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a vše je pod kontrolou...

Texas systém
Od roku 2012 se naše společnost začala zabývat výrobou mobilního hrazení Texas pro skot, ovce
i koně. Naháněcí a manipulační ohrady Texas umožňují snadnou manipulaci a práci se zvířaty při
shromažďování, třídění, nakládaní či veterinárních zákrocích.
Mobilní hrazení je velmi šikovným pomocníkem pro každého chovatele dobytka. V současnosti je pro
každého chovatele, který hospodaří v nížinách či horských oblastech, zavádění a rozšiřování pastevního
odchovu mladých a chovu dospělých zvířat ekonomicky výhodným řešením.
Mobilní hrazení Texas vyrábíme z ocelového plochooválu, jenž je žárově zinkován pro delší životnost.
Ke spojení s dalšími díly hrazení je vybaven spojovacími řetízky a karabinkami (nově na výběr 2 druhy)
k rychlému a jednoduchému sestavení naháněcí uličky nebo výběhu apod. Nízká hmotnost umožňuje
ještě snadnější manipulaci.
Jednotlivé varianty pro manipulaci Vám rádi navrhneme a pomůžeme specifikovat z různých dílů v propojení a vzájemném souladu s manipulačními čely tak, aby Vaše konkrétní požadavky byly v souladu
s technickými možnostmi jednotlivých sestav a odpovídaly zároveň potřebám bezpečné manipulace pro
obsluhu i zvířata.
Neváhejte se na nás obrátit.

Ing. Tomáš Hrbáček

Mobilní hrazení
Panel Texas
I Hrazení je vyrobeno z ocelového plochooválu 50 x 30 x 1.5, žárově zinkovaného.
I Ke spojení s dalšími díly je vybaven spojovacími řetízky a zámky k rychlému a jednoduchému sestavení naháněcí uličky nebo výběhu apod.
I Tento díl je jedním ze součástí systému Texaského hrazení, které velmi výrazně usnadňuje práci s dobytkem jak ve stáji tak na pastvině i mimo ně a to především jednoduchým sestavením a svoji nízkou
hmotností.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Texas panel 1,8 m

HMZ000018

1700 x 1800 x 50

21

Texas panel 2,4 m

HMZ000024

1700 x 2400 x 50

30

Texas panel 3 m

HMZ000030

1700 x 3000 x 50

40

Texas panel 3,6 m

HMZ000036

1700 x 3600 x 50

48

Texas panel 4,2 m

HMZ000042

1700 x 4200 x 50

57

Texas panel 2,4 m

Texas panel 3,6 m

Panel Texas plný
I Panel Texas plný lze libovolně spojit s ostatními komponenty z našeho sortimentu pomocí řetízků a karabin.
Panel Texas plný odrazuje dobytek od skákání po panelech, zvyšuje ochranu a bezpečnost pro obsluhu.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Panel Texas plný - 2,4 m

MHZ002224

1700 x 2400 x 50

40

Panel Texas plný - 3 m

MHZ002230

1700 x 3000 x 50

55

Panel Texas plný - 3 m s dvířky

MHZ012230

2100 x 3000 x 50

60

Panel Texas s dvířky
I Tento díl hrazení umožňuje snadný vstup do naháněcí uličky nebo kdekoli v jakémkoli místě sestavy.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Texas panel 1,8 m s dvířky

HMZ000118

2100 x 1800 x 50

43

Texas panel 2,4 m s dvířky

HMZ000124

2100 x 2400 x 50

50

Texas panel 3 m s dvířky

HMZ000130

2100 x 3000 x 50

56

Texas panel 3,6 m s dvířky

HMZ000136

2100 x 3600 x 50

63

Texas panel 4,2 m s dvířky

HMZ000142

2100 x 4200 x 50

71

Texas panel 2,4 m s dvířky

Texas panel 3,6 m s dvířky

Panel s průchodem pro tele
I Možnost přikrmování telat v samostatné ohradě.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Panel s průchodem pro tele

MHZVU0001

1700 x 3000 x 50

34

Panel s průchodem pro tele stavitelný

MHZVU0011

1700 x 3000 x 50

54

Panel s průchodem pro tele

Panel s průchodem pro tele stavitelný

Ohradník krmení z chodby 3,6 m
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Ohradník krmení z chodby 3,6 m

MHZ0KK436

1700 x 3600 x 50

54

Texas panel 3,6 m - krmení z chodby

Spojovací branka
I Díl je vyroben z ocelové trubky 50 x 3, žárově zinkovaný.
I Ke spojení s dalšími díly je vybaven spojovacími řetízky a zámky k rychlému
a jednoduchému sestavení naháněcí uličky nebo výběhu.
I Součást naháněcí uličky - výrazně zvyšuje stabilitu a tuhost sestavených panelů.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Spojovací branka 700

HMZ001850

2000 x 850 x 42

17

Spojovací branka 800

HMZ001858

2000 x 950 x 42

18

Dělící dveře
I Dělící dveře jsou důležitou součástí naháněcích uliček, umožňující oddělení jednotlivých kusů dobytka.
I Usnadňují třídění a nakládání skotu jak ve stáji tak na pastvě.
I Dveře jsou vyrobeny z jeklů a L-profilů, masivní konstrukce zaručuje odolnost a dlouhou životnost.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Dělící posuvné dveře 700

MHZ002850

1875 x 830 x 220

65

Dělící posuvné dveře 800

MHZ002858

1875 x 930 x 220

69

Panel texas s dvířky - veterinární
I Ohradní panel s veterinárními dveřmi určený k přehrazení naháněcí uličky a bezpečnému vyšetření či
inseminaci zvířete.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Texas Panel 3 m s dvířky - veterinární

HMZ000130V

2100 x 3000 x 50

61

Texas panel 3,6 m s dvířky - veterinární

HMZ000136V

2100 x 3600 x 50

67

Manipulační naháněcí brána
I Lze užívat samostatně nebo jako součást naháněcího
oblouku v kombinaci s panelem vstup do uličky.

Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Manipulační naháněcí brána

MHZZN0030

2130 x 3190 x 60

75

Panel vstup do uličky
I Součást sestavy naháněcího oblouku - určen pro vhánění skotu do naháněcí uličky.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Panel vstup do uličky 700

MHZVU0000

2130 x 3190 x 50

66

Panel vstup do uličky 800

MHZVU0008

2130 x 3190 x 50

72

Panel Texas oblouk 2,4m
I Díl sestavy Naháněcí oblouk 90 / 180.

Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Panel Texas oblouk 2,4 m

MHZZ00024

1700 x 2400 x 50

38

Doplňky
Brzda
I Zpětná brzda se používá v naháněcí uličce. Umisťuje se pomocí řetízků a zámku na vrchní část ohradníků.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Brzda lakovaná

MHZ0000BZ

940 x 1150 x 492

20

Spojovací tyč
I Nezbytná součást naháněcího oblouku.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Spojovací tyč

MHTS00030

3000

10

Doplňky
Výrobek

Kód

Karabina se západkou - 4 mm

DPKA00004

Karabina se západkou - 5 mm

DPKA00005

Karabina se západkou - 8 mm

DPKA00008

Karabina se západkou - 10 mm

DPKA00010

Karabina se západkou - 12 mm

DPKA00012

Karabina s převlečnou matkou - 5 mm

DPKA000M5

Karabina s převlečnou matkou - 6 mm

DPKA000M6

Karabina s převlečnou matkou - 8 mm

DPKA000M8

Řetěz zinkovaný - 5 mm

DPRE00005

Řetěz zinkovaný kroucený - 4 mm

DPRE00008

Řetěz zinkovaný kroucený

Karabina se západkou

Karabina s převlečnou matkou

Řetěz zinkovaný

priefert
Fixační čelo PRIEFERT – model 91
I 	Fixační čelo model 91 je nejprodávanější z fixačních čel od společnosti PRIEFERT.
I 	S fixačním čelem je možno pracovat jak v manuálním tak automatickém režimu. Zapojení automatického
režimu proběhne pohybem automatické pojistky dopředu a tím se aktivují pružiny.
I 	V automatickém režimu je možné nastavit páčkou self-catch na přední straně čela, jednu ze 4 šířek otevření.
I 	Stěny (křídla) fixačního čela jsou tvarovány tak, aby došlo k bezpečnému uzavření kolem krku zvířete.
I 	Ve fixačním čele modelu 91 je patentované zamykání, které je zaručené na celý život a umožňuje dokonalé přizpůsobení pro každou velikost zvířete bez nezbytných úprav.
I 	Fixační čelo je navrženo pro uživatele k jednoduchému používání. Všechny páky a rukojeti jsou umístěny
tak, aby je uživatel mohl snadno ovládat z jednoho místa s minimem úsilí.
I 	Fixační čelo je ovladatelné levou i pravou rukou.
I 	5 let záruka na zpracovaný materiál.
Kód FČ000000091
Rozměry:
Výška 175 cm
Šířka včetně držadla 131 cm
Vnitřní výška 151 cm
Maximální otevření šířka 70 cm
Hmotnost cca. 99 kg
Doporučení: Namažte zámky
lehkým olejem (WD-40) –
nepoužívat těžké oleje!

Fixační klec – model S0191
I Fixační čelo model 91 je nejprodávanější z fixačních čel od společnosti PRIEFERT.
I S fixačním čelem je možno pracovat jak v manuálním tak automatickém režimu. Zapojení automatického
režimu proběhne pohybem automatické pojistky dopředu a tím se aktivují pružiny.
I V automatickém režimu je možné nastavit páčkou self-catch na přední straně čela, jednu ze 4 šířek otevření.
I Stěny (křídla) fixačního čela jsou tvarovány tak, aby došlo k bezpečnému uzavření kolem krku zvířete.
I Ve fixačním čele modelu 91 je patentované zamykání, které je zaručené na celý život a umožňuje dokonalé
přizpůsobení pro každou velikost zvířete bez nezbytných úprav.
I Fixační čelo je navrženo pro uživatele k jednoduchému používání. Všechny páky a rukojeti jsou umístěny
tak, aby je uživatel mohl snadno ovládat z jednoho místa s minimem úsilí.
I Fixační čelo je ovladatelné levou i pravou rukou.
I 5 let záruka na zpracovaný materiál.
Doporučení: Namažte zámky lehkým
olejem (WD-40) – nepoužívat těžké oleje!
Rozměry

Kód FKP000S0191

Výška 199 cm
Délka 229 cm
Šířka 107 cm
Vnitřní výška 145 cm
Vnitřní délka 206 cm
Hmotnost cca. 445 kg

