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Lónak és lovasnak 
Istálló felszerelés - Villanypásztor 

Thermo lovaglócsizma 
„Blizzard”
Termékkód: 32013 

8.900 Ft
• Vízálló gumi lovaglócsizma
• Vízálló sarok -és lábszárvédőkkel (Cordura)
• Kizárólag lovas sportokhoz ideális
• Extra vastag, szőtt fekete belső bélés
• Alufóliás szigetelés
• Biztosan illeszkedik, 4 tépőzárral
• Biztonsági fényvisszaverők biztosítják a tökéletes látha-

tóságot sötétben
• Meleg és könnyen tisztítható
• Ideális hóban, sárban és istállóban
• Fekete színű

Pamut gyapjú takaró 
Termékkód: 32877

9.291 Ft
• Állítható láb heveder karabinerekkel 
• Nyeregpárnával 
• Mell hevederrel 
• Farok hevederrel 
• Fekete/szürke színű
• 165 cm, 175 cm ,185 cm, 
 195 cm hosszúságokban

Talicska, 240l  
Termékkód: mtal240

37 320 Ft
• Műanyag puttonyos
• Kétkerekű

Trágya gyűjtő lapát, 
gereblye
Termékkód: 34108

4.935 Ft
• Lapáttal és gereblyével 
• Ideális részleges istálló takarításhoz
•Fekete, kék, bíbor színekben

Hengerbála etető
Termékkód: 7002 

93 980 Ft
• Ø 2,3 m, 12 állású

Országos kiszállítással!

Öntöttvas itató
Rozsdamentes acél nyelv – Termékkód: 31200 – 6.641 Ft
Öntöttvas nyelv – Termékkód: 31201 – 6.740 Ft
• Öntöttvas itatótál
• Dupla borítású tál
• Cserélhető sárgaréz szelep
• Rozsdamentes acél vagy öntöttvas nyelvvel
• Vízátfolyási sebesség 8-10 liter/perc    

(5 bar víznyomás esetén
• Csőhöz vagy falra rögzíthető
• ½” hálózati vízellátás alulról és felülről
• 4 lyuk a rögzítéshez

horizont csemegék
Termékkód: 34087

1 kg-os csomag – 1.067 Ft
20 kg-os csomag – 17.516 Ft
• Természetes és ízletes csemege minden napra
• 1 vagy 20 kg-os csomagolásban
• Alma, édesgyökér, gyógynövény, gyógynövény-, 

répa- és banán, banán és sárgarépa ízesítésekben

Big Tastie 650 g-os 
nyalósó, tartóval
Termékkód: 34204

5.406 Ft
• Komplett szett - vegye ki a csomagból,  

akassza fel, és már kezdődhet is a móka!
• Újratölthető a Big Tasties 650g-os nyalósóval
• Alma, banán, cseresznye és természetes  

ízekben
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Nyergek , kantárak és tartozékok

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu
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! Nyereg szett      

Pony nyereg szett 16” – Termékkód: 31943kPl

52.963 Ft
Nyereg szett 18” – Termékkód: 31941kPl

52.963 Ft
Haflinger-Friesen-Sattel-Set 18” – Termékkód: 31942kPl

52.963 Ft 
 A nyereg helyes kiválasztása nagyon fontos feladat. Ha 
Önnek vagy lovának nem megfelelő, kényelmetlen lesz, 
helytelen üléshez vezethet. 

Az univerzális nyereg ötvözi a díjugrató és a díjlovagló 
nyergek tulajdonságait. Az alapvető elvárásokat bizto-
sítja a díjugrató és a díjlovagló szakágakban. A leggyak-
rabban használt nyeregtípus kezdők számára és a lovak 
alapkiképzéséhez.

a nyereg szett az alábbiakat tartalmazza:
• Szteppelt, fekete, szabott izzasztó
• Kengyel és kengyelszíj
• Heveder

Nyereg:
• amely masszív bivalybőrből készült
• erősített heveder pánttal
• kényelmes ülések és puha térdvédők
• fekete színben

Párnanyereg
Termékkód: 32870 

8.392 Ft
• 85 cm-es heveder 
 tartozik hozzá 
• Bélelt lovas párna 
• Lélegző, szintetikus anyagból készült 
• A speciális rostok biztonságosabb ülést eredményez-

nek, így kényelmesebb a lónak is és a lovasnak is 
• A heveder mindkét oldalt csatos 
• Szétszerelés nélkül könnyen állítható a heveder 
• Megközelítőleg 200cm-ig lehet meghosszabbítani a 

heveder hosszúságát a párnával együtt.

Nyeregtáska, banán alakú
Termékkód: 34093 

4.077 Ft
• Nagy teherbírású vízálló nylonból készült 
• 95 x 22 cm-es
• Barna és fekete színekben 

Elülső nyeregtáska
Termékkód: 32899 

4.516 Ft
• Nagyon tartós, vízálló 
 nylonból készült 
• Ideális hosszú lovagláshoz

Steppelt pamut nyeregalátét, teli
Termékkód: 32864 

5.499 Ft
• 100% pamut, kiváló minőségben, varrásban
• 15mm-es négyzetes steppelés 15mm-es lágy hab 

béléssel 
• Puha és stabil 
• Tartalmazza az övet és a heveder hurkot- tépőzárral 

állítható hossz 
• Több féle színben

Nyeregalátét
Termékkód: 32865

5.461 Ft
• 100% pamut 
• 15 mm-es négyzetes steppelés 
 15 mm-es lágy gél párnázattal 
• Puha és stabil 
• Tartalmazza a hurkokat a hevederhez és a nyereg-

pántokat, amiken tépőzárral állítható a méret

Zselés nyeregalátét
Termékkód: 31838

9.851 Ft
• Horizont minőség!
• Zselével töltött
• Egyenletes súlyeloszlást biztosít a ló hátán
• Védi a ló gerincét és hátizomzatát
• Könnyen kezelhető és tisztítható
Használatával elkerülhető a mar feltörése!

Párnázott heveder 
rugalmas felrántó szíjjal
Termékkód: 32268

2.879 Ft-tól
• Párnázott heveder 
• Pamutból készül
• Egyik oldalán rugalmas felrántó szíjjal 
• Görgős csat az egyszerű állítás érdekében
• Fekete és barna színekben
• 50-től 140 cm-es hosszig 

Párnázott heveder 
Termékkód: 31939

2.711 Ft
• Pamut borítású 
• Csatokkal 
• Fekete színben
• 100-tól 130 cm-es hosszig

Heveder ujj 
Termékkód: 32269

1.631 Ft

Biztonsági kengyel 
Termékkód: 32913

9.356 Ft
• Rozsdamentes acélból készül
• Gumiszalaggal és bőrrel akadályozza meg a láb 

beakadását a kengyelbe az esés pillanatában 
• Betéteket tartalmaz 
• 12 cm-es, párban

Rozsdamentes acél kengyel 
Termékkód: 31889

5.287 Ft-tól
• Fehér gumi béléssel 
• Felnőttek részére
• 10 és 12 cm-es szélességben

Szövet szár
Termékkód: 31953

2.404 Ft
• Lágy szövetből készül

• Bőr fékkel 
• Full méret 
• Kb. 1,9 cm x 270 cm-es
• Fekete és barna színben

Gumibetét kengyelhez
Termékkód: 32261

963 Ft-tól
• 10 és 12 cm-es szélességben
• Fekete és fehér színben

Bőr szár
Termékkód: 32285

2.052 Ft-tól
• Bivalybőr 
• Bőr fékkel 
• Full méret 
• Kb. 1,7 x 280 cm-es
• Fekete és barna színben

Kengyelszíjjak 
Termékkód: 32280

2.844 Ft-tól
• Bivalybőrből készül
• Fekete és barna színben
• 135 cm, 150 cm és 165 cm-es hosszúságban

Martingál 
Termékkód: 32288

3.360 Ft
• Bivalybőr
• Megakadályozza, hogy a ló 

túl magasan hordja a fejét 
• Fekete színben
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Nyergek , kantárak és tartozékok

Western felszerelés

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu
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Pálcás Gag zabla
Termékkód: 32335 

4.724 Ft
• Rozsdamentes acélból készül
• Tört szájrésszel 
• Jobb irányítást teszi lehetővé
• 120 és 135 mm-es szélességben

Zabla, duplán tört szájrésszel
Termékkód: 32868

5.131 Ft
• Rozsdamentes acélból készült 
• Réz középső szájrésszel
• 115-től 145 mm-es hosszúságig

Alma ízesítésű zabla
Termékkód: 32900

6.436 Ft
• Laza, gyűrűs zabla 
• Rozsdamentes acél gyűrűkkel
• 125, 135, 145 mm-es hosszban

Kapcsos pelham
Termékkód: 32338

9.044 Ft
• Rozsdamentes acélból készül
• Zabla lánccal 
• Extra erős tőkeáttétel
• 125 mm széles

Pelham-övek
Termékkód: 32341

1.226 Ft
• A csatlakozó rész minden 

Pelhamhoz megfelelő
• Barna fekete színben

Gumi zabla karika 
Termékkód: 32343

842 Ft
• Csökkenti a zabla átcsúszásának esélyét.

SUPERGRIP szár 
Termékkód: 34053

3.504 Ft
• Gumírozott bőr szár 
• Bőr markolat martingál fékkel 
• Kb. 1,8 cm x 285 cm-es
• Fekete és barna színben

Összecsukható nyeregtartó 
Termékkód: 31971

2.889 Ft
• Műanyag borítású fémből készült 
• Használaton kívül az egész rúd összecsukható 
• Helytakarékos 
• Ideális szerszám istállókban és teherautókban

Western nyereg, 
Shetlandi 10” 
Termékkód: 32908

43.306 Ft
• Legkiválóbb bőrből gyártott 
• Puha párnázott szarvasbőr ülés 
• Jól illeszkedik 

Western heveder 
Termékkód: 32914

2.823 Ft-tól
• Szintetikus gyapjúval bélelt 
• Barna színben
• 40-60-80 cm-es hosszúságban

Fém kantártartó
Termékkód: 32363rt

832 Ft
• Csavarokat tartalmaz
• Műanyag bevonatú
• Piros és fekete színben

Nyeregalátét „Navajo“
Termékkód: 32221

4.455 Ft
• Bőr megerősítésekkel 
• Kb. 60 cm x 65 cm-es

Western kantár
Termékkód: 32390

8.617 Ft
• Erős bivalybőrből készül
• Farok és szegélydísszel 
• Sima bőr szárral 
• Könnyen állítható póni mérettől a 

full méretig 
• Western barna színű

Csuklós zabla 
Termékkód: 31895

2.082 Ft-tól
• Nikkelezett vasból készült
• Csuklós szájrésszel
• Erős, Masszív, üreges, Hohl kivitelekben
• 105-től 145 mm-ig

Párnázott nyeregalátét „Navajo“
Termékkód: 34195

5.630 Ft
• Puha párnázott szintetikus gyapjúval
• Bőr megerősítésekkel
• 60 cm x 65 cm-es

Western szár
Termékkód: 32910

6.693 Ft
• Bőr 
• Fonott 
• Csatokkal 
• Kb. 220 cm hosszú
• Barna színben

Eggbut zabla
Termékkód: 32331 

4.780 Ft
• Erős rozsdamentes acélból készül 
• Kapcsos szájrész
• 115-től 145 mm-ig

Bőr szíjfék
Termékkód: 32391C 

1.543 Ft
• Barna színben

Hackamore, krómozott
Termékkód: 32339 

5.401 Ft
• Lapos hasított tehénbőr orrszíjjal
• Gyapjú béléssel
• Full méretben

Gumis eggbut zabla
Termékkód: 32332 

4.252 Ft
• Rozsdamentes acélból készült 
• Kapcsos szájrész 
• Gumiborítású lapos gyűrűkkel
• 125, 135, 145 mm-es hosszúságban
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Kötőfékek, Felvezetőszárak, Futószárazás, Lábszárápolás, Takarók

