
OMT-VetPoint
Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15

Nyitva tartás:  H-CS   8:00 - 16:30
             Péntek 8:00 - 15:40

www.omtshop.hu
Tel.: 06/28-430-588

Mobil: 06/20-368-11-10

www.omtshop.hu
“Minden ami Állat“

VetPoint Érvényes: 2015. április 30-ig, ill. a készlet erejéig.Érvényes: 2015. április 30-ig, ill. a készlet erejéig.

8 OK, HOGY MIÉRT HASZNÁLJUNK 
HORIZONT TECHNOLÓGIÁT:

• Több mint 60 éves szakmai tudás!
• Német technológia, német gyártás!
• Legjobb ár/teljesítmény arány!
• Hosszútávú alkatrészellátás!
• Egyedülálló és szabadalmaztatott technológia!
• Ellenőrzés egy pillantásra!
• Minden típusú állathoz, minden kerítés hosszhoz!
• HoriSMART technológia = 5 év gyártói garancia!

XXII. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2015 április 24-26.

OMT Zrt. stand, I. csarnok I/112. 

MINÉL TÖBBET VÁSÁROL, ANNÁL TÖBBET ADUNK 
AJÁNDÉKBA!

VÁSÁROLJON VILLANYPÁSZTOR TERMÉKET 
50, 100, 150, 200 EZER FORINT ÉRTÉKBEN,

ÉS MEGAJÁNDÉKOZZUK 5, 10, 15, 20 EZER FORINT 
LEVÁSÁROLHATÓ KEDVEZMÉNNYEL!

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG
19,9 KG-IG BRUTTÓ 1600.- FT

20-40 KG KÖZÖTT BRUTTÓ 2500.- FT
AZ ORSZÁG 400 CSOMAGPONTJÁRA 25 KG-IG 

BRUTTÓ 1250.- FT

40 KG FELETTI SZÁLLÍTÁSOK ESETÉN EGYEDI 
AJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
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VetPoint

OMT-VetPoint  “Minden ami Állat”
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15

tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110
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Ranger A70 GPS
Termékkód: 10857GPSEU

Ranger A50 GPS
Termékkód: 10745GPSD

hotSHOCK A50 GPS
Termékkód: 10613GPSD 

Terméknév Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség
500Ohm terhelésnél

Áram 
fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben 

Ranger A70 GPS 10852GPSD 12 V 6,6 Joule 14000 V 5400 V 190-920mA 40 km 10 km

Ranger A50 GPS 10745GPSD 12 V 4,4 Joule 9500 V 5800 V 140-540mA 20 km 2 km

hotSHOCK A50 GPS 10613GPSD 12 V 4,2 Joule 9000 V 6000 V 540mA 30 km 8 km

Ranger A70 GPS

Állapot ellenőrzés készüléke felhívásával!
(Díjfi zetési kötelezettség nem keletkezik)
Valamennyi, a készülék által küldött SMS az alábbi adatokat tartalmazza:
- A készülék elhelyezkedésének koordinátáit (melyet egy Okostelefonnal
  közvetlenül megtekinthet a Google Maps-on),
- Az aktuális sebességet (amennyiben mozgásban van)
- Az SMS dátumát és idejét
- Az akkumulátor aktuális feszültségét
- A készülék aktuális feszültségét
- A készülék azonosítási számát

A készülék önálló riasztást küld, ha a lényeges küszöbértékek esnek:
- A 12 Voltos akkumulátor feszültsége 11,2 Volt vagy az alá esik 
  (az akkumulátort tölteni kell).
- Miután a 12 Voltos készülék feszültsége már nem elégséges, a készülék 
  a belső tartalék áramforrásra kapcsol.
- A készülék működését még néhány percig a belső puff er akkumulátor 
  feszültsége biztosítja. Ezt követően a készülék kapcsolatba léphet Önnel   
  addig,  míg a villanypásztort egy új 12 Voltos áramforrással össze nem kötik.

GPS SECURITY
A villanypásztor helyzete adott. Ha a készüléknek megváltozik a 
helyzete, Ön SMS-ben tájékoztatást kap. Ha tudni akarja, hol van a 
villanypásztora, hívja fel és SMS-ben megkapja annak aktuális 
helyzetét.A villanypásztor egy helyhez rendelt. Ha a villanypásztor a meghatározott he-
lyétől több mint 300 m-rel elmozdul, Ön SMS 
tájékoztatást kap (mind az öt mobiltelefonon).A beépített puff er akkumulátornak köszön-
hetően 24 óráig lekérdezhető a villanypásztor helyzete, akkor is, ha a villanypásztort a 12 
Voltos akkumulátorról 
lekapcsolják. Így a „megszökött” villanypásztor megtalálható! 

SMS CONTROL
Kapcsolja KI vagy BE a villanypásztort SMS útján. Így például, többé már nem szükséges 
nagyobb távolságokat oda- és vissza sétálnia, ha esetleges javítási munkálatokat talál a 
kerítés megvizsgálásakor.A villanypásztort SMS útján kikapcsolhatja. A villanypásztort 
SMS útján be is kapcsolhatja. Az SMS vételét a készülék üzenettel megerősíti.

187.900 Ft221.900 Ft

Ranger A50 GPS
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191.900 Ft

Terméknév Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 
500Ohm terhelésnél

Áram
 fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz ma-
gas növényzetben Bruttó ár

hotSHOCK A50 10613 12 V 4,2 Joule 12000 V 6000 V 500 mA 30 km 8 km 94.900 Ft

Ranger A70 10852 12 V 6,6 Joule 14000 V 5400 V 150-880 mA 40 km 10 km 122.900 Ft

Ranger A50 10745 12 V 4,4 Joule 9500 V 5800 V 100-500 mA 20 km 2 km 98.900 Ft

Ranger A3000 10589 12 V 3 Joule 9500 V 4500 V 50-350 mA 20 km 4 km 97.900 Ft

Terméknév Termék-
kód

Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 
500Ohm 

terhelésnél

Áram 
fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben Bruttó ár

horiSMART N280 10748 230 V 25 Joule 12000 V 4600 V 35 W 85 km 25 km 211.900 Ft

horiSMART N220 10747 230 V 20 Joule 12000 V 4600 V 26 W 65 km 20 km 190.900 Ft

horiSMART N160 10746 230 V 12 Joule 12000 V 4000 V 20 W 45 km 14 km 176.900 Ft

Készülékek nagy távolságra nagytestű állatoknak

Terméknév Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 500Ohm 
terhelésnél

Áram
 fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben Bruttó ár

trapper N8 10864 12 V 0,8 Joule 8000 V 3900 V 1,5 mA 4 km 0,8 km 40.900 Ft

hotSHOCK A15 10865 12 V 1,6 Joule 9000 V 4200 V 180 mA 8 km 1,2 km 44.900 Ft

Farmer Solar A1000 106071 12 V 1 Joule 9200 V 3000 V 30-120 mA 12 km 1,5 km 117.900 Ft

Készülékek kis karámokhoz

Terméknév Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 500Ohm 
terhelésnél

Áram
 fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben Bruttó ár

Happy NG 2.1 10929 12 V 1,25 Joule 11000 V 4200 V 90 mA 10 km - km 48.700 Ft

Happy NG 2.1 10941 230 V 1,2 Joule 7800 V 3600 V 2 mA 8 km - km 37.300 Ft

equiSTOP M3 10622 230 V 3 Joule 14000 V 5200 V 4,5 W 20 km 2 km 65.900 Ft

MINÉL TÖBBET VÁSÁROL, ANNÁL TÖBBET ADUNK AJÁNDÉKBA!
VÁSÁROLJON VILLANYPÁSZTOR TERMÉKET 50, 100, 150, 200 EZER FORINT ÉRTÉKBEN,
ÉS MEGAJÁNDÉKOZZUK 5, 10, 15, 20 EZER FORINT LEVÁSÁROLHATÓ KEDVEZMÉNNYEL!

horiSMART készülékek
- Lehető legmagasabb biztonság emberek és állatok számára, mivel a maximális energia csak akkor kerül 

kibocsátásra, mikor az szükséges.
- Magas fokú, biztonságos őrzés, mivel a teljesítmény elegendő hosszú kerítésekhez és mindenféle talaj állapothoz

- Legkisebb veszély emberekre és állatokra, mivel a teljesítmény csak a zavar fennállásának idején 
(növényzetet, súlyos terhelés) növekszik

- Nagyfokú kerítésterheléseknél a kimeneti feszültség olyan rendkívül magas, hogy hosszú kerítések 
működtetésénél is biztonságos őrzést nyújt.

Termékkód: 10742
Hálózati készülékek

SMS útján be is kapcsolhatja. Az SMS vételét a készülék üzenettel megerősíti.

Kerítéshossz alacsony Kerítéshossz magas 

(A tájékoztatás nem teljeskörű, további információkért keresse ügyfélszolgálatunkat)

horizont GPS - SMS Készülékek csak az OMT-nél

187.900 Ft
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VetPoint

Nyitva: h-cs: 8:00-16:30; p: 8:00-15:40
Web: www.omtshop.hu
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Terméknév Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség
500Ohm terhelésnél

Áram 
fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben 

Ranger A70 GPS 10852GPSD 12 V 6,6 Joule 14000 V 5400 V 190-920mA 40 km 10 km

Ranger A50 GPS 10745GPSD 12 V 4,4 Joule 9500 V 5800 V 140-540mA 20 km 2 km

hotSHOCK A50 GPS 10613GPSD 12 V 4,2 Joule 9000 V 6000 V 540mA 30 km 8 km

Állapot ellenőrzés készüléke felhívásával!
(Díjfi zetési kötelezettség nem keletkezik)
Valamennyi, a készülék által küldött SMS az alábbi adatokat tartalmazza:
- A készülék elhelyezkedésének koordinátáit (melyet egy Okostelefonnal
  közvetlenül megtekinthet a Google Maps-on),
- Az aktuális sebességet (amennyiben mozgásban van)
- Az SMS dátumát és idejét
- Az akkumulátor aktuális feszültségét
- A készülék aktuális feszültségét
- A készülék azonosítási számát

A készülék önálló riasztást küld, ha a lényeges küszöbértékek esnek:
- A 12 Voltos akkumulátor feszültsége 11,2 Volt vagy az alá esik 
  (az akkumulátort tölteni kell).
- Miután a 12 Voltos készülék feszültsége már nem elégséges, a készülék 
  a belső tartalék áramforrásra kapcsol.
- A készülék működését még néhány percig a belső puff er akkumulátor 
  feszültsége biztosítja. Ezt követően a készülék kapcsolatba léphet Önnel   
  addig,  míg a villanypásztort egy új 12 Voltos áramforrással össze nem kötik.

GPS SECURITY
A villanypásztor helyzete adott. Ha a készüléknek megváltozik a 
helyzete, Ön SMS-ben tájékoztatást kap. Ha tudni akarja, hol van a 
villanypásztora, hívja fel és SMS-ben megkapja annak aktuális 
helyzetét.A villanypásztor egy helyhez rendelt. Ha a villanypásztor a meghatározott he-
lyétől több mint 300 m-rel elmozdul, Ön SMS 
tájékoztatást kap (mind az öt mobiltelefonon).A beépített puff er akkumulátornak köszön-
hetően 24 óráig lekérdezhető a villanypásztor helyzete, akkor is, ha a villanypásztort a 12 
Voltos akkumulátorról 
lekapcsolják. Így a „megszökött” villanypásztor megtalálható! 

SMS CONTROL
Kapcsolja KI vagy BE a villanypásztort SMS útján. Így például, többé már nem szükséges 
nagyobb távolságokat oda- és vissza sétálnia, ha esetleges javítási munkálatokat talál a 
kerítés megvizsgálásakor.A villanypásztort SMS útján kikapcsolhatja. A villanypásztort 
SMS útján be is kapcsolhatja. Az SMS vételét a készülék üzenettel megerősíti.