Fixační klec – model S04
I S fixačním čelem je možno pracovat jak v manuálním tak automatickém režimu. Zapojení automatického režimu proběhne
pohybem automatické pojistky dopředu, kterým se aktivují
pružiny.
I V automatickém režimu je možné nastavit páčkou self-catch
na přední straně čela jednu ze 4 šířek otevření.
I Stěny (křídla) fixačního čela jsou tvarovány tak, aby došlo
k bezpečnému uzavření kolem krku zvířete.
I Ve fixačním čele je patentované zamykání, které je zaručené
na celý život a umožňuje dokonalé přizpůsobení pro každou

Kód FKP00000S04

velikost zvířete bez nezbytných úprav.
I 5 tvarovaných přístupových panelů na každé straně klece
umožňuje maximální přístup k oběma stranám zvířete.
I Snadným zatažením páky dochází k úpravě šířky podlahy

Rozměry
Výška 204 cm
Délka 241 cm

během několika vteřin. Spodní přístupový panel lze posunout

Šířka 135 cm Vnitřní výška 159 cm

dovnitř nebo ven a uzamknout.

(od podlahy k vnitřní horní části rámu dveří)

I Tato konstrukce umožňuje maximální přístup, což znamená
větší pohodlí k jinak nepřístupným místům zvířete.

Vnitřní délka 221 cm
Hmotnost cca. 550 kg

Fixační klec – model SC13
I Fixační klec – model SC13 společně s fixačním čelem model HG10.
I S fixačním čelem je možno pracovat jak v manuálním tak automatickém režimu. Zapojení automatického
režimu proběhne pohybem automatické pojistky dopředu a tím se aktivují pružiny.
I V automatickém režimu je možné nastavit páčkou self-catch na přední straně čela, jednu ze 4 šířek otevření.
I Stěny (křídla) fixačního čela jsou tvarovány tak, aby došlo k bezpečnému uzavření kolem krku zvířete.
I Ve fixačním čele modelu HG10 je patentované zamykání, které je zaručené na celý život a umožňuje
dokonalé přizpůsobení pro každou velikost zvířete bez nezbytných úprav.
I 5 tvarovaných přístupových panelů na každé straně klece umožňují maximální přístup k oběma stranám zvířete.
I Snadným zatažením páky dochází k úpravě šířky podlahy během několika vteřin. Spodní přístupový panel
lze posunout dovnitř nebo ven a uzamknout.
I Tato konstrukce umožňuje maximální přístup, což znamená větší pohodlí k jinak nepřístupným místům zvířete.
I Odnímatelné dno na každé straně žlabu je řízeno západkami a umožňují snadný přístup k dolní části
zvířete (např. kontrola kopyt či vemen).
I Boční výstupová brána může být použita jako třídící výstup nebo nouzový východ jednoduchým zatažením
za uvolňovací páčku. Jakmile je zvíře z klece venku, použijte páku a zavřete boční bránu.
Kód FKP0000SC13
Rozměry
Výška 204 cm
Délka 255 cm
Šířka 153 cm
Vnitřní výška 184 cm
od podlahy k vnitřní horní části rámu dveří)

Vnitřní délka 234 cm
Vnitřní šířka 80 cm
Hmotnost cca. 650 kg

Nosič fixačního čela Priefert
I Nosič (stojan) umožňuje uchycení fixačního čela Priefert na konci naháněcí uličky. Tento stojan umožňuje
rychlou a snadnou montáž fixačního čela Priefert. Je vhodný pro trvalé i přenosné uchycení čela.
I Lakovaný.
Kód NFČ00000091
Rozměry
Výška 199 cm
Šířka 82 cm
Hmotnost 71 kg

Fixační stůl Priefert pro telata
I Fixační stůl Priefert je nejbezpečnější, nejproduktivnější způsob, jak pracovat s telaty do hmotnosti 200 kg.
I Priefert má jedinečný, patentovaný dvoustupňový výkyvný a nejjednodušší stůl na trhu, protože využívá
hmotnosti telete pro pohyb stolu do správné polohy.
I Otočná konstrukce umožňuje s minimem úsilí pohybovat i s většími telaty.
I V plně nakloněné poloze jsou telata snadno přístupná pro značkování, kastrování, injekce a jiné úkony,
při nichž je vyžadována nehybnost.
I F
 ixační stůl Priefert

je přizpůsobitelný pro použití trvalých nebo přenosných texas panelů.

I V
 šechny svislé tyče (9 ks) jsou odnímatelné a poskytují uživateli celkový přístup k teleti. Chcete-li odstranit tyč, stačí stisknout dolů proti síle pružiny.
I T
řecí zámky jsou garantovány na celý život. Je důležité nemazat olejem, protože to může znesnadnit
práci s fixačním stolem.
I Ř
 etězem lze zajistit hlavu telete pro snadný přístup k vyšetření očí nebo uší zvířat (např. značkování).
I P
 ři naklonění, lze spodní panel použít jako odkládací podnos pro léky a nástroje na dosah ruky.
Kód FSP00000TLT
Rozměry
Výška 145 cm
Délka 155 cm
Šířka 110 cm
Hmotnost cca. 171 kg

Krmidlo SAFETY 2x2

Naháněcí sestavy Priefert
Dovoz USA. V současné době pouze na objednávku.

