriva larvelor de muste, in special ale mustelor de casa, mustelor de arin, impotriva larvelor gandacilor ce 
paraziteaza cerealele etc. • se aplica in balegarul lichid si in asternut • este eficient si la temperaturi ridicate • foarte 
eficient - până la 250 m² suprafaţă de fecale • pentru prevenire sau pentru distrugerea rezistentei , in cazul mustei 
domestice mari • sigur de folosit • se poate utiliza şi în grajdurile în care sunt animale • Utilizare: 20 g/10 m² la 
început, apoi 10 g/10 m² cu pompă de spate (1 l apă), respectiv stropitoare (3 - 5 l apă)

ajunge până la 250 m²Substanţă activă:

Triflumuron

Num. art. Cuprins RON

299713 1000 g 1/10
299714 5000 g 1

Larvicid HokoEx*
• Larvicidul HokoEX conţine un disruptor de creştere care acţionează specific împotriva 
tuturor larvelor de muşte • poate fi folosit in toate grajdurile • cantitate necesară pentru 
toate procedurile: 250 g HokoEX per 10 m² suprafaţă de reproducere a muştelor
Metoda de imprastiere: disribuiti uscat pe o suprafata extinsa
Metoda de pulverizare : pulverizati folosind pompa de spate , dizolvati in 1-4 l de apa
Metoda de stropire: distribuiti cu stropitoarea, dizolvand in 10 l de apa
Tratamentul se efectueaza la fiecare 2-6 saptamani, in functie de intensitatea mustelor, 
acesta poate fi folosit si in grajdurile populate.

ajunge până la 200 m² (5 kg)

Substanţă activă:

Cyromazin

Num. art. Cuprins RON

299758 250 g 1/12

Substanţă contra muştelor CyroMax 50 SP *
CyroMax este o pulbere solubilă în apă (SP) şi conţine un inhibitor de creştere contra tuturor larvelor de muşte, 
pentru aplicarea lichidă cu vermorelul sau stropitoarea. Datorită conţinutului crescut de ciromazină (50 %) în 
concentrat CyroMax este foarte eficient (1 g/m²)
• este adecvat pentru grajduri de vite, porcine şi păsări
• cantitate necesară pentru toate procedurile: 10 g HokoEX per 10 m² suprafaţă de reproducere a muştelor
Procedură de stropire: dizolvaţi 10 g în 3-4 litri de apă şi aplicaţi cu vermorelul
Procedură de turnare: dizolvaţi 10 g în 10 litri de apă şi aplicaţi cu stropitoarea.
Aplicare la fiecare 2-6 săptămâni în funcţie de frecvenţa multelor, poate fi utilizat şi în grajdurile cu vite prezente.

Substanţă activă:

Cyromazin

Ce au în comun muştele şi un iceberg? Din ambele, noi putem distinge doar 
20%! Restul de 80% este alcătuit din ouă sau larve, în bălegarul lichid, în 
excremente sau în alte locuri asemănătoare, de unde se pot transforma in 
zburătoare. De aceea este important să îndepărtăm problema muştelor, pornind 
de la stadiul de larvă. Larvaricidele pot fi folosite de-a lungul întregului sezon. 
Adulticidele sunt destinate muştelor adulte, dar şi altor insecte zburătoare!

A B

C

DE

F

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !

A = ouă
B = primul stadiu de larvă
C = al doilea stadiu de larvă
D = al treilea stadiu de larvă
E = cocon
F = muscă
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Num. art. Cuprins RON

299750 400 g 1/12
299752 2000 g 1/4

Granule momeală AzametiFly *
• deosebit de eficientă prin substanţa de momire (feromon)! • formulă specială pentru 
combaterea şi a muştelor rezistente la Pyrethroid! • cu substanţă amară împotriva 
înghiţirii accidentale

a)  ca momeală împrăştiată: mai multe "hrănitori" cu câteva granule se aşază în locurile 
preferate de muşte. 100 g ajung pentru o suprafaţă de grajd de cca. 50 m².

b)  pentru aplicare: de ex. 100 g AzametiFLY se amestecă în 50 ml apă călduţă şi se 
aplică în locurile preferate de muşte (tavane, pereţi, rame de ferestre sau uşi etc.). 
În acest fel se poate aplica şi pe plăci din lemn sau carton, iar acestea să fie agăţate 
în grajd, de ex. 1 placă 25 × 30 cm la fiecare 10 m² suprafaţă de grajd. Adăugarea 
zahărului amplifică efectul!

cu formulă nouăSubstanţă activă:

Azamethiphos

Num. art. Cuprins RON

299727 500 ml 1/10

Substanţă pentru muştele de grajd K-Alba® *
• gata de folosit, prin aplicarea sau pulverizarea agentului impotriva mustelor prezente in grajduri • atractantii 
sexuali sunt irezistibili mustelor • actiune initiala rapida • continua sa actioneze pana la 6-8 saptamani datorita 
compozitiei speciale • in timpul tratamentului, animalele pot ramane in grajduri. Domeniul de utilizare: împotriva 
muştelor adulte
• poate fi aplicat sau stropit, se tratează numai suprafeţe mici. Substanţă activă 26 g/l Clothianidin

Procedeu de aplicare: 
- 500 ml pentru 200 m² suprafaţă pardoseală
- pentru cca. 200 m² suprafaţă grajd cca. 60 fâşii à 10 × 30 cm

Procedeu de stropire:
- 500 ml la 1 l de apa

ajunge până la 200 m²Substanţă activă:

Clothianidin

Num. art. Cuprins RON

299729 350 g 1/10
299730 2000 g 1/4

Granule momeală FlyGold Ultra *
• momeala impotriva mustelor de casa si de grajd • actioneaza 
rapid • perioada de actiune: pana la 8 saptamani • abundenţă 
mare la 1.000 m² (2 kg) • impreuna cu componentul amar Bitrex, 
impotriva unei absortii nedorite (de animale sau copii) • Procedeu 
de împrăştiere: 2 g/m² în farfurioare în mai multe locuri în care se 
găsesc muştele • procedeu ungere: 200 g în 140 ml apă pentru 80 
- 100 m². Pasta se aplică în locurile în care vin muştele (pereţi sau 
fâşii de carton) cu ajutorul unei pensule. Stropiţi săptămânal cu apă 
suprafeţele pe care aţi aplicat cu pensula, astfel încât îşi păstrează 
eficienţa completă

dovedit de mulţi aniSubstanţă activă:

Imidacloprid

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !
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Num. art. Cuprins RON

299751 500 ml 1/12

Concentrat muşte de grajd tc-KILL *
Efect dublu: • actiune imediata prin tetrametrina • actiune indelungata de 
pana la 4 saptamani cu cypermethrina • Amplificarea efectului substanţei 
active prin PBO (piperonil-butoxid) • Cu efect puternic asupra tuturor mustelor 
si insectelor din grajdurile de bovine, porcine, cai sau pasari
Procedeu de stropire: se amestecă 500 ml cu 5 litri apă, care ajung pentru 
până la 250 m² suprafaţă de tratat (cca. 500 m² suprafaţă grajd).
procedură de aplicare: amestecaţi 500 ml cu 0,5 kg zahăr şi 0,5 litri de apă şi 
aplicaţi în benzi de cca. 30 x 10 cm sau pe benzi de carton 20 x 15 cm.
Cantitatea utilizată: 1 litru de soluţie gata de aplicare pentru fiecare 200 m² 
suprafaţă grajd.
Atomizare cu aparate de atomizare, de exemplu, cu aparatul de atomizare la 
rece: se amestecă într-un raport de 1:10 cu apă (4 ml soluţie preparată/m³).

Substanţă activă:

Cypermethrin
ol-Allethrin
Piperonylbutoxid

Num. art. Cuprins RON

299726 500 ml 1/12

Soluţie concentrată împotriva muştelor de 
grajd FlyAttack *
• substanţă modernă pentru combaterea muştelor de grajd cu efect de knock-down datorită 
piretrumului natural şi efectului de durată deosebit de până la 6 săptămâni, pentru toate tipurile 
de muşte, dar şi pentru insectele târâtoare şi zburătoare.
Procedeu de stropire: se amestecă 500 ml cu 5 litri apă, care ajung pentru până la 250 m² 
suprafaţă de tratat (cca. 500 m² suprafaţă grajd).
Procedeu de aplicare: se amestecă 500 ml cu 0,5 kg zahăr şi 0,5 litri apă şi se aplică pe fâşii de 
cca. 30 × 10 cm pe fâşii de carton de 20 ×15 cm.
Cantitatea utilizată: 1 litru de soluţie gata de aplicare pentru fiecare 200 m² suprafaţă grajd.
Atomizare cu aparate de atomizare, de exemplu, cu aparatul de atomizare la rece: se amestecă 
într-un raport de 1:10 cu apă (4 ml soluţie preparată/m³).

Substanţă activă:

Permetrină
Pyrethrum

Combaterea muştelor, cu sistemul Kerbl spre succes!
Prin cele trei concentrate pentru muştele de grajd 

1. CyPhos | 2. FlyAttack | 3. tc-Kill 

v-aţi decis pentru produsele potrivite, indiferent cât de mari 
ar fi problemele de rezistenţă. Prin substanţele active diferite 
ale concentratelor, aveţi doza maximă pentru combaterea 
muştelor adulte.

• până la 500 m² suprafaţă grajd (stropire) 
• şi pentru atomizare până la 1500 m³

• până la 500 m² suprafaţă grajd (stropire) 
• şi pentru atomizare până la 1500 m³

Num. art. Cuprins RON

299755 500 ml 1/12

Concentrat pentru muştele de grajd CyPhos *
• cu combinaţia perfectă de substanţe active pentru combaterea cu succes a gâzelor 
de grajd! • acţionează cu succes împotriva muştelor, ţânţarilor şi insectelor târâtoare 
în grajdurile pentru vite, porcine şi păsări • se aplică în zonele în care gâzele stau cu 
predilecţie, cum ar fi pe marginea ferestrelor, tocurile de uşă, suprafeţele însorite de 
pe pereţi etc. • efect imediat şi de durată până la 4 săptămâni
Procedură de stropire: 500 ml amestecaţi cu 5 litri de apă sunt suficienţi pentru o 
suprafaţă de până la 250 m² (cca. 500 m² suprafaţă pardoseală grajd).
Procedură de ungere: amestecaţi 500 ml cu 0,5 kg zahăr şi 0,5 litri de apă şi aplicaţi 
în benzi de cca. 30 x 10 cm sau benzi de carton 20 x 15 cm - 1 l de soluţie de 
ungere per 200 m² suprafaţă de grajd.
Atomizare cu aparatul de atomizare la rece Mini: 1:10 se amestecă cu apă (4 ml 
soluţie preparată/m³).

• până la 500 m² suprafaţă grajd (stropire) 
• chiar şi pentru pulverizare până la 1500 m³

Substanţă activă:

Azametiphos
Cypermethrin

Prin afişarea clară a principiului de 
funcţionare de pe etichetele de produs, cli-
entul dumneavoastră primeşte instrucţiunile 
perfecte în utilizarea produselor corecte în 
ordinea corectă,cu substanţele adaptate 
una faţă de cealaltă.

Recomandare: Pentru întregul an efectuaţi combaterea larvelor cu HokoEx, 
CyroMax sau AntiLarva cu precădere primăvara!

Combaterea muştelor 
cu sistem!

Combaterea muştelor 
cu sistem!

Combaterea muştelor 
cu sistem!

Combaterea muştelor 
cu sistem!

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !
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Num. art. Cuprins RON

299731 500 ml 1/12

Concentrat pentru muşte de grajd PyoFly *
• substanţă modernă de stropit şi aplicat cu pensula împotriva muştelor de grajd şi tuturor tipurilor de insecte târâtoare şi zburătoare 
• conţinut ridicat din substanţa activă naturală Pyrethrum • acţiune imediată extrem de bună cu efect de alungare • listate InfoXgen 
şi FiBL 
Procedeu de stropire: 500 ml amestecaţi cu 10 litri de apă pentru 500 m² suprafaţă de tratat (pervazuri, coloane, pereţi, tavane, 
conducte, etc.), corespunde cu cca. 1000 m² suprafaţă de grajd. • aplicare cu pensula : amestecati 500 ml in 1,5 l de apa cu 1,0 kg de 
zahar si acoperiti benzile de carton sau aplicati direct in locurile unde sunt prezente aceste insecte
Împrăştiere cu aparate de atomizare, de exemplu cu aparatul de atomizare la rece: Se amestecă în raport de 1:20 cu apă. 10 litri 
soluţie utilizabilă pentru până la 5.000 m² suprafaţă grajd.

• pentru atomizarea a până la 5.000 m² suprafaţă de grajdSubstanţă activă:

Pyrethrum

Num. art. Cuprins RON

299738 250 g 1/12

MilbaStop Ultra * Concentrat lichid
Combate paduchele rosu  in adaposturile de pasari si alte tipuri de grajduri
• special conceput pentru a combate prezenta paduchilor rosii in custile animalelor, in adaposturile pentru pasari,grajduri de 
porci, vite, cai, etc • gandacii sunt omorati pe loc, la contactul cu MilbaStop Ultra. Utilizare: MilbaStop Ultra concentrat de stropit 
se amestecă în raport de 1:40 cu apă. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litri soluţie utilizabilă = 300 m² suprafaţă de grajd. Cu soluţia 
utilizabilă se stropesc locurile ocupate de acarieni (grajduri, crăpături în clădiri, bălegar, etc.). Tratamentul se reia după 5-6 zile. 
Durata activă de până la 6 săptămâni!
Împrăştiere cu aparate de atomizare, de exemplu cu aparatul de atomizare la rece: Se amestecă în raport de 1:20 cu apă. 5 litri 
soluţie utilizabilă pentru până la 2.500 m² suprafaţă grajd.

Nu aplicati direct pe animale.

• până la 300 m² suprafaţă de grajd (pulverizare)Substanţă activă:

Cipermetrină

Num. art. Cuprins RON

299753 100 g 1/12

BioAcarid*
combate paduchele rosu al pasarilor si insectele taratoare 
• un pesticid organic, eficient, care combate paduchii rosii si insectele taratoare • extraordinară împotriva insectelor târâtoare precum 
acarienii, furnicile, peştişorii argintii şi molia de cămară • pudra fina din plancton fosilizat este eficienta si in aer umed • filmul de ceara 
protector al paduchilor este distrus  la contactul cu BioAcarid. Astfel  paduchii se deshidrateaza si sunt distrusi.  • structura biologica 
nu permite instalarea rezistentei

Pulverizaţi BioAcarid în ascunzătorile acarienilor şi a altor insecte târâtoare. Cantitatea utilizată 4 - 6 g/m² (loc de depunere a ouălelor) 
• cu diatomit

• adecvat pentru sisteme de încălzire cu recirculare
Pentru 25 m² suprafaţă de tratat.

Substanţă activă:

Diatomit

Num. art. Cuprins RON

299531 1000 ml 1/12

Solutie antimusca CyperFly
• Cu efect puternic asupra tuturor mustelor si insectelor din grajdurile de bovine, porcine, cai sau pasari • se aplică în 
zonele în care gâzele stau cu predilecţie, cum ar fi pe marginea ferestrelor, tocurile de uşă, suprafeţele însorite de pe pereţi etc. 
• Cu actiune pana la 4 saptamani
Procedeu de stropire: 1.000 ml amestecaţi cu 10 litri de apă ajung pentru până la 500 m² suprafaţă de tratat 
(cca. 1000 m² suprafaţă de grajd).
Procedeu de aplicare: 500 ml amestecaţi cu 0,5 kg zahăr şi 0,5 litri apă şi se aplică cu pensula pe fâşii de 
cca. 30 × 10 cm sau pe fâşii de carton de 20 ×15 cm - 1 litru de soluţie de aplicat pentru 200 m² suprafaţă de grajd.
Atomizare cu aparate de atomizare, de exemplu, cu aparatul de atomizare la rece: se amestecă într-un raport de 1:10 cu apă, 4 ml 
soluţie preparată/m³.

• până la 1.000 m² suprafaţă grajd (stropire) 
• chiar şi pentru pulverizare până la 3.000 m³

Substanţă activă:

Cypermethrin

listate InfoXgen şi FiBL

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !
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Num. art. Cuprins RON

299734 600 ml 1/12

Spray de muşte şi viespi Bomber *
• substanta activa: piretrum, pentru o actiune rapida • paralizează şi omoară paraziţii în câteva secunde 
• foarte spornic până la 1.000 m² • aplicare simpla, ca un spray de camera  • cu un tub special pentru 
controlul cuiburilor de viespi

ajunge până la 1.000 m²Substanţă activă:

Piretină
Piperonil-butoxid

Num. art. Descriere RON

29973 500 ml fara cap de pulverizare 1/9
29975 bidon 2500 ml 1/12
29974 bidon 5000 ml 1/6

299721 cap pulverizare de rezerva 1/250

MASTA-KILL *
• cu actiune asupra tuturor insectelor datorita substantelor active • doboara 
si omoara rapid insectele • efect de lungă durată pentru mai multe săptămâni 
• fara adaos de dizolvanti organici • fara combustibili, neinflamabil - miros 
placut • Cantitatea utilizată: 16 ml/m² • atomizare cu aparate de atomizare, 
de exemplu, cu aparatul de atomizare la rece: 4 ml/m³

1 l este suficient pentru 60 m2

Substanţă activă:

Permetrină
Piretină
Mastavit-Sinergic

Num. art. Cuprins RON

299719 400 ml 1/12

Spray MASTA-KILL *
• cu acţiune sigură împotriva tuturor insectelor şi dăunătorilor prin combinaţia specială de 
substanţe sinergice • acţiune rapidă, adică efect »Knock-down« ridicat • miros plăcut

Substanţă activă:

Piretină
Mastavit-Sinergic

ajunge până la 600 m²

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !
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Num. art. Descriere RON

15403 pudra impotriva insectelor daunatoare, 500 ml 1/12

Cit Pest Powder*
• intr-un spray practic - poate fi folosit atat in grajdurile vitelor cat si in cele 
ale porcilor • distruge toate insectele impreuna cu ouale depuse

Num. art. Cuprins RON

15405 400 ml 1/12

Cit Cow Bomb*
• pulverizati in zonele vizitate de muste si tantari • efect inhibitor, 
paralizare si exterminare a insectelor

Substanţă activă:

Piretrum natural
Permetrină
Piperonil-butoxid
Tetrametrină

Substanţă activă:

Piretrum natural
Piperonil-butoxid
Permetrină
Tetrametrină

Num. art. Cuprins RON

15427 500 ml 1/12
15428 5000 ml 1/4

Cit moartea muştelor de grajd *
Emulsie de piretrum natural gata de a fi folosită, pentru efect rapid şi de durată. Piretrumul natural de 
calitate superioară acţionează producând efectul imediat Knock Down şi efect Kill. Efectul rapid este 
garantat, nu sunt cunoscute probleme de rezistenţă pentru substanţa naturală. Piperonil-butoxidul 
amplifică efectul piretrumului natural, permetrina asigură efectul de durată, tetrametrina are un efect 
excepţional asupra muştelor.

•  efectiv în special împotriva insectelor zburătoare şi târâtoare, precum muşte, streche, acarieni  
roşii şi albi etc.

• pentru stropit şi pulverizat pe zone afectate, precum pereţii grajdurilor, pervazuri, coloane, uşi, etc.
• cantitatea utilizată la fiecare 100 m² suprafaţă grajd: 1000 ml (stropit) resp. 200 ml (atomizare la rece)

Substanţă activă:

Piretrum natural
Piperonil-butoxid
Permetrină
Tetrametrină

Nou!

Cit MicroCaps
• un insecticid de concepţie nouă, sub formă de microcapsule  • se diluează cu apă şi se 
aplică sau se pulverizează pe pereţi sau pe pardoseală • substanţele active sunt eliberate încet 
în mediu din învelişul de polimer al capsulelor • eficienţă până la 6 luni • învelişul capsulei 
protejează insecticidul de descompunerea cauzată de lumină şi oxigen şi se obţine un efect de 
lungă durată   • în cazul contactului, capsulele se lipesc de insectă şi îşi fac efectul instantaneu 
• pentru suprafeţele plane se recomandă 100 ml de concentrat Cit® Microcaps per litru de 
apă • pentru 500 ml suprafaţă de grajd

Num. art. Cuprins RON

15429 500 ml 1/12

Substanţă activă:

Insecticid natural
Permetrină
Tetrametrin
Piperonil-butoxid

Protecţie îndelungată până la 6 luni

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !



Cit - programul contra dăunătorilor

235

Num. art. Cuprins RON

15421 400 ml 1/12

Cit pentru furnici - viespi *
• cu tub de pulverizare de 100 mm, pentru pătrunderea în fisuri şi crăpături
• spray aerosol • distruge cuiburile viespilor • actiune de expulzare • paralizeaza si 
omoara pe loc insectele • cu ventil suplimentar pentru pulverizare turbo

Num. art. Cuprins RON

15404 1000 ml 1/9

Cit Bremsentod spray de protecţie *
• solutia naturala pentru mustele si taunii din grajd • are actiune inhibitoare, 
paralizanta si de doborare a insectelor imediat dupa contact • pe bază de apă

Substanţă activă:

Piretrum natural
Permetrină
Tetrametrină
Piperonil-butoxid

Substanţă activă:

Piretrum natural
Permetrină
Tetrametrină
Piperonil-butoxid

Cit spumă împotriva viespilor *
• special pentru combaterea sigură a viespilor din cuiburi şi a viespilor comune  • spuma 
reprezintă a barieră pentru insecte şi împiedică viespile să zboare din cuib şi să poată înţepa 
• se poate pulveriza prin tubul capilar în deschizătura cuibului de viespi • spuma se distribuie 
în cuibul de viespi şi are efect imediat • se recomandă tratarea viespilor la primele ore ale 
dimineţii • nu este necesară îndepărtarea spumei, aceasta dispare în scurt timp

Num. art. Cuprins RON

15431 400 ml 1/12

Substanţă activă:

Insecticid natural
Cypermethrin
Tetrametrin
Piperonil-butoxid

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !

Nou!
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Num. art. Cuprins RON

15412 200 ml 1/12
15413 400 ml 1/12

Cit Automatic Spray *
• distruge în câteva minute toate insectele în spaţii închise (precum brutării, ateliere, spaţii de depozitare, 
spaţii pe vapoare, camere de hotel, camere de zi, sufragerii) • 100 ml de produs sunt suficienţi pentru o 
suprafaţă de aprox. 100 m³. Potriviţi sprayul, apăsaţi butonul şi evacuaţi camera imediat; timp de 6 ore nu 
deschideţi uşa, după care aerisiţi camera şi folosiţi-o în mod normal. Apăsând butonul, întregul conţinut al 
tubului se transformă într-o ceaţă care este absolut letală pentru insecte. Acţionează împotriva gândacilor 
de bucătărie, viespilor, muştelor, ţânţarilor, păianjenilor etc. 

Substanţă activă:

Piretrum natural
Permetrină
Tetrametrină
Piperonil-butoxid

Num. art. Cuprins RON

15430 400 ml 1/12 până la 200 m²/doză (corespunde unui volum de 400 m³)

Cit automat pulbere pentru acarieni *
Pentru combaterea acarienilor în grajdurile mici
• vaporizatorul Cit pentru acarieni a fost conceput pentru combaterea acarienilor roşii şi albi în grajdurile mici 
• insecticidul natural stârneşte acarienii din ascunzătoare şi îi omoară imediat, iar permetrina asigură efectul 
pe termen lung corespunzător • manipulare facilă prin golirea automată a conţinutului:: Capul de stropire 
trebuie ţinut departe de corp şi apăsaţi tasta până se fixează • închideţi orificiile (uşi, ferestre etc.), puneţi 
pulverizatorul Cit în mijlocul încăperii şi dacă este posibil pe o masă • după ce începe să se formeze norul de 
vapori părăsiţi încăperea şi închideţi uşa • efectul biocid apare după cîteva minute • ţineţi încăperea închisă 
timp de 1 oră, după aceasta puteţi readuce animalele • eventualele paie etc. nu trebuie îndepărtate pentru 
că obiectele tratate cu insecticid au efect împotriva insectelor şi sunt evitate de acestea • efect imediat şi de 
durată • sfat: Se recomandă repetarea procedurii în 4 până la 5 zile pentru a se distruge larvele.

Substanţă activă:

Insecticid natural
Permetrină
Piperonil-butoxid

Num. art. Cuprins RON

15432 100 ml 1/12

Cit praf împotriva moliilor Automat *
• special pentru combaterea imediată şi facilă a moliilor de alimente şi de textile  
• pentru aplicare trebuie să închideţi încăperea circa o oră • după aplicare, 
încăperile trebuie aerisite şi se pot refolosi imediat • nu este necesară curăţarea 
încăperii  • în 2-4 săptămâni este necesară în mod obligatoriu reaplicarea pentru 
a combate apariţia ouălor • în cazul moliilor de haine se recomandă un tratament 
combinat cu sprayul de molii Cit

până la 100 m²Substanţă activă:

Insecticid natural
Cypermethrin
Piperonil-butoxid

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !

Nou!
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Num. art. Descriere Cuprins RON

29897 Cit KeinStich forte spray cu pompă 100 ml 1/12
29898 Cit KeinStich Loţiune pentru adulţi 100 ml 1/12
29907 Cit KeinStich Loţiune pentru copii 100 ml 1/12

Cit KeinStich *
Spray de protecţie împotriva insectelor înţepătoare!

Produsele Cit KeinStich conţin substanţa activă modernă şi adecvată pentru piele Saltidin® (Icaridin), recomandată şi de OMS.
Cum acţionează KeinStich: insectele simt oamenii prin dioxidul de carbon (CO2) expirat şi prin produsele de metabolizare ieşite prin 
piele. Substanţa activă din "KeinStich" se evaporă încet de pe piele sau de pe îmbrăcăminte, formând un strat de protecţie invizibil 
care face imposibilă detectarea omului de către insectă. Astfel, omul este invizibil pentru insecte!
• Cit KeinStich este disponibil pentru adulţi (cu două concentraţii de substanţă activă diferite) şi pentru copii de la 2 ani
• Loţiunile Cit KeinStich au o consistenţă vâscoasă lăptoasă şi sunt menite pentru aplicarea exclusivă pe piele
• Cit KeinStich forte cu consistenţă apoasă este menit atât pentru aplicare pe piele, cât şi pentru aplicarea pe îmbrăcăminte etc.
• Cit KeinStich forte este de asemenea lăudat ca fiind adecvat pentru zone tropicale
• substanţa activă a fost verificată pe diverse insecte, gâze, ţânţari, gândaci, furnici - rezultatele au fost excelente de fiecare dată! 

Pentru călăreţ - verificat dermatologic, 
rezultat "foarte bine"!

KeinStich forte KeinStich Lotion E KeinStich Lotion K

Ţânţari 8 h 6 h 4 h
Căpuşe 4 h 3 h 2 h

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !

Num. art. Cuprins RON

15417 50 ml 1/100

Ţânţari-Cit *
• Cit împotriva ţânţarilor este un concentrat de emulsie din piretru natural pentru protecţia rapidă şi sigură împotriva ţânţarilor în 
grădină, pe terase, în grădini de vară etc., fiind astfel produsul preferat în zone infestate. • concentratul se diluează cu apă şi este 
pulverizat cu ajutorul pulverizatorului pentru pomi fructiferi sau a pistolului de pulverizare pe tufişuri, copaci şi peluze • datorită 
inserţiei pentru picurare, soluţia poate fi aplicată şi cu o concentraţie mai mare, în cazurile extreme • cel târziu după 1 oră de la 
aplicare nu se mai găsesc ţânţari în imediata apropiere • protecţia se menţine între 2 şi 3 zile deoarece insectele evită suprafeţele 
tratate • pentru protecţia dormitoarelor şi camerelor de zi, cit ţânţari poate fi pulverizat şi în exterior pe tocurile şi pervazurile 
ferestrelor.

• efect imediat
• dizolvabil în apă
• pentru până la 1000 m²
• cu substanţă activă din crizanteme Substanţă activă:

Piretrum natural
Permetrină
d-Aletrină
Piperonil-butoxid

• până la 48 h fără insecte 
• până la 1.000 m²

Num. art. Descriere Cuprins RON

29851 pulverizator 10 ml 1/50
29852 pulverizator 100 ml 1/20
29853 spray 500 ml 1/12
29854 Spray 125 ml 1/20

BALLISTOL Stichfrei protecţie împotriva muştelor
• respinge tantarii, orice tip de zburatoare,capusele,tantari tropicali; • eficacitate până la 8 
ore • îngrijeşte pielea, protejează împotriva uscării şi are un efect răcoritor • contine protectie 
UV-B , factor protectie 6 • aroma placuta, testat dermatologic cu calificativul "foarte bun"

eficacitate până la 8 ore!

4 x 29897,
4 x 29898,
4 x 29907
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Num. art. Descriere RON

323520 Capcană de tăuni TaonX 1
323511 Recipient colector de schimb 1/40

Capcană de tăuni TaonX
•  Fiecare capcană reduce cu pînă la 95 % dintre tăuni şi are o zonă 

maximă de eficicacitate de cca. 10.000 m²!
• absolut fără substanţe toxice şi ecologică
• uşor de montat şi extrem de robustă
• 2 ani garanţie la piesele metalice
• Înălţime deasupra solului: 2,20 m
• Greutate: 20 kg
•  Diametru ecran: cca. 1,20 m

Cu utilizare universală, peste tot unde tăunii sunt o problemă:
• Padocuri de cai • Grajduri de vite • Şcoli de echitaţie • Terenuri de golf 
• Grădini şi parcuri • Parcuri de distracţii • De-a lungul lacurilor şi 
malurilor râurilor

Dispozitiv de prins viespii VespaNo
Dispozitiv de prins viespii ce protejează albinele
1.  Capacitate mare de prindere de viespii: datorită formei şi structurii speciale, cu VespaNo se prind mai 

multe viespii, muşte şi alte insecte atrase de zahăr decât în medie.
2.  Protecţie absolută pentru albine: conceput de un apicultor cu o experienţă de peste 30 de ani, a fost la 

început un dispozitiv pentru protejarea albinelor de o importanţă specială. Intrarea capcanei şi capacul 
transparent oferă o protecţie suficientă pentru a nu cădea nicio albină în capcană.

Alte caracteristici ale produsului:
• material sintetic rezistent la intemperii, cu protecţie UV
• recipient de colectare mat - nu se văd insectele
• suprafaţă de eficienţă de până la 200 m² per aparat
• manipulare extrem de facilă şi uşor de curăţat
• poate fi aşezat pe o suprafaţă sau suspendat

Num. art. RON

299849 1/13

Suprafaţa de acţiune pentru fiecare capcană de viespi

terasă, balcon, berărie: 1 capcană pentru viespii per 10 m²
Suprafaţă liberă: 1 capcană pentru viespii per 200 m²

Sfat: funcţionează şi ca şi capcană împotriva furnicilor

1 regină = 1 populaţie de până la 15.000 viespii!

Nadă pentru viespii
utilizabilă în capcanele de viespii pentru creşterea eficienţei
• nadă extrem de eficientă, gata de utilizat, pe bază de produse naturale • substanţa de ademenire are efect până la 
6 săptămâni în capcană • poate fi utilizată la interior şi la exterior • atrage viespiile şi alte insecte iubitoare de fructe 
şi ţânţarii prin concentrate naturale de sucuri de fructe, într-un mod sigur • ecologic şi 100 % netoxic

Num. art. Cuprins RON

299762 500 ml 1/12

Recomandat în special pentru capcana 
pentru viespii VespaNo 299849

Sugestie: umpleţi 
rezervorul capcanei 
cu apă
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Num. art. RON

299779 1 240

Rolă de rezervă
• lungime 440 m • rolă de rezervă şnur împotriva 
muştelor, de ex. pentru sisteme ale firmelor Flyson, 
Fly-End, Silva

Num. art. Descriere RON

299776 cordon de 440 m, set complet 1 96
299777 rola de rezerva - cordon 440 m 1 288

Şnur pentru dispozitivul de prindere a muştelor FlyMaster
• set complet cu şnur de 440 m • alternativa ecologică 
la combaterea muştelor din grajd • şnurul folosit se 
rulează pe tamburul furnizat • montaj simplu, automat 
• rolele de schimb se pot înlocui fără probleme

Num. art. Descriere RON

29976 banda de 400 m, set complet 1 96
29977 rola de rezerva - banda de 400m 1 288

Dispozitivul de prindere a muştelor 
FlyMaster Band
• set complet cu bandă de 400 m • alternativa ecologica pentru controlul insectelor 
in grajduri • banda uzată se înfăşoară pe bobina goală, inclusă în pachetul de livrare 
• usor de montat • rolele de rezerva se monteaza foarte usor

Nou!

Num. art. RON

299851 1/20

Capcană pentru muşte FlyCage2
• utilizare simplă, eficienţă excelentă • cu agent atractant special, produs din 
materii prime naturale • muşte sunt atrase de aroma lichidului şi se îneacă în 
capcană • elimină cca. 70 % din toate muştele şi viespile pe o rază de 1.000 de 
metri pătraţi • netoxic şi ecologic • eficientă între 4 şi 6 săptămâni, în funcţie de 
starea vremii

netoxic & ecologic!



Capcane de insecte

240

Num. art. Lungime Lăţime RON

299847 9 m 30 cm 1/15

Rolă de prindere muşte cu substanţă atractantă 9 m
• un model nou de rola cu esente care atrag insectele  • insectele sunt atrase de 
feromoni si raman lipite pe benzile atarnate • noul sistem de tipărire pe hârtie galbenă 
ajută la forţa de atracţie a nadei, pentru că se simulează locuri de aterizare • usor de 
folosit, curate, fara toxine sau chimicale -  eficienta 100%

Utilizare: Suprafaţa de lipire se desface cum doriţi şi aveţi deja o capcană eficientă 
pentru muşte. Cu ajutorul suportului livrat este posibilă o montare facilă.

Num. art. Lungime Lăţime RON

29978 7 m 30 cm 1/15

Rolă hârtie de muşte 7 m
• capcană cu lipici pentru combaterea muştelor şi insectelor zburătoare • lungime 7 m - lăţime 30 
cm • contine si maner metalic • cu hârtie galbenă pentru atractivitate şi mai mare pentru muşte şi 
insecte • cu strat adeziv nou, îmbunătăţit • 100% fără otravă

atrage insectele cu pana 
la 40% mai mult

Num. art. Lungime Lăţime RON

299789 10 m 40 cm 1/15

Rolă de prindere muşte cu nadă JumboXL
• cu nadă integrată în stratul de lipire • noul sistem de tipărire pe hârtie galbenă ajută la forţa de 
atracţie a nadei, pentru că se simulează locuri de aterizare • simplu - curat - fără otravă sau chimi-
cale - 100 % eficienţă • rolă de prindere muşte de grajd cu o suprafaţă de până la 50 % mai mare 
pentru un preţ avantajos Utilizare: Suprafaţa de lipire se desface cum doriţi şi aveţi deja o capcană 
eficientă pentru muşte. Cu ajutorul suportului livrat este posibilă o montare facilă.

Rolă pentru muşte cu suprafaţă de prindere XL de 4 m² 
cu atractant cu eficacitate de până la 40%

Num. art. Lungime Lăţime RON

299790 10 m 25 cm 1/24

Rolă împotriva muştelor din grajd Eco 10 m
• capcană adezivă pentru combaterea muştelor şi insectelor 
zburătoare • lungime 10 m - lăţime 25 cm • cu şnur de 
susţinere pentru suspendare • 100 % netoxic

Nou!
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Num. art. RON

299839 1/24

Twister Capcana insecte
• benzile cu lipici sunt alcatuite din componente naturale, cum ar fi rasina, uleiuri, grasimi • 
non-toxice si nedaunatoare mediului inconjurator • lipiciul atrage zburatoarele, aflate in cautare 
de mancare, in timp de benzile reprezinta pista de aterizare perfecta pentru acestea. • folositi 
banda rosie pentru a scoate cu atentie capcana rulata, din cutia de ambalaj.Folositi tintele care 
insotesc capcana pentru a o monta in tavan • 4 bucati / cutie • 24 bucăţi pe afişaj

Produsul clasic - 100% fără otravă!

Num. art. Lungime Lăţime RON

299791 60 cm 34 cm 1/36

Folie pentru eliminarea muştelor din grajd Eco
• 4 folii a câte 600 x 340 mm • pentru utilizarea în grajd, camera de lapte şi casă 
• cca. 200 m² suprafaţă acoperită/folie • 100 % netoxic

Utilizare: Montaţi folia pentru eliminarea muştelor în intregime sau tăiată - 
îndepărtaţi folia de protecţie - gata!

Num. art. Lungime Lăţime RON

299842 59,5 cm 30 cm 1/50

Foaie Flypaper FlyMaster
• 6 bucati a cate 595 x 300 mm fiecare • FlyMaster foaie pentru muşte prinde cu siguranţă, datorită 
momelii integrate, muştele din grajd, din lăptărie şi din casă • o bucata prinde pana la 5.000 de 
insecte, sau acopera o suprafata de 200m2 • 100% non-toxica si ecologica Utilizare: Montaţi folia 
pentru eliminarea muştelor în intregime sau tăiată - îndepărtaţi folia de protecţie - gata!

atrage insectele cu pana la 40% mai mult

Nou!
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Num. art. Descriere RON

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

Aparat antirozatoare cu ultrasunete Felix
• un sistem eficient si modern pentru indepartarea soarecilor si a sobolanilor • nedaunator mediului incon-
jurator, 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.

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

Num. art. Cuprins RON

299533 500 ml 1/12

Spray anti-jder
• substanţă de protecţie împotriva jderului de casă şi de copac • lichid natural, gata de utilizare pentru pulverizare în 
locurile de cuibărire trecere al acestor animale • împiedică cu succes cuibărirea jderilor de casă şi de copac în zonele 
tratate: pivniţe, poduri sau sub capota motorului maşinii dumneavoastră • produs incolor cu miros uşor • nu deteriorează 
suprafeţele tratate

* folosiţi în siguranţă biocidele! Înainte de utilizare citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs!

Num. art. Cuprins RON

299689 500 ml 1/6

WildStop spray de apărare*
• funcţionează ca un gard invizibil de miros; jderii, şobolanii, şobolanii din familia ar-
vicolinae, cârtiţele sau alte animale sălbatice sunt respinse de miros • efect pe termen 
lung de până la 12 săptămâni, în funcţie de condiţiile meteorologice • pentru protecţia 
grădinilor, cablurilor din maşini şi altele • pulverizator cu pompă, gata de folosit

Num. art. Cuprins RON

299687 1000 ml 1/6
299688 5000 ml 1

WildStop concentrat de apărare*
• funcţionează ca un gard invizibil de miros; cerbii, mistreţii, vulpile, iepurii, jderii, şobolanii, şobolanii 
din familia arvicolinae, cârtiţele sau alte animale sălbatice sunt respinse de miros • efect pe termen lung 
de până la 12 săptămâni, în funcţie de condiţiile meteorologice • pentru protecţia suprafeţelor agricole, 
grădinilor, cablurilor din maşini şi altele • pentru diluare cu apă • utilizare pe suprafeţe mari:  se 
amestecă cu apă în proporţie de 1:12, 1 l WildStop cu 60 litri apă - 1 l de concentrat pentru o suprafaţă 
de 2.000 m² • barieră de miros: se amestecă cu apă în proporţie de 1:10 şi se pulverizează o fâşie de mi-
ros cu o lăţime de cca. 2 m în jurul suprafeţei care trebuie protejată - 1 l de concentrat pentru o suprafaţă 
de 5.000 m² • utilizare prin aplicare: se amestecă cu apă în proporţie de 1:1 şi se aplică/pulverizează pe 
părţile/zonele care trebuie protejate. Suprafeţele astfel tratate vor fi evitate de jderi, vulpi, şobolani şi alte 
animale.

Nou!

Nou!
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Num. art. RON

299602 2 1/50

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

Num. art. RON

299613 1 1/30

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

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

Num. art. RON

299869 1/24

UltraStop Rat&Mouse 230 volţi
• poate fi introdus direct în priză • Zona de eficacitate: cca. 1.000 m² • comutabilitate 
pentru diferite spectre de frecvenţă • 100 % netoxic • fără probleme pentru oameni 
• numai pentru spaţii interioare din grajduri, depozite, birouri etc.

Date tehnice

Racord: 230 V / 50 Hz
Putere 1 W
Frecvenţă 25 - 65 kHz
Domeniu de eficacitate cca. 1000 m²

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
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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.

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

Num. art. Lungime Ø RON

299498 27 cm 11 - 14 cm 1/5

Cursă de prins şoareci vii
din material plastic
• pentru mai mulţi şoareci • 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

299492 14 cm 1/12

Cursă de prins şoareci vii
cu 2 intrări
• cursă tip cupolă, din material plastic, cu clapete metalice de 
intrare • 2 intrări laterale • uşor de deschis

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. Ø RON

299493 14 cm 1/12

Nou!

Nou!

Nou!

Nou!
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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. Lu x La x In RON

299495 27 x 8 x 7 cm 1/9

Cursă de prins şoareci vii
cu geam de observaţie şi 2 intrări
• 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. RON

299617 1/12/72

Coş-capcană pentru şoareci Alive
• cu postament din plastic • 2 intrari • fabricata din sarma galvanizata • cu clape-
ta 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. 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

Nou!

Nou!

Nou!
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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

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. 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. Lu x La x In RON

299676 97 x 26 x 33 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 • o trapă declanşată prin călcarea pe o scândură şi mâner 
rabatabil

Important: Se aşază şi se acoperă în apropierea locurilor de furajare, grămezilor de lemne sau a şurilor  (Regulamentul privind protecţia animalelor).

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, ratoni, jderi 1 8
299648 120 x 40 x 33 cm - pentru vulpi, ratoni, bursuci 1 6

Cursa Alive Predator
• functioneaza perfect atat in spatii interioare cat si exteri-
oare • 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

In conformitate cu prevederile Cross-Compliance, rozatoarele trebuie sa fie intotdeauna acoperite
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Num. art. Lungime RON

299633 40 cm 1

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. Descriere Lu x La x In RON

299635 Bora pentru sobolani 32,5 x 25,0 x 16,0 cm 1/8
299636 Beta pentru sobolani 22,5 x 18,5 x 9,5 cm 1/6
299637 Alpha pentru Sobolani 23,0 x 10,5 x 10,0 cm 1/6
299638 Peti pentru soareci 12,5 x 9,5 x 4,5 cm 1/72
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

Capcană EcoRat
• 5 capcane pentru şobolani • se pot închide pein mecanismul de prindere de la 
capac • 100 % PVC • Dimensiuni: 255 x 170 x 90 mm

Num. art. Lu x La x In RON

299658 25,5 x 17,0 x 9,0 cm 1

Nou!

299635
cu dispozitiv de montare pe 
perete

299636
cu dispozitiv de montare pe perete 299637

Alpha 299638
Peti
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Şobolan de canalizare Şoarece de casă

Durata de viaţă 1 – 2 ani 0,5 – 1 an

Urmaşi/pui 6 – 8 5 – 6

fătări/an 4 – 6 6 – 8

Greutate viu maturitate sexuală 240 - 520 g 20 - 25 g

Caracteristici mare, cu structură solid, craniu pătrat, bot teşit, 
coadă groasă (mai scurt de cât lungimea cap-corp -> 
19 - 29 cm), urechi mici lipite de cap

mic, cu structură delicată, bot ascuţit, urechi mari, 
uşor acoperite de blană, lungime coadă = lungime 
cap-corp (7 – 11 cm)

Alimentare Se hrănesc în mod obişnuit în 2-3 locuri de încredere/
noapte (20 - 30 g). Au nevoie suplimentar de apă

Se hrănesc neregulat în 20 locuri/noapte (2 - 3 g). Pot 
utiliza conţinutul de apă din hrană.

Planificarea combaterii şobolanilor şi şoarecilor

A. Premomire:
Realizaţi premomirea pentru a stabili extinderea şi 
tipul rozătoarelor dăunătoare.

B. Faza de combatere:
Împărţiţi curtea/instalaţia dumneavoastră într-un
• inel exterior (locurile de momire verzi),
• inel interior (locurile de momire albastre) şi
• zona de combatere acută (locuri de momire roşii).

C. Documentare:
Documentarea este importantă pentru combaterea 
sistematică şi reuşita acesteia.

Fordern Sie unsere Ratten- 
und Mäusefibel an!