Hálózati készülékek vadak ellen

Akkumulátoros készülékek
Terméknév Termékkód Üzemi 

feszültség
Tárolt 

energia
Kimenő 

feszültség
Feszültség 

500Ohm terhelésnél
Áram

 fogyasztás
Kerítéshossz alacsony 

növényzetben
Kerítéshossz ma-
gas növényzetben Bruttó ár

hotSHOCK A50 10613 12 V 4,2 Joule 12000 V 6000 V 500 mA 30 km 8 km 94.900 Ft

Ranger A70 10852 12 V 6,6 Joule 14000 V 5400 V 150-880 mA 40 km 10 km 122.900 Ft

Ranger A50 10745 12 V 4,4 Joule 9500 V 5800 V 100-500 mA 20 km 2 km 98.900 Ft

Ranger A3000 10589 12 V 3 Joule 9500 V 4500 V 50-350 mA 20 km 4 km 97.900 Ft

Terméknév Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 500Ohm 
terhelésnél

Áram
 fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben Bruttó ár

hotSHOCK N50 10614 230 V 6 Joule 9000 V 6400 V 9 W 40 km 10 km 97.900 Ft

Ranger N80 10742 230 V 6 Joule 10500 V 5600 V 7 W 40 km 4 km 98.900 Ft

Ranger N40 10608 230 V 3,5 Joule 11800 V 5400 V 5 W 20 km 2 km 75.900 Ft

Farmer N15 10632 230 V 1,6 Joule 9500 V 4500 V 3 W 10 km 1,2 km 53.900 Ft

Terméknév Termék-
kód

Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 
500Ohm 

terhelésnél

Áram 
fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben Bruttó ár

horiSMART N280 10748 230 V 25 Joule 12000 V 4600 V 35 W 85 km 25 km 211.900 Ft

horiSMART N220 10747 230 V 20 Joule 12000 V 4600 V 26 W 65 km 20 km 190.900 Ft

horiSMART N160 10746 230 V 12 Joule 12000 V 4000 V 20 W 45 km 14 km 176.900 Ft

Terméknév Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 500Ohm 
terhelésnél

Áram
 fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben Bruttó ár

trapper N8 10864 12 V 0,8 Joule 8000 V 3900 V 1,5 mA 4 km 0,8 km 40.900 Ft

hotSHOCK A15 10865 12 V 1,6 Joule 9000 V 4200 V 180 mA 8 km 1,2 km 44.900 Ft

Farmer Solar A1000 106071 12 V 1 Joule 9200 V 3000 V 30-120 mA 12 km 1,5 km 117.900 Ft

Készülékek kis karámokhoz

Terméknév Termék-
kód

Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 
500Ohm 

terhelésnél

Áram 
fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben Bruttó ár

horiSMART AN160 10749 12V/230 V 12 Joule 12000 V 4000 V 850-1500 mA 45 km 14 km 192.900 Ft

farmer AN25 10897 12V/230 V 2,5 Joule 12500 V 4500 V 30-190 mA 15 km 1,7 km 86.900 Ft

farmer AN15 10896 12V/230 V 1,3 Joule 11500 V 4500 V 30-90 mA 8 km 1,2 km 80.900 Ft

trapper AN24 10865 12V/230 V 2,4 Joule 8600 V 4100 V 140 mA 12 km 5 km 44.900 Ft

Duál készülékek

Terméknév Termékkód Üzemi 
feszültség

Tárolt 
energia

Kimenő 
feszültség

Feszültség 500Ohm 
terhelésnél

Áram
 fogyasztás

Kerítéshossz alacsony 
növényzetben

Kerítéshossz magas 
növényzetben Bruttó ár

Happy NG 2.1 10929 12 V 1,25 Joule 11000 V 4200 V 90 mA 10 km - km 48.700 Ft

Happy NG 2.1 10941 230 V 1,2 Joule 7800 V 3600 V 2 mA 8 km - km 37.300 Ft

equiSTOP M3 10622 230 V 3 Joule 14000 V 5200 V 4,5 W 20 km 2 km 65.900 Ft

Készülékek lovaknak

MINÉL TÖBBET VÁSÁROL, ANNÁL TÖBBET ADUNK AJÁNDÉKBA!
VÁSÁROLJON VILLANYPÁSZTOR TERMÉKET 50, 100, 150, 200 EZER FORINT ÉRTÉKBEN,
ÉS MEGAJÁNDÉKOZZUK 5, 10, 15, 20 EZER FORINT LEVÁSÁROLHATÓ KEDVEZMÉNNYEL!

Termékkód: 10613 Termékkód: 106071 Termékkód: 10622
Akkumulátoros készülékek Készülékek kis karámokhoz Készülékek lovaknak

Termékkód: 10742
Hálózati készülékek

(A tájékoztatás nem teljeskörű, további információkért keresse ügyfélszolgálatunkat)
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VetPoint

OMT-VetPoint  “Minden ami Állat”
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15

tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110
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RANGER TLDmax Technológia
42-szer (0,35 Ohm/m) jobban vezet az 
átlagosnál (14,4 Ohm/m)!
- Vezető szálak: 3
- Terhelhetőség: kb. 160 kg
- Vezetőképesség: 0,35 Ohm/m
- 3 év garancia UV-állóságra!
- Színe: fehér/sárga

3ÉV 
Garanciával

Turbomax TLD vezeték
Termékkód:  17142-1000

- Vezető szálak: 12
- Színe: fehér/fekete/fehér
- Hosszúság: 1000 m
- Terhelhetőség: 220 kg
- Vastagsága TLDmax: 0,25 mm
- Vezetőképesség: 0,08 Ohm/m
- 5 év garancia UV-állóságra

1000 méteres tekercsben csak az OMT-nél!

Termékkód: 17144
Hossz: 200 m

Termékkód: 17144-1000
Hossz: 1000 m

- 3 év garancia UV-állóságra!

4.200 Ft 

Termékkód: 17144-1000Termékkód: 17144-1000

18.900 Ft 

1000 méteres tekercsben csak az OMT-nél!1000 méteres tekercsben csak az OMT-nél!

5ÉV 
Garanciával

30.900 Ft 

Vezetékek nagy távolságra

Nagy rugalmasságú GALVADUR vezeték
- Speciális vezeték, vastag galvanizált 
  cink/alumínium a hosszútávú védelem érdekében    
  (95% cink, 5% alumínium)
- A kitűnő szakítószilárdságának köszönhetően       
  négyszer olyan hosszú életű, mint a normál acél    
  vezetékek

Termék- 
kód Hossz Terhelhe-

tőség
Vezetőké-

pesség Átmérő

15904 315 m Kb. 200 kg 0,06 Ohm/m 1,6 mm
15945 625 m kb. 500 kg 0,04 Ohm/m 2,5 mm

Galvanizált acél vezeték, 1,8mm ø
Termékkód:  15036

- Hosszúság: 250 m
- Átmérő: 1,8 mm
- Vezető szálak: 1
- Terhelhetőség: kb. 500 kg
- Rozsdamentes acél vastagsága: 1,8 mm
- Vezetőképesség: 0,05 Ohm/mÁtmérő

- Vezető szálak: 1
- Terhelhetőség: kb. 500 kg
- Rozsdamentes acél vastagsága: 1,8 mm
- Vezetőképesség: 0,05 Ohm/m

6.700 Ft-tól - Rozsdamentes acél vastagsága: 1,8 mm

4.500 Ft 

RANGER TLDmax Technológia
Termékkód:  17182

Kiváló UV védelmű polietilén monofi l szálakkal.
Fehér színű, sárga azonosítási szállal.
Polietilén monofi l szálak a magas szakítószilárdságért.
- Átmérő : 5-6 mm
- Hosszúság: 200 m
- Vezető szálak: 6
- Terhelhetőség: kb. 350 kg
- Vastagsága TLDmax: 0,22 mm
- Vezetőképesség: 0,22 Ohm/m

Polietilén monofi l szálak a magas szakítószilárdságért.

Termékkód Vezető 
szálak

Terhel-
hetőség Hossz

15567 3 kb. 30 kg 250 m
15849 3 kb. 30 kg 500 m

TRAPPER vezetékek
Rozsdamentes acél vastagsága: 0,15 mm
Vezetőképesség: 14,4 Ohm/m
Színe: sárga/narancs/sárga 

Termék-
kód Szélesség Vezető 

szálak
Terhelhe-

tőség
Vezetőké-

pesség
17113 12 mm 4 kb. 60 kg 0,33 Ohm/m 
17114 20 mm 5 kb. 120 kg 0,27 Ohm/m 
17115 40 mm 8 kb. 180 kg 0,2 Ohm/m 

RANGER szalagok TLDmax technológiával
- Hosszúság: 200 m

4.800 Ft-tól 

Termék-
kód Szélesség

17113 12 mm 
17114 20 mm 
17115 40 mm 

RANGER szalagok TLDmax technológiával
- Hosszúság: 200 m

4.800 Ft-tól 

Termék- 
kód Szélesség Vezető 

szálak
Terhelhe-

tőség
Vezetőké-

pesség
17110 12 mm 8 kb. 140 kg 0,15 Ohm/m 
17111 20 mm 8 kb. 140 kg 0,15 Ohm/m 
17112 40 mm 12 kb. 240 kg 0,09 Ohm/m 

TURBOMAX szalagok TLDmax technológiával
Valamennyi TURBOMAX TLDmax szalagban magas számú 
vezetőszál biztosítja a kiváló vezetőképességet és a magas 
szakítószilárdságot.
Hosszúság: 200m
TLDmax vezetőszál vastagsága: 0,25mm
Rozsdamentes acél vastagsága: 0,20 mm
Magas UV védelmű és szakítószilárdságú polietilén 
monofi l szálakkal készül.

Vezetőké-
pesség

0,15 Ohm/m 0,15 Ohm/m 
0,15 Ohm/m 
0,09 Ohm/m 

TURBOMAX szalagok TLDmax technológiával
Valamennyi TURBOMAX TLDmax szalagban magas számú 

RANGER távszigetelő 20cm
Termékkód: 15595
- Nagy vezetékekhez
- Facsavarral

RANGER távszigetelő 20cm
Termékkód: 15595
- Nagy vezetékekhez
- Facsavarral

TRAPPER gyűrűs szigetelő
Termékkód: 14176
- Max. 2 mm átmérőjű kötelekhez

RANGER fi x szalag szigetelő
Speciális kialakítása lehetővé teszi a szalag 
biztonságos rögzítését, ezáltal biztosítva a kívánt 
szalagfeszességet.

Termékkód Kivitel
15388C Facsavarral
15373C Szögelhető 

CORNER sarokszigetelő
Termékkód: 10012-10

Happy kapufogantyú
Termékkód: 15817
- Standard kapufogantyú egyszerű 
  rugószerkezettel
- Kiegészítő horog a kapufogantyún a kerítés     
  rögzítésére
- Zöld, türkiz és lila színben

Happy kapufogantyú

Magas UV védelmű és szakítószilárdságú polietilén 

7.100 Ft-tól 

Gyűrűs szigetelő, metrikus menettel
Termékkód Menethossz

152931 30 mm
14167 80 mm

Kapufogantyú szigetelő
Termékkód: 14047C
- Fémlemezzel és szalag csatlakoztatóval
- Csavarozható vagy szögelhető

- Vastagsága TLDmax: 0,22 mm

9.900 Ft 

Rozsdamentes acél vastagsága: 0,15 mm 2.800 Ft-tól 

3ÉV 
Garanciával

5ÉV 
Garanciával

Vezetékek nagytestű állatoknak

Vezetékek kis karámokhoz

Nagy rugalmasságú GALVADUR vezeték

  cink/alumínium a hosszútávú védelem érdekében    

- A kitűnő szakítószilárdságának köszönhetően       
  négyszer olyan hosszú életű, mint a normál acél    

Termék-
kód Szélesség Vezető 

szálak
Terhelhe-

tőség
Vezetőké-

pesség
17451 10 mm 3 kb. 40 kg 14,4 Ohm/m 
17475 20 mm 4 kb. 90 kg 10,8 Ohm/m 
17458 40 mm 8 kb. 120 kg 5,4 Ohm/m 

FARMER szalagok
- Ezek a szalagok rövidebb kerítésekhez 
  ajánlottak
- 3 db rozsdamentes acél szállal
- Hosszúság: 200m
- Színe: Fehér

3.700 Ft-tól 

2ÉV 
Garanciával

Szalagok kis karámokhoz

Szalagok nagy távolságra
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Turbomax TLD vezeték
Termékkód:  17142-1000

- Vezető szálak: 12
- Színe: fehér/fekete/fehér
- Hosszúság: 1000 m
- Terhelhetőség: 220 kg
- Vastagsága TLDmax: 0,25 mm
- Vezetőképesség: 0,08 Ohm/m
- 5 év garancia UV-állóságra

1000 méteres tekercsben csak az OMT-nél!

Termékkód Vezető 
szálak

Terhel-
hetőség Hossz

15567 3 kb. 30 kg 250 m
15849 3 kb. 30 kg 500 m

TRAPPER vezetékek
Rozsdamentes acél vastagsága: 0,15 mm
Vezetőképesség: 14,4 Ohm/m
Színe: sárga/narancs/sárga 

Termék-
kód Szélesség Vezető 

szálak
Terhelhe-

tőség
Vezetőké-

pesség
17113 12 mm 4 kb. 60 kg 0,33 Ohm/m 
17114 20 mm 5 kb. 120 kg 0,27 Ohm/m 
17115 40 mm 8 kb. 180 kg 0,2 Ohm/m 

FARMER IS-L erősített 
gyűrűs szigetelő
Termékkód: 15364
- Facsavarral

RANGER távszigetelő 20cm
Termékkód: 15595
- Nagy vezetékekhez
- Facsavarral

HOTSTOP I-20 szigetelő
Termékkód: 15929-10
- Max. 6 mm-es kötelekhez

HOTSTOP I-20 szigetelő

- Max. 6 mm-es kötelekhez

Economy vezeték szigetelő
Termékkód: 14165 
- Max. 6 mm-es vezetékekhez és 
  kötelekhez

Economy vezeték szigetelő

- Max. 6 mm-es vezetékekhez és 

Horizont gyűrűs szigetelő
Termékkód:15370
- Kapható piros és kék színben- Kapható piros és kék színben

RANGER távszigetelő 20cm
Termékkód: 15595
- Nagy vezetékekhez
- Facsavarral

66 Ft / db

Horizont gyűrűs szigetelő

- Kapható piros és kék színben 92 Ft / db

RANGER távszigetelő 20cmRANGER távszigetelő 20cm
260 Ft / db

HOTSTOP I-20 szigetelőHOTSTOP I-20 szigetelő 99 Ft / db Economy vezeték szigetelőEconomy vezeték szigetelő

- Max. 6 mm-es vezetékekhez és 

44 Ft / db

Vezeték-szalag szigetelők

Happy gyűrűs szigetelők
Termékkód: 15370
- A legjobb szigetelőképesség
- Max. 10 mm-es szalagokhoz
- Max. 4 mm-es kötelekhez
- Zöld, türkiz és lila színben
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Happy gyűrűs szigetelők
124 Ft / db

TRAPPER gyűrűs szigetelő
Termékkód: 14176
- Max. 2 mm átmérőjű kötelekhez- Max. 2 mm átmérőjű kötelekhez 44 Ft / db

COMBI IS-40 kötél- és szalag szigetelő
Termékkód: 15390EI
- Max. 40 mm-es szalagokhoz
- Max. 8 mm-es kötelekhez
- Erős támasz, 6 mm ø

COMBI IS-40 kötél- és szalag szigetelő112 Ft / db EQUISTOP I-40 erősített szalag 
szigetelő
Termékkód: 14056CTermékkód: 14056CTermékkód: 14056CTermékkód: 14056C

EQUISTOP I-40 erősített szalag 

101 Ft / db

RANGER I-40 vezeték- és 
szalag szigetelő
Termékkód: 15460-10
- Max. 40 mm-es szalagokhoz
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RANGER I-40 vezeték- és 99 Ft / db

RANGER fi x szalag szigetelő
Speciális kialakítása lehetővé teszi a szalag 
biztonságos rögzítését, ezáltal biztosítva a kívánt 
szalagfeszességet.