Naháněcí sestavy Priefert SS-8
I Naháněcí sestava Priefert SS-8 - ideální pro trvalý provoz. Má jedinečné a praktické funkce, které jinde
nenaleznete.
I Obsahuje zužovací uličku.
Délka uličky: 9,15 m
Vnitřní výška uličky: 2,03 m
Výška rámu brány cca.: 2,14 m
Výška panelu: 1,83 m
Vnitřní šířka uličky nastavitelná:
45,7 cm, 53,3 cm, 63,5 cm a 71,1

cm

Ošetřeno práškovou barvou - šedá.

Naháněcí sestava Priefert SS-12
I Obsahuje zužovací uličku.
Hlavní pracovní ulička délka: 9,15 m
Boční ulička délka: 4,27 m
Vnitřní výška uličky: 2,03 m
Výška panelu: 1,83 m
Šířka uličky nastavitelná:
45,7 cm, 53,3 cm, 63,5 cm a 71,1 cm
Ošetřeno práškovou barvou - šedá.

Naháněcí sestava Priefert SS-14
I Obsahuje zužovací uličku.
Délka uličky: 6,10 m
Vnitřní výška uličky: 2,03 m
Výška rámu brány cca.: 2,14 m
Výška panelu: 1,83 m
Vnitřní šířka uličky nastavitelná:
45,7 cm, 53,3 cm, 63,5 cm, 71,1 cm
Ošetřeno práškovou barvou - šedá.

Naháněcí uličky
Naháněcí ulička SIMPLE
Součásti uličky:
2x Dělící dveře zavírací
2x Texas panel 3 m
1x Spojovací branka
Celková hmotnost 228 kg
Kód NUS001001
Návrhy jsou orientační pro inspiraci.

Naháněcí ulička SIMPLE Plus
Součásti uličky:
1x Dělící dveře zavírací
2x Texas panel 3 m
1x Spojovací branka
1x Fixační čelo Priefert včetně nosiče
Celková hmotnost 325 kg
Kód NUSP02001

Naháněcí ulička DOUBLE Plus
s obslužnou brankou
Součásti uličky:
1x Fixační čelo Priefert
1x Nosič fixačního čela
1x Texas panel 3 m
3x Texas panel 3 m s dvířky
2x Spojovací branka
1x Dělící dveře
1x Brzda
Celková hmotnost 488 kg
Kód NUDPB0001

Naháněcí ulička LONG Plus
Součásti uličky:
1x Fixační čelo Priefert
1x Nosič fixačního čela
3x Texas panel 3 m
3x Texas panel 3 m s dvířky
4x Spojovací branka
1x Dělící dveře zavírací
1x Brzda
Celková hmotnost 603 kg

Kód NULPB0001

Naháněcí oblouk 90
Součásti oblouku:
1x Panel vstup do uličky
1x Manipulační brána
1x Tyč
2x Texas panel 2,4 m oblouk
Celková hmotnost 233 kg
Kód NOBNU0090

Naháněcí oblouk 180 Standard
Součásti oblouku:
1x Panel vstup do uličky
1x Manipulační brána
3x Tyč
4x Texas panel 2,4 m oblouk
Celková hmotnost 330 kg
Kód NOBNU0180

Naháněcí oblouk 135 Profesional
I Sestava panelů z trubek o síle stěny 3 mm.
Tuhá konstrukce zajišťuje bezpečnou manipulaci
se zvířaty. Naháněcí brána je opatřena
automatickým zámkem s pružinou zajištující
aretaci křídla proti zpětnému pohybu při
postupném zmenšování naháněcího prostoru.
Celková hmotnost 400 kg
Kód NOBNU0PRF

Sestavy
Sestava Standard

Kód NS0000STD

Součásti sestavy:
1x Fixační čelo Priefert
1x Nosič fixačního čela
1x Texas panel 3 m
1x Texas panel 3 m s dvířky
1x Spojovací branka
1x Dělící dveře zavírací
1x Panel vstup do uličky
1x Manipulační brána
1x Tyč
2x Texas panel 2,4 m oblouk
7x Texas panel 3,6 m
1x Texas panel 3,6 m s dvířky
Celková hmotnost 977 kg

Sestava PROFI
Součásti sestavy:
1x Fixační čelo Priefert
1x Nosič fixačního čela
1x Texas panel 3 m
3x Texas panel 3 m s dvířky
2x Spojovací branka
1x Dělící dveře zavírací
1x Brzda
1x Naháněcí oblouk 135 Profesional
1x Texas panel 3,6 m s dvířky
6x Texas panel 3,6 m
Celková hmotnost 1244 kg

Kód NS0000PRF

Sestavy pro koně
I Praktické sestavy pro snadnou a bezpečnou práci s koňmi.
Výrobek

Kód

Kruhová jízdárna Texas 16 m

KJT00001600

Branka 1,4 m pro kruhovou jízdárnu

MHZ000140

2200 x 1400

17

Texas panel 3 m oblouk pro kruhovou jízdárnu

MHZOKJ030

1700 x 3000 x 50

47

Mobilní box pro koně 3 x 3 m

MBK03030

176

Mobilní box pro koně 6 x 3 m

MBK06030

232

Sestava dvojbox 6 x 3 m

Rozměr v mm

Váha v kg
612

Sestava box 3 x 3 m

Kruhová jízdárna

Texas panel 3 m oblouk pro kruhovou jízdárnu

Branka 1,4 m pro kruhovou jízdárnu

Panel Texas pro ovce
I Praktická pomůcka při manipulaci se zvířaty - Umožňuje oddělování, nahánění, fixaci zvířat při denní
práci či veterinárních kontrolách, očkování, odběry krve atd.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Panel pro ovce 1,8 m