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Csikó kötőfék 
Termékkód: 31802

1.665 Ft-tól
• Kiváló minőségű 
• Extra puha 
• Tömör fém szerelvények 
• Erős és tartós 
• Állítható nyakpánttal
• Több féle színben

Kötőfék fényes szerelvényekkel, 
COB méretben
Termékkód: 34059

4.710 Ft
• Dupla heveder 
• Erős fényes szerelvényekkel 
• Állítható fej és orrszíj 
• A szabályzó erős fém szemekkel van 

megerősítve 
• Nagy karabinerrel

Kötőfék szett
pónitól full méretig
Termékkód: 34063

4.500 Ft
• Extra puha 
• Tömör fém szerelvények 
• Állítható fejszíj 
• Körülbelül 200 cm hosszú 
• Horgolt légysallang és fülvédő 
• Véd a zavaró legyek ellen 
• Praktikus táskába csomagolva 

a szett tartalmaz: 
• Kötőféket 
• Légysallangot fülvédővel 
• Vezetőszárat 

Színek:
•  Világoskék kötőfék 
•  Világoskék / sötétkék vezetőszár 
•  Sötétkék / világoskék légysallang 
 fehér díszítő zsinórral

Vezető kötél
Termékkód: 31814

1.506 Ft-tól
• Kiváló minőség
• Puha perlon anyagból készül
• Kemény kikötőszárral
• Kb. 200 cm hosszú
• Kb. 14 mm ø

Vezetőszár MICRO
Termékkód: 32911Bl

1.519 Ft
• Fonott mikro szálas 
• Erős kikötőszárral 
• Extra vastag és puha 
• 20 mm átmérőjű 
• Kb. 200 cm hosszú
• Kék és piros színben

Amerikai vezetőszár
Termékkód: 32316Bl

2.061 Ft
• Kb. 250 cm-es 
• Könnyen cserélhető sárgaréz 

forgó karabinerrel 
• Pánik horoghoz is alkalmas  

(Term. kód: 32360-1)

Vezetőszár csuklószíjjal
Termékkód: 32314

855 Ft
• Réz forgó karabinerrel 
•  Kb. 180cm hosszú
• Kék, zöld, piros fekete színekben

Kikötőlánc
Termékkód: 31964

3.494 Ft
• Kikötőszárral és karabinerrel 
• Műanyag borítással
• Kb. 90 cm hosszú

Biztonsági kötél
Termékkód: 32872

2.217 Ft
• Állítható 
• Karabinerrel
• 2,5 x 65 cm

Pánik karabiner
Termékkód: 32360

796 Ft-tól
• Kerek vagy szögletes 
 forgó fűzőlyukkal

Istállókarika
Termékkód: 32359

905 Ft
• Galvanizált
• 50 x 50 mm

Futószár, lágyan steppelt
Termékkód: 32907

2.936 Ft
• Karabinerrel és csuklópánttal
• Kb. 8 m hosszú
• Fekete / szürke színben

Futószár, lapos
Termékkód: 31857

2.758 Ft
• Dupla nylon erősítés
• Csuklópánttal 
• Karabinerrel 
• Kb. 8,5 m hosszú
• Több féle színben

Futószárazáshoz szakáll
Termékkód: 31858

2.043 Ft
• Perlon anyagú
• 2 karabinerrel 
• Középen forgógyűrűvel
• Több féle színben

Futószárazó heveder
Termékkód: 30045

7.658 Ft
• Gyapjúval bélelt 
• Állítható 
• D-gyűrűk a kikötőszárak 
 hozzácsatolásához

Kikötőszár
Termékkód: 30046

3.329 Ft
• Rugalmas gumi gyűrűkkel
• Fekete színben

Futószárazó ostor
Termékkód: 31913

2.057 Ft
• Üveggyapotból készül
• Csavart markolattal 
• Két részből álló
• Kb. 180 cm hosszú

Bokavédő neoprén
Termékkód: 34196

5.343 Ft
• Tökéletes védelem   

a hátsó lábaknak 
• Kemény PVC váz   

a maximális védelemért 
• Puha neoprénnel bélelt 
• Dupla tépőzáras pántok  

a biztonságos lezáráshoz 

• Full méret

Ínvédő PVC/Neoprén
Termékkód: 34197

7.336 Ft
• Tökéletes védelem az inaknak 
• Kemény PVC külsővel a maximá-

lis védelemért 
• Neoprén béléssel 
• Dupla tépőzár a biztonságos 

lezáráshoz 
• Full méret 

Tépőzáras patavédő, 
pataharang
Termékkód: 34198SW

4.016 Ft
• Neoprénből készült 
• Tépőzáras pántok az egyszerű 

rögzítéshez és biztonságos 
lezáráshoz 

• Védi a patákat 
• Fekete színből készült
• M, L, XL méretben 
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Takarók, Heveder

Biztonsági felszerelések – Kesztyűk – Csizmák

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Csikó kötőfék 
Termékkód: 31802

1.665 Ft-tól
• Kiváló minőségű 
• Extra puha 
• Tömör fém szerelvények 
• Erős és tartós 
• Állítható nyakpánttal
• Több féle színben

Pamut gyapjú takaró 
Termékkód: 32877

9.291 Ft
• Állítható láb heveder karabinerekkel 
• Nyeregpárnával 
• Mell hevederrel 
• Farok hevederrel 
• Fekete/szürke színű
• 165 cm, 175 cm ,185 cm, 
 195 cm hosszúságokban

Thermo takaró
Termékkód: 31855

19.159 Ft
•  Vízálló
• Istállóban való tartásra
• Kényelmes illeszkedés
• Erős és tartós
• Termo belső réteggel
• Felső heveder
• Nylon mell heveder
• Farok heveder
• Csatokkal
• 175 cm, 185 cm, 195 cm hosszúságban

Kültéri thermo takaró, 
vízálló és lélegző
Termékkód: 32378

26.049 Ft
• 100% vízálló és lélegző 
• Minőségi hasadásálló anyag 
• 300gr. polyfill betét 
• Pamut bélés 
• Hátvarrás nélkül 
• Háromszög alakú betoldás 
• Dupla mellső csat, karabinerrel állítható 
• Nyereg védő 
• Felső heveder 
• Láb heveder 
• Farok fék zsinórral
• 175 cm, 185 cm, 195 cm, 205 cm hosszúságban

Felső heveder
Termékkód: 32880C

2.402 Ft
• Fonott mikro szálas 
• Erős kikötőszárral 
• Extra vastag és puha 
• 20 mm átmérőjű 
• Kb. 200 cm hosszú
• Kék és piros színben

Védőmellény gyerekeknek
Termékkód: 32853

23.129 Ft
• Védőmellény övvel
• Megfelel az EN 13158 hármas szintnek
• S, M, L, XL méretekben

Védőmellény felnőtteknek
Termékkód: 32854

23.129 Ft
• Megfelel az EN 13158 hármas 

szintnek
• XS, S, M, L méretekben

Biztonsági kobak „Eta“
Termékkód: 34103

9.879 Ft
•  Könnyű kobak 
•  Kényelmes viselet 
•  Rugalmas külső héj és ütéselnyelő belső héj, 

EPS habból készült 
•  3 ponton rögzített biztonsági kobak 
•  5 nagy és 3 kis szellőző biztosítja az optimális 

légáramlást 
•  A belső tépőzáras bélés kivehető és mosható 
•  3 méretben kapható 48cm-től 61cm-ig 
•  Praktikus méret állítás 
•  Megfelel az EU biztonsági normájának 
 EN 1384 és a  TÜV/GS által bevizsgált 
•  Súlya: 340 g-tól 410g-ig
•  S = 48-54 cm, M = 52-56, L = 57-61

Bársony kobak
Termékkód: 32377

10.417 Ft
• Fekete bársony, 3 ponton rögzített 

biztonsági kobak
• Megfelel az  EN 1384 és TÜV/GS-nek
• 52-től 60 cm-es méretig

Kesztyű „LADY-LINE”
Termékkód: 34067

3.595 Ft
• Divatos és kiváló minőségű női kesztyű 
• Kényelmes viselet 
• Modern stílusú 
• Kézfejen tépőzáras 
• Lélegző, szél - és vízálló PU (poliuretán) bevonat 
• Fehér, ellentétes oldalon színes
• Sötétkék, rózsaszín, fekete színben, S, M méretben

Istállókarika
Termékkód: 32359

905 Ft
• Galvanizált
• 50 x 50 mm

Grippy strech 
kesztyű
Termékkód: 31864

964 Ft-tól
• Horizont minőség!
• Bármely kézre megfelel 
• Megerősített tenyér rész csúszós 

kantárhoz
• Fekete, rózsaszín, sötétkék színben

Kötött pamut kesztyű 
tépőzárral 
Termékkód: 31954

1.251 Ft
• Pamut kesztyű 
• Megerősített tenyér résszel, mely javítja a 

szorító erőt, különösen nedves kantárnál 
• Tépőzárral
• S, M, L, XL méretben

Thermo lovaglócsizma 
„Blizzard”
Termékkód: 32013 

8.900 Ft
• Vízálló gumi lovaglócsizma
• Vízálló sarok -és lábszárvédőkkel 

(Cordura)
• Kizárólag lovas sportokhoz ideális
• Extra vastag, szőtt fekete belső bélés
• Alufóliás szigetelés
• Biztosan illeszkedik, 4 tépőzárral
• Biztonsági fényvisszaverők biztosítják a 

tökéletes láthatóságot sötétben
• Meleg és könnyen tisztítható
• Ideális hóban, sárban és istállóban
• Fekete színű

Lovagló kesztyű 

„Country“
Termékkód: 31903

3.933 Ft
• Puha disznóbőrből és 100% 

horgolt pamutból készül
• Tépőzáras
• S, M, L, XL méretben

Lovagló és 
munkáskesztyű„Cowboy“
Termékkód: 32890

5.367 Ft
• Klasszikus
• Anyaga szarvasmarha bőr
• Tépőzáras
• S, M, L ,méretben

Polár-Thinsulate kesztyű
Termékkód: 34069

2.417 Ft
• Puha meleg gyapjú kesztyű 
• Víz és szél álló 
• Megerősített ujjak 
• Tépőzáras 
• Puha Thinsulate béléssel 
• Fekete színben
• S, M, L méretben
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Lovaglócsizma PVC
Termékkód: 32007

7.973 Ft
• Rugalmas gumi talp  

 sarkantyútartóval
• Praktikus és könnyű tisztítani
• Fekete színű

Jodphur PVC csizma
Termékkód: 32008

10.504 Ft-tól
• 100% vízálló 
• Csúszásmentes talp és acél szár 
• Bélelt 
• Praktikus és könnyű tisztítani 
• Fekete színben
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Biztonsági felszerelések – Kesztyűk – Csizmák

Lóápolás

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Csizma lehúzó
Termékkód: 31853