Termékkód Kivitel
15388C Facsavarral
15373C Szögelhető 

TURBOMAX I-40 szigetelő
Termékkód: 15837C
Az összes polytape szalaghoz, kötélhez és 
vezetékhez

TURBOMAX I-40 PLUS szigetelő
Termékkód: 15843C
Fix szalag szigetelő.
Kapufogantyú csatlakozással.
Valamint sarokszigetelőnek is alkalmas.

CORNER I-40 PLUS végpont szigetelő
Termékkód: 15299
- Kezdő- vagy végszigetelő max. 40 mm-es  
  szalagokhoz
- Becsavarozható vagy felszögelhető

biztonságos rögzítését, ezáltal biztosítva a kívánt 

199 Ft / db
Az összes polytape szalaghoz, kötélhez és 

900 Ft / db Valamint sarokszigetelőnek is alkalmas.

1700 Ft / db

- Becsavarozható vagy felszögelhető- Becsavarozható vagy felszögelhető

680 Ft / db

CORNER sarokszigetelő
Termékkód: 10012-10
CORNER sarokszigetelő
Termékkód: 10012-10
CORNER sarokszigetelőCORNER sarokszigetelő

320 Ft / db
TRAPPER kapufogantyú kampóval

Termékkód Típus
14409 Szalaghoz

14172SW Vezetékhez
780 Ft / db-tól

FARMER GL kapufogantyú
Termékkód: 14080SW
- Standard kapufogantyú egyszerű rugós      
  szerkezettel.
- Kiegészítő horog a kapufogantyún a   
  kerítés rögzítésére.
- Kiegészítő horog a kapufogantyún a   

620 Ft / db

Happy kapufogantyú
Termékkód: 15817
- Standard kapufogantyú egyszerű 
  rugószerkezettel
- Kiegészítő horog a kapufogantyún a kerítés     
  rögzítésére
- Zöld, türkiz és lila színben

Happy kapufogantyú

580 Ft / db

TOP MINŐSÉG!

TURBOMAX kapufogantyú kampóval
Termékkód: 15445E
- Kiváló minőségű polikarbonátból 
- Nagyon erős és tartós rugóval

TOP MINŐSÉG!

TURBOMAX kapufogantyú kampóval

- Kiváló minőségű polikarbonátból 1.100 Ft / db

Rugós kapufogantyú 5m-ig
Termékkód: 15291
- Akár 5 méterig nyújtható

1.500 Ft

Kapufogantyú szett elasztikus 
villanypásztor vezetékkel
Termékkód: 15316C

Egy kapufogantyú hurokkal, egy 4,5 m-es 
vezeték, mely 9,4 m-re nyújtható, egy gyűrűs 
szigetelő és egy kapufogantyú szigetelő

7.700 Ft

Kapufogantyú szett 
- Speciális kapufogantyú szett, mely    
  problémamentes nyitást tesz lehetővé.
- A szalag/vezeték automatikusan       
  felcsavarodik nyitásnál.
- 6m-ig nyújtható.

Termékkód Kivitel

14351C Szalaggal (40 mm)
14352C Vezetékkel (6 mm)

- A szalag/vezeték automatikusan       

9.890 Ft 

Kapufogantyú szigetelő
Termékkód: 14175
- Csavarozható.

Kapufogantyú szigetelő
190 Ft / db

RANGER IS-L PC gyűrűs szigetelő
Termékkód: 15341-25
- Legjobb szigetelőképesség.
- Max. 10 mm-es vezetékekhez.- Max. 10 mm-es vezetékekhez. 176 Ft / db

Gyűrűs szigetelő, metrikus menettel

85 Ft / db-tól
Termékkód Menethossz

152931 30 mm
14167 80 mm

Kapufogantyú szigetelő
Termékkód: 14047C
- Fémlemezzel és szalag csatlakoztatóval
- Csavarozható vagy szögelhető

1.900 Ft 
Kapufogantyú szigetelő, gyűszűvel
Termékkód: 14170C
- Fa vagy újrahasznosított póznákba   
  becsavarozható
- Az összes hurkos és kapós kapufogantyúhoz
- Gyűszűvel. A gyűszű lehetővé teszi a kötél  
  biztonságos csatlakoztatását és megvédi a  
  kötelet a károsodástól.

Kapufogantyú szigetelő, gyűszűvel 550 Ft / db

Kapufogantyú szigetelő
Termékkód: 14866-10

- A hurok nem mozog a 
  kapufogantyúban.
- Csavarozható.

- A hurok nem mozog a - A hurok nem mozog a 

Kapufogantyú szigetelő 299 Ft / db

Vezetékek nagytestű állatoknak

Vezetékek kis karámokhoz
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Vezeték és acécvezeték 
összekötő bilincs (4-8 mm-ig)
Termékkód: 15363C
- Galvanizált

összekötő bilincs (4-8 mm-ig)

392 Ft / db

Vezeték összekötő csavar
Termékkód: 14197C

Vezeték kifeszítő
Termékkód: 15937-25 

Vezetékek biztonságos kifeszítésére.

Vezeték kifeszítő, zárral
Termékkód: 14090

Ez az ikerfeszítő vezetékek és 
max. 20 mm-es szalag esetében használható.

Vezeték kifeszítő, zárral

max. 20 mm-es szalag esetében használható.

487 Ft / db

Gripple vezeték összekapcsoló
- Biztosítja két vezetékvég tartós összeköttetését.
- Sarokpóznáknál végdarabként is megfelelő.

Termékkód Kivitel
15960 1 - 2 mm-es vezetékekhez
15967 2 - 3,25 mm-es vezetékekhez15967 2 - 3,25 mm-es vezetékekhez

526 Ft / db

Grippler eszköz
Termékkód: 15962

- A griple vezeték összekötőkhöz    
  megfelelő.
- Ezzel az eszközzel a vezeték  
  400 kg-ig terhelhető.
- A feszültség beállítása méréssel.

43.900 Ft

Vezeték csatlakoztató kábel
Termékkód: 10440C

2 pár (2 sor összekötésére alkalmas)
Párhuzamosan futó vezetékek 
függőleges összekötésére.
Kb. 50 cm hosszú

1.507 Ft / db

Szalag összekapcsoló lemez 
- Horganyzott acél
Termékkód Termék

15057C 20 mm-es 
szalaghoz

15058C 40 mm-es 
szalaghoz

213 Ft / db-tól

Szalag összekapcsoló lemez 

Termék

Szalag kifeszítő
Termékkód: 15455C
-Néhány csavarással a szalag megfeszül, a másik 
  irányba csavarva pedig kilazítható
-Néhány csavarással a szalag megfeszül, a másik 
  irányba csavarva pedig kilazítható

4.250 Ft / db

Szalag csatlakoztató kábel
Szalag összekötő kábel párhuzamosan 
futó szalagok összekötésére.
Kb. 50 cm hosszú 
Termékkód Méret

10287C 20 mm-es szalaghoz
10446C 40 mm-es szalaghoz

1.457 Ft-tól

Digitális feszültségmérő II
Termékkód: 14151C
Ez a készülék egy digitális feszültség-
mérő és áramerősség mérő, mely kijelzi 
a feszültséget, az áramerősséget és a 
folyásirányt. A nyilakkal mutatja az 
irányt, amelyből egy esetleges rövidzár-
lat jöhet. Ezáltal könnyen és gyorsan 
megtalálhatók a kerítés törött vagy 
megrongálódott részei.

mérő és áramerősség mérő, mely kijelzi 

irányt, amelyből egy esetleges rövidzár-

Termékkód: 14151C
Ez a készülék egy digitális feszültség-
mérő és áramerősség mérő, mely kijelzi 
a feszültséget, az áramerősséget és a 
folyásirányt. A nyilakkal mutatja az 
irányt, amelyből egy esetleges rövidzár-
lat jöhet. Ezáltal könnyen és gyorsan 
megtalálhatók a kerítés törött vagy 

Digitális feszültségmérő
Termékkód: 14673C
- A kerítés feszültségének pontos mérése 
- A villanypásztor készülék kimeneti   
  energiája is közvetlenül mérhető
- A digitális feszültségmérő 200 és 9900
  Volt közötti  értékeket mutat, 10000 Volt-  
  nál magasabb értékeket  “HI” felirattal jelzi.
- A teszter 9 Voltos elemmel működik (nem  
  a csomag része) és automatikusan kapcsol  
  ki és be

Kerítés ellenőrző 
ISOTESTER 10000
Termékkód: 14670CTermékkód: 14670C

3.800 Ft

Digitális feszültségmérő II

Ez a készülék egy digitális feszültség-

16.900 Ft 33.900 Ft

Kerítés teszter VOLT ALARM
Termékkód: 15537C
Ez a kontroll eszköz mutatja a kerítés működését. 
A kerítésre kell csíptetni, nem szükséges földelés. 
Az eszköz elülső oldalán található kapcsoló 
segítségével két szint közül lehet választani:
- 1. szint: a jelzőlámpa villogni kezd, ha a kerítés 
  feszültsége 2000 Volt alá esik.
- 2. szint: a jelzőlámpa villogni kezd, ha a kerítés 
  feszültsége 4000 Volt alá esik.

Kerítés teszter FLASH 2000
Termékkód: 14149C
- A FLASH 2000 ellenőrző eszköz megmutatja a 
  felhasználónak, hogy működik-e a kerítés.
- A FLASH 2000 minden impulzusnál villan, és ha a 
  kerítésben a feszültség 2000 Volt alá esik,
  nem villog tovább.
- A vad ragadozókat is riasztja.
- A működés optikai ellenőrzése éjjel és hajnalban.

Kerítés teszter FLASH 2000

6.700 Ft

Monokristályos napelemek
- Önszabályozó napelemek, 
  monokristályos szilícium cellákból
- Zárt, szilárd alumínium váz
- Csatlakozó kábellel szerelve   

Termékkód Teljesítmény

141451 5 W
140631 10 W
141461 12V/15 W
140641 20 W
14873 50 W

Állat Termék-
kód Termék Ma-

gasság Háló Vezető 
szálak 

Póznák 
száma

Pózna 
színe Bruttó ár

Juh: 15232 Háló, 1 villás 90 cm 50 m 9 14 Fehér 35.900 Ft

15207 Háló, 1 villás 105 cm 50 m 9 14 Fehér 40.900 Ft

Baromfi : 15587 Baromfi  Háló, 1 ágú 105 cm 50 m 11 15 Fehér 49.900 Ft

34619 Baromfi  Háló 105 cm 25 m 12 9 Zöld 27.900 Ft

34618 Baromfi  Háló 105 cm 50 m 12 15 Zöld 41.900 Ft

Ragadozó: 18403 Farkas háló 170 cm 25 m 11 11 Zöld 62.900 Ft

14925 Farkas háló 120 cm 50 m 7 15 Zöld 42.900 Ft

14967 Farkas háló 145 cm 50 m 10 15 Zöld 71.900 Ft

Nyúl, macska: 15195 Háló, 1ágú 50 cm 25 m 8 9 Zöld 27.990 Ft

15576 Háló, 1ágú 50 cm 50 m 8 15 Fehér 36.900 Ft

Háló juhoknak

Hálók

Műanyag villanypásztor pózna

Termék-
kód

Ma-
gasság Színe Hurkok 

száma
14135 75 cm Fehér 7

15198P 104 cm Fehér 10
15198GN 104 cm Zöld 10

Földpózna, kerek, galvanizált
Nagyon tartós, kerek földcölöp, galvanizált acélból, 
csatlakoztató csavarral.
Átmérő 13 mm

Villanypásztor karám kapcsoló
Termékkód: 14865C
- Az áram kapcsolása a villanypásztor 
  készüléktől függetlenül.
- Két vezérelhető kimenet.
- A kapcsoló állásai:
  0=kikapcsolva
  I=1. kerítés
  II=2. kerítés
  I+II= 1. és 2. kerítés

Villanypásztor karám kapcsoló

- Az áram kapcsolása a villanypásztor 3.562 Ft

Földkábel
- A kábelek kettős szigetelésűek és 
  horganyzott acél vezetékből készülnek

Termékkód Átmérő Hossz 
15321 1,6 mm 10 m
14040 1,6 mm 25 m
15525 1,6 mm 50 m
15956 1,6 mm 100 m
15516 2,5 mm 100 m

  horganyzott acél vezetékből készülnek

3.950 Ft-tól

Villanypásztor rendszer kiegészítők 
Vezeték és acécvezeték 
összekötő bilincs
Termékkód: 15063C
- Galvanizált 73 Ft / db

756 Ft / db

Nagy fém szállítódoboz
Termékkód: 14129
- Nagy fém szállítódoboz az akkumulátor és a 
  12 Voltos villanypásztor készülék egyszerű szállításához
- Fogantyúval
- A fém szállítódoboz kiegészíthető 
  napelemek felszerelésére alkalmas eszközzel

- Nagy fém szállítódoboz az akkumulátor és a 

15.900 Ft

Áram alá helyezhető fém szállítódoboz
Termékkód: 14444
- Kiváló lopás elleni védelem, mivel zárható és áram alatt van.
- Ha valaki jogtalanul ér a dobozhoz, megrázza őt az áram.
- Csak a tulaj tudja kinyitni a fémdobozt egy szigetelt kulcs 
  segítségével, és csak ő kezelheti a villanypásztort.
- Két hosszú, 150 cm-es földpóznával és 2 kulccsal. Az elem méretének   
  függvényében kettő 12 Voltos elem fér el a dobozban.
- Méret: 27,3 cm x 44,5 cm x 55,3 cm

76.900 Ft

Villámhárító szett
Termékkód: 15498C
Megvédi a villanypásztort a villámlás okozta károktól 
és a túlfeszültségtől.Két villámlás elleni szigetelőt tartal-
maz, egy levezető tekercset és 1 biztosítékot.
A biztosíték a kerítés ki/be kapcsolására is használható.A 
két kimenettel rendelkező villanypásztor készülékek két 
villámhárítót igényelnek.