POC000018

1200 x 1800 x 50

21

Panel pro ovce 2,4 m

POC000024

1200 x 2400 x 50

26

Panel pro ovce 3 m

POC000030

1200 x 3000 x 50

31

Panel pro ovce 1,8 m s brankou

POCB00018

1200 x 1800 x 50

32

Panel pro ovce 2,4 m s brankou

POCB00024

1200 x 2400 x 50

37

Panel pro ovce 3 m s brankou

POCB00030

1200 x 3000 x 50

41

Plotový díl s průlezem pro jehňata (telata)

POCP01830

1200 x 1900 x 50

30

Třídící branka pro ovce

POCTB0010

1000 x 1150 x 32

21

Panel pro ovce 2,4 m

Plotový díl s průlezem pro jehňata

Panel pro ovce 3 m s brankou

Třídící branka pro ovce

Krmidla
I Vhodné pro balíky sena, slámy či volné krmivo.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Kruhové krmidlo 1700 - 8 hlav

KKZ170008

1275 x 1700

138

Kruhové krmidlo 1700 - 10 hlav

KKZ170010

1275 x 1700

160

Kruhové krmidlo 2100 - 9 hlav

KKZ210009

1275 x 2100

165

Kruhové krmidlo 2400 - 9 hlav

KKZ240009

1275 x 2400

177

Kruhové krmidlo 2400 - 12 hlav

KKZ240012

1275 x 2400

192

Kruhové krmidlo pro koně 2100

KKK210000

800 x 2100

108

Kruhové krmidlo 1700 -10 hlav Metaxo Safety

KKZ170011

1275 x 1700

142

Krmelec SAFETY 2x2

KKZSTC022

2000 x 2000

217

Krmelec SAFETY 2x3

KKZSTC023

2000 x 3000

301

Krmelec SAFETY 2x4

KKZSTC024

2000 x 4000

387

Oválné krmidlo - 18 hlav

OKZ100018

1275 x 2800

264

Držák do trojbodu

KKDT00007

400 x 120

8

Kruhové krmidlo 1700 - 8 hlav

Kruhové krmidlo 2400 -12 hlav

Kruhové krmidlo 1400 pro ovce

Kruhové krmidlo pro koně 2100

Oválné krmidlo 18 hlav

Krmidla pro ovce
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Kruhové krmidlo 1400 pro ovce

KKZ0140022

900 x 1400

45

Kruhové krmidlo 1800 pro ovce

KKZ0180028

900 x 1800

70

Pastevní brány
I Pastevní brána nastavitelná, výška 1,1 m žárově zinkovaná.
I Součástí není montážní sada.
Výrobek

Kód

Rozměr 1 hlavy v mm

Váha v kg

Pastevní brána 1 - 1,7 m

PBZ001017

1100 x 1000 x 50

40

Pastevní brána 3 - 4 m

PBZ003040

1100 x 3000 x 50

47

Pastevní brána 4 - 5 m

PBZ004050

1100 x 4000 x 50

51

Pastevní brána 5 - 6 m

PBZ005060

1100 x 5000 x 50

55

Montážní sada včetně pantů

PBZ001010

4

Krční fixace
Kční fixace metaxo Safety
I Krční fixace s jedinečným systémem zamykání vyvinutý společností metaxo. Tento systém zajišťuje
bezpečné uvolnění zvířete i v případě zalehnutí. Snadné a bezpečné uvolnění zámku v případě nežádoucí
situace. První systém tohoto druhu v ČR (chráněno užitným vzorem).
Výrobek

Kód

Rozměr 1 hlavy v mm

Váha v kg

Krční fixace safety - 1 hlava ZN

KFSMZ0001

950 x 600

20

Krční fixace safety - 1 hlava bez povrchové úpr.

KFSMC0001

950 x 600

20

Krční fixace metaxo safety - 1 hlava

Krční fixace metaxo Standard
I Krční fixace je nadstavba běžné hlavové zábrany, která má uplatnění ve velkochovech skotu. Výrazně
zrychluje a usnadňuje práci se zvířaty. Dbáme na kvalitu, funkčnost a životnost dodávaných konstrukcí.
Snadná a bezpečná obsluha je prvořadým faktorem. Krční fixace dodáváme v seriově vyráběných polích
a nebo po zaměření na míru do stávajících staveb včetně dopravy, montáže a úpravy stávající technologie.
V případě zájmu vám rádi vypracujeme cenovou nabídku.
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Krční fixace panel 1 hlava ZN

KFPZ10001

950 x 600

20

Krční fixace panel 1 hlava bez povrchové úpravy

KFPC10001

950 x 600

20

Sloupky k zabetonování
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Sloupek 76 / 5 ZN

KFS7615ZN

1500

Sloupek 76 / 5 ZN

KFS7618ZN

1800

Chovatelské potřeby
Boudy pro telata
Přístřešek pro telata - CalfHouse PE
I z hodnotného nárazuvzdorného plastu HDPE, vysoká stabilita a dlouhá životnost, odolnost materiálu vůči
chladu a horku, vysoká odolnost vůči UV záření.
I optimální ventilační systém zajišťuje regulaci klimatu bez průvanu, přispívá ke zlepšení hygieny a snadnému čištění díky hladkým vnitřním plochám.