Acestea sunt lucrurile care ar trebui să le ştiţi despre şobolani şi şoareci

Momeală sub formă de cereale Bloc de momeală Momeală sub formă de pastă (pliculeţe cu gel)

Mediu uscat, posibilităţi reduse/fără 
pentru alte surse de hrană

Mediu umed (canalizare), chiar şi în 
prezenţa altor surse de hrană este 
atractiv

Fiecare mediu, chiar şi în prezenţa 
altor surse de hrană este atractiv

Uşor de utilizat, în stare proaspătă 
acceptare bună

Sprijină comportamentul de rozătoare, 
uşor de utilizat, acceptare bună pentru 
perioade mai îndelungate, potrivită 
pentru monitorizare (supravegherea 
infestării)

Uşor de utilizat, foarte atractiv pentru 
şobolani, deoarece prin intermediul 
hranei preiau şi lichide

la fiecare 10 m -> 100 - 200 g la fiecare 10 m -> 5 - 10 blocuri (20 g) 
resp. 2 blocuri (100 g)

la fiecare 10 m -> 7 - 14 săculeţi  
(15 g)

la fiecare 3 – 5 m -> 20 – 50 g la fiecare 3 – 5 m -> 1 – 2 săculeţi 
(20 g)

la fiecare 3 – 5 m -> 2 – 4 săculeţi

Condiţii de mediu

Caracteristică

momire şobolan

momire şoarece
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Num. art. Cuprins RON

299549 5 x 100 g 1/12
299550 2500 g 1/4
299556 10 kg 1

BromaCereal *
Momeli proaspete din fulgi de ovăz, gata de utilizare

• pentru combaterea sigură a şobolanilor şi şoarecilor, necesară în domeniul 
igienei, cum ar fi haldele de gunoi, precum şi pentru toate domeniile private şi 
comerciale, care nu servesc depozitării de alimente sau furaje • Bromadiolon se 
caracterizează prin eficienţa sa ridicată în combaterea şobolanilor • fulgii de ovăz 
sunt deosebiţi de atrăgători pentru rozătoarele dăunătoare

Substanţă activă:

Bromadiolon

Explicaţii privind substanţele active

Difenacoum şi Bromadiolon sunt cele mai cunoscute substanţe active din generaţia a doua şi se folosesc cu succes de ani 
în menaj, în comunităţi şi în agricultură pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor. în cazul utilizării corecte, pentru aceste 
substanţe active otrăvirile secundare nu reprezintă o sursă de pericole.

Brodifacoum este o substanţă activă din generaţia 3 şi este foarte eficient. Se recomandă utilizarea momelii numai în 
încăperi închise, pentru a preveni otrăviri secundare.

Important, valabil numai pentru Germania:
Începând cu anul 2013, diversele produse toxice pentru şobolani trebuie administrate numai de către utilizatori specializaţi. Ca dovadă a specializării este 
valabilă dovada absolvirii unor cursuri 
• în conformitate cu reglementările pentru protecţia plantelor
• cu Legea Protecţiei Animalelor §4, dovada deţinerii unui certificat comparabil pentru combaterea rozătoarelor şi manipularea rodenticidelor în condiţii 
de siguranţă
• cu anexa I nr. 3 din Regulamentul privind Substanţele Periculoase

Această modificare a intrat în vigoare odată cu aprobarea produselor care conţin substanţe rodenticide. Produsele care conţin substanţa activă 
Difenacoum pot fi utilizate începând cu 1 ianuarie 2013 numai cu un specialist.
Pentru rodenticidele care conţin substanţele active Bromadiolon şi Brodifacoum se vor elibera autorizaţii în cursul anului 2014 şi până atunci produsele 
care conţin aceste substanţe pot fi aplicate fără un specialist. Aveţi întrebări? Contactaţi-ne şi vă ajutăm cu plăcere!

Doză mortală: rodenticid/animal Brodifacoum Brodifacoum Difenacoum

şoarece 25 g 0,2 g 0,875 g 0,4 g

şobolan 250 g 1,35 g 5,65 g 9,0 g

Num. art. Cuprins RON

299545 500 g 1/12
299546 2500 g 1/4
299555 10 kg 1

BrodiPads *
Momeală de şobolani şi şoareci sub formă de pastă, gata de utilizare

• atractivitate ridicată pentru rozătoarele dăunătoare, datorită conţinutului 
mare de grăsime din pastă • în pungi porţionate de 15 g - chiar şi pentru 
locuri greu accesibile • substanţă activă modernă, sigură împotriva grupu-
rilor rezistente • se potriveşte excepţional pentru utilizare în mediu umed

Substanţă activă:

Brodifacoum

* folosiţi în siguranţă biocidele! Înainte de utilizare citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs!
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Num. art. Cuprins RON

299534 25 x 20 g 1/12
299535 125 x 20 g 1/4
299536 10 x 100 g 1/8

RatStop DF bloc *
Bloc de momeală gata de utilizare, porţionat pentru a fi 
folosit în combaterea şobolanilor şi şoarecilor

Blocurile de momeală sunt rezistente la intemperii şi hidrofuge. Forma blocului se 
adaptează nevoii de roadere a şobolanilor/şoarecilor.
• pentru utilizarea în domeniul igienei şi clădirilor • în locuri puternic frecventate (refu-
gii, drumuri de trecere etc.) blocurile de 20 g se introduc în capcane (fixare prin găuri) 
• blocurile de 100 g se potrivesc excepţional pentru plasarea directă în canalizare 
(agăţare cu ajutorul unei sârme de capacul canalului)

Nr. certificat DE: DE-2012-MA-14-00003-ab 
Nr. certificat AT: AT/2012/Z/00023/14
Nr. certificat CH: CH-2012-0005

Substanţă activă:

Difenacoum

RatStop DF Cereal *
Momeli proaspete din boabe de grâu, gata de utilizare
• pentru combaterea sigură a şobolanilor şi şoarecilor, necesară în domeniul 
igienei, cum ar fi haldele de gunoi, precum şi pentru toate domeniile private şi 
comerciale, care nu servesc depozitării de alimente sau furaje • amestecul activ 
atrage şobolanii şi şoarecii

Nr. certificat DE: DE-2012-MA-14-00001-ab
Nr. certificat AT: AT/2012/Z/00020/14
Nr. certificat CH: CH-2012-0008

Num. art. Cuprins RON

299537 5 x 100 g 1/12
299538 2500 g 1/4
299539 10 kg 1

Substanţă activă:

Difenacoum

Num. art. Cuprins RON

299540 500 g 1/12
299541 2500 g 1/4

RatStop DF Gelpad *
Momeală de şobolani şi şoareci sub formă de pastă, gata de utilizare
• atractivitate ridicată pentru rozătoarele dăunătoare, datorită 
conţinutului mare de grăsime din pastă • în pungi porţionate de 15 g - 
chiar şi pentru locuri greu accesibile • se potriveşte excepţional pentru 
utilizare în mediu umed

Nr. certificat DE: DE-2012-MA-14-00002-aa
Nr. certificat AT: AT/2012/Z/00026/14
Nr. certificat CH: CH-2012-0002

Substanţă activă:

Difenacoum

* folosiţi în siguranţă biocidele! Înainte de utilizare citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs!
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Num. art. Descriere RON

299894 500 g 1/20
299896 2500 g 1/6
299895 60 x 500 g - Oferta speciala 1/60

frunax f+d împotriva şobolanilor şi şoarecilor *
• acţionează şi împotriva şobolanilor şi şoarecilor rezistenţi • Momeala 
"granule-macinate" Extrudat este favorita rozatoarelor • substanţa activă 
Brodifacoum este foarte eficientă şi acţionează chiar de prima dată

Actiune rapida si eficienta!

Substanţă activă:

Brodifacoum

Num. art. Descriere RON

299886 10 x 40 g 1/20
299889 2500 g 1/6
299887 75 x 400 g - Oferta Speciala 1/75

Ratron Granulate *
• impotriva sobolanilor si soarecilor in grajduri si case • substanţa activă sub forma de granule de 
momeală garantează cele mai bune rezultate în combatere • distribuit in locurile frecventate in statii de 
momeala (1-2 pachetele resp. 40 - 80 g cu pudra distribuite la 8-10 sobolani, 1 pachetel resp. 40 g de 
pudra aruncat la 2-4 m distanta pentru soareci) • verificati zilnic si continuati pana cand rozatoarele nu 
mai rezista • inhibitorii de coagualre a sangelui cauzeaza moartea animalului dupa 4-8 zile • rozatoarele 
din aceeasi specie nu se simt amenintate si continua sa manance

Substanţă activă:

Brodifacoum

Intrebati de oferta noastra speciala

Num. art. Descriere RON  
299880 Pachet 3 x 200 g 1/20
299881 Pachet 12 x 200 g 1/8
299882 Oferta Speciala : 60 x 600g 1/60

frunax DS Contra Rats *
• momeală sub forma unor fulgi de ovăz, pentru un control eficient al şobolanilor in camere, 
ferme, grajduri etc • cu rezultate excelente si impotriva soarecilor • poate fi folosita si impotriva 
altor specii de rozatoare daunatoare • raspanditi continutul momelii pe coridoare, in zonele unde 
exista resturi de mancare, colturi ascunse, in statii de momeli si verificati zilnic, daca este cu 
putinta. • daca rozatoarea consuma din momeala o data sau de doua ori, aceasta va fi omorata 
cu siguranta • rozatoarele mor din cauza hemoragiilor interne ( in 4-6 zile) fara sa starneasca 
suspiciuni in randul celorlalte rozatoare.

Întrebaţi de afişajele noastre promoţionale!

Substanţă activă:

Difenacoum

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !
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Num. art. RON

299623 1/10/140

Capcana soareci de camp VoleX Bayern
• 2 bucati / ambalaj individual

Num. art. RON

299625 1/25/150

Capcana soareci de camp VoleX Baden
• placa cu lant • 2 bucati/ ambalaj individual

Num. art. Descriere RON

299624 capcana VoleX John 1/6/72
299670 6 placi pentru 299624 1/350

Capcana soareci de camp VoleX John
• cu placa cu lant pentru momeala • usor de montat • 1 bucata/ ambalaj individual

Num. art. Descriere RON

299649 cursa cu gheare cu intinzator 1/10/70
299650 cursa gheare cu intizator 1/20

Capcana soareci de 
camp VoleX Holland

Num. art. RON

299626 1/18/180

Capcana soareci de camp VoleX Wolff

Num. art. RON

299628 1/6/144

Capcana tub VoleX ALIVE
• cu 2 intrari  • lungime reglabila 25.5 - 27.5 cm • fabricat din plastic 
rezistent • cu gauri de inspectie 

299E49

299650
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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

Num. art. RON

299871 1/12

Aparat cu ultrasunete antirozatoare Pulsar Solar
• 43 cm x x15.5cm • aparatul emite un sunet vibrant care apare la intervale de pana la 
30 de secunde si va protejeaza casele si gradinile de cartite si soareci de camp  - aparatul 
are o raza de actiune de pana la 29 m liniari • arie de acoperire : aprox 650m²

Num. art. Descriere RON

299892 4 x 200g - pachet 1/20
299893 60 x (4 x 200g) - oferta speciala 1/60

Momeala antimelc Slug Power Packs
• momeala 100% datorita formei lenticulare, cu 50% mai putina substanta activa comparativ cu celelalte granule 
existente • nu pot rezista tentatiei • rezistent la ploaie si mucegai, datorita formei lenticulare • nedaunator mediului 
inconjurator si animalelor domestice • fara urme de praf

Num. art. Cuprins RON

299888 1 kg 1/10

Ratron Poisoned Wheat*
• momeala din grau cu actiune rapida pentru soareci • formula speciala previne raspandirea 
ingredientilor activi inainte ca momeala sa fie consumata • aplicati 5 boabe pe gaura de soareci, 
acoperita • împotriva şoarecilor din agricultură, din culturile de plante ornamentale şi din livezi, 
fâneţe

Substanţă activă:

Fosfură de zinc

Num. art. Descriere RON

299644 aparat pentru impuscat 1/50
21202 50 cartuse speciale cal. 9 x 17 galbene 1/10/100

299673 port-cartuse 1

Dispozitiv cu autotragere împotriva şoarecilor din familia arvicolinae
• pozitionati dispozitivul incarcat la gura unui canal descoperit • numai la putin timp de la insta-
lare, soarecele va incerca sa astupe acel spatiu pentru a sta ferit de lumina si de aer curat • intr-o 
fractiune de secunda, cartusul va fi descarcat, omorand soarecele pe loc, scutindu-l de suferinta

Pflanzenschutzzone

Pflanzenschutzzone

*Folosiţi cu atenţie substanţele pentru protecţia plantelor. Să citiţi întotdeauna înainte de utilizare eticheta şi informaţiile despre produs. Respectaţi avertismentele!
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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

Aparat cu radiaţii 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)

Num. art. Descriere CCM RON

22729 cu 5,0 m cablu, reflector 35 cm 5 1/5 75

Aparat cu radiaţii infraroşii Kerbl
• ecran din aluminiu ø 35 cm • cu 8 fante de aerisire 
• lanţ de prindere  (max. 20 kg capacitate portantă)

Num. art. Descriere CCM RON

22528 cu cablu de 2.5m 2 1/2 192

225283 cu cablu de 2.5 m si comutator trifazic 2 1/2 192

Radiator Profi
• abajur solid din aluminiu de 21 cm ø cu orificii de ventilare • 50 % mai groşi pereţii ecranului 
de aluminiu faţă de radiatoarele de căldură obişnuite • cu manta de protecţie contra frângerii 
pe carcasă • carlig in forma de S pentru a strange sau a agata surplusul de cablu • fasung din 
ceramica cu filet si placi de contact de alama pentru a preveni coroziunea • atasament pentru lant 
sudat in forma de C ( capacitate maxima de incarcare 20 kg) • 225283: setari : off/ 50%/ 100%

Acum cu pereţi cu 50% mai groşi ai ecranului din aluminiu

Num. art. Descriere CCM RON

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

Radiator cu infraroşu
• ecran 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)

22318: Ambalaj individual 
din carton pentru promova-
rea vânzărilor

2229-E

22291-S
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Num. art. Descriere CCM RON

22302 rosu - 100W 12 1/12 396
22303 rosu - 175W 12 1/12 396
22304 100 W – transparent 12 1/12 396
22309 175 W – transparent 12 1/12 396

Bec cu infrarosii economic Philips
• foarte rezistent, sticla turnata • PAR38 • scade costurile energetice cu pana la 30% 
(in comparatie cu becurile standard de incalzire) • acest bec se evidentiaza datorita 
pretului bun (durata de folosire cca 5,000 de ore), transmisie excelenta a caldurii, 
directionata catre animal, incalzindu-i imediat pielea.Astfel, asigura echilibrul optim 
de caldura, stimuland circulatia in tesuturi si in straturile musculare) • rezistente 
la stropire • multifunctionale, ex: pasari, purcei, tratamente veterinare, uscarea 
furajelor,etc. • potrivit pentru reflectorul infrarosu

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

Lampă infraroşie sticlă incasantă Kerbl
• rezistent la stropire cu apă • cca. 5000 de ore de funcţionare la 240 V

Model sticla rezistenta

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

Lampă infraroşie economică Kerbl
• PAR 38 • folosinta indelungata • transmisie excelenta a caldurii  
• rezistent la stropire cu apă • 5000 ore de lucru la 240V

Scade costurile energetice cu pana la 30 %!

Num. art. Descriere CCM RON

22313 rosu - 150 W 10 1/10 300
22314 rosu - 250 W 10 1/10 300
22315 transparent - 150 W 10 1/10 300
22316 transparenta - 250 W 10 1/10 300

Bec infrarosu din sticla rezistenta Philips
• 240 Volt • rezistent la stropire prin sticla armata • caldura sporita si 
arie de difuzarea marita datorita reflectorului dublu • rezistenta datorita 
legaturii cimentate intre suruburile sticlei si suportul metalic * 600 W/m² 
la 60 cm înălţime, faţă de 400 W/m² la lămpile Philips obişnuite

scade costurile energetice 
cu pana la 30 %!

• Sticla armata Philips- 50% 
mai multa caldura
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HK Detector Gestatie
pentru porcine
Detector de gestatie HK ofera siguranta necesara pentru reproducerea animal-
elor fara surprize neplacute ( ca pseudo-gestatie, probleme de fertilitate,etc.) 
si va va ajuata sa evitati pierderile din cauza non-gestatiei. Unitatile de testare 
sunt disponibile cu sonde exterioare conectate prin cablu spiralat sau prin 
transmitator ultrasonic integrat. Detectarea gestatiei, se poate face dupa 30 
de zile de la insamantare!
Noile modele de tester se fac remarcate datorita urmatoarelor imbunatatiri :
• puteti alege intre o baterie normala sau baterie reincarcabila • se inchide 
sau se deschide printr-o simpla apasare a unui buton • se inchide automat 
pentru a evita un consum inutil de energie • clips detasabil pentru prindere 
pe curea • carcasa inchisa etans pentru protectia aparatului de umiditate 
• spatiul destinat bateriei este izolat de partea electronica a aparatului 
• se livreaza intr-o cutie pentru depozitare sigura • livrat fara incarcator 
baterie

Num. art. Descriere RON

22818 Aparat de castrare pentru purcei, 2 - 9 zile 1/6
22819 Suport pentru aparatul de castrat 22818 1/10

Dizpozitiv castrare, din otel inoxidabil
• montarea pe peretii despartitori ai tarcurilor din maternitati   • purcelul trebuie asezat  in 
aparat pe spate, cu capul inainte • atasand o clema in directia capului purcelului, membrele 
posterioare devin fixe iar partea de jos a corpului este contentionata • acum castrarea poate 
fi facuta cu usurinta de catre o singura persoana • aparatul poate fi folosit si pentru taierea 
cozilor sau la tratamentul injectabil cu fier • igienic si usor de curatat, fabricat din otel 
inoxidabil • Suportul se comandă separat, nu este conţinut în pachetul de livrare

Oţel inoxidabil

22131
Num. art. Descriere RON

22130 detector gestatie cu fir spiralat + sonda 1/10
22131 detector gestatie cu sonda incorporata 1/10
22132 incarcator baterie + baterie reincarcabila 9V 1

222-8482 baterie 9V pentru 22130 + 22131 1

22819
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Num. art. RON

22310 1/10

Carlig obstetrical
• model din oţel inoxidabil cu mâner de tip inel • 54 cm

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. RON

225 1/30

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

Num. art. RON

22838 1/25

SPLAYLEGSTOP - Banda anti splay leg 
• autoadeziva,  banda pentru contracararea bolii Splay leg la purcei 
• 20 de benzi / pachet

Num. art. RON

22891 12 1/100

Benzi impotriva bolii
• facute din tesatura sintetica • previne  boala Splay leg 
la purcei imediat dupa nastere, din cauza musculaturii 
incomplet dezvoltata • se aplica la glezne • lavabile
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Num. art. RON

2215 1/10/100

Maner de bisturiu
• inoxidabil • pentru toate lamele chirurgicale obisnuite

Num. art. RON

22160 1

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

Num. art. RON

22150 1/10

Maner pliabil
• inoxidabil • pentru toate tipurile de lame chirurgicale disponibile

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 chirurgicale
• orig. Swann-Morton

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

Num. art. Descriere RON

22102 cleste drept, 19 cm 1/12/72
2210 cleste curb, 19 cm 1/12/72

Cleste castrare
• inoxidabil

Num. art. Descriere RON

2217 metal - 1/12/72
2217/1 metal 1 1
2218 material plastic - 1/6/96

Aplicator pentru inele de castrare
• pentru aplicarea inelelor de castrare

2216

22161

2217

2218
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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

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

2275 ideal pentru 
porcine

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

Material de coasere Perlon
• ghem fir de sutura din perlon, nesteril • tip de sutura foarte popular in medicina veteri-
nara 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. RON

2280 1/12

Pense hemostatice
• fabricate din otel inoxidabil • cca. 17 cm lungime

Num. art. RON

2281 1/12

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

Num. art. Descriere RON

29642 Nu Intrati ! Animale valoroase ! 1

Panou de avertizare
• 20 x 30 cm • plastic 

Num. art. Cuprins RON

15285 500 ml 1/6 480

Gel pentru dezinfecţia mâinilor *
• Gata de utilizare • Dezinfecteaza mainile in 30 sec! • Distruge toate sigur toate tipurile de bacterii si virusi! Atestat! 
• Cu substante regenerative • Se freaca mainile cu  3 ml de gel si se lasa sa actioneze 30 de sec.  • In bidon cu dozator

Dezinfecteaza mainile in 30 sec!

Atentie la utilizarea dezinfectantelor! Cititi instructiunile 
inainte de utilizare!
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Num. art. RON

21124 1/32

topTEMP termometru electronic pentru febră
• termometru digital - rectal - pentru animale • măsurarea temperaturii în interval de 10 - 15 secunde 
• temperatura poate fi exprimată atât în grade Celsius (°C), cât şi în Fahrenheit (°F) 
• design ergonomic, adecvat penru animal • livrat cu baterii 1,5 V AAA Micro 

Num. art. Descriere Utilizare pentru RON

21201 50 cartuse speciale cal. 9x 17 verzi porci si animale mici 1/10/100
21202 50 cartuse speciale cal. 9 x 17 galbene vaci si cai 1/10/100
21204 50 cartuse speciale cal. 9x 17 rosii animale categorie grea 1/10/100
21203 50 cartuse speciale cal. 9 x 17 albastre boi si tauri 1/10/100

Num. art. RON

2177 1/10 100

Pistol asomare animale Blitz
• acceptati 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 anima-
lul 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

timp de masurare 10 - 15 secunde

Num. art. Descriere CCM RON

2136 Termometru pentru febră 1 1/10/200
2137 Termometru pentru febră, sondă flexibilă 1 1/10/200

Termometru digital
•   precizie ridicată • cu măsurare rapidă 10 sec. (rectal), respectiv 17 sec. (oral) • ton de 
semnal automat la capătul măsurării • memorarea ultimei valori • decuplare automată 
• indicator schimb baterie • impermeabil • cu câte o folie de protecţie transparentă

Date tehnice

Interval afişat: 32 °C până la 42 °C
Precizie: +/- 0,1°C
Baterie: 1.5 V baterie de tip buton (LR/SR-41)

Num. art. RON

2130 1/6/24

Termometru digital BigScreen
• cu sondă flexibilă •   precizie ridicată • cu măsurare rapidă în 10 secunde • cu 
iluminare de fundal a indicatorilor: verde - fără febră, roşu - cu febră • ton de semnal 
automat la capătul măsurării • memorarea ultimei valori • decuplare automată 
• comutabil de la °C la °F • indicator schimb baterie • impermeabil

Date tehnice

Interval afişat: 32° C - 43,9° C
Precizie: +/- 0,1 °C
Baterie: CR2032 litiu

2136

2137
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Num. art. Descriere RON

221 aparat de taiat cozi 1/50
22109 lama de rezerva 1/50/450
22113 Rezervor de gaz pentru aparat pentru tăierea cozii 221 1/100
1753 Gaz de schimb 200 ml 1/12

Aparat de taiat cozi - cu gaz
• pentru taierea rapida si nedureroasa a cozilor la purceii nou nascuti • diminueaza riscul de infectii • taierea cozii este 
recomandata imediat dupa nasterea purcelului, - max 3 - 4 zile • o umplere taie pana la 120 cozi • toate piesele de 
metal sunt fabricate din otel inoxidabil • set complet cu un aparat pentru taierea cozilor si un recipient de gaz

Num. art. Descriere RON

22720 aparat codite ENGEL cu varf de taiere 1 -
22700 aparat codite ENGEL fara varf de taiere 1/25 300
22710 numai varful de taiere 1/100 -
22717 lama - V 1/100 -

Aparat electric de taiat codite Engel
• pentru taierea cozilor porcinelor, dar si pentru taierea sau lipirea corzilor si a franghiilor 
• reglarea căldurii prin pornire şi oprire automată (funcţionare cca. 12 s / pauză cca. 48 s) 
• testat - VDE • 60 Watt

Num. art. Descriere RON

22715 aparat taietor cozi cu suport 1/12
22719 lama de rezerva 1/50

Aparat pentru taiat codite cu clema
• 230 V • 60 Watt • acest aparat este folosit pentru taierea cozilor la purcei si miei • lama încălzită taie 
coada, iar rana este în acelaşi timp suturată • clema ajuta la fixarea cozii, asfel taierea poate fi facuta de 
catre o singura persoana

Num. art. Descriere RON

22125 aparat taiat cozi SUPER 1
22126 lama de rezerva pentru taietorul de cozi 1/100
22127 Rezervor de gaz pentru aparat pentru tăierea cozii 22125 1
1753 Gaz de schimb 200 ml 1/12

Aparat de taiat cozi Super
• ca mai sus, dar cu caracteristici suplimentare: • taietor de cozi - model nou pentru cirezi 
mari de scroafe • cu bricheta electrica piezo • timp de functionare cu reincarcare - cca 1.5 ore 
(cca 150 purcei) • temperatura de functionare - cca 500 °C • recipient gaz inclus

Nou!

Num. art. Descriere RON

22745
Aparat pentru tăierea coziloe cu trans-

formator, 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 lucru de cca. 
750°C • cu suport reglabil pentru cozi de aceeaşi lungime

Acum nou: 
• performanţă mai bună şi temperatură ridicată a lamei
• distanţier

22710
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Num. art. Cuprins RON

1582 400 ml 1/12

Spray Stresmin® pentru purcei
• cu efect prelungit asupra simţurilor olfactive ale porcilor • dispare identificarea olfactivă a animalelor 
• reducere enormă a agresivităţii şi muşcăturilor • pentru un climat liniştit în grajd la purcei, porci de 
îngrăşare şi scroafe după noi grupări

Num. art. Cuprins RON

22152 400 ml 1/12

Spray anti agresiune No Fight
• pentru cresterea porcinelor si pasarilor • acopera mirosul individual al animalelor si 
asigura linistea in adaposturile porcinelor • aplicati NoFight la o distanta de 20  cm de 
peretele adapostului si in aer, de 2 ori pe zi , pana ce animalele se linistesc

Num. art. Cuprins RON

15239 500 ml 1/12 480

Spray de îngrijire a rănilor
Intareste sistemul de imunitate

• Spray universal pentru ingrijirea animalelor • stimulează vindecarea rapidă a leziunilor superficiale şi a afecţiunilor 
pielii • Ranile se usuca mult mai repede si astfel vindecarea este mai rapida • leziunile pielii care au format crustă sunt 
menţinute fără iritaţii şi se acţionează împotriva pruritului produs de procesul de vindecare. • datorită peliculei protec-
toare produse se previne reapariţia rănii şi se stimulează vindecarea completă. • Nu afecteaza calitatea laptelui! 
• Se da de 2 ori pe zi timp de o saptamana pe locul afectat • potrivit pentru toate animalele

Num. art. Cuprins RON

1587 200 ml 1/12

Odokan® Kannibal-Spray
• pentru creşterea porcilor şi a păsărilor • pentru o climă plăcută în 
grajd • previne muşcarea cozii şi smulgerea penelor

Num. art. Cuprins RON

2298 400 ml 1/12

Spray anti canibalism No Bite
• pentru o atmosfera linistita in adaposturile porcinelor • are efect 
prelungit asupra simturilor olfactive ale porcinelor

numai pentru export
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Num. art. Descriere RON

22991 polizor dinti complet 1/10
22992 cap de protectie aluminiu 1
22914 corpul de pilire 7mm ø 1/10

Polizor dinti Premium
• aparat de polizat cu putere mare de functionare pentru o polizare rapida si nedureroasa a dintilor 
la purceii nou nascuti • usor de folosit si astfel, bine tolerat de animale • durata de functio-
nare a aparatului este extrem de  lunga  datorita stratului dublu de praf de diamant 
• cu reglator viteza multifazic • contine corpul de polizare si capul de protectie 
din aluminiu • livrat in cutie practica de plastic

Date tehnice

Tensiune 230 V, 50/60 Hz
Turaţie în rot./min 5.000 – 20.000
Putere absorbită 100 watt
Clasa de protecţie II
Greutate cca. 500 g

Num. art. Descriere RON

226700
Aparat de şlefuit dinţi Premium cu ax flexibil şi capac 

de protecţie
1/10

22991-10 ax flexibil cu capac de protecţie 1
22991-12 capac de protecţie pentru axul flexibil 1

Aparat de şlefuit dinţi Premium cu ax flexibil
Axul flexibil cu piesă manuală uşoară şi manevrabilă oferă o alternativă confortabilă pentru tratarea dinţilor purceilor. Prin utilizarea 
acestora, aparatul este protejat mai bine împotriva influenţelor mediului înconjurător (de ex. infiltrarea salivei), astfel încât motorul, 
transmisia şi rulmenţii sunt menajaţi.
• cu piesă manuală de precizie din aluminiu • ax din oţel rectificat, cu două lagăre • capătul spre maşină al mânerului sprijinit pe 
rulment • inimă foarte flexibilă (nu se supraîncălzeşte în cazul razelor mici) • lungime 100 cm • pentru maxim 25.000 rot./min 
• inclusiv capac de protecţie pentru axul flexibil • inclusiv carabină pentru prinderea aparatului de şlefuit dinţi la buclele 
pentru curea sau altele

Num. art. RON

226701 1

Suport universal pentru aparat de şlefuit dinţi Premium
• cu articulaţie sferică • rotativ şi basculabil în toate direcţiile • din zinc turnat sub presiune • cu clemă 
pentru prinderea rapidă şi sigură la căruciorul de tratare sau la plăci de masă cu o grosime de până la 60 mm 
• alternativ, poate fi fixat cu două şuruburi uzuale la orice post de lucru

Nou!

Nou!
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Num. art. Descriere RON

22655 polizor dinti, complet 1/10
22878 capat protectie, aluminiu 1
22913 corpul de pilire cca 5.4 mm 1/10/100

Polizor dinti  ProPig
• usureaza munca si reduce considerabil riscul de infectie; bine tolerat 
de purcei; • aparatul este conectat la un acumulator printr-un cablu 
spiralat • viteza de slefuire este de cca 20,000 rpm • corpul de pilire 
din diamant este izolat de un manson, special conceput pentru a nu 
rani limba si gingiile porcului • baterie puternica de 18V/ 1.5 Ah, 
pentru aprox. 2 ore de polizare continua la fiecare incarcare • timp 
de incarcare  cca 3 ore • setul este alcatuit din: masina de polizare, 
acumulator cu suport pentru centura, incarcator baterie si husa cu 
centura pentru aparat • in cutie de plastic • include diamantul de 
polizat si capul de protectie din aluminiu

Num. art. Descriere RON

226650 Polizor pentru dinţi, complet 1/10
226660 Acumulator de rezervă 1/2/16
226670 Încărcător de schimb 1
226610 Capac de protecţie din aluminiu 1
22914 corpul de pilire 7mm ø 1/10

Polizor pentru dinţi cu acumulator Premium
• polizor pentru dinţi cu baterie, pentru şlefuirea rapidă şi fără durere a dinţilor purceilor 
nou-născuţi • acumulator cu ioni-litiu (10,8 V / 1,3 Ah) • funcţionarea cu acumulator oferă o 
flexibilitate mai mare cu privire la locul utilizării • o încărcare a acumulatorului face posibilă 
şlefuirea dinţilor a 8 până la 10 purcei • timp scurt de încărcare datorită încărcătorului de 1 h 
• element de şlefuire cu durata de utilizare extrem de lungă datorită stratului dublu de praf 
de diamant  • greutatea redusă, forma ergonomică şi mânerul moale garantează un lucru 
fără oboseală • rulmentul cu bile cauciucat oferă protecţie împotriva pătrunderii
umezelii • frână de motor - accesoriu care asigură oprirea imediată după deconectarea
sculei • siguranţă integrată pentru blocarea axului – fără dezactivare accidentală a bloca-
jului cleştelui în timpul funcţionării sculei • cu reglare continuă a turaţiei (5.000 - 30.000 
rot./min) • cu element de şlefuire şi capac de protecţie din aluminiu • livrare în geantă 
practică

Num. art. RON

22600 1/12/300

Cleste dinti purcei
• pentru taierea dintilor la purcei • otel inoxidabil • calitate superioara

Nou!
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Num. art. Descriere Cuprins RON

22790 Dozator PigDig - 1
22791 Fân presat 15 kg 1

Dispersor de paie presate
• pentru activitatea purceilor, porcilor de îngrăşare şi scroafelor • susţine comportamentul natural 
de scurmare • efectul activităţii de lungă durată reduce stresul şi previne canibalismul • pentru 
montare pe peretele grajdului • aplicare simplă la intrarea pentru hrănire • înălţime de montare 
variabilă datorită colierului superior, mobil • diametru interior: cca. 8 cm; înălţime: 75 cm • din oţel 
inoxidabil/PVC

• Bucăţi presate: compuse 100 % din fân curat, presat sub înaltă presiune; lungime: 38 cm, diamet-
ru: 6 cm, greutate: cca. 1 kg • Consum per porc şi perioadă de îngrăşare: cca. 400 g

Nou!

Num. art. Lu x La x In RON

32705 67,5 x 41 x 45,5 cm 1

Iesle de fân individuală, 40 mm
• distanţă redusă între bare (40 mm) • deosebit de adecvat 
pentru alimentarea grajdurilor de porci cu material din fibre 
brute • galvanizat • pentru fixare pe perete

Num. art. CCM RON

29535 10 1/10/50 1.000

Frânghie Sisal
• 100% Sisal • Culoare: natur • Lungime 320 cm 
• Grosime: 12 mm • cu buclă mică

Num. art. RON

70280 1 74

Coş de furaje
• Din otel zincat • Cu toarta pentru transport • Inaltime 50 cm 
• Diametru sus: 38 cm, jos 14 cm

Num. art. Lu x La x In RON

32704 62,5 x 51 x 48 cm 1

Iesle de fân dublă, 40 mm
• distanţă redusă între bare (40 mm) • deosebit de adecvat 
pentru alimentarea grajdurilor de porci cu material din fibre 
brute • galvanizat • pentru aplicarea pe peretele boxei sau 
pe alt perete până la lăţimea max. 43 mm

Nou!

Nou!
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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
22608 Lanţ de agăţat, 6 mm 1/50

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

Acum disponibil şi din oţel inoxidabil!

Nou!

Num. art. Descriere CCM RON

22641 Suport de colţ, set complet pentru două boxe 4 1/4
22642 Set pentru montare pe perete 4 1/4/100
22643 Set de şuruburi pentru etrier 4 1/4/60

Suport de colţ pentru jucării pentru porci
• pentru fixarea materialului de joacă între perete şi peretele despărţitor al boxelor • set complet 
pentru două boxe, compus din două bare de susţinere cu accesorii pentru fixare • barele de 
susţinere sunt galvanizate la cald, accesoriile pentru fixare sunt din oţel inoxidabil • adecvat şi 
pentru montare la crucile boxelor (sunt necesare seturi suplimentare de etriere filetate)

1 x 2 x

2 x 2 x

1 x 22641  2 x 22643

2 x 22641  2 x 22643
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Num. art. Descriere RON

22120 minge pentru purcei in cutie de carton 1 60
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. RON

22124 1/50 600

Pocnitoare pentru porci
• foarte rezistenta  • animalele sunt conduse, 
fara dureri, de zgomote puternice

Num. art. Descriere Lungime Grosime RON

22607 Lanţ de agăţat, 4 mm 75 cm 4 mm 1/100
22608 Lanţ de agăţat, 6 mm 75 cm 6 mm 1/50
12150 Lanţ de agăţat, preţ per metru 10 m 5 mm 10/50
3082 • Cârlig de carabină 6 vwwvvv 60mm 60 mm 6 mm 1/20/700
22251 Cercel drept 3/8" 60 mm 10 mm 1/25/200

Accesorii pentru 
articole de joacă

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 mon-
tarea 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

Nou!

12150 - cu zale C drepte

3082

22251

22650 + 22607
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• pentru un management perfect al igienei dumneavoastră în 
vederea împiedicării transmiterii germenilor patogeni în diverse 
compartimente • incasabile • foarte solide datorita denivelarilor 
• greutate redusă

Panouri îndrumătoare pentru porcine

Num. art. Lungime Lăţime Culoare RON

22122 94 cm 76 cm rosu 1/6 36
221220 94 cm 76 cm verde 1/6 36
221221 94 cm 76 cm albastru 1/6 36
221222 94 cm 76 cm galben 1/6 36
221223 94 cm 76 cm alb 1/6 36
22123 126 cm 76 cm rosu 1/4 36

221230 126 cm 76 cm verde 1/4 36
221231 126 cm 76 cm albastru 1/4 36
221232 126 cm 76 cm galben 1/4 36
221233 126 cm 76 cm alb 1/4 36

Num. art. Culoare RON

22146 roşu 1/6/24
221460 verde 1/6/24
221461 albastru 1/6/24
221462 galben 1/6/24
22240 alb 1/6/24

Cravaşă porci
Aceste solutii alternative sunt blande cu animalele, si 
inlocuiesc indrumatoarele electrice • 107 cm • fabricata 
din vinil rezistent • maner foarte rezistent din fibra de sticla  
• granulele mici, din interiorul paletei, creeaza sunete

Num. art. Descriere RON

22170 Perie de scărpinat pentru porci 1 10
221702 Perie de schimb, o singură bucată 1 200

Perie de scarpinat pentru porci
• special conceputa pentru tinerea in grup a porcilor • ajuta impotriva 
parazitilor. Trezeste interesul si scade agresiunile • se monteaza in locurile 
frecventate de multi porci • inaltimea de montare depinde de marimea 
porcilor. Peria orizontala sa ajunga bine pe spate! Peria laterala este pentru 
zona laterala • dimensiuni perii (buc): 43x10 cm • construcţie deosebit de 
robustă din oţel galvanizat
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Num. art. Descriere RON

2211 dupa Schöttle, lungimea tubului 60 cm 1/20
22114 cu maner, calitate superioara 1/10/100

Sistem pentru contentia 
porcilor

Num. art. Lungime RON

22112 108 cm 1/100

Sistem pentru contentia porcilor
• fir/ cablu solid • fara tub

Num. art. RON

2214 1/5

Aplicator inel nazal porcine
• solid

Num. art. CCM RON

2213 - 100 1/100/1000
2213/10 10 1 1

Inel nazal porcine
• sistem prindere cu baioneta • galvanizat • Ø interior 30 mm

Num. art. RON

2259 1/100

Aplicator inele din sarma pentru porcine
• rezistent

Num. art. Dimensiune Lăţime RON

2255 3 30 mm 1/80
2256 4 35 mm 1/80
2257 5 39 mm 1/80

Inele nazal din sarma 
• sarma rotunda • neizolate 
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Num. art. ø Filet/ø Niplu
Ø con de 
Presiune

Lungime RON

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

Niplu de muşcare
cu con de presare gros

Num. art. ø Filet/ø Niplu
Ø con de 
Presiune

Lungime CCM RON

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

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

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

Niplu de muşcare
cu con de presare subţire

Num. art. ø Filet
Ø con de 
Presiune

Lungime RON

222865 1/2" 17 mm 46 mm 1/10/100
22875 1/2" 18 mm 37 mm 1/10/50

Niplu de pulverizare
• 222865

Num. art. ø Filet
Ø Con de 
Presiune

Lungime RON

222553 1/2" 8 mm 88 mm 1/10/100
222554 1/2" 12 mm 58 mm 1/10/100

Niplu de troacă

Niplu oţel inox

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

Duză pentru 
regularea 
alimentării cu 
apă

222550 222551 222552

222863 222851 222864 222852

222865
22875

222553

222554

Noua serie de adăpătoare cu niplu din inox şi alamă/inox

Sită din inox cu inel flex 
pentru detaşarea mai 
simplă a sitei

Inel de etanşare 
EPDM rezistent la 
acizi

Sfat: 
alimentarea cu apă 
este reglabilă la duză 
în 3 trepte

Domenii de utilizare
Masă vie (perioada de viaţă)  ø niplu
> 5 kg (purcel, porc mic)  3/8''
> 20 kg (porc mic, porc de îngrăşat) 1/2''
> 50 kg (porc de îngrăşat, scroafă, vier) 3/4''

Lungime
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Num. art. ø Filet/ø Niplu
Ø con de 
Presiune

Lungime
litri/min

3 bar - III
RON

2235 1/2" - 1/2" 11 mm 64 mm 1,5 1/10/100
22362 1/2" - 3/4" 15 mm 71 mm 2 1/5/50
2236 3/4" - 3/4" 15 mm 71 mm 2 1/5/50

Niplu de muşcare

Num. art. ø Filet/ø Niplu
Ø con de Pre-

siune
Lungime

litri/min
3 bar - III

RON

22385 1/2" - 3/8" 6 mm 55 mm 2,5 1/10/100
22363 1/2" - 1/2" 8 mm 63 mm 2 1/5/50
22334 1/2" - 3/4" 8 mm 72 mm 3 1/10/100
22364 3/4" - 3/4" 8 mm 77 mm 3 1/5/50

Niplu de muşcare

Num. art. ø Filet
Ø con de 
Presiune

Lungime
litri/min

3 bar - III
RON

22381 1/2" 17 mm 46 mm 4,5 - 1/10/150
2239 1/2" 17 mm 45 mm 4,5 - 1/10/150

2239/3 1/2" 17 mm 45 mm - 3 1

Niplu de pulverizare
• 100 % alamă • 22381 cu 3 orificii, flux apa reglabil cu 3 orificii de pozitie 
• 2239 cu fanta

Num. art. ø Filet
Ø con de 
Presiune

Lungime
litri/min

3 bar - III
RON

22382 1/2" 12 mm 58 mm 3 1/10/100

Niplu de troacă
• tip Brybak

cu con de presare subţire

cu con de presare gros

Niplu alamă/oţel inox

• oţel inox cu piesă filetată din alamă • cu sită din oţel inox
• adecvat pentru presiune înaltă şi joasă

2235

22362

2236

22385

22363

22334
22364

22381 2239

22382

Lungime
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Num. art. Lungime
Racord/
ø niplu

Utilizare pentru RON

223202 66 mm 1/2" - 3/8" purcei ( pana la 35 kg) 1/75
223204 79 mm 1/2" - 1/2" porci < 110 kg  + vitei < 160 kg 1/75
223205 79 mm 1/2" - 1/2" scroafe 1/75
223207 97 mm 1/2" - 3/4" scroafe si vitei ( pana la 300 kg) 1/50
223206 97 mm 3/4" - 3/4" scroafe si vitei ( pana la 300 kg) 1/50

Adapatoare cu Bila AquaGlobe
• model din otel inoxidabil 

Num. art. Lungime
Racord/
ø niplu

Utilizare pentru RON

223209 75 mm 1/2" - 1/2"
porcine pana la 110 kg + vitei 

pana la 160 kg
1/75

223210 75 mm 1/2" - 1/2" scroafe 1/75

Adapatoare cu bila AquaGlobe - 1/2" otel inoxidabil
• fabricate dintr-o singura bucata

Niplul de muşcare AquaGlobe original se caracterizează prin următoarele avantaje:

• până la 40 % mai puţină pierdere de apă
• igienic
• formă anatomică
• calitate şi durabilitate excepţională
• ar trebui instalat orizontal (la nivelul râtului) sau într-un unghi de 15° 

Fără scurgeri de apă: animalul trebuie să ia pe deplin adăpătoarea în gură pentru a activa ventilul cu bilă. Acest fapt împiedică animalul să se joace cu apa 
sau cu suzeta. Datorită consumului redus de apă puteţi economisi costurile de reciclare şi depozitare a gunoiului. Sistem de băut igienic: nu există spaţii 
sau unghiuri unde s-ar putea aduna bacterii. Si mai mult, supapa se curăţă singură prin mişcarea de rotire. AquaGlobe garantează igiena maximă. Formă 
anatomică: datorită designului special al suzetei (rotund cu cu capăt presat) şi utilizării unei bile mobile ca ventil şi al locului de instalare, animalul poate 
bea mult mai eficient.

Num. art. Racord Cot RON

2244 1/2"-1/2" 15° - 1/10/80
2246 1/2"-1/2" 30° - 1/10/50
2240 1/2"-1/2" 45° - 1/10/80

2240/2 1/2"-1/2" 45° 2 1
2247 3/4"-3/4" 30° - 1/10/50

Suport de perete , din fonta

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

Suport de perete otel inoxidabil
45°

0° / 90°

30°

15°

60°

223202

223205 223207 

223209
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Num. art. Lungime Descriere RON

22887 62 cm cu o ieşire 1/2", 30° 1/6

Suport de perete, vertical, reglabil
• oţel inoxidabil • suport reglabil 
• cu cleme metalice • unghi 30°

Num. art. Descriere RON

2248 3/4" - 1" 1/20/160

Bride de montare
• inox complet • ieşire 1/2”

Nou!

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 niplu de muşcare
• 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

Ţeavă de racord pentru două intrânduri
• oţel inoxidabil • pentru montarea deasupra peretelui despărţitor al intrândului • ieşiri 1/2" IG, înclinare 30° 
• racord ţeavă 1/2" AG

Num. art. RON

221251 1/10

90°

221247, 221248, 221249 221244
221245 221247

221249

221250
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Num. art. Descriere RON

222620 pentru porcine, 15 x 21 x 9 cm 1/12
222621 pentru scrofite, 19 x 27 x 11 cm 1/12
222622 pentru porci , 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

Num. art. RON

221252 1/10

Adaptor Y pentru niplu de muşcare
• oţel inoxidabil • pentru dotarea ulterioară a ţevilor de 
racord existente • racord ţeavă 1/2" AG  • ieşiri 1/2" IG

Num. art. RON

221253 1/10

Etrier de protecţie
• oţel inoxidabil • pentru montarea deasupra 
adăpătoarelor cu niplu de muşcare • potrivit 
pentru toate ţevile de racord

Num. art. Lungime RON

221240 50 cm 1
221241 75 cm 1
221242 100 cm 1

Ţeavă de racord pentru adăpătoare
• oţel inoxidabil • execuţie dreaptă • racord ţeavă 2x 1/2" AG • potrivită pentru 
racordarea la adăpătoarele 222620, 222621, 222622

222620

222621

222622

Nou!