1.320 Ft
• Láb markolattal 
• Vinyl megerősítéssel

Sarkantyú szíjjal
Termékkód: 32368C 

1.763 Ft-tól
• Nylonból készült
• Tartalmaz egy pár perlon 

sarkantyúszíjat
• 15 mm, 20 mm

Mini bőr lábszárvédő
Termékkód: 30250

5.456 Ft
• Hasított bivalybőr 
• Tépőzárral zárható 
• Elasztikus lábpánttal

Lábszárvédő rugalmas betéttel
Termékkód: 32888

6.167 Ft
• Tökéletesen illeszkedik a rugal-

mas betétnek köszönhetően
• Zipzáras 
• Rugalmas lábszíjjal 
• Szintetikus bőr
• S, M, L méretben

Lábszárvédő
Termékkód: 32889

13.052 Ft
• Puha velúrbőr
• Zipzár a láb külső részén található
• Állítható elöl és hátul egyaránt
• Fekete színű
• S, M, L méretben

Lóápoló kefe
Termékkód: 31833

1.008 Ft
• Erős sörtékkel 
• Lakkozott fa
• Kb. 18 cm

Lóápoló kefe
Termékkód: 32350

1.391 Ft
• Nylon sörtékkel
• Lakkozott fa
• Kb. 22 cm

Sörény fésű 
Termékkód: 31827

358 Ft
• Fa markolattal
• Rövid fogakkal

Sörény bontó fésű
Termékkód: 32022

528 Ft
• Alumínium
• Kb. 22 cm

Ritkító olló
Termékkód: 32862C

1.929 Ft
• Rozsdamentes acél 
• Szőr ritkítására
• Kb. 18 cm

Olló
Termékkód: 30264C

2.418 Ft
• Rozsdamentes acél 
• Ívelt
• Kb. 20 cm

Lóvakaró
Termékkód:  34071

229 Ft-tól
• Műanyag 
• Állítható hurok 
• Finoman fogazott

Ritkító kés
Termékkód: 32861C

1.283 Ft
• Rozsdamentes acél 
• Összecsukható

Dörzsölő „kesztyű” kefe
Termékkód: 31859

848 Ft
• Műanyag sörtékkel
• 18 cm - es
• Két oldalas
• Dörzsölésre alkalmas
• Kék színben

Sörénygumi
Termékkód: 32354

660 Ft
• 500 db / csomag
• Fekete és fehér színben

Gumi vakaró
Termékkód: 31821

678 Ft-tól
• Anyaga gumi 
• Kb. 16 cm hosszú
• Kék, zöld, fekete színben

Sörény fonó szalag
Termékkód: 34070

1.845 Ft
• Erős tapadás
• Fehér színben
• Kb. 1,2 cm x 50 m

Fém lóvakaró
Termékkód: 31301

1.887 Ft
• Sörényfésűvel 
• Szilárd markolattal
• 8 soros

Megfordítható acél vakaró
Termékkód: 31968

862 Ft
• Amerikai modell, megfordítható 

élekkel 
• Az eltérő hosszúságú fogak a ló 

érzékenységének függvényében 
használhatók 

• Tavaszi szőrhullás esetén ideális

Műanyag tajtékvonó
Termékkód: 31841

725 Ft
• Ívelt
• Gumi lehúzóval
• Kék és piros színben

Vas lóvakaró
Termékkód: 31967

818 Ft
• Lakkozott vas
• Kb. 16 cm

Fém tajtékvonó, 
fa markolattal
Termékkód: 31966

2.225 Ft
• Kiváló minőség! 
• Ívelt gumi lehúzó

Lószőrkefe
Termékkód: 34072

4.441 Ft
• Kiváló minőség 
• Bőr pánttal 
• Festett fa felület
 • Természetes fekete sörtékkel és 

világosabb szegéllyel
• Kb. 21 x 9,5 cm

Fém tajtékvonó
Termékkód: 32289

1.699 Ft
• Egyik oldalán fogakkal 
• Két végén műanyag markolattal

Lóápoló kefe
Termékkód: 31823

1.311 Ft-tól
• Fekete és fehér sörtékkel
• Festett fa
• Nylon pánttal
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Lóápolás

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Professzionális kivitelű ápoló láda
Termékkód: 34220

25.897 Ft
• Erős és tartós anyagból
• Állítható, kihúzó fogantyúval 
• Nagy méretű, de beosztása helytakarékos 
• Tálca betéttel és fogantyúval 
• Tökéletes segítség a felszerelések mozga-

tásához 
• Kis lakattal tervezve (nem tartozék) 
• 70 cm x 35 cm x 40 cm

Felszerelt ápoló láda
Termékkód: 34076

5.420 Ft
• Aranyos kis ápoló doboz átlátszó fedéllel 

és ápoló felszereléssel együtt 
• Kivehető tálcával 
• Fiatal lovasoknak ideális 
• Extra kicsi méretű ápoló felszereléssel 

gyermekek részére 
• 31,5 x 21,5 x 19,5 cm

a készlet tartalmaz: 
• Lóápoló kefe 
• Műanyag fésű                            
• Sörény fésű 
• Sörénygumi csomag                   
• Patakaparó 
• Műanyag tajtékvonó                 
• Szivacs 
• Bíbor és rózsaszín színben

Ápoló táska 6 külső zsebbel
Termékkód: 34222

4.261 Ft
• Szolid kivitelű táska erős   

és vízlepergető anyagból
• 1 belső tároló 6 külső zsebbel
• 2 fogantyúval és levehető vállszíjjal
• Esőálló fedél névtáblával, cipzárral zárható
• Szolid és erős alsó résszel
• Tökéletes, hogy magával vigye a versenyekre
• 19 x 28 x 25 cm
• Szürke színben

a teljes készlet tartalmazza 
a teljes felszerelést:
• ápoló kefe
• műanyag fésű
• vakaró
• sörény fésű,
• patakaparó és szivacs

Műanyag ápoló láda
Termékkód: 34219

3.727 Ft
• Tálca betéttel és fogantyúval
• Lakattal tervezve (nem tartozék)
• 41.9 cm x 27.9 cm x 25.9 cm

Ápoló táska 7 külső zsebbel
Termékkód: 34223

3.566 Ft
• Szolid kivitelű táska erős és vízlepergető 

anyagból
• 2 fogantyúval és levehető vállszíjjal
• 4 nyitott, 1 hálós, 1 cipzáron és   

1 tépőzáras külső zseb, 1 belső cipzáron 
tároló névtáblával és 1 tolltartóval

• Mandzsettával záródó zseb
• Szolid és erős alsó résszel
• Tökéletes, hogy magával   

vigye a versenyekre
• Kb. 35cm x 28cm
• Fekete alapszín türkizkékkel

Patafaragó kés
Termékkód: 30956

1.334 Ft
• Rozsdamentes acél 
• Fa markolattal
• Jobbos, balos és kétoldali pengével

Pata csípőfogó
Termékkód: 32896

9.606 Ft
• Német termék – Német minőség!

Körmölő fogó 
Termékkód: 30903

9.628 Ft
• Német termék – Német minőség!
• Kb. 30 cm hosszú
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Ló sampon        
500 ml - Termékkód: 31843

1.628 Ft 
5000 ml - Termékkód: 34077  

10.721 Ft 

• Könnyedén feloldja a szennyeződéseket 
• Kondicionál és selymes fényt ad a szőrnek, 
   a bőr kiszárítása nélkül 
• Sűrű koncentrátum

Sörény, farok és bőrápoló krém       
500 ml - Termékkód: 32926

2.971 Ft 
5000 ml - Termékkód: 34078  

18.345 Ft 
• Hosszantartó selymes fényt biztosít
• Por- és piszoktaszító hatás
• Hosszantartó csillogás - több napon át

Fekete és natúr patazsír   
500 ml, natúr színű - Termékkód: 30922

1.628 Ft 
500 ml, fekete színű - Termékkód: 30922SW  

1.628 Ft
1000 ml, natúr színű - Termékkód: 30928  

2.786 Ft 
1000 ml, fekete színű - Termékkód: 30928SW  

2.786 Ft 

• Megelőzi a paták kiszáradását és kirepedezését
• Segít elkerülni a kiszáradást és puhítja a szarut
• Tiszta vazelinnel és babérlevél olajjal
• Fekete színű a pigmentált szaru ápolására

Hűsítő és ápoló gél     
500 ml
Termékkód: 31845

2.878 Ft 

• Ellazítja és frissíti a ló izmait
• Regenerálódás után a ló újra   
   készen áll a nehéz munkára

Pataolaj     
500 ml - Termékkód: 30940

2.041 Ft 
1000 ml - Termékkód: 30941  

3.301 Ft
5000 ml - Termékkód: 34081  

13.334 Ft 
• Megakadályozza a repedt és törött 

paták kialakulását
• Megóvja a kiszáradástól a patákat 

és lágyítja azokat
• Magas növekedésserkentő tar-

talmú babérlevél olajat tartalmaz

Bőrolaj     
500 ml - Termékkód: 31836

1.628 Ft 
1000 ml - Termékkód: 31832  

2.741 Ft
5000 ml - Termékkód: 31852  

10.354 Ft 

• Megőriz, ápol és impregnál minden típusú bőrt
• Fényes hatású

Nyeregszappan     
500 ml
Termékkód: 31842

1.674 Ft 

• Horizont nyeregszappan szivaccsal együtt.
• Egyszerre tisztít, véd és olajoz.
• Mindenre alkalmazható, ami sima bőrből készült.

Bőrtisztító   
1. lépés
A tisztítás: szennyeződések eltávolítása:
permetezze a bőrre, majd törölje le. 
500 ml
Termékkód: 34079

2.565 Ft 

Bőr kondicionáló
2. lépés
A bőr kondicionálása: ápolja és védi a bőrt a kókuszolaj és glicerin kiegyensúlyozott 
kombinációja  és gyönyörű, selymes fényt biztosít.Egyszerűen permetezze a bőrre, 
és egy puha kendővel dörzsölje szét.
 
500 ml
Termékkód: 34080

2.878 Ft 
• Könnyű alkalmazás a szórófejes kivitelnek köszönhetően.
• Ragyogó eredmény, rendszeres használata meghosszabbítja a bőr élettartamát.
• Szennyeződések eltávolítása: permetezze a bőrre, majd törölje le.
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Istálló felszerelés

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu

Horizont hangyák 
elleni por, 250g
Termékkód: 30276 

1 501 Ft
• Természetes alapanyagokból
• A Pyrethrum nevű szerves komponens 

azonnal hat a hangyák ellen

Horizont légycsalétek 
istállóba, 400g 
Termékkód: 30196 

9 760 Ft
• Csalétek istállólegyek ellen 
• Vonzza a legyeket és azonnal megöli őket 
• Használható nagy házilégy ellen is 
• A kezelést korán meg kell ejteni, a légy populációk 

visszaszorítása érdekében 
• 30 másodpercen belül öl 
• Egy doboz 200 m2 istállófelülethez elegendő

Élve fogó csapda    
64x21x21 cm - Termékkód: 34235 - 15 852 Ft 
103x31x31 cm - Termékkód: 34236 - 26 003 Ft 
130x36x47 cm - Termékkód: 34237 - 35 217 Ft 

horizont patkány elleni granulátum, 1kg
Termékkód: 30278

4 898 Ft 
• Granulátum patkányok és egerek ellen
• A granulátum könnyen szétszórható háztartásokban,   

mezőgazdasági épületekben, raktárakban és telepeken
• Brodifacoum nevű új generációs aktív hatóanyaga   

még az ellenálló patkányok és egerekkel szemben is hatásos 
• A véralvadásra van hatással
• Elfogyasztása után a véralvadási képesség megszűnik 
• A rágcsálók, melyek ettek belőle egyszer vagy kétszer fájdalom 

nélkül pusztulnak el, így az újonnan érkező egyedek nem értesül-
nek a veszélyről

Ár
ai

nk
 é

rv
én

ye
se

k 
20

12
. n

ov
em

be
r 

30
-i

g,
 v

al
am

in
t a

z 
ÁF

Á-
t t

ar
ta

lm
az

zá
k.