9.600 Ft

236 Ft / db

Kerítés teszter VOLT ALARM

6.600 Ft

Termékkód Magasság

14355 50 cm

14199C 100 cm
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Vezeték csatlakoztató kábel
Termékkód: 10440C

2 pár (2 sor összekötésére alkalmas)
Párhuzamosan futó vezetékek 
függőleges összekötésére.
Kb. 50 cm hosszú

1.507 Ft / db

MAXI ROLLER 2000 orsó
Műanyag orsó, mely különösen 
vezetékek és szalagok 
feltekerésére alkalmas.

2.500 Ft
MAXI ROLLER 4000 orsó
Ez az extra nagy orsó különösképp 
polytape szalagok tekercselésére alkalmas. 
2 darabra szedhető, átvezetéssel a vezeték 
számára és erőteljes fékkel.
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5.700 Ft

Monokristályos napelemek
- Önszabályozó napelemek, 
  monokristályos szilícium cellákból
- Zárt, szilárd alumínium váz
- Csatlakozó kábellel szerelve   

Termékkód Teljesítmény

141451 5 W
140631 10 W
141461 12V/15 W
140641 20 W
14873 50 W

  monokristályos szilícium cellákból

16.000 Ft-tól

Állat Termék-
kód Termék Ma-

gasság Háló Vezető 
szálak 

Póznák 
száma

Pózna 
színe Bruttó ár

Juh: 15232 Háló, 1 villás 90 cm 50 m 9 14 Fehér 35.900 Ft

15207 Háló, 1 villás 105 cm 50 m 9 14 Fehér 40.900 Ft

Baromfi : 15587 Baromfi  Háló, 1 ágú 105 cm 50 m 11 15 Fehér 49.900 Ft

34619 Baromfi  Háló 105 cm 25 m 12 9 Zöld 27.900 Ft

34618 Baromfi  Háló 105 cm 50 m 12 15 Zöld 41.900 Ft

Ragadozó: 18403 Farkas háló 170 cm 25 m 11 11 Zöld 62.900 Ft

14925 Farkas háló 120 cm 50 m 7 15 Zöld 42.900 Ft

14967 Farkas háló 145 cm 50 m 10 15 Zöld 71.900 Ft

Nyúl, macska: 15195 Háló, 1ágú 50 cm 25 m 8 9 Zöld 27.990 Ft

15576 Háló, 1ágú 50 cm 50 m 8 15 Fehér 36.900 Ft

Barom�  háló

Háló juhoknak Nyúl és macska háló

Termékkód Méret
15013 Max Roller 2000 orsó
15031 Tartó

Termékkód Méret
15839 Max Roller 4000 orsó
15840 Tartó

Háló ragadozók ellen

Hálók

Póznák
Műanyag villanypásztor pózna

Termék-
kód

Ma-
gasság Színe Hurkok 

száma
14135 75 cm Fehér 7

15198P 104 cm Fehér 10
15198GN 104 cm Zöld 10

475 Ft / db-tól

horizont műanyag kerítéspózna 
- A hurkok maximum 40 mm-es
  szalagokhoz, vezetékekhez és kötelekhez .
- Megerősített, hosszított taposó felület.
- Nagyon szilárd konstrukció a kiegészítő 
  merevítésnek köszönhetően.

Termékkód Magasság 
15543 75 cm
15545 142 cm
15812 169 cm

  merevítésnek köszönhetően.
Magasság 

836 Ft / db-tól

Kengyeles pózna
- A kengyel lehetővé teszi a könnyű és 
  biztonságos földbetaposást.
- Üvegszállal erősített polipropilén.

Termékkód Ma-
gasság    Színe Hurkok 

száma
15108 155 cm Fehér 16

15109GN 115 cm Zöld 10

Hurkok 
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Ovális üvegszálas pózna
Termékkód: 15596

- 8 x 10 mm
- Láblemezzel és szigetelővel
- Sárga, teljes hossz 110 cm

1.160 Ft / db-tól

963 Ft / db

Földpózna, kerek, galvanizált
Nagyon tartós, kerek földcölöp, galvanizált acélból, 
csatlakoztató csavarral.
Átmérő 13 mm

Földpózna, fa
Termékkód: 14899
Földpózna, 66 cm-es, hálózati és 12 V-os 
készülékekhez,melyre könnyen felszerelhetőek megfe-
lelő távolságra a talajtól.

Nagyon tartós, kerek földcölöp, galvanizált acélból, 

1.800 Ft / db-tól
3.645 Ft

Galvanizált földpózna
Szilárd, galvanizált derékszögű földpózna, egy vezeték 
csatlakoztatási ponttal.
- 1 m-es póznákat ajánlunk az összes 12 Voltos  
  készülékhez, és a ranger solar AS30-as napelemes  
  készülékhez.
- 1,5 méteres póznát ajánlunk az összes 230 Voltos  
  hálózati készülékhez.

3.562 Ft

3.950 Ft-tól

756 Ft / db

5.700 Ft / db-tól

Termékkód Magasság

14355 50 cm

14199C 100 cm Termékkód Magasság

14041-1 100 cm

15017-1 150 cm
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Szimpla fejőgép kecskének
Termékkód: TEKKC2-PK

Szélesség: 52 cm
Hossz: 125 cm
Magasság: 89 cm
Súlya: 45,8 kg
Feszültség: 220 V
Motor teljesítmény: 0,55 kW
Fordulat: 1450 rpm
Teljesítmény: 180-200 l/perc
Pulzációs cső: 175 mm(14 mm*7 mm)
Fejő cső: 200 mm(22 mm*14 mm)
Vödör kapacitás: 25 Liter 
Fejőkehely anyaga: Gumi
Rozsdamentes vödörrel

Pulzációs cső: 175 mm(14 mm*7 mm)
Fejő cső: 200 mm(22 mm*14 mm)

Dupla fejőgép szarvasmarhának
Termékkód: TK2-PK

Szélesség: 70 cm
Hossz: 150 cm
Magasság: 105 cm
Súlya: 60,1 kg
Feszültség: 220 V
Motor teljesítmény: 0,55 kW
Fordulat: 1450 rpm
Teljesítmény: 200-230 l/perc
Pulzációs cső: 2*200 mm(14 mm*7 mm)
Fejő cső: 2*225 mm(25 mm*16 mm)
Vödör kapacitás: 40 Liter 
Fejőkehely anyaga: Gumi
Rozsdamentes vödörrel

Dupla fejőgép szarvasmarhának

Pulzációs cső: 2*200 mm(14 mm*7 mm)
Fejő cső: 2*225 mm(25 mm*16 mm)

Fejőgépeink mellé most Melasty logóval ellátott ajándék tárgyakat adunk!

   +Ajándék tárgyak: Baseball sapka, toll, kulcstartó, fejőcső törlő    +Ajándék tárgyak: Kulcstartó, baseball sapka, póló, toll, kulcstartó, fejőcső törlő

 MELASTY fejőgépek 

242.900 Ft 

TK2-PK

284.900 Ft 

Pulzátorok 
(2 kimenettel) 
Termékkód: ME3300
- Pulzációs arány: 60:40

Pulzátorok 
(4 kimenettel) 
Termékkód: ME3300-3
- Pulzációs arány: 60:40

Grafi t lapátok
Termékkód Méret
ME3227 4.90 x 43 x 70 mm
ME7015 4.90 x 43 x 80 mm
ME3229 4.90 x 41 x 85 mm

Tejtömlő, 2,25 m-es, átlátszó
Termékkód Belső átmérő Külső átmérő
ME3272-1 14 mm 22 mm
ME3434-1 14 mm 24 mm
ME3442-1 16 mm 25 mm

Szilikon kehelygumi 
kecskének
Termékkód: ME3154-1

Kehelygumi, 
hosszú, Ø22-Ø8
Termékkód: ME3104
- Szarvasmarhákhoz

Rövid tejtömlő, 
14 cm (szilikon)
Termékkód: ME3200-1

Pulzátor tömlő, 
dupla, 2,25m-es
Termékkód: ME3271-1
- Belső átmérő: 7 mm
- Külső átmérő: 14 mm

Y csatlakozó 
pulzátor tömlőhöz
Termékkód: ME3366

Y csatlakozó 
tejtömlőhöz
Termékkód: ME3366-1

Fejővödör fedél
Termékkód: ME3208

Fejőgép alkatrészek

(2 kimenettel) 

6.900 Ft 7.200 Ft 
872 Ft 1.630 Ft 758 Ft 

1.562 Ft 

8.900 Ft-tól 

986 Ft-tól 463 Ft 872 Ft 531 Ft 

Fejőházi kiegészítők

Eldobható lábzsák, 50db
Termékkód: 30617

- Átlátszó
- Hosszantartó, nem csúszós
- Kb. 46 cm magas

Próbacsésze, kék       Próbacsésze, kék       
Termékkód Űrtartam

30605-2 2 liter
30605 1 liter

Próbacsésze, kék       

1.016 Ft -tól

Tejpótló melegítő 
- 2300 W
- Optikai működéskijelző
- Kívülről beállítható
- Az egység automatikusan leáll, 
  miután elérte a kívánt  hőmérsékletet, 
  és fenntartja azt
- Nincs megégés
- Vízhatlan
- Már 150 mm-nél is működtethető

Termékkód Típus
300231R Sztandard
300232R Te� on bevonattal

76.900 Ft-tól Th ermosztatikus tej melegítők
QUICKHEAT és QUICKHEAT DIGITAL
- A csökkentett magasság miatt, nagyobb mennyiségű tej 
  melegítése mellett is elkerülhető az energia veszteség
- Idő és energiatakarékos tej melegítés
- A megfelelő hőmérséklet elérésekor jelzést ad
- Fogóval
- Könnyen állítható,könnyen tisztítható
- 30%-al könnyebb, mint más hasonló melegítők
- Vízálló IPX7
- A QUICKHEAT DIGITAL digitális kijelzővel kapható

Termékkód Termék
34376 QUICKHEAT tej melegítő
34377 QUICKHEAT DIGITAL tej melegítő

- 30%-al könnyebb, mint más hasonló melegítők

- A QUICKHEAT DIGITAL digitális kijelzővel kapható

86.900 Ft-tól 

KefeKefe
Termékkód Hossz

32794 35 cm
32793 45 cm

1.600 Ft-tól
Termékkód Hossz Átmérő

32795 40 cm 1,4 mm
32796 150 cm 2 mm

Fejőcső törlő
566 Ft-tól

Digitális tejhőmérő
Termékkód: 30656C

- Mérési tartomány: -50°C -tól +200°C-ig- Mérési tartomány: -50°C -tól +200°C-ig

8.900 Ft

Tejhőmérő
Termékkód: 31758

- Mérési tartomány: -10°C - +120°C

Tejhőmérő
Termékkód: 31758

2.535 Ft

Nagy teljesítményű slag mosófej
Termékkód: 30719C

- Sárgaréz betét és sárgaréz szórófej
- A burkolat cink öntvény, „Th ermoguard”
  gumi hővédővel
- Szilárd markolat, még vizes kézzel sem csúszik
- 7 bar víznyomásig és 70°C hőmérsékletig 
  használható
- Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel
- Szórófejjel, gumigyűrűvel, lezáró karral és gyors    
  cső csatlakoztatóval

Ivarérés vizsgáló, tehenekhez és lovakhoz
Termékkód: EDC
Segít meghatározni az állatainál a legtermékenyebb pillanatot.
Kiváló pontosságú, egyszerűen és gyorsan kezelhető, 
így nem zavarja sokáig vele az állatot.
Tenyésztőknek előnyös:
- Időt takarít meg, mert nem kell sokáig az állatot vizsgálni
- Szaporítóanyagot takaríthat meg azzal, hogy a megfelelő 
időpontban termékenyíti meg állatot
- A korai vemhességet hamar észlelheti és a vemhes állat 
kezelését időben elkezdheti. Az ivarzás detektor az ivarérést a
hüvelyi váladék elektromos ellenállásának változásából állapítja meg.
A mérések egyszerűek: megfelelően behelyezi az ivarzás detektor
szondáját a hüvelybe és leolvassa az értékeket.
Az ivarérés és a korai vemhesség megállapítására napi 
egy vagy kétszeri mérésre van szükség.
Az ivarzási detektor használható:
- Teheneknél
- Lovaknál

Állatorvosi eszközök
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Fejőgépeink mellé most Melasty logóval ellátott ajándék tárgyakat adunk!