Nou!

Nou!
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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

Sfaturi pentru utilizatori :
• mentineti presiunea constanta intre 1 si 3.5 bar sau folositi un reductor de presiune
• folositi apa curata sau un filtru astfel incat flotorul sa nu fie impiedicat
• inchideti intrarea/ iesirea tevii (cu PTFE si etans) pentru evitarea scurgerilor
•  debitul de apa trebuie sa fie suficient de mare (retea de conducte)
• curatarea/ schimbarea membranei - desurubati doar mufa, niciodata suruburile
•  nivelul apei din jgheabul scroafelor ar trebui sa fie de 4-5 cm  pentru a evita patrunderea 

produselor alimentare in teava 

Date tehnice

Numărul animalelor: 1 - 30
Presiune: 0,5 - 3 bar
Debitul apei: 2,5 - 7 litri/min.

Num. art. Descriere RON

22880
Water Level cu conductă din oţel inoxidabil şi troacă cu posibilitate 

de basculare  si montare pe perete
1

228640
Water Level cu ţeavă din inox şi hrănitoare din inox, 

inclusiv prinderi pe pereţi
1/8

22879 Hrănitoare basculantă inclusiv suporturi de prindere pe pereţi 1
228641 Hrănitoare din inox 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

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
221971 Colier de protecţie dimensiunea 2 1/4

Nou!
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Num. art. RON

22888 1/18 216

Hranitoare purcei Mini-Piglet
• diametru 24 cm  • pentru podele de plastic sau cu grătare • datorită hrănitoarelor MINI-Piglet, 
purceii dvs pot fi hrăniti nu doar cu furajele uscate, ci şi cu lapte şi apă. • durabile si cu un design 
functional, de aceea sunt usor atasabile si usor de manevrat in interiorul adapostului. • sunt 
atasate ferm astfel incat, purceii nu se pot juca cu ele si nu pot risipi alimentele • impartirea 
hranitoarei in 5 locuri de hranire impiedica purceii sa arunce furajele afara, sa calce pe ele sau sa 
le murdareasca ;

Num. art. RON

222854 1/6

Hranitoare purcei
• 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 jocului
• poate fi montată şi mutată în intrând cu o singură mişcare

Num. art. Descriere RON

22785 cu cârlig J 1/10
22786 cu cârlig T 1/10

Troacă purcei material plastic
• troacă specială pentru purcei cu margine curbată în interior • reduce risipa de 
hrană • material sintetic rezistent la muşcături •  volum util 2,5 l • diametru 29 
cm • poate fi utilizat pentru furaje uscate, lapte şi apă • cu cârlig de fixare pentru 
prinderea pe toate podelele cu fante uzuale • datorită montării strânse, mânca-
rea nu este vărsată în timpul jocului • poate fi montată şi mutată în intrând cu o 
singură mişcare

22785 Mânerul cu formă de săgeată facilitează 
fixarea pe podeaua cu fante

22786
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Num. art. RON

2285 1/22 264

Hranitoare purcei Easy Pan
• fabricat din plastic rezistent • pentru purcei in maternitate • pentru furaje uscate, lapte si apa • usor atasabile si usor de manevrat 
in interiorul adaposturilor • se ataseaza ferm astfel incat purceii nu se pot juca cu ele sau nu pot risipi alimentele • bol cu 5 capete 
de hranire • cu cârlige de fixare pentru podele de plastic sau cu stinghii metalice

numar locuri furajare : 5
capacitate de hranire : 2,6 l
inaltime : 32 cm 
diametru : 27 cm 

Num. art. RON

22850 1 100

Hranitoare purcei cu bol Mini Hopper Pan
• capac inchis ermetic, nu poate fi deschis de purcei • marginile rotunjite previn risipa de alimente 
• se poate utiliza şi pentru furaje uscate • usor de umplut cu alimente • cu cârlige de fixare pentru 
podele de plastic sau cu stinghii metalice

numar locuri furajare : 5 
capacitate hranire : vas ; 2,6 l
capacitate hranire - bol: 6 l
inaltime: 32 cm 
diametru : 27 cm 

Num. art. RON

221075 1/10 120

Troacă de 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

numare locuri hranire : 10
capacitate hranire : 9 litri
inaltime: 68 cm
diametru : 42,5 cm

Troacă de purcei Maxi Hopper Pan
• Troacă de furajare/ automat pentru furajarea purceilor proaspăt fătaţi • reglare uşoară a aducţiunii hranei prin rotirea 
şurubului de reglare • este folosit in primele 7-10 zile de la intarcare pentru a obisnui mai repede purceii cu hrana, inainte 
ca ei sa se obisnuiasca cu furaje uscate sau umede • daca bolul maxi este folosit impreuna cu buncarul, o singura umplere 
pe zi este suficienta si ambele parti functioneaza intocmai ca un alimentator automat de furaj uscat • hranitoarea trebuie 
folosita pentru furaje uscate sau furaje mixte umede • nu exista colturi unde pot ramane resturi alimentare • usor de curatat 
si igienic • cu cârlige de fixare pentru podele de plastic sau cu stinghii metalice

Num. art. Descriere CCM RON  
221076 Troacă de purcei Maxi Hopper Pan, alb 1 1 15

221076-0
Troacă de purcei Maxi Hopper Pan, alb 

(nemontată)
10 1/10 -

221077
Pâlnie pentru echipare ulterioară 

de la 221075 la 221076
10 1/10 80

22842 Modul ataşabil 1 1 50
22844 Capac pentru modul ataşabil 1 1/50 -

Numărul animalelor: 20 - 30
Greutatea la viu a animalelor: 6 - 15 kg
Numărul ieşirilor: 10
Volum util vană: 9 litri
Volum util pâlnie: 21 litri
Înălţime: 68 cm
Diametru: 42,5 cm

Manerul in forma de sageata face 
montarea usoara a hranitoarei in 
podea

Mânerul sub formă 
de săgeată facilitează 
fixarea pe pardoseală 

221076 + 
22842 + 
22844
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Num. art. RON  
22852 1 24

Hranitoare automata Grow Feeder Maxi
• mecanismul de funcţionare a aparatului din oţel inoxidabil stimulează tendinţa naturală a animalelor 
de a râma • dispozitivul de masurare a alimentelor are 11 setari • fabricat din polipropilena de mare 
rezistenta  • colturile de protectie pentru muscaturi fabricate din otel inoxidabil  • sistemul umed - 
uscat creşte apetitul • usor de folosit si de curatat 

Num. art. Descriere RON  
22763 Utilaj alimentare purcei TR-5 1 30
22764 Dispozitiv de prindere pentru TR-5 1/10 -

Hranitoare automata purcei TR-5
• confortabil, imparte furajul in 12 locuri de hranire chiar si cand 
buncarul este plin • furajele pot fi masurate sau chiar blocate folosind 
sistemul deflector integral • 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

Numărul animalelor: 25
Greutatea la viu a animalelor: 6-30 kg
Numărul ieşirilor: 5
Volum util hrană: 120 litri
Înălţime: 70 cm
Adâncime: 30 cm
Lăţime: 80,5 cm
NOU: cu soclu de 3 cm

Date tehnice

Numărul animalelor: 10 - 15
Greutatea la viu a animalelor: 15 - 120 kg
Volum util hrană: 40 litri
Înălţime: 110 cm
Diametru: 31 cm

22764
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Num. art. Cuprins RON

15773 500 ml 1/12

Vitamulgol® Liquid
• supliment de furajare lichid pentru diferite tipuri de animale • pentru suplimentarea cu vitamine pe termen 
scurt în situaţii ce necesită creşterea performanţelor (de exemplu: schimbarea alimentaţiei, mutarea în alt 
grajd, naşterea, în perioada de refacere după boli etc.) • optim în cadrul alimentaţiei-suport în condiţii dificile 
de adăpostire

Num. art. Descriere RON

15770 Probicol-F 250 ml (fără dozator) 1/6
221054 Dozator Agrochemica 1

Probicol® -F Liquid
• supliment de furajare dietetic pentru purcei, pentru stabilizarea digestiei
• preparat vitaminizant cu imunoglobuline • cu probiotice pentru a stabiliza flora intestinala si pentru a intari 
sistemul imunitar • domenii de aplicare : colostrul vitaminizant, de calitate superioară, cu imunoglobuline şi 
protobiotice în concentraţie mare formează o protecţie activă împotriva tulburărilor digestive
• dosaj: administrati 1 pompare = 2ml, imediat dupa nastere. La primul simptom de diaree, administrati cate 
1 pompare = 2 ml dimineata si seara, pana ce diareea dispare.

Concentrat de vitamine!

pentru intarirea sistemului imunitar

Produse de calitate recunoscuta de asociatia crescatorilor de bovine din Bavaria!
 
Întreprinderile agricole, care participă la programul "Poarta grajdului deschisă", pot să 
folosească numai furajele care au aplicat acest sigiliu. În acest fel, în cazul acestor întreprinderi 
se garantează o siguranţă cuprinzătoare a furajelor!

Num. art. Cuprins RON

1575 1 kg 1/12 336
1576 5 kg 1 64

Agrolyt® Powder
Furaje cu suplimente pentru dieta viţeilor şi purceilor, pentru stabilizarea rezervelor de apă şi 
electroliţi în cazul problemelor de digestie induse de hrană (diaree). Electroliţii conţinuţi facilitează 
infiltrarea apei de completare prin peretele intestinal. Organismul se umple cu lichid, ţesuturile 
capătă un tonus optim şi vitalitatea creşte. • pentru protecţia împotriva deshidratării în caz de 
diaree, stres cauzat de transport şi caniculă • în caz de lipsă de poftă de furajare şi adăpare 
• pentru reglarea valorii pH sanguine şi a capacităţii de stocare • dizolvaţi de 2 ori pe zi 50 g 
Agrolyt în 2 litri de apă caldă

Regleaza nivelul de lichide si electroliti din organism.
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Num. art. CCM RON

22620 5 1/5/500 16.000

Cateter spiralat
• cateter de unica folosinta cu maner si dop • sigilare si stimulare optima

Num. art. RON

22619 1/20

Centura de insamintare " A.I. Buddy"
• clema usoara din plastic • se aplica usor si repede 
• carligul inclus garanteaza montarea stabila a 
pipetei de inseminare

Num. art. Descriere CCM RON

22621 fara maner 25 1/25/500 16.000
22622 cu maner si dop 5 1/5/500 16.000
22626 Prelungire singură 1 1/1000 21.000

Cateter FoamTip
• cu tub stabil si flexibil din plastic • spuma de inalta calitate  pentru 
o retentie mai buna evita pierderile de sperma

Num. art. Descriere Cuprins RON

2290 Boarmate™ DE / EN 80 ml 1/12 4.488
22158 Boarmate™ DA / PL 80 ml 1/12 4.488
22157 Boarmate™ FR / ES 80 ml 1/12 4.488
22139 Boarmate™ DE / FR / EN / IT 250 ml 1/12 1.260
22156 Boarmate™ ES / NL / DA / PL 250 ml 1/12 1.260

Spray cu miros de vier BOARMATE
• pentru constatarea momentului optim de împerechere, respectiv de inseminare la scroafe şi 
scroafe tinere • efect stimulant pentru scroafe • pulverizati maxim 2 secunde langa animal

Num. art. Cuprins RON

22153 250 ml 1/12 1.512

Spray miros de vier
• pentru constatarea perioadei de călduri şi stimularea scroafei • se pulverizează direct pe râtul 
scroafei tinere/bătrâne • poate fi folosit şi pentru vierii ezitanţi pentru creşterea libidoului
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Num. art. Descriere Cuprins RON

229901 Fotometru SDM 1 - 1/7
229915 Microcuvete pentru fotometru SDM 1 100 x 1

Fotometru SDM 1
• fotometru compact, foarte precis pentru analizarea densităţii sperma-
tozoizilor • calibrat pentru spermă de vier • nu este necesară diluarea 
probei de spermă • afişarea concentraţiei spermatozoizilor în milioane 
spermatozoizi/ml • calibrarea este efectuată automat la fiecare proces de 
măsurare • mentenanţă minimă şi curăţare foarte simplă • microcuveta 
confecţionată cu precizie este fixată sigur în poziţia corectă • microcuveta 
serveşte în acelaşi timp ca şi pipetă, epruvetă şi cuvetă

La cerere poate fi calibrat şi pentru vite, 
cai, rumegătoare mici şi câini.

Num. art. RON

22900 1/25/200 3.200

Cateter melrose
• un produs clasic din cauciuc • ideal pentru uz multiplu

Num. art. CCM RON

22901 4 1/4/600 16.800

Cateter spiralat
• original Minitube • cateter de unica folosinta • confectionarea perfecta face aceste spirete fiabile cele 
mai cunoscute catetere de unica folosinta • forma spiralata • cu maner • cu dop

Num. art. RON

22981 1/4 96

Spirette SafeBlue®
Cateter Spiralat
• albastru • acest cateter steril, ambalat igienic, cu folie protectoare pentru 
introducere si disponibil impreuna cu lubrifiantul aditional, care este de multe ori 
o cauza a contaminarii cu bacterii, fac din SafeBlue® un concept unic si igienic 
pentru inseminare. Cutia de livrare contine 100 de catetere ambalate impreuna cu 
lubrifiant

Nou!
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Num. art. RON

22968 1/4 96

Cateter FoamTip Pre-Lubrifiat
• “foamtip” • albastru • foamtip pre-lubrifiat • exclude ranirile • flexibil  • fara maner  
• ambalate individual • 100 bucati / cutie • ambalat individual şi sterilizat

Num. art. CCM RON

22906 25 1/25/500 15.000

Cateter FoamTip
• “foamtip” • exclude ranirile  • flexibil  • fara maner  • cateter de inseminare cu infiletare in 
interiorul tijei;tubul trebuie sa fie insurubat pe tija, astfel ca va ramane fixat in timpului proce-
sului de inseminare • pentru o siguranta crescuta, in special pentru persoane fara experienta 
in inseminare

Num. art. Cuprins RON

22902 60 g 1/100 6.000

Diluant Merk III pentru materialul seminal de vier
• ideal pentru conservarea seminţei până la 4 zile • contine 
antibiotice • fabricat conform standardelor ISO 9001 si GMP 
• producatorul testeaza calitatea fiecarui lot

Num. art. Descriere CCM RON

22903 sticluta sperma 100 ml, plastic 500 1/500 10.000
22904 Capace din material plastic, sortate după culori 250 1/250/5000 45.000

Sticluta material seminal
• capacitate : 100 ml • plastic

Num. art. Cuprins RON

1027 1000 ml 1/6 378

Gel lubrifiant VetGel
• Pentru lubrifierea mainilor si a bratelor. Bun si pentru protectia pielii la consultatii.

Recomandat de medici veterinari
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Num. art. RON

15375 1/5 120

Protectie cizme de unica folosinta
• 40 x 50 cm • transparente • cu banda 
elastica • grosimea materialului 0.070 mm

• tip înalt • cu elastic 
• 100 buc./pachet

Num. art. Dimensiune RON

3465 XL 1/50
3466 XXL 1/50

Combinezon pentru protecţie chimică CoverBase
• alb cu cusături albastre  • glugă din 3 părţi • cca. 55 g/m2 • pentru protecţia împotriva prafului dăunător şi 
stropilor de substanţe chimice lichide • Categorie PSA III, Tip 5+6, EN-13982-1 • etanş la particule, EN-13034-1 
• limitat etanş la stropi • permite respiraţia • cu elastic pentru adaptarea optimă a glugii, precum şi prindere 
optimă în talie • din material SMS triplu stratificat (spunbond-meltblown-spunbond)

Categorie PSA III

Num. art. RON

1536 1/15 360

Mănuşi veterinare de unică folosinţă VETtop
• Lungime 90 cm • Supersensibile! • Grosime 28 microni = 0,028 mm 
• Ideal pentru uz veterinar! • Foarte rezistente! • Transparente 
• mărime universală 100 buc. in cutie de carton

Num. art. RON

15364 1/15 360

Manusi de unica folosinta VET Basic
• lungime 90 cm • portocaliu • Polietilena • domeniu variat de utilizare: 
adecvate pentru fermieri, veterinari, dar şi ca mănuşi utilizate în benzinării! 
• grosimea materialului 25 de microni = 0,025 mm • mărime universală 
• 100 de bucăţi în pachet-dispersor

Num. art. RON

15365 1/50

Manusi VET Basic
• lungime 30 cm • transparente • Polietilena • mărime universală • 100 de bucăţi 
în pungă • domeniu variat de utilizare: adecvate pentru fermieri, veterinari, dar şi 
ca mănuşi utilizate în benzinării!
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Num. art. Cuprins Culoare RON

20122 200 ml verde 1/12 2.880
20123 200 ml albastru 1/12 2.880
20124 200 ml rosu 1/12 2.880
20148 400 ml verde 1/12 1.512
20149 400 ml albastru 1/12 1.512
20150 400 ml roşu 1/12 1.512
20156 500 ml rosu 1/12 1.344
20157 500 ml verde 1/12 1.344
20158 500 ml albastru 1/12 1.344

Spray de marcat TopMarker
• Pentru marcare bovine, porci sau capre • Marcare de coloratie 
puternica si cu uscare rapida. Calitate super! • pentru oi recomandăm 
sprayul nostru special pentru marcarea oilor

Cu uscare rapidă şi culoare intensă!

Num. art. RON

20170 1/120

Mâner doze spray SprayMaster pentru sprayul de marcare
• ajutorul de pulverizare pentru aplicarea confortabilă a sprayurilor 
de colorare şi marcare • pentru lucrul curat şi eficient cu toate 
dozele obişnuite de spray • ajutorul de pulverizare permite o 
utilizare profesională, similar unui pistol de vopsit, vă ajută să 
prelucraţi fără efort şi suprafeţe mai mari  • protejează mâinile 
lucrătorului

Num. art. Culoare CCM RON

20620 albastru - 10 1/10/100 5.000
20620/2 albastru 2 1 1 -
20621 rosu - 10 1/10/100 5.000

20621/2 roşu 2 1 1 -
20622 verde - 10 1/10/100 5.000

20622/2 verde 2 1 1 -
20623 galben - 10 1/10/100 5.000
20624 portocaliu - 10 1/10/100 5.000
20625 violet - 10 1/10/100 5.000
20626 negru - 10 1/10/100 5.000

Creion de marcaj TopMarker
• Pentru marcarea pe timp scurt a animalelor • Cu putere de acoperire buna 
• extrem de rentabil • Utilizare: iese prin rotire • cca. 60 ml

La cerere livrăm toate ştifturile cu inscripţiile dumneavoastră!
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Num. art. Culoare CCM RON

201 rosu 10 1/10/50 5.000
202 verde 10 1/10/50 5.000
203 albastru 10 1/10/50 5.000
204 violet 10 1/10/50 5.000
205 negru 10 1/10/50 5.000

20600 portocaliu 10 1/10/50 5.000
20601 galben 10 1/10/50 5.000
20602 alb intens 10 1/10/50 5.000

Creion de marcare indelungata 
cu ceara RAIDL
• Pentru marcarea la rapida la bovine, porci, capre sau oi 
• Calitate consacrata! • In tub din plastic cu surub rotativ  
• Calitate super! • cca. 60 g

Creioanele se pot personaliza 
cu firma dvs la comanda mai 
mare decat 1000 buc!

Num. art. Cuprins Culoare RON

2015 400 ml rosu 1/12 1.512
20152 400 ml albastru 1/12 1.512
20151 400 ml verde 1/12 1.512
2027 400 ml galben 1/12 1.512

20126 400 ml negru 1/12 1.512
20127 400 ml violet 1/12 1.512
20128 400 ml portocaliu 1/12 1.512
20129 400 ml maron 1/12 1.512

Spray de marcat RAIDEX
• Pentru marcarea la bovine, porci sau capre • Pentru oi recomandam 
sprayul de marcaj conceput special! (Vezi capitolul oi!)

cu uscare rapidă şi culoare intensă

verificat timp de decenii
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Num. art.
Dimensiune 

caractere
Rânduri Total poziţii RON

19995 20 mm 2 10 1
19996 20 mm 2 12 1

Ciocan tatuare calitate superioara 20 mm
• 2 randuri transversale • caractere de 20 mm • laminat

Num. art.
Dimensiune 

caractere
Rânduri Total poziţii RON

1920 20 mm 1 5 1/20
19205 20 mm 2 10 1/20
19206 20 mm 2 12 1/20
19207 20 mm 2 14 1/20

Ciocan tatuare standard 20 mm
• transversal • fabricat din metal

Num. art. Descriere Placă de bază RON

1926 cifre individuale 30 x 15 x 4 mm 1
1927 litere individuale 30 x 15 x 4 mm 1
1959 placute blank individuale 30 x 15 x 4 mm 1

19261 set de cifre 30 x 15 x 4 mm 1

Caractere pentru ciocane tatuare 20 mm

Num. art. Descriere Dimensiune 
caractere Placă de bază RON

1961 ciocan tatuare 30 mm - 1/20
1962 • litere individuale 30 mm 55,0 x 22,4 x 2,0 mm 1
1963 • cifre individuale 30 mm 55,0 x 22,4 x 2,0 mm 1
1964 placute blank individuale 30 mm 55,0 x 22,4 x 2,0 mm 1

Ciocan tatuare standard 30 mm
• 1 rand • 4 spatii • fabricat din metal

Num. art. Descriere Dimensiune caractere Placă de bază RON

1965 ciocan pentru tatuare 40 mm - 1/20
1967 litere individuale 40 mm 70,2 x 29,7 x 2,0 mm 1
1968 cifre individuale 40 mm 70,2 x 29,7 x 2,0 mm 1
1969 placute blank individuale 40 mm 70,2 x 29,7 x 2,0 mm 1

Ciocan tatuare standard 40 mm
• 4 unitati • 1 rand • fabricat din metal

Num. art. Descriere Dimensiune 
caractere Placă de bază RON

19209 Ciocan de tatuare 10 mm - 1/40
199810 cifre individuale 10 mm 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 1
19982 litere individuale 10 mm 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 1
19994 placute blank individuale 10 mm 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 1
199800 Combinaţie AT, inox 10 mm 17,7 x 18,8 x 4,0 mm 1

Ciocan de tatuare Standard 10 mm
• cu varfuri din otel inoxidabil

Capul Ciocanului de tatuaj este realizat dintr-o singura bucata - caracteristica ce-l face foarte rezistent

La cerere, putem realiza caractere 
speciale!

1926 1927

1963

La cerere, putem personaliza 
orice ciocan de tatuare, conform 
cerintelor, in momentul comenzii 
unei anumite cantitati

1961

1965
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Num. art. Descriere Inserţie Rânduri Total poziţii RON

19101 simpli 10 mm 1 5 1
19211 simplu 10 mm 1 7 1
19100 cu articulatie 10 mm 1 5 1
19103 cu articulatie 10 mm 2 10 1
19212 simplu 7 mm 1 7 1
19219 simplu 7 mm 1 10 1
19218 simplu 7 mm 2 10 1

Clesti tatuaj, calitate germana
• cu transmisie simplă sau prin 
manetă • avantajul clesilor cu 
articulatie este ca tatuajul poate 
fi efectuat mult mai usor si mult 
mai precis

Num. art. Descriere Dimensiune 
caractere Vârf Placă de bază RON

195 cifre individuale 10 mm cu varfuri ascutite 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
197 litere individuale 10 mm cu varfuri ascutite 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1

1990 placute blank 10 mm 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
193 seturi numerice : 0-9 10 mm cu varfuri ascutite 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
1971 seturi de litere A - Z 10 mm cu varfuri ascutite 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
19215 cifre individuale 7 mm cu varfuri ascutite 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
19216 litere individuale 7 mm cu varfuri ascutite 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
19217 placute blank 7 mm 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
19213 seturi numerice : 0-9 7 mm cu varfuri ascutite 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
19214 set de litere A-Z 7 mm cu varfuri ascutite 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
19501 cifre individuale 10 mm cu varfuri late 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
19701 litere individuale 10 mm cu varfuri late 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1

Inserţii pentru cleştii de tatuare
La comanda caracterelor individuale, va rugam sa mentionati intotdeauna daca aveti nevoie de cifre sau litere.La cerere, personalizam 
toate caracterele pentru clestele dvs de tatuare, de ex: dimensiuni diferite, mai multe unitati pe aceeasi placa si de asemenea unitati 
intercalate.

Num. art. Descriere RON

1929 tusiera, completa 1/30
19292 tusiera, transversala 1/30
19291 pasla pentru tusiera 1/500

Tusiera
• completa cu pasla • recipient cu mâner şi capac

Num. art. Cuprins Culoare RON

1931 1000 ml negru 1/6

Tuş de tatuaj TopMarker
• adecvate pentru contactul cu alimentele • se spală • lizibilitate 
clară • ideal la tatuarea cu cleştele de tatuat şi ştampila

19101
19103

19218

195

1990

19501

La cerere, putem realiza orice 
tip de clesti de tatuaj sau 
caracterele necesare, conform 
specificatiilor dvs, daca co-
mandati o anumita cantitate!

1929

19292
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Num. art. Cuprins Culoare RON

1915 60 g negru 1/50
19150 60 g verde 1/50

Tus tatuaj original RAIDEX
• gata pentru utilizare • poate fi frecata sau masata zona 
pentru o tatuare rapida

Num. art. Cuprins Culoare RON

1916 600 g negru 1/22

Tus tatuaj RAIDEX
• gata pentru utilizare

Num. art. Cuprins Culoare RON

1917 65 ml negru 1/40

Tus tatuaj, Roll-On orig. RAIDEX
• sticla cu bila face cerneala usor de aplicat pe pielea animalelor

Num. art. Cuprins Culoare RON

19281 500 ml negru 1/10
1928 1000 ml negru 1/6

Tus special tatuaj orig.RAIDEX
• tus alimentar • lavabil • lizibilitate excelenta, garantata 
• ideal pentru tatuare cu clesti de tatuaj sau ciocane

Num. art. Cuprins Culoare RON

19184 1000 ml maron 1/6

Tus pentru carne
• conform directivelor 94/36/EG privitoare la procesul de identificare a carnurilor

Num. art. Cuprins Culoare RON

19152 225 ml negru 1/12

Spray de tatuare TopMarker
• tuş de tatuaj de calitate superioară, pulverizabil • fluid • negru

Num. art. Descriere RON

1911 crestatura in "V" 1/10/200
1912 crestatura in "U" 1/10/200
1913 crestatura dreptunghiulara 1/10/200
1914 crestatura tip acoperis 1/10/200

Cleste pentru crestarea urechilor
• în format de buzunar • model din otel inoxidabil
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Num. art. Descriere RON

2319 prelungire de 40 cm pentru 30 ml 1
239 prelungire de 40 cm pentru 50 ml 1

Num. art. Început Utilizare pentru Dozare RON

231  cu filet 10 ml 0,25 + 0,5 + 1,0 ml - 1/50
233 cu filet 30 ml 0,5 - 2,5 ml - 1/50
232 cu filet 30 ml 1,0 - 5,0 ml - 1/50

232/1 cu filet 30 ml 1,0 - 5,0 ml 1 1
2317 cu filet 30 ml cu prelungire 1,0 - 5,0 ml - 1/10
234 cu filet 50 ml 1,0 - 5,0 ml - 1/50
237 cu filet 50 ml cu prelungire 1,0 - 5,0 ml - 1/10
235 fara filet 10 ml 0,25 + 0,5 + 1,0 ml - 1/50

23600 fara filet 30 ml 0,5 - 2,5 ml - 1/50
236 fara filet  30 ml 1,0 - 5,0 ml - 1/50

23602 fara filet 50 ml 1,0 - 5,0 ml - 1/50
238 fara filet 50 ml cu prelungire 1,0 - 5,0 ml - 1/10

Seringa HSW Roux
• realizat din alama slefuita, placata cu crom • piston Durit - carcasă transparentă 
gradată (numai 30 ml şi 50 ml) • cu disc pentru reglarea dozajului • ideal pentru un 
numar mare de vaccinari • cu piston extensibil • disponibila cu capat cu filet sau fara 
filet • deasemenea disponibil cu extensie

Num. art. Descriere RON

2316 filet / filet 1
23161 fara filet / fara filet 1
23162 filet / fara filet 1

Prelungitor flexibil
• pentru seringi HSW • lungime: 29cm 

Num. art. Descriere Utilizare pentru RON

2325 pentru 10 ml Hauptner, Roux 1/100
2326 pentru 20 ml Hauptner, Roux 1/100
2327 pentru 30 + 50 ml Roux 1/100/1000
2330 pentru 30 + 50 ml Hauptner 1/100

Set de garnituri pentru seringile HSW Roux

• contine : garnituri din fibra si cauciuc negru, piston din cauciuc si garnitura din varf

Num. art. RON

31170 1/200

Set capat cu clichet
• contine capat cu clichet 31152, surub 
31154 si arc 31161Num. art. Descriere Utilizare pentru RON

241 pentru 10 ml Hauptner, Roux 1/100
243 pentru 20 ml Hauptner, Roux 1/100
245 30 ml Roux 1/100

2413 30 ml Hauptner 1/100
247 50 ml Roux 1/100

2414 50 ml Hauptner 1/100

Cilindru de rezerva fara gradatii

Num. art. Descriere RON

23310 pentru 10 ml 1
23311 pentru 30 ml 1
23312 pentru 50 ml 1

Cilindru cu kit de reparatii
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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°)

Num. art. Început Dozare RON

2320 cu filet 0,1 - 3,0 ml 1/20
2321 cu filet 0,1 - 5,0 ml 1/20

23200 fara filet 0,1 - 3,0 ml 1/20
23210 fara filet 0,1 - 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 fla-
coanelor • seringa cu dozare perfecta pentru solutiile farmaceutice veterinare  imbuteliate 
pana la 100 ml 

Num. art. Descriere RON

2331 set de garnituri pentru 3,0 ml 1
2332 set de garnituri pentru 5,0 ml 1

Set piese de schimb
pentru HSW FERRO-MATIC®
• cuprinde toate garniturile, valvele si arcurile

Num. art. Descriere RON

249 cilindru de rezerva 3,0 ml 1/100
2410 cilindru de rezerva 5,0 ml 1/100

Cilindru de rezerva
HSW FERRO-MATIC®
• gradat

Num. art. Descriere Cuprins RON

2322 atasament cu filet 5,0 ml 1/20
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 

23102

23210
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Num. art. Început Cuprins Dozare RON

23131 Luer Lock 0,3 ml 0,1 - 0,3 ml 1/25

HSW ECO-MATIC®
Seringa Dozaj Fin - 0.3 ml
• uz ergonomic chiar si pentru injectiile in cantitati mici • seringa 
cu dozaj fin - cu cilindru rezistent • dozaj 0.1 - 0.3 ml, minutios 
si setari in trepte • dozare minutioasa chiar si pentru volumele 
mici, prag toleranta < 1 % • biela piston otel inoxidabil • ace d
in metal atasate • design ergonomic, uşor de manevrat • suport 
pentru flacon din plastic extensibil • raport pret - performanta 
exceptional

Num. art. Început Cuprins Dozare RON

23126 Luer-Lock 1,0 ml 0,1 - 1,0 ml 1/25

HSW ECO-MATIC® cu suport flacon
Seringa cu gradatie fina

• seringa plastic cu gradatie fina, cu cilindru din plastic rezistent • design ergonomic 
si foarte usor de folosit pentru cantitati injectabile foarte mici • gradatie in ordine 
crescatoare 0.1 - 1.0 ml, permite modificari continue • acuratete a masurarii chiar si 
la cantitati foarte mici, prag toleranta < 1 % • piston din otel inoxidabil cu lungimea 
varfului modificata, obtinandu-se o injectare mult mai precisa • atasament pentru ace 
din metal rezistent la transfer • suport pentru flacon din plastic extensibil • raport 
exceptional calitate pret

HSW ECO-MATIC® cu suport pentru flacon
• seringa cu rezervor incarcabil automat, cu cilindru extensibil • seringa plastic cu 
cilindru de plastic extensibil • atasament pentru ac din metal rezistent la transfer 
• dozari precise si in trepte • design ergonomic si usor de folosit • atasament 
sigur pentru flacoane  • protectie impotriva socurilor si loviturilor • schimbare 
usoara si rapida a flacoanelor

Num. art. Început Cuprins Dozare RON

23110 fara filet 2,0 ml 0,2 - 2,0 ml 1/25
23111 fara filet 5,0 ml 0,5 - 5,0 ml 1/25

HSW ECO-MATIC® cu furtun
• seringa plastic cu cilindru de plastic extensibil • atasament pentru ac din metal 
rezistent la transfer • dozaj minutios si in trepte • design ergonomic si folosire 
usoara • livrat cu tubulatura

pentru injectii in cele mai mici doze

Num. art. Început Cuprins Dozare RON

23120 Gewinde 2,0 ml 0,2 - 2,0 ml 1/25
23121 Luer-Lock 2,0 ml 0,2 - 2,0 ml 1/25
23122 Gewinde 5,0 ml 0,5 - 5,0 ml 1/25
23123 Luer-Lock 5,0 ml 0,5 - 5,0 ml 1/25
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Num. art. RON

31397 1

Set Supape Aerisire

Num. art. Descriere RON

2377 HSW HENKE - JECT TBC 1,8 ml 1/20
2415 cilindru de rezerva 1/100
31363 Canulă HSW-ECO®, 0,7 × 4 mm, 12 bucăţi/cutie 1/12/180

HSW HENKE - JECT  TBC
• seringa dozatoare pentru vaccinare impotriva tuberculozei • model din 
metal si sticla  • tija piston  din metal de inalta precizie • precizieinalta 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 RON

23821 cilindru de rezerva pentru 2 ml 1
23822 set de piese de schimb pentru 2 ml 1

Num. art. Descriere RON

2389 HSW UNI-MATIC®, 1 ml LL cu accesoriu tub şi recipient 1/20

2390 HSW UNI-MATIC®, 2 ml LL cu accesoriu tub şi recipient 1/20

23808 HSW UNI-MATIC®, 1 ml LL numai cu accesoriu tub 1/20

HSW UNI - MATIC 
• sering auromata pentru injectie • uz universal cu suport pentru flacon sau furtun • piston metalic rezistent 
la transfer • cu sistem Pin-Lock (accesoriu tub poziţionabil aleatoriu) • forma moderna si ergonomica permite 
folosirea produsului fara sa obositi • dozare precisa, setare in trepte  • livrare cu tub şi tub ascendent 18 cm 
• 2389 şi 2390 suplimentar cu accesoriu recipient şi coş

Num. art. Descriere RON

23135 HSW Safe-Matic®, 2 ml dozare 1/20

HSW SAFE-MATIC®
Seringă cu umplere automată pentru injecţii
Cu funcţie de siguranţă pentru o mai bună siguranţă a utilizatorului • mecanismul de 
siguranţă în 3 paşi împiedică auto-injectarea accidentală • potrivit pentru cele mai multe 
medicamente, care pot fi dăunătoare pentru utilizator • împiedică rănirea prin înţepături 
accidentale cu acul • cu piston de precizie din metal fără uzură • precizie de dozare 
maximă • sistem Luer-Lock şi racord de furtun

• cu piston metalic  - precizie minutioasa

• pentru toate seringile automate cu tub atasat • contine 1 piesa  Ø 20 mm, alba, 
pentru sticla de 50/100 ml + 1 x  Ø 30 mm, albastra, pentru sticla de 250 / 500 ml 
+ 1 x  Ø 33 mm, verde, pentru sticla de 500 ml si mai mari
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Num. art. Descriere Cuprins RON

27416 set de garnituri 23 ml 1
27418 cilindru din plastic 23 ml 1
27400 Canistră de spate 2,5 l 2500 ml 1/20

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

Num. art. Descriere Cuprins RON

27402 cilindru plastic 23 ml 1
27411 cilindru plastic 30 ml 1
2333 set garnituri 23 ml 1
2338 set garnituri 30 ml 1

27400 Canistră de spate 2,5 l 2500 ml 1/20

Num. art. Descriere Cuprins RON

2740 HSW DRENCH-MATIC® Eco cu canistră de spate 2,5 l 23 ml 1
27410 HSW DRENCH-MATIC® Eco cu canistră de spate 2,5 l 30 ml 1
27401 HSW DRENCH-MATIC® Eco 23 ml 1/20
27412 HSW DRENCH-MATIC® Eco 30 ml 1/20

HSW DRENCH-MATIC® Eco
• seringa automata pentru administrarea 
medicamentelor pe cale orala

Cu accesorii separate poate 
fi folosit şi ca injecţie!



Canule Robins IB şi IBD

294

Ace de injectare ce pot fi găsite din nou

Cine îşi doreşte să găsească bucăţi din ace de 
injectare în friptură? Pentru a evita exact acest 
risc, Kerbl oferă de la firma de top Robins ace de 
injectare care pot fi găsite. Chiar dacă la nivelul 
UE nu s-a elaborat un regulament general valabil, 
statele membre cu producţie de carne ridicată, 
de ex. Danenarca şi Franţa au trecut deja la reco-
mandarea utilizării unor astfel de ace de injectare 
speciale.

Caracteristicile speciale ale acelor de infectare 
Robins se bazează pe cele 2 componente:
1. Loc de rupere controlată (canule IB): toate 
acele dispun de un loc de rupere impusă, înaintea 
aşa-numitului "bloc inteligent" (IB), vezi figura. 
În acest mod se asigură că niciun ac nu poate 
pătrunde în ţesut decât până la acest bloc. În 
cazul unei rupturi, acul poate fi scos uşor prin 
apucarea acestui bloc IB.

Num. art. Culoare Ø x Lungime Gauge Utilizare pentru RON

26220 galben 0,9 x 9,6 mm 20G × 3/8" porci, păsări 1/10/40
26221 galben 0,9 x 13 mm 20G × 1/2" Păsări 1/10/40
26222 galben 0,9 x 16 mm 20G × 5/8" Porc 1/10/40
26223 galben 0,9 x 50 mm 20G × 2" Porc 1/10/40
26224 roz 1,2 x 16 mm 18G × 5/8" Vită, oaie, capră, porc 1/10/40
26225 roz 1,2 x 25 mm 18G × 1" Porc 1/10/40
26226 roz 1,2 x 38 mm 18G × 1,5" Porc 1/10/40
26227 alb 1,6 x 19 mm 16G × 3/4" Vită 1/10/40
26228 alb 1,6 x 25 mm 16G × 1" oaie, capră 1/10/40
26229 alb 1,6 x 38 mm 16G × 1,5" Porc 1/10/40

Ace pentru injecţii Robins IBD cu 
conector interschimbabil din plastic
• datorită aliajului special poate fi regăsit 100 % 
cu ajutorul detectoarele de metal • cu punct de 
ruptură impus IB • conector interschimbabil Luer-
Lock • 1 cutie = 100 buc.

Detectabil!

Num. art. Culoare Ø x Lungime Gauge Utilizare pentru RON

26200 roz 1,2 x 16 mm 18G × 5/8" Vită, oaie, capră 1/10/40
26201 roz 1,2 x 25 mm 18G × 1" Porc 1/10/40
26202 roz 1,2 x 50 mm 18G × 2" Porc 1/10/40
26203 alb 1,6 x 19 mm 16G × 3/4" Vită 1/10/40
26204 alb 1,6 x 25 mm 16G × 1" oaie, capră 1/10/40
26205 alb 1,6 x 38 mm 16G × 1,5" Vită, porc 1/10/40
26206 alb 1,6 x 50 mm 16G × 2" Porc 1/10/40
26207 verde 2,0 x 25 mm 14G × 1" Vită 1/10/40
26208 verde 2,0 x 38 mm 14G × 1,5" Vită, porc 1/10/40
26209 verde 2,0 x 50 mm 14G × 2" Vită 1/10/40

Ace de injecţii Robins IBD cu conector 
interschimbabil din aluminiu
• datorită aliajului special poate fi regăsit 100 % cu 
ajutorul detectoarele de metal • cu punct de ruptură 
impus IB • conector interschimbabil Luer-Lock • 1 cutie 
= 100 buc. Detectabil!

2. Poate fi detectat de 
detectoarele de metale 
(canule IBD): Dacă în ciuda 
IB se întâmplă că acul rupt 
nu mai poate fi găsit cu 
ochiul liber, aliajul special 
asigură detectare 100% cu 
ajutorul detectoarelor de metal. Acestea sunt deja 
răspândite în abatoare şi facilitează consumul 
sigur de carne.

Testat şi recomandat de Institutul francez pentru 
creşterea porcilor şi producţiei de carne (IFIP)! 
IFIP a testat în cadrul unui experiment capaci-
tatea de detectare a diferitelor canule Robins.  
Toate acele, ascunse în diverse produse, precum 
cârnaţi sau bucăţi de carne, au fost detectate 
100%.

Alte avantaje ale canulelor Robins IB/
IBD:
• vârf ultraascuţit, şlefuit de 3 ori în 
unghi, pentru capacitate de penet-
rare optimă chiar şi după numeroase 
injecţii
• acoperirea specială a canulei pentru 

injectare simplă şi rapidă
• codificarea cu culori a elementului de îmbinare 
pentru identificare mai uşoară a tipului de ac
• sterilizat gama pentru curăţenie clinică
• ambalat individual în pungi de protecţie 
pentru manipulare sigură – la 100 buc. în casetă 
distribuitor
• la 100 de bucăţi în casetă practică
• disponibilă în multe mărimi ale elementului de 
îmbinare pentru toate tipurile de animale

A fost răsplătită la târgul 
de vârf în ceea ce priveşte 
creşterea animalelor SPACE 
2011 în Rennes (Franţa) ca 
inovaţie de top în categoria 
porc!
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Num. art. Descriere RON

23250 Tijă de vaccinare HSW lungă, 102 cm 1
23251 Tijă de vaccinare HSW scurtă, 61 cm 1

Tijă de vaccinare HSW
• pentru o vaccinare confortabilă • utilizabilă pentru toate seringile cu racord LL • foarte potrivită pentru vaccinări în masă • pentru o distanţă 
mai mare faţă de animal, în acest fel siguranţă mai mare în utilizare • model din carbon-metal, având astfel greutate infimă şi rezistenţă foarte 
ridicată • legătură sigură şi stabilă cu canula • protecţie contra îndoirii • fără rupere a racordului de furtun • utilizare ergonomică • volum rezi-
dual optimizat 2 ml (tijă scurtă), respectiv 3 ml (tijă lungă) pentru cea mai mică pierdere de medicament • Livrare: 1 tijă de vaccinare, cu furtun şi 
protecţie contra îndoirii

Num. art. Culoare Ø x Lungime Gauge Utilizare pentru RON

26250 galben 0,9 x 9,6 mm 20G × 3/8" Păsări 1/10/40
26251 galben 0,9 x 16 mm 20G × 5/8" Păsări 1/10/40
26252 galben 0,9 x 50 mm 20G × 2" Vită, porc 1/10/40

Ace pentru injecţii Robins IB cu conector 
interschimbabil din plastic
• cu punct de ruptură impus IB • conector interschimbabil Luer-Lock • 1 cutie = 100 buc.

Num. art. Culoare Ø x Lungime Gauge Utilizare pentru RON

26240 roz 1,2 x 16 mm 18G x3/4" Vită, oaie, capră 1/10/40
26241 roz 1,2 x 25 mm 18G × 1" Porc 1/10/40
26242 alb 1,6 x 19 mm 16G × 3/4" Vită 1/10/40
26243 alb 1,6 x 25 mm 16G × 1" oaie, capră 1/10/40
26244 alb 1,6 x 38 mm 16G × 1,5" Vită, porc 1/10/40
26245 verde 2,0 x 25 mm 14G × 1" Vită 1/10/40
26246 verde 2,0 x 38 mm 14G × 1,5" Vită, porc 1/10/40

Ace de injecţii Robins IB cu conector 
interschimbabil din aluminiu
• cu punct de ruptură impus IB • conector interschimbabil Luer-Lock 
• 1 cutie = 100 buc.