 N
yo

m
da

i h
ib

ák
ér

t f
el

el
ős

sé
ge

t n
em

 v
ál

la
lu

nk
!

Légycsapda 
„BLUE DECO” 
Termékkód: 32918

10.532 Ft
• Elektromos csapda 
• Speciális UV fényt bocsát ki, 
 ami vonzza a rovarokat 
• Csapdán belül speciális 
 ragasztóba ragadnak a rovarok 
• Diszkrét, kívülről nem láthatóak 

a rovarok 
• Négy különböző részből áll, 
 melyek külön-külön cserélhetők

Silva légyfogó szalag 
Termékkód: 32924

17.537 Ft
• Méregmentes és környezetbarát 
• Hosszantartó szalag, méregmentes ragasztóval, mely 

hatékonyan kapja el a legyeket 
• Egész évben használható istállókban és boxokban, vagy 

egyéb helyeken, ahol a legyek problémát okoznak 
• A tekercset az istálló plafonjára kell rögzíteni 
• Amint a szalag megtelik legyekkel, egy újabb darabot 

kell letekerni
• 360 m-es tekerccsel

Légycsalétek 
istállóba, 400gr 
Termékkód: 30196

9.760 Ft
• Csalétek istállólegyek ellen 
• Vonzza a legyeket és azonnal megöli őket 
• Használható nagy házi légy ellen is 
• A kezelést korán meg kell ejteni, a légy 

populációk visszaszorítása érdekében 
• 30 másodpercen belül öl 
• Egy doboz 200 m2 istállófelülethez 

elegendő 

Műanyag csaliház     
BETA - 34239

2.375 Ft 

Műanyag csaliház     
BORA - 34240

3.505 Ft 

Szuper patkányfogó    
Termékkód: 34179

2 685 Ft 

Egér- és patkánycsapda   
Egércsapda 28 cm-es - Termékkód: 34180

1 294 Ft 
Patkánycsapda 40 cm-es - Termékkód: 34182

3 118 Ft Egérfogó fémből   
Termékkód: 34037

1 384 Ft  

Talicska, 240l  
Termékkód: mtal240

37.320 Ft
• Műanyag puttonyos
• Kétkerekű

Talicska, 180l  
Termékkód: mtal180

29.684 Ft
• Műanyag puttonyos

Alumínium lapát
Termékkód: 34150

4.573 Ft
• horizont minőség!
• Acél éllel 
• Alumínium vastagsága: 2,5 mm
• Méret: 38 x 38 cm

Műanyag lapát
Termékkód: 34139

3.451 Ft
• Kukoricához 
• Acél éllel
• Méret: 41 x 33 cm

Fém trágyavilla
Termékkód: 34100

6.485 Ft
• Fém 
• Erős kialakítás 
• 20 fogas 
• Fogak hossza: 30 cm 
• Villa hossza: 37 cm 
• Nyél nélkül

Trágya gyűjtő lapát, 
gereblye
Termékkód: 34108

4.935 Ft
• Lapáttal és gereblyével 
• Ideális részleges istálló takarításhoz
•Fekete, kék, bíbor színekben

Trágyavilla
„Economy”
Termékkód: 31825

3.658 Ft
• Trágyavilla
• Nagyon erős és tartós 

D-forgantyús acél tengely és 
robusztus műanyag villa tartozik 
hozzá

Galvanizált
trágyavilla 
Termékkód: 31052

9.274 Ft
• horizont minőség!
• GS jelzett 
• 135 cm-es kőrisfa nyéllel 
• 1/2 arany és 1/2 ezüst lakkozott 

Galvanizált 
szénavilla 
Termékkód: 31048

10.500 Ft
• horizont minőség!
• GS-jelzett 
• 135 cm-es kőrisfa nyéllel 
• 1/2 arany és 1/2 ezüst lakkozott 

Hólapát
Termékkód: m000105a

3.667 Ft
• Alumínium
• Nyelezett

Trágya villa
Termékkód: m000004ny

3.187 Ft
• 4 ágú
• Kovácsolt
• Hajlított nyéllel
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Termékkód: m000006ny

4.371 Ft
• Kovácsolt
• Nyelezett 

Háztartási kuka 
Termékkód: m500164

120L-es kerekes – 9.167 Ft
240L-es kerekes – 18.337 Ft

Metszőolló profi, 21 cm  
Termékkód: maP-2039

1.229 Ft 
• Forgó nyéllel

Metszőolló, 18 cm   
Termékkód: m000525

1.229 Ft 
• Kovácsolt 

Ágvágó olló, 70 cm 
Termékkód: mal-1034

2.790 Ft
• Rávágós
• Áttételes 

Ágfűrész, 360 mm 
Termékkód: maH-6009 14

1.651 Ft 
• Köpűs                

Ágfűrész, 270-es nyeles 
Termékkód: m95288

1.697 Ft 
• Övtartó tokkal                

Bicskafűrész kézvédővel     
Termékkód: maH-6003k

1.245 Ft

Rókafarkú fűrész 450 
Termékkód: m95089B18F

1.147 Ft
• Fa nyéllel                

Cservágó fűrész 762 
Termékkód: m000557

1.576 Ft

Kézi permetező 
Termékkód: m4025

1,5 l – 1.823 Ft
2 l – 2.068 Ft

Karabiner forgóval 
Termékkód: mkarf42h

264 Ft/db 
• Horganyzott
• Mérete: 42/58 mm           

Karabiner rugós 
Termékkód: mkar4rug

53 Ft-tól / db
• 40-től 100 mm-ig            

Karikák 
Termékkód: mkar5h

5/45mm – 103 Ft / db
6/45mm – 134 Ft / db
8/45mm – 190 Ft / db

Fejsze  
Termékkód: mW01112F

1,2 kg-os – 4.168 Ft
1,4 kg-os – 4.367 Ft
1,6 kg-os – 5.413 Ft
1,8 kg-os – 5.989 Ft
2,0 kg-os – 6.253 Ft
• Üvegszálas nyéllel             

Fejsze 
Termékkód: m000359

1,2 kg-os – 6.174 Ft
1,4 kg-os – 6.563 Ft
1,6 kg-os – 7.215 Ft
1,8 kg-os – 7.995 Ft
2,0 kg-os – 8.338 Ft
• Formatervezett festett nyéllel             

Csarnokseprű
Termékkód: 31158

1.182 Ft-tól
• 24 mm-es nyélfurattal 
• PVC/Elaston, piros
• 40 és 60 cm-es szélességben

Cirokseprű
Termékkód: m000505-a

969 Ft
• 5 varrásos

Cirokseprű, ipari
Termékkód: m000505a

1 552 Ft

Műanyag gereblye
Termékkód: m0001ny

683 Ft
• Begyűjtő
• Nyelezett

Begyűjtő gereblye
Termékkód: m000217

917 Ft
• 40-60-80 cm szélességben
• Nyél nélkül

Pázsitseprű 
Termékkód: m000503ny

1.259 Ft
• Pálcás fogú
• Erősített
• Nyelezett

Lombseprű
Termékkód: mar-7011ny

1.723 Ft
• Műanyag
• 75 cm-es íves
• Nyelezett

Lombseprű 
Termékkód: mar-7014

2 217 Ft
• Acélrugós erősítéssel
• Nyél nélkül
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Istálló felszerelés

Slag mosófej”Economy”
Termékkód: 30673C

1.859 Ft
• Műanyag betét és sárgaréz 

szórófej
• A burkolat cink öntvény, sárga 

porszórással
• Szilárd karral és könnyen állítható 

csavaros fejjel
• Lezáró karral és gyors cső csatla-

koztatóval

Nagy teljesítményű 
slag mosófej
Termékkód: 30719C 

4.078 Ft
• Sárgaréz betét és sárgaréz szórófej 
• A burkolat cink öntvény, „Thermoguard” gumi hővédővel 
• Szilárd markolat, még vizes kézzel is
 • 7 bar víznyomásig és 70°C hőmérsékletig használható 
• Szilárd karral és könnyen állítható csavaros fejjel 
• Szórófejjel, gumigyűrűvel, lezáró karral és gyors cső csatlakoztatóval

horizont kék, fertőtlenítő spray
Termékkód: 308071

1.726 Ft-tól
• Hatékony fertőtlenítés, baktériumok és gombák ellen 
• Széles hatásspektrum 
• Megbízható 
• Gazdaságos használat 

Vizes vödör
Termékkód: 31190

2.360 Ft-tól
• horizont minőség!
• Galvanizált
• 10-12-15 literes méretekben

Vödörtartó, akasztható 
Termékkód: 34092

2.931 Ft-tól
• Erős 
• 32 x 31 cm 
• 10 kilós vödrökhöz 
• Fekete színű

Multi funkciós vödör, 
70 literes 
Termékkód: 31287

7.836 Ft
• Masszív vödör speciális, nem toxikus 

műanyagból
• Hosszú élettartam 
• Erős kötél fogantyú
• Oldalai megerősítettek
• Etetésre, itatásra, általános célokra
• Kb. 55cm magas, ø 46cm 
• Kb. 70 literes
• Kék, sötétzöld, piros színben

Hordozható vödör, 14 literes
Termékkód: 31376

3.481 Ft
• Könnyű, erős műanyag vödör, 2 

fém akasztóval 
• Könnyű szállítani 
• Ló szállító kocsikban, vagy 

istállókban ideális 
• 14 literes
•Piros és kék színben

„horizont” ezüst spray, 
200 ml
Termékkód: 30965

1.618 Ft
• Filmbevonatot képző alumínium 

mikronizált spray 
• Vízlepergető 
• Légáteresztő 
• Véd a kosz és a baktériumok ellen

horizont cink-oxidos 
gyógy spray, 200 ml
Termékkód: 31502

1.410 Ft
• Támogatja a bőr természetes 

regenerálódó képességét 
• A száraz és repedezett bőr 

simává válik

Műanyag perem
Termékkód: 31255

2.466 Ft
• 207-es modell
• Ütésálló polipropilénből 

készült

Rágás gátló perem
Termékkód: 31294

3.339 Ft
• 208-as modell
• Ütésálló polipropilénből készült

Rágás gátló perem
Termékkód: 31267

2.038 Ft
• 103-as modell

Négyszögletes etető 
Termékkód: 31298

11.275 Ft
• A1 horizont minőség!
• Galvanizált 
• Az állatok védelme érdekében 

belül a szélei lekerekítettek
• 50 x 35 x 22 cm

Sarok etető
Termékkód: 31299

14.539 Ft
• A1 minőség
• Galvanizált 
• Az állatok védelme érdekében 

belül a szélei lekerekítettek
• 65 x 46 x 46 x 21 cm

Sarok etető, 21 literes
Termékkód: 31254

5.654 Ft
• 107-es modell
• Ütésálló polipropilénből 

készül 
• Perem nélkül 
• Kb. 21 literes

Etető, 15 literes
Termékkód: 31256

9.562 Ft
• 101-es modell
• Ütésálló polipropilénből 

készült 
• Kb. 15 literes

Sarok etető, 
16 literes
Termékkód: 31294

4.195 Ft
• 108-as modell
• Ütésálló polipropilénből készült 
• Meggátolja a pazarlást - hosszan tartó 
• A 31294-1-es peremmel együtt 

használva a takarmányveszteség akár 
40%-kal csökkenthető 

• Rágás gátló perem nélkül
• Kb. 16 literes
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Etető, 25 literes
Termékkód: 31257

10.742 Ft
• 105-ös modell
• Ütésálló polipropilénből készült 
• Kb. 25 literes

Hosszú felfüggesztésű etető, 
50 literes
Termékkód: 31263

19.183 Ft
• 1000-es modell
• Ütésálló polipropilénből készült 
• Kb. 50 literes

Hengerbála etető
Ø 2,3 m, 12 állású 
Termékkód: 7002 

93 980 Ft

Országos kiszállítással!