Istálló fertőtlenítő
- DVG listás! (Német Állatorvos tudományi Társaság)  
- Nagy felületek fertőtlenítésére
- Mélységi tisztítás: alkalmazzon 5%-os koncentrátumot 
  3 órán keresztül.
- Minimálisan használható: 0,4 liter használatra kész 
  oldat, négyzetméternyi kezelt területenként

Termékkód Kiszerelés
315971 1 liter
315991 10 liter

- DVG listás! (Német Állatorvos tudományi Társaság)  

- Mélységi tisztítás: alkalmazzon 5%-os koncentrátumot 

4.583 Ft-tól Eldobható lábzsák, 50db
Termékkód: 30617

- Átlátszó
- Hosszantartó, nem csúszós
- Kb. 46 cm magas

6.900 Ft 

Termékkód Méret   
30720 S
30684 M
30685 L
30686 XL

Eldobható latex kesztyű
- Puha és rugalmas anyag
- Nem steril
- Púderezett
- 100db

Méret   
S

- Puha és rugalmas anyag
Eldobható latex kesztyű 2.819 Ft

Termékkód Méret   
30721 S
30687 M
30688 L
30689 XL

Nitril kesztyű 4,2 mil/ 245 mm
- Nitril vizsgálókesztyű
- Púdermentes
- Nagyon erős
- Nem steril
- 100 db 

Méret   
S

- Nitril vizsgálókesztyű
Nitril kesztyű 4,2 mil/ 245 mm

3.576 Ft

Termékkód Méret   
34393 S
34394 M
34395 L
34396 XL

Nitril kesztyű 5,5 mil/ 300 mm
- Nitril vizsgálókesztyű
- Púdermentes
- Nagyon erős
- Nem steril
- 100 db 

Nitril kesztyű 5,5 mil/ 300 mm

4.155 Ft

Termékkód Méret   
30723 S
30724 M
30725 L
30726 XL

Nitril kesztyű 8,0 mil/ 300 mm
- Nitril vizsgálókesztyű
- Púdermentes
- Nagyon erős
- Nem steril
- 100 db 

Nitril kesztyű 8,0 mil/ 300 mm

3.767 Ft

Méret   

- Nitril vizsgálókesztyű

Méret   

- Nitril vizsgálókesztyű

Nagy teljesítményű slag mosófej
Termékkód: 30719C

- Sárgaréz betét és sárgaréz szórófej
- A burkolat cink öntvény, „Th ermoguard”
  gumi hővédővel
- Szilárd markolat, még vizes kézzel sem csúszik
- 7 bar víznyomásig és 70°C hőmérsékletig 
  használható
- Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel
- Szórófejjel, gumigyűrűvel, lezáró karral és gyors    
  cső csatlakoztatóval

3.166 Ft

Slag mosófej, szóró „Economy”
Termékkód: 30673C

- Műanyag betét és sárgaréz szórófej
- A burkolat cink öntvény
- Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel
- Lezáró karral és gyors cső csatlakoztatóval

Slag mosófej, szóró „Economy”
2.358 Ft

Multifunkciós vödör
- Erős műanyag
- Belső mércével
- Zöld színben

Termékkód Űrtartalom
34380GR 7 liter
34381GR 12 liter
34382GR 17 liter

Multifunkciós vödör
1.487 Ft-tól 

Rozsdamentes acél vödör
- Fogantyúval
- Mércével

Termékkód Méret
34113 5.7 Liter
34114 8 Liter
34115 12 Liter

6.900 Ft-tól 

Termékkód Űrtartalom
M10348 10 liter
M10349 12 liter
M10350 15 liter

Horganyzott vödör 1.560 Ft-tól 

Eldobható lábzsák, 10db
Termékkód: 30690

- Rövid
- Rugalmas szalaggal

409 Ft 
Látogató overál
Termékkód: 30622

- Kiváló minőség
- Kapucnival
- Egyesével csomagolt

2.010 Ft 
Látogató overál
Termékkód: 30661 

- Nagyon tartós
- Egyszerhasználatos
- Egyesével csomagolt
- Kapucnival

30726

3.206 Ft 

Szomatikus sejtszám teszter szettben  
Termékkód: 30607KIT  

- A szett tartalma: 
- 1 liter sejtszámteszter folyadék, 
  adagoló üveg, teszt tálca, 
  eredménylap 

Szomatikus sejtszám teszter szettben  
6.900 Ft 

Fejőházi kötény
Termékkód Szín

30621 Kék
30623 Fehér

Szín

5.900 Ft 

Tőgygyulladás vizsgáló
Kis méretű, hordozható készülék a tőgy-gyulladásának korai, tünetek nélküli 
stádiumban történő megállapítására szolgál.
A készülékkel a szarvasmarha állomány ideális egészségi állapotban tartható 
és folyamatosan a legjobb minőségű tej nyerhető.
A tőgygyulladás vizsgáló az elektromos ellenállásmérésen alapul. A tejben 
közvetlenül a tőgy-gyulladás előtti állapotban megnövekszik 
a sótartalom, aminek következtében lecsökken az ellenállása. 
Ennek köszönhetően lehet gyorsan, a fejés előtt meghatározni a gyulladás 
előtti stádiumot, elkülöníteni a beteg állatokat az egészségesektől, így a tőlük 
lefejhető rosszabb minőségű tej nem keveredik az egészséges állatoktól 
lefejt tejjel. A folyamatos elő-fejés és tőgy vizsgálat nagyon fontos a 
gyulladások és egyéb betegségek elkerülése érdekében!
Műszaki adatok:
Súly: 290 g (elemmel)
Méret: 26.0 x 7.0 x 9.0 cm
Energiaellátás: 1 darab 9 V-os 6F-22 típusú elem
Alacsony töltöttségi szint kijelzés
Energia felhasználás: 18 mA
Folyamatos használat melletti üzemidő: 22 óra
Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5 °C - 45 °C

Ivarérés vizsgáló, tehenekhez és lovakhoz
Termékkód: EDC
Segít meghatározni az állatainál a legtermékenyebb pillanatot.
Kiváló pontosságú, egyszerűen és gyorsan kezelhető, 
így nem zavarja sokáig vele az állatot.
Tenyésztőknek előnyös:
- Időt takarít meg, mert nem kell sokáig az állatot vizsgálni
- Szaporítóanyagot takaríthat meg azzal, hogy a megfelelő 
időpontban termékenyíti meg állatot
- A korai vemhességet hamar észlelheti és a vemhes állat 
kezelését időben elkezdheti. Az ivarzás detektor az ivarérést a
hüvelyi váladék elektromos ellenállásának változásából állapítja meg.
A mérések egyszerűek: megfelelően behelyezi az ivarzás detektor
szondáját a hüvelybe és leolvassa az értékeket.
Az ivarérés és a korai vemhesség megállapítására napi 
egy vagy kétszeri mérésre van szükség.
Az ivarzási detektor használható:
- Teheneknél
- Lovaknál

Tőgygyulladás vizsgáló
Kis méretű, hordozható készülék a tőgy-gyulladásának korai, tünetek nélküli 
stádiumban történő megállapítására szolgál.
A készülékkel a szarvasmarha állomány ideális egészségi állapotban tartható 
és folyamatosan a legjobb minőségű tej nyerhető.
A tőgygyulladás vizsgáló az elektromos ellenállásmérésen alapul. A tejben 
közvetlenül a tőgy-gyulladás előtti állapotban megnövekszik 
a sótartalom, aminek következtében lecsökken az ellenállása. 
Ennek köszönhetően lehet gyorsan, a fejés előtt meghatározni a gyulladás 
előtti stádiumot, elkülöníteni a beteg állatokat az egészségesektől, így a tőlük 
lefejhető rosszabb minőségű tej nem keveredik az egészséges állatoktól 
lefejt tejjel. A folyamatos elő-fejés és tőgy vizsgálat nagyon fontos a 
gyulladások és egyéb betegségek elkerülése érdekében!
Műszaki adatok:
Súly: 290 g (elemmel)
Méret: 26.0 x 7.0 x 9.0 cm
Energiaellátás: 1 darab 9 V-os 6F-22 típusú elem
Alacsony töltöttségi szint kijelzés
Energia felhasználás: 18 mAEnergia felhasználás: 18 mA
Folyamatos használat melletti üzemidő: 22 óra
Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5 °C - 45 °C

Ivarérés vizsgáló, tehenekhez és lovakhoz

Segít meghatározni az állatainál a legtermékenyebb pillanatot.
Kiváló pontosságú, egyszerűen és gyorsan kezelhető, 

- Időt takarít meg, mert nem kell sokáig az állatot vizsgálni
- Szaporítóanyagot takaríthat meg azzal, hogy a megfelelő 

- A korai vemhességet hamar észlelheti és a vemhes állat 
kezelését időben elkezdheti. Az ivarzás detektor az ivarérést a
hüvelyi váladék elektromos ellenállásának változásából állapítja meg.
A mérések egyszerűek: megfelelően behelyezi az ivarzás detektor

Ár
ai

nk
 ér

vé
ny

es
ek

 2
01

5.
 áp

ril
is 

30
-ig

, v
ala

m
in

t a
z Á

FÁ
-t 

ta
rta

lm
az

zá
k.

 N
yo

m
da

i h
ib

ák
ér

t f
ele

lő
ss

ég
et

 n
em

 vá
lla

lu
nk

! A
 k

ép
ek

 il
lu

sz
trá

ció
 je

lle
gű

ek
 !

A készülékkel a szarvasmarha állomány ideális egészségi állapotban tartható 

A tőgygyulladás vizsgáló az elektromos ellenállásmérésen alapul. A tejben 

a sótartalom, aminek következtében lecsökken az ellenállása. 
Ennek köszönhetően lehet gyorsan, a fejés előtt meghatározni a gyulladás 
előtti stádiumot, elkülöníteni a beteg állatokat az egészségesektől, így a tőlük 
lefejhető rosszabb minőségű tej nem keveredik az egészséges állatoktól 
lefejt tejjel. A folyamatos elő-fejés és tőgy vizsgálat nagyon fontos a 

Termékkód Termék

MD1Q 1 mérési eredmény kijelzés

MD4Q 4 mérési érték kijelzés

MD4x4Q 4 mérő pohárral

Segít meghatározni az állatainál a legtermékenyebb pillanatot.
126.900 Ft

Állatorvosi eszközök
93.900 Ft-tól 

OMT_Haszonujsag2_201503.indd   9 2015.03.31.   10:30:32



VetPoint

OMT-VetPoint  “Minden ami Állat”
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15

tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110
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10

Marhaemelő
- A karok az állat medence méretéhez állíthatók 
- Emelő csigával vagy más emelővel együtt 
  használva bármely állatot fel lehet segíteni a lábára

Termékkód Kivitel 
34379 Kis és közepes testű állatokhoz max. 900 kg
34604 Nagytestű állatokhozmax. 1500 kg

- A karok az állat medence méretéhez állíthatók 

  használva bármely állatot fel lehet segíteni a lábára

32.900 Ft-tól 

Szarvasmarha tartás

Borjú gyomorszonda
Termékkód: 30261

- Biztonságos és gyors segítség borjak 
  folyadékterápiájához és elektrolitkezeléséhez
- Használható tubussal, vagy tubus nélkül

4.106 Ft 

Borjú cumisüveg
- A1 horizont minőség
- Mércével
- Piros cumival
Termékkód Űrtartalom

30028 1 liter 
30026 2 liter 

1.891 Ft-tól 
Borjú cumisüveg
- Mércével
- Fogantyúval

Termékkód Űrtartalom
34169 2 liter 
34170 3 liter 

1.881 Ft-tól 

Borjú cumisüveg
Termékkód: 30727

- A1 horizont minőség
- Mércével
- Fogantyúval
- Önszabályozó szeleppel
- Piros cumival

1.560 Ft 

1.560 Ft 

Borjú cumisüveg
Termékkód: 30727

- Csavaros tetővel
- 3 állású adagoló
- Fogantyúval
- Széles nyílás a könnyű 
  töltésért és tisztításért
- Kapacitás 2,5 liter

Borjúetető 4l
Termékkód: 30038

- Kupakkal, cumival és     
  tartóval,csavarokkal
- Széles nyílás a könnyű 
  töltésért és tisztításért

6.900 Ft 

Kolosztrum 
mérőeszköz
Termékkód: 31757

- Gyors és egyszerű kolosztrum    
  meghatározás 
- A kolosztrumban lévő 
  gammaglobulinok száma 
  meghatározza a borjú
  immunrendszerének állapotát

Termékkód: 31757

- Gyors és egyszerű kolosztrum    

- A kolosztrumban lévő 
  gammaglobulinok száma 
  meghatározza a borjú
  immunrendszerének állapotát

8.900 Ft Szarvtalanító drót
- Erős, könnyen kezelhető

Termékkód Termék  
30256 10 m drót

34000C 10 m drót 2 db fogóval

6.900 Ft-tól Szarvtalanító 250 W, 
14-18 mm-es réz fejjel    
Termékkód: 30828C 
14-18 mm-es réz fejjel    14-18 mm-es réz fejjel    32.900 Ft 

Szarvtalanító 200W
Termékkód: 30506

- A fűtőelem rozsadmentes acél
- Az eszköz 24V/200W-os biztonsági 
  transzformátoron keresztül csatlakozik    
  a hálózatra
- Kb. 700°C-ra melegszik, a 14 és 
  18mm-es sárgaréz  hegy a 2-6 hetes        
  borjak kíméletes szarvatlanítását teszi     
  lehetővé

88.900 Ft Szopásgátló 
- Műanyag

Termékkód Szín   
34105-6 Piros
34106-6 Kék
34107-6 Fekete

Szopásgátló 

1.484 Ft 

Ösztöke „Ranger“
- 3db 1,5V AA elemmel működik 
  (nem része a csomagnak)
- Speciális erős műanyag a hosszú élettartamért

Termékkód Termék
34003 “Ranger“

34003N “Ranger Plus“

Elektromos ösztöke MAGIC SHOCK 200
- Az elemek fogyasztását minimumra csökkentettük
- Teljesen zárt motor, mely véd a szennyeződéstől, portól  
  és agresszív gőzöktől
- Törésbiztos polikarbonát nyíllal szerelt (55 cm)
- Teljes hossz: 91,5 cm

Termékkód Feszültség
34109 6500 V
34110 6900 V

7.900 Ft-tól 

36.900 Ft-tól 

Horizont csiszolókorong „Farming“
- Wolfram szemcsékkel a kiemelkedően 
  hosszú élettartamért
- Rezgéscsökkentő (gumi alátét) a korong    
  hátulján
- Az összes standard csiszolóhoz, alátét 
  lemezzel és védőburkolattal

Termék-
kód Kivitel Átmérő

30997 sűrű szemcsés 115 mm
30998 ritka szemcsés 115 mm
30999 sűrű szemcsés 125 mm
31008 ritka szemcsés 125 mm

Rugós orrfogó bikáknak
Termékkód: 30212

- Öntöttvas
- Méret: 10,5 cm

3.797 Ft

Rugós orrfogó bikáknak
Termékkód: 34005

- Rozsdamentes acél
- Méret: 17 cm

3.922 Ft

Rugós orrfogó bikáknak
Termékkód: 302151

- Nikkelezett
- Kötél hossz: kb. 45 cm

3.785 Ft

Rugós orrfogó bikáknak
Termékkód: 30213

- Öntöttvas
- Méret: 10,5 cm

1.165 Ft

Jelölő kréta „RAIDL Maxi“
Termékkód: 31405

- A jelölés kb. 4 hétig tart szarvasmarha és juh   
  esetében, és kb. 1-2 hétig disznóknál
- 60 ml kapacitás
- Piros, zöld, kék, ibolyakék, fekete, fehér, 
  sárga, narancssárga színekben.