23250

23251
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Num. art. Ø x Lungime RON

36101 1,0 x 10 mm 1/10/100
36102 1,0 x 15 mm 1/10/100
36103 1,0 x 20 mm 1/10/100
36124 1,2 x 10 mm 1/10/100
36104 1,2 x 15 mm 1/10/100
36105 1,2 x 20 mm 1/10/100
36106 1,2 x 25 mm 1/10/100
36107 1,4 x 15 mm 1/10/100
36108 1,4 x 20 mm 1/10/100
36109 1,4 x 25 mm 1/10/100
36110 1,4 x 35 mm 1/10/100
36111 1,6 x 15 mm 1/10/100
36112 1,6 x 20 mm 1/10/100
36113 1,6 x 25 mm 1/10/100
36114 1,6 x 35 mm 1/10/100
36115 1,8 x 15 mm 1/10/100
36116 1,8 x 20 mm 1/10/100
36117 1,8 x 25 mm 1/10/100
36118 1,8 x 35 mm 1/10/100
36119 2,0 x 20 mm 1/10/100
36120 2,0 x 25 mm 1/10/100
36121 2,0 x 35 mm 1/10/100
36132 2,2 x 25 mm 1/10/100
36133 2,2 x 30 mm 1/10/100
36134 2,2 x 35 mm 1/10/100
36135 2,4 x 20 mm 1/10/100
36137 2,4 x 30 mm 1/10/100

HSW - PREMIUM

• oblicitate diferita a varfului • fabricat din otel inoxidabil, nichel si crom • tubul are peretii interiori 
densi ceea ce ofera un nivel ridicat de siguranta si elasticitate  • suprafata de suport are un design placut 
• tehnica speciala de presare confera acului rezistenta la torsiune • diametrul tubului in mm si calibrul 
sunt gravate pe montura acului • acele sunt livrate in ambalaj transparent • pe eticheta sunt trecute 
dimensiunile conform sistemelor de masurare englez, german si francez • seturile sunt codate pe culori 
in functie de marimea calibrului conform standardelor ISO pentru o identificare sigura si rapida • 10 ace 
/ cutie plastic

Num. art. Ø x Lungime RON

361 1,0 x 10 mm 1/10/100
362 1,0 x 15 mm 1/10/100
363 1,0 x 20 mm 1/10/100
364 1,2 x 15 mm 1/10/100
365 1,2 x 20 mm 1/10/100
366 1,2 x 25 mm 1/10/100
367 1,4 x 15 mm 1/10/100
368 1,4 x 20 mm 1/10/100
369 1,4 x 25 mm 1/10/100

3610 1,4 x 35 mm 1/10/100
3611 1,6 x 15 mm 1/10/100
3612 1,6 x 20 mm 1/10/100
3613 1,6 x 25 mm 1/10/100
3614 1,6 x 35 mm 1/10/100
3615 1,8 x 15 mm 1/10/100
3616 1,8 x 20 mm 1/10/100
3617 1,8 x 25 mm 1/10/100
3618 1,8 x 35 mm 1/10/100
3619 2,0 x 20 mm 1/10/100
3620 2,0 x 25 mm 1/10/100
3621 2,0 x 35 mm 1/10/100

HSW - PREMIUM HSW-ECO® canulă
• cu atasament Luer-Lock  • ace din otel 
inoxidabil nichel si crom • 12 ace / cutie palstic

Num. art. Ø Lungime RON

2645 0,8 × 5 mm 1/12/180
2641 0,8 × 10 mm 1/12/180
2646 0,8 × 25 mm 1/12/180
2643 0,9 × 10 mm 1/12/180
261 1,0 x 10 mm 1/12/180
262 1,0 x 15 mm 1/12/180

2635 1,0 x 20 mm 1/12/180
263 1,0 x 25 mm 1/12/180

2634 1,2 x 10 mm 1/12/180
264 1,2 x 15 mm 1/12/180
265 1,2 x 20 mm 1/12/180
266 1,2 x 25 mm 1/12/180

2622 1,4 x 10 mm 1/12/180
2671 1,4 x 15 mm 1/12/180
2672 1,4 x 20 mm 1/12/180
268 1,4 x 25 mm 1/12/180
269 1,4 x 35 mm 1/12/180

2630 1,5 × 15 mm 1/12/180
2640 1,6 × 10 mm 1/12/180
2615 1,6 x 15 mm 1/12/180
2616 1,6 x 20 mm 1/12/180
2610 1,6 x 25 mm 1/12/180
2632 1,6 x 30 mm 1/12/180
2611 1,6 x 35 mm 1/12/180
2623 1,8 x 15 mm 1/12/180
2624 1,8 x 20 mm 1/12/180
2612 1,8 x 25 mm 1/12/180
2625 1,8 x 30 mm 1/12/180
2613 1,8 x 35 mm 1/12/180
2680 2,0 × 15 mm 1/12/180
2619 2,0 x 20 mm 1/12/180
2620 2,0 x 25 mm 1/12/180
2614 2,0 x 30 mm 1/12/180
2626 2,0 x 35 mm 1/12/180
2618 2,0 x 40 mm 1/12/180
2637 2,0 x 50 mm 1/12/180
2633 2,2 x 20 mm 1/12/180
2673 2,2 × 25 mm 1/12/180
2627 2,2 x 30 mm 1/12/180
2628 2,2 x 35 mm 1/12/180
2629 2,4 x 35 mm 1/12/180

Ø Utilizare pentru

până la 1,2 mm găini
1,0 - 2,0 mm Porc
1,2 - 2,4 mm Vită
1,0 - 1,8 mm Oaie
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Num. art. Descriere RON

23610 dozator 70 ml, manual 1/50
23616 Garnitură inelară 1/5

Seringă de administrare-dren 70 ml
• model manual • dozarea se face liber prin intermediul unei roţi de 
reglare • usoara si necasabila • usor de desfacut si de curatat

Num. art. Descriere RON

23612 dozator 200 ml, manual 1/20
23618 Garnitură inelară 1/5

Seringă de administrare-dren 200 ml
• model manual • dozarea se face liber prin intermediul unei roţi de 
reglare • usoara si necasabila • usor de desfacut si de curatat

Num. art. Descriere RON

2366 dozator 1/20
23615 Inel de etanşare 1/5

Seringă de administrare-dren 300 ml
• model manual • dozarea se face liber prin intermediul unei roţi de 
reglare • usoara si necasabila • usor de desfacut si de curatat

Num. art. Descriere RON

23611 dozator 50 ml, autoreincarcabil 1/50
27400 Canistră de spate 2,5 l 1/20

Seringă de administrare-dren 50 ml
• varianta automata include si valva • usoara si necasabila • usor de 
desfacut si de curatat • cu furtun (70 cm) şi canule (50 mm, 145 mm)

cu auto-umplere
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Num. art. Descriere RON

23491 dozator 400 ml 1/30
23492 adaptor pentru 400 ml 1/10
23493 cateter pentru 400 ml 1/150

Dozator 400 ml
• acest dozator poate fi folsit si pentru lavaj 
uterin la vaci datorita cateterului aditional

23493

Num. art. Început Cuprins RON

23410 fara filet 10 ml - 1/50/250
23420 fara filet 20 ml - 1/50/250
23430 fara filet 30 ml - 1/50/200
23440 fara filet 50 ml - 1/25/200
23460 cu filet 10 ml - 1/50/250
23470 cu filet 20 ml - 1/50/250
23480 cu filet 30 ml - 1/50/200
23490 cu filet 50 ml - 1/10/25

Seringa dozare Nylon
• galbena • disponibila cu filet sau fara filet

Num. art. Descriere RON

23510 garnitura 10 ml - rezerva 1/10
23520 garnitura 20 ml - rezerva 1/10
23530 garnitura 30 ml - rezerva 1/10
23540 garnitura 50 ml - rezerva 1/10
23496 atasament fara filet pentru seringi 1/10
23497 atasament cu filet pentru seringi 1/10/200

Piese de schimb pentru seringi dozare Nylon

Num. art. Început Cuprins RON

2341 fara filet Lock 10 ml 1 1/150
2342 fara filet Lock 20 ml 1 1/150
2343 fara filet Lock 30 ml 1 1/100
2344 fara filet 50 ml 1 1/100
2346 cu filet 10 ml 1 1/150
2347 cu filet 20 ml 1 1/150
2348 cu filet 30 ml 1 1/100
2349 cu filet 50 ml 1 1/100

Seringa dozare Nylon
• maner metalic
• calitate superioara • seringa dozare rezistenta, fabricata din plexiglas, 
cu maner si piston metalic • este livrat in cutie de carton 

23492

23496 23497

23510
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Num. art. Cuprins Bucată/pachet RON

21722 2/3 ml 100 buc 1/25 500
21700 5/6 ml 100 buc 1/20 320
21701 10/12 ml 100 buc 1/12 216
21702 20/24 ml 100 buc 1/8 128
21703 30 ml 50 buc 1/5 -
21704 50/60 ml 30 buc 1/3 -

Seringi de unica folosinta HSW NORM-JECT®
din 2 buc - luer lock

• Cilindru cu functionare usoara • fara dop de guma sau styren, DEHP, Latex, sau silicon • fara pyrogen, 
PVC, netoxic • pozitie definita zero • gradatie prelungita pentru un spectru larg de utilizare • cu stopare 
de siguranta pentru a nu iesi cilindrul neintentionat • ambalat steril in ambalaj de unica folosinta

Num. art. Ø x Lungime RON

21742 0,40 x 20 mm 1/40
21743 0,50 x 16 mm 1/40
21744 0,55 x 25 mm 1/40
21710 0,60 x 25 mm 1/40
21737 0,60 x 30 mm 1/40
21730 0,70 x 30 mm 1/40
21746 0,80 x 10 mm 1/40
21711 0,80 x 16 mm 1/40
21723 0,80 x 25 mm 1/40
21720 0,80 x 40 mm 1/40
21726 0,90 x 25 mm 1/40
21731 1,10 x 25 mm 1/40
21727 1,10 x 30 mm 1/40
21728 1,10 x 40 mm 1/40
21733 1,20 x 25 mm 1/40
21732 1,20 x 30 mm 1/40
21729 1,20 x 40 mm 1/40
21712 1,50 x 50 mm 1/30
21713 1,60 x 25 mm 1/40
21724 1,60 x 40 mm 1/40
21735 1,80 x 40 mm 1/40

HSW NORM-JECT® ace de unica folosinta
• calitate foarte buna • pentru o intepare usoara • ascutire perfecta conform 
ISO 7864 • ac din otel inox  ISO 9626 • marcaj colorat al diametrului pe soclu 
si pe ambalaj • 5 ani durata de sterilizare
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Sistem de crotaliere PrimaFlex - Calitatea convinge !

Clestele senzational PrimaFlex o face posibila : Prinde crotaliul pe ureche in cateva secunde. Apasati cu putere clestele : GATA! 
Sistemul special de arcuri din interiorul clestilor elibereaza crotaliul imediat.

Num. art. Descriere RON

2090 Cleste aplicator PrimaFlex 1/20
20950 Set piese de schimb (piesă din material plastic roşu şi negru + 2 arcuri) 1/60

Cleste PrimaFlex
• cu insertie neagra • pentru aplicarea crotaliilor 
de urechi PrimaFlex • marimea 0-3

Num. art. RON

2098 1/20

Cleste PrimaFlex pentru Allflex
• cu insertie albastra • pentru aplicarea decrotalii Allflex

Num. art. Descriere Culoare RON

20981 crotalii Allflex albastru 1/60
2092 crotalii Multiflex gri 1/60
2093 crotalii duble verde 1/60
2094 crotalii PrimaFlex negru 1/60

Seturi de reechipare pentru cleşte PrimaFlex

Crotalii PrimaFlex
• culori pe stoc: galben, rosu, albastru, verde si alb • cu numere pe ambele fete sau simple 
• printare individuala, la cerere • 25 de buc/ pachet, livrate numai ca pachet ( 1 - 25, 26 - 50, 51 - 75.. ) 
• numere mai mari sunt disponibile la cerere 2066 galben 1-1000 pe stoc
20751+20761 doar galben şi roşu pe stoc, alte culori la comandă specială

cand comandati, va rugam sa precizati culoarea si numerele!

Num. art. L x l Dimensiune RON

2055 49 x 18 mm 0, simplu 1/25
2056 49 x 18 mm 0, vopsit 1/25
2065 46 x 44 mm 1, simplu 1/25
2066 46 x 44 mm 1, vopsit 1/25
2075 61 x 45 mm 2, simplu 1/25
2076 61 x 45 mm 2, simplu 1/25

20751
in fata 90 x 62 mm

in spate 46 x 44 mm
3, simplu 1/25

20761
in fata 90 x 62 mm

in spate 46 x 44 mm
3, vopsit 1/25

Depozitat

depozitat
Numere: 1-300

depozitat
Numere: 1-500

depozitat
Numere: 1-300

depozitat în galben + roşu

Numere: 1-300

cu insertie albastra

cu insertie neagra

AllFlex Multiflex

Duo PrimaFlex

mărimea 0
mărimea 1

marimea 2

mărimea 3
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Num. art. RON

2018 1/20

Cleste crotaliere tip DUO
• cu insertie verde • aplica crotaliile tip lama

Num. art. în stoc RON

20176 1 - 200 1/25

Boucle Duo
• 18 x 45 mm • numerele sunt printate pe ambele fete  • pe stoc exista 1 - 200 in culorile: galben, 
rosu, albastru, verde si alb • la cerere, numere mai mari si alta paleta de  culori  • pentru vitei, 
bovine, porcine si ovine • 25 buc / pachet, dar disponibil numai in pachete ( 1-25, 26-50, 51-75..) 
• la comanda, va rugam sa mentionati culoarea si numerele

Num. art. RON

2095 - 1/50

Cleste aplicator Twintag
• aluminiu • cu arcuri

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

Crotalii tip lama pentru cleste Twintag
• crotalii speciale pentru purcei, oi si miei • 50 buc/pachet, dar disponibile numai in pachete de 
( 1-50, 51-100..) • pe stoc de la 1 - 200 in culorile: rosu, galben, albastru, verde si alb • printate 
pe o singura fata sau simple • la cerere sunt disponibile numere mai mari si alta paleta de culori

la comanda, va rugam sa mentionati culoarea si numerele

Num. art. Descriere CCM RON

20684 Smallplus simple, 50 x 65 mm 25 1/25
20685 Mediplus simple, 65 x 80 mm 25 1/25

Crotalii pentru gat Smallplus + Mediplus
• ovale • pentru ovine • cu gaura pentru agatare • pe stoc: simple, rosii sau galbene • 25 buc / pachet

La comanda va rugam sa mentioanti culoarea !

Num. art. Descriere RON

2014 marker, gros - 1/12/72
2014/1 marker, gros 1 1
20143 marker , subtire - 1/10/100

Marker Negru
• pentru inscriptionare crotalii • nu pateaza • negru • uscare imediata • numerele sau semnele 
pot fi trasate sau completate pe crotaliile deja aplicate

cu insertie verde
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Marcare Urechi MultiFlex
marcare rapida si fara complicatii ulterioare! 

Crotaliile MultiFlex sunt cele mai noi modele folosite in crotalierea animalelor.Aceste crotalii flexibile 
au fost testate si probate pe diverse specii de animale si s-au dovedit a fi durabile si delicate cu animal-
ele, si in acelasi timp avand o rata mare de retentie;Datorita folosirii poliuretanului, ca materie prima, 
Crotaliile MultiFlex sunt un produs rezistent si eficient.Aceste crotalii exceleaza datorita pinului breve-
tat. Varful extrem de ascutit perforeaza usor in timp ce strange si fixeaza crotaliul pe ureche. Impreuna 
cu acesta, gaura de stantare incorporata, creeaza conditiile cele mai prielnice pentru o perforare usoara 
a urechii. Fantele de aerisire, de o parte si de cealalta a gaurii create, favorizeaza vindecarea ranii. 
In acelasi timp, orificiile de ventilare constituie punctul presupus de rupere in cazul in care, crotaliul 
este rupt.Conform standardelor actuale, acest fapt confera un grad inalt de siguranta.

Num. art. RON

2096 1/20

Cleşte MultiFlex
• cu inserţie gri • aplica crotalii Multiflex

Num. art. Descriere L x l RON

20505 Multiflex D - parte tata 78 x 57 mm 1/25
20506 Mulitiflex D - parte mama 78 x 57 mm 1/25
20509 Multiflex F - parte tata 58 x 57 mm 1/25
20510 Multiflex F  - parte mama 58 x 57 mm 1/25

Crotalii bovine - MultiFlex D
• special concepute pentru marcarea bovinelor • durabilitate si rata de retentie ridicate 
• bine suportate de animale • simple • 25 buc / pachet • pe stoc : crotalii galbene, la 
comanda- alte culori ( rosu, albastru, verde sau alb)

La cerere, marimi diferite !

Num. art. Descriere Ø RON

20515 Multiflex R - parte tata 25 mm 1/25
20516 Multiflex R -parte mama 25 mm 1/25

Crotalii auriculare pentru porci si purcei
• speciale pentru porci si purcei • durabilitate si rata de retentie crescute • bine suportate de animale 
• simple • 25 buc / pachet  • pe stoc: crotalii auriculare galbene, la cerere - alte culori( rosu, albastru, 
verde sau alb)

La cerere, marimi diferite !

cu insertie gri

D
20505

F
20509

D
20506

F
20510

la cerere printare laser

• la cerere, printare laser

R
20515

R
20516

se poate utiliza cu orice set 
de cui+insertie
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Num. art. Descriere RON

2785 aparat pentru diagnoza gestatiei cu sonda spirala 1/10
22132 incarcator baterie + baterie reincarcabila 9V 1

222-8482 baterie 9V pentru 22130 + 22131 1

Aparat pentru diagnoza gestatiei la ovine KH
Pentru ovine, caprine şi lame alpaka
Ofera posibilitatea unei diagnoze rapide si simple cu ultrasunete. Calitate germana!Acest aparat 
electronic ofera o siguranta mai mare a gestatiei, prin diagnoza imediata cu ultrasunete. Rezultatul in 
mai putin de 30 sec.! Usureaza mult munca, nu prezinta nici un  risc, nu stresseaza animalul.  Diagnoza 
sigura dupa 60 de zile de la insamantare. Functioneaza pe baza de baterie sau acumulator 9 V.

• Pot fi utilizate cu baterie sau acumulator de 9V • Buton de pornire oprire • cu sistem automat de 
oprire • Carcasa rezistenta la umiditate! • Se livreaza in trusa speciala • Se livreaza fara incarcator si 
acumulator 9V!

Cu ajutorul aparatului de diagnoza a gestatiei la oi sau capre HK se poate constata prezenta gestatiei 
cu o siguranta de cca. 90%, dupa 60 de zile de la insamantare!

Num. art. Culoare RON

2737 rosu 1/10
2738 albastru 1/10
2739 verde 1/10
2756 galben 1/10

Ceara RAIDEX
• Ceara colorata pentru brau de berbeci pentru marcat 
oi. • bloc de culoare în cutie din tablă • se poate 
utiliza iarna sau vara.

Num. art. Culoare RON

2793 roşu 1/10
2794 albastru 1/10
2795 verde 1/10
2796 galben 1/10

Bloc din ceară
• pentru harnaşament • bloc de culoare în cutie din 
tablă • potrivit pentru vară şi iarnă

Num. art. Descriere RON

2735 Piele - 1/10/50
2797 Închizătoare din nailon cu clips - 1/100
2736 Închizătoare rapidă din nailon - 1/100

Brau de berbeci pentru marcat oi
• Pentru marcare colorata a oilor insamantate de berbeci. 
Se fixeaza in fata pe corpul berbecului • Se livreaza fara 
ceara colorata

2797 cu bloc 
de ceară

2736
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Num. art. Descriere RON

271 Găleată penru miei, 8 litri 1 360
1441 capac de protectie cu ureche 1/50 900

Galeata cu suzete pentru alaptat 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!

Num. art. RON

272 1/10 300

Galeata cu suzete pentru alaptat miei
• Din plastic special • Se pot alapta pana la 6 miei! • Pentru uz alimentar! • Forma dreptunghiulara 
• Se introduce pe peretele despartitor tarc • Inclusiv suzete si ventile!

Num. art. Descriere RON

276 galeata cu 5 suzete pentru alaptat  miei 1 360
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. RON

2725 1/200

Extractor miei
• Pentru miei. • Din plastic special. • Poate fi sterilizat.

Num. art. RON

2726 - 1/4/200

Suport pentru prolaps vaginal
• Pentru oi. • Din plastic special. • Poate fi sterilizat.

Num. art. Descriere CCM RON

274 suzete de rezerva pentru 271, 272 6 - 1/6/600
274/6 suzete de rezerva pentru 271, 272 1 6 1
275 ventil de rezerva pentru 271, 272 6 - 1/6/1200

275/6 ventil de rezerva pentru 271, 272 1 6 1
277 suzete de rezerva pentru 276, 2780 20 - 1/20/1000

277/5 suzete de rezerva pentru 276, 2780 1 5 1
2784 suzete de rezerva pentru 276, 2780 20 - 1/20/1000
149 ventil complet pentru 144 10 - 1/10
1410 Tablă pentru agăţarea găleţii de adăpat 10 - 1/10/150

Piese de schimb pentru găleata de miei

Nou!

274

275

277

2784

149
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Num. art. Descriere CCM RON

2780 sticla alaptere miei - 1 1/20
277 suzete de rezerva pentru 276, 2780 20 1 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. Descriere RON

278 sticla pentru alaptat miei model Anit-Vac - 1/24/144
279 suzete de rezerva pentru 278 - 1/50/1000

279/2 suzete de rezerva pentru 278 2 1/60

Sticla pentru alaptat miei model Anti-Vac
• Inclusiv suzeta speciala • Regleaza automat cantitatea de lapte subt • Sticla cu gat larg 
pentru o umplere usoara, din plastic special! • Cu gradatie!

Num. art. Descriere CCM RON

2710 suzeta pentru sticla - 6 1/6/600
2710/6 suzeta pentru sticla 6 1 1

Suzete de rezerva pentru sticle de alaptare

Num. art. RON

2754 1/100

Drencher pentru miei sau iezi
• Pentru miei sau iezi • Sticla din plastic cu dop special • Pentru administrare de hrana lichida la miei sau iezi

• din cauciuc natural 100%

Nou!
Num. art. CCM RON

2783 10 1/10/100

Suzetă cu filetare pentru miei
• din latex • se potriveşte pe toate gâturile de sticlă uzuală, cu diametrul exterior 
de 25 mm • imită forma naturală a mamelei • ventilul special de expiraţie asigură 
pătrunderea aerului în timpul sugerii

Nou!

Num. art. RON

27159 1

Pătură pentru miei
• pentru protecţia mieilor nou născuţi împotriva temperaturilor scăzute • protejează împotriva 
hipotermiei şi reduce rata de mortalitate • protecţie la vânt şi apă • dimensiune universală 
• se trage peste cap şi se prinde la toate patru picioarele • culoare: roşu • 25 bucăţi în pungă

Num. art. Cuprins RON

27450 200 ml 1/6

adOPT
Spray adoptare miei
• neutralizează mirosul natural al mielului şi al oii mamă • previne respingerea instinctivă a 
mieilor adoptaţi de către oaia mamă • amestec de uleiuri aromate, ales ştiinţific

Nou!
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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

Num. art. Descriere RON

2217 metal - 1/12/72
2217/1 metal 1 1
2218 material plastic - 1/6/96

Aplicator pentru inele de castrare
• pentru aplicarea inelelor de castrare

Num. art. RON

2747 1/100

Dispozitiv de introdus pastile
• Prevazut cu suport din cauciuc • Din metal inoxidabil 
• pentru pastile de cca. 15 - 20 mm • lungimea totală cca. 30 cm

Num. art. Cuprins RON

15758 6 x 20 ml 1/10

Probicol®-L Pastă
• injector 6 x 20 ml • pentru hrănirea oferită mieilor şi iezilor • supliment alimentar ideal cu energizanţi 
şi vitaminele A, D3 şi E precum şi anticorpi (din colostru) • vitalitate crescută în special la mieii sugari 
şi gemeni • drojdia activă conţinută stabilizează flora intestinală • dozare: imediat după naştere şi 
începând cu a 7-a zi de viaţă câte 2 ml. Dacă este necesar repetarea dozei după vomare sau dacă există 
afecţiuni digestive din cauza nutreţului. În cazuri acute repetaţi doza de 2 x 2 ml pe zi.

Inele de castrare
• se aplica cu aplicatorul special pentru castrare

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

Nou!



Sanatate si igiena
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Num. art. Cuprins RON

1588 200 ml 1/12
15881 400 ml 1/12

Chinoseptan® Blauspray
• spray cu coloraţie albastră pentru suprafeţe şi instrumente din domeniul veterinar. • activ împotriva 
bacteriilor, viruşilor şi agenţilor patogeni ai micozelor • spectru de acţiune larg, efect de durată, protecţie 
optimă a instrumentelor

Num. art. Cuprins RON

15802 200 ml 1/12

Chinoseptan® Zinkoxid Spray balsam
• spray balsam pentru ajutarea regenerării naturale a pielii animalelor Chinoseptan® Zinkoxid 
spray balsam funcţionează ca un pansament cu balsam, menţine pielea elastică şi are un efect de 
îngrijire deosebit. Poate fi folosit în mod optim la protecţia prin acoperire a pielii, în special la o 
solicitare deosebită a pielii.  • protejează împotriva influenţelor dăunătoare ale mediului

Num. art. Cuprins RON

1586 200 ml 1/12

Aloxan® spray de argint
• spray de aluminiu-micronisat, ce formează o peliculă pentru protejarea pielii sensibile împotriva 
mizeriei şi altor influenţe ale mediului Sprayul pentru pansamente formează un film metalic fără 
lacune, hidrofug. Rămâne elastic şi permeabil la aer. Reprezintă, prin caracteristicile sale de adeziune 
deosebită, un mod de îngrijire eficient, protector şi versatil.

Num. art. Cuprins RON

1584 200 ml 1/12
15841 400 ml 1/12

Spray pudră Chinoseptan® *
Spray-pudră microfin pentru dezinfectarea uscată a suprafeţelor din domeniul veterinar
• activ împotriva bacteriilor, viruşilor şi agenţilor patogeni ai micozelor • usucă locurile inaccesibile şi 
protejează împotriva influenţelor meteorologice dăunătoare • pentru prevenţia împotriva microorganismelor 
transmiţătoare de boli

Num. art. Cuprins RON

15882 200 ml 1/12
15883 500 ml 1/12

BlauDes*
• Solutie pentru dezinfectie generala (culoare albastra) • Cu efect bun 
aspra virusilor, bacteriilor si a ciupercilor

* folosiţi în siguranţă biocidele! Înainte de utilizare citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs!



Îngrijirea copitelor
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Num. art. Cuprins RON

2775 125 ml 1/48
2778 250 ml 1/24
2776 1000 ml 1/12

Tinctura ClauFit pentru ingrijire ongloane
• Soluţie de curăţare şi îngrijire pe bază acidă • îngrijeşte şi protejează mediul natural acid 
al copitelor şi unghiilor • potrivit pentru copite de vite, oi şi cai

Num. art. Descriere RON

1639 Foarfecă de copite, dinţată - 1/6/60
16391 Foarfecă de copite, nedinţată - 1/6/60

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. Descriere RON

2757 Felco 50 cu maner special 1/50
2758 Felco 51 Standard 1/50

27581 falca de rezerva superioara 1/50
27582 falca de rezerva inferioara 1/25
27583 arc de rezerva nichelat 1/10

Foarfeci Felco de taiat unghii la oi
• Falcile pot fi schimbate usor • Pentru o taiere usoara chiar si la unghii groase si uscate 
• Protejata cu Xylan pentru o curatire usoara • Usor de manipulat cu manerele speciale! 
• Manere ergonomice pentru taiere usoara fara efort mare! • Manerul special al modelului 
51 protejeaza mana de bataturi sau inflamatii!

Num. art. Descriere RON

2716 cutit (reneta) cu tais pe ambele parti - 1/10/500
2716/1 cutit (reneta) cu tais pe ambele parti 1 1
2717 briceag pentru unghii - 1/15/300

2717/1 briceag pentru unghii special 1 1

27171
briceag special pentru unghii, marca SOLINGEN 

din otel de calitate super!
- 1/12

Cutite pentru taiat unghii
• Pentru oi • Cu maner din lemn

Num. art. Cuprins RON

2779 400 ml 1/12

Spray verde pentru intretinere unghii
pentru bovine si ovine
• Intretinerea zilnica a ongloanelor asigura o sanatate buna! • Pe baza de ulei de maleleuca alternifolia, aloe 
vera, oregano, galbenele si alte substante naturale. Patrunde bine in onglon si il protejeaza. Ajuta la regenerare! 
• Aplicare simpla: se pulverizeaza de la o distanta de 5-10 cm pe unghia curata si uscata

Num. art. RON

2720 1/20/200

Papuc protectie ongloane pentru oi
• Din piele! • Lucrat solid • cu bandă pentru pantof pentru ataşare mai uşoară

1639

16391

Felco 50 cu 
mâner-rolă

Felco 51

2716

2717
27171



Contentie - legare
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Num. art. Descriere Lungime RON

2721 baston pentru prinderea gatului sau a piciorului 145 cm 1/30
2750 pentru prinderea gatului 135 cm 1/30
2751 pentru prinderea piciorului 135 cm 1/30
27231 din plastic 90 cm 1/10

Bastonul pastorului
Confectionat din otel inox si alu-
miniu - astfel poseda o rezistenta 
mare dar o greutate mica

Num. art. RON

2722 1/5/100

Carligul pastorului
• Pentru prinderea piciorului • Aluminiu • Fara coada 
• Pentru o prindere usoara a animalelor - fara pericol 
pentru animal!

Num. art. RON

2743 1/5/50

Sapaliga speciala pentru pastori
• Prevazuta cu un carlig pentru prindere picior • Cu sapaliga se pot scoate buruienile din 
pajiste intalnite pe drum! • Fara coada • Tip DS

Num. art. Descriere RON

2741 Scurt 40 / 33 x 60 cm 1/10/50
2742 Lung 50 / 43 x 60 cm 1/10/50

Sort pentru berbeci
• Din panza speciala! • Protejeaza oile de o insamantare nedorita!

Num. art. Descriere RON

2748 marime S 110 cm 1/20
27481 marime M 120 cm 1/20
27482 marime L 130 cm 1/20
27483 marime XL 140 cm 1/15

Manta de pastor
• Material: bumbac 100%
• Prevazuta cu capse

Intrebuintat de ani de zile la pastori!

2721

2750

2751

27231



Contentie - legare
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Num. art. Culoare RON

2718 galben - 1/10/250
2718/1 galben 1 1
27187 albastru - 1/10/250
27188 rosu - 1/10/250
27189 verde - 1/10/250

Zgarda pentru oi
• Tesatura sintetica cu intaritura de piele 
• Lungime 60 cm • 2,5 cm lăţime
• Cu veriga "D"

Num. art. Descriere RON

12467 pentru oi şi capre, 65 x 4 cm 1/10/150
12463 pentru oi de talie mare şi ţapi, 85 x 4 cm 1/10/150

Zgarda pentru oi
Tesatura sintetica • cu element oval

Num. art. RON

2719 - 1/200
2719/1 1 1

Zgarda pentru oi
• Din piele! • 2,5 x 65 cm • Cu veriga "D"

Num. art. Descriere RON

2712 din piele! - 1/10/200
2713 din tesatura sintetica - 1/10/200

2713/1 din tesatura sintetica 1 1

Capastru pentru oi sau berbeci
• Executat foarte solid! Calitate super! • Reglabil

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!

Num. art. RON

1872 1/60

Foarfeca de tuns oi
• Cu dinti largi • cca. 25 cm • 45 mm latimea de taiere

12467

12463



Masini de tuns si accesorii
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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 -
18978 Cutit superior 4 dinti 1 1/50 -
18988 Cutit inferior (piaptan) 13 dinti 1 1/50 -

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 
•  capul de tăiere din aluminiu turnat sub presiune cu fante de aerisire împiedică 
supraîncălzirea •  carcasă uşor accesibilă pentru lucrări de service, cu mâner cu 
formă ergonomică pentru lucrări cu efort minim •  lamele din oţel pentru scule 
cu duritate specială HRC au o durabilitate deosebită a tăişului, o capacitate de 
ascuţire îmbunătăţită şi capacitate de tăiere îmbunătăţită •   livrare în geantă 
stabilă din material plastic, cu accesorii

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

Num. art. Descriere RON

18980
Set lame Premium cu 13/4 dinţi, 

tundere universală
1

18981
Set lame Premium cu 13/4 dinţi, 

tundere profesională
1

18982 lamă superioară, 4 dinţi, universală 1/5/300

18983 lamă superioară, 4 dinţi, profesională 1/5/300

Set de lame Premium oi
pentru maşina de tuns oi constanta4
•  ergonomie îmbunătăţită a lamelor cu ascuţire concavă •  capacitate 
îmbunătăţită de ascuţire şi durabilitate ridicată a materialului tăişului pentru 
utilizare îndelungată •  oţel pentru scule selectat, cu durificare specială

Num. art. Descriere RON

18978 Cutit superior 4 dinti 1/50

18534
Cutit inferior (piaptan) 20 dinti pentru par incalcit si murdar 

(poate fi utilizat numai cu masina!)
1/50

Set de lame de tuns bovine
• pentru tunderea blănii bovinelor şi lamelor cu maşina de tuns oi

20

18980 
tundere universală

18981 
tundere profesională

18913
Set cutite rezerva

18978

18982 18983

18988

Cutit inferior (piaptan) 
18534
Pentru tundere bovine cu 
masina de tuns oi

18978



Masini de tuns si accesorii
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Num. art. Descriere RON

18190 Masina de tuns oi 200 W 1/3
18142 Set elemente tăietoare Wellington 13/4 dinţi 1

Maşină de tuns oi 200 W
• Usoara si ergonomica • Carcasa din plastic rezistent • design atractiv, ergonomic 
• Viteza mare de taiere • Putere 200 W • cu set de lame

220-240 V / 50 Hz
200 W
cca. 2600 ture/min
lungime cablu: 5 m
Greutate fara cablu: 1200 g

Num. art. Cuprins RON

1850488 100 ml 1/50/200
1850489 500 ml 1/20

Ulei de ungere special
• Conceput special pentru masini de tuns profesionale! • Asigura o ungere 
perfecta a mecanismelor • Se poate utiliza la toate masinile de tuns!

Num. art. Cuprins CCM RON

18951 400 ml 1 1/12

CleanSpray
Spray de curăţare pentru lame
• Curata efectiv parul si murdaria dintre cutite! Pentru curatirea primara a 
masinilor de tuns! • Pentru o tundere mai buna!

CoolSpray
Spray de curăţare şi lubrifiere pentru lame
• Raceste, unge si curata! • Pentru o tundere mai buna! Cutitele raman ascutite mai mult timp! 
• Curata  parul si murdaria dintre cutite! • Ajuta si la dezinfectie impotriva parazitiilor!

Num. art. Cuprins CCM RON

18952 500 ml 1 1/12

18142
Set cutite 



Masini de tuns si accesorii
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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 elemente tăietoare Wellington 13/4 

dinţi
13 / 4 5 mm 76 mm 1

Element tăietor Wellington
18140 A-4,5
18141 576 pentru tundere standard
18143 594 tundere rapida - pentru profesionisti
18144 393 pentru tundere fina - lana curata
18146 793 pentru tundere fina - lana curata Merinos
18142 Set cutite 18140 + 18141

Num. art. RON

18151 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. RON

18156 1/8

Cap mobil de tuns Trident
• cap mobil de forma anatomica optima • Super pret! • Pentru uz profesional 
• compatibil cu toate mărcile obişnuite • Cu racord de tip worm drive (melc) 
• se livreaza fara cutite

18140

18141

18142
Set cutite 

18144

18146

18143



Adăpător
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Num. art. Descriere RON

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

Bazin de adăpare cu plutitor S195, emailat
• bazin de adăpare din fontă cenuşie • volumul bazinului 3 litri • suprafaţă 
de calitate, emailată • racord 1/2” • debit de apă 6,5 litri/minut la 2-3 bar 
• livrare cu supapă cu plutitor

Num. art. Descriere RON

22190 Adăpător cu plutitor 1 72
22192 Supapă cu plutitor de schimb, presiune ridicată 1/50 1.200

Adapatoare cu nivel constant de apa
• Cuva mare din fonta emailata • volumul bazinului 2 litri • Email de calitate! • Capac inoxidabil de 
protectie a robinetului plutitor • Cu racord 1/2"  • Se livreaza inclusiv robinet plutitor! • Debit de apa 
6,5 litri/min la 2-3 bari

Adăpător cu plutitor S 1010, galvanizat la cald
• adăpător cu plutitor, robust, galvanizat la cald • cu supapă cu plutitor eficientă  • capacul 
ventilului pliabil, cu închidere automată • racord la apă de 1/2 ţoli, posibil pe stânga sau dreapta

Racord: 1/2" 
Debit de apa 7 litri/min (4 bari)
Volum max: 2,5 litri
Dimensiuni (l/H/A) în cm: 28 x 13 x 26

Num. art. RON

22370 1 100

Adapatoare SUEVIA 370
• Adapatoare din fonta emailata - speciala pentru oi, miei sau iezi. 
Ventil cu actionare foarte usoara! • Se poate monta universal pe pere-
te sau teava - chiar si pe colt • Cu posibilitate de reglare a debitului de 
apa • Racord 1/2" • pentru oi şi viţei • ventil din alamă

Num. art. Descriere RON

221090 Adăpător cu plutitor S1090 1 112
22192 Supapă cu plutitor de schimb, presiune ridicată 1/50 1.200
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Adăpător
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Adapatoare S522 din plastic cu nivel constant
• adapatoare cu nivel constant din polipropilena la un pret 
avantajos! • Dimensiuni: 29 × 25,5 × 14,5 cm • cu racord 
1/2" din stanga sau dreapta • prevazuta cu dop de golire 
pentru o curatire usoara • capacitate max. 3 litri

Jgheab de adăpare cu plutitor din material plastic S471
• Verde • Dimensiuni: 32,5 x 24 x 16 cm • Cuva adanca 
din plastic rezistent la socuri! • Volum 6 litri • Cu racord 
de bronz integrat pentru o racordare stabila!

Num. art. Cuprins RON

3257 6 l 1 200

Hranitoare pentru vitei, oi sau capre
• Ideala pentru hrana solida in timpul alaptarii 
• Dimensiuni: la 23 x h 12/21 x ad 22 cm

Num. art. Cuprins Descriere RON  

223518 150 l
Adăpătoare de păşune fără dop de scurgere, dimensiuni sus (L x lăţ. x î): 

102 x 73 x 36 cm, dimensiuni jos (L x lăţ.): 80 x 53 cm, greutate 
cca. 13,5 kg

1

223517 380 l
Adăpătoare de păşune cu dop de scurgere, dimensiuni sus (l x lăţ. x h): 

130 x 85 x 62 cm, dimensiuni jos (l x lăţ.): 95 x 45 cm, greutate 
cca. 15 kg

1

222905 - Ventil flotor suspendat, oţel inox 1/50

Adapatoare de pajiste
• adapatoare din plastic stabil pentru pasune, la un pret 
avantajos • protectie UV! • cu margine groasa pentru stabi-
litate • poate fi prevazută cu un ventil flotor 222905 • poate 
fi stivuit • usor de transportat si manipulat

Num. art. Descriere RON

22471 Jgheab de adăpare cu plutitor S471 1 90
224740 Supapă cu plutitor de schimb pentru 22471 1/10 -

Num. art. Descriere RON

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

22523

223518

222905

224740

223517



Troace şi iesle
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Num. art. Cuprins RON

323492 8 l 1 200

Hranitoare mare cu grilaj
• Ideala pentru oi sau capre • Cu grilaj pentru o hranire controlata • Din material plastic de calitate 
• Se poate monta pe tarc cu grosimea de pana la 5 cm • Volum cca. 8 l • Dimensiuni: lungime 95,5 cm, 
grosime 21 cm (fara suportul de 14,5 cm), H 12 cm

Num. art. Lu x La x In RON  
14376 194 x 40 x 48 cm 1 20

Iesle pentru fân
• pentru 5 viţei • din metal galvanizat la 
cald • pentru prindere pe perete

Num. art. Lu x La x In RON

32702 62,5 x 51 x 48 cm 1 50

Iesle dublă
• Din otel zincat • Pentru fixare de tarc cu grosimi pana 
la 43 mm • distanţa dintre bare: 77 mm

Num. art. Cuprins RON

3268 42 l 1 60

Iesle lungă pentru furaj
cu agăţare
•  deosebit de stabilă din material plastic ranforsat cu fibre de sticlă 
•  urechi de agăţare deosebit de puternice •  potrivită pentru suport 
de iesle 14386 pentru gard de iglu de mari dimensiuni • se potriveşte 
aproape pe fiecare instalaţie 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

Num. art. Lu x La x In RON

3269 50 x 35 x 22 cm 1 100

Iesle pentru fan
• Model mic • Din otel zincat • distanţa dintre bare



Marcaje
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Num. art. Cuprins Culoare RON

27455 500 ml roşu 1/12
27456 500 ml verde 1/12
27457 500 ml albastru 1/12

Spray de marcare a oilor TopMarker
• pentru marcarea de scurtă durată a oilor • marcare cu culoare intensă şi 
cu uscare rapidă de calitate de top • vopseaua poate fi spălată fără proble-
me după tunderea lânii • marcare simplă şi eficientă

Num. art. Cuprins Culoare RON

27460 1 kg rosu 1/6
27461 1 kg albastru 1/6
27462 1 kg verde 1/6

Vopsea pentru marcat oi
• Special pentru marcarea oilor si a mieilor • Uscare buna (de la 4 la 8 ore!) 
Vopseaua poate fi spalata din lana dupa tundere! • Ideala pentru numere de 
marcaj 1919

Num. art. RON

1919 1/30

Set de numere pentru vopsit
• fabricate din aluminiu • pentru marcarea vitelor sau a carnurilor cu tus pentru 
tusiera • clasa de marime : 10 cm • setul este alcatuit din 10 cifre (0 - 9)

Num. art. Descriere CCM RON

20684 Smallplus simple, 50 x 65 mm 25 1/25
20685 Mediplus simple, 65 x 80 mm 25 1/25

Crotalii pentru gat Smallplus + Mediplus
• ovale • pentru ovine • cu gaura pentru agatare • pe stoc: simple, 
rosii sau galbene • 25 buc / pachet

La comanda va rugam sa mentioanti culoarea !



Adăpost mare & panouri de păşune
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Adapost mare
cu set de racord pentru module
• potrivit ca şi adăpost mobil pentru oi • adăpost monocomponent din plasă laminată din fibre de sticlă, garantând grosimi uniforme ale pereţilor şi stabilitate 
maximă chiar şi la diferenţe mari de temperatură • în cazul razelor directe ale soarelui, protecţia UV integrată asigură temperaturi plăcute în adăpost • climat 
sănătos datorită circulaţiei optimizate a aerului prin înclinaţia ascendentă a acoperişului • cu geam glisant pe partea posterioară a adăpostului • inclusiv 2 bride 
de ridicare pe coama acoperişului adăpostului, pentru ridicare şi transportare • inclusiv set de racordare cu seturi de şuruburi, balamale şi bare de legătură, pentru 
îmbinarea simplă a modulelor (art. 442600-442605) • împrejmuirea modulelor poate fi extinsă după plac • modulele nu sunt incluse în pachetul de livrare

Num. art. Descriere RON  
27100 Adăpost mare cu set de racord 1 3
14442 Adăpost mare fără accesorii 1 3

Dimensiuni exterioare adăpost: L 238 x l 223 x H 180 cm
Dimensiuni exterioare gard: L 220 x l 205 x H 115 cm

Nou!



Adăpost mare & panouri de păşune
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Num. art. Descriere RON  
442600 Grilaj detaşabil, 1,37 m 1
442601 Grilaj detaşabil, 1,83 m 1
442602 Grilaj detaşabil, 2,75 m 1
442603 Grilaj detaşabil cu poartă, 1,83 m 1
442604 Grilaj detaşabil cu poartă, 2,75 m 1
442605 Grilaj detaşabil cu trecere pentru miei, 1,83 m 1
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
32704 Iesle de fân dublă, 40 mm 1

Grilaje detaşabile
• 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 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)

442601

442607 32702

442606 442608

442603 442605

Nou!
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EasyNet
Plasă de oi cu distanţă faţă de sol
Plasa EASY NET dezvoltată de curând, cu distanţă faţă de sol se montează şi se demontează rapid. În special, stâlpii din fibră 
de sticlă, cu trecere şi vârf de oţel, foarte uşori şi enorm de robuşti simplifică în mod semnificativ munca. Distanţa faţă de sol 
permite şi simplifică lucrările de cosit (animalele mănâncă, de regulă, iarba de sub plasă) şi reduce astfel enorm pierderile de 
curent prin iarba care vine în contact cu plasa. În acest fel, efectul de şoc creşte foarte mult. Testele numeroase făcute pe câmp 
au confirmat într-un mod impresionant acest lucru. Faţă de plasele obişnuite, la care liţa de la sol poate fi acoperită uşor de 
vegetaţie, plasa Easy-Net poate fi aşezată simplu, graţie distanţei faţă de sol.
EasyNet oferă prin utilizarea sârmelor conductoare AKO TriCOND o rezistenţă foarte scăzută = conductibilitate foarte ridicată. 
Plasa are 50 m lungime şi conţine 15 stâlpi din fibră de sticlă. Culoarea liţelor TriCOND: galben/negru.
• cu tije verticale suplimentare negre la fiecare 90 cm

Num. art. Descriere RON

27200 EasyNet, 105 cm 1 40
27201 Stâlp de rezervă 1/50 -

cu tije verticale negre ranforsate, la o distanţă de 90 cm

* Raportat la secţiunea transversală totală a elementului conductor al tuturor liţelor 
purtătoare de electricitate din reţea

Sol

câte
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Num. art. Descriere Culoare RON

27276 Stâlp de rezervă, 90 cm, vârf simplu negru 1/100
27277 Stâlp de rezervă, 90 cm, vârf dublu negru 1/50
27278 Stâlp de rezervă, 108 cm, vârf simplu negru 1/100
27279 Stâlp de rezervă, 108 cm, vârf dublu negru 1/50
27293 Set reparaţii plasă pentru oi portocaliu 1

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

Num. art. Descriere Stâlp de rezervă RON

27211 plasa TitanNet cu 1 varf 27276 1 30
27212 TitanNet, 90 cm, vârf dublu 27277 1 30
27213 plasa TitanNet 108 cm cu 1 varf 27278 1 30
27214 TitanNet, 108 cm, vârf dublu 27279 1 30

TitanNet
Plasă pentru oi cu tije verticale

Plasa pentru oi TitanNet a fost dezvoltată special pentru teren accidentat. Pe verticală s-au folosit în locul materialului moale de liţă, bare din material 
sintetic rigid. Acestea sunt legate permanent la o distanţă de 30 cm cu liţele orizontale şi asigură o aşezare compactă şi pe teren denivelat şi accidentat.