Abrakoló táska
Termékkód: 32898C

2.574 Ft
• Pamut
• Könnyen tisztítható, mosható 

30°C-ig
• Állítható nylon vállpánt
• Az elülső bőr fokozott szellőzése 

teszi lehetővé, hogy a ló tudjon 
lélegezni evés közben

• Ø 21 cm, 32 cm magas

Csikó etető, 7 literes
Termékkód: 32393gr

2.694 Ft
• Ütésálló polietilénből készül
 • Kb. 7 literes
 • Akár állítható rúddal is szerelhető 

(a rudak nem tartozékai)

Takarmány lapát, felső fogantyúval
Termékkód: 31250

2.022 Ft
• Magas minőségű propilénből készül 
• Jól kezelhető, nem toxikus és UV-ellenálló 
• Beépített 2 literes skála 500ml-es beosztással 
• Barna színben

Szinttartó itató
Termékkód: 54202

16.513 Ft
• Masszív polietilén itatótál 
• Erős úszóval a nagyobb nyomás érdekében 

alumínium házban 
• Állítható vízátfolyási sebesség, 0-19liter/perc 

tartományban (5 bar víznyomás esetén)
• Alacsony nyomás esetén is kiválóan 

működik 
• Tisztító és leeresztő dugó a gyors   

és egyszerű tisztításért 
• Falra szerelhető 
• ½” hálózati vízellátás hátulról - minden 

irányból csatlakoztatható

Fali szénatartó
Termékkód: 31289

15.006 Ft
• Négyszögletes 
• Falra szerelhető 
• Nagyon masszív 
• Galvanizált 
• Állatbarát kialakítás
• 70 x 51 x 45 cm

Univerzális etető, 
11.5 literes
Termékkód: 31248gr

3.266 Ft
• Ütésálló polipropilénből készül
• Kb. 11.5 literes
• Zöld és barna színben

Alumínium 
takarmány lapát
Termékkód: 30136

1kg-os – 2.650 Ft  
2kg-os – 3.296 Ft

Szinttartó itató
Termékkód: 34128

15.466 Ft
• Nagyon erős műanyag csésze  

rozsdamentes acél borítással 
• Ellenálló úszószelep 
• 1/2” sárgaréz víz csatlakoztató,   

az oldalán 
• Egyszerűen állítható vízszint 
• Vízátfolyási sebesség kb. 10liter/perc   

(5 bar víznyomás esetén)

Szénaháló nagy lyukú
Termékkód: 31834C

1.557 Ft
• Anyaga: Perlon 
• Fém gyűrűkkel 
• Nagy méretű 
• Hálószemek: 12 cm x 12 cm

Hordozható etető, itató, 
13.5 liter
Termékkód: 31292gr

4.357 Ft
• Ütésálló polipropilénből készült
• Beépített kampóval és fogantyúval 
• 13.5 literes 

Legelő itatótál ECONOMY

450 Liter – Termékkód: 54011 – 57.648 Ft
750 Liter – Termékkód: 54012 – 66.163 Ft
1000 Liter – Termékkód: 54013 – 74.672 Ft
• Polietilén gyantából készül
• UV- és fagyásellenálló
• Nincs korrózió - nincs ivóvíz maradvány 
• Ø 32 mm leeresztő csavarral
• Kis- és nagynyomású úszó kiegészítő
 tartozékként elérhető

Szénaháló kis lyukú
Termékkód: 32897

2.751 Ft
• Megnyújtja az etetési időt 
• Jobb emésztés 
• Ideális unaloműző
• Meggátolja a széna pazarlását
• Hálószemek: 4 cm x 4cm

Takarmány lapát
Termékkód: 31246

798 Ft
• Törhetetlen 
• Nem toxikus
• Szürke

Öntöttvas itató
Rozsdamentes acél nyelv – Termékkód: 31200 – 6.641 Ft
Öntöttvas nyelv – Termékkód: 31201 – 6.740 Ft
• Öntöttvas itatótál
• Dupla borítású tál
• Cserélhető sárgaréz szelep
• Rozsdamentes acél vagy öntöttvas nyelvvel
• Vízátfolyási sebesség 8-10 liter/perc    

(5 bar víznyomás esetén
• Csőhöz vagy falra rögzíthető
• ½” hálózati vízellátás alulról és felülről
• 4 lyuk a rögzítéshez

Fagyásmentes labdás itató POLYTHERME
1 labdával – Termékkód: 54006 – 147.824 Ft
2 labdával – Termékkód: 54007 – 214.989 Ft
• Mindig friss víz - télen-nyáron
• Polietilénből készült, poliuretán szigeteléssel
• -30°C-ig fagyálló, hálózati ellátás nélkül
• Fagymentes a természetes talajhő által
• Kitűnő bélés por és szalma ellen
• Szabadalmaztatott gyorszár a könnyű nyitásért
• Beépített tisztító rendszer és tisztító/leeresztő dugó a gyors és egyszerű tisztításért
• ½” vízellátás hátulról
• Tartós úszó a nagy nyomásért
• Állítható vízátfolyási sebesség, 0-22liter/perc tartományban, (5 bar víznyomás esetén)
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Istálló felszerelés

Szigetelt thermo csövek
Termékkód: 54228

400 mm – 27.446 Ft
600 mm – 33.322 Ft
1000 mm – 50.969 Ft
• Felszerelhető POLYSPRING itatókhoz
• Polietilénből készült, poliuretán szigeteléssel 
• Tisztító és leeresztő dugó a gyors és egyszerű tisztításért

Termosztát
Termékkód: 54259

29.012 Ft
• 3° körül aktiválódik és   

10° körül deaktiválódik
• Nagyon gazdaságos

Transzformátor
Termékkód: 54260

27.054 Ft
• A fűtőszál megfelelő áramellátásra
• Max. 100 Watt

Nyalósó tartó 
max. 10kg-os 
tömbökhöz
Termékkód: 31247

745 Ft-tól
• Kerek és szögletes sókhoz 
• UV-ellenálló műanyag 
• Nem toxikus 
• Rágás gátló perem
• Barna, kék, zöld és bíbor színekben.

Nyalósó, 2-5 kg-os
2 kg-os – Termékkód: 31996 – 1.447 Ft
5 kg-os – Termékkód: 31997 – 2.903 Ft
• Kifejezetten lovak számára 
• 38% nátrium, magnézium, jód, vas, mangán, cink, 

kobalt, szelén és réz

Nyalósó, 10 kg-os
Termékkód: 32370

3.025 Ft
• Marháknak, lovaknak, sertésnek, 

kecskének, juhoknak és vadaknak
• 39% nátrium

Big Tastie 650 g-os 
nyalósó, tartóval
Termékkód: 34204

5.406 Ft
• Komplett szett - vegye ki a csomagból,  

akassza fel, és már kezdődhet is a móka!
• Újratölthető a Big Tasties 650g-os nyalósóval
• Alma, banán, cseresznye és természetes  

ízekben

Nyalósó tartó, Stable Star I.
Termékkód: 34215

9.472 Ft
• Fali tartó 2 db 300g-os Tasties-hez 
• 2 különböző ízzel is megtölthető 
• A piros golyó elfordul, amikor a ló 

megnyalja a nyalósót-t, így szórakoztató 
és változatos 

• Könnyen falra szerelhető a csomagban 
található csavarokkal 

• Nyalósó nem tartozéka

Nyalósó tartó Stable Star II.
Termékkód: 34216

10.673 Ft
• Felfüggesztő 2 db 300g-os Tasties-hez, és egy 650g-os 

Big Tastie-hez 
• 2 különböző ízű 300g-os Tasties és egy 650g-os Big Tastie 

tölthető bele 
• Ezáltal 3 különböző ízzel kényeztetheti lovát 
• Ha a ló megnyalja, hintázik, így szórakoztató és változatos 
• Nyalósó nem tartozéka

Big Tastie nyalósó, 
650g
Termékkód: 34208

1.728 Ft
• A Tastie valamint 
 Stable Star II. és II. tartókhoz.
• Alma, banán, cseresznye és  

természetes ízekben.

Tastie ízesített nyalósó, 
2 x 300g
Termékkód: 34212

2.557 Ft
• A Stable Star I. és II. tartókhoz.
• Alma, banán és cseresznye ízekben.

Lenmag olaj
Termékkód: 32903

1000 mm – 2.795 Ft
2500 mm – 6.410 Ft
• Támogatja az izmokat és a vitalitást 
• Jót tesz az anyagcserének és az emésztésnek 
• Selyemfényt ad a szőrzetnek

Kristályos nyalósó
Termékkód: 34086

1.314 Ft
• Ideális sóforma lovaknak
• Az összes létfontosságú elemet tartalmazza,  

valamint nátriumot és klórt is
• Elsődleges só, a környezet által nem szennyezett
• Kb. 250 millió éves finom só
• Egyesével zsugorfóliázott, így bármeddig eltartható
• A zsinórral könnyedén felfüggeszthető

horizont csemegék
Termékkód: 34087

1 kg-os csomag – 1.067 Ft-tól
20 kg-os csomag – 17.516 Ft
• Természetes és ízletes csemege minden napra
• 1 vagy 20 kg-os csomagolásban
• Alma, édesgyökér, gyógynövény, gyógynövény-, 

répa- és banán, banán és sárgarépa ízesítésekben

Játéklabda
Termékkód: 34090

2.035 Ft
• Játékra
• Ideális unaloműző
• Nehéz
• Kb. 21 cm 

Fűtött itató POLYSPRING
Termékkód: 54223

67.268 Ft
• Polietilén itatótál, poliuretán szigeteléssel 
• 50W-os fűtőszállal szerelve
• Fűtés ellenőrző kontroll-lámpa 
• Az áramellátásához transzformátor szükséges! 
• -20°C-ig ellenáll a fagyásnak 
• Thermo csövekre rögzíthető  (termékkód: 54228)
• Alacsony áramfelvétel 
• Tisztító és leeresztő dugó a gyors és egyszerű tisztításért 
• ½” hálózati vízellátás hátulról 
• Kifröccsenés gátlóval szerelve 
• Állítható vízátfolyási sebesség, 0-19liter/perc tartományban,   

(5 bar víznyomás esetén) kívülről 
• A filter könnyen tisztítható eszközök nélkül, kívülről 

Nyalósó tartó 
2 kg-os tömbökhöz
Termékkód: 31295

1.261 Ft
• UV-ellenálló műanyag 
• Nem toxikus 
• Rágás gátló perem



Elektromos nyírógépek
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Horizont N150 elektromos marha-, ló nyírógép hordozható táskával     
Termékkód: 35001

101.981 Ft 
• Nagyon erős, 150W-os mágneses motor, mely folyamatos működési sebességet biztosít 
• Túlterhelés kapcsoló a motor védelme érdekében 
• Ergonomikus kialakítás a kényelemért
• 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

Horizont N65 elektromos marha-, ló nyírógép hordozható táskával     
Termékkód: 35002

83.627 Ft 
• Erős, 65W-os mágneses motor, mely folyamatos működési sebességet biztosít
• Túlterhelés kapcsoló a motor védelme érdekében
• A horizont N65 a jövő formája, speciális kialakítású ergonomikus markolatával, 