Oplocení
I kvalitní oplocení ze žárově zinkovaného materiálu s vertikálními
vzpěrami, stabilní konstrukce, práh v rovině se zemí umožňuje
vstup osob a zvířat bez překážek, snížení hmotnosti usnadňuje
přemístění přístřešku pro telata, oplocení a přístřešek mohou být
zaklapnuty do sebe, přemístitelné bez pomůcek díky celopryžovým
pneumatikám, otočné dveře, které lze posunout se dvěma krmícími otvory a flexibilní lištou pro montáž příslušenství.
Vnější rozměr přístřešku: D 2050 x Š 1150 x V 1350 mm
Vnější rozměr oplocení: D 1500 x Š 1100 x V 960 mm

Přístřešek pro telata - CalfHouse Flexbox
I nově vyvinutý materiál s vysokou pružností a odolností proti úderům, optimálním izolačním účinkem
a zvýšenou neprůhledností, vysoká odolnost vůči UV záření, chladu a horku.
I o
 ptimální ventilační systém zajišťuje regulaci klimatu bez průvanu, přispívá ke zlepšení hygieny a snadnému čištění díky hladkým vnitřním plochám.
I v
 yrobeno v Německu.

Oplocení
I kvalitní oplocení ze žárově zinkovaného materiálu s vertikálními
vzpěrami, stabilní konstrukce, práh v rovině se zemí umožňuje
vstup osob a zvířat bez překážek, snížení hmotnosti usnadňuje
přemístění přístřešku pro telata, oplocení a přístřešek mohou být
zaklapnuty do sebe, přemístitelné bez pomůcek díky celopryžovým
pneumatikám, otočné dveře, které lze posunout se dvěma krmícími otvory a flexibilní lištou pro montáž příslušenství.
Vnější rozměr přístřešku: D 1660 x Š 1380 x V 1220 mm
Vnější rozměr oplocení: D 1280 x Š 1330 x V 960 mm
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Bouda pro telata PE

ZBBT00PEO

2050 x 1150 x 1350

Bouda pro telata Flexbox

ZBBT00FXO

1660 x 1380 x 1220

Váha v kg

Drbadla
Drbadlo pro dobytek Duo Cattle Brush
I Stroj na čištění krav CowCleaner Duo.
Ze srsti se odstraní vši, roztoči a jiní paraziti, omezí se nebo dokonce celkově potlačí tvorba lišejů nebo
napadení plísněmi. Pomocí plně automatického Stroje na čištění krav CowCleaner Duo se skot čistí rád,
dobrovolně a zcela samostatně. Zvířata se při použití stroje se 2 kartáči cítí absolutně dobře a je zajímavé
pozorovat, jak vydatně se nechají kartáčovat a masírovat. Díky velkoplošnému kartáčování a masírování
se kůže lépe prokrví a povzbudí se metabolismus. Zlepší se dojivost a zvýší říjnost.
I vysoce kvalitní polyamidové štětiny zaručují dlouhodobé používání.
I inovativní elektronika pro bezporuchový a bezúdržbový provoz.
I pružně namontovatelná ovládací jednotka v krytu chráněném před stříkající vodou a prachem (IP 56).
I informační displej pro indikaci provozního stavu.
I možnost variabilního nastavení cyklu kartáčování (7,5–120 s).
I měnící se směr chodu kartáčů po každé aktivaci (60 s) zabezpečuje stejnoměrné opotřebení štětin.
I optimalizované zatížení kartáčů zabezpečuje používání, jaké vyhovuje zvířatům.
I trvalé mazání po celou dobu životnosti převodu.
I k okamžitému zapojení do zásuvky 230 V.
Technické údaje
Napětí: 230 V / 50 Hz
Výkon motoru: 0,37 kW
Počet otáček kartáčů: 60 ot. / min.
Přečnívání: ca. 1050 mm
Bezpečnost: Bezpečnostní vypnutí, závislé na točivém momentu
Pohodlí: Nastavitelná doba chodu
Druh krytí: IP56

Drbadlo cleaner CowCleaner
I CowCleaner využívá přirozeného chování krav, které se otírají o stromy
kráva se přitiskne k přístroji a tím CowCleaner zapne.
I CowCleaner se hodí především pro volné stáje, neboť se zde zvířata mohou volně pohybovat.
I snadná a jednoduchá montáž na téměř jakékoli místo.
I všechny ocelové části jsou žárově pozinkované.
I velmi hustě uspořádané štětiny.
I snadná výměna opotřebovaných kartáčů.
I součástí dodávky není naskakovací třmen.
I Výhody: • zvyšuje pohodu Vašich krav
• přispívá k vyšší dojivosti
• snížení Vašich veterinárních nákladů
Technické údaje
Napětí: 230 V / 50 Hz
Pohon: Bezúdržbový motor se šnekovým
převodem s čelním ozubením
Počet otáček: 46 ot. / min.
Spotřeba: 0,37 kW
Bezpečnost: Bezpečnostní vypnutí, závislé na točivém momentu

Drbadlo Texas
I Dřevěný podklad, pevné provedení
s integrovanou pružinou.
I horizontální kartáč je pohyblivý všemi směry.
I kartáč 50 x 10 cm.