432 Ft / db

Pata ápolás
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11

6.900 Ft 

Füljelző behelyező fogó ALLFLEX
-  ALLFLEX füljezők behelyezésére

Termékkód Termék
31763 Fogó

30055 Tartalék tű

VetPoint
Krotália írótoll
Termékkód Termék

72524 Vékony

72525 Vastag

Füljelző behelyező fogó ALLFLEX
16.900 Ft 790 Ft / db-tól 

Termékkód Anyaga Kivitel Hossz
31417 kampós zár Fehér/fekete 120 cm
31437 csuklós zár Zöld 120 cm

31417-1 görgős csat Fehér/fekete, 
Kék, Zöld 90 cm

31417-5 görgős csat Fehér/fekete, 
Kék, Zöld 120 cm

Nyakjelölő szíj
- Bőrbarát nylon
- 4cm széles

Jelölő számok 
Termékkód: 31423937 Ft-tól
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Termékkód: 31423 1.214 Ft 

Horizont csiszolókorong „Farming“
- Wolfram szemcsékkel a kiemelkedően 
  hosszú élettartamért
- Rezgéscsökkentő (gumi alátét) a korong    
  hátulján
- Az összes standard csiszolóhoz, alátét 
  lemezzel és védőburkolattal

Termék-
kód Kivitel Átmérő

30997 sűrű szemcsés 115 mm
30998 ritka szemcsés 115 mm
30999 sűrű szemcsés 125 mm
31008 ritka szemcsés 125 mm

16.900 Ft-tól 
Standard csiszolókorong
Termékkód: 30932

- Átmérő : 115 mm
- Keményfém szilánkokkal
- Az összes standard csiszolóhoz, ,    
  alátét lemezzel és védőburkolattal
- Sűrű szemcsés 

14.900 Ft 
Szarvasmarha lábfürösztő tálca
Termékkód: 54018

- Anyaga polietilén gyanta a hosszú 
  élettartamért
- Egymásba rakható
- Y formájú csúszásmentes kialakítás
- Fogantyúk és nagy leeresztő csavar a kezelés és
  kiürítés megkönnyítése érdekében
- Egyszerű csatlakoztatás a biztos helyben maradásért
- Kb. 12,5 kg

Körmölő fogó
Termékkód: 30903
  
- Kb. 30 cm hosszú
- Súlya: 0,75 kg

Körmölő fogó
Termékkód: 30900

- Erőkar állító csavar, gumival borított 
  markolat,  cserélhető kések
- Súly: 2,1 kg

13.900 Ft 

- Kb. 30 cm hosszú

10.900 Ft 
Pata csípőfogó
Termékkód: 32896

- Kiváló minőség
- Német gyártás!
- Kb. 32 cm hosszú
- Súlya: 0,7 kg

10.900 Ft

Pataráspoly 
Termékkód: 30920

- Műanyag markolat
- Egy durva és egy sima oldal
- Méret: 37 x 4,2 x 0,6 cm

- Műanyag markolat

12.900 Ft
Patafaragó kés
- Speciális, kiváló minőségű acél penge
- Fa markolat

Termék-
kód Termék Típus

30173C Széles penge Jobbos
30174C Széles penge Balos
30175C Széles penge Kétoldali
30176C Keskeny penge Jobbos
30177C Keskeny penge Balos
30178C Keskeny penge Kétoldali

Patafaragó kés
- Rozsdamentes acél
- Fa markolat

Termékkód Termék Típus
30956 Széles penge Jobbos
30957 Széles penge Balos
30958 Széles penge Kétoldali
30959 Keskeny penge Jobbos
30960 Keskeny penge Balos
31076 Keskeny penge Kétoldali

Patafaragó kés

1.510 Ft

Horizont bükkfa kátrány
- horizont minőség!
- Védi és ápolja a patát
- Sűrű folyadék koncentrátum

Termékkód Kivitel Kivitel
30918 Doboz 1 kg 
30919 Kanna 5 kg 

1.753 Ft-tól

horizont por spray
Termékkód: 31503

- Száraz fertőtlenítésre
- Hatékony baktériumok, vírosok, 
  és a Mycosis kiváltója ellen

horizont ezüst spray
Termékkód: 30965

- Filmbevonatot képző 
  alumínium mikronizált spray
- Vízlepergető
- Légáteresztő
- Véd a kosz és a baktériumok ellen

horizont kék, fertőtlenítő spray
- Hatékony fertőtlenítés, baktériumok
  és gombák ellen
- Széles hatásspektrum - Megbízható 
- Gazdaságos használat 

Termékkód Termék Kiszerelés

308081 Palack 250 ml

308071-1 Palack, 
szórófej nélkül 500 ml

308051 Spay 400 ml

Tépőzáras lábjelölő
Termékkód: 31428C

- Kb. 40 cm hosszú
- Piros, zöld, kék, sárga, 
  narancssárga színekben.

Körmölő fogó
Termékkód: 30902

Erős változat, erőkar állító 
csavarral, gumi borítású 
markolattal, és enyhén hajlí-
tott szélek

Erős változat, erőkar állító 
19.900 Ft 

„Demotec 95” 14 darabos szett
Termékkód: 30993

- A költséghatékony, tiszta égy gyors „gyógymód”
- Könnyen kikeverhető és alkalmazható
- Használata egyszerű - képlékeny és nem ragad
- Körmölés során a Demotec 95 körömragasztó szettet 
  alkalmazva hatékonyan kezelheti a különböző láb- és 
  köröm problémákat 

307 Ft / db 

„Demotec 95” 14 darabos szett

43.900 Ft 

432 Ft / db

Jelölő spray „RAIDEX“ 
Termékkód: 31414

- Gyorsan szárad
- Intenzív színezet
- 400 ml kapacitás
- Piros, zöld, kék, sárga színekben.

1.394 Ft 

Lábjelölő szalag
Termékkód: 34307

- Műanyag
- Borjú és szarvasmarha jelöléshez
- 37 cm hosszú

Lábjelölő szalag
Termékkód: 34307

800 Ft / db 

Pata ápolás
Szarvasmarha lábfürösztő tálca

78.900 Ft 

1.943 Ft-tól

horizont ezüst spray
2.174 Ft

horizont por spray

- Száraz fertőtlenítésre
3.218 Ft

- Speciális, kiváló minőségű acél penge 3.181 Ft

Marhakarton
Termékkód: 124030
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50 Ft / db
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Juh ellető (laza) 
Termékkód: 30114 

- Műanyag  

Juh ellető (laza) 

Juhtartás

Méhtámasz juhoknak
Termékkód: 30113 

- Műanyag  

Méhtámasz juhoknak

2.242 Ft 578 Ft 

Horizont bárányitató vödör
Termékkód: 31705 

- Műanyag, 5 cumival, 
- A1-horizont-minőség!

Horizont bárányitató vödör

6.900 Ft

Cumisüveg juhoknak
- 2 literes 

1.384 Ft 

Cumisüveg juhoknak
Termékkód: 30731 

- 0,5 literes 
- Mércével

Termékkód Termék
34165 Cumisüveg

34166 Tartalék cumi

Cumisüveg juhoknak

1.241 Ft 

Bárány cumi
Termékkód: 317061

- A1-horizont-minőség
- Bárányetetőkhöz és 
  cumisüvegekhez

141 Ft / db
Bárány cumi üveg- és 
PET-palackokhoz
Termékkód: 30070

207 Ft /db Juh kötőfék
Termékkód: 31723

- Állítható
- kb. 65 cm
- Anyaga: Nylon
- Bőrrel megerősített
- Kék, sárga, zöld színben

937 Ft Bőr kötőfék
Termékkód: 31711

- Anyáknak és kosoknak- Anyáknak és kosoknak- Anyáknak és kosoknak

1.124 Ft 

Kos kötény 
Termékkód: 30116 

- Méret: 40 cm x 45 cm  

Termékkód: 30116 

- Méret: 40 cm x 45 cm  

Fogó horog
Termékkód: 30192 

- Krómozott 
- Bármilyen típusú nyélhez 

Termékkód: 30192 
4.512 Ft Juhász kampó, alumínium

- Krómozott
- Bármilyen típusú nyélhez 

Termékkód Hossz Kivitel
31724 95 cm Nyak kampóval

31726 115 cm Nyak kampóval

6.900 Ft-tól

Kos hám, bőrből
Termékkód: 31729

- Anyák és jerkék 
  színekkel való jelölésére

5.900 Ft 

„RAIDEX“ jelölő hámhoz
Termékkód: 31731

- Jó minőségű viasz, 
  paraffi  n olaj és speciális színezék
- Max. 3 évig tárolható, max. 20°C 
  hőmérsékleten
- Kék, zöld, piros, sárga és 
  fekete színben

1.200 Ft / db

„RAIDEX“ juhjelölő spray
Termékkód: 317201

- Juhok egyszerű jelölésre
- Nyírás után lemosható
- CFC-mentes
- 500 ml
- Piros, zöld és kék színben

2.073 Ft / db 

TIP-TAG fogó
Termékkód: 31768C

TIP-TAG füljelzők egyszerű rögzítésére

7.000 Ft  

TIP-TAG bárány fülszámok
Termékkód: 31774

- 100db-os csomagban
- 1-400-ig számokkal
- Kék, sárga, zöld, piros és 
  fehér színben

39 Ft / db 

Juh/kecske kötőfék ALLFLEX
Termékkód: 31769 

- Négyszeres nyomózárral
- 32-48 cm hossz között állítható
- Műanyag
- Kb. 56 x 4 cm
- Kék, sárga, zöld, piros, 
  fekete, fehér színben

555 Ft / db 
Körmöző olló
- Fém
- Masszív változat
- Minőségi pengék

Termékkód Termék
30925C Fogazott

30926C Nem fogazott

Körmöző olló, PRO
Termékkód: 31780C

- Fém
- Masszív változat
- Minőségi pengék

Körmöző olló, PRO
Termékkód: 31780C

11.900 Ft 

Patafaragó kés juhokhoz, 
kétoldali pengével
Termékkód: 30273C

- Minőségi acél penge
- Fa markolattal

Összecsukható patafaragó 
kés juhokhoz
- Minőségi acél penge
- Fa markolattal
Termékkód Termék

30946C Egyoldali pengével

30947C Kétoldali pengével

Összecsukható patafaragó 

2.426 Ft 

Elastrator fogó
- Faroktalanításhoz és kasztráláshoz
- Gumi gyűrű felhelyezésére
- Acélból

Termékkód Termék

31605C Fogó
31606C Gumi gyűrű

- Faroktalanításhoz és kasztráláshoz

2.772 Ft 

5.900 Ft 1.326 Ft 

Kézi birkanyíró
Termékkód: 31310C

3.896 Ft 

Kézi birkanyíró
Termékkód: 31311C

Cserélhető pengékkel
Nyírási szélesség kb. 45 mm
Hossza 26 cm

8.900 Ft 

LASER 2 juhnyíró 230V
Termékkód: 35017

- Erős 180 W-os motor
- Túlterhelés védő a motor túlmelegedése ellen
- Alacsony zajszint (80 dB) és kiegyensúlyozott 
  működés jellemzi
- Mosható levegőszűrő
- Erős szállító táskában, 2,5 mm-es vágási hosszú   
  késekkel
- Kefével, olajjal és csere fi lterrel
- Súlya: 1600 gr

5.900 Ft 

horizont N150, 230V
Termékkód: 35001

- Nagyon erős, 150 W-os állandó-mágneses motor,   
  mely állandó  működési sebességet biztosít
- Túlterhelés kapcsoló, a motor védelme érdekében
- Ergonomikus kialakítás
- Gyors és tartós még a legnehezebb körülmények     
  között is
- Alacsony zajszint
- Szabadalmaztatott ventillátoros technológia a     
  fejhez, az élek hűtésére
- Felcsatolható, mosható légszűrő
- Kényelmes csuklópánttal
- Erős tároló táska, 1,4 mm-es vágáshosszú 
  késkészlet, tisztító kefe, olajos üveg

“ADELAR” nyírógép cserélhető akkumulátor szettel, szállító dobozban
- Részleges nyírásra alkalmas akkumulátoros lónyírógép
- Kettő darab XL- gyorsan cserélhető akkumulátor egységgel és
  erős DC 2.4 Voltos motorral, valamint hangtompítóval felszerelve
- Súlya: 280 g, amely magába foglalja a vágófejet
- Üzemi feszültség: 220-240V, 50/50 Hz
- A „Cera” vágófej precíz nyírást tesz lehetővé, melyet a kerámia   
  felülettel ellátott profi  kivitelezés segít
- 0.5-3 mm vágási magasság, 46 mm széles vágóél.
- Ledes akkumulátor töltöttség jelző
- Gyorstöltés 90 perc alatt. 
-  „Könnyű tisztítás” funkcióval ellátva, a vágófej gyors tisztítását teszi lehetővé. 
- Precíziós vágó készlet hosszú ideig biztosítja a kiváló teljesítményt.