és kis súlyával
• Vékony, jól kezelhető kialakítása egyszerű és pontos vágást tesz lehetővé
• Alacsony zajszint
• Szabadalmaztatott ventillátoros technológia a fejhez az élek hűtésére
• Cserélhető légszűrők
• Kényelmes csuklópánttal
• Erős tároló táska, 1,4 mm-es vágáshosszú késkészlet, tisztító kefe, olajos üveg, 

filter és használati utasítás a csomagban

“Max 45” 
hálózati nyírógép     
Termékkód: 30553

49.686 Ft 
• Erős nyírógép szakembereknek 
• Ergonomikus kialakítás, 45W-os motor 
• Mindennapi használatra is 
• Magas minőségű cserélhető edzett acél vágófej 
• Különféle vágófejekkel, tisztító kefével és kenőolajjal 
• Könnyen tisztítható, cserélhető élek 
• Két sebességű rendszer: 
 1. fokozat: alacsony zajszint - pofa nyírására,    
         utolsó simításokhoz;
  2. fokozat: gyors testnyíráshoz 
• 220-240V, 50-60Hz

“Silence 12“ tölthető nyírógép    
Termékkód: 34006

19.347 Ft 
•  Csendes működés,     

így ideges állatok nyírására is alkalmas
•  12 W-os motor
•  Tölthető akkumulátorokkal 
•  Súlya cca. 219g, akkumulátorral együtt
•  45mm széles vágóél 
•  0.8mm és 2mm között állítható vágási magasság
•  220V-240V, 50-60Hz
•   A szett tartalma: 
 - két tölthető akkumulátor
 - töltő
 - fésűk: 3, 6, 9 és 12mm
 - kenőolaj
 - tisztító kefe

“PICO” mini nyírógép    
Termékkód: 35055C

7.874 Ft 
• Kis kézi nyírógép
•  Nagyon könnyű, mindössze 74,5 gramm!
•  Rendkívül praktikus, elfér minden zsebben
•  Szuper csendes, így alkalmas ideges állatok nyírására is

 Kiválóan alkalmas:  
 • Minden kényes testrészen, mint pl. tőgyen vagy fejen
 • Gyors igazításokra, pl. kiállításokon
 • Állatorvosoknak is hasznos kis részek,   

   pl. műteti területek nyírására
 • A nyírógép méretei:10,5 x 4,2 x 3,2 cm
 • A csomag tartalmaz egy AA elemet, olajat,   

    két vágófejet és egy tisztítókefét

Horizont villanypásztor készülékek

horiSMART A80, 12V ALARM 
Termékkód: 10834 

157.999 Ft
Rendkívül erős 12V-os készülék, melyhez egy SMS ala-
pú riasztó köthető, így SMS-ben is tudja tájékoztatni a 
felhasználót, ha a feszültség egy bizonyos szint alá esik.
• Tárolt energia: 5,8J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 25km
• Max. feszültség: 9500V

– Ak kumulátoros (12V )  készülékek –

Ranger A50, 12V
Termékkód: 10745 

78.900 Ft
Nagyteljesítményű időjárásálló készülék, sokoldalú hasz-
nálatra, száraz talajon is.
• Tárolt energia: 4,8J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 20km
• Max. feszültség: 10000V

5 ÉV 
GARANCIÁVAL!

3 ÉV 
GARANCIÁVAL!

hotSHOCK A50, 12V
Termékkód: 10613 

73.900 Ft
Nagy teljesítményű villanypásztor a kevésbé érzékeny 
állatok számára, mint a juh, vaddisznó, gímszarvas 
és a baromfik, valamint a sűrű vegetációval körülvett 
hosszú kerítésekhez. 
• 12V-os akkumulátoros készülék
• Tárolt energia: 4,2J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 
30km
• Max. feszültség: 12000V

3 ÉV 
GARANCIÁVAL!

MINÉL TÖBBET VÁSÁROL, ANNÁL TÖBBET ADUNK!
VÁSÁROLJON VILLANYPÁSZTOR TERMÉKET 50, 70 VAGY 100 EZER FORINTÉRT,

ÉS VÁSÁROLHAT MÉG 5, 10 VAGY 15 EZER FORINT ÉRTÉKBEN!
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Horizont villanypásztor készülékek

– Hálózati  készülékek –

horiSMART N220
Termékkód: 10747 

150. 900 Ft 
Magas feszültségre képes a “horiMAX” technológiának kö-
szönhetően még nagy terhelések eseten is (pl. száraz talaj).
• Tárolt energia: 20J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 65km
• Max. feszültség: 12000V

horiSMART N160
Termékkód: 10746 

139.899 Ft
• Tárolt energia: 12J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 45km
• Max. feszültség: 12000V

Ranger N80
Termékkód: 10742 

78.900 Ft
A magas ellenállású területeken (pl. magas növényzet), 
illetve hosszú szőrű állatok esetében kiválóan alkalmazható.
• Tárolt energia: 6J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 40km
• Max. feszültség: 10000V

Farmer N25
Termékkód: 10633 

51.900 Ft
A Farmer N15 és a Farmer N25 erős, kisméretű készülékek. 
A  Farmer N25 készüléket magas növényzetben 1,7 km 
hosszú kerítésekhez ajánljuk, míg a Farmer N15 magas nö-
vényzetben maximum 1,2 km hosszú kerítésekhez ajánlott.
• Tárolt energia: 2,5J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 15 km
• Max. feszültség: 9700V

hotSHOCK N50
Termékkód: 10614 

77.900 Ft
Speciális hálózati készülék juhok és baromfik tartására, 
valamint a ragadozók távoltartására
• Tárolt energia: 6J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 40km
• Max. feszültség: 9000V

EquiSTOP M3
Termékkód: 10622 

51.900 Ft
Lovakhoz, hosszú kerítések esetén, 
kis növekedésű vegetációnál.
• Tárolt energia: 3J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 20km
• Max. feszültség: 14000V

3 ÉV 
GARANCIÁVAL!

5 ÉV 
GARANCIÁVAL!

5 ÉV 
GARANCIÁVAL!

2 ÉV 
GARANCIÁVAL!

3 ÉV 
GARANCIÁVAL!

3 ÉV 
GARANCIÁVAL!

– D ual  készülékek 230V/12V –

horiSMART AN160 dual 12V/230V 
Termékkód: 10749 

150.900 Ft
Rendkívül erős dual, hálózati és akkumulátoros készülék, 
kimondottan hosszú kerítésekre és erős vegetációra tervezve.
• Tárolt energia: 12J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 45km
• Max. feszültség: 12000V

Farmer AN25 dual 230/12V 
Termékkód: 10637 

69.900 Ft
Az AN15 és AN25 kombinált készülékek 
12 voltról üzemeltethetőek, de külön hálózati 
adapterrel hálózatról is működtethetőek.
• Tárolt energia: 2,5J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 15km
• Max. feszültség: 10000V

Trapper dual AN24 230/12V 
Termékkód: 14412 

37.900 Ft
Kettős üzemű készülék standard, 
közepes terhelésű kerítésekhez.
• Tárolt energia: 2,4J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 12km
• Max. feszültség: 8500V

Trapper dual AN8 készülék  
Termékkód: 14410 

34.900 Ft
Kettős üzemű készülék standard, kis terhelésű kerítésekhez..
• Tárolt energia: 0,8J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 4km
• Max. feszültség: 7200V

3 ÉV 
GARANCIÁVAL!

2 ÉV 
GARANCIÁVAL!2 ÉV 

GARANCIÁVAL!

5 ÉV 
GARANCIÁVAL!

– Szárazelemes (9V )  készülékek –turbostar B 9V 
Termékkód: 10285 

79.900 Ft
Egyedi, gyors hatásának köszönhetően visszajel-
zést ad abban az esetben, ha a készülék rosszul 
szigetelt, vagy ha nagyon gyomos a környezet. 
Száraz talajon a „turbo” hatásnak köszönhetően 
szignifikánsan jobban teljesít, mint más készülé-
kek. Közepesen hosszú kerítésekhez, alacsony, il-
letve közepes méretű növényzetben, hosszú szőrű 
állatokhoz ajánlott.
• Tárolt energia: 0,4J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzet-
ben: 6km
• Max. feszültség: 9000V

equiSTOP B1 9V
Termékkód: 10619 

38.900 Ft
Egyszerűek és könnyen kezelhetők, különösen   
kezdőknek, valamint kiváló ár/érték aránnyal rendelkeznek.
• Tárolt energia: 0,4J
• Max. ajánlott kerítéshossz közepes növényzetben: 6km
• Max. feszültség: 10000V

2 ÉV 
GARANCIÁVAL!

3 ÉV 
GARANCIÁVAL!
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TURBOMAX szalagok
A TURBOMAX szalagok biztosítják a vörösréz és a turbó vezetők legjobb 
ellenállását (egy vastag vörösréz és több rozsdamentes acél vezető).

További megkülönböztető tulajdonságok:
• Magas UV védelmű monofil szálak 
• Hídvezetők
• Max. kerítés hossz hálózati készülékkel: 13 km
• Max. kerítés hossz akkumulátoros készülékkel: 4 km
• Színe: Fehér 

termék kód Név Szélesség tekercs Vezető szálak rozsdamentes acél vezető réz vezető ellenállás terhelhetőség bruttó Ár

15103 TURBOMAX 10mm 200m 4 0,20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~60kg 6.671 Ft
15104 TURBOMAX 20mm 200m 5 0,20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~140kg 10.003 Ft
15105 TURBOMAX 40mm 200m 7 0,20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~240kg 16.227 Ft

RANGER szalagok 
Valamennyi RANGER szalagban magas számú rozsdamentes acél veze-
tő biztosítja a kiváló teljesítményt

További megkülönböztető tulajdonságok:
• Magas UV védelmű monofil szálak
• Szín: fehér

FARMER szalagok 
Ez a típusú szalagok megfelelők rövid kerítésekhez és háztáji legelőkhöz.

TURBOMAX VEZETÉKEK 
Az átlagos vezetékeknél sokkal jobb teljesítőképességű. Alkalmas hosszú ke-
rítésekhez is. 
• Ónozott vörösréz vezetők a legjobb ellenállásért
• Rozsdamentes acél vezetők a legjobb hajlítószilárdságért
• Polietilén monofil szálak biztosítják a hosszú élettartamot.

termék kód Név Szélesség tekercs Vezető szálak rozsdamentes acél vezető ellenállás terhelhetőség bruttó Ár

17552 RANGER 10mm 200m 5 0.18mm 8.60Ω/m ~60kg 4.511 Ft
17553 RANGER 20mm 200m 9 0.18mm 3.40Ω/m ~120kg 6.816 Ft
17554 RANGER 40mm 200m 15 0.18mm 2.00Ω/m ~180kg 10.419 Ft

termék kód Név Szélesség tekercs Vezető szálak rozsdamentes acél vezető ellenállás terhelhetőség bruttó Ár

17451 FARMER 10mm 200m 3 0.15mm 14,4 Ohm/m ~40kg 3.386 Ft
17475 FARMER 20mm 200m 4 0.15mm 10,8 Ohm/m ~90kg 4.202 Ft
17458 FARMER 40mm 200m 8 0.15mm 5,4 Ohm/m ~120kg 7.125 Ft

termék kód Név tekercs Vezető 
szálak

rozsdamentes 
acél vezető

réz vezető ellenállás terhelhetőség max. kerítés hossz 
hálózati készülékkel

bruttó Ár

15100 TURBOMAX 200m 6 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~180kg 13 km 5.836 Ft
15127 TURBOMAX 400m 6 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~180kg 13 km 10.274 Ft
15101 TURBOMAX 200m 9 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~200kg 13 km 6.726 Ft
15100 TURBOMAX 200m 6 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~180kg 13 km 11.930 Ft
15127 TURBOMAX 400m 6 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~180kg 13 km 7.643 Ft
15101 TURBOMAX 200m 9 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~200kg 13 km 13.611 Ft

YEARS

WARRANTY

YEARS

WARRANTY

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu
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–  D ual  készülékek 230V/12V –
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Szalagok és vezetékek

RANGER vezetékek
A RANGER szalagok turbó vezetői biztosítják (egy vörösréz és több 
rozsdamentes acél vezető) a legjobb ellenállását.