• înălţime 90 cm sau 108 cm • lungime 50 m • 14 stâlpi stabili din material sintetic  • transport orizontal al curentului electric prin conductori Niro 
3 x 0,20 mm la fiecare liţă • conductivitate crescută datorită utilizării celor 5 conductori din inox 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 desprinderea singură a liţei aproape imposibilă • pentru liţele de plastic oferim o garanţie de 3 ani împotriva 
radiaţiilor UV

3 ani garanţie pentru rezistenţă UV

Potrivită în mod deosebit pentru utilizarea mai mul-
tor plase unele după altele. Conductibilitate electrică 
optimă până la cea mai îndepărtată plasă pentru oi 
graţie conductorilor din cupru galvanizaţi din liţa 
superioară! Conductibilitate de 20 de ori mai mare 
decât plasele obişnuite!

Aşezare îmbunătăţită şi 
adaptare optimă la teren 
graţie barelor verticale de 
la fiecare 30 cm.

Izolator în cap de stâlp

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

Opritor de podea

câte câte
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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

27249-5 Izolator de cap de stâlp de schimb - 10 1/10/500
27250-5 electrificabil - 10 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

OviNet portocaliu
Plasă pentru oi 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 inoxi-

dabil 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

Potrivită 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 liţa superioară! 
Conductibilitate de 20 de ori 
mai mare decât cea a plaselor 
obişnuite!

Izolator în cap 
de stâlp

Opritor de podea
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Num. art. Descriere Culoare CCM RON

27276 Stâlp de rezervă, 90 cm, vârf simplu negru 1 1/100
27277 Stâlp de rezervă, 90 cm, vârf dublu negru 1 1/50
27278 Stâlp de rezervă, 108 cm, vârf simplu negru 1 1/100
27279 Stâlp de rezervă, 108 cm, vârf dublu negru 1 1/50
27294 Set reparaţii plasă pentru oi verde 1 1

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

Num. art. Descriere Culoare Stâlp de rezervă RON

27265 OviNet, 90 cm, un singur vârf verde 27276 1 35
27266 Ovinet, 90 cm, vârf dublu verde 27277 1 35
27267 OviNet, 108 cm, un singur vârf verde 27278 1 35
27268 Ovinet, 108 cm, vârf dublu verde 27279 1 35

OviNet verde
Plasă pentru oi electrificabilă pentru utilizare universală

Îmbinare rapidă şi simplă cu Litzclip®

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

câte
câte
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• optim pentru conectarea a 2 capete de liţă cu până la cca. 3 mm diametru
• deschiere ştanţată specială, sub formă de cheie, pentru introducerea şi fixarea uşoară a liţei
•  capace de închidere din material sintetic deosebit de rezistente pentru blocarea şi presarea liţelor pe placa metalică pentru  

asigurarea unei conductibilităţi optime
•  capace din material sintetic poliamidă cu stabilizator UV – fără material plastic regranulat! În acest fel extrem de durabile  

şi rezistente la lovituri.
• utilizabil pentru toate tipurile de plase de liţe

Num. art. Utilizare pentru Material RON

442003/101 pentru liţe de până la Ø 3 mm Oţel inoxidabil (INOX) 10
442013/106 pentru liţe de până la Ø 3 mm galvanizat 10

Conector de liţe Litzclip®
• soluţia necomplicată pentru repararea chiar şi a unei liţe rupte

Num. art. Utilizare pentru RON

442014/056 pentru liţe de până la Ø 3 mm 5

Conector de liţe în cruce Litzclip®
galvanizat

Num. art. Utilizare pentru RON

442015/056 pentru liţe de până la Ø 3 mm 5

Conector de liţe T Litzclip®
galvanizat

Num. art. RON

442018/081 1/100

Set reparaţii Litzclip®
galvanizat
• în special pentru repararea plaselor de oi, păsări şi iepuri
• incl. 4x conectori de liţe drepţi 3 mm
• incl. 2x conectori de liţe în cruce 3 mm
• incl. 2x conectori de liţe în T 3 mm

deschis

4 x2 x 2 x
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Creaţi condiţiile optime ...
... pentru depunerea şi strângere ouălor
• timp optim de reproducere: din februarie până în octombrie
• hrană echilibrată şi apă suficientă
• raport corect între femele şi masculi (de exemplu, la găini max. 10:1)
• mediu umbrit şi curat
• temperatura ambiantă: de la 16 °C până la 24 °C
• umiditatea aerului: de la 55% până la 75%
•  adunaţi ouăle cu mâinile spălate cel puţin de 4 ori pe zi, dezinfectaţi imediat şi depozitaţi-le cu 

vârful în jos, înainte de clocire, la 15-18 °C (min. 24 de ore, dar cel mult 5 zile)

...pentru clocirea ouălor
•  aşezaţi incubatorul într-un spaţiu uscat, umbros şi fără curenţi de aer, la o temperatură constantă 

între 17 °C şi 25 °C
• pentru clocire alegeţi pe cât posibil ouă de aceeaşi mărime
• reglaţi incubatorul la temperatura optimă de clocire
• rotiţi ouăle minim de 2 ori pe zi sau folosiţi un motor de poziţionare
• umpleţi la fiecare 2 zile cu apă călduţă pentru a asigura o umiditate optimă a aerului

...pentru creşterea puilor
•  după ce au ieşit din ou, puii trebuie ţinuţi 1 lună într-un spaţiu uscat şi cald (29-35 °C). Pentru 

aceasta este adecvată folosirea radiatoarelor cu infraroşu, montate la o înălţime de cca. 70 cm.

Rasă Durata de clocire

prepeliţe 17 zile
găini 21 zile
fazani 25 zile
raţe 28 zile
gâşte 30 zile

Display uşor de utilizat
Toate modelele digitale dispun de un display pentru afişarea 
şi reglarea temperaturii de clocire şi oferă funcţii de reamintire 
pentru rotirea ouălor şi umplerea cu apă.

Motor de poziţionare
Motoarele de poziţionare disponibile opţional 
rotesc ouăle automat şi oferă un plus de 
confort şi o clocire reuşită.

DEKRA
În afară de marcajul CE, toate incubatoarele au sigla DEKRA şi 
îndeplinesc cele mai ridicate cerinţe de calitate şi siguranţă.

Alte informaţii
Informaţii detaliate şi alte sugestii pentru incubatoare sunt disponibi-
le pentru descărcare pe Internet, la www.kerbl.de.

Calitate, siguranţă şi confort
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Incubator automat Covatutto 162 digital
• Prevazut cu 3 etaje si distantiere pentru diferite tipuri de oua. 
Fiecare etaj poate fi rotit cu un motor separat • inclusiv geam de 
supraveghere, iluminare interioara si termometru digital • tensiune 
230 V • Calitate super pentru o viata indelungata • La fiecare etaj 
este nevoie de un motor de rotire automata care nu este inclus!

Capacitate max. ouă:
găini: 162
găşte: 45
raţe: 120
curci: 96
fazani/bibilici: 180
prepeliţe: 420 (necesar separat la 
distanţierele care trebuie comandate)
potârnichi: 252

Num. art. Descriere CCM RON

73040 Incubator oua Covatutto 162 digital 1 1 8
73041 Motor de rotire automata incubator 1 1 -

Clocitoare automată Covatutto 108 digitală
• dotat cu 2 straturi şi distanţoare mobile pentru dimensiuni variate ale 
ouălelor. Fiecare strat poate fi operat cu un motor diferit • incl. geam 
vizitare, iluminare interioară şi termometru digital • funcţionare 230 V 
• din material izolator rezistent • fiecare sertar necesită un servomotor 
(nu este inclus)

Capacitate max. ouă:
găină: 108
gâscă: 30
raţă: 80
curcan: 64
bibilică: 120
fazan: 120
potârniche: 168
prepeliţă: 280

Num. art. Descriere CCM RON

72241 Clocitoare automată Covatutto 108 digitală 1 1 8
73041 Motor de rotire automata incubator 1 1 -

73053

Num. art. Descriere CCM RON

73083 Clocitoare automată Covatutto 24 digitală 1 1 24
73053 Servomotor pentru clocitoare automată 1 1 -

Clocitoare automată Covatutto 24 digitală
• 230 V  • rezistentă şi durabilă  • uşor de curăţat • potrivită pentru toate 
tipurile de ouă • până la 24 de ouă de găină • termometru digital  • inclusiv 
rotitor manual de ouă, cu ajutorul căruia ouăle ar trebui să fie rotite ciclic cu 
180° în fiecare oră • motorul opţional pentru rotirea automată a ouălelor nu 
se găseşte în pachetul de livrare

Capacitate max. ouă:
găină: 24
gâscă: 6
raţă: 20
curcan: 16
bibilică: 30
fazan: 30
potârniche: 42
prepeliţă: 70

Num. art. Descriere CCM RON

73059 incubator BIG 1 1 20
73053 Servomotor pentru clocitoare automată 1 1 -

Incubator Big
• 230 V • Din material plastic rezistent la socuri si cu proprietati izolante! 
• Usor de curatat • Cu tava pentru umiditate inclusa • Poate fi utilizat 
pentru toate tipurile de oua • Pana la 54 oua de gaina • Prevazut cu 
termostat electronic • Cu termometru • inclusiv rotitor manual de ouă, 
cu ajutorul căruia ouăle ar trebui să fie rotite ciclic cu 180° în fiecare oră 
• motorul opţional pentru rotirea automată a ouălelor nu se găseşte în 
pachetul de livrare

Capacitate oua: 
Gaina: 54 
Gasca: 15 
Rata: 40 
Curcan: 32 
Bibilica: 60 
Fazan: 60 
Potarniche: 84 
Prepelita: 140 

73053
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Incubator Mini
• 230V • Poate fi utilizat pentru toate tipurile de oua • Pana la 16 oua de gaina 
• Prevazut cu termostat electronic • Cu termometru • Cu bec 60 W 
• Greutate cca. 1,8 kg

Capacitate oua: 
Gaina: 16 
Gasca: 4 
Rata: 11 
Curcan: 10 
Bibilica: 18 
Fazan: 18 
Potarniche: 26 
Prepelita: 42 

Num. art. Descriere CCM RON

73051 incubator MAXI 1 1 46
73053 Servomotor pentru clocitoare automată 1 1 -
73073 Termometru pentru clocitoare automată 1 1 -

Incubator Maxi
• 230 V • Din material plastic rezistent la socuri si cu proprietati izolante! 
• Usor de curatat • Cu tava pentru umiditate inclusa • Poate fi utilizat 
pentru toate tipurile de oua • Pana la 24 oua de gaina • Prevazut cu 
termostat electronic • Cu termometru • inclusiv rotitor manual de ouă, 
cu ajutorul căruia ouăle ar trebui să fie rotite ciclic cu 180° în fiecare oră 
• motorul opţional pentru rotirea automată a ouălelor nu se găseşte în 
pachetul de livrare

Capacitate max. ouă:
găină: 24
gâscă: 6
raţă: 20
curcan: 16
bibilică: 30
fazan: 30
potârniche: 42
prepeliţă: 70

73051

Num. art. Descriere CCM RON

73056 incubator Mini 1 1 44
73078 bec 60 W 1 1 -

Num. art. Descriere CCM RON

73060 Ovoscop (fără bec incandescent) 1 1/6
73057 bec E 27, 60 W 1 1/10

Ovoscop
• 230 V • Cu ajutorul ovoscopului pot fi verificate ouale daca este format embrionul. 
• Becul nu este inclus!

Num. art. Descriere RON

73002/2 lemn 2 1
73004 lut - 1/60

73004/2 lut 2 1/60

Oua pentru cuib
• Pentru gaini • Impotriva canibalismului si a mancarii penelor!

Num. art. Descriere CCM RON

73099 Automat de clocire Covatutto 16 L digital 1 1 44

Automat de clocire Covatutto 16 L digital
• afişaj cu indicarea şi reglarea temperaturii precum şi funcţii de 
amintire • motor integrat pentru întoarcerea automată a ouălor 
• trei becuri incandescente asigură încălzirea uniformă • deschidere 
amplasată în afară pentru reumplerea cu apă • potrivită pentru toate 
tipurile de ouă • până la 16 ouă de găină • 230 V  • rezistentă şi 
durabilă  • uşor de curăţat

Capacitate maximă de ouă:
Găină: 16
Gâscă: 4
Raţă: 11
Curcan: 10
Bibilică: 18
Fazan: 19
Potârniche: 26
Prepeliţă: 42

Ideal pentru începători

Nou!
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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

Aparat cu radiaţii infraroşii
• abajur din aluminiu de 21 cm ø  • cu 6 fante de aerisi-
re pentru o circulaţie mai bună a aerului, astfel o durată 
mai ridicată de viaţă a lămpii infraroşii • lant pentru 
atasare ( greutate maxima 20 kg)

Num. art. Descriere CCM RON

22729 cu 5,0 m cablu, reflector 35 cm 5 1/5 75

Aparat cu radiaţii infraroşii Kerbl
• ecran din aluminiu ø 35 cm • cu 8 fante de aerisire 
• lanţ de prindere  (max. 20 kg capacitate portantă)

Num. art. Descriere CCM RON

22528 cu cablu de 2.5m 2 1/2 192

225283 cu cablu de 2.5 m si comutator trifazic 2 1/2 192

Radiator Profi
• abajur solid din aluminiu de 21 cm ø cu orificii de ventilare • 50 % mai groşi pereţii ecranului 
de aluminiu faţă de radiatoarele de căldură obişnuite • cu manta de protecţie contra frângerii 
pe carcasă • carlig in forma de S pentru a strange sau a agata surplusul de cablu • fasung din 
ceramica cu filet si placi de contact de alama pentru a preveni coroziunea • atasament pentru lant 
sudat in forma de C ( capacitate maxima de incarcare 20 kg) • 225283: setari : off/ 50%/ 100%

Acum cu pereţi cu 50% mai groşi ai ecranului din aluminiu

Num. art. Descriere CCM RON

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

Radiator cu infraroşu
• ecran 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)

22318: Ambalaj individual 
din carton pentru promovarea 
vânzărilor

2229-E

22291-S
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Num. art. Descriere CCM RON

22302 rosu - 100W 12 1/12 396
22303 rosu - 175W 12 1/12 396
22304 100 W – transparent 12 1/12 396
22309 175 W – transparent 12 1/12 396

Bec cu infrarosii economic Philips
• foarte rezistent, sticla turnata • PAR38 • scade costurile energetice cu pana la 30% 
(in comparatie cu becurile standard de incalzire) • acest bec se evidentiaza datorita 
pretului bun (durata de folosire cca 5,000 de ore), transmisie excelenta a caldurii, 
directionata catre animal, incalzindu-i imediat pielea.Astfel, asigura echilibrul optim 
de caldura, stimuland circulatia in tesuturi si in straturile musculare) • rezistente 
la stropire • multifunctionale, ex: pasari, purcei, tratamente veterinare, uscarea 
furajelor,etc. • potrivit pentru reflectorul infrarosu

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

Lampă infraroşie sticlă incasantă Kerbl
• rezistent la stropire cu apă • cca. 5000 de 
ore de funcţionare la 240 V

Model sticla rezistenta

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

Lampă infraroşie economică Kerbl
• PAR 38 • folosinta indelungata • transmisie excelenta a caldurii  
• rezistent la stropire cu apă • 5000 ore de lucru la 240V

Scade costurile energetice cu pana la 30 %!

Num. art. Descriere CCM RON

22313 rosu - 150 W 10 1/10 300
22314 rosu - 250 W 10 1/10 300
22315 transparent - 150 W 10 1/10 300
22316 transparenta - 250 W 10 1/10 300

Bec infrarosu din sticla rezistenta Philips
• 240 Volt • rezistent la stropire prin sticla armata • caldura sporita si arie 
de difuzarea marita datorita reflectorului dublu • rezistenta datorita legaturii 
cimentate intre suruburile sticlei si suportul metalic * 600 W/m² la 60 cm 
înălţime, faţă de 400 W/m² la lămpile Philips obişnuite

scade costurile energetice 
cu pana la 30 %!

• Sticla armata Philips- 50% 
mai multa caldura
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Num. art. Descriere RON

70233 Adapatoare de pasari 30 l 1 18
7050189 Reglare 1 -

Adapatoare de pasari 30 l
• Din plastic rezistent! • Se umple de sus • Pentru pasari libere • Cu picioare stabile 
• Cu maner de transport • Inaltime totala de 70 cm • Cuva de apa la cca. 20 cm 
desupra solului

Num. art. Descriere CCM RON

70301 adapatoare automata de pasari 1 1/10
70303 ventil de rezerva, cu filet 1 1

Adapatoare automata de pasari
• Din plastic special • Pentru conducte cu presiune mica de apa! • Cu sistem 
de agatare reglabil • Pentru cresterea puilor, ingrasarea puilor, cresterea 
gainilor ouatoare sau a curcanilor • Racord 1/2"

Pentru conducte cu presiune mica de apa!

Cantitatea de apa se poate regla

Num. art. Cuprins CCM RON

72248 6,0 l 1 1 102

Adăpătoare pentru păsări Rapid Clean
• din material plastic • de agăţat • uşor de montat şi de curăţat 
• umplere uşoară cu apă prin orificiul din capac

Num. art. RON

71115 1/48 432

Tava de adapare pentru sticle din plastic
• adecvat pentru bidoane de până la 
1,5 litri • Se livreaza fara sticla!

Num. art. Cuprins CCM RON

71120 12,0 l 1 1 42
71117 18,0 l 1 1 36
72265 24,0 l 1 1 28

Galeata de adapare pentru pasari
• Din plastic de calitate! • Cu toarta pentru transport

Nou! 72265

71120

71117
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Num. art. Cuprins RON

70216 6,0 l 1 27
70215 12,0 l 1 24

Adapatori de pasari cu dublu cilindru
• orig. Stükerjürgen • cu aducţiune automată de apă  • Pentru 
pasari • Cu maner pentru transport si mecanism de inchidere tip 
baioneta • Pentru o igiena mai mare se poate si agata!

Num. art. Cuprins RON

70259 1,5 l 5 1/5 290
70260 3,5 l 5 1/5 110
70261 5,5 l 5 1/5 90

Adapatoare din plastic
• Model Stükerjürgen • Pentru pui sau pasari • cu aducţiune automată de apă  
• Cu maner pentru transport si mecanism de inchidere tip baioneta • Pentru o 
igiena mai mare se poate si agata! • Foarte usor de curatat! Calitate super!

Num. art. Cuprins RON

70202 1,5 l 1/24 960
70203 3,5 l 1/24 672
70205 5,0 l 1/24 528
70210 10,0 l 1/12 216

Adapatoare din plastic
• Pentru pui sau pasari • Pentru apa sau alte lichide 
• Foarte usor de curatat! • cu aducţiune automată 
de apă 

Num. art. Descriere CCM RON

70236 Placă de încălzire ø 25 cm, 15 W 1 1/6
70237 Placă de încălzire ø 30 cm, 22 W 1 1/6

Placă de încălzire pentru adăpătoare pentru păsări
• din material plastic • funcţionare sigură cu 24 V • cu adaptor pentru conectarea la 
o alimentare de 230 V • lungime cablu: 4 m • izolaţie PU pentru direcţionarea căldurii 
în sus • cu picioare antiderapante pentru o poziţie stabilă plăcii de încălzire • cu benzi 
antiderapare pe partea superioară pentru o poziţionare sigură a adăpătoarelor

Num. art. CCM RON

70238 1 1/10

Placă de încălzit de cauciuc pentru 
adăpătoare pentru păsări
• pentru conectare directă la sursa de alimentare 230 V • 18 W 
• 24 x 24 x 0,8 cm • Lungime cablu: 2 m • stabilitate antiderapantă 
pentru diverse adăpătoare • robustă şi rezistentă la intemperii 
• Grad de protecţie II

70236

70237
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Num. art. Cuprins CCM RON

70253 5,0 l 1 1/6

Adăpătoare pentru porumbei
• Din material plastic

Num. art. Cuprins CCM RON

70252 5,0 l 1 1/6

Căsuţă hrănitor porumbei
• Material plastic de calitate

Num. art. Cuprins CCM RON

70255 1,5 l 1 1/5 280

adăpătoare pentru prepeliţe
• orig. Stükerjürgen • material plastic • cu alimentare automată cu 
apă • cu încheietoare baionetă • din două piese • uşor de curăţat

Num. art. RON

70280 1 74

Iesle de pasari pentru iarba
• Din otel zincat • Cu toarta pentru transport • Inaltime 50 cm 
• Diametru sus: 38 cm, jos 14 cm

Num. art. Cuprins CCM RON

71410 0,3 l 1 1/300

Pahar pentru apa sau hrana
• Pentru pasari • Ideal pentru colivii sau boxe • Din plastic rezistent la socuri! 
• Volum 0,3 l • Se agata de 2 carlige din plastic integrate

Num. art. Cuprins CCM RON

72251 1,75 l 1 1/20

Adăpătoare pentru porumbei
• murdărire mai redusă şi fără risipă de hrană
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Num. art. Descriere CCM RON

72231 0,5 litri, un loc de hrănire 1 1/12
72232 1,0 litri, două locuri de hrănire 1 1/10

Troacă de hrănire porumbei
• fără risipă de hrană • utilizabil în aer liber • uşor de umplut

Num. art. CCM RON

72234 1 20 1/20

Cuib din material plastic pentru porumbei
• suport fix • uşor de curăţat

Num. art. Lu x La x In CCM RON

70218 25 x 11,5 x 14 cm 1 1 200

Troacă de hrănire porumbei
• orig. Stükerjürgen • Material plastic special! • cu grilaj rabatabil 
de hrănire - protejează hrănitoarea de murdărire 

Num. art. Lu x La x In CCM RON

72233 17,5 x 12,5 x 13,5 cm 1 1/12

Căsuţă hrănitor porumbei 1,2 litri
• utilizabil în interior
• fără risipă de hrană
• două locuri de furajare
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Num. art. Descriere CCM RON

71310 pentru pui , 50 × 7 cm 1 1 252
71312 pentru puicute - 50 x 10 cm 1 1 112
71313 pentru puicute - 75 x 10 cm 1 1 80
71314 pentru gaini - 75 x 20 cm 1 1 33
71315 pentru gaini - 100 x 20 cm 1 1 21

Hranitori de pasari
• Model Stükerjürgen • Pentru pui, puicute, 
sau gaini • Din material plastic special! Calitate 
super!

Num. art. Descriere CCM RON

71330 pentru pui - 50 x 7 cm 1 1/24
71331 pentru puicute - 50 x 12 cm 1 1/12
71332 pentru gaini - 75 x 12 cm 1 1/12

Hranitori de pasari
• Din plastic special • Pentru pui, puicute, sau gaini

Num. art. CCM RON

70258 1 1/5 200

Automat de nutreţ
• orig. Stükerjürgen • pentru prepeliţe, găini ornamentale, pui de găină etc. • cu încheietoare 
baionetă • un grilaj împiedică risipirea hranei • capacitate cca. 1 kg • diametru cca. 220 mm

Num. art. Descriere RON

71202 pentru pui - 50 x 7 cm 1/20 800
71301 pentru gaini - 50 x 10 cm 1/12 144
71302 pentru gaini - 75 x 10 cm 1/12 144
71303 pentru gaini - 100 x 10 cm 1/12 84

Hranitori de pasari
• Din tabla zincata

71202

71301

71302

71303

71310

71312

71314

71330

71331
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Num. art. Descriere Cuprins CCM RON  
70220 pentru găini, automat montat 27 l 1 1 24

70220-0 pentru găini, automat demontat 27 l 1/5 5 75
70221 pentru pui, automat montat 15 l 1 1 40

70221-0 pentru pui, automat demontat 15 l 1/5 5 120

Hranitoare automata pentru pasari
• Din material plastic special - rezistent la socuri, protectie UV!
• Inclusiv capac
• Cantitatea de hrana poate fi reglata prin ridicare
• pentru a fi aşezat
• cantitatea de furaj se reglează prin ajustarea pe înălţime 

Num. art. Descriere Cuprins CCM RON

71101 pentru pui, automat montat 5 l 1 1 60
71101-0 pentru pui, automat demontat 5 l 1/10 240 240
71102 pentru pui şi găini tinere, automat montat 18 l 1 1 24

71102-0 pentru pui şi găini tinere, automat demontat 18 l 1/5 100 100
71103 pentru găini şi curci, automat montat 40 l 1 1 15

71103-0 pentru găini şi curci, automat demontat 40 l 1 50 50

Hranitoare automata pentru pasari
• Pentru pui si gaini • Din tabla zincata • pentru a fi aşezat 
• cantitatea de furaj se reglează prin ajustarea pe înălţime 

Num. art. Cuprins CCM RON

71125 2,5 l 1 1/24 720
71126 5,25 l 1 1/24 336
71118 10,5 l 1 1/10 100
71116 20 l 1 1/10 80

Hranitoare automata pentru pasari
• Material plastic • demontat • reglabil pe înălţime (2 trepte)

71101

71102

71125
71126

71118

71116
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Num. art. Descriere RON

70320 Moară de cereale 550 waţi 1
70321 moara electrica 750 W 1
70322 Găleată de schimb 18 litri pentru moară de cereale 1

Moara electrica pentru macinat cereale
• 230 V • Moara electrica pentru macinarea rapida a tuturor 
cerealelor in gospodarie • cu găleată antipraf: capacitate 18 litri, 
cu mâner şi capac cu închidere automată în momentul demontării 
• Cu 3 picioare stabile!  • Se livreaza inclusiv 4 site cu diametrul 
gaurilor de: 2, 5, 4, 6 si 8 mm. Site cu diametrul gaurilor de 1 si 
1,5 mm, pot fi comandate separat • tocător cu lame

Moară de cereale 750 waţi cca. 40%  mai multă 
putere faţă de moară de cereale 550 waţi

despre performanţă / h Ø 2,5 mm Ø 8 mm

550 watt 80 kg 250 kg
750 watt 130 kg 260 kg

Num. art. RON

72253 1

Moară Sprint
• Moară de făină • utilizabilă pentru toate tipurile 
de cereale • cu etrier de fixare

Num. art. RON

29345 1/6

Aparat de decorticat, acţionare manuală
• pentru decorticarea porumbului
• cu etrier de fixare

70320

70321
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Num. art. Cuprins RON

29370 500 g 1/10

Ceara pentru deplumare
• Ceara macinata pentru o deplumare usoara a penelor de pasare • Se amesteca 
in apa pentru oparit - astfel deplumarea (curatirea penelor) este mult usurata! 
• Produs natural! • fără amestecare cu soiuri străine

Num. art. Descriere RON

70502 masina de curatit pene (deplumat) de pasare 1
70503 tambur de rezerva cu 24 de degete 1

Maşina de curăţat pene de pasăre
• Masina pentru curatit (deplumat) pene de pasari • Pentru o curatire rapida si usoara 
a penelor de pasari. Dupa taiere se introduc pasarile pentru cateva minute in apa 
fierbinte la 55-60°C, apoi se tine pasarea deasupra tamburului, care prin rotire curata 
penele usor. Tensiune 230V. • Tambur cu 24 de degete din cauciuc. Se preteaza la toa-
te tipurile de pasari! • Este practic si usureaza mult munca! Calitate super! • capacitate 
de curăţare: cca. 80 de păsări pe oră • Înălţime de lucru: 79 cm

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !

Num. art. Lu x La x In CCM RON

73100 95 x 57 x 24 cm 1 1 40

Boxa speciala pentru transport pasari
• Din plastic special de calitate! Dimensiuni: 95x57x24 cm 
• Prevazuta cu trapa de deschidere deasupra si cu usa laterala

Num. art. Cuprins RON

299698 500 ml 1/10

Dezinfectant INTERKOKASK® SPRAY *
Dezinfectant pentru grajduri cu spectru larg împotriva coccidiilor oociste, 
ouălelor de limbrici, bacteriilor, ciupercilor şi viruşilor 
• soluţie gata de utilizare • eficienţă verificată • se potriveşte foarte bine pentru suprafeţe din domeniul animalelor 
mici, de exemplu, pentru coteţe de porumbei şi voliere, coteţe de găini, cuşti de iepuri, hamsteri şi cobai, precum şi cuşti 
de câini • pentru utilizarea privată în domeniul animalelor mici, precum cabinete veterinare şi institute • nu stropiţi pe 
mobilier • timp de acţionare: 2 ore (după aceea ştergeţi cu o cârpă umedă sau clătiţi cu grijă, apoi suprafeţele pot fi 
folosite din nou)

Substanţă activă:

Clor-crezol
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Num. art. Ø Culoare RON

72315 12 mm mixt 100 1
72316 16 mm mixt 100 1
72317 20 mm mixt 100 1
72101 16 mm rosu 20 1
72102 16 mm verde 20 1
72103 16 mm albastru 20 1
72106 16 mm galben 20 1

Inele spirale
• Pentru gaini, curci sau fazani • 3 bucle • Foarte stabile 
• Amestecate = rosu, verde, albastru, galben - cate 25 buc

Num. art. Ø RON

72350 8 mm 100 1
72351 12 mm 100 1
72352 16 mm 100 1

Inel din plastic
• Pentru gaini, curci sau fazani, etc • Amestecate = rosu, verde, 
albastru, alb, galben - cate 20 buc

Num. art. Cuprins RON

15784 500 ml 1/12
15777 1000 ml 1/12

AD3EC Vitamine concentrate
• supliment lichid de furajare pentru nevoi speciale de alimentaţie (nevoie crescută de vitamine) 
• reţetă dizolvabilă cu apă pentru găini ouătoare şi puicuţe • ideal pentru utilizare în situaţii de 
stres ca schimbarea grajdului, coteţului sau regimului de furajare etc.

Num. art. Cuprins RON

22152 400 ml 1/12

Spray anti agresiune No Fight
• pentru cresterea porcinelor si pasarilor • acopera mirosul individual al animalelor si 
asigura linistea in adaposturile porcinelor • aplicati NoFight la o distanta de 20  cm de 
peretele adapostului si in aer, de 2 ori pe zi , pana ce animalele se linistesc

Num. art. Cuprins RON

2298 400 ml 1/12

Spray anti canibalism No Bite
• pentru o atmosfera linistita in adaposturile porcinelor 
• are efect prelungit asupra simturilor olfactive ale 
porcinelor

numai pentru export
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Num. art. Cuprins RON

299738 250 g 1/12

MilbaStop Ultra * Concentrat lichid
Combate paduchele rosu  in adaposturile de pasari si alte tipuri de grajduri

• special conceput pentru a combate prezenta paduchilor rosii in custile animalelor, in adaposturile pentru pasari,grajduri 
de porci, vite, cai, etc • gandacii sunt omorati pe loc, la contactul cu MilbaStop Ultra. Utilizare: MilbaStop Ultra concentrat 
de stropit se amestecă în raport de 1:40 cu apă. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litri soluţie utilizabilă = 300 m² suprafaţă de 
grajd. Cu soluţia utilizabilă se stropesc locurile ocupate de acarieni (grajduri, crăpături în clădiri, bălegar, etc.). Tratamentul 
se reia după 5-6 zile. Durata activă de până la 6 săptămâni!
Împrăştiere cu aparate de atomizare, de exemplu cu aparatul de atomizare la rece: Se amestecă în raport de 1:20 cu apă. 
5 litri soluţie utilizabilă pentru până la 2.500 m² suprafaţă grajd.

Nu aplicati direct pe animale.

• până la 300 m² suprafaţă de grajd (pulverizare)

Substanţă activă:

Cipermetrină

Num. art. Cuprins RON

299753 100 g 1/12

BioAcarid*
combate paduchele rosu al pasarilor si insectele taratoare 
• un pesticid organic, eficient, care combate paduchii rosii si insectele taratoare • extraordinară împotriva 
insectelor târâtoare precum acarienii, furnicile, peştişorii argintii şi molia de cămară • pudra fina din plancton 
fosilizat este eficienta si in aer umed • filmul de ceara protector al paduchilor este distrus  la contactul cu 
BioAcarid. Astfel  paduchii se deshidrateaza si sunt distrusi.  • structura biologica nu permite instalarea 
rezistentei

Pulverizaţi BioAcarid în ascunzătorile acarienilor şi a altor insecte târâtoare. Cantitatea utilizată 4 - 6 g/m² 
(loc de depunere a ouălelor) • cu diatomit

• adecvat pentru sisteme de încălzire cu recirculare
Pentru 25 m² suprafaţă de tratat.

Substanţă activă:

Diatomit

* Folositi cu atentie biocidele! Inainte de folosire, cititi cu atentie instructiunile !

Substanţă activă:

Insecticid natural
Permetrină
Piperonil-butoxid

Num. art. Cuprins RON

15430 400 ml 1/12

Cit automat pulbere pentru acarieni *
Pentru combaterea acarienilor în grajdurile mici

• vaporizatorul Cit pentru acarieni a fost conceput pentru combaterea acarienilor roşii şi albi în grajdurile mici • insecti-
cidul natural stârneşte acarienii din ascunzătoare şi îi omoară imediat, iar permetrina asigură efectul pe termen lung 
corespunzător • manipulare facilă prin golirea automată a conţinutului:: Capul de stropire trebuie ţinut departe de corp şi 
apăsaţi tasta până se fixează • închideţi orificiile (uşi, ferestre etc.), puneţi pulverizatorul Cit în mijlocul încăperii şi dacă 
este posibil pe o masă • după ce începe să se formeze norul de vapori părăsiţi încăperea şi închideţi uşa • efectul biocid 
apare după cîteva minute • ţineţi încăperea închisă timp de 1 oră, după aceasta puteţi readuce animalele • eventualele 
paie etc. nu trebuie îndepărtate pentru că obiectele tratate cu insecticid au efect împotriva insectelor şi sunt evitate de ace-
stea • efect imediat şi de durată • sfat: Se recomandă repetarea procedurii în 4 până la 5 zile pentru a se distruge larvele.

până la 200 m²/doză 
(corespunde unui volum de 400 m³)
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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

PoultryNet portocalie, electrificabilă

• 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

câte

Neelectrificabilă electrificabilă
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Num. art. Descriere Culoare RON

292212-5 Stâlp de rezervă, vârf simplu negru 1/50
292213-5 Stâlp de rezervă, vârf dublu negru 1/50

Num. art. Descriere Culoare Stâlp de rezervă CCM RON

292220 Plasă pentru păsări, 50 m, vârf dublu verde 292213-5 1 1 25
292215 Plasă pentru păsări, 25 m, vârf simplu verde 292212-5 1 1 40
292214 Plasă pentru păsări, 25 m, vârf dublu verde 292213-5 1 1 40
27249-5 Izolator de cap de stâlp de schimb - 1/10/500 10 -
27250-5 electrificabil - 1/10/500 10 -

PoultryNet verde electrificabilă

Num. art. Descriere Culoare RON

292212-5 Stâlp de rezervă, vârf simplu negru 1/50
292213-5 Stâlp de rezervă, vârf dublu negru 1/50

Num. art. Descriere Culoare Stâlp de rezervă CCM RON

292208 Plasă pentru păsări 50 m, vârf simplu verde 292212-5 1 1 20
292218 Plasă pentru păsări 50 m, vârf dublu verde 292213-5 1 1 25
292217 Plasă pentru păsări 25 m, vârf simplu verde 292212-5 1 1 40
292219 Plasă pentru păsări 25 m, vârf dublu verde 292213-5 1 1 40
27249-5 Izolator de cap de stâlp de schimb - 10 1/10/500 -
27250-5 electrificabil - 10 1/10/500 -

PoultryNet verde
neelectrificabilă

Îmbinare rapidă şi simplă 
cu Litzclip®
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Num. art. Lu x La x In CCM RON  
82844 146 x 74 x 82 cm 1 4

NoFrost Thermo-coteţ pentru găini
cu încălzire
• reglarea temperaturii printr-un termostat integrat (activare la o temperatură a spaţiului între cca. 6 şi 13 grade)  • serpentinele de încălzire integrate în podea 
menţin spaţiul interior fără îngheţ • cu transformator pentru conectarea la o alimentare de 230 V • utilizare sigură cu 24-V • tip de construcţie cu pereţi dubli şi 
izolaţie (grosimea peretelui 3,5 cm) • suprafaţa podelei este galvanizată pentru a fi durabilă şi pentru a permite o curăţare uşoară • cea mai bună soluţie pentru 
hrănire • inclusiv cuib pentru ouă şi trei tije de aşezare • cu fereastră culisantă pentru circularea optimă a aerului • prelucrare de calitate superioară, lăcuire 
cu vopsea protectoare pentru lemn, pe bază de apă • acoperiş rabatabil din bitum cu element de fixare • se livrează în pachet, în stare demontată • inclusiv 
instrucţiuni de montare, montare simplă

Num. art. Lu x La x In RON  
82827 146 x 74 x 80 cm 1 9

Coteţ de găini Florentina
• coteţ de găini cu construcţie stabilă •  lăcuire cu vopsea de protecţie a 
lemnului • din brad chinezesc de calitate superioară • picioare prelungite 
pentru o aerisire mai bună a solului • acoperiş rabatabil din bitum, cu 
sistem de blocare • inclusiv montare cu 2 cuibare de depunere ouă şi bare 
de aşezare • cu fereastră pentru circulaţia optimă a aerului • livrarea se face 
demontată în cutia de carton • inclusiv instrucţiuni de asamblare, montaj 
facil

Nou!

Secţiune transversală izolaţie

Secţiune transversală încălzire prin podea
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Num. art. Lu x La x In CCM RON  
82806 222 x 115 x 200 cm 1 1

Coteţ de găini
• coteţ de găini exclusiv cu construcţie stabilă • cu grilaj de calitate • 6 uşi care se pot deschide şi încuia individual • dimensiuni produs fără acoperiş: 
203 × 102,50 cm • pardoseala acoperită cu material plastic • 2 etaje legate cu scară • 2 trape spre curte • acoperiş de bitum rezistent la intemperii 
•  lăcuire cu vopsea de protecţie a lemnului • Accesorii: 3 cuiburi de depus ouăle pe etaj, cu posibilităţi de acces din afară, rampă de ieşire, 2 bare de 
aşezare în curte cu scândură pentru găinaţ acoperită cu material plastic • livrarea se face demontată în 3 cutii de carton • incl. instrucţiuni de asamblare 
şi DVD/montaj facil prin sistemul de îmbinare

Num. art. Lu x La x In CCM RON  
82809 93 x 73 x 67 cm 1 6

Coteţ de raţe şi gâşte Duck Town
• din brad chinezesc de calitate superioară •  lăcuire cu vopsea de protecţie a lemnului 
• acoperiş de bitum rezistent la intemperii • vană galvanizată, pentru tragere laterală • incl. 
picioare din material plastic pentru protecţie faţă de umezeală • livrarea se face demontată 
în cutia de carton • cu găuri de aerisire pe peretele posterior • incl. instrucţiuni de montare 
• montare simplă

Num. art. RON

72257 1 102

Cuib pentru ouat
• galvanizat • oferă găinilor un mediu curat pentru ouat • cu clapetă de inspecţie 
• înclinaţia pardoselii este reglabilă • curăţare simplă datorită pardoselii 
detaşabile • poate fi agăţat • nemontat

Nou!

Scanaţi codul QR şi vizualizaţi 
video sau intraţi pe www.kerbl.de!

Sistem de îmbinare
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Num. art. Lu x La x In CCM RON  
82813 160 x 80 x 117 cm 1 6

Coteţ animale mici Fortuna
• incl. circulaţie liberă pe dedesubt şi curte ataşată • din brad 
chinezesc de calitate superioară •  lăcuire cu vopsea de protecţie a 
lemnului • acoperiş din bitum pliabil cu fixare rezistent la intemperii 
• cu grilaj de calitate superioară • vana înaltă din material plastic 
ce poate fi scoasă uşurează curăţarea • 4 uşi ce pot fi deschise 
independent una de cealaltă  • livrarea se face demontată în cutia 
de carton • incl. instrucţiuni de montare • montaj facil prin sistemul 
de îmbinare

Num. art. Lu x La x In CCM RON

82814 41 x 63 x 41 cm 1 24

Cuibar depunere ouă Fortuna
• compus din construcţie şi bare de aşezare • potrivit pentru coteţul de animale 
mici 82813 • livrarea se face demontată în cutia de carton • incl. instrucţiuni de 
asamblare, montaj facil

Num. art. Lu x La x In CCM RON  
82807 105 x 100 x 108 cm 1 5

Coteţ de animale mici pentru iepuri sau găini
• acoperiş de bitum rezistent la intemperii • acoperiş pentru deschidere, cu duşumea 
intermediară pentru depunerea puilor •  lăcuire cu vopsea de protecţie a lemnului • picioare 
prelungite pentru o aerisire mai bună a solului • vanele galvanizate uşurează curăţarea 
coteţului • se poate monta curte pentru mişcare liberă (70345) • setul de montare pentru 
utilizare pe post de coteţ de găini se poate achiziţiona opţional (82808) • livrarea se face 
demontată în cutia de carton • incl. instrucţiuni de asamblare, montaj facil

Num. art. Lu x La x In CCM RON

82808 85 x 37 x 48 cm 1 15

Cuib de depunere a ouălelor
• compus din construcţie şi bare de aşezare • livrarea se face 
demontată în cutia de carton • incl. instrucţiuni de asamblare, 
montaj facil • potrivit pentru coteţul de animale mici 82807

Sistem de îmbinare
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Num. art. Lu x La x In RON  
82812 130 x 78 x 115 cm 1 6

Cuşcă rozătoare La Vita XL
• cu spaţiu de trecere inferior integrat (poate fi încuiat) • din brad chinezesc de 
calitate superioară •  lăcuire cu vopsea de protecţie a lemnului • acoperiş de 
bitum rezistent la intemperii • cu grilaj de calitate superioară • vana înaltă din 
material plastic ce poate fi scoasă uşurează curăţarea • 4 uşi ce pot fi deschise 
independent una de cealaltă  • orificiu de trecere în zona de odihnă • înălţime 
interioară: 50 cm • cu posibilităţi de închidere între etaje • livrarea se face 
demontată în cutia de carton • incl. instrucţiuni de montare • montaj facil prin 
sistemul de îmbinare

Num. art. Lu x La x In RON  
82821 114 x 100 x 52 cm 1 8

Spaţiu de mişcare La Vita
• din brad chinezesc de calitate superioară •  lăcuire cu vopsea de protecţie a lemnului 
• parte laterală demontabilă şi uşă suplimentară din grilaj   • cu grilaj de calitate 
superioară • poate fi montată la coteţe pentru animale mici LA VITA • capac pliabil 
• montaj facil prin sistemul de îmbinare

Num. art. Lu x La x In RON  
82832 116 x 61 x 108 cm 1 5

Cuşcă pentru rozătoare La Vita Duo
cu 2 vane din material plastic
• cu posibilităţi de închidere între etaje • vana din 
material plastic ce poate fi scoasă uşurează curăţarea 
•  lăcuire cu vopsea de protecţie a lemnului • din 
brad chinezesc de calitate superioară • spaţiu de 
mişcare liberă La Vita 82821 ataşabil • înălţime 
interioară: 50 cm pentru fiecare etaj • acoperiş 
rabatabil din bitum, cu sistem de blocare • 4 uşi 
ce pot fi deschise independent una de cealaltă  
• orificiu de trecere în zona de odihnă • livrarea 
se face demontată în cutia de carton • inclusiv 
instrucţiuni de asamblare, montaj facil prin 
sistemul de îmbinare

Sistem de îmbinare

... se foloseşte cu 2 vane din material plasticca spaţiu inferior pentru mişcare sau ...