Termékkód Termék
30592 Nyírógép

30568 Standard vágófej készlet (kés és fésű) a 30592 nyírógéphez,0,5 - 3 mm 
vágási magassággal, 46 mm vágási szélességgel

Kontúrnyíró PICO
Termékkód: 35055C

- Nehezen hozzáférhető, illetve érzékeny   
  részek pontos és könnyű nyírására
- Kicsi és kézre álló méret 
- Halk működés
- Akár zsebben is elfér
- Mérete:10,5 x 4,2 x 3,2 cm
- Egy db AA elemmel működik
- A csomag tartalmaz tisztító kefét és olajat
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1.124 Ft 

5.900 Ft 

LASER 2 juhnyíró 230V
Termékkód: 35017

- Erős 180 W-os motor
- Túlterhelés védő a motor túlmelegedése ellen
- Alacsony zajszint (80 dB) és kiegyensúlyozott 
  működés jellemzi
- Mosható levegőszűrő
- Erős szállító táskában, 2,5 mm-es vágási hosszú   
  késekkel
- Kefével, olajjal és csere fi lterrel
- Súlya: 1600 gr

Bárány nyíró “Farming”
Termékkód: 35903 

- Erős 350 W-os motorral
- Ideális súly eloszlás
- A csomag tartalma:
  Tartó doboz, vágó és fésű szett, tisztító kefe,  
  olajozó fl akon, speciális csavarhúzó, használati  
  útmutató

59.900 Ft 

REX Mini hálózati nyírógép MOSER
- Rendkívül csendes működés, így alkamas zajra érzékeny állatok   
  nyírására is
- Kicsi, könnyű, praktikus méret
- Különösen alkalmas a fej és lábak területének nyírására
- Diamond-ground rozsdamentes acél pengék
- Vágási hossz fésük nélkül: 0,1 mm
- Vágási szélesség: 32 mm
- Polarizált rezgő motor, kb. 3000 ford./perc
- Mérete: 136 x 41 x 35 mm
- Súly: kb. 190 g
- Üzemi feszültség: 220-240V / 50Hz

Termékkód Termék
34351 Nyírógép
34352 Csere penge

- Polarizált rezgő motor, kb. 3000 ford./perc

horizont AN55 akkumulátoros
- Erős, vezeték nélküli nyírógép
- Bárhol használható, a kiváló újratölthető 
  akkumulátoroknak  köszönhetően
- Az akkumulátor akár 2,5 órás nyírást tesz lehetővé
- Alacsony zajszint
- Praktikus hordozó szíj a tápegységhez
- Ergonomikus kialakítás, az egyszerű és pontos vágásért
- Túltöltés védelem
- NiMh technológia - nincs memória eff ektus
- Spirális kábel, max. 2 m hossz
- Szabadalmaztatott ventillátoros technológia a fejhez, 
  az élek hűtésére
- Kényelmes csuklópánttal
- Erős tároló táska, 1,4 mm-es vágáshosszú késkészlet, 
  akkumulátor, tisztító kefe, olajos üveg, csavarhúzó

Termékkód Szín
35003 Nyírógép
35004 Csere akkumulátor
35006 Adapter

horizont N150, 230V
Termékkód: 35001

- Nagyon erős, 150 W-os állandó-mágneses motor,   
  mely állandó  működési sebességet biztosít
- Túlterhelés kapcsoló, a motor védelme érdekében
- Ergonomikus kialakítás
- Gyors és tartós még a legnehezebb körülmények     
  között is
- Alacsony zajszint
- Szabadalmaztatott ventillátoros technológia a     
  fejhez, az élek hűtésére
- Felcsatolható, mosható légszűrő
- Kényelmes csuklópánttal
- Erős tároló táska, 1,4 mm-es vágáshosszú 
  késkészlet, tisztító kefe, olajos üveg

“ADELAR” nyírógép cserélhető akkumulátor szettel, szállító dobozban
- Részleges nyírásra alkalmas akkumulátoros lónyírógép
- Kettő darab XL- gyorsan cserélhető akkumulátor egységgel és
  erős DC 2.4 Voltos motorral, valamint hangtompítóval felszerelve
- Súlya: 280 g, amely magába foglalja a vágófejet
- Üzemi feszültség: 220-240V, 50/50 Hz
- A „Cera” vágófej precíz nyírást tesz lehetővé, melyet a kerámia   
  felülettel ellátott profi  kivitelezés segít
- 0.5-3 mm vágási magasság, 46 mm széles vágóél.
- Ledes akkumulátor töltöttség jelző
- Gyorstöltés 90 perc alatt. 
-  „Könnyű tisztítás” funkcióval ellátva, a vágófej gyors tisztítását teszi lehetővé. 
- Precíziós vágó készlet hosszú ideig biztosítja a kiváló teljesítményt.

Termékkód Termék
30592 Nyírógép

30568 Standard vágófej készlet (kés és fésű) a 30592 nyírógéphez,0,5 - 3 mm 
vágási magassággal, 46 mm vágási szélességgel

Termékkód Termék
35900 Nyírógép

35902 Csere penge, 3 mm

35901 Csere penge, 1 mm

Lónyíró “Farming”
- Erős 200W-os motorral
- Ideális súly eloszlás
- Alacsony zajszint : 75dB
- A csomag tartalma:
  Tartó doboz, 2 penge(1 mm és 3 mm), tisztító kefe,     
  olajozó fl akon, speciális csavarhúzó, használati     
  útmutató
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- Erős 200W-os motorral

- Alacsony zajszint : 75dB
- A csomag tartalma:
  Tartó doboz, 2 penge(1 mm és 3 mm), tisztító kefe,     
  olajozó fl akon, speciális csavarhúzó, használati     

PRO Tölthető / hálózati nyírógép 
- Könnyű és csendes működés
- Akár 45 perces akkumulátor idő
- Precíziós kések
- Egyszerű tisztítás a könnyen levehető késeknek köszönhetően
- Vágási hossz: 1 mm ; vágási szélesség: 40 mm
- A felhelyezhető fésűkkel 3/10/13/25 mm-es hosszúságban  
  nyírható szőr
- DC motorral szerelve, kb 6200 ford./perc
- Mérete: 150 x 46 x 35 mm
- Súlya: kb. 245 gr

- Egyszerű tisztítás a könnyen levehető késeknek köszönhetően

- A felhelyezhető fésűkkel 3/10/13/25 mm-es hosszúságban  

Termékkód Termék
34353 Tölthető / hálózati nyírógép
34354 Cserekés 1 mm vágási hossz
34355 Fésűk: 3/6/10/13/16/19/22/25 mm

Kontúrnyíró PICO
Termékkód: 35055C

- Nehezen hozzáférhető, illetve érzékeny   
  részek pontos és könnyű nyírására
- Kicsi és kézre álló méret 
- Halk működés
- Akár zsebben is elfér
- Mérete:10,5 x 4,2 x 3,2 cm
- Egy db AA elemmel működik
- A csomag tartalmaz tisztító kefét és olajat

PRO Tölthető / hálózati nyírógép 
- Könnyű és csendes működés
- Akár 45 perces akkumulátor idő
- Precíziós kések
- Egyszerű tisztítás a könnyen levehető késeknek köszönhetően
- Vágási hossz: 1 mm ; vágási szélesség: 40 mm
- A felhelyezhető fésűkkel 3/10/13/25 mm-es hosszúságban  
  nyírható szőr
- DC motorral szerelve, kb 6200 ford./perc
- Mérete: 150 x 46 x 35 mm
- Súlya: kb. 245 gr

- Nehezen hozzáférhető, illetve érzékeny   
  részek pontos és könnyű nyírására

- A csomag tartalmaz tisztító kefét és olajat

Speciális olaj nyírógépekhez
Termékkód Kiszerelés

35011 60 ml
35012 250 ml
35013 500 ml

66.900 Ft 

57.000 Ft 

35.900 Ft3.503 Ft
Speciális olaj nyírógépekhez

Kiszerelés 1.236 Ft-tól

160.000 Ft

  124.900 Ft

- Diamond-ground rozsdamentes acél pengék

- Polarizált rezgő motor, kb. 3000 ford./perc

16.900 Ft

Nyírógépek

177.900 Ft 
LASER 2 juhnyíró 230V

- Túlterhelés védő a motor túlmelegedése ellen

177.900 Ft 
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Baromfi  itató “TRIPOD”
- Megbízható, könnyen tisztítható műanyag itató
- Magas UV ellenállás, hogy szélsőséges időben is   
  használható legyen
- Minden alkatrész műanyag, így nem tud rozsdásodni
- Háromlábú talpának köszönhetően egyenetlen talajon  
  is stabil marad
- Tetejénél tölthető
- Műanyag fogójának köszönhetően könnyen szállítható
- Nagy kapacitású vizes tálca
- Többféle szárnyashoz (baromfi , kacsa, liba, pulyka)

Termékkód Űrtartalom

34693 10 liter

34694 20 liter

34695 30 liter

Baromfi  gravitációs itató, bajonet zárral “COMBO” 
- Könnyen tisztítható műanyagból készült
- Minden alkatrész műanyag, így nem tud rozsdásodni
- 4 darab lábbal, melyek az itatót 7,5 cm-re emelik a 
  földtől, csökkentve ezzel a víz szennyeződését
- Használható felakasztva vagy a földre helyezve is
- Műanyag fogójának köszönhetően könnyen szállítható

Műanyag tojóláda “ChickBox”
Termékkód: 34697
- Új, alternatív megoldás a szokványos 
  fa vagy fém tojóládák helyett
- Megbízható, erős, könnyen tisztítható műanyag
- Könnyű össze és szétszerelés
- A ChickBox teljes mértékben a baromfi  méretéhez állítható
- A szellőzőnyílások növelik a baromfi  komfort érzetét 
- “Tojás-légzsák” megvédi a tojásokat
- A tojás a műanyag fedő alatt tárolódik, ahonnan könnyen kivehető
- Méret: 390 x 320 x 310 mm

Multifunkciós itató “MAXI CUP”
Termékkód: 34696
- Fél-automata itató, vizes tartályhoz, vödörhöz vagy 
  bármilyen tárolóhoz max.180 cm vízmélységig
- ½ víz csatlakozás
- Könnyű használat, könnyű tisztítás
- Kemény műanyagból készült
- Minden alkatrész műanyag, így nem tud rozsdásodni
- Baromfi khoz és vad madarakhoz
- Kültéri és beltéri használatra

Baromfi tartás újdonságok

Baromfi  itató 30 literes, műanyag
- A tetején könnyen tölthető

21.900 Ft-tól 

Termékkód Űrtartalom

34691 6 liter

34692 12 liter

- Műanyag fogójának köszönhetően könnyen szállítható

4.713 Ft-tól 

Baromfi  itató 30 literes, műanyag

4.384 Ft 

16.900 Ft 

Baromfi  etető “HAPPY”
Megbízható, műanyag etető
Könnyen tisztítható
Minden eleme műanyag, így nem tud rozsdásodni
Az etető nyílások kialakításának és méretének köszönhetően 
a baromfi  nem tudja szétszórni a tápot
Könnyen és gyorsan bővíthető
Állítható láb magasság(+5,5 cm), mellyel a földtől elemelve 
az etetőt, csökkenthető a táp szennyeződésének veszélye

Termékkód Kapacitás
34684 Csibéknek
34685  Fiatal -és tojótyúkoknak 

Gravitációs baromfi itató, műanyag
- Polietilén gyantából készül
- UV- és fagyásellenálló
- Rendkívül masszív
- Nincs korrózió - nincs ivóvíz maradvány
- 32mm átmérőjű leeresztő csavarral

Termékkód Kapacitás Kivitel
34281 0,6 liter -
34282 1,3 liter -
34283 4 liter Fogantyúval
34284 6,5 liter Fogantyúval
34285 12 liter Fogatyúval

404 Ft-tól

Az etető nyílások kialakításának és méretének köszönhetően 

1.933 Ft-tól 

Baromfi tartás
Gravitációs baromfi itató, műanyag
- Polietilén gyantából készül
- UV- és fagyásellenálló
- Rendkívül masszív
- Nincs korrózió - nincs ivóvíz maradvány
- 32mm átmérőjű leeresztő csavarral
Termékkód Kapacitás

34020 1,5 liter
313121 3 liter
313131 5 liter
314551 10 liter

- Nincs korrózió - nincs ivóvíz maradvány
- 32mm átmérőjű leeresztő csavarral- 32mm átmérőjű leeresztő csavarral

Gravitációs baromfi itató, műanyag

- Nincs korrózió - nincs ivóvíz maradvány

718 Ft-tól

Gravitációs baromfi itató, 
felfüggeszthető
- Fogantyúval egyszerűen 
  szállítható és felfüggeszthető