További megkülönböztető tulajdonságok:
• Magas UV védelmű monofil szálak
• Magas szakítószilárdság
• Szín: narancssárga/szürke/narancssárga vagy fehér/sárga/fehér

FARMER vezetékek
Rövid és közepes hosszúságú kerítésekhez átlagos minőségű vezeték 
erős monofil szálakkal a magasabb szakítószilárdság érdekében

További megkülönböztető tulajdonságok:
• Az átlagosnál kétszer több monofil szállal
• Magas UV védelmű monofil szálak
• Szín: fehér, sárga/narancssárga vagy zöld.

TRAPPER vezetékek
Csak rövid kerítésekhez 

• Színe: sárga/narancssárga/sárga

termék 
kód

Név tekercs Vezető 
szálak

rozsdamentes 
acél vezető

réz 
vezető

ellenállás terhelhetőség max. kerítés hossz 
hálózati készülékkel

bruttó Ár

14136 RANGER narancssárga 200m 3 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~160kg 13 km 4.584 Ft
14137 RANGER narancssárga 400m 3 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~160kg 13 km 8.641 Ft
14138 RANGER fehér 200m 3 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~160kg 13 km 4.538 Ft
14139 RANGER fehér 400m 3 0.20mm 0.25mm 0.38Ω/m ~160kg 13 km 8.541 Ft

termék 
kód

Név tekercs Vezető 
szálak

rozsdamentes acél 
vezető

ellenállás terhelhetőség max. kerítés hossz 
hálózati készülékkel

bruttó Ár

15345 FARMER narancssárga 250m 3 0.18mm 9.9Ω/m ~50kg 3,3 km 3.449 Ft
15346 FARMER fehér 250m 3 0.18mm 9.9Ω/m ~50kg 3,3 km 3.449 Ft
15282 FARMER fehér 250m 6 0.18mm 5Ω/m ~60kg 4,5 km 4.085 Ft
15283 FARMER fehér 400m 6 0.18mm 5Ω/m ~60kg 4,5 km 6.208 Ft
15347 FARMER fehér 250m 9 0.18mm 3.4Ω/m ~70kg 5,5 km 4.856 Ft
15277 FARMER fehér 400m 9 0.18mm 3.4Ω/m ~70kg 5,5 km 7.888 Ft

termék 
kód

Név tekercs Vezető 
szálak

rozsdamentes 
acél vezető

ellenállás terhelhetőség max. kerítés hossz 
hálózati készülékkel

bruttó Ár

15567 TRAPPER Narancssárga 250m 3 0.15mm 14.4Ω/m ~30kg 3 km 2.541 Ft
15849 TRAPPER Narancssárga 3 0.18mm 9.9Ω/m ~50kg 3,3 km 4.547 Ft

Póznák
Standard műanyag kerítéspózna 
Termékkód: 14135 75 cm 424 Ft
Termékkód: 15198 104 cm 511 Ft
Termékkód: 15695 138 cm 790 Ft
A hurokok maximum 40mm-es szalagokhoz,   
vezetékekhez és kötelekhez.

“horizont” műanyag kerítéspózna 
Termékkód: 15543 75 cm 729 Ft
Termékkód: 15544 108 cm 758 Ft
Termékkód: 15545  142 cm 792 Ft
Termékkód: 15812  169 cm 1.148 Ft
• A hurokok maximum 40mm-es szalagokhoz,   

vezetékekhez és kötelekhez 
• Megerősített, hosszított törhetetlen taposó felület
• Nagyon szilárd konstrukció a kiegészítő   

merevítésnek köszönhetően

Kengyeles műanyag pózna 
Termékkód: 15109 115 cm 987 Ft
Termékkód: 15108 155 cm 1.131 Ft
• A kengyel lehetővé teszi a könnyű és  

biztonságos földbetaposást
• Üvegszállal erősített polipropilén 
• UV stabil 
• Erős 8mm-es szöggel szerelve
• Fehér és zöld színekben 
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– Szalag szigetelők –

–  Vezeték szigetelők –

COMBI IS-40
szalag (40 mm) és vezeték szigetelő 
Termékkód: 15682 

30 db - 3.385 Ft
80 db - 8.029 Ft

COMBI ISD-40
szalag (40 mm) és és vezeték 
szigetelő
Termékkód: : 15828C 

10 db - 3.082 Ft

EQUIBLOCK 
szalag szigetelő 40mm-es szalagig 
Termékkód: 14161C 

8 db - 2.744 Ft
30 db - 9.034 Ft
Az EQUIBLOCK szigetelő feszesen és 
biztonságosan tartja a szalagot.

RANGER I-40 FIX 
szalag szigetelő 40mm-es szalagig
Termékkód: 15373C 

12 db - 1.875 Ft
Speciális kialakítása lehetővé teszi a 
szalag biztonságos rögzítését, ezáltal 
biztosítva a kívánt szalagfeszességet.

HOTSTOP I-20 szigetelő
Termékkód: 15929-10 

10 db - 834 Ft
Nagyon tartós és UV-ellenálló.   
Ideális a GALVADUR vezetékekhez is.  
Max. 20 mm-es szalagok és max. 6 mm-es 
kötelek szigetelésére. Csavarozható vagy 
szögelhető.

Gyűrűs szigetelő metrikus menettel 
Termékkód: 152931 

25 db - 1.761 Ft
• Acél sarokpóznákhoz, 2 mm ill. 3 mm
• M6-os metrikus menettel
• Menethossz: 30mm

RANGER I-40 
vezeték- és szalag szigetelő
Termékkód: 15460-10 

10 db - 809 Ft
• Max. 40mm-es szalagokhoz 
• Max. 8mm-es vezetékekhez 
• Felszögelhető vagy becsavarozható

ECONOMY vezeték szigetelő 
Termékkód: 14164 

25 db - 1.519 Ft
• Max. 40mm-es szalagokhoz 
• Max. 8mm-es vezetékekhez 
• Felszögelhető vagy becsavarozható

TRAPPER IS-S gyűrűs szigetelő
Termékkód: 14176 

25 db - 1.052 Ft
• Max. 10mm-es szalagokhoz
• Max. 2mm átmérőjű kötelekhez

“RANGER ISD” gyűrűs távszigetelő
Termékkód: 15595 

10 db - 2.158 Ft
• 20cm hosszú
• Vastag vezetékekhez is ajánlott

TURBOMAX I-40 Plus  
40mm-es szalag szigetelő 
Termékkód: 15843 

1 db - 1.447 Ft
Ez a csatlakozó lemezes szigetelő  
szilárdan tartja a szalagot.

ECONOMY vezeték szigetelő  
Termékkód:  14165 

50 db - 1.989 Ft
• Max. 6mm-es vezetékekhez és kötelekhez 
• Max. 10mm-es szalagokhoz 
• Szögelhető vagy csavarozható

RANGER IS-L Polikarbonát 
gyűrűs szigetelő 
Termékkód: 15341-25 

25 db - 3.696 Ft
• A legjobb szigetelőképesség 
• Minden fajta fémhez 
• Max. 10mm-es kötelekhez

CORNER IS-W sarokszigetelő  
Termékkód: 14166C 

5 db - 2.131 Ft
• 6 mm-es vezetékig
• M6-os metrikus menettel
• A csavar hossza 35 mm

CORNER I-40 sarok szigetelő
Termékkód: 15297 

5 db - 1.980 Ft
• Max. 40mm-es szalaghoz
• Becsavarozás és felszögelés is lehetséges

Standard szigetelő kötelekhez   
Termékkód: 14198 

25 db - 1.519 Ft
Szigetelő max. 8mm-es kötelekhez.

GIGANT IS-S szigetelő  
Termékkód: 140271 

25 db - 1.393 Ft
• Extra nagy vezetékekhez is
• Facsavar

17
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Szigetelők, kapufogantyúk

– Kapufo gant yúk –

– Kapufo gant yú szettek –

Kampós kapufogantyú 
Termékkód: 14172SW 

414 Ft
Standard kapufogantyú egyszerű rugós 
szerkezettel

RANGER GT kapufogantyú szalaghoz 
Termékkód: 15603 

857 Ft
• Kiváló minőségű rugóval
• Szalag csatlakoztatóval, max. 40mm-es 

szalagokhoz 
• A szalag közvetlenül a kapufogantyúhoz 

csatlakoztatható, ezáltal biztosítva az  
optimális kapunyitást- és csatlakoztatást

Rugós kapufogantyú szett
Termékkód: 15291 

1.253 Ft 
• Földelés nélküli nyitást tesz lehetővé 
• Nyújtható akár 5 méterig

a szett tartalmaz:
• Egy kampós kapufogantyút 
• 1 speciális galvanizált rugót 
• 1 kapufogantyú szigetelőt
• 1 gyűrűs szigetelőt

FARMER GL kapufogantyú 
Termékkód: 14080SW 

535 Ft
•  Standard kapufogantyú egyszerű rugós 

szerkezettel
•  Kiegészítő horog a kapufogantyún a 

kerítés rögzítésére

Kapufogantyú szigetelő 
Termékkód: 15126-10 

10 db - 2.515 Ft
• Csavarozós típus, a fa vagy  

újrahasznosított póznákhoz 
• Mind a hurkos, mind a kampós  

kapufogantyúkhoz megfelelő

Kapufogantyú szett elasztikus 
villanypásztor vezetékkel 
Termékkód: 15316C 

6.821 Ft
• Földelés nélküli nyitást tesz lehetővé 
• Nyújtható akár 9,4 méterig

a szett tartalmaz:
• Egy kapufogantyú hurokkal
• 4,5m-es kötél, amely 9,4m-re nyújtható
• Egy gyűrűs szigetelőt és egy 
 kapufogantyú szigetelőt

TURBOMAX G-PC kapufogantyú  
Termékkód: 15445e 

874 Ft
•  Kiváló minőségű polikarbonátból 

készült, a nagyfeszültségű  
villanypásztor készülékek  
megerősített szigeteléséért

•  Nagyon erős és tartós rugóval szerelve

Kapufogantyú szigetelő
Termékkód: 15307C 

2 db - 1.411 Ft
• Fémlemezes szigetelő 
• Az összes kampóval rögzített  

kapufogantyúhoz
• Csavarozható vagy szögelhető

Kapufogantyú szett 40mm-es szalaggal
Termékkód: 14351C 

8.960 Ft
• Speciális kapufogantyú szett, mely problémamentes  

nyitást tesz lehetővé, földcsatlakozás nélkül 
• A szalag automatikusan feltekeredik, amikor a kapu nyílik
• Nyitható akár 6 méterig

a szett tartalmaz:
• Konzolt 
• Kapufogantyút 
• Szalagot

TRAPPER GT kapufogantyú 
szalaghoz 
Termékkód: 14409 

674 Ft
•  Szalag csatlakoztatóval, max. 40mm-es 

szalagokhoz 
• A szalag közvetlenül a kapufogantyúhoz 

csatlakoztatható, ezáltal biztosítva az 
optimális kapunyitást- és csatlakoztatást