Drbadlo mechanické Texas, náhradní kartáč
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Drbadlo pro dobytek Duo Cattle Brush

ZBDE230CB

1150 x 400 x 1050

150

Drbadlo elektrické COW Clean.

ZBDE000CC

1200 x 500 x 1100

105

Drbadlo mechanické Texas

ZBDM000MT

500 x 100

10,5

Náhradní kartáč

ZBDM001MT

500 x 100

1,3

Dřevěné kůly
Akátové kůly
I Kůly se štípou ručně, z důvodu udržení a neporušení souběžnosti
vláken dřevní hmoty. Kůly jsou především určeny pro strojové
zatloukání. Takto standardně vyrobený kůl je opatřen špicí.
I Vliv prostředí – na akát je nejvhodnější prostředí suché, není
vhodné, aby dřevo akátu bylo zatloukáno do vody, jeho životnost
se zkrátí cca o polovinu.
Akátový kůl štípaný

Dřevěné kůly s impregnací
I z frézovaného jehličnatého dřeva.
I impregnace Wolmanit CX.
I možnost dalších atypických rozměrů dle požadavků zákazníků.

Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Akátový kůl štípaný

AK150M010

Průměr 100, 1500 mm

6,9

Akátový kůl štípaný

AK200M012

Průměr 120, 2000 mm

15

Akátový kůl štípaný

AK200M015

Průměr 150, 2000 mm

20

Dřevěný kůl s impregnací

DK060M150

Průměr 60, 1500 mm

2,5

Dřevěný kůl s impregnací

DK060M200

Průměr 60, 2000 mm

3,8

Dřevěný kůl s impregnací

DK080M150

Průměr 80, 1500 mm

4,5

Dřevěný kůl s impregnací

DK080M200

Průměr 80, 2000 mm

5

Dřevěný kůl s impregnací

DK100M150

Průměr 100, 1500 mm

5,5

Dřevěný kůl s impregnací

DK100M200

Průměr 100, 2000 mm

6

Recyklované kůly
Kůl ohradníkový recyklovaný
I extrémně dlouhá životnost.
I lze optimálně upravit (šroubovat, pilovat, vrtat).
I plně izolované.
I hloubka zaražení do půdy

50 - 60 cm.

Recyklovaný kůl
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Kůl ohradníkový recyklovaný

RK045M130

Průměr 45, 1300 mm

1,8

Kůl ohradníkový recyklovaný

RK050M150

Průměr 50, 1500 mm

2,4

Kůl ohradníkový recyklovaný

RK060M150

Průměr 60, 1500 mm

5

Kůl ohradníkový recyklovaný

RK075M180

Průměr 75, 1800 mm

6,88

Kůl ohradníkový recyklovaný

RK075M200

Průměr 75, 2000 mm

8,7

Kůl ohradníkový recyklovaný

RK100M220

Průměr 100, 2200 mm

15

Tyč ohradníková umělohmotná

Tyč ohradníková umělohmotná s nášlapy

Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Váha v kg

Tyč ohradníková umělohmotná

UK000M125

1250 mm

0,43

Tyč ohradníková umělohmotná - 2 nášlapy

UK020M140

1040 mm

Tyč ohradníková umělohmotná - 2 nášlapy

UK020M156

1560 mm

0,52

Vodiče
Pásky
Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Vodič páska TopLine Plus

ZBVL21005

10 mm, 200 m

Vodič páska TopPline bílá

ZBVL21006

10 mm, 200 m

Vodič páska žlutá

ZBVL21007

10 mm, 200 m

Vodič pásky TopLine Plus

ZBVL21008

20 mm, 200 m

Vodič páska StarLine

ZBVL21009

40 mm, 200 m

Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Vodič lanko Classic

ZBVL21001

6 x 0,2, 500 m

Vodič lanko Basic Classe

ZBVL21002

1000 m

Vodič lanko Star*Line

ZBVL21003

3 x 0,25, 400 m

Vodič lanko Star Classe

ZBVL21004

1000 m

Výrobek

Kód

Rozměr v mm

Pozinkovaný drát

ZBVD20001

2,2 mm

Vodič drát ocelový

ZBVD20002

625 m

Lanka

Drát

Zdroje
Baterie akumulátor
I Speciální 12 V mokrá baterie, vhodná pro zdroje napájené z 12 V akumulátoru se solárním panelem nebo
bez něj. Speciálně určena pro ohradníkové zdroje, pomalý cyklus nabíjení – vybití.
Upozornění: Baterie se dodává z bezpečnostních důvodů bez kyseliny. Doporučujeme, aby naplnění provedl
přímo na místě odborník.
Výrobek