Sistem de 
îmbinare
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Cusca 4-Sezoane pentru rozatoare
• cusca pentru rozatoare, cu izolatie termica • 4 cm grosime pereţi acoperiţi cu 
polistiren expandat • peretii exteriori sunt vopsiti cu vopsea de protectie pentru 
lemn • acoperis din bitum rezistent la intemperii • grilaj cu plexiglas retractabil 
(cu gauri de aerisire) pentru protectie in timpul sezonului rece • cu perdea rulou 
pentru protectia animalelor impotriva intemperiilor • vană din material plastic cu 
înălţime 5 cm ce poate fi trasă în afară • 3 usi, deschidere separata • inclusiv zona 
de relaxare (deasupra), pentru mai multa caldura • picioare din plastic cu inaltimea 
reglabila  • se livrează pe bucăţi, în ambalaj • se monteaza usor • pentru utilizare 
vara si iarna

Num. art. Lu x La x In RON  
82835 115 x 61 x 118 cm 1 5

Cuşcă pentru rozătoare Appartement Flat
• cu posibilităţi de închidere între etaje •  lăcuire cu vopsea de protecţie a lemnului • acoperiş 
de bitum rezistent la intemperii •  picioare din material plastic reglabile pe înălţime • cu grilaj de 
calitate superioară • vana din material plastic ce poate fi scoasă uşurează curăţarea • 4 uşi ce 
pot fi deschise independent una de cealaltă  • orificiu de trece către zona de odihnă, precum şi 
uşă laterală pentru ieşire în spaţiul de mişcare • înălţime interioară: 50 cm, inclusiv suprafeţele 
supraînălţate • livrarea se face demontată în cutia de carton • montaj facil, inclusiv instrucţiuni 
de asamblare • se pot ataşa la ţarcurile 82801 şi 82845

Num. art. Lu x La x In RON  
82801 116 x 76 x 90 cm 1 6

Apartment - tarc in aer liber
• acces usor datorita usii exterioare mare • se poate ataşa la căsuţa de rozătoare APPARTEMENT 
nr. art. 82800 şi 82835 • vopsita cu vopsea pentru protectia lemnului • grilajul de calitate 
superioara asigura  stabilitate mare • acoperis din bitum rezistent la intemperii • se livreaza
in bucati pentru asamblare individuala • incl. instrucţiuni de montare • usor de montat

Num. art. Lu x La x In RON  
84435 127 x 66 x 110 cm 1 5

82835 + 82845
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Num. art. Lu x La x In RON  
82815 116 x 45 x 62 cm 1 17

Cusca pentru rozatoare Alfred
• 2 usi ce pot fi deschise separat • tavi galvanizate 
pentru o curatare usoara • dispuse frontal cu bare de 
calitate superioara • acoperis rabatabil din bitum cu 
fixare in tavan • coridor catre zona de relaxare • include 
picioare mici de plastic • inaltime interioara : 40 cm 
• livrat in piese pentru asamblare individuala 
• include instructiuni de montare 
• usor de montat

Num. art. Lu x La x In RON  
82816 100 x 45 x 62 cm 1 20

Cusca pentru rozatoare Fred
• 2 usi ce pot fi deschise separat • tavi galvanizate pentru o curatare usoara 
• dispusa frontal cu gratar de calitate superioara • coridor catre  zona de 
relaxare • acoperis rabatabil din bitum cu fixare in tavan • inaltime interioara 
: 40cm • livrata in piese pentru asamblare individuala • include instructiuni de 
montare • usor de montat

Num. art. Lu x La x In RON  
82822 155 x 76 x 80 cm 1 7

Coteţ de iepuri XXL
• vană galvanizată, pentru tragere laterală şi curăţare • fronton 
cu grilaj de calitate • 2 uşi ce pot fi deschise separat • orificiu 
de trecere în zona de odihnă • acoperiş rabatabil din bitum, cu 
sistem de blocare • exterior glazurat cu vopsea de protecţie a 
lemnului • înălţime interioară: 60 cm • livrarea demontată în 
cutia de carton • incl. instrucţiuni de montare • montare simplă

Num. art. Lu x La x In CCM RON

82726 116 x 52 x 82 cm 1 11

Cuşcă pentru rozătoare din 
ordinul Rodentia Buddy
• două uşi cu deschidere separată • grilaj de calitate 
superioară în faţă • înălţime interioară: 50 cm • pasaj 
pentru zona de relaxare • acoperiş rabatabil din bitum 
cu element de fixare • inclusiv picioare din material 
plastic pentru protecţie împotriva umezelii • vopsit la 
exterior cu vopsea protectoare pentru lemn • cuva din 
material plastic detaşabilă facilitează curăţarea 
• se livrează în pachet, în stare demontată 
• inclusiv instrucţiuni de montare • montare 
uşoară

Nou!
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Num. art. Lu x La x In RON

84399 120 x 120 x 59 cm 1 18

Vario Imprejmuire in aer liber
• cu plasa din fire • cuprinde 6 componente 
si 6 stalpi • livrat in piese pentru asamblare 
individuala

Num. art. Lu x La x In RON  
82826 140 x 65 x 100 cm 1 8

Cuşcă rozătoare Freetime
• cu spaţiu de mişcare generos • posibilităţi de blocare între spaţiul de mişcare şi 
zona de odihnă • cu lac incolor pentru protecţia lemnului • acoperiş de bitum rezis-
tent la intemperii • marginile grilajului sunt acoperite cu şipci din lemn • vana din 
material plastic ce poate fi scoasă uşurează curăţarea • înălţime interioară: 50 cm, 
în zona coamei acoperişului mai înaltă • livrarea se face demontată în cutia de 
carton • montaj facil, inclusiv instrucţiuni de asamblare

Num. art. Lu x La x In CCM RON  
82845 115 x 115 x 60 cm 1 20

Ţarc Easy
• model galvanizat • cu două uşi şi protecţie împotriva radiaţiei solare • mască 
rabatabilă pentru grilaj • montare şi mutare uşoară • cu mâner şi fixare suplimentară 
a închizătorilor uşii • montare simplă

Num. art. Lu x La x In CCM RON  
82828 175 x 70 x 110 cm 1 4

Cuşcă Liberty pentru rozătoare din ordinul 
Rodentia
• foarte spaţioasă pentru iepuri sau porcuşori de Guineea • cu acces între eta-
je şi îngrădire montată • ieşire extraplată la nivelul inferior • cu uşi spre nivelul 
superior care pot fi închise • cuva din material plastic detaşabilă facilitează 
curăţarea • acoperiş rabatabil din bitum cu element de fixare • înălţime 
interioară mare pentru ca animalele să se poată ridica în două picioare • cu lac 
de protecţie incolor pentru lemn • marginile grilajului sunt acoperite cu şipci 
din lemn • se livrează în pachet, în stare demontată • inclusiv instrucţiuni de 
montare,
montare 
simplă
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Num. art. Lu x La x In RON  
82825 230 x 115 x 70 cm 1 12

Ţarc cu barieră anti-evadare
• model galvanizat • incl. protecţie solară • cu 4 uşi laterale  
• capac din grilaj pliabil • Montaj simplu cu tije de ancorare

Num. art. Lu x La x In RON  
82823 115 x 115 x 65 cm 1 18

Curte pentru mişcare liberă cu barieră anti-evadare
• model galvanizat • incl. uşă laterală • plasă de acoperire cu 
protecţie solară integrată • Montaj simplu cu tije de ancorare

Num. art. Lu x La x In CCM RON  
70358 110 x 103 x 103 cm 1 27

Element de extindere
• adecvat pentru 70345 • tijă • galvanizat • montabil uşor la 
ţarcul exterior, cu dispozitive de montare în sol

Num. art. CCM RON

70341 1 102

Barieră anti-evadare, set de montare
• kit de montare pentru 70345
• compus din 6 elemente cu 24 de conectori şi 6 cârlige în formă de U

Tarc exterior
• Din otel zincat! • Inclusiv parasolar! 
• Bara de odihna • Cu 3 usi • Poate fi 
adaptat la cusca 82807 • Se preteaza 
la pasari, iepuri sau porci de Guineea 
• Montaj simplu cu tije de ancorare

Num. art. Lu x La x In CCM RON  
70345 220 x 103 x 103 cm 1 1 13

Num. art. Descriere CCM RON

70342
Protecţie solară de rezervă pentru 70345, 

82824, 82825, 83172
1

Num. art. Descriere RON

83075 Plasă de schimb pentru protecţie împotriva soarelui pentru 82823

70358 + 70345

Scanaţi codul QR şi vizualizaţi 
prezentarea video sau intraţi pe 
www.kerbl.de!
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Num. art. RON

82704 1/4 92

Ţarc hexagonal
• 6 componente de gard a cate 56,5 x 56,5 cm • galvanizat 
• cu usa • include plasa si aparator pentru protectie solara 
• montaj facil cu ţăruşi

Num. art. RON

82708 1/4 40

Spaţiu de mişcare liberă octogonal
• 8 elemente de gard de câte 57 × 56 cm • model galvanizat • cu uşă 
• inclusiv plasă şi protecţie solară integrată • montaj facil cu ţăruşi

Num. art. Descriere Culoare RON

292210-5 Stâlp de rezervă, vârf simplu negru 1/50
292211-5 Stâlp de rezervă, vârf dublu negru 1/50

Plasă pentru iepuri
• înălţime plasă 65 cm 
• transport orizontal 
al curentului electric 
prin conductori din oţel 
inoxidabil 3 x 0,20 mm 
la fiecare liţă • pentru 
alimentarea cu curent 
electric este potrivit, între 
altele, aparatul cu baterii 
AKO Compact Power 
B 40

Num. art. Descriere Culoare RON

292209 Plasă pentru iepuri 12 m, vârf simplu, cu 9 stâlpi din material sintetic verde 1 50
292216 Plasă pentru iepuri 25 m, vârf simplu verde 1 50
292221 Plasă pentru iepuri 50 m, vârf simplu verde 1 30
292222 Plasă pentru iepuri 50 m, vârf dublu verde 1 30
27249-5 Izolator de cap de stâlp de schimb - 1/10/500 -
27250-5 electrificabil - 1/10/500 -
372005 Compact Power B 40 - 1 168
44657 Tijă de împământare/susţinere potrivită pentru Compact Power B 40 - 1 100

Mărimea de 5,9 cm a ochiurilor plasei asigură cea mai înaltă siguranţă!
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Num. art. Loc de hrănire Cuprins RON

74101 1 2200 ml 1/24
74102 2 3000 ml 1/24

Hranitoare pentru iepuri
• galvanizata • cu fund perforat si curb, dotata cu capac  pentru protectie 
impotriva prafului • se ataseaza si se umple din exterior

Num. art. Loc de hrănire Cuprins RON

74104 1 2500 ml 1/24
74105 2 3500 ml 1/24

Hranitoare pentru iepuri
• din material plastic, cu protecţie împotriva roaderii din 
metal galvanizat • cu dispozitiv de inchidere • se atarna 
in custi • capac inclus

Num. art. Lu x La x In CCM RON

74109 20 x 10 x 15 cm 5 1/5/20
74110 25 x 10 x 15 cm 5 1/5/20
74111 30 x 10 x 15 cm 5 1/5/20

Iesle pentru iepuri
• placata cu zinc • pentru montare cu suruburi • pentru fan, iarba sau salata

Num. art. Lungime Lăţime CCM RON

74112 32 cm 19 cm 5 1/5/20

Iesle pentru usa
• placata cu zinc • pentru montarea pe usa tarcului

Num. art. Lu x La x In CCM RON

82740 36 x 36 x 40 cm 1 42

Cuşcă pentru animale mici Outdoor
• pentru mărirea spaţiului exterior îngrădit • ca posibilitate de protejare împotriva radiaţiei solare 
prea puternice sau vântului • acoperiş rabatabil din bitum cu element de fixare •  lăcuire cu vopsea 
de protecţie a lemnului • intrare/ieşire cu posibilitate de închidere pentru transportarea rozătoarelor 
• picioarele protejează de umiditatea solului • podea acoperită cu material plastic pentru curăţare 
simplă • se livrează în pachet, în stare demontată • montare fără efort, instrucţiuni de montare 
incluse

Num. art. Lungime Lăţime CCM RON

82744 40 cm 25 cm 6
82745 40 cm 80 cm 3

Covoraş din cânepă pentru rozătoare din ordinul Rodentia
• din cânepă 100 % • material din fibre naturală • reciclabil, pur ecologic 
• comestibil şi digerabil • absorbant, material cu respiraţie activă 
• antiparazitar • protejează lăbuţele

Nou!

74104

74105
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Num. art. Cuprins CCM RON

82785 350 ml + 450 ml 4 1/4/12

Vas dublu din ceramica

Num. art. Descriere Cuprins CCM RON

74120 Kunststoff 500 ml 8 1/8/32
74125 Glas 500 ml 8 1/8/32

Sticle de adapare din plastic pentru iepuri
• capac infiletabil din aluminiu • agatator din plastic • cu tub din 
aluminiu • 8 piese pe set

Num. art. Descriere RON

74131 Conductă de schimb din aluminiu, îndoită 1/300
74132 consola de plastic 1/200
74133 capac rosu 1/200
74134 capac infiletabil din aluminiu 1/300

Num. art. Cuprins CCM RON

84077 75 ml 18 1/18/144
83185 150 ml 18 1/18/144
83186 320 ml 12 1/12/96
83187 600 ml 12 1/12/96
84075 1100 ml 6 1/6/48

Adapatoare Classic de Luxe
• cu doua capete/ sistem bila • contine si agatator 
cu fir  • disponibil numai pe display!

Num. art. CCM RON

84594 1 1/3/12

Suport sticla Aqua Boy
• universal pt toate sticlele • pentru fixarea pe cuşti, cutii de transport, 
curţi, ş. m. a. • tub pentru apa din otel inoxidabil • protectie impotriva 
scurgerilor tip valva cu bila • pentru uz interior si exterior 

Num. art. Cuprins CCM RON

74114 250 ml 6 1/6/36
74115 500 ml 6 1/6/24
74117 750 ml 6 1/6/12
74116 1000 ml 6 1/6/12

Vas din piatra
• model greu • cu margini rotunjite • lacuit cu sare
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Num. art. Descriere Ø Lungime RON

82736 pentru sticla de băut de 320 ml 5,5 cm 18 cm 1/60
82737 pentru sticla de băut de 500-600 ml 6,5 cm 22 cm 1/60

Husă de protecţie termică
pentru sticle de băut
• cu Kordelzug pentru izolare optimă 
• potrivit pentru sezonul cald şi 
sezonul rece

Num. art. Cuprins CCM RON

74163 500 ml 8 1/8/32
74160 1000 ml 8 1/8/32

Sticlă de băut specială pentru iepuri
• plastic  • usor de incarcat fara indepartarea capacului 
• universal pt toate custile cu bare • nivelul apei poate 
fi monitorizat din exterior • 8 piese pe set !

Num. art. Cuprins CCM RON

74206 500 ml 12 1/12
74205 1000 ml 8 1/8

Adapatoare pentru iepuri
• plastic • universala pt toate custile • fixare rezistenta pe cusca cu dispozitiv de 
suspensie montat pe partea din spate si 2 cleme laterale cu arc • se reumplu cu 
apa pe deasupra • 74205:8 piese pe set; 74206: 12 piese pe set

Num. art. Descriere RON

74161 supapa singură, fără cotul din material plastic alb 1/300
74164 Cot din material plastic, alb 1/300

Num. art. Cuprins CCM RON

82732 330 ml 1

NoFrost adăpătoare pentru 
animale mici
cu încălzire
• păstrează apa fără să îngheţe până la minus 20 de 
grade • recipient izolat datorită peretelui dublu • ele-
ment de încălzire de 8 waţi integrat în vas • cu adaptor 
pentru conectarea la o alimentare de 230 V • utilizare 
sigură cu 24-V • Lungime cablu: 1,5 m • inclusiv suport 
galvanizat • adecvat pentru toate grilajele uzuale 
• inclusiv instrucţiuni de utilizare

Nou!

Secţiune transversală încălzire vas
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Num. art. RON

74145 1/48

Suport sticla apa Niagara
• plastic • universal pt toate sticlele • cu margine de siguranta

Num. art. Lăţime RON

74140 12 cm 1/50

Vas apa pentru iepuri automatizat
• plastic • cu valva pluta • vasul mentine nivelul apei constant • usor de montat 
pe toate tipurile de custi datorita sistemului de insurubare • furtun conexiune cu 
presiune scazuta • ambele racorduri de conexiune • diamentru 11 mm

Num. art. RON

74306 2 1/25

Suport sticla apa
• galvanizat cu vas din plastic • contine si consola

Sistem de adapare
• sistemul de adăpare ajustabil este simplu de folosit şi este la îndemâna oricărui fermier; furnizează 
iepurilor necesarul zilnic de apă

Num. art. Descriere RON

74170 furtun 10 mm, ø 9 mm, negru 1/12
74171 piesa de conexiune , ø 10 mm ( 2 pise / set) 1/16
74172 piesa de conexiune dreapta , ø 10 mm ( 2 piese/ set) 1/16
74173 cot de conexiune, ø 10 mm ( 2 pise/set) 1/16
74174 T-conector, ø 10 mm (2 piese/set) 1/16
74175 filtru calcar, ø 10 mm 1/16
74176 adapatoare cu arc atasat 1/16
74177 adapatoare cu arc atasat, contine si T-conector 1/16
74178 adapatoare cu suruburi atasate, contine si T-conector 1/16
74179 valva de schimb pentru 74176, 74177, 74178 1/16
74180 capac, ø 10 mm ( 5 piese/ set) 1/16

Num. art. Cuprins CCM RON

74302 1500 ml 1 1/100

Adapatoare pentru iepuri
• cupa din otel inoxidabil • se monteaza usor intre doua bare container transparent din 
plastic care permite monitorizarea nivelului apei din exterior

74170
74171 74172 74173 74174 74175

74176 74177 74178 74179 74180 

2 x 2 x 2 x 2 x

5 x
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Num. art. Greutate CCM RON

83189 ca. 50 g 12 1/12/192
83190 ca. 80 g 12 1/12/144

Rola sare cu suport
• cu minerale valoroase • cu suport 
• universal pentru toate custile

Himalaya-Leckstein*
• cca. 80 g • 100 % sare naturală Himalaya • cu minerale şi oligoelemente 
importante • susţine sistemul imunitar • cu suport
* Cristalele de sare Himalaya nu provin din munţii Himalaya, ci dintr-un lanţ 
deluros, aflat la cca. 200 - 300 km depărtare, în nordul Pakistanului.

Num. art. Ø RON

82879 5 cm 1/24

Num. art. Descriere CCM RON

83170 fără legume 6 1/6/72
83140 cu legume 6 1/6/72

Baton mineral-lick
• cu multe minerale si saruri pentru o blana stralucitoare si oase sanatoase 
• conditioneaza dentitia in mod natural • pentru toate rozatoarele • contine 
fire pentru suport • Greutate cca. 210 g • 6 piese pe set
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•  Sortiment selectat cu mănuşi de lucru şi de calitate 
superioară. Materiile prime selectate, calitatea ridicată 
a prelucrării şi aptitudinile practice fără compromis 
caracterizează această selecţie de produse!

•  Controale stricte efectuate la producător şi la livrare cu 
privire la calitatea prelucrării, adaptarea ca formă şi lipsa 
substanţelor dăunătoare

•   Certificarea lipsei substanţelor dăunătoare realizată de 
către TÜV Rheinland

Prezentare unitară prin agăţătoare SB (self-service) de calitate superioară!

Domeniile de utilizare se exemplifică prin ilustraţii explicative!

EN 374-3: Protecţia împotriva 
contaminării chimice

EN 374: contaminare 
bacteriologică

EN 374-3: Protecţia împotriva 
contaminării chimice

EN 511: protecţie împotriva 
frigului

EN 420: Cerinţe de bază pentru 
mănuşi

EN 388: Pericole mecanice

Trepte de performanţă:

rezistenţa la fricţiune nivel 0 - 4
rezistenţa la tăiere nivel 0 - 5
rezistenţa la sfâşiere nivel 0 - 4
rezistenţa la înţepare nivel 0 - 4

Pictograme şi norme pentru echipamentul de protecţie individuală:

Categorii PSA:

CAT I Riscuri reduse, nu este necesară verificarea modelului constructiv. Mănuşa corespunde 
cerinţelor generale ale Directivei CE 89/686/CEE şi trebuie să îndeplinească cerinţele de bază 
(EN420).
CAT II Riscuri medii, este necesară verificarea modelului constructiv conform EN388.
CAT III Riscuri ireversibile sau mortale, sunt necesare verificarea modelului constructiv şi 
monitorizarea calităţii de către un organism de control.

Important: Toate indicaţiile, clasificările şi pictogramele sunt numai recomandări. 
În orice caz trebuie respectate normele de siguranţă pentru respectivul loc de 
muncă emise de legiuitori sau de instituţiile subordonate. Este necesară o analiză 
de risc!

Colaborarea Kerbl cu TÜV Rheinland

Posibilitate de imprimare conform dorinţei clientului.
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Num. art. Dimensiune RON

297394 10 1/6/60
297395 11 1/6/60
297396 12 1/6/60

Mănuşă pentru mecanici MechanicPad
• potrivire excepţională – ca o a doua piele • aşezare sigură prin închizătoare cu bandă velcro 
la încheietură • spatele mănuşii din Spandex elastic • Microfibră în loc de piele • Cusătură 
dublă • rezistentă la fricţiune şi protejată împotriva vibraţiilor prin suprafaţa interioară a mâinii 
întărită cu pernuţe • domenii de utilizare: ideal pentru activităţi în aer liber, cu obiecte reci

56 % nylon, 25 % poliester, 
14 % latex, 5 % poliuretan

Num. art. Dimensiune RON

297236 8 1/6/60
297237 9 1/6/60
297238 10 1/6/60
297239 11 1/6/60

Mănuşă pentru mecanici Spider
• interiorul mănuşii cu garnituri anti-alunecare din silicon pentru cea mai bună aderenţă • dosul 
mănuşii elastic, cu respiraţie activă, din spandex • formă adaptată excelent, material delicat din 
microfibră moale şi flexibilă pe suprafaţa mâinii şi la degete • absorbant de transpiraţie din frotir la 
degetele mari • mănuşă foarte uşoară şi totuşi robustă • ideală pentru lucrări pe suport plat (metal, 
lemn etc.): mecanică fină, operaţiuni de ambalare, construcţii etc.

89 % nylon, 8 % poliester, 
1,5 % silicon, 1,5 % bumbac

Nou!
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50 % poliester, 25 % poliuretan, 
23 % nylon, 2 % latex

Num. art. Dimensiune RON

297247 9 1/6/60
297248 10 1/6/60
297249 11 1/6/60
297250 12 1/6/60

Mănuşă pentru mecanici Amigo
• mănuşă pentru mecanici adaptabilă şi maleabilă • stabilitate asigurată prin închidere cu bandă velcro 
pe încheietura mâinii • dosul mănuşii elastic, din spandex • protecţia articulaţiilor datorită benzii de 
neopren • rezistentă la fricţiune datorită întăriturii din interior, adecvată pentru lucrările cu frânghii 
• domenii de utilizare: industrie, mecanică, ambalare

51 % nylon, 11 % poliester, 30 % PVC, 
7 % poliuretan, 1 % bumbac

Nou!

Num. art. Dimensiune CCM RON

297163 9 6 1/6/60
297164 10 6 1/6/60

Manusi timp liber Sport
• din microfibră elastică, ce poate fi spălată • dos de mănuşă elastic din Spandex ajută la potrivire 
perfectă, fără transpiraţie • bandă tricotată cu închizătoare cu bandă velcro • domenii de utilizare: 
grădinărit şi agricultură, domeniul construcţiilor şi meşteşugăresc, lucrări de montaj, curierat, peste tot 
unde este nevoie de sensibilitatea degetelor
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Num. art. Dimensiune CCM RON

297111 7 6 1/6/60
297112 8 6 1/6/60
297113 9 6 1/6/60
297114 10 6 1/6/60
297115 11 6 1/6/60

Mănuşă Rancher
• piele Nappa elastică, moale, prelucrată fin • complet căptuşită cu pâslă din bumbac, mâna este 
învelită într-un strat moale • mănuşă fabricată complet din piele şi ceruită, mănuşa este hidrofugă de 
jur împrejur • manşetă scurtă, bandă elastică, mâna îşi păstrează mobilitatea, murdăria nu cade în 
mănuşă • domenii de utilizare: domeniul construcţiilor şi meşteşugăresc, al curieratului, cu utilizare 
universală

Num. art. Dimensiune CCM RON

297622 8 6 1/6/60
297623 9 6 1/6/60
297624 10 6 1/6/60
297625 11 6 1/6/60

Mănuşi din piele de Napa Boss
• piele de napa catifelată, moale din piele de vită, rezistentă la fricţiune • lucrată cu fineţe • grosimea 
pielii min. 0,9 mm • fără căptuşeală şi din acest motiv, purtarea lor este plăcută şi vara • manşetă 
scurtă cu întăritură din cauciuc, încheietura mâinii îşi păstrează mobilitatea • domenii de utilizare: 
montaj şi meşteşugărie, firme de transport, utilizabilitate universală

Nou!
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Num. art. Dimensiune CCM RON

297151 7 6 1/6/60
297152 8 6 1/6/60
297153 9 6 1/6/60
297154 10 6 1/6/60
297155 11 6 1/6/60

Manusi uz multiplu Okuda
• piele Nappa de vită elastică, moale şi rezistentă la fricţiune • necăptuşită, dos liber, astfel o 
aerisire mai bună • dos de mănuşă elastic din Spandex ajută la potrivire perfectă, fără transpiraţie 
• bandă tricotată cu închizătoare cu bandă velcro • domenii de utilizare, peste tot unde este nevoie 
de sensibilitatea degetelor 

Num. art. Dimensiune Culoare CCM RON

297302 8 rosu 6 1/6/120
297303 9 galben 6 1/6/120
297304 10 verde 6 1/6/120
297305 11 albastru 6 1/6/120

Mănuşă Driver
cu dos din bumbac
• din piele de porc elastică, moale • necăptuşită • dos din bumbac elastic pentru potrivire perfectă şi 
aerisire mai bună • bandă tricotată cu închizătoare cu bandă velcro • domenii de utilizare: grădinărit 
şi agricultură, domeniul construcţiilor şi meşteşugăresc, lucrări de montaj, curierat
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Num. art. Dimensiune CCM RON

297173 9 6 1/6/60
297174 10 6 1/6/60
297175 11 6 1/6/60
297176 12 6 1/6/60

Manusi timp liber GRAPHIX
• grosime piele 1,1 mm, argăsită moale, mănuşa este rezistentă la fricţiune şi totuşi elastică • piele de 
vită de calitate A fără cicatrici şi rupturi, stabilă şi hidrofugă • cu cusătură dublă, astfel deosebit de 
durabilă, fără rupere la cusătură • pe jumătate căptuşită, dos liber • dos elastic din Spandex, potrivire 
perfectă, nu se lăbărţează • manşetă scurtă, bandă elastică, mâna îşi păstrează mobilitatea, murdăria 
nu cade în mănuşă • domenii de utilizare peste tot, unde este nevoie de mănuşi rezistente şi totuşi 
uşoare 

Num. art. Dimensiune CCM RON

297233 9 6 1/6/60
297234 10 6 1/6/60
297235 11 6 1/6/60

Mănuşă Gaucho
• piele Nappa elastică, moale • necăptuşită, dos liber, astfel o aerisire mai bună • dos elastic din 
Spandex, astfel potrivire perfectă, nu se lăbărţează • manşetă scurtă, cu bandă elastică, mâna îşi 
păstrează mobilitatea • domenii de utilizare: grădinărit şi agricultură, domeniul construcţiilor şi 
meşteşugăresc
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Num. art. Dimensiune CCM RON

297131 7 6 1/6/60
297132 8 6 1/6/60
297133 9 6 1/6/60
297134 10 6 1/6/60

Mănuşă de grădinărit Aventex
• din microfibre moi • palma interioară din bumbac, astfel mâna este protejată moale • formă 
extraordinară şi sensibilitate superioară a degetelor datorită porţiunii elastice din spandex de pe 
spatele mâinii • domeniu de utilizare: grădinărit

Num. art. Dimensiune RON

297206 8 1/6/60
297208 10 1/6/60

Mănuşă de grădinărit Garden Secret
• din microfibre moi • formă extraordinară şi sensibilitate superioară a degetelor datorită 
porţiunii elastice din spandex de pe spatele mâinii • fixare sigură datorită sistemului de prindere 
cu scai • model corespunzător pe spatele şi faţa palmei • domeniu de utilizare: grădinărit

65 % nylon, 17 % poliuretan, 
15 % poliester, 3 % bumbac

68 % poliester, 16 % poliuretan, 
14 % nylon, 2 % bumbac
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Num. art. Dimensiune RON

297532 8 1/6/60
297534 10 1/6/60

Mănuşă de grădinărit Rose Garden
• mănuşi din microfibre moi şi în acelaşi timp groase • podul palmei întărit ca protecţie suplimentară 
la înţepare • lungimea totală a mănuşei: 40 cm, braţele sunt protejate • mânecă căptuşită cu spumă, 
astfel mai mult confort • zona articulaţiei mâinii din spandex moale pentru un maxim de libertate de 
mişcare • formă extraordinară • utilizare: lucrări în grădină, protecţie împotriva înţepării

50 % latex, 19 % nylon, 12 % PVC, 
8 % poliuretan, 6 % bumbac, 
5 % poliester

Num. art. Dimensiune CCM RON

297407 8 6 1/6/60
29759 10 6 1/6/60

Mănuşă din latex ProLaTex
• Ţesătura de bază din bumbac împiedică transpiraţia • cu manşetă tricotată elastică • rezistenţă bună 
la înţepare graţie stratului gros de Latex • dosul liber al mâinii permite o mobilitate bună a acesteia 
• se obţine o aderenţă bună şi rezistenţă sporită la fricţiune prin structura de suprafaţă profilată prin 
contracţie • Utilizare: grădină („spini“), domeniul construcţiilor

Nou!
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Mănuşă de grădinărit Soft N Care Landscape
• mănuşă din tricot fin fără cusături (grad de fineţe 13) din 
nailon elastic, rezistent, lavabil • acoperire cu spumă de nitril 
de calitate superioară („MicroFinish“, structura suprafeţei 
este asemănătoare unor ventuze) • cu sensibilitate foarte 
bună şi potrivire perfectă • protejarea plantelor şi fructelor 
prin stratul moale, dar cu aderenţă • noua generaţie de 
mănuşi de grădinărit

Num. art. Dimensiune CCM RON

297506 7 6 1/6/12
297507 8 6 1/6/12
297508 9 6 1/6/12

Mănuşă de grădinărit 
WithGarden Premium Foresta
• mănuşi fine fără cusături (calibrul 13) din nylon elastic 
rezistent • acoperire cu spumă de latex de calitate superioară, 
elastică („MicroFinish“, structura suprafeţei este asemănătoare 
unor ventuze)  • ţesătură prelungită, astfel protejează la 
murdărie şi dincolo de încheieturi • formă specială TOWA 
pentru o potrivire perfectă • protejarea plantelor şi fructelor 
prin stratul moale, dar cu aderenţă • prespălate, astfel previne 
alergiile la latex • noua generaţie de mănuşi de grădinărit

Num. art. Dimensiune CCM RON

297501 7 6 1/6/12/72
297502 8 6 1/6/12/72
297503 9 6 1/6/12/72

Mănuşă de grădinărit 
WithGarden Premium Luminus
• mănuşă ţesătură fină fără cusături (calibrul 13) 
din poliester elastic • strat de acoperire de nitril 
de calitate superioară ("MicroFinish", structură 
superficială similară ventuzelor), astfel extrem de 
aderente chiar şi în condiţii umede, uscate sau 
uleioase • ţesătură prelungită, astfel protejează la 
murdărie şi dincolo de încheieturi • poate fi spălată 
cu apă rece în maşina de spălat • noua generaţie de 
mănuşi de grădinărit

Num. art. Culoare Dimensiune CCM RON

297286 roşie 7 6 1/6/12/72
297287 roşie 8 6 1/6/12/72
297288 roşie 9 6 1/6/12/72
297296 verde 7 12 1/6/72
297297 verde 8 12 1/6/72
297298 verde 9 12 1/6/72
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Num. art. CCM RON

297417 6 1/6/60

Mănuşă de grădinărit Design
• ţesătură elastică fără cusături (ţesătură fină calibrul 13), astfel o potrivire perfectă indiferent de forma 
mâinii • spatele mâinii descoperit, astfel o foarte bună mobilitate • strat de acoperire de nitril rezistent 
la zgâriere ce permite o sensibilitate sporită a vârfurilor degetelor • dimensiuni uni (8/M) • domeniu de 
utilizare: grădinărit

Num. art. CCM RON

297456/2 6 2 1/6/60

Mănuşă de grădinărit FlowerPower
• ţesătură elastică fără cusături (ţesătură fină calibrul 13), astfel o potrivire perfectă indiferent de 
forma mâinii • spatele mâinii descoperit, astfel o foarte bună mobilitate • strat de acoperire PU 
subţire, facilitează respiraţia şi permite o sensibilitate crescută a vârfurilor degetelor • dimensiuni 
uni (8/M) • domeniu de utilizare: grădinărit

2 perechi per pachet
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Num. art. Dimensiune RON

297555 S/M 1/6/36

Mănuşă MadGrip Garden
• de până la 10 ori mai rezistente în comparaţie cu mănuşile obişnuite neacoperite cu nitril sau 
latex • căptuşeală fără cusături ce evită apariţia beşicilor sau obosirea mâinilor • aderenţa maximă 
necesită o forţă redusă şi nu solicită prea mult mâna • forma degetelor încovoiată • căptuşeală 
interioară anti-vibraţii • datorită sistemului Tread se poate utiliza şi în zone umede sau uleioase 
• domenii de utilizare: grădinărit, construcţii, industrie, mecanică, logistică etc.

Num. art. Culoare CCM RON

297276 galben 6 1/6/60
297277 portocaliu 6 1/6/60
297278 mov 6 1/6/60
297279 albastru deschis 6 1/6/60

Mănuşă de grădinărit Garden Care
• mănuşă fin croşetată (ochiuri cu fineţea 13) din poliester, fără cusături • potrivire perfectă la orice 
formă de mână şi mobilitate bună prin dosul palmei liber • permite respiraţia • foarte elastică şi 
extensibilă prin acoperirea uşoară cu spumă de latex • culori atrăgătoare şi design floral pe dosul 
mâinii • mărimea: uni • domeniu de utilizare: grădină
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Num. art. Dimensiune CCM RON

29736 8 6 1/6/240

Mănuşă de grădinărit BelGardo
pentru doamne
• model floral • asortată ca nuanţă • in palme / picatele PVC • cu mansete

fără agăţător SB

Num. art. Dimensiune CCM RON

29735 10 6 1/6/240

Mănuşă de grădinărit MalGardo
pentru barbati
• simple • interiorul palmei cu picatele PVC 
• mansete cu model floral

fără agăţător SB
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Num. art. Dimensiune CCM RON

297410 6 6 1/6/60
297411 7 6 1/6/60
297412 8 6 1/6/60
297413 9 6 1/6/60
297414 10 6 1/6/60

Mănuşă de grădinărit FlorGardo
• material greu, rezistent • fără transpiraţie, graţie bumbacului • nopeuri din PVC pentru prindere mai 
bună • design atractiv • potrivire mai bună şi astfel confort mai ridicat la purtare faţă de mănuşile de 
grădinărit standard

Num. art. Descriere CCM RON

29782 Junior 4-6, albastru 6 1/6/240
29783 Junior 4-6, verde 6 1/6/240
29784 Junior 6-8, albastru 6 1/6/240
29785 Junior 6-8, verde 6 1/6/240

Mănuşă pentru copii Junior
• mănuşă extra mică din piele sintetică moale şi elastică • spatele mănuşi din dril de bumbac colorat 
• necăptuşită

fără agăţător SB
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Num. art. Vârstă Culoare CCM RON

297630 5 - 8 albastru navy 6 1/6/72
297631 5 - 8 roşu 6 1/6/72
297632 5 - 8 verde crud 6 1/6/72
297330 8 - 11 bleumarin 6 1/6/72
297331 8 - 11 rosu 6 1/6/72
297332 8 - 11 roz 6 1/6/72

Mănuşă de copii Kids
• mănuşă din tricot fin fără cusături (ochiuri cu fineţea 13), cu strat din 
latex natural • forma perfectă prin ţesătura elastică • poate fi spălată în 
maşină • deosebit de aderentă datorită structurii suprafaţei "MicroFinish" 
• hidrofugă în zona acoperită

Num. art.

29739 1

Afişaj mănuşă pentru copii Kids
Conţinut: 18 perechi mănuşi pentru copii din tricot fin fără cusături, acoperite cu strat de latex natural
• 6 x albastru marin 297330 (8 - 11)
• 6 x roz 297332 (8 - 11)
• 6 x roşu 297631 (5 - 8)

Nou!

Nou!

Nou!

acum mărimi suplimentare pentru copii
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Keron Works Montage

Num. art. Dimensiune CCM RON

297252 8 6 1/6/300
297253 9 6 1/6/300
297254 10 6 1/6/300
297255 11 6 1/6/300

Mănuşă pentru mecanică fină Techno
• mănuşă din nailon fin fără cusături (ochiuri cu fineţea 13), cu strat din poliuretan gri • senzatie 
excelenta la atingere • confera senzatia de "un al II-lea strat de piele" • priza perfecta la prindere 
• rezistent la murdarie • căptuşeala bazată pe moleculă de apă nu conţine DMF • perfecte pentru 
uz industrial dar indicate si la activitatile de recoltare

fără DMF (dimetilfumarat)

Num. art. Dimensiune Culoare CCM RON

297361 7 alb 6 1/6/240
297362 8 alb 6 1/6/240
297363 9 alb 6 1/6/240
297364 10 alb 6 1/6/240
297365 11 alb 6 1/6/240
297351 7 gri 6 1/6/240
297352 8 gri 6 1/6/240
297353 9 gri 6 1/6/240
297354 10 gri 6 1/6/240
297355 11 gri 6 1/6/240

Mănuşă pentru mecanică fină Gnitter
• mănuşă din tricot fin fără cusături (ochiuri cu fineţea 
13), cu strat din poliuretan • senzaţie de atingere foarte 
bună – potrivire ca o a doua piele • prindere excelentă 
pe umed şi uscat • strat pe bază de solvenţi • deosebit 
de bună pentru utilizare industrială, dar şi pentru 
lucrări de zugrăvit sau împachetat

fără agăţător SB
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Keron Works Montage

Num. art. Dimensiune CCM RON

297561 7 6 1/6/60
297562 8 6 1/6/60
297563 9 6 1/6/60
297564 10 6 1/6/60

Mănuşi fine Airtec
• mănuşi fine fără fire cusături nylon (calibru 13) cu noua procedură de ţesătură U3: Mănuşa 
este ţesută curbată, ceea ce evită obosirea mâinii, aeriseşte palma şi permite o manipulare foarte 
bună • strat de acoperire din spumă de nitril moale şi rezistentă la rupere • formă ergonomică 
extraordinară • adecvată pentru utilizare îndelungată • extrem de aderente chiar şi în condiţii 
umede, uscate sau uleioase • verificate după EN 388 / CAT II • domenii de utilizare: Construcţia 
de maşini, industria auto, montaj

Num. art. Dimensiune CCM RON

297261 7 6 1/6/144
297262 8 6 1/6/144
297263 9 6 1/6/144
297264 10 6 1/6/144
297265 11 6 1/6/144

Mănuşi de nylon fine Premium Plus
• ţesătură de nylon elastică, fără fire (calibrul 15) adecvate perfect pe orice formă a mâinii, mobilitate 
crescută • facilitează respiraţia • strat subţire de nitril, care facilitează respiraţia, pentru o protecţie 
extraordinară împotriva riscurilor mecanice, antiaderentă la ulei şi apă • foarte bune caracteristici de 
uscare datorită nopeurilor de pe interiorul palmei • fără solvenţi (DMF) • în diverse culori şi mărimi 
• domenii de utilizare: ideale pentru lucrări ce necesită o sensibilitate crescută a mâinilor, industria 
auto, lucrări de montaj, electronice, service, zugrăvire

Nou!
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Keron Works Montage

Num. art. Dimensiune CCM RON

297572 8 6 1/6/60
297574 10 6 1/6/60

Mănuşi fine SmoothGrip
• mănuşi fine din poliester (calibrul 13) • cu strat de acoperire din spumă de latex aderentă • palma 
şi partea din spate a degetelor descoperite • formă şi sensibilitate a vârfurilor degetelor foarte bune 
• aderente şi facilitează respiraţia • verificate după CAT II/EN 388 • Utilizare: Montaj, întreţinere, 
utilizare universală

fără remorcă SB

Num. art. Dimensiune CCM RON

297602 8 6 1/6/60
297604 10 6 1/6/60

Mănuşi ţesute EasyGrip
• mănuşi din poliester/bumbac (calibrul 10) • scufundate în Latex • palma şi partea din spate a 
degetelor descoperite • interiorul palmelor cu "CrinkleFinish” • CAT II/EN 388 • utilizare: construcţii, 
grădinărit, întreţinere, navigaţie, utilizare universală

fără remorcă SB

Nou!

Nou!
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Keron Works Montage

Num. art. Dimensiune CCM RON

297432 8 6 1/6/60
297433 9 6 1/6/60
297434 10 6 1/6/60
297435 11 6 1/6/60

Mănuşă pentru mecanică fină Nytec
• mănuşă din tricot fin fără cusături (ochiuri cu fineţea 13) din nailon, rezistentă la rupere  • acoperită cu 
nitril, astfel caracteristici mecanice bune (fricţiune), respinge lichidele, rezistentă la ulei • ţesătura elastică 
din nailon asigură o potrivire perfectă şi un climat plăcut, mănuşa este ca a doua piele • domenii de 
utilizare: construcţii de maşini şi industria auto, ulei, lucrări de montaj, lucrări de precizie

Mănuşă din tricot de bumbac Dermatex

Num. art. Dimensiune RON

29725/6 8 1/100
29727/6 10 1/100

297496/6 12 1/100

100 % bumbac

• albită, decolorată • din ţesătură de bumbac care permite respiraţia • poate fi purtată pe ambele părţi 
• cu inserţii între degete • mai mult confort în purtare şi rezistenţă mai îndelungată datorită calităţii su-
perioare (300 g/ duzină la mărimea 10) • domenii de utilizare: construcţii (de ex. tencuitori), că mănuşi 
purtate sub alte mănuşi 6 perechi în pachetul SB
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Keron Works Montage

Num. art. Dimensiune CCM RON

297421 7 6 1/6/60
297422 8 6 1/6/60
297423 9 6 1/6/60
297424 10 6 1/6/60
297425 11 6 1/6/60

Mănuşă de lucru ProNit Plus
• ţesătură de bază din bumbac de calitate superioară, albită • robust şi flexibil datorită nitrilului pur 
din stratul de acoperire • structură superficială aspră, aderentă • cu utilizare universală, de exemplu, în 
domeniul construcţiilor

rezistent la abraziune 
datorită acoperirii cu nitril!

Num. art. Dimensiune CCM RON

29716 8 6 1/6/120
29707 9 6 1/6/120
29717 10 6 1/6/120

Mănuşă din nitril ProNit
• nitril galben • cu mansete tricotate • din bumbac • spatele neacoperit • sistem de prindere bun  
• optimă pentru domeniul construcţiilor

fără agăţător SB
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Keron Works Montage

Num. art. Dimensiune RON

297550 XS 1/6/36
297551 S/M 1/6/36
297552 L/XL 1/6/36
297553 XXL 1/6/36

Mănuşă MadGrip
• de până la 10 ori mai rezistente în comparaţie cu mănuşile obişnuite neacoperite cu 
nitril sau latex • căptuşeală fără cusături ce evită apariţia beşicilor sau obosirea mâinilor 
• aderenţa maximă necesită o forţă redusă şi nu solicită prea mult mâna • forma 
degetelor încovoiată • căptuşeală interioară anti-vibraţii • datorită sistemului Tread se 
poate utiliza şi în zone umede sau uleioase • domenii de utilizare: industrie, mecanică, 
logistică, construcţii, grădinărit etc.

Num. art. Dimensiune RON

297556 XS 1/6/36
297557 S/M 1/6/36
297558 L/XL 1/6/36
297559 XXL 1/6/36

Mănuşă MadGrip Knuckler
• de până la 10 ori mai rezistente în comparaţie cu mănuşile obişnuite neacoperite cu nitril sau latex 
• căptuşeală fără cusături ce evită apariţia beşicilor sau obosirea mâinilor • aderenţa maximă necesită 
o forţă redusă şi nu solicită prea mult mâna • forma degetelor încovoiată • căptuşeală interioară anti-
vibraţii • datorită sistemului Tread se poate utiliza şi în zone umede sau uleioase • domenii de utilizare: 
industrie, mecanică, logistică, construcţii, grădinărit etc.

Cu protejarea articulaţiilor

Nou!

Nou!