Kapufogantyú szigetelő, 
szalag csatlakoztatóval
Termékkód: 14047C 

2 db - 2.132 Ft
•  Kapufogantyú szigetelő, fémlemezzel  

és szalag csatlakoztatóval 
• Csavarozható vagy szögelhető

Kapufogantyú szett 6 méteres vezetékkel
Termékkód: 14352C 

8.960 Ft
• Speciális kapufogantyú szett, mely problémamentes 

nyitást tesz lehetővé, földcsatlakozás nélkül 
• A vezeték automatikusan feltekeredik, amikor a kapu nyílik
• Nyitható akár 6 méterig

a szett tartalmaz:
• Konzolt 
• Kapufogantyút 
• Vezetéket

Automata kapufogantyú szett 1,80m hosszú
Termékkód: 14059 

27.436  Ft
A készlet két visszahúzódó elektromos vezetékből áll, 
melyek 180cm hosszúak és két zsanérból, hogy a készlet 
minden póznához felszerelhető legyen. Ez a szett lehetővé 
teszi, hogy bármilyen járművel át lehessen hajtani a 
kerítésen anélkül, hogy el kellene hagyni az autót a kapu 
kinyitása miatt. Miután áthajtott, a kerítés visszaáll eredeti 
pozíciójába. Két kapufogantyú is része a csomagnak, a 
gyalogosok kedvéért.
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Kiegészítők

Villámhárító szett
Termékkód: 15498C

4.242 Ft
Megvédi a villanypásztort a villámlás okozta károktól 
és a túlfeszültségtől. Két villámlás elleni szigetelőt 
tartalmaz, egy levezető tekercset és 1 biztosítékot. A 
biztosíték a kerítés ki/be kapcsolására is használha-
tó. A két kimenettel rendelkező villanypásztor készü-
lékek két villámhárítót igényelnek.

Kerítés teszter VOLT ALARM
Termékkód: 15537C

5.693 Ft
Ez a kontroll eszköz mutatja a kerítés működését. A kerítésre kell csíptetni, 
nem szükséges földelés. Az eszköz elülső oldalán található kapcsoló segítsé-
gével 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
A csomag az elemet is tartalmazza.

Kerítés teszter FLASH 2000
Termékkód: 14149C

5.799 Ft
A FLASH 2000 ellenőrző eszköz megmutatja a felhasználónak, hogy 
működik-e a kerítés. Minden impulzusnál villan, és ha a kerítésben 
a feszültség 2000 Volt alá esik, nem villog tovább. A ragadozókat és 
egyéb vadakat is távol tartja. A működés optikai ellenőrzése éjjel és 
hajnalban. Csak rá kell csíptetni a FLASH 2000-et a kerítésre, és már 
működik is (nem szükséges földelni).
A csomag az elemet is tartalmazza.

Földelő pózna, 66cm
Termékkód: 14899

3.285 Ft
Földelő pózna, 66cm-es, hálózati és 12V-os készülékekhez,   
melyre könnyen felszerelhetőek megfelelő távolságra a talajtól. 

Földkábel 
Termékkód: 14040

3.786 Ft
•  A kerítés föld alatti és föld feletti összekötésére,  

földcölöpök és kapuk csatlakoztatására szolgáló 
kábel 

•  Kb. 12000 Volt feszültségig 
•  A kábelek kettős szigetelésűek 
 és horganyzott acél  vezetékből készülnek

Galvanizált földpózna 
Termékkód: 14041-1  100 cm 4.341 Ft
Termékkód: 15017-1  150 cm 5.711 Ft
•  Szilárd, galvanizált derékszögű földpózna,   

egy vezeték csatlakoztatási ponttal 
• 1 m-es póznákat ajánlunk az összes 12 Voltos készülékhez 
• 1,5 méteres póznát ajánlunk az összes 230 Voltos hálózati 

készülékhez

Akkumulátorok 12V 
Termékkód: 14124  63 ah 30.143 Ft
Termékkód: 14125  88 ah 39.823 Ft
Termékkód: 14126  100 ah 46.276 Ft

Nagyméretű szállítódoboz 
Termékkód: 14129

13.556 Ft
•  Nagy fém szállítódoboz az akkumulátor és a 12V-os 
 villanypásztor készülék egyszerű szállításához
•  Fogantyúval szerelve
•  A fém szállítódoboz kiegészíthető napelemmel is

Áram alá helyezhető fém doboz 
Termékkód: 14444

60.607 Ft
• Zárható és áram alá helyezhető
•  Kiváló lopás elleni védelem 
•  Ha valaki jogtalanul ér a dobozhoz,   

megrázza őt az áram
•  Csak a tulaj tudja kinyitni a fémdobozt   

egy szigetelt kulcs segítségével
•  Két 150cm-es földpóznával és 2 kulccsal csomagolva
•  Az akkumulátorok méretének függvényében   

két darab12V-os fér el a dobozban

Száraz akkumulátorok 9V
kadmium és higanymentesek

Termékkód: 15535   130 ah 8.464 Ft
Termékkód: 15004  90 ah 7.244 Ft
Termékkód: 15034  55 ah 4.962 Ft

Rendelés, termékinformáció: 06/28-430-588; 06/20-368-1110 • webshop@omtrt.hu
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Kerítés ellenőrző ISOTESTER 10000 
Termékkód: 14670C

3.459 Ft
•  10000 Voltig mér
•  A kerítés napi ellenőrzéséhez elengedhetetlen
•  6 szinten jeleníti meg a feszültséget, 
 2000-10000V között
•  A villanypásztor készülék kimeneti 
 feszültségének  ellenőrzésére is alkalmas

Digitális feszültségmérő 
Termékkód: 14673C

12.510 Ft 
A kerítés feszültségének pontos mérése bárhol a kerítés mentén 
•  A villanypásztor készülék kimeneti energiája is közvetlenül mérhető 
•  A digitális feszültségmérő 200 és 9900 Volt közötti értékeket 

mutat, 10000 Voltnál magasabb értékeket „HI” felirattal jelzi. 
•  A teszter 9 Voltos akkumulátorral működik 
 (nem a csomag része) és automatikusan kapcsol ki és be 
•  Tartozékként övtáskával együtt 

Digitális feszültségmérő II. 
Termékkód: 14151C

25.658 Ft
Ez a készülék egy digitális feszültségmérő és áram-
erősség mérő, mely kijelzi a feszültséget, az áramerős-
séget és a folyásirányt. A nyilakkal mutatja az irányt, 
amelyből egy esetleges rövidzárlat jöhet. Ezáltal köny-
nyen és gyorsan megtalálhatók a kerítés törött vagy 
megrongálódott részei. A könnyű és praktikus kezel-
hetőség érdekében a teszter földelés nélkül működik.
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Kamera rendszerek

horseCam Szett      
Termékkód: 34403

165.900 Ft
                 

A horseCam™ rendszerrel az istállóban hálószobájából figyelheti lovait. Önnek kényelmes, és biztonságos a lóra nézve. 
Tegye a horseCam™ kamerát az utánfutóra és figyelje lovát a mobil LCD-monitorral szállítás közben.

• A horseCam™ egy egyedi vezeték nélküli felügyeleti rendszer lovakhoz
• Lovak megfigyelése az istállóban, az ellés során és szállítás közben
• A vezeték nélküli rendszer hatótávolsága tiszta látómező esetén akár 800m
• Jó minőségű éjjellátó kamera
• A 2,5” LCD monitorral 2 kamera egyidejű figyelése lehetséges
• Könnyen telepíthető - komplett készlet
• Működési hőmérséklet: -20˚ to +50˚C
• Széles látszög 62˚
• IP66
• 15 m éjellátó
• Utánfutókra is könnyen telepíthető (12 - 24 V)

tartalma:
1 db Vezeték nélküli vízálló kamera
1 db Extra rőgzítőláb a kamera helyének változtatására istálló és utánfutó között
2 db A300-antenna - 800m vezeték nélküli hatótávolság az istálló és otthon között
1 db Antenna vezeték: 12m-es és 5m-es
1 db Video-csatlakozó a beltéri hatótávolság megnövelésére
1 db 2,5” vezeték nélküli LCD-monitor beépített mikrofonokkal a mobil megfigyelésért
1 db Tartó az LCD-monitor kocsiba való telepítésére
1 db Fülhallgató az LCD-monitorhoz
2 db AV-kábel a video-csatlakozó és az LCD-monitor TV-hez való kötésére
2 db Újratölthető elem az LCD-monitorhoz
4 db  Hálózat adapter az otthoni és istállóban történő áramellátáshoz
1 db Használati útmutató
1 db USB adapter a cowCam Online rendszerhez

30 napos előfizetés a horseCam online rendszerbe!
További információ és előfizetési díjak az alábbi oldalon találhatóak: http://www.horsecam-online.com/

TrailerCam 7”      
Termékkód: 34405

113.900 Ft
                 

• A trailerCam™ egy vezeték nélküli felügyeleti rendszer pótkocsihoz.
• A monitoron kényelmesen megnézheti a pótkocsin lévő állatokat. 
• Kiváló minőségű monitor – 7”-os.
• Az LCD monitor 4 csatornás – egyetlen monitorral 4 kamerát lehet használni.
• Használható visszapillantó kameraként is – egy második kamerával mindkettő 

megoldható, azaz a pótkocsin lévő ló figyelése és visszapillantó kameraként a másik 
kamera használata.

• A monitort könnyű felhelyezni a szélvédőre a tartozékként szállított tapadókoronggal.
• Kiváló minőségű kamera éjjellátó üzemmóddal, és 80°-os nagylátószöggel.
• Könnyű a telepítés a pótkocsiba (12 – 24 V).
• Vízálló, robusztus kiváló minőségű kamera (IP66).
• Vezeték nélküli képátvitel (50 m-es távon belül.)
• Sony™ CCD chip a kamerában az optimális képminőség érdekében.
• AV-dugasz más AV-egységhez való csatlakoztatáshoz és az LCD monitorhoz.
• Komplett kézikönyv.

TraktorCam szett      
Termékkód: 34407

145.899 Ft
                 

• A tractorCam™ egy vezeték nélküli felügyeleti rendszer az Ön traktorjához 
– visszapillantó kamera vagy egy kiválasztott területet figyelő kamera.

• Figyelje a kiválasztott területeket kényelmesen a monitoron.
• Bálázáshoz, burgonyaszedéshez stb. a legalkalmasabb.
• 7”-os kiváló minőségű LCD monitor.
• Az LCD monitor 4 csatornás egyetlen monitorral 4 kamerát lehet használni.
• A monitort a tartozékként szállított aljzatkészlettel könnyű telepíteni. 
• Kiváló minőségű kamera éjjellátó üzemmóddal, és 80°-os nagylátószöggel.
• Könnyű telepítés. 
• Kamera – digitális, vezeték nélküli.
• Kamera szerelőlábazat csavarokkal.
• Kis antenna a kamerához.
• Nagy 5 dBi antenna 2 m kábellel és L-alakú tartókarral a felszereléshez.
• Vezeték nélküli digitális LCD monitor.
• Monitor szerelőlábazat.
• Távirányító a monitorhoz.
• Szivargyújtó adapter a monitorhoz.
• Alternatív kábelkészlet a monitorhoz.
• AV kábel a monitornak TV-hez vagy külső kijelzőhöz való csatlakoztatásához. 
• Komplett kézikönyv.