Kód

Baterie akumulátor, 12 V / 110 Ah

ZBBA02001

Baterie akumulátor, 12 V / 85 Ah

ZBBA02002

Síťové zdroje

Ohradníkový zdroj
Corral

I Provoz možný na napájení ze sítě 230V.
Výrobek

Kód

Ohradníkový zdroj Corral N 1100, 230 V

ZBOZC0021

Ohradníkový zdroj Corral N 1700, 230 V

ZBOZC0022

Ohradníkový zdroj Corral Super N 10000 D

ZBOZCS007

Ohradníkový zdroj Corral Super N 15000

ZBOZCS008

Ohradníkový zdroj Corral Super N 5000

ZBOZCS009

Ohradníkový zdroj Corral Super N 6000 D

ZBOZCS010

Ohradníkový zdroj
Corral Super

Bateriové zdroje
I Provoz možný na napájení ze sítě 230 V.
Výrobek

Kód

Ohradníkový zdroj Corral A 100 M, včetně boxu

ZBOZC0011

Ohradníkový zdroj Corral A 280

ZBOZC0012

Ohradníkový zdroj Corral B 400 LED

ZBOZC0013

Ohradníkový zdroj Corral B 450 LED

ZBOZC0014

Ohradníkový zdroj Corral B 170, včetně 230 V

ZBOZC0015

Ohradníkový zdroj Corral B 340

ZBOZC0016

Ohradníkový zdroj Corral Multi B 280

ZBOZC0017

Ohradníkový zdroj
Corral A 100 M

Ohradníkový zdroj Corral B 170 4 W Modul + Bat 5912121 ZBOZC0019
Ohradníkový zdroj Corral B 170

ZBOZC0020

Ohradníkový zdroj aku. Corral Super AB 450 DIGITAL

ZBOZCS001

Ohradníkový zdroj aku. Corral Super AB 100

ZBOZCS002

Ohradníkový zdroj aku. Corral Super AB 250

ZBOZCS003

Ohradníkový zdroj

Ohradníkový zdroj aku. Corral Super AB 450

ZBOZCS004

Corral Multi B 280

Kombinované zdroje
I Ohradníkové zdroje Corral komtabilní s 12 V baterií nebo je možno připojení k síti na 230 V.
Výrobek

Kód

Ohradníkový zdroj Corral B 170, včetně 230 V

ZBOZC0015

Ohradníkový zdroj Corral NA 100 DUO, 230 V / 12 V

ZBOZC0023

Ohradníkový zdroj Corral NA 200 DUO, 230 V / 12 V

ZBOZC0024

Ohradníkový zdroj Corral Super A 5000

ZBOZCS005

Sítě pro ovce
Výrobek

Kód

Síť ohradníková pro ovce, 90 cm, jednoduchá špice

ZBSO0901S

Síť ohradníková pro ovce, 90 cm, dvojitá špice

ZBSO0902S

Síť ohradníková pro ovce, 108 cm, jednoduchá špice

ZBSO1081S

Síť ohradníková pro ovce, 108 cm, dvojitá špice

ZBSO1082S

Izolátory
Výrobek

Kód

Izolátor brankový s vrutem

ZBIZBV000

Izolátor pro drát highland na dva šrouby

ZBIZDH002

Izolátor kruhový s maticí, 30 mm

ZBIZKM030

Izolátor kruhový s maticí, 80 mm

ZBIZKM080

Izolátor kruhový s vrutem, černý

ZBIZKV00C

Izolátor kruhový s vrutem, 5,3 mm

ZBIZKV053

Izolátor rohový napínací, černý

ZBIZRN00C

Izolátor kruhový s maticí

Izolátor pro drát

Izolátor rohový napínací

Brankové rukojeti
Výrobek

Kód

Rukojeť branková s háčkem, černá

ZBBR00001

Rukojeť branková s háčkem, standard

ZBBR00003

Rukojeť branková s pružinou a 2 ks izolátorů

ZBBR00004

Rukojeť branková

s vrutem, cca 5 m – set

Příslušenství k ohradníkům
Výrobek

Kód

Blesková ochrana

ZBBO02001

Buben navíjecí, komplet

ZBBO02011

Buben navíjecí, samostatný

ZBBO02012

Distanční pružina, galvanizovaná

ZBBO02013

Elektrolyt 1 l – Typ 1

ZBBO02014

Kabel zemnící, podzemní, 1,6 mm, 25 m

ZBKA02025

Kabel zemnící, 50 m

ZBKA02050

Kabel zemnící, 100 m

ZBKA02100

Kabel zemnící, podzemní, 25 m

ZBKA02101

Kabel zemnící, podzemní, 50 m

ZBKA02102

Napínač lanek

ZBKA02103

Zkoušeč

Zkoušečka

elektroplotu

ohradníková

Kabel zemnící, podzemní, 2,5 mm, 100 m

ZBKA02125

Kabel zemnící, podzemní, 2,5 mm, 50 m

ZBKA02250

Farmářské kleště

ZBPO41001

Kladivo dřevěné

ZBPO41002

Kladivo na zarážení

ZBPO41003

Solár, 15 W

ZBPO41004

Solár, 25 W

ZBPO41005

Solární panel, 45 W včetně regulátoru nabíjení

ZBPO41006

Tyč zemnící, 1,1 m, T profil železa, pozinkovaný

ZBPO41007

Zarážeč kůlů

ZBPO41008

Zkoušeč elektroplotů

ZBPO41009

Zkoušeč elektroplotů 6 stupňů

ZBPO41010

Zkoušečka ohradníková do 10000 V

ZBPO41011

Elektrolyt 1 l

Distanční pružina

Napínač lanek

Kabel zemnící 25

Kabel zemnící

Poznámky
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345 61 Staňkov
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