376

Keron Works Montage

Num. art. Dimensiune CCM RON

297671 7 6 1/6/144
297672 8 6 1/6/144
297673 9 6 1/6/144
297674 10 6 1/6/144
297675 11 6 1/6/144

Mănuşă din tricot fin Activ Grip XA325
• mănuşi fine din tricot fin din poliester / bumbac (fineţea ochiurilor 13) • dublu imersate în latex, mai rezistente în comparaţie cu mănuşile obişnuite din latex 
• partea posterioară a mâinii liberă, degetele mari complet învelite • pe interiorul palmei material „MicroFinish“ (suprafaţă similară ventuzelor, deosebit de 
aderentă) • un foarte bun control al vârfurilor degetelor şi o formă perfectă • facilitează respiraţia • prespălate, astfel previne alergiile la latex

Nou!
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Keron Works Montage

Num. art. Dimensiune CCM RON

297271 7 6 1/6/144
297272 8 6 1/6/144
297273 9 6 1/6/144
297274 10 6 1/6/144
297275 11 6 1/6/144

Mănuşă Activ Grip Lite
• mănuşă din tricot fin din poliester / bumbac (ochiuri cu fineţea de 13)  • imbracate in latex • spatele 
palmelor si degetele - neacoperite, degetul mare - acoperit integral • textura materialului din palma 
"MicroFinish" cu aderenta mare • indicate persoanelor cu sensibilitate sporita • permit trecerea aerului 
• lavabile, asadar protectie impotriva alergiilor la latex

Num. art. Dimensiune CCM RON

297290 6 6 1/6/144
297291 7 6 1/6/144
297292 8 6 1/6/144
297293 9 6 1/6/144
297294 10 6 1/6/144
297295 11 6 1/6/144

Mănuşă Activ Grip Advance
• mănuşă din tricot fin fără cusături (ochiuri cu fineţea de 13) din nailon • acoperită cu nitril de 
înaltă calitate, astfel caracteristici mecanice foarte bune (fricţiune), rezistentă la ulei • „MicroFinish“ 
(structura suprafeţei este asemănătoare unor ventuze), în acest fel cu aderenţă şi în condiţii uscate, 
umede sau uleioase • ţesătura elastică din nailon asigură o potrivire perfectă, mănuşa este ca a 
doua piele • cu utilizare universală
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Keron Works Arbeit

Num. art. Dimensiune CCM RON

297201 7 6 1/6/72
297202 8 6 1/6/72
297203 9 6 1/6/72
297204 10 6 1/6/72
297205 11 6 1/6/72

Manusi PowerGrab
• mănuşi din tricot fin (ochiuri cu fineţea 10), din poliester / bumbac • imbracate in latex • spatele 
palmelor si degetele - neacoperite - degetul mare acoperit complet, pentru protectie sporita • interiorul 
palmelor cu "CrinkleFinish" • lavabile, asadar protectie impotriva alergiilor la latex

Num. art. Dimensiune CCM RON

297311 7 6 1/6/72
297312 8 6 1/6/72
297313 9 6 1/6/72
297314 10 6 1/6/72
297315 11 6 1/6/72

Manusi PowerGrab PLUS
• mănuşi din tricot fin (ochiuri cu fineţea 10), din poliester / bumbac • imersată în Latex • dosul palmei 
şi degetelor liber • degetul mare protejat complet • interiorul palmei cu "MicroFinish" - deosebit de 
aderent  • spălată, astfel protecţie contra alergiilor la latex

CrinkleFinish
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Keron Works Strick

Num. art. Dimensiune CCM RON

297342 8 6 1/6/120
297343 9 6 1/6/120
297344 10 6 1/6/120

Mănuşă din tricot fin FineGrip
• aţă de nailon (ochiuri cu fineţea 13) • fără cusături, de aceea fără puncte de presiune • foarte 
rezistentă la fricţiune datorită nopeurilor de pe interiorul palmei • aderenţă deosebită cu simţ 
tactil sigur datorită nopeurilor plate de la vârfurile degetelor • mănunchi de culori diferite în 
funcţie de mărime • Utilizare: mănuşă comodă pentru montaj sau ambalare

Mănuşă din tricot Grippit
• din poliester/bumbac (ochiuri cu fineţea 7) • cu picatele pe ambele parti, caracter ambidextru 
• imbraca bine • sistem de inchidere sigur, nu aluneca

Num. art. Dimensiune CCM RON

29812 8 6 1/6/120
29813 10 6 1/6/120

80 % nailon, 20 % PVC

fără agăţător SB
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Keron Works Arbeit

Num. art. Dimensiune CCM RON

297181 7 6 1/6/60
297182 8 6 1/6/60
297183 9 6 1/6/60
297184 10 6 1/6/60
297185 11 6 1/6/60
297186 12 6 1/6/60

Mănuşă completă din piele de vită Worker
• piele extrem de rezistentă şi catifelată 1,1 - 1,3 mm • captuseala din bumbac (calitatea A) 
• cu spate verde si mansete cauciucate • cusături duble, tăiată mare • bordură în diverse 
culori în funcţie de mărime

Mănuşă completă din piele de vită Yelltor
• grosimea pielii 1,1 mm • masuri mari • pe jumătate căptuşită • calitate de top  

Num. art. Dimensiune RON

29748 10 1/10/60
29749 11 1/10/60

Nou!
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Keron Works Arbeit

Num. art. Dimensiune CCM RON

29711 9 6 1/6/60
29745 10 6 1/6/60
29799 11 6 1/6/60

Mănuşă completă din piele de porc Menor
• dos şi manşetă din bumbac • manşetă solidă, elastică drept protecţie suplimentară pentru 
artere • pe jumătate căptuşită • respinge umezeala • tiv colorat diferit pentru fiecare măsură

Num. art. Dimensiune CCM RON

29753 10,5 6 1/6/120

Manusi Standard Split din piele de bovina
• 88 CBWA • semi captusite • pe spate si mansete - albe • manusi uz multiplu la pret redus 
• mănuşa Allround rentabilă

fără agăţător SB
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Keron Works Arbeit

Num. art. Dimensiune CCM RON

29750 10 6 1/6/60

Mănuşă de top din piele solidă de vită Robin
• grosimea pielii 1,1 mm • culoare naturala • captusite in palma • dungate pe spate 
• mansete cauciucate si cu doua cusaturi
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Keron Works Arbeit

Num. art. Dimensiune CCM RON

29720 10,5 12 1/12/120

Mănuşă din piele sintetică Artos
• captuseala in palme, izoleaza de umiditate • varianta alternativa la manusile standard de piele

fără agăţător SB

Num. art. Dimensiune CCM RON

29786 10 6 1/6/60

Mănuşă din piele pentru perne Furna
• captusite • culori lucioase • cu panza pe spate • cu intarituri pe palme
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Keron Works Arbeit
Mănuşi de protecţie ActivGrip 503
• mănuşi fine fără cusături din nylon/poliester elastic (calibrul 13) • confort asigurat de forma ergonomică dovedită TOWA • strat de acoperire cu spumă de nitril 
de calitate superioară, care asigură caracteristici mecanice foarte bune (frecare), rezistentă la ulei • scufundate dublu şi complet, etanşe la apă • "MicroFinish" 
patentat (structură superficială similară ventuzelor), astfel extrem de aderente chiar şi în condiţii umede, uscate sau uleioase • mănuşa îmbină confortul cu 
funcţionalitatea • domenii de utilizare: Construcţia de maşini, industria auto: peste tot unde se lucrează cu obiecte uleioase, dure sau ascuţite

Num. art. Dimensiune CCM RON

297592 8 6 1/6/72
297593 9 6 1/6/72
297594 10 6 1/6/72

Nou!
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Keron Works Arbeit

Num. art. Dimensiune CCM RON

29718 10 6 1/6/60

Mănuşă din nitril BluNit
• nitril albastru • manusi nitril rezistente, cu mansete • spatele neacoperit • rugoase si rezistente 
la rupere, protejeaza de ulei si grasimi • protectie contra uleiului si grasimilor

Num. art. Dimensiune RON

297649 11 1/6/60

Mănuşi pentru chimicale Chemex
• mănuşi pentru chimicale, impermeabile la lichide, cu căptuşeală groasă din nitril (0,85 mm) 
• manşetă de 33 cm • ţesătură-suport din bumbac • rezistenţă la o multitudine de chimicale 
agresive ca n-Heptan, leşie de sodă caustică (40 %) sau acid sulfuric (96 %) • rezistenţă 
excelentă la fricţiune • profil al suprafeţei pentru o prindere bună în condiţii uscate şi umede 
• domenii de utilizare: Agricultură, construcţia de maşini, industria petrolieră, vopsitorie

Adecvate pentru manipularea 
chimicalelor!

Nou!
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Keron Works Arbeit

Num. art. Dimensiune CCM RON

29729 10 6 1/6/60

Manusi protectie PVC PROTECTION
• mănuşă de protecţie PVC, roşu-brun • Lungime 35 cm • căptuşeală din bumbac Interlock • poate fi 
utilizată universal împotriva grăsimilor şi uleiurilor  • impermeabilă la lichide • fără DEHP

Num. art. Dimensiune CCM RON

297256 8 6 1/6/60
297257 9 6 1/6/60
297258 10 6 1/6/60
297259 11 6 1/6/60

Mănuşă din latex natural Fletex
cu material înăsprit
• cu căptuşeală din bumbac • moale, flexibilă şi absorbantă pentru transpiraţie • complet 
acoperită cu latex, foarte elastică şi etanşă faţă de lichide • cu manşetă lungă pentru protecţia 
optimă a braţelor inferioare • prindere sigură pe umed sau uscat prin materialul înăsprit şi dublu 
imersat • rezistentă la acizi, baze, soluţii saline •  rezistentă la acetonă, alcool numai în anumi-
te condiţii • Domenii de utilizare: industrie chimică, construcţii, montatori de gresie şi faianţă, 
agricultură, industrie alimentară
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Keron Works Arbeit

Num. art. Dimensiune RON

29816 7 1/12/144
29817 8 1/12/144
29818 9 1/12/144
29825 10 1/12/144

Manusi VINEX de casa din vinil
• Lungime 33 cm • cu grosime de cca. 0,38 mm • ţesătura de bază din velur de bumbac  • confort 
ridicat la purtare, absorbantă pentru transpiraţie • prindere bună datorită suprafeţei structurate 
• fără latex, potrivită şi pentru alergici •  Rezistentă la substanţe chimice şi la fricţiune datorită 
nitrilului din componenţă • perechi în punga poli • Domenii de utilizare: lucrul cu substanţe 
chimice, echipament de protecţie, menaj

Num. art. Dimensiune RON

29819 7 1/10/200
29820 8 1/10/200
29821 9 1/10/200
29822 10 1/10/200

Mănuşă de menaj din latex Protex
• Lungime 30 cm • Grosime cca. 0,38 mm • foarte uşor de purtat – peliculă de  latex extensibilă 
• margine vălurită cu formă anatomică • confort de purtare ridicat graţie ţesăturii de bază din 
velur de bumbac  • prindere bună datorită profilului tip fagure de miere de pe interiorul palmei 
• ideal pentru lucrări uşoare de curăţare • potrivită pentru contactul cu alimentele • sunt livrate 
in pungi poli • Domenii de utilizare: curăţare, industria alimentară, industrie, gastronomie, 
agricultură
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Num. art. Dimensiune RON

297345 7 1/6/60
297346 8 1/6/60
297347 9 1/6/60
297348 10 1/6/60
297349 11 1/6/60

Mănuşă de protecţie contra tăierii Safe 5
• mănuşă de tricot fin (13 gauge) din ţesătură din fibră de sticlă rezistentă la tăiere şi Spandex 
• acoperire interioară din poliuretan negru de înaltă densitate • rezistenţă bună la înţepare 
(partea acoperită) • potrivire foarte bună • Domenii de utilizare: lucrul cu margini tăioase şi 
sticlă

Protecţie contra tăierii 5

Num. art. Dimensiune RON

297328 10 1/6/72

Mănuşă de protecţie contra tăierii PowerGrab Katana
• mănuşă de tricot fin (ochiuri cu fineţea 10) din ţesătură din Kevlar® 100%,  rezistentă la tăiere 
• imersată în Latex • degetul mare protejat complet • interiorul palmei, aderenţă cu Crinkle-Finish  
• Domenii de utilizare: lucrul cu margini tăioase şi sticlă
*Kevlar® este o marcă înregistrată a DuPont de Nemours

Protecţie contra tăierii 
5, protecţie contra înţepării 4

CrinkleFinish



Keron Works Spezial

389

Num. art. Dimensiune RON

29737 10 1/6/60

Mănuşă pentru sudori Weldex
• manusi 5-degete • lungime : 35 cm • mănuşă optimă contra căldurii, la grătar sau la sudare 
• din piele solidă de vită • în interior căptuşită complet cu molton flauşat, deasupra pânză 
rezistentă pentru vele  • verificată conform EN 12477

Num. art. Dimensiune RON

297523 9 1/3/60
297524 10 1/3/60
297525 11 1/3/60

Mănuşi pentru motoferăstrău Logger
• mănuşi din piele de vită rezistente la apă, de calitatea I cu palmă întărită • domeniu de 
utilizare: silvicultură, peisagistică • ţesătură de Kevlar pe spatele palmei stângi ca protecţie la 
tăiere de până la 16 m/sec • datorită ţesăturii nu poate pătrunde murdărie • spatele palmei 
este realizat din pânză de paraşută rezistentă la apă, culoare neon

protejat stânga

EN 407
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ideal pentru silvicultura!

Num. art. Dimensiune CCM RON

297443 9 6 1/6/60
297444 10 6 1/6/60
297445 11 6 1/6/60
297446 12 6 1/6/60

Mănuşă de iarnă Wood
• piele de vită de grosimea 1,1 – 1,3 mm, în acest fel deosebit de rezistentă la frecare şi stabilă 
• piele de calitatea A fără cicatrici şi crăpături, foarte stabilă şi hidrofugă • căptuşită completă cu 
molton, cu protecţie bună împotriva frigului • cu margine tricotată de calitate, în mănuşă nu poate 
pătrunde murdărie sau zăpadă • margine tricotată cu piele integrată pentru protecţia arterelor 
• spatele mănuşii din mătase folosită la confecţionarea paraşutelor, hidrofugă • domenii de 
utilizare: lucrări în pădure, lucrări dure cu solicitare ridicată

Num. art. Dimensiune CCM RON

29810 8 6 1/6/144
29708 10 6 1/6/144

Mănuşă din materiale sintetice acrilice Grippan
• mănuşă din tricot mare (7 gauge) din material sintetic acrilic cu model caroiat pe ambele părţi, din 
PVC - Criss-Cross ambidextre • sistem de prindere bun, excelent pentru obiecte alunecoase

EN 511



Keron Works Winter / zile reci

391

Num. art. Dimensiune Culoare CCM RON

297281 7 galben 6 1/6/72
297282 8 galben 6 1/6/72
297283 9 galben 6 1/6/72
297284 10 galben 6 1/6/72
297285 11 galben 6 1/6/72

Cele mai bine vandute 
manusi de iarna!

Num. art. Dimensiune Culoare CCM RON

297381 7 portocaliu 6 1/6/72
297382 8 portocaliu 6 1/6/72
297383 9 portocaliu 6 1/6/72
297384 10 portocaliu 6 1/6/72
297385 11 portocaliu 6 1/6/72

Mănuşă de iarnă PowerGrab Thermo
• tricotate fin din poliester/bumbac • foarte calduroase, cu captuseala din acryl plus alte materiale 
• imbracate in latex • spatele palmelor si degetele neacoperite • degetul mare acoperit complet 
pentru protectie sporita • textura palmei cu "MicroFinish" • lavabile, asadar protectie impotriva 
alergiilor la latex

fără agăţător SB

Num. art. Dimensiune CCM RON

297582 8 6 1/6/72
297583 9 6 1/6/72
297584 10 6 1/6/72
297585 11 6 1/6/72

Mănuşă de iarnă PowerGrab Thermo W
• mănuşă fină cu 2 straturi cu caracteristici termoizolante extraordinare • căptuşeală interioară din 
acrilat, caldă şi plăcută la atingere (calibrul 10) • la exterior ţesătură neagră din poliester de calibrul 
13 • chiar mai călduroase decât mănuşile de succes PowerGrab Thermo, însă stratul de acoperire este 
similar • strat de acoperire din spumă de latex de calitate superioară • palma şi partea din spate a 
degetelor descoperite • degetele mari complet acoperite • interiorul palmei acoperit cu "MicroFinish" 
(structură superficială similară ventuzelor), astfel extrem de aderente chiar şi în condiţii umede şi uscate 
• prespălate, astfel previne alergiile la latex • domeniu de utilizare: Lucrările în aer liber pe timp de iarnă, 
la care este nevoie de sensibilitatea vârfurilor degetelor

Nou!

EN 511

EN 511

Cu căptuşeală interioară din 
acril, confortabilă şi caldă
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Num. art. Dimensiune RON

297193 9 1/6/60
297194 10 1/6/60
297195 11 1/6/60
297196 12 1/6/60

Mănuşă de iarnă Arktic
• fabricate din piele de bovina, premium • captuseala izolanta din bumbac si lana • asigura 
o temperatura placuta, chiar si in conditii de temperaturi foarte scazute • spatele din bumbac 
negru • cu mansete • finisate  

Thinsulate™ 40 gram*

Num. art. Dimensiune RON

297123 9 1/6/60
297124 10 1/6/60
297125 11 1/6/60

Manusi timp liber Winter Racer
• piele Nappa de capră elastică, moale, prelucrată fin • spatele mănuşii din Spandex elastic, 
negru • manşetă scurtă, bandă elastică, mâna îşi păstrează mobilitatea, murdăria nu cade în 
mănuşă • domenii de utilizare: domeniul curieratului, curăţarea gheţii etc.
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Num. art. Dimensiune CCM RON

29746 11 6 1/6/60

Mănuşă din piele pentru perne Furna Snow
• mănuşă de lucru din piele pentru perne robustă • cu căptuşeală Teddy (acril) pentru protecţie la 
temperaturi scăzute • cu caracteristici ridicate de respingere a apei datorită impregnării  • cu ranforsare 
interioară • dosul din material şi manşeta din pânză deschisă la culoare • domenii de utilizare: potrivită 
pentru munci dure

Num. art. Dimensiune CCM RON

29747 10,5 6 1/6/60
29780 12 6 1/6/60

Mănuşă de iarnă piele completă de vită Icebo
• piele de vită de grosimea 1,1 – 1,3 mm, în acest fel deosebit de rezistentă la frecare şi stabilă 
• piele de calitate A fără cicatrici şi rupturi, stabilă şi hidrofugă • căptuşită completă cu molton, astfel 
cu protecţie împotriva frigului • manşetă lungă, elastică, astfel protecţie pentru artere • mai rezistentă 
prin cusătură dublă • domenii de utilizare: toate lucrările în care mănuşile sunt solicitate foarte puternic
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4 în 1 spray ulei grafit 
(solvent pentru rugină)  173
4-Sezoane Cusca pentru rozatoare  346
 Benzi impotriva bolii  257
• Maner pentru Volan Tractor  212
• prelungitor flexibil  289

A

A6 maşină de tuns  123
Ac   296
Accesorii ALLWEILER  147
Accesorii articole de joacă  267
Accesorii pentru Coase  194
Accesorii pentru galeti alaptare  304
Accesorii pentru lopată din aluminiu 
şi lopată din aluminiu Profi  186
Ace   296
Ace HSW - PREMIUM   296
Ace pentru injecţii  294, 295
Ace pentru injecţii Robins IB  295

cu conector interschimbabil 
din aluminiu  295
cu conector interschimbabil 
din plastic  295

Ace pentru injecţii Robins IBD  294
cu conector interschimbabil 
din aluminiu  294
cu conector interschimbabil 
din plastic  294

Ace Sutura  259
Acoperitoare de ochi pentru vite  73
ActiveGrip mănuşă din tricot fin  376
ActivGrip 503 mănuşi de protecţie  384
AD3EC Vitamine concentrate  338
Adapatoare  148, 163

BIGLAC 55  151
Fonta  144
H10  156
ISOBAC  165
Plastic  145

Adapatoare 
SUEVIA IDEAL  153

Adăpătoare  136, 332
Adapatoare automata de 
pasari  330, 331
Adapatoare BIGLAC 25  151
Adapatoare BIGLAC 55  151
Adapatoare bila AquaGlobe  272
Adapatoare bila AquaGlobe - 1/2“  272
Adapatoare cu bila AquaGlobe  272
Adapatoare cu nivel constant  146, 
147, 151, 314, 315
Adapatoare cu nivel 
constant de apa  146, 314
Adapatoare de pajiste  150, 315
Adapatoare de pajiste BIGLAC 55  152
Adapatoare de pasari  330
Adapatoare din otel INOX  143
Adapatoare din otel INOX E21  143
Adapatoare EuroFarm  143
Adapatoare fonta

Adapatoare fonta  144
Adapatoare G51 din fonta 
emailata cu ventil cilindric  143
Adapatoare H10 cu rezistenta 
antiiinghet si ventil cilindric, 24 V  156
Adapatoare ISOBAC  165
Adapatoare  LA BUVETTE LAKCHO  166
Adapatoare  LA BUVETTE STALCHO  166
Adapatoare nivel constant SN190  148
Adapatoare pentru cisterna  148
Adapatoare pentru Iepuri  353, 354
Adăpătoare pentru păsări 
Rapid Clean  330
Adapatoare pentru porumbei  332
Adăpătoare pentru porumbei  332

Adăpătoare pentru prepeliţe  332
Adăpătoare pentru viţei  15
Adapatoare PREBAC  152
Adapatoare PREBAC ovala  152
Adapatoare S522 din plastic cu 
nivel constant  146, 315
Adapatoare speciala pt Iepuri  353
Adapatoare SUEVIA   153
Adapatoare SUEVIA 10P  153
Adapatoare SUEVIA 25R  154
Adapatoare SUEVIA 370  154, 314

SUEVIA 370  154, 314
Adapatoare SUEVIA IDEAL  153
Adăpătoare ţeavă de racord   274
Adapatoare tip jgheab  163
Adapatoate tip bol, inox  274
Adăpător  143, 144, 146, 147, 314

HP20  157
P20  145

Adăpător cu fund înclinat, cu 
încălzire  163
Adăpător cu fund înclinat din oţel 
inoxidabil  149
Adăpător, cu încălzire  163
Adăpător cu plutitor  146, 147, 314
Adăpător cu plutitor S 1010, 
galvanizat la cald  147, 314
Adăpător din material plastic  145
Adapatori  146, 315

Adapatoare SUEVIA 10P  153
Adapatoare SUEVIA 25R  154
Adapatoare SUEVIA 115  153
ALLWEILER K/2  147
ALLWEILER L/5  147
BIGLAC 25  151
LAKCHO  166
STALCHO  166
SUEVIA 46  154
SUEVIA 1200  154

Adapatori ALLWEILER  147
Adapatori antiinghet  154
Adapatori cu nivel constant  146, 315
Adapatori model SUEVIA   154
Adapatori SUEVIA  154
Adăpost mare  318
Adăpost pentru viţei

CalfHouse Flexbox  26
Adaptor  211
Adaptor Power Pro Ultra  125
Adaptor Power Pro Ultra 230 V  125
Adaptor Y niplu de muşcare  274
adOPT spray adoptare miei  305
Afisaj cu indicator umiditate  197
Afişaj mănuşă pentru copii  369
Afisaj Nivel Umiditate Grane  196
Agrilite Cizme de Protectie  199
Agrobac®-K forte  33
Agrodiar®-K forte  33
Agrolyt®  33, 279
Airtec mănuşi fine  371
Alfred cuşcă pentru rozătoare  347
Aloxan® Silberspray  108, 307
Amerika Dispozitiv contentie  72
Amigo mănuşă pentru mecanici  358
Animal BALLISTOL  172
Anthrolan®-N  108
Antilarva Spray Powder  229
Aparat antirozatoare cu 
ultrasunete Felix  242
Aparat cu radiaţii infraroşii  254, 328
Aparat cu ultrasun. antirozat.  253
Aparat de alungat 
cârtiţele PULSAR  253
Aparat de decorticat acţionare 
manuală  336
Aparat de distrugere a muştelor

EcoKill Inox  228

Aparat de ecornare
GasBuddex  67

Aparat de ecornare GasBuddex  67
Aparat de măsurare a 
umidităţii  196, 197
Aparat de măsurare a umidităţii 
din cereale FSK  196
Aparat de şlefuit dinţi Premium  263
Aparat de taiat cozi  261
Aparat electric de taiat codite  261
Aparat electric de taiat 
codite Engel  261
Aparat electronic pentru diagnoza 
gestatiei la vaci tip HK  8
Aparat Impuscat   253
Aparatoare universala adapatori  144
Aparat pentru diagnoza gestatiei  8, 303

Pentru ovine si caprine  303
Pentru vaci  8

Aparat pentru diagnoza gestatiei 
la ovine KH  303
Aparat pentru distrugerea 
muştelor EcoKill Inox  228
Aparat pentru distrugerea 
muştelor Halley  227
Aparat pentru masurarea 
umiditatii la cereale WDN 1B   196
Aparat pentru masurarea 
umiditatii pentru Fan si Paie  197
Aparat pentru taiat codite  261
Aparat pentru tăierea cozilor cu 
transformator şi suport distanţier  261
Aparat Waikato  63
Aplicator crotalii auriculare  300
Aplicator inele de castrare  258, 306
Aplicator Inel nazal din sarma  269
Aplicator Inel nazal Porcine  269
Aplicator PrimaFlex  300
Aplicator Urechi  302
Appartement curte pentru 
mişcare liberă  346
Appartment Flat cuşcă pentru 
rozătoare  346
Aqua Boy Suport Sticla  352
AquaLine pompă de recirculare  161
Arco masina pe acumulatori  127
Articole de joacă accesorii  267
Articole extra Technovit   103
Articole extra Technovit 
(se comanda separat)  103
Ascutitor Coase BATAVIA  193
Atractant Insecte Halley  226
Automat de hrănire horseGraze  140
Automat de nutreţ  334
Automatic Spray  236
Automat pulbere pentru
 acarieni Cit  236, 339
Aventex Mănuşă de grădinărit  362
AzametiFly  230

B

BALLISTOL
Animal  172
Stichfrei  237
Ulei universal  172

BALLISTOL - Originalul  172
Balsam Beinwellwurzel ENZBORN  50
Balsam cu argila  46
Balsam special cu argila  46
Balsam UDDEROBALM  46
Bandă adezivă

Aluminiu  160
Bandă adezivă din aluminiu  160
Bandă adezivă pentru 
repararea silozului  215
Bandă adezivă siloz  215

Banda anti splay leg   257
Banda gudronata  106

CERTOPLAST  106
Banda gudronata CERTOPLAST  106
Bandaj  102

EquiLastic  109
Bandaj autocolant EquiLASTIC  109
Bandaj cu elastic  102
Bandaj de fixare  102
Bandaj de fixare Fixino  102
Bandaje   102
Bandaj Mullino  102
Bandaj pentru ongloane  102

VETlastic  101
Bandaj pentru ongloane VETlastic  101
Bandaj pentru picioare  102
Bandaj pentru prolaps vaginal  9
Bandaj special Stretchino  102
Bandaj ugere  48
Banda Kromberg  106
Banda pentru ongloane

SILBERTAPE  106
TESA  106
VetTape  106

Banda pentru ongloane SILBERTAPE  106
Banda pentru ongloane VetTAPE  106
Banda TESA  106
Bandeleta reflectorizanta  207
Barieră anti-evadare, set de montare  349
BarrowBag geantă de umăr  213
Baston pentru condus tauri  73
Bastonul pastorului  309
Baton de sare  134
Baton de sare Equisal  134
Baton Mineral-Lick  355
Bazin de adăpare cu plutitor S195, 
emailat  146, 314
Bazin de adăpare din fontă G16  144
Bazin de adăpare din fontă G20  143
Bazin de adăpare din fontă N20  148
Bazin de adăpare fontă N20  148
Bazin de adăpare N20, emailat  148
Bec economic Incalzire  255, 329
Bec Incalzire Infrarosu  255, 329
Bec Infrarosu d.Sticla Rezist.  255, 329
Bec infrarosu economic  255, 329
Becuri  12 V  210
Becuri Halogen  208
Biberon  22
Biberon din cauciuc pentru sticlă  19
Biberon pentru viţei Excal  20
Bidoane pentru alaptare  22
Bidon

Speedy Feeder  20
Bidon de alaptare vitei SPEEDY  20
Bidon lapte  62
Bidon pentru hrana solida  22
Bidon pentru lapte şi furaje uscate  22
Bidon pulverizator  44
Bidon pulverizator   44
Bidon pulverizator UDDERO  44
Bidon SHOOF  65

SHOOF  65
BigBag ieşire  198
Big Drencher  21
BigScreen termometru pentru 
febră  260
Big Softy suzetă  18
BioAcarid  232, 339
BlauDes  107, 307
Blauspray  108, 307
BLITZ pistol asomare bovine  260
BlocBox metal  247
Bloc Box plastic  247
Bloc de momeală RatStop DF  250
Bloc din ceară  303
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Bloc RatStop DF  250
Boarmate™ Spray feromoni vier  280
Bol MAXI-HOPPER  277
Bol MINI HOPPER  277
BOMBER Spray muste  233
Bomb Vaci  234
B-oral  35
Borsetă VetBag  52
Boxa transport pasari  337
Branţ  200
Branturi  199
Bratara  185
Bratari de marcaj  131
Bratari de marcaj cu scai  131
Brau de berbeci pentru marcat oi  303
Bride de Montare  273
BrodiPads  249
BromaCereal momeală proaspătă  249
bucla rotunda  223
Burete pentru curatat  60
Butuc din lemn  105

C

Cablu antiinghet  158, 160
Cablu de legatura  211
Cablu fierastrau  68
Cabluri de legatura  211
cablu sarma cu 3 bucle  225
cablu sarma cu bucla si carlig  225
Cadran Cantar Suspendat  169
Cage Trap ALIVE Predator  246
Calf Drencher  21
Calf Feeder Excal  20
CalfHouse Flexbox  26
CalfHouse Master Plus  25
CalfHouse Premium  24
CalfHouse Premium 5  27
Calz-o-Phos Bolus 80  34
Calz-o-Phos Premium  34
Cameră de grajd OnlineLink  2
Cantar de masa  167
Cantar de masa digital   167
Cantar Digital  168
cantarire  169
Cantarire   169
Cantar suspendat  168
Cantar suspendat DigiScale 1000  168
Capastru  79
Capastru   79
Capastru bovine  79
Capastru pentru bovine  79
Capastru pentru oi sau berbeci  310
Capastru pentru tauri  79
Capastru transport  79
Cap Bila  Cuplare  212
Capcană de captură în masă 
a şobolanilor Alive  246
Capcană de tăuni TaonX  238
Capcană EcoRat  247
Capcana insecte

Twister  241
Capcană pentru muşte FlyCage2  239
Capcană pentru şoareci

Luna  243
Snapper  243

Capcană pentru şoareci Luna  243
Capcană pentru şoareci Snapper  243
Capcană pentru şobolani Luna  243
Capcană pentru şobolani 
RatStop Snapper  243
Capcana tub VoleX ALIVE  252
Capcana Volex Baden  252
Capcana VoleX Baden  252
Capcana Volex Bayern  252
Capcana Volex Bayern   252

Capcana Volex Holland   252
Capcana VoleX Holland  252
Capcana Volex John   252
Capcana VoleX John  252
Capcana VoleX Wolff  252
Capcana VoleX Wolff   252
Cap mobil de tuns Wellington  313
Capsule Ferrovital®-K  37
Capsule Oregastrol®-akut  37
Capsule Probicol®-K  37
Carabiniera  89, 91
Carabiniera cu surub  91
Caractere pentru Ciocane  286
Caractere pentru ciocane tatuat  286
Caractere pentru clesti tatuat  287
Caractere pentru clesti tatuat   287
Carlig  181
Carlig cu toarta de agatat  93
Carlige de fixare  215
Carlig Lant  93
Carlig Obstetrical  257
Carlig pentru Bara Instrumente  93
Carligul pastorului ptr prindere  309
Caseta de conectare prin cablu  211
Căşti de protecţie  204, 205
Căsuţă hrănitor porumbei  333
Catarama  89
Cataramă de carbon  218
Cateter  280, 281, 282
Cateter cu bucsa  41
Cateter cu inel  41
Cateter dilatator  41
Cateter extractor   41
Cateter extractor de tumori  41
Cateter FoamTip  282
Cateter FoamTip Euro Farm  280
Cateter FoamTip Pre-Lubrifiat  282
Cateter Melrose  281
Cateter Spiralat  280, 281
Cazma  182
Cazma profesionala  182
ceara pentru centura de condus  173
Ceara pentru curele de transmisie  173
Ceara pentru deplumare  337
Ceara RAIDEX  303
centura cu clichet

din 1 piesă  219
Centură de prindere  218
Centură de prindere cu cataramă

din 1 piesă  218
din 2 piese  218

centura de ridicare  223
Centura insamantare „A.I Buddy „  280
Centura insamantare „A.I Buddy“  280
centura poliester

din 2 piese  218
Centura Poliester  221
Chemex mănuşi pentru chimicale  385
Chinga automata  219
Chingă de fixare  216
Chingă de prindere cu clichet 
cu mâner lung  216
Chinoseptan® Blauspray  108, 307
Chinoseptan creme ingrijire   109
Chinoseptan® Puderspray  108, 307
Chinoseptan® Zinkoxid Spray  108, 307
Cilindru cu kit de reparatii  289
Cilindru cu kit pt reparatii  289
Cilindru de rezerva  290
Cilindru de Rezerva  290
Cilindru pentru muşcat  267
Cilindru rezerva fara gradatii  289
Ciocan de potcovit  100
Ciocan pentru copite  99
Ciocan Tatuare  286
Ciocan Tatuare Standard  286

CIR Cow Bomb  234
CIT Automatic Spray  236
Cit automat pulbere pentru 
acarieni  236, 339
Cit Bremsentod spray de protecţie   235
CIT Furnici - Viespi  235
Cit KeinStich  237
Cit MicroCaps  234
Cit moartea muştelor de grajd  234
CIT Pest Powder  234
Cit spray împotriva moliilor  236
Cit spumă contra viespilor  235
Cit ţânţari  237
Cizme  200, 201, 202
Cizme de lucru Dunlop Dee  203
Cizme de Protectie

Agrilite  199
Cizme de Protectie 

Thermolite  199
Cizme de protecţie

Dunlop Purofort S5  201
Dunlop Purofort+ S5  201
Dunlop Purofort Thermo+ S5  202
StepliteX  200

Cizme izolate termic  202
Cizme pentru agricultură  200
Cizme termoizolate

Dunlop Blizzard  202
Clam Shell, set de maşini pentru tuns 
animale  126
Classic de Luxe - Adapatoare

Adapatoare  352
Classic De Luxe  352

CLAUFIT
Tinctură de protecţie a 
copitelor  107, 308

ClawPlus Solutie pentru 
ingijire ongloane  111
CleanSpray Constanta  128, 312
Clema coada  74
Clema pentru coada bovine  74
Cleme Despartitoare  92
Cleste aplicator Twintag  301
Cleste crotaliere MultiFlex  302
Cleste crotaliere tip DUO  301
Cleste de castrare pentru miei  306
Cleste de castrat

Tauri  75
Cleste de intarcat  70
Cleste Dinti Purcei  264
Cleste Knipex  100
Cleste Knipex mare  100
Cleste lateral pentru unghii   100
Cleste pentru crestare urechi  288
Cleste pentru inele nazale tauri  70
Cleste pentru inel nazal  71
Cleste pentru potcovit  100
Cleste pentru potcovit KNIPEX  100
Cleste pentru unghii  100
Cleste tip crocodil  100
Cleste tip Drehbulli  71
Clesti Tatuaj, calitate germana  287
Clocitoare automată

Covatutto 16 L digital  327
Covatutto 24 digital  326
Covatutto 108 digital  326
Covatutto 162 digital  326

coada  190, 191
Coada  185, 190, 191, 192
Coadă  190, 191
Coada Cazma  191
Coadă de lopată  191
Coada Furca  191
Coadă furcă de bălegar  190
Coada grebla gradina  192
Coada Matura  192

coada pentru furca fan  192
coada pentru lopata  191
Coada pentru matura, fara con  192
Coada pentru Razuitor  192
Coarda pentru extras vitelul   7
Coase  193
Coase Echter Hahnkopf  193
Coase ECHTER HAHNKOPF  193
Coase Profi  193
Coase rabatabile WETTSCHIFF  193
Coase WETTSCHLIFF  193
Colector lapte  63
Combinezon de protecţie chimică  283
Compresa Absorba  102
Comprese  102
Concentrat antimusca

CyperFly  232
Concentrat antimusca CyperFly  232
Concentrat antimusca tc-KILL  231
Concentrat de apărare WildStop  242
Concentrat lichid

MilbaStop Ultra  232, 339
Concentrat pentru adăpare 
după fătare LaktaStart   34
Concentrat pentru muştele 
de grajd CyPhos  231
Conector de liţe în cruce Litzclip®  324
Conector de liţe Litzclip®  324
Conector de liţe T Litzclip®  324
Constanta

CleanSpray  128, 312
CoolSpray  128, 312

constantaRodeo AR2 maşină 
de tuns cai  120
CoolSpray Constanta  128, 312
Cornier de protecţie  222
Cornier de protecţie PVC  222
Corzi de rezerva pentru extracto  6
Coteţ animale mici Fortuna  344
Coteţ de găini  343

Florentina  342
Coteţ de iepuri XXL  347
Coteţ de raţe şi gâşte Duck Town  343
Coteţ pentru animale mici  344
Cotiere de protectie la muls  52
Covatutto 16 L automat de clocire  327
Covatutto 24 clocitoare automată  326
Covatutto 108 clocitoare automată  326
Covatutto 162 clocitoare automată  326
CoverBase combinezon de protecţie   283
Covoraş din cânepă pentru 
rozătoare din ordinul Rodentia  351
Covor dezinfectie  110
Covor dezinfectie ongloane  110
CowCleaner  115
CowCleaner Duo maşină de 
curăţat vacile  114
CowCleaner Swing  115
Creion de ecornare  68
Creion de marcaj  130, 285
Creion de marcaj TopMarker  129, 284
Crema cu galbenele ENZBORN  50
Crema de maini ENZBORN  50
Crema Melkfett Enzborn plus  50
Cremă naturală pentru mulgere EUTRA  51
Crema pentru ingijire ongloane  109
Crema pentru îngrijirea ugerului NJP 
Liniment  45
Crema pentru uger EUTRA  47
Crema Pferdesalbe EIMERMACHER  50
Creta pentru Tabla de scris  171
Crotalii auriculare  300, 301, 302
Crotalii auriculare PrimaFlex  300
Crotalii Bovine Multiflex D  302
Crotalii DUO de tip lama  301
Crotalii gat 
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SMALLPLUS+MEDIPLUS  301, 317
Crotalii Twin  301
Cryogen-X® Seturi cutite  122
Ctiti pentru unghii  308
Cuib de depunere a ouălelor  344
Cuib de porumbei, material plastic  333
Cuib depunere ouă FORTUNA  344
Cuib pentru ouat  343
Curea contentie picioare  9
Curea cu clichet Tie-down

din 2 piese  218
Curea cu clichet Tie-Down  218
Curea de gat  310
Curea de picior Standard  9
Curea pentru marcaj la gat  132
Curea sintetica pentru animale  85
Curea Tie-down  218
Curea tip Alfa   86
Curele cu clichet Tie down

din 1 piesă  219
Curele de Siguranta pentru Scari  221
Curele pentru talangă  133
Curele Ratchet Tie-down   216
Curele Tie-down  219, 220
Curele Tie-down Action  220
Cursa ALIVE Predator  246
Cursă de prins cârtiţe vii  245
Cursă de prins şoareci vii  244, 245
Cursă de prins şobolani vii  245
Cursa MultiPrindere pt Sobolani  246
Cursa pentru Soareci si Sobolani

Luna  243
Cusaca pentru rozatoare

Fred  347
Cusca 4-Sezoane pentru rozatoare

4 anotimpuri  346
Cuşcă Liberty pentru rozătoare 
din ordinul Rodentia  348
Cusca mare pentru vitei  27
Cuşcă pentru animale 
mici OUTDOOR  351
Cusca pentru rozatoare

Alfred  347
Cuşcă pentru rozătoare

Appartment Flat  346
Freetime  348
La Vita Duo  345

Cuşcă pentru rozătoare 
din ordinul Rodentia Buddy  347
Cuşcă pentru rozătoare La Vita Duo  345
Cusca pentru viţei

CalfHouse Master Plus  25
CalfHouse Premium  24

Cuşcă rozătoare La Vita XL  345
Cusca sarma/prindere soareci vii  245
Cusca sarma sobolani vii ALIVE  246
cusca soareci  245
Cusca Soareci prinsi vii   245
Cu sistem de basculare  149
Cutie capcană

Predator Alive ecoflex  246
Predator Alive flex  246

Cutie de furaje pentru adăposturi 
de viţei  29
Cutite rezerva pentru ECONOM II  121
Cuţit pentru copite SuperProfi  97
Cutit pentru unghii  99

DICK  99
CyPhos concentrat pentru 
muştele de grajd  231
CyroMax 50 SP substanţă 
contra muştelor  229

D

Design Mănuşă de grădinărit  365
Desino Jod spray de dezinfecţie  47
Despartitoare R  92
Despartitoare-R  92
Detector de calduri

Vaci  8
Detector de mastită 4QMast  41
Detector mastita   41
Detector Sarcina  256
Detector Sarcina HK 

pentru porcine  256
Detergent de mâini cu particule 
abrazive  49
De unica folosinta

 VETtop  13
Vinyl  12

Dezinfectant
INTERKOKASK® SPRAY  111, 337
RHODASEPT®  111

Dezinfectant peliculă UdderoDIP  43
Dezinfectant pentru grajduri  111
Dezinfectant pentru grajduri 
RHODASEPT®  111
Dezinfectie maini  51, 259
DICK

Cutit pentru potcovit  99
Pila de ascutit  98
Raspila  99

Difuzor  178
Diluant pentru sperma de vier  282
Disc abraziv  95, 96

6 Cut / 3 Cut  94
Disc abraziv   96
Disc abraziv PHILIPSEN  96
Disc abraziv Standard  95
Disc abraziv tip Super  96
Disc de tăiere a ongloanelor P4 Profi  95
Disc pentru tăierea ongloanelor P6  94
Dispersor de paie presate  265
Dispozitiv contentie bovine  72

galvanizat  72
Dispozitiv contentie bovine inox  72
Dispozitiv de administrat capsule  37
Dispozitiv de contentie bovine  74
Dispozitiv de intarcat

Metal  70
Müller  69

Dispozitiv de intarcat 
KRAUSE  70

Dispozitiv de intarcat bovine
Müller 2010  69

Dispozitiv de intarcat KRAUSE  70
Dispozitiv de intarcat Müller  69
Dispozitiv de introdus pastile  306
Dispozitiv de prins viespii VespaNo  238
Dispozitiv de ridicat  10
Dispozitiv de ridicat vaci  10
Dispozitiv HK flexibil  5
Dizpozitiv Castrare, inox  256
Dop pentru hranitori  138
Dop pentru mansoane de muls  64
Dopuri de protecţie a auzului  206
Dozator  297, 298
DRENCH - DRENCH - MATIC  293
Drencher  20, 21
Drencher pentru miei sau iezi  305
DRENCH - MATIC HSW  293
Driver mănuşă  360
Duck Town coteţ de raţe şi gâşte   343
Dunlop Blizzard cizme termoizolate  202
Dunlop Dee cizme de lucru  203
Dunlop Pricemastor  203
Dunlop Purofort S5 Cizme 
de protecţie  201

Dunlop Purofort+ S5 Cizme de 
protecţie  201
Duo termo-adăpătoare  164

E

Easy Drencher  21
EasyGrip mănuşi ţesute  372
EASY PAN Hranitoare Purcei  277
Eco folie pentru eliminarea 
muştelor din grajd  241
ECO - MATIC  291
ECO - MATIC HSW  291
EcoRat capcană  247
Ecornator  66, 67, 68
Ecornator   66
Ecornator Buddex   66
Ecornator Buddex cu baterii   66
Ecornator cu gaz

D-Horn  68
Ecornator cu gaz 

Portasol 3  67
Ecornator cu gaz D-Horn  68
Ecornator retea  66
Eco rolă pentru eliminarea 
muştelor din grajd  240
Element de extindere  349
Element de introducere bolus  34, 75
Element de introducere pentru 
magnet cuşcă  34, 75
Eliminator Electric Green Line  227
Eliminator Electric HALLEY  226
Eliminator Electric Insecte

Halley  227
Eliminator Electric pt Insecte 

Halley  226
ENZBORN Beinwellwurzel balsam  50
Epilator par uger Preventa  59
Etrier de protecţie  274
EUTRA

Cremă naturală pentru mulgere  51
Crema pentru uger  47
Unsoare pentru uger semilichidă  47

EUTRA opreste diareea  35
EUTRA supliment nutritiv  35
Extractor  5, 6, 7
Extractor de tip Vink  7
Extractor (forceps) pentru miei  304
Extractor HK 2060  5
Extractor Porci   257
Extractor SECURPART  7
Extractor vitei  5, 6, 7
Extractor vitei cu mecanism 2020  6
Extractor vitei cu mecanism 
2020 si suport din plastic 
special si brate din otel  6

F

Faras si perie mana  176
Far de Mana STANDARD  212
FarmClipper 3 maşină de tuns  121
FastHeat Digital  31
Felix Sistem Ultrasonic  242
FERROVITAL®-K  36
Fes anti-mirosuri  52
FFP2D Masca de Respirare  207
Fierastrau pentru taiat coarne

TECNALL  68
Filtre de lapte   60
Filtre de lapte tip tub  60
Filtre de lapte tip tub SANA  60
Filtru pentru bidon lapte  61
Filtru pentru bidon lapte SANA  61
Firastrau TECNALL electric  68
Fixare pe cap  204