Termékkód Kapacitás
32701 5 liter
32702 10 liter
32703 15 liter

Gravitációs baromfi itató, műanyag

- Nincs korrózió - nincs ivóvíz maradvány

2.546 Ft-tól 

Gravitációs önitató 
szárnyasoknak

Termékkód Kapacitás Kivitel
34286 1 liter Csavaros kupakkal
34287 4 liter bajonettzár és fogantyú
34288 8 liter bajonettzár és fogantyú

Gravitációs önitató 

707 Ft-tól

Gravitációs baromfi itató, galvanizált
- Erős és tartós kivitel

Termékkód Kapacitás
34119 3 liter
34120 5 liter
34121 10 liter
34122 20 liter

25.900 Ft -tól

11.900 Ft 
Termékkód Termék

327051 Itató
32704-4 Itató tál

327051-1 Menetes dugó
32704-6 Labdás szelep

Baromfi  itató 30 literes, galvanizált
- A tetején könnyen tölthető
- Csere tömítők vásárolhatók

Termékkód Termék
32704 Itató

32704-4 Itató tál
32704-1 Menetes dugó
32704-6 Labdás szelep
32704-5 Menetes cső

Baromfi  etető, műanyag
- Függeszthető
- Állítható magasságú

Termékkód Méret
32710 50 x 7 cm
32711 50 x 13 cm
32712 75 x 13 cm
32713 100 x 13 cm

horizont atkák elleni készítmény
- Fújja a készítményt az atkák vagy más rovarok által  
  fertőzött területre, különösképp baromfi  ólakban
- A kártevővel való érintkezés után a hatás azonnali
- Max. 6 hétig hatásos
- 100 ml koncentrátum 5 liter oldószerhez
- Akár 150m²- hez

Itató palack nyulaknak, 
1 literes
Termékkód: 305971

- A tetejéről könnyen tölthető
- Könnyen tisztítható
- Könnyen felszerelhető

Automata nyúlitató
Termékkód: 305811

- Műanyag
- Méret: 12 cm
- Állandó vízszint
- Könnyen rögzíthető
- Csak 9 mm-es alacsony nyomású 
  vízellátás esetén (31490 termék)

Nyúltartás

Állategészségügyi termékek

14.000 Ft 
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VetPoint

Nyitva: h-cs: 8:00-16:30; p: 8:00-15:40
Web: www.omtshop.hu
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15

Baromfi tartás

Baromfi  etető, műanyag
- Függeszthető
- Állítható magasságú

Termékkód Kapacitás Kivitel
34289 1,5 kg Fedél nélküli
34290 3 kg Fedéllel
34291 5 kg Fedéllel
34292 8 kg Fedéllel

Baromfi  etető, műanyag

822 Ft-tól 

Termékkód Kapacitás
34044 7 kg / 10,5 Liter
34045 15 kg / 22,5 Liter

Műanyag baromfi  etető
- Fedővel
- Felakasztva és állítva is használható
- A magasság állításával állítható 
  a takarmány mennyisége

Műanyag baromfi  etető

5.900 Ft-tól 

Termékkód Kapacitás
32717 5 kg
32718 20 kg
32719 40 kg

Galvanizált baromfi  etető
- Műanyag fedővel
- Felakasztva és állítva is használható
- A magasság állításával állítható a  
  takarmány mennyisége

Galvanizált baromfi  etető

4.618 Ft-tól 

Eső tető baromfi  etetőhöz
- Galvanizált
- Szárazon tartja a takarmányt

Termékkód Termék
32717-1 5 kg-os etetőhöz
32718-2 20 kg-os etetőhöz
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Eső tető baromfi  etetőhöz

3.475 Ft-tól

Termékkód Méret
32710 50 x 7 cm
32711 50 x 13 cm
32712 75 x 13 cm
32713 100 x 13 cm

Baromfi  etető
- Galvanizált
- Acél ráccsal 1.761 Ft-tól 

Kapcsos baromfi  lábgyűrű
Termékkód: 32730
- 20 db/csomag
- Műanyag
- Kapható: 8, 12 és 16 mm-es átmérőben
- Kapható kék, zöld, sárga és piros színben

Galamb gyűrű
Termékkód: 32729
- 20 db/csomag
- Műanyag
- Átmérő: 8 mm
- Kapható kék, zöld, sárga és piros színben

Kapcsos baromfi  lábgyűrű
(nagyméretű)
Termékkód: 31694
- 20 db/csomag
- Műanyag
- Kapható: 16 és 18 mm-es átmérőben
- Kapható kék, zöld, sárga és piros színben

886 Ft 695 Ft 

874 Ft 

horizont atkák elleni készítmény
- Fújja a készítményt az atkák vagy más rovarok által  
  fertőzött területre, különösképp baromfi  ólakban
- A kártevővel való érintkezés után a hatás azonnali
- Max. 6 hétig hatásos
- 100 ml koncentrátum 5 liter oldószerhez
- Akár 150m²- hez

Termékkód Mennyiség
313191 100 ml
30199 1000 ml

4.285 Ft-tól 

Paraziták elleni por  
-Atkák, bolhák, tetvek és más 
 kártevők ellen, baromfi k, galambok 
 és madárállományok számára

Termékkód Űrtartalom Kivitel
315931 100 g Por
315941 250 g Por
315951 250 ml Spray

 kártevők ellen, baromfi k, galambok 

2.042 Ft-tól Kannibalizmus elleni aeroszol
Termékkód: 316891 

- Kivitel: 400 ml
- Kannibalizmus és rágcsálás 
  megakadályozására sertéseknél
- Kannibalizmus és rágcsálás 

3.388 Ft 

Agyag tojás
Termékkód: 31489

- Agyag

Műanyag tojás
Termékkód: 34024

- Szilárd műanyag

Agyag tojás

212 Ft  / db
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389 Ft 

Baromfi  etető, műanyagBaromfi  etető, műanyag

822 Ft-tól 

Műanyag baromfi  etető
- Fedővel
- Felakasztva és állítva is használható
- A magasság állításával állítható 

Úszós tartály baromfi 
 és nyúl itatókhoz, 7 literes
Termékkód: 31490

- 3/4” tömlő csatlakozás
- Más alacsony nyomású itatókhoz is
  megfelelő, az itatók és csövek fölé szerelve

Palack tartó nyulaknak
- A tetejéről könnyen tölthető
- Könnyen tisztítható
- Könnyen felszerelhető
Termékkód Kivitel

30576 Műanyag palacktartó
30577 Fém palacktartó

Itató palack nyulaknak, 
1 literes
Termékkód: 305971

- A tetejéről könnyen tölthető
- Könnyen tisztítható
- Könnyen felszerelhető

Itató palack nyulaknak, 

Automata nyúlitató
Termékkód: 305811

- Műanyag
- Méret: 12 cm
- Állandó vízszint
- Könnyen rögzíthető
- Csak 9 mm-es alacsony nyomású 
  vízellátás esetén (31490 termék)

Nyúl itató 
„Classic-de-luxe“
- Tartós műanyag palack
- Rozsdamentes golyós záródás

Nyúletető 
Galvanizált  
Termékkód Méret Kapacitás

30574 25 x 12 x 12 cm 1,5 kg
30575 25 x 12 x 19 cm 2,5 kg

Kapu jászol
Termékkód: 34026

- Méret: 24 x 18 x 12cm 
- Galvanizált

Kerámia nyúletető tál 
Termékkód Kapacitás

30595 250 ml
30572 500 ml
30596 750 ml
30573 1000 ml

Nyúl szénatartó
Termékkód: 30569 

- Galvanizált
- Extra erős kivitel
- Mérete: 28 x 19 x 10 cm

Nyúltartás

2.120 Ft 579 Ft-tól 

Termékkód: 34026
796 Ft 1.300 Ft 

6.900 Ft 

Ár
ai

nk
 ér

vé
ny

es
ek

 2
01

5.
 áp

ril
is 

30
-ig

, v
ala

m
in

t a
z Á

FÁ
-t 

ta
rta

lm
az

zá
k.

 N
yo

m
da

i h
ib

ák
ér

t f
ele

lő
ss

ég
et

 n
em

 vá
lla

lu
nk

! A
 k

ép
ek

 il
lu

sz
trá

ció
 je

lle
gű

ek
 !

- Tartós műanyag palack
- Rozsdamentes golyós záródás

Termékkód Méret Kapacitás
34025-18 4,0 x 11 cm 150 ml
30599-12 5,5 x 14 cm 320 ml
30570-12 6,5 x 17 cm 600 ml
30571-6 8,5 x 22 cm 1100 ml

606 Ft / db-tól 

2.264 Ft 

2.657 Ft-tól 

658 Ft-tól 

Állategészségügyi termékek

OMT_Haszonujsag2_201503.indd   15 2015.03.31.   10:32:34



VetPoint

OMT-VetPoint  “Minden ami Állat”
Cím: 2100 Gödöllő, Nagyremete hrsz.081/15

tel.: 06-28-430-588; 06-20-368-1110

OMT-VetPoint 
Youtube-on és Facebook-on

iScan ultrahang készülék

Happy villanypásztor telepítéshorizont GPS és SMS készülékek 

Melasty fejőgép teszt 

Youtube-on és Facebook-on

Kiváló képminőség
A teljesen digitális képalkotási technológia segítségével (B, B+B, B+M) 
gyorsan készíthetők profi  felvételek
- szarvasmarha és sertés tenyésztéshez
- ín és szemgolyó vizsgálathoz
- emlőmirigy kórós elváltozásának vizsgálatához
- tejhasznú tehenek állapotának felmérésére
- egyéb ultrahangos vizsgálatokat igénylő esetekben 
  (pl.: más állatok tenyésztése halak, kígyók, tevék)

Kicsi, könnyű, hordozható
Az állatorvosok terepen végzett munkájának megfi gyelése során gyűjtött 
adatok alapján hozták létre a készüléket, ami
- alacsony súlyú 
- kompakt méretű

Erős, tartós felépítés
- erős dúralumínium borítás
- teljesen vízálló ház 

 Széleskörű használhatóság
- membrán billentyűzet,
- kiváló minőségű széles LCD kijelző, LED háttérvilágítással,
- napellenző, amely segítségével még tűző napon is jól látható a kijelző,
- letisztult, felhasználóbarát menürendszer,
- beépített memória az ultrahang felvételek (kép és videó) tárolására,
- számítógéphez USB2.0 porton keresztül csatlakoztatható
- kép Freeze, kép kimerevítésre
- mérő eszközök
- Zoom: 120, 140, 160%
- gamma beállítás
- magzat kortábla
- program funkciók (gyári vagy felhasználó által beállított)

A fent említett jellemzőknek köszönhetően az iScan az egyik legelismertebb 
nehéz körülmények között használható diagnosztikai eszköz a világon!

A szett tartalma
készülék lineáris szondával,
pánt, melynek segítségével egyszerűen nyakba akasztható a készülék,
akkumulátor (1 db a standard verzióhoz, 2 db a prestige verzióhoz),
töltő és hozzá tartozó kábel,
USB kábel,
napellenző (prestige verzióhoz),
1 üveg ultrahangos gél (prestige verzióhoz),
használati útmutató,
a számítógéphez való csatlakoztatáshoz leírás és program CD-n,
hordozó táska

Képalkotási módok
B Mode – élő kép,
B+B Mode (2B Mode – Dual),
B+M Mode

Technikai adatok:
Méret: 17.0 x 17.0 x 6.0 cm
Súly: 1720 g szondával
Akkumulátor súlya: 280 g
Víz és porálló
Szonda frekvencia: elektronikus lineáris 7.5 MHz (4 - 9MHz)
Szkennelési hossz: 0 - 12 cm
Szkennelési mélység: 4-12 cm
Kijelző:  5.0’’, LCD, LED kijelző
Magas kontrasztú képek
Gamma, fényerő és fókusz beállítás
Billentyűzet: membrán
Felvétel: 256 frame (kb. 20 mp)
Kép memória: 200 kép, dátummal, számozással, leírással
Felvétel memória: 50 Cine loop szakasz, dátummal, számozással, leírással
Csatlakoztatás számítógéphez: USB2.0 port
Energia ellátás: Li-ion elem csomag, 14.4 V, 3.1Ah
Működési idő: kb 5 óra egy akkumulátorral
Töltési idő: 2 óra 30 perc
Alacsony töltöttség kijelzés: automatikus
A készülék működési hőmérséklete: + 5°C - + 40°C
Ajánlott tárolási hőmérséklet: 0°C - + 45°C

pánt, melynek segítségével egyszerűen nyakba akasztható a készülék,
akkumulátor (1 db a standard verzióhoz, 2 db a prestige verzióhoz),

A teljesen digitális képalkotási technológia segítségével (B, B+B, B+M) 

Az állatorvosok terepen végzett munkájának megfi gyelése során gyűjtött 

- kiváló minőségű széles LCD kijelző, LED háttérvilágítással,
- napellenző, amely segítségével még tűző napon is jól látható a kijelző,

- beépített memória az ultrahang felvételek (kép és videó) tárolására,

a számítógéphez való csatlakoztatáshoz leírás és program CD-n,
hordozó táska

Képalkotási módokKépalkotási módok
B Mode – élő kép,
B+B Mode (2B Mode – Dual),
B+M Mode

Technikai adatok:
Méret: 17.0 x 17.0 x 6.0 cm
Súly: 1720 g szondával
Akkumulátor súlya: 280 g
Víz és porálló
Szonda frekvencia: elektronikus lineáris 7.5 MHz (4 - 9MHz)
Szkennelési hossz: 0 - 12 cm
Szkennelési mélység: 4-12 cm
Kijelző:  5.0’’, LCD, LED kijelző

iScan ultrahang készülék
Kérje írásos ajánlatunkat!

Termékkód Termék

ISSRSPC standard verzió

ISPRSPC prestige verzió
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