Fletex mănuşă din latex   386
Florentina poulailler  342
FlorGardo mănuşă de grădinărit   368
FlowerPower Mănuşă de grădinărit  365
FlyAttack Fly Concentrate  231
FlyCage2 capcană pentru muşte  239
Fly Catcher FLYMASTER  239
FlyGold ULTRA Bait Granulate  230
FLYMASTER  239
FlyMaster Foaie Flypaper  241
FlyMaster şnur pentru dispozitivul 
de prindere a muştelor  239
Fly UltraStop  228
Foaie Flypaper  241
Foarfeca de taiat unghii  308
Foarfeca de tuns oi  310
Foarfeca FELCO   308
Foarfeca incovoiata  101
Foarfeca pentru marcaje  130
Foarfeci de taiat unghii la oi  308
Folie pentru eliminarea muştelor 
din grajd Eco  241
Forceps Castrare pentru Purcei  258
Forceps Obstetrical  257
fortissimo magnet-colivie  76
Fortuna coteţ animale mici   344
FORTUNA cuib depunere ouă   344
Fotometru SDM 1  281
Franghie cu troliu  224
Frânghie Sisal  265
Franghii Poly  214, 225
Fred cuşcă pentru rozătoare  347
Freetime cuşcă pentru rozătoare  348
frunax DS impotriva Sobolanilor  251
Frunax Momeala Sobolani f+d  251
Funie  79, 80, 225
Funie   80
Funie pentru constructii  80, 225
Funie pentru transport bovine  80
Funie pentru transport tauri  80
Funie vitei  80
Furca  181, 182, 183, 184, 185
Furcă  182
Furca ABT Standard  183
Furca ABT STANDARD  183
Furca ABT STANDARD - balegar 
si asternut  183
Furca asternut  181
Furcă de bălegar  182
Furcă de însilozare  182
Furca ERNTEKONIG  183
Furca ERNTEKÖNIG  183
Furca ERNTEKONIG pentru 
balegar si asternut  183
Furca Gunoi  181
furcasmoala  184
Furci  182, 185
Furtun de lapte PVC  64
Furtun lapte   64
Furtun principal lapte   64
Furtun principal lapte din PVC  64
Furtun pulsator  64
Furtun pulsator   64
Furtun pulsator dublu  64

G

G16 bazin de adăpare  144
G20 bazin de adăpare  143
Galeata  28, 178
Galeata Apa  178
Galeata balegar  179
Galeata cu suzeta  16
Galeata cu suzete pentru 
alaptat miei  304
Găleată de adăpare  15
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Găleată de adăpare material plastic  17
Galeata de adapare pentru pasari  330
Găleată de adăpat tablă 
pentru agăţare  17
Galeata de alaptare vitei  17
Găleată de construcţii  178
Găleată de furaj şi apă  137
Găleată de grajd  178
Găleată de grajd şi construcţii 
Jumbo  178
Găleată de miei  304
Galeata igienica de alaptare  16
Galeatapentru alaptare miei  304
Galeata pentru alaptat miei  304
Găleată pentru hrană  137
Găleată pentru muls  62
Galeata Uz Multiplu  28, 178
Garden Secret Mănuşă 
de grădinărit  362
Garnituri inelare  17
GasBuddex Aparat de ecornare  67
Geantă

BarrowBag  213
GoBag  213

Gel lubrifiant   8, 282
Gel lubrifiant Vet Gel  8, 282
Gelpad RatStop DF  250
Gel pentru dezinfectie maini  51, 259
Gel pentru uger  46
Gel pentru uger KerbaMint  45
Girofar  208
Gnitter Mănuşă pentru 
mecanică fină  370
GoBag geantă  213
Granule momeală muşte  230
Graphix Manusi  361
Grau otravit  253
Grau otravit Ratron  253
grebla  189
Grebla  190
Greblă  190
Grebla arcuita din plastic  189
Grebla Arcuita din Plastic  189
Grebla balegar   179
Grebla cu piedica  190
Greblă de frunze  190
Grebla de Gradini  189
Grebla de Plastic de Gradini  189
Grebla Fan  189
Grebla Fan FIX  189
Grebla Fan Metalica  189
Grilaje detaşabile  318, 319
Grippan mănuşi din fibre 
sintetice acrilice  390
GROW FEEDER MAXI  278

H

H10 Adapatoare   156
Halat de unica folosinta  13
Halley 2100

HALLEY 2138  226
Halley 2138  226
HAND POWER PULLER  224
Hartie indicatoare mastitest  40
Hartie pentru curatit ugere  39
Hartie StimuCLEAN pentru ugere  38
Hartie UdderoClean pentru ugere  38
HENKE - JECT TBC HSW  292
Higrometru  169
Himalaya-Leckstein*  355
HK Detector Gestatie  256
HokoEx  229
HP20 adăpătoare  157
Hranitoare  135

HangOn  136

Hranitoare automata  278
Hranitoare automata 
Grow Feeder Maxi  278
Hranitoare automata pasari  335
Hranitoare automata Purcei  278
Hranitoare automata purcei TR-5  278
Hranitoare cu bol purcei

MAXI - CLICK  277
Hranitoare de colt  135
Hranitoare din plastic HangOn 8 l  136
Hranitoare din plastic HangOn 13 l  136
Hranitoare dreptunghiulara  138, 139
Hranitoare manzi  135
Hranitoare mare cu grilaj  136, 316
Hranitoare pe colt  138
Hranitoare pentru Iepuri  351
Hranitoare pentru porumbei  332, 333
Hranitoare purcei

otel inoxidabil  276
Hranitoare purcei cu bol 
Mini Hopper Pan  277
Hranitoare Purcei MINI-CLICK

EASY PAN  277
Hranitoare purcei Mini-Piglet  276
Hranitoare Purcei MINI-Piglet

MINI-Piglet  276
Hranitoare semirotunda  138
Hranitoare vitei  135, 315
Hranitori de pasari  334
HSW DRENCH - MATIC  293
HSW DRENCH - MATIC 
Model 2005   293
HSW - ECO Ace de uz veterinar  296
HSW ECO - MATIC  291
HSW ECO - MATIC  cu furtun  291
HSW FERRO - MATIC  290
HSW HENKE - JECT TBC  292
HSW MULTI - MATIC   290
HSW NORM-JECT®  299
HSW NORM-JECT® ace de 
unica folosinta  299
HSW Safe-Matic®  292
HSW SAFE-MATIC®  292
HSW UNI - MATIC   292
HSW VET - MATIC  290
Husă de protecţie termică 
pentru sticle de băut  353

I

Ieşire pentru BigBag  198
Iesle  140, 141, 142
Iesle de pasari pentru iarba  265, 332
Iesle lungă pentru furaj  29, 136, 316
Iesle pătrată  141
Iesle pătrată pentru cai  141
Iesle pe colt  140
Iesle pentru fan  139, 140, 316
Iesle pentru fân  139, 140, 265, 316
Iesle pentru fân, mare  29, 140
Iesle pentru furaj  136, 138
Iesle pentru Iepuri  351
Iesle pentru usa  351
Iesle rotundă  142
Împingător apă premium  179
Împingător apă Premium  179
Impulsiometru

Magic Shock Handy  78
Magic Shock PRO 2000  78
Torero 2000  77
Torero Classic  77

Impulsiometru   77
KAWE  77
KAWE 21  77
Magic Shock PRO 1500  78
Magic Shock PRO 2500   78

Impulsiometru KAWE  77
Impulsiometru KAWE model 21  77
Impulsiometru PICADOR  77
Incaltitor lapte cu Teflon  32
Încălzitor de lapte pentru viţei

FastHeat Digital  31
Incalzitor lapte  32

FastHeat  31
Incalzitor lapte FastHeat  31
Incalzitor Radiant Profi  254, 328
Inchizatoare cu siguranta  89
Incubator 

BIG  326
MAXI  327
MINI  327

Incubator BIG  326
Incubator MAXI  327
Incubator MINI  327
Inel  91
Inel de ros pentru purcei  266
Inel de Suspensie cu toarta  93
Inel din plastic  338
Inele de Castrare   258, 306
Inele nazal din sarma  269
Inele nazale  70, 71
Inele spirale  338
Inele tip Drehbulli  71
Inel nazal  71
Inel nazal de intarcat

Saugstop  70
Inel nazal Porcine  269
Instrumente obstetricale 
VINK „Model Bayern“  7
Instrument obstetrical  7
Instrument obstetrical HK 2020 
cu suport din material plastic  6
Instrument obstetrical VINK  7
Instrument obstetrical VNK  7
INTERKOKASK® SPRAY 
dezinfecţie  111, 337
INTERLAC PECTIN opreste diareea  35
Intrânduri ţeavă de racord  273

J

Jgheab de adăpare cu plutitor 
din material plastic S471  146, 315
Jucării pentru porci  266
JumboXL rolă de prindere muşte  240

K

K-ALBA Stall Fly Agent  230
Kannibal-Spray Odokan  262
KeinStich Cit  237
KerbaDip Lacto  43
KerbaWasch  39
Kit AVLink  3
Kit camere video  2
Kit de camere video pentru grajd  2
Kit de montare  28
Komfort pulverizator  51
Krypton Far de Mana  212

L

LaktaStart concentrat pentru 
adăpare după fătare   34
Lamă  117, 118, 311
Lamă pentru copite şi ongloane  97
Lamă pentru ongloane  97
Lame Chirurgicale  258
Lampa antimusca

MINIKILL  228
Lampa antimusca EcoKill  227
Lampa antimusca ECOKill

Lampa antimusca ECOKill  227
Lampa antimusca HAFTKill  227
Lampa antimusca MINIKill  228
Lampa de Coada  210
Lampa de Incalzire  254, 328
Lampă de mână LED  212
Lampa Incalzire Infrarosu  255, 329
Lampa Incalzire  Rezistenta  255, 329
Lampa Infrarosu  255, 329
Lampa Infrarosu Philips  255, 329
Lampi  210
Lână de lemn pentru curăţarea 
ugerului  38
Lant de iesle  88
Lanţ de legat la iesle  88
Lant de tip Grabner  87
Lanterna Multi Spot  212
Lant la metru  90
Lant pentru capre  88
Lant pentru taurasi  87
Lant pentru vaci  88
Lant pentru vitei sau capre  88
Lanturi  81, 82, 83
Lavete hartie UdderoClean  38
La Vita spaţiu de mişcare liberă  345
La Vita XL, cuşcă rozătoare   345
Legătură de picior  9
Litzclip®

Conector de liţe  324
Conector de liţe în cruce   324
Contector de liţe T  324
Set reparaţii  324

Logger mănuşi pentru 
motoferăstrău  389
Lopata  186, 187, 188
Lopată  176, 187
Lopata Aluminiu  186
Lopata Aluminiu Profi  186
Lopată de cereale  187
Lopată de zăpadă  187
Lopata grane  187
Lopată pentru cărbuni  176
Lopată pentru nutreţ  170
Lopata Porumb  187
Lopeti  186
Lopeti - aluminiu  186
Lubrifiant uz multiplu  173
Lubrosan® - Cs  45
Lubrosan® spray  46
Lumină de noapte infraroşie  3
Lumina Spate Traverse  210

M

MadGrip Garden Mănuşă 
de grădinărit  366
Magic Shock  78
Magic Shock PRO 1500  78
Magic Shock PRO 2000  78
Magic Shock PRO 2500   78
Magnet-colivie  76
Magnet cu carcasa  76
MalGardo Manusi Gradina  367
Maner  175, 194
Maner Coasa  194
Maner de bisturiu  258
Maner din lemn  194
Mâner doză spray

SprayMaster  129, 284
Mâner doză spray SprayMaster  129, 284
maner pentru ciocan  190
Maner pentru Razuitor balegar  192
Maner pliabil  258
maner topor  190
Manşete de protecţie Oxford  52
Manşete de protecţie Softshell  52
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Manşoane din silicon pentru 
mameloane  42
Mansoane pentru muls  65
Manta de pastor  309
Mănuşă

MadGrip  375
MadGrip Knuckler  375
PowerGrab  378
PowerGrab Katana  388
PowerGrab Plus  378
Soft N Care Landscape  364
WithGarden Premium Foresta  364
WithGarden Premium Luminus  364

Mănuşă Artos   383
Mănuşă completă din piele de porc 

Driver  360
Mănuşă completă din piele de 
vită Yelltor  380
Mănuşă completă din 
piele Menor  381
Mănuşă de copii

Kids  369
Mănuşă de grădinărit

Aventex  362
Design  365
FlorGardo  368
FlowerPower  365
Garden Care  366
Garden Secret  362
MadGrip Garden  366
Rose Garden  363

Mănuşă de grădinărit Garden Care  366
Mănuşă de grădinărit Landscape  364
Mănuşă de iarnă

Furna Snow  393
PowerGrab Thermo  391
PowerGrab Thermo W  391
Winter Racer  392
Wood  390

Mănuşă de latex ProLaTex  363
Mănuşă de lucru

ProNit Plus  374
Mănuşă de protecţie contra tăierii

Safe 5  388
Mănuşă de protecţie contra 
tăierii Safe 5  388
Mănuşă din bumbac Dermatex   373
Mănuşă din latex Fletex  386
Mănuşă din latex natural Fletex  386
Mănuşă din piele Boss  359
Mănuşă din tricot de bumbac  373
Mănuşă din tricot fin ActiveGrip  376
Mănuşă din tricot fin FineGrip  379
Mănuşă MadGrip  375
Mănuşă MadGrip Knuckler  375
Mănuşă mecanică fină

Techno  370
Mănuşă Nytec  373
Mănuşă pentru copii KIDS   369
Mănuşă pentru mecanică fină

Gnitter  370
Nytec  373

Mănuşă pentru mecanici
Amigo  358
MechanicPad  357
Spider  357

Mănuşă PowerGrab  378
Mănuşă PowerGrab Plus  378
Mănuşă ProNit Plus  374
Mănuşă Yelltor   380
Manusi  382

Active Grip Advance  377
Active Grip Lite  377
Gaucho  361
Rancher  359
Vinex  387
Winter Racer  392

Manusi Active Grip Advance  377

Manusi Active Grip Lite  377
Manusi Artos din piele sintetica  383
Manusi BluNit nitril  385
Manusi Calarie

Okuda  360
Manusi de iarna 

Icebo  393
Mănuşi de nylon fine

Premium Plus  371
Mănuşi de protecţie ActivGrip 503  384
Mănuşi de protecţie PVC Protecton  386
Manusi de unica folosinta  13, 283

Latex  12
 VETbasic  12, 13, 283
 VETtop  13, 283

Manusi de unica folosinta 
Latex  12

Mănuşi de unică folosinţă
Nitril Basic  11, 55

Mănuşi de unică folosinţă din latex  12
Mănuşi de unică folosinţă din vinil  12
Manusi de unica folosinta Latex  12
Manusi de unica folosinta 
VET Basic  13, 283
Mănuşi din fibre sintetice 
acrilice Grippan  390
Mănuşi din nitril

ProNit  374
Mănuşi din nitril Blunit  385
Mănuşi din nitril Milkmaster  11, 55
Mănuşi din piele de Napa  359
Manusi din Piele de Vaca

Worker  380
Mănuşi din piele tapiţată Furna  383
Mănuşi din piele tapiţată 
Furna Snow  393
manusi doamne  381
Mănuşi fine

Airtec  371
SmoothGrip  372

Manusi Furna  383
Manusi Furna Snow  393
Manusi Gaucho  361
Manusi Gradina Barbati

MalGardo  367
Manusi Gradina BelGardo  367
Manusi Iarna

Arctic  392
Manusi Iarna Arctic  392
Manusi Icebo  393
Manusi Junior  368
Manusi latex Protex  387
Manusi Nitril ProNit  374
Mănuşi pentru chimicale

Chemex  385
Mănuşi pentru copii

Junior  368
Manusi pentru Doamne

BelGardo  367
Mănuşi pentru gospodărie, 
din latex Protex  387
Mănuşi pentru gospodărie Protex  387
Mănuşi pentru motoferăstrău Logger  389
Mănuşi pentru sudori Weldex  389
Manusi ProLaTex  363
Manusi PVC Protecton  386
Manusi Rancher  359
Mănuşi standard din piele de porc  381
Manusi Sudura Weldex  389
Mănuşi ţesute EasyGrip  372
Manusi Timp Liber

Graphix  361
Sport  358

Manusi tricotate Grippit  379
Mănuşi tricotate Grippit  379
Mănuşi universale din nitril  11, 55
Manusi VET Basic  12, 13, 283
Manusi veterinare  13

Manusi VET TOP  13, 283
Mănuşi Worker

Worker  380
Marcator din creta  171
marker negru  301
Masca pentru bovine  73
Masina constantaRodeo  119
Masina cu acumulatori

Onyx  128
Maşină de curăţat vaci

CowCleaner  115
Maşină de curăţat vacile

CowCleaner Duo  114
Masina de curatit pene  337
Masina de tuns

Clam Shell  126
ECONOM II  121
Golden A5  122
max45  126
PowerMax  123
PowerPro Ultra  125
Rex  126

Masina de tuns 
Avalon  128
Styling III  127

Maşină de tuns  117, 118, 311
A6  123
Adelar  127
Arco  127
FarmClipper 3  121
PRO600i  124
PRO3000i  124

Maşină de tuns alimentată la priză  126
Maşină de tuns animale de 
mare putere cu acumulatori  124
Masina de tuns Avalon  128
Maşină de tuns caii

constanta4  118
constantaRodeo  119
constantaRodeo AR2  120

Maşină de tuns caii constanta4  118
Maşină de tuns cu acumulator  127
Maşină de tuns cu acumulator 
Adelar  127
Maşină de tuns cu baterie/priză  124
Masina de tuns ECONOM II  121
Masina de tuns Golden A5  122
Maşina de tuns în reţea Rex  126
Masina de tuns oi   312
Masina de tuns oi 200 W  312
Maşină de tuns oile

constanta4  311
Maşină de tuns oile constanta4  311
Masina de tuns Oster PowerMax  123
Masina de tuns Styling III  127
Maşină de tuns vitele

constanta4  117
Maşină de tuns vitele constanta4  117
Masina Onyx  128
Masina pe baza de acumulatori  127
Masina profesionala   313
Masina profesionala max 45  126
Masina Wellington profesionala  313
MASTA - KILL  233
MASTA-KILL spray ucigaş de insecte  233
Material de coasere Perlon  259
matura  174
Matura  174
Mătură  174, 175
Mătură din paie de orez  175
Matura Fire Otel  174
Matura pt strada  174
Matura Strada COMPACT  174
Matura Strada Kompakt  174
Matura strada Piassava  174
Matura Strada Piassava  174
Mături de stradă  174
MAXI-CLICK hranitoare cu bol  277

MechanicPad Mănuşă pentru 
mecanici  357
Merk III, diluant sperma vier   282
MicroCaps Cit  234
MilbaStop Ultra  232, 339
Milkmaster mănuşi din nitril  11, 55
Minge pentru purcei ANTI - STRES  267
Minge pentru ros  266
MINI-Piglet, Hranitoare Purcei  276
Moara electrica pentru cereale  336
Moară Sprint  336
Momeala antimelc Slug  253
Momeală de şobolani frunax  251
Momeală proaspătă

BromaCereal  249
RatStop DF Cereal  250

Momeală proaspătă 
RatStop DF Cereal  250
MosquitoSuper UltraStop   228
Mucarnita  73
Mucarnita   73
Mucarnita model Harms  73
Müller 2010 Dispozitiv de intarcat  69
Müller Viehsaugentwöhner  69
Multi Feeder adăpătoare pentru viţei  15
Multiflex - Crotalii pentru Porc  302
Multi - Matic  290
Multi Spot Lanterna  212

N

Nadă pentru viespii  238
Niagara Suport Sticla Apa  354
Niplu de muşcare adaptor Y   274
Niplu de muşcare ţeavă de racord   273
Nitril Basic mănuşi de unică 
folosinţă  11, 55
NJP Liniment, original  45
NoFrost adăpătoare pentru 
animale mici  353
NoFrost Thermo-coteţ pentru găini  342
Non-Return pahar pentru dezinfecţie  44
Numere pentru marcat  133

O

Ochelari de Protectie  207
Ochelari de protecţie  206
Odokan Kannibal-Spray  262
Oferta Speciala Curele Tie-down  217
Oferta speciala Set Curele Tie-d  221
Okuda Manusi uz multiplu  360
OnlineLink pentru camera de grajd  2
OnLink  2
Oregastrol®-akut  36
Otel Inoxidabil   178
Oţel inoxidabil - troacă  138
Oua pentru cuib  327
Ovoscop  327
Oxford manşete de protecţie  52

P

P2P StableCam  3
P4 Profi disc de tăiere a ongloanelor  95
P6 disc pentru tăierea ongloanelor  94
P20 adăpătoare  145
Pahar de premuls  40
Pahar pentru apa sau hrana  332
Pahar pentru dezinfecţie Non-Return  44
Pahar pentru dezinfecţie standard  44
Paleta mastitest  40
Paleta mastitest original SHOOF  40
Paleta pentru Porcine  268
Panouri indrumatoare porci  268
Pansament  102



 

399

Papuc pentru copită SHOOF  109
Papuc pentru ongloane

SHOOF  109
Papuc pentru ongloane tip SHOOF  109
Papuc protectie oi  308
Pasta de gudron de fag TarPaste  107
Pastă de spălat mâinile  49
Pasta pentru ongloane  109
Pătură de încălzit din cauciuc  331
Pătură pentru miei  305
Pătură pentru vite  30
Patura pentru vitei

Ripstopp  30
Pătură pentru viţei

Premium  30
Pătură Premium pentru viţei  30
Peltor Optime II căşti de protecţie  204
Peltor Optime III  204
Peltor Optime I Protectie Urechi  204
Peltor Protectie Urechi  205
Peltor XP protecţie a auzului  205
Peltor X protecţie a auzului  205
Pense hemostatice  259
peria  175
Peria Mare ARENGA / ELASTAN  175
perie  175, 177
Perie  57, 175, 176, 177
Perie   57
perie apa  177
Perie automata bovine

CowCleaner Swing  115
Perie cu maner lung  56
Perie de curatat  56, 57
Perie de scarpinat ptr porci  268
Perie de spălat pe mâini  57
Perie Mana  176
Perie Mana si Faras  176
perie mare  175
Perie Mare ARENGA / ELASTAN  175
Perie mare COMPACT  175
Perie Mare COMPACT  175
Perie MAre COMPACT  175
Perie Mare cu per din par de cal  175
Perie mecanica  116
Perie mecanica TEXAS  116
Perie ovala   113
Perie ovala de bronz  113
Perie pentru animale  116
Perie pentru bidon  56
Perie pentru furtun  57
Perie pentru Grajduri si Gradini  177
Perie pentru mansoane de muls  57
Perie ptr tanc racire  56
Perie rotunda  56
Perie Spalare  176
Perie Uz Multiplu  175
Piatra de ascutit  97, 194
Piesă de colectare lapte  63
Piese de rezerva pentru colector  63
Piese de Rezerva pentru Grebla   190
Piese de schimb pentru piesă 
de colectare lapte  63
Piese de Schimb - Seringi Nylon  298
PigDig  265
Pila de ascutit cu diamant  98
Pistol asomare bovine BLITZ  260
Pistol pentru apa Gilmour  51
Pistol pentru apa model Gilmour  51
Placă de încălzire  331
Placă de protecţie  222
Plasă de protecţie încărcătură 
SafeNet  215
Plasă pentru furaj  142
Plasă pentru iepuri  350
Plasă pentru oi EasyNet  320
Plasă pentru oi OviNet  322, 323
Plasă pentru oi TitanNet  321

Plasă pentru păsări
portocaliu  340
verde  341

Pluviometru cu Gradatii  171
Pocnitoare pentru porci  267
Podoseptan pasta pentru ongloane  109
Polizor Dinti Premium  263
Polizor Dinti Premium   263
Polizor Dinti Propig  264
Polizor Dinti ProPig

ProPig  264
Polizor pentru dinţi  264
Polizor pentru dinţi cu 
acumulator Premium  264
Pompa de adapare AQUAMAT  151
Pompa de adapare AQUAMAT II  151
Pompa de adapare AQUAMAT II MK  151
Pompă de recirculare AquaLine  161
Pompa de resuscitare  8
Pompă pentru păşune P100  150
Pompa pentru varuit Ammer  195
Pompa varuit cu presiune Ammer  195
Port-ac Mathieu  259
Portasol 3 Ecornator cu gaz  67
PowerGrab Katana  388
PowerGrab Thermo mănuşi de iarnă  391
PowerGrab Thermo W mănuşi 
de iarnă  391
PowerPro Ultra  125
Predator Alive ecoflex  246
Predator Alive flex  246
Prelată de acoperire PolyGuard  214
Prelata PolyGuard  214
Prelungitor din bronz  159
Premium aparat de şlefuit dinţi  263
Premium aparat de şlefuit dinţi 

Suport universal  263
Premium Plus mănuşi de nylon fine  371
Premium polizor pentru dinţi 
cu acumulator  264
PrimaFlex  300
Prize  211
PRO600i maşină de tuns 
cu baterie/priză  124
PRO3000i maşină de tuns animale 
de mare putere cu acumulatori  124
Probicol -F  279
PROBICOL®-K - Pasta  36
Probicol-L Pastă  306
Probicol®-L Pastă  306
Produs multifuncţional WD 40  172
Profi lopată din aluminiu  186
Proiector  209
Proiector de lucru  209
Proiector LED pentru exterior  208
Proiector LED pentru lucru  209
Proiector pentru exterior  208
Protecţia muchiei  222
Protecţie a auzului  206
Protecţie a auzului cu lamă de fixare  206
Protecţie a feţei  204
Protectie cizme  13, 283
Protecţie contra fricţiunii  222
Protecţie contra muşcării  159
Protecţie împotriva ţânţarilor 
BALLISTOL  237
Protectie Urechi  204, 205, 206
Protector uger  48
Protector uger cu ham  48
Proteza de lemn  105
Pudra Insecte  234
PULSAR Aparat de alungat cârtiţele   253
Pulsator  62
Pulverizator ANGULAR  44
Pulverizator Komfort  51
PyoFly Stall Fly Concentrate  232

R

Racletă de excremente şi balegă   180
Racletă pentru balegă  179, 180
Radiator cu infraroşu  254, 328
Radiator de căldură  254, 328
RAIDEX Creion de marcaj  130, 285
Rapid Clean adăpătoare 
pentru păsări  330
Raspila cu maner  99
Raspila DICK

DICK  99
RatCage  246
Rat&Mouse UltraStop  243
Ratron Granulat  251
RatStop DF Gelpad  250
RatStop Snapper  243
Razuitor  188
Reflectoar Triunghiulare  210
Reflector  210
Reflector Infrarosu  254, 328
Relax funie  79
Reneta  98
Renete  97
Renete AESCULAP  98
Repelent cu ultrasunete FELIX   242
Rezervor de apă pentru roabă  213
Ripstopp pătură pentru viţei  30
Robinet plutitor   150
Robinet plutitor LACBAC  152
Robin mănuşi  382
Rolă de prindere muşte cu 
substanţă atractantă 9 m  240
Rolă de prindere muşte JumboXL  240
Rolă de rezervă  239
Rolă hârtie de muşte 7 m  240
Rola hartie pentru curatat  39
Rola hartie pentru muste  240
Rolă pentru eliminarea muştelor 
din grajd Eco   240
Rola pentru muste  240
Rola Sare cu Suport  355
Role de Rezerva   239
Rose Garden Mănuşă de grădinărit  363
Roti de sustinere  213
ROUX-REVOLVER® HSW  289
Ruleta Animeter  76
Ruleta de masurat animale  76

S

Sac apa H2GoBag  213
SafeNet plasă de protecţie 
încărcătură  215
Salopetă de curăţare  54
Salopeta overall pentru spalari  54
Salopeta pentru muls  54
Saltea anti-alunecare  222
Salyt®-K  35
Sapaliga speciala pentru pastori  309
Sapun lichid  49
Săpun negru Edelweiß  49
Sare de lins Himalaya  134
Saugstop Inel nazal de intarcat  70
Scafa furaje cu maner interior  170
Scafa Hranire  170
Scafa pentru furaje   170
Scafe Hranire  170
Scala  168
Scala Digitala  168
scala - spring  169
Scaun pentru muls  61
Secera  194
Secera-coasa  194
Semnal de Avertizare  211
Semn de Avertizare  259
Separatoare compartimente  65

Seringa  297
Seringa cu gradatie fina

ECO - MATIC  291
seringa dozare  298
Seringa Dozare Nylon  298
seringa - feromatica  290
Seringa ROUX-REVOLVER®  289
Seringi unica folosinta  299
Şerveţele pentru uger  39
Set cameră pentru remorcă 7,0“  4
Set camere remorcă 2,5“  4
Set capat cu clichet  289
Set centură de strângere 16 piese  220
set conector T  3
Set Curele Tie-down  221
Set cutite   126
Set cutite Constanta 3  118
Set cutite Power Pro Ultra  125
Set cutite rezerva Constanta 3  118
Set cutite WELLINGTON  313
Set de conectare container IBC  148
Set de dangale pentru vopsit  130, 317
Set de garnituri pentru HSW  289
Set de garnituri pentru seringile  
HSW Roux  289
Set de lame chirurgicale  258
Set de Lame Chirurgicale  258
Set de lame de tuns bovine  311
Set de lame premium cai  118, 311
Set de lame Premium oi  311
Set de lame premium vite  117
Set de Lumini Spate  210
Set de maşini de tuns Clam Shell 1400  126
Set de Perie de Mana si Faras  176
Set dublu CalfHouse 4/5  27
Set extensii  221
Set Extensii  221
Set extensor 8 piese  221
Set Lumini Spate  210
Set piaptane distantiere  122
Set piepteni  124
set piese de schimb  290
Set piese de schimb  290
Set pt Repararea Cauciucurilor  212
Set reparaţii Litzclip®  324
Set Supape Aerisire  292
Seturi cutite  122
Seturi cutite de rezerva  120
seturi de conversie PrimaFlex  300
seturi de conversie PrimaFlex A  300
Sfoară  214, 225
Sistem Adapare   354
Sistem de blocare lant  89
Sistem de legat 

Model Sud  85
Sistem de legat bovine  82, 84, 85

Bavaria  85
Model standard  86
Tip W  86
Ttip W  85

Sistem de legat model Bavaria  85
Sistem de legat model Sud  85
Sistem de legat taurasi  83, 84
Sistem de legat tauri  83
Sistem de legat tineret  81
Sistem de ridicare pentru vaci  10
Sisteme de legat pentru vitei  81, 84
Sistem pentru contentia porcilor  269
Sita pentru lapte  61
SMALLPLUS + MEDIPLUS  301, 317
SmoothGrip mănuşi fine  372
Şnur pentru dispozitivul de prindere 
a muştelor FlyMaster  239
Soclu pentru adapatori  166
Softshell manşete de protecţie  52
Soluţie de spălare a ugerului  39
Solutie dezinfectie KerbaDip  43
Solutie dezinfectie ugere Uddero  43
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Solutie mastitest Kerba Test  40
Solutie pentru curatire  111
Solutie pentru dezinfectie  111
Solutie pentru dezinfectie ugere  43
Solutie pentru ingijire ongloane 
ClawPlus  111
Solutie spalat ugere  39
Sonda esofagiana  75
Sonic - Repelent Cartite  253
Sort pentru berbeci  309
Sort pentru muls si spalat  53
Şorţuri pentru muls şi spălat  53
Spalator Cizme  198
spaţiu de mişcare liberă  349, 350

Appartement  346
La Vita  345
Vario  348

Speedy Drencher  20
Spider mănuşă pentru mecanici  357
Spirette SafeBlue®  281
SPLAYLEGSTOP  257
Sport Manusi  358
Spray adoptare miei adOPT  305
Spray Anti-Agresiune NoFight  262, 338
Spray Anti-canibalism NO BITE  262, 338
Spray Anti-Canibalism NO BITE  262, 338
Spray anti-jder  242
Spray de apărare WildStop  242
Spray de dezinfecţie Desino Jod  47
Spray de marcare a oilor TopMarker  317
Spray de marcat

TopMarker  129, 284
Spray de marcat RAIDEX  130, 285
Spray de marcat TopMarker  129, 284
Spray de tatuare  288
Spray dezinfectant KerbaDip  43
Spray feromoni vier Boarmate™  280
Spray grafit special 4 în 1  173
Spray împotriva moliilor Cit  236
Spray impotriva taunilor  235
Spray miros de vier  280
Spray muste si viespi BOMBER  233
Spray ongloane  108
Spray pentru îngrijirea leziunilor  47, 262
Spray pentru marcarea oilor  317
Spray Stresmin® pentru Purcei  262
Spray verde pentru ongloane  107, 308
Spumă contra viespilor Cit  235
Spuma de ingrijire Vagizan  45
StableCam P2P  3
Staii Momeala  247
Stall Fly Concentrate  231
Stall Fly Concentrate PyoFly  232
Standard Manusi  381
Statii Momeala Bloc Box plastic  247
StepliteX Cizme din cauciuc  200
Stergator Apa  179
Stergator cauciuc  179
Stichfrei - impotriva tantarilor

BALLISTOL  237
Sticla alaptere miei   305
Sticla alaptere miei Anti Vac  305
Sticla apa - Iepuri  352
Sticla de observatie  63
Sticlă pentru furaje  22
Sticluta Material Seminal  282
Stifturi mamelonare  42
Stifturi mamelonare din plastic  42
Stifturi mamelonare UdderoDil  42
Stifturi pentru dilatatie  42
Substanţă contra muştelor 
CyroMax 50 SP  229
Supapă adăpător viţei  19
Supapa Apa Water Level  275
SuperProfi cuţit pentru copite  97
Suport de colţ  266
Suport de perete  137

Suport de perete otel inoxidabil  272
Suport de siguranţă FlatBack  137
Suport din metal sare de lins  134
Suport, fonta maleabila  272
Suport pentru galeata  17
Suport pentru găleata de adăpat  28
Suport pentru prolaps vaginal  304
Suport pentru sare  134
Suport perete role hartie  39
Suport Sticla Apa  354
Suport Sticla Apa Niagara

Niagara  354
Suport Sticla AQUA BOY

Aqua Boy  352
Suport Tabla de scris  171
Suport universal aparat de 
şlefuit dinţi  263
Suport vertical, reglabil  273
Surlac®  33
Surub cu veriga  90
Surub rezerva inel nazal  71
Suzate, otel

otel inoxidabil  270
Suzeta  18, 19
Suzeta 

alama/otel  271
Suzeta, alama/ otel  271
Suzetă Big Softy  18
Suzetă cu filetare  305
Suzeta din cauciuc  19
Suzeta Laimer  19
Suzeta, otel

otel inoxidabil  270
Suzeta pentru sticla  305
Suzeta plutitoare  19
Suzeta Super pentru FixClip  14
Suzeta Vital  14
Suzete 

alama / otel  271
Suzete, otel inoxidabi  270
Suzete Pulverizare, alama

alama  271
Suzete Pulverizare, otel inoxida

otel inoxidabil  270
Suzete rezerva  18
Suzete vitei  18

T

Tabla de Scris Grajd  171
Tablă pentru agăţarea găleţii 
de adăpat  17
Taietor Fan  197
Tail Trimmer TailWell2®  58
TailWell2® Power Tail Trimmer  58
tălpici  202
Ţânţari-Cit  237
Ţarc Easy  348
Tarc exterior  349
Tava de adapare  330
Ţeavă de racord adăpătoare  274
Ţeavă de racord intrânduri   273
Ţeavă de racord niplu de muşcare  273
TECHNOBASE 8000  105
Techno Manusi  370
Technovit   103
Technovit-2-Bond  104
Technovit Original  103
Tel  17
Tel inox  17
Termo-adăpătoare

Duo  164
Uno  164

Termometru  169
Termometru digital BigScreen  260
Termometru electronic  260
Termometru Grajd  169

Termometru - Higrometru  169
Termometru lapte si branza  61
Termometru Mini-Max  169
Termometru pentru febră  260
Termostat antiinghet  158
Tesala  112, 113
Tesala din metal  112, 113
Tesala din otel  113
Tesala pentru bovine  112
Tesala spiralata  112
Tesala tip perie  113
Tester mastită SHOOF   40
THERMOLAC 40  165
THERMOLAC 75  165
Thermolite Cizme de Protectie  199
Tija antiinghet pentru adapatori  159
Tija de rezerva Magic Shock  78
Tijă de vaccinare HSW  295
Tija din otel pentru gat  87
Tija flexibila de rezerva  78
Tinctură de protecţie a copitelor 
ClauFit  107, 308
TopMarker spray de marcare  317
TopMarker spray de tatuare  288
TopMarker tuş de tatuaj  287
topor  190
topTemp Termometru

electronic  260
Torero 2000 Impulsiometru  77
Torero Classic Impulsiometru  77
Transformator 24 V antiinghet  158
Troacă de furajare FlatBack   137
Troacă de furajare HangOn   136
Troacă de furaj din aluminiu  138
Troacă de furaj din cauciuc  136
Troacă de hrănire porumbei  333
Troacă de purcei

material plastic  276
Troacă din oţel inox  149
Troacă din oţel inoxidabil  138
Troacă FlexBag   137
Troacă flexibilă FlexBag  137
Troacă pentru nutreţuri concentrate  135
Troacă pentru oi  135, 315
Trocar  75
Troliu  224
Troliu cu franghie  224
Troliu electric  224
Tub Atasabil Faruri  208
Tuş de tatuaj  287
Tusiera  287
Tus pentru Carne  288
Tus pentru tatuaje  130
Tus RAIDEX pentru carne  288
Tus Tatuaj  288
Tus Tatuaj original RAIDEX  288
Tus Tatuaj RAIDEX  288
Tus Tatuaj, Roll-On, orig. RAIDE  288
Tus Tatuaj Roll-On RAIDEX  288
Twister capcana Insecte  241

U

Ucigaş de insecte
MASTA-KILL  233
MASTA-KILL spray  233

UdderoDip Lacto  43
Ulei de ungere special   128, 312
Ulei de ungere special Constanta  128, 312
Ulei organic pt lant ferastrau  173
Ulei pentru lant ferastrau   173
Ulei ptr instalatii de muls  64

UltraStop
Fly  228
MosquitoSuper  228
Pests  243
Rat&Mouse  243

UNI - MATIC HSW  292
Uno termo-adăpătoare  164
Unsoare pentru uger semilichidă 
EUTRA  47

V

Vană de împrăştiere cu adâncitură  178
Vana dezinfectie ongloane Kombi  110
Vană pentru copite CLEANFOOT  110
Vana pentru dezinfectie unghii  110
Vana pentru spalat  58
Varf de topor  190
Vario Tarc in Aer Liber  348
Vas Apa pt Iepuri Automatizat  354
Vas din Ceramica  352
Vas din piatra  352
Vas pentru hrană  28, 137
Vas Purcei

Bol MINI HOPPER  277
Vata pentru pansamente  101
Vata pentru pansamente Cottino  101
Vată rulată  101
Ventil FixClip  14
Ventil igienic  16
Veriga  91
Veriga forma „D“ din otel zincat  89
Veriga inlocuire  90
Veriga ovala otel zincat  89
Veriga rotativa  89
Vermorel  195
VespaNo dispozitiv de prins viespii  238
Vesta Reflectorizanta  207
VetBag borsetă  52
VET - MATIC HSW  290
Viehsaugentwöhner

Müller  69
Vinex Mănuşă pentru chimicale  387
Viscano lubrifiant uz multiplu  173
Viscano ulei ferastrau  173
Viscano Ulei H pentru ferastrau  173
Viscano ulei lant ferastrau  173
Vitamine concentrate  338
Vitamulgol®  35, 279
Vopsea pentru marcat oi  317

W

Water Level Supapa Apa  275
WD-40 produs multifuncţional  172
Wettschliff Moorland Scythe  193
WildStop concentrat de apărare  242
WildStop spray de apărare  242
Winter Racer Mănuşă de iarnă  392
WithGarden Premium Foresta Mănuşă  364
WithGarden Premium Luminus Mănuşă  364
Wood mănuşă de iarnă   390

Z

Zavor pt Poarta Grajd  92
Zgarda cu verigi de lant  87
Zgarda pentru oi  310
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Sistemul nostru modular este consilierul dumneavoastră  
cel mai bun! 
Prezentarea informativă şi cuprinzătoare a produselor  
reduce dificultatea alegerii:

• Caracteristicile comerciale se regăsesc pe ambalaj.
• Pentru mai multe informaţii vă stau la dispoziţie cataloagele şi prospectele.
•  În funcţie de cerinţe vă stau la dispoziţie diferite modalităţi de prezentare a 

sortimentului nostru, sub forma unui sistem modular ş ia unor  prezentări faţă 
în faţă.

Ilustraţiile din modul au exclusiv un rol exemplificativ!

ne face plăcere să vă putem prezenta din nou un catalog de unelte si accesorii 
agricole şi în anul 2014.

În calitate de producător şi distribuitor, cu peste 10.000 de articole
incluse în cataloage, Grupul Kerbl oferă o gamă largă, unică în Europa, fiabilă
şi adaptată permanent tendinţelor actuale, de accesorii pentru creşterea şi
îngrijirea animalelor, în domeniul articolelor pentru animalele de fermă/
agricultură, cai şi călăreţi, garduri electrice, muncă şi siguranţă, agricultură  
tip hobby şi animale domestice.

Compania se bucură deja de un istoric de succes de peste 50 de ani şi s-a 
dezvoltat de la înfiinţarea firmei Albert Kerbl GmbH în anul 1984 cu viziune, 
cunoştinţe despre piaţă şi forţă superioară de inovaţie, devenind un „Global 
Player”. Cu 360 de angajaţi în Germania, Austria şi Franţa, Grupul Kerbl, din 
care face parte şi producătorul renumit de dispozitive pentru garduri electrice 
AKO-Agrartechnik, a obţinut între timp o cifră de afaceri anuală cu mult peste 
150 milioane de euro.

Suntem o companie de familie sub conducerea proprietarului Albert Kerbl,  
care garantează cu numele său că este un partener de încredere pentru dvs. 
Originile noastre se află în îngrijirea animalelor şi depunem eforturi constante 
pentru a căuta soluţii noi şi îmbunătăţite pentru creşterea şi îngrijirea animalelor, 
în vederea uşurării muncii zilnice a agricultorilor, crescătorilor şi iubitorilor de 
animale. 

Vă puteţi convinge şi cu ajutorul noii ediţii a catalogului nostru de unelte si 
accesorii agricole cu privire la gama noastră largă de produse de înaltă calitate 
cu un raport preţ/performanţă foarte bun.

Vă dorim lectură plăcută!

Echipa Kerbl

Stimati clienti,

Albert Kerbl cu cei doi fii, Florian Kerbl (Director General al AKO-Agrartechnik, dreapta)
şi Ulli Kerbl (Director de unelte si accesorii pentru agricultură, stânga)

€
1 / 4 / 16 6 25 3 200 4,49

Primul număr (1) vă indică 
unitatea de vânzare (bucată sau 
pachet). Este vorba de preţul 
de bază. Numerele următoare 
(4, 16) vă indică alte unităţi de 
ambalare posibile.

Bucăţi în 
pachetul SB

Bucăţi în 
pungă

Numărul enume-
rat aici vă indică 
numărul total de 
bucăţi se găsesc 
în fiecare palet.

Având în vedere volumul/
dimensiunea sau greutatea lor, 
toate articolele marcate cu acest 
simbol trebuie livrate printr-o 
firmă de transport. Din acest 
motiv există costuri de transport 
separate! Optimizaţi costurile de 
transport prin comandarea unor 
unităţi complete de paleţi!

Aceste simboluri vă explică unităţile noastre de ambalare!

Ambalaj pentru promovarea 
vânzărilor! Numărul indicat este 
numărul de bucăţi din ambalaj. 
Aici preţul se referă la unităţile 
de ambalare. 

Cantitate minimă! Acest 
număr (3) vă indică cea 
mai mică unitate de 
ambalare. Este vorba 
despre cantitatea minimă 
ce poate fi comandată. 

Preţ de vânzare 
recomandat de 
producător! Preţul 
indicat în catalog 
este valabil pentru 
o bucată, respectiv 
pentru un ambalaj 
de vânzare.
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Echipamente agricole 2014
Your Animal Experts

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Phone +49 8086 933-100
Fax  +49 8086 933-500
E-Mail  info@kerbl.com
www.kerbl.com
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Ne străduim în mod constant să ne îmbunătăţim programul de produse şi să-l menţinem 
la cel mai nou stadiu.
Din această cauză ne rezervăm dreptul la modificarea modelelor.
Odată cu apariţia acestui catalog, toate cataloagele şi listele de preţuri anterioare pentru 
aceste produse îşi pierd valabilitatea.
Toate preţurile menţionate sunt preţuri de vânzare recomandate de producător, cu TVA 
inclus.
Toate informaţiile se află sub rezerva erorilor de tehnoredactare şi imprimare.
Ne rezervăm dreptul la modificarea preţurilor.
Din motive ce ţin de tehnica imprimării sunt posibile modificările ale culorilor şi modelelor!
Reproducerea, chiar şi parţială trebuie efectuată numai după aprobarea prealabilă.